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Vuosi on lopuillaan ja tuleva vuosi on 
Helmereille tärkeä etappi: Helsingin 
Merkonomit täyttää vuoden 2015 lo-

pulla kuusikymmentä vuotta. Pitkä tai-
val merkonomiyhdistykselle. Mutta, mikä 
mukavinta, Helmerit eivät ole väsähtäneet 
- päinvastoin intoa toiminnassa mukana 
olevilla riittää vuodesta ja vuosikymme-
nestä toiseen. Itse olen toiminut aktii-
visesti yhdistyksessä parisenkymmentä 
vuotta ja kokenut ilon puhaltaa yhteiseen 
hiileen ja toimia jäsenten hyväksi. Kuu-
sikymppiä on hyvä ikä: toimintavuotta 
kannattaa juhlistaa eri tavoin.

Mietitään yhdessä tulevan vuoden toi-
mintaa. Syksy on vuosikokousten aikaa; 
silloin voi ja pitääkin vaikuttaa, mihin 
suuntaan toimintaa halutaan kehittää. 
Helmerien syysvuosikokous on 20. mar-
raskuuta. Osallistua voi myös yhdistyk-
sen tapahtumiin, tutustua muihin jäseniin 
ja kertoa toiveitaan. Voipa löytää uuden 
ulottuvuuden elämälle. Kannattaakin lu-
kea merkonomipariskunta Kirsti ja Keijo 
Nyströmin tarina, miten he löysivät Hel-
meri-toiminnan vasta vuosikymmenten 
jäsenyyden jälkeen. Vuosi sitten he läh-

tivät yhdistyksen pikkujoulumatkalle ja 
ovat sen jälkeen osallistuneet useampaan 
matkaan ja muihin tapahtumiin. Nyt, kun 
he ovat eläkkeellä ja heillä on aikaa.

Koulutus eri muodoissaan on Helmeri-
lehden jatkuva tärkeä teema. Tässä nume-
rossa esitellään oppisopimuksella virasto-
mestariksi uudelleenkouluttautuva Jaana 
Kuusisto. Jaana on työstään innostunut 
aikuisopiskelija. Hän toteaa halunneensa 
työskennellä asiakaspalvelussa ja kokee 
oppisopimuskoulutuksen itselleen kaikin 
puolin oikeaksi vaihtoehdoksi. Jaana on 
löytänyt oman alansa, jota hän opiskelee 
innolla. Hieno esimerkki onnistuneesta 
työssä oppimisesta.

Maailmalla seurataan tarkasti muiden 
maiden koulutusta ja oppimistuloksia. 
Suomi on kunnostautunut PISA-ohjel-
massa ja suomalainen koulujärjestelmä 
kiinnostaa. Se on saanut paljon kansain-
välistä huomiota. Ranskassa arvostetaan 
suomalaista ja pohjoismaista koulujär-
jestelmää, josta halutaan mallia heille-
kin. Miten Ranskassa nyt opiskellaan? Ja 
miten koulu eroaa suomalaisesta? Siitä 
kertovat lehdessämme strasbourgilainen 

ala-asteen opettaja Marie Gri hänen suo-
malaissyntyinen äitinsä Heidi Fortenbach. 

Syksyn piristykseksi tarjoamme tässä 
numerossa teille lämpimän aurinkoisia 
kuvia Välimeren risteilyltä, jossa meitä 
Helmereitä ja muita suomalaisia oli mu-
kana lukuisten eri maalaisten risteilijöi-
den kansainvälisessä joukossa.

Virkistäviä Helmeri-matkoja on odotetta-
vissakin: pikkujouluna menemme joulutori-
en Berliiniin, jossa on juuri vietetty muurin 
murtumisen 25-vuotisjuhlaa, sekä pääsiäis-
aikaan suuntaamme ihastuttavaan Kroatian 
Dubrovnikiin ja sen lähinaapurivaltioihin 
Montenegroon ja Bosnia-Hertsegovinaan.

Uusia matkoja ja muita mielenkiintoi-
sia tapahtumia suunnittelemme ja toteu-
tamme jäsenten toiveitten mukaan. 

Nauti  myös lyhyistä hämäristä päivistä 
kotona: mukava istuin ja hyvä kirja kä-
teen. Lokakuun kirjamessut osoittivat, 
ettei suomalaisten kirjainnostus ole mi-
hinkään kadonnut.

Hyvää loppuvuotta 
ja joulun ajan odotusta!

Merja Äimänen

Yhdistystoiminnasta uutta virtaa

Pääkirjoitus

Onnellisuus ei ole tila,
johon päädytään,
vaan matkustustapa.

(Positiivarit)

Terveiset helteisestä Palermosta, yhdestä Välimeren risteilyn satamapaikastamme.
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Viime vuoden lopun Mat-
ka-Agenttien järjestä-
mässä matkailuillassa 

oli mukana Loistoristeilyjen 
edustajan esitys aurinkoisista 
risteilyistä, jotka saivat mu-
kana olleet Helmerit innos-
tumaan. Ykköstoiveena oli 
päästä lokakuun puolivälissä 
Läntiselle Välimerelle: Itali-
aan, Espanjaan ja Maltalle. Ja 
toivehan toteutettiin. Varasim-
me Helmereille heti paikkoja 

tämän vuoden lokakuun 13. 
päivänä lähtevälle viikon mit-
taiselle Läntisen Välimeren 
risteilylle loistoristeilijä Cos-
ta Favolosalla. Koska matkat 
varattiin ajoissa, niin saimme 
ne edullisesti ja kaiken lisäksi 
All inclusive -ylöspidolla.

Loppujen lopuksi Helmeri-
ryhmässämme oli vain seitse-
män osallistujaa, mutta muita 
suomalaisia risteili kanssam-
me noin sata. Laivaan mah-

❦  Teksti ja kuvat Merja Äimänen

Valoa ja lämpöä lokakuisella 
Välimerellä

Laivamme Palermon ja 
Vallettan satamissa.

Tutustuimme Barcelonassa Gaudin Sagrada Familia -kirkkoon.

Iloiset risteilijät, Helinä, Lea, Helli - ja Hannu Palma de Mallorcalla.
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tuu lähes 3800 matkustajaa 
ja 1110 miehistön edustajaa, 
joten mistään pikkulaivasta 
ei ole kyse. Risteilijä olikin 
lähes täynnä ja matkustajia 
lukuisista eri maista. Matka-
reittimme Välimerellä kulki 
Italian Savonasta Espanjan 
Barcelonaan, josta edelleen 
Palma de Mallorcalle. Sieltä 
eteläistä reittiä Maltan Vallet-
taan ja takaisin Italiaan: Paler-
moon, Roomaan – Civitavec-
chian satamaan – ja takaisin 
Savonaan. Matkaa teimme 
maanantai-illasta seuraavan 
maanantain aamuun ja kilo-
metrejä kertyi yli 3300.

Risteilymme onnistui joka 
suhteessa hienosti. Saimme 

nauttia Välimeren auringosta 
ja lämmöstä: lämpömittari ki-
pusi monissa tutustumiskoh-
teissa 26 asteeseen. Tähtiä 
ihailimme iltaisin laivan kansi-
baarissa vielä parinkymmenen 
asteen lämmössä. Favolosa-
laivan ruoka on monipuolis-
ta ja herkullista, aitoa italia-
laista – ja todella riittävästi: 
päivässä useita aterioita, joissa 
oli tarjolla monta ruokalajia. 
Laivan vapaa-ajan ohjelma on 
monipuolista ja palvelu hyvää. 
Satamien tutustumiskohteet 
ovat täynnä mielenkiintoista 
nähtävää. Ja ennen kaikkea 
meillä oli mukava Helmeri-
ryhmä.  ❦

Pysähdyimme kauniisiin vanhoihin - ja helteisiin - kaupunkeihin: Maltan Vallettaan...

Sisilian Palermoon...

Ja ikuiseen, ihanaan Roomaan.
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Kirsti ja Keijo Nyström oli-
vat mukana myös tämän syk-
syn Välimeren risteilyllä.

– Välimeren risteily oli upea 
kokemus, voimme suositella 
kaikille. Säät suosivat ja hel-
mereiden kanssa oli taas kiva 
olla. Tutustuimme  uusiin yh-
distyksen jäseniinkin. Tunnel-
ma matkalla oli kaikinpuolin 
mukava:  matkustajat ja hen-
kilökunta iloisella mielellä ja 
palvelu hyvää. Retket mais-
sa olivat mielenkiintoisia ja 
näimme useita uusia paikkoja.  
Mitä voisi parantaa? Vaikea 
kysymys, ei todellakaan tule 
mieleen. Joissakin kohteissa 
olisi voitu olla kauemmin-
kin, mutta hyvän yleiskuvan 
sai kaikista. Bussimatka Mi-
lanosta Savonaan ja takaisin 
oli vähän pitkä, mutta samalla 
näimme Pohjois-Italian maa-
seutuakin.

”Kiitos kaikille mukavasta 
ja ikimuistoisesta matkaseu-
rasta ja hyvää syksyn jatkoa”, 
toivottavat Kirsti ja Keijo.

Nyströmit ovat varanneet 
paikkansa jo tulevillekin Hel-
meri-matkoille, pikkujoulu- ja 

pääsiäismatkoille Berliiniin ja 
Kroatiaan. Entä toiveet seu-
raaviksi Helmeri-matkoiksi?

– Odotamme taas innolla 
uusia matkoja. Berliini ja Kro-
atia ovat olleet matkalistallam-
me kauan. Kävimme Pohjois-
Jugoslaviassa 1980-luvulla ja 
on mielenkiintoista tutustua 
etenkin Dubrovnikiin.  Euroo-
passa on paljon kivoja matka-
kohteita, esimerkiksi Portugali 
ja Skotlanti voisivat olla kiin-
nostavia paikkoja. 

Kiitos teille, Kirsti ja Keijo, 
uudesta aktiivisesta mukaan 
tulostanne Helmeri-toimin-
taan.  ❦

ja meillä oli työn merkeissä ja 
lomilla matkailimme lasten 
kanssa kesäisin ja talvisin. 

Kirstin ja Keijon jäätyä eläk-
keelle on jäänyt aikaa Helme-
ri-tapahtumillekin, varsinkin 
kiinnostaville matkoille. 

– Viime vuoden Helmerien 
pikkujoulumatka tuli meille 
kuin tilauksesta. Tarjolla oli 
Varsovan matka, jota olimme 
suunnitelleet pitkään. Ilmoit-
tauduimme mukaan heti ja 
onnistuimme saamaan paikat. 
Emme voineet kuvitellakaan, 
miten mukavaan matkaseu-
raan pääsimme. Etukäteen 
vähän jännitti tulla ensimmäi-
selle Helmeri-matkalle yli 40 
vuoden jäsenyyden jälkeen, 
mutta jännitys oli ihan turhaa: 
tunsimme heti perillä, että 
olimme kaikki samaa poruk-
kaa ja hauskaa oli. Matka oli 
kaikin puolin mukava ja hyvin 
järjestetty.

Varsovan matka olikin Kirs-
tille ja Keijolle käänteentekevä. 
”Tämän jälkeen olemme olleet 
aika aktiivisesti muissakin yh-
distyksen tapahtumissa ja mat-
koille lähdemme, jos kohde ja 
aikataulu sopivat.”   

Kirsti ja Keijo Nyström 
ovat pitkäaikaisia Helme-
ri-jäseniä, molemmat liit-

tyivät yhdistykseen heti val-
mistumisensa jälkeen vuonna 
1968.

”Olemme eläkkeellä oleva 
merkonomipariskunta. Jäim-
me eläkkeelle kolme-neljä 
vuotta sitten oltuamme työ-
elämässä vuodesta 1968, työ-
vuosia tuli molemmille yli 
40”, toteaa Keijo Nyström 
heidän pitkistä ja vaativista 
työuristaan.

– Helmeri-tapahtumiin em-
me työvuosina paljonkaan 
osallistuneet. Teatterilippu-
ja tilasimme monta kertaa ja 
olimme tosi tyytyväisiä, sillä 
saimme aina taatusti hyvät 
paikat, myös suosittuihin esi-
tyksiin oli helppo saada lippu-
ja yhdistyksen välityksellä.

 Kisti ja Keijo tunsivat toki 
hyvin Helsingin Merkonomi-
en monipuolisen tapahtuma-
tarjonnan.

– Luemme Helmeri-lehden 
aina tarkkaan. Lehdissä on 
ollut paljon mielenkiintoisia 
juttuja ja  jäsenmatkoja.  Va-
litettavasti emme pystyneet 
aikaisemmin osallistumaan 
matkoihin: perhe ja työkiireet 
eivät antaneet myöten. Matko-

❦  Haastattelu:  
Merja Äimänen

Eläkkeellä aikaa 
Helmeri-matkoille

Kirsti ja Keijo Ny-
ström olivat Väli-
meren risteilyllä.
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Matka-Agenttien isoon 
ryhmään soluttau-
tui myös 15 Helmeriä 

viikonlopun teatterimatkal-
le Tarttoon lokakuun alussa. 
Kuljetukset Tallinnasta Tart-
toon ja takaisin olivat yhteiset, 
muuten meillä oli omaakin oh-
jelmaa. Tartto oli neuvostoai-
kaan ”kielletty kaupunki” eli 
suljettu ulkomaalaisilta soti-
laslentokentän takia. Nyt se on 
vilkas yliopistokaupunki, jos-
sa opiskelee paljon suomalai-
siakin. Esimerkiksi lääketie-
teellisessä tiedekunnassa opis-
kelee noin 600 ulkomaalaista, 
joista suomalaisia on kaiketi 
puolet. Matkassamme oli mu-
kana henkilö, jonka tuttava 
opiskelee Tarton yliopiston 
eläinlääketieteellisessä. Kau-
pungin asukkaista joka viides 
onkin opiskelija. Tartto on Vi-
ron toiseksi suurin kaupunki ja 
tunnettu myös kulttuuristaan.

Kulttuurimatkalaisia olim-
me mekin. Osallistuimme lau-
antaina Oopperan  kummitus 
-musikaalin ensi-iltaan Va-

nemuine-teatterissa.  Kuului-
san musikaalin on säveltänyt 
Andrew Lloyd Webber; kum-
mitusta esitti Stephen Han-
sen Norjasta. Muut esiintyjät 
olivat virolaisia. Tekstitys oli 
suomeksikin. Nautimme esi-
tyksestä.

Majoittauduimme hotelli 
Dorpatiin ja heti perjantaina 
meillä oli yhteinen illallinen 
Rändurin pubissa.

Lauantaina päivällä Hel-
mereillä oli vuorossa kau-
punkikiertoajelu. Tartossa 
oli samaan aikaan kaupunki-
maraton, joka haittasi hive-
nen bussireittejämme, mutta 
paljon näimme ja kuulimme.  
Katsastimme muun muassa 
rautatieaseman sisähallin ja 
yliopiston aulan. Paikallinen 
kaupunkiopas Margit Ve-
romann ansaitsee täydet 10 
pistettä. Rauhallinen, kaunis 
puhetyyli, miellyttävä ääni 
ja monipuolinen sanavaras-
to. Agenttien aina palveleva 
hyväntuulinen Tarja Mieta-
lakin ansaitsee tunnustuksen. 

Tallinna-Tartto-Tallinna -mat-
kojen bussiopas olikin sitten 
luku sinänsä: puhetta riitti lii-
ankin paljon. Kaupunkikier-
roksen jälkeen monet ehtivät 
tutustumaan omatoimisestikin 
kaupunkiin tai ainakin hotellin 
viereiselle torille ennen musi-
kaalia.

Sunnuntain paluumatkalla 
pysähdyttiin Pöltsamaan vii-
nikellarille, jossa oli tarjolla 

HelmeritTartossa3-5.10.2014

❦ Teksti: Anni Purontaa, kuvat: Anu Koskinen

Oopperan kummituksen 
ensi-illassa Tartossa

maistiaisia. Sieltä oli mahdol-
lisuus ostaa tuotteita mukaan 
ja ainakin jouluun väki tuntui 
varautuvan eli glögipulloja oli 
monen ostoskassissa.

Tallinnassa ennen täpötäy-
teen Viking XPRS -laivaan 
siirtymistämme oli hieman 
ostos- ja kahvitteluaikaa.

Mukava, edullinen matka. 
Odotan innolla adventtimat-
kaa Berliiniin. ❦

Kävimme Tuomiokirkon raunioita katselemassa

Majoituspaikkamme hotelli 
Dorpat, aivan keskustassa

Ema-joki halkoo 
Tarton kaupunkia

Oppaamme Margit kertoo 
Tarton yliopistosta

7Helmeri 4-2014



ruokatunti, jolloin he käyvät 
syömässä kotona tai vaihto-
ehtoisesti kanttiinissa. Pien-
ten lasten vanhempi tai hoito-
täti toimii päivittäin kiireisenä 
kuriirina: kouluun – koulusta 
syömään – takaisin kouluun ja 
koulusta kotiin. 

Kunnista ja niiden rahati-
lanteesta riippuen ne voivat 
järjestää koulutuntien ohella 
aktiviteettejä eli ylimääräistä 
ohjelmaa oppilaille. Koulu-
päivän jälkeisestä toiminnas-
tahan on puhuttu myös Suo-
messa. Heidi näkee yhtenä 
haasteena joidenkin kuntien 
kohdalla työvoiman saata-
vuuden lyhyen työajan takia. 
Työvoima pitäisi löytää kun-
nan sisältä. 

Marie,  
miten kiinnostuit opettajan urasta 
– Minulla oli jo pienestä pi-
täen halu tulla opettajaksi ja 
opettajana olo oli leikeissä 

mukana. Eikä minulla ollut 
mielessäni vaihtoehtoja opet-

–Tietenkin on maksullisia 
yksityisiä, pääosin ylä-asteen 
kouluja. Valtiollinen kou-
lupaikka perustuu oppilaan 
asuinpaikkaan riippumatta 
koulun maineesta.

Ranskalaisessa koulujärjes-
telmässä ei ole suomalaiseen 
kouluruokailuun verrattavaa 
käytäntöä, jossa oppilaat saavat 
lämpimän aterian kouluaikana. 
Ranskalainen koululainen voi 
syödä halutessaan maksulli-
sessa kanttiinissa, maksullinen 
myös valtion kouluissa.  

Koulu uudistusten keskellä
”Reformiin on otettu mallia 
Pohjoismaista, joiden kou-
lusysteemiä pidetään parhaa-
na”, suomalaissyntyinen Heidi 
toteaa. 

– Uudesta reformista on 
ollut paljon keskustelua puo-
lesta ja vastaan ja monet ovat 
sitä mieltä, ettei opettajia ole 
tarpeeksi haastateltu sitä val-
misteltaessa ja ettei ehkä ole 
aina ajateltu, mikä olisi paras-
ta lapsille. 

Ranskassa ei ole suomalai-
seen tyyliin moduuleita vaan 
opetuksessa on noudatettava 
akatemian valmistamaa kou-
luohjelmaa. 

’Reformin’ myötä Ranskaan 
tulivat uudet kouluajat. Heidi 
mainitsee, että keskiviikko oli 
aikaisemmin vapaapäivä, mut-
ta uudistuksen myötä koulu-
tuntimäärä jaettiin nyt viidelle 
päivälle neljän sijaan. Päivit-
täinen kouluaika on kuntien 
itsensä määrättävissä ja vaih-
telee esimerkiksi 8.30 - 12.30 
ja 13.30 - 15.45. Koululaisil-
la on sananmukaisesti tunnin 

Suomen ylpeyden aihe ja 
vientituotteeksikin ehdo-
tettu suomalainen koulu-

tusjärjestelmä keräsi kannuk-
sia koulujen menestyksellisis-
tä Pisa-tuloksista. Kolmena 
ensimmäisenä mittausvuosi-
kertana Suomi saavutti ensim-
mäisen sijan. Useiden maiden 
pedagogit ovatkin tehneet tu-
tustumiskäyntejä saadakseen 
selville maamme opetusme-
todien sisältöjä. Esimerkiksi 
Ranskassa - yhdessä Euroo-
pan mahtimaista - opetusalan 
henkilöt pitävät parhaana poh-
joismaista koulujärjestelmää. 
Heidän mielestään pitäisi ottaa 
enemmän huomioon itse oppi-
las opetussuunnitelmaa uudis-
tettaessa. Suuntaan siis kyse-
lytuokioni strasbourgilaisille 
ala-asteen nuorelle opettajalle 
Marie Gri´lle ja hänen äidil-
leen Heidi Fortenbachille.

Ranskalainen koulutusjärjestelmä
Heidi Fortenbach kertoo kah-
desta koulumuodosta julkises-
ta ja yksityisestä, joista useam-
pia ylläpitää katolinen kirkko. 

– Täällähän mennään kou-
luun jo kolmevuotiaana. Pie-
nimpien lasten koulu kestää 
3-5 vuotta (maternelle), sitten 
ala-asteelle valmentava luok-
ka CP ja vasta sen jälkeen 
siirrytään 7-10-vuotiaitten 
ala-asteelle (école primaire). 
Tämän jälkeen on nelivuoti-
nen ‘ylä-aste’ (collège, enti-
nen suomalainen oppikoulu), 
josta jatketaan kolmivuotiseen 
lukioon (lycée). 

❦  Teksti: Sirkka Warvas,  
kuvat: Heidi Fortenbach

Suomalaisesta 
koulujärjestelmästä
mallia maailmalle

Marie ja pikkuinen Lila, Lingolsheim 2014 kesäpäivänä pihapatiolla.
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opiskelemaan ilman Suomen 
kaltaisia pääsykokeita. Kar-
sinta tuleekin vasta kolmen 
vuoden opiskelun jälkeen. 
Silloin suoritetaan vaikeat 
pääsykokeet toivottuun tie-
dekuntaan. Ellei pääsekään 
jatkamaan juuri oman alansa 
opintoja, menee kolme vuotta 
tavallaan hukkaan.

Miten pääsit haluamaasi 
tiedekuntaan?
Mariekin joutui läpikäymään 
todella vaikeat pääsykokeet 
pyrkiessään opettajakoulu-
tukseen. Silloin vain pieni 
prosentti läpäisi karsinnat ja 
pääsi opiskelemaan. Marie 
valmistautui työnsä ohella 
pääsykokeisiin asuessaan Pa-
riisissa ja Edward-puolisonsa 
tentatessa häntä usein viikon-
loput. Läpimenon voidaankin 
sanoa olleen kovan työn tulos. 
Sen jälkeen ovat karsinnat hel-
pottuneet opettajien tarpeen li-
sääntyessä.

– Opiskeluni kesti kaiken 
kaikkiaan viisi vuotta ylioppi-
laaksituloni jälkeen, sen lisäk-
si olin vuoden harjoittelijana. 

tajanuralle, se on minun kut-
sumusammattini. Haluan, että 
lapset/oppilaat onnistuvat ja 
pyrin heitä siihen kannusta-
maankin. Harrastin klassis-
ta balettia ja sitten modernia 
jazz-tanssia, mutta koin ne 
vain harrastuksena, en niin-
kään ammattina. Vaikka ki-
vaahan oli esiintyminenkin 
tanssikoulun juhlissa. 

Kirjoittajana muistan Mari-
en vierailun suomalaisella ala-
asteella. Kyseessä oli kansain-
välisyystunti ja edessä lasten 
kiinnostuksesta tapittavat sil-
mät. Hän seisoi kymmenvuo-
tiaan rohkeudella vastaamassa 
oppilaiden kysymyksiin. 

Ranskalainen opintie opettajaksi 
Korkeakoulutuksella on pitkät 
perinteet Ranskassa, sillä Pa-
riisin yliopisto perustettiin jo 
vuonna 1150. Nykyisin maas-
sa toimii 91 julkista yliopistoa 
ja 175 ammatillista oppilaitos-
ta, joihin opiskelemaan pääs-
tään vain testien kautta.

Ranskan yliopistojärjestel-
mä poikkeaa oleellisesti suo-
malaisesta. Sinne voi mennä 

Faktalaatikko
 
Ranskan tasavalta  
eli Ranska: pinta-ala 
on 643 801 neliöki- 
lometriä, ja sen väki-
luku on noin 66,5 mil- 
joonaa, kun lukuun ote- 
taan mukaan myös me-
rentakaiset alueet. Eu-
roopan Ranskan pinta-
ala on 551 500 neliö-
kilometriä, joten se on 
maanosansa kolman-
neksi laajin valtio Venäjän ja Ukrainan jälkeen.

Nykyisen Ranskan valtion katsotaan syntyneen vuonna 843, 
kun Kaarle Suuren pojanpojat jakoivat Frankkien valtakunnan kes-
kenään Verdunin sopimuksella..

Ranska on Yhdistyneiden kansakuntien jäsen, Euroopan unio-
nin perustajajäsen ja YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen. Se 
on myös ydinasevalta. Ranska on paitsi teollisuusmaa myös Eu-
roopan tärkein maatalousmaa, joka tunnetaan viineistään. Se on 
yksi maailman suosituimmista matkakohteista: vuonna 2007 maassa 
vieraili yli 80 miljoonaa turistia. 

Suurin uskonto on kristinusko, Ranskassa asuu paljon uskon-
nottomia ihmisiä ja ateisteja. Toiseksi suurin uskonto Ranskassa 
on islam. (Wikipedia)

PISA eli Programme for International Student Assess-
ment on OECD-maiden joka kolmas vuosi toteuttama 15-vuotiai-
den koulutaitoja mittaava tutkimus. Ensimmäistä kertaa oppilaiden 
taitoja mitattiin vuonna 2000, jolloin painopistealueena oli lukutaito.

PISA-ohjelmassa arvioidaan kolmen vuoden välein 15–16-vuo-
tiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä, luku-
taidossa ja ongelmanratkaisussa. PISA -tutkimuksessa selvitetään 
myös oppimista tuke-
via opiskeluasenteita 
ja -taitoja. Oppilas- ja 
koulukyselyillä selvi-
tetään monipuolisesti 
opiskeluympäristöä ko-
tona ja koulussa, kodin 
sosiaalista asemaa ja 
tukea opiskelulle, oppi-
laiden ajankäyttöä sekä 
heidän suhtautumistaan 
kouluun ja oppimiseen. 
Tutkimuksen sisällöllinen painopistealue vaihtelee kolmen alueen 
välillä: PISA 2000: lukutaito, PISA 2003: matematiikka, PISA 2006: 
luonnontieteet, PISA 2009: lukutaito, PISA 2012: matematiikka

Suomen tuloksia
Vuoden 2003 testeissä suomalaisoppilaat sijoittuivat neljästä vertail-
tavasta aineesta kahdessa ensimmäiselle ja kahdessa toiselle sijalle. 
Yhteispisteissä Suomi oli ensimmäisellä sijalla.

Myös vuoden 2006 luonnontieteisiin painottuneessa tutkimuksessa 
Suomi sijoittui ensimmäiseksi 57 maan joukossa. Toisena oli Hongkong ja 
kolmantena Kanada. Tutkimuksessa mitattiin yli 400 000 oppilaan taitoja.

Vuoden 2009 testeissä Suomi sijoittui lukemisessa toiseksi Etelä-
Korean jälkeen ja matematiikassa ensimmäiseksi. Yhteispisteiltään 
Suomi sijoittui ensimmäiseksi.

Vuonna 2013 julkaistut tulokset keväältä 2012 osoittivat suoma-
laisten oppilaiden taitojen heikenneen. 12. sija matematiikassa 65 
vertailumaan joukossa oli Suomen tähänastisista tuloksista heikoin. 
Lukutaidon osalta Suomi oli Euroopan maista paras, sijan ollessa 
kuudes. Myös luonnontieteissä Suomi oli viidennellä sijallaan paras 
eurooppalainen maa. (Wikipedia)



* Provence-Alpes-Côte d'Azur'ssa Vence, kaupunki Välimeren 
rannikolla muutaman kilometrin päässä Nizzasta. Vuoristorin-
teillä kukkien, hedelmä- ja oliivipuitten värittämä kaunis  
turistien suosima n. 20000 asukkaan kaupunki. 
* Vence 'City of Art', monien eri alojen taiteilijoitten  
kaupunki (Dufyn, Matisse, Chagall ,Soutine jne.)  
mikä näkyy taiteen esilletuomisessa kesäaikaan  
myös ulostuomisessa ja lukuisissa näyttelyissä

Strasbourg-Christmas -market

Strasbourg, the oldest Christmas mar-
ket in France
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❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Naisia kiinnostavat terveel-
liset elintavat, ennen kaik-
kea oikeanlainen ravinto. 

Sen huomasi taas, kun yhdis-
tyksen toimistolla syyskuun 
puolivälissä pidettyyn iltaan 
teemalla ”Kuinka voit itse vai-
kuttaa terveyteesi?” oli ilmoit-
tautunut kokoushuoneen täy-
deltä yhdistyksen naisjäseniä.

Terveellisestä ravinnosta ja 
ravintolisistä meille esitelmöi 
diplomiravintoterapeutti Han-
na Huttunen. Hän muistutti, 
että jokainen voi itse vaikut-
taa terveyteensä ja kertoi oma-
kohtaisia kokemuksia, miten 
terveellinen ravinto auttoi 
häntä pääsemään pois hanka-
lasta ja pitkäaikaisesta saira-
uskierteestä. Parituntinen ra-
vintoiltamme vierähti nopeasti 

mielenkiintoisen aiheen parissa. 
Illan emännöi Helmerien hallituksen 

jäsen, kosmetologi, restonomi Hanna 
Kukkonen, joka itse luottaa puhtaaseen, 
terveelliseen ravintoon ja luonnonkos-
metiikkaan.

Arvonnassa pääpalkinnon, lahjakortin 
Kauneuspuoti Villa Finoon, voitti Liisa 
Kotimäki. Onnea voittajalle!

Helmerien terveysilta17.9.2014
Terveyttä ravinnosta

Oman luokan saaminen riip-
puu työkokemuksesta, perhe-
tilanteesta; esimerkiksi, mon-
tako lasta on. Monet valmistu-
neet nuoret opettajat joutuvat 
olemaan jopa vuosia sijaisina, 
ennen kuin saavat oman luo-
kan, Marie harmittelee.

Miten helposti onnistuit 
saamaan omaa alaasi vastaavan 
työpaikan? 
– Itse ei voi valita suoraan 
koulua, jossa haluaisi opettaa, 
vaan omat suosikkikoulut voi 
laittaa opettajasektorinsa mu-
kaan toivomusjärjestykseen 
(1-10). Sitten vain odotel-
laan, mistä vakinainen paik-
ka löytyy. Paikan saaminen 
ei niinkään riipu omasta opet-
tajapätevyydestä vaan edellä 
mainituista kokemus- ja per-
hetilannesyistä. Opetusviran-
omainen tulee Akatemiasta 
meitä ‘arvostelemaan’, mutta 
vaikka saisi kuinka hyvän ar-
vosanan, ei se paina opettajan 
paikan saannissa.

– Ranskassakaan - monien 
muiden maiden tavoin – ei täl-
lä hetkellä ole helppoa saada 
oman alansa työpaikkaa, to-
teaa onnekas nuori ja arvos-
tettu Marie-opettaja. ”Sain 
vakituisen työpaikan noin 30 
kilometrin päässä kotoa Mul-
housista. Se on niin sanottu 
‘erikoispiirin’ koulu, johon 
monet lapset tulevat vähäva-
raisista perheistä.”

Vaihteluna koulupuurta-
miselle Marie mainitsee, että 
heillä on projektina mennä 
toisena vuonna CM2–luokan 
kymmenvuotiaitten (CM1 yh-
deksänvuotiaat) kanssa Parii-
siin, jota varten luokka kerää 
varoja muun muassa myyjäi-
sillä. CM2 jälkeen oppilaat 
siirtyvät collegueen.

Opettajan arki jatkuu per-
heen kanssa, pikkuisen Lilan 

hoivaamista, päivähoitoon 
kuljetusta, kimppakyydillä töi-
hin ja viikonloppuisin tulevan 
viikko-ohjelman laatimista ja 
niin edelleen. Onneksi Marien 
mukaan heillä on Ranskassa 
kahden viikon syysloma. 

Kuulostaa tutulta: näinhän 
meillä Suomessakin elellään 
hektistä arkea. ❦

Hanna Kukkonen (oik.) onnittelee voitta-
ja Liisa Kotimäkeä,

Hannat arpovat; onnettarena luennoitsija Hanna 
Huttunen (oik.).

Illkirch-Graffenstaden -2014 -ohjelmalliset koulun päättäjäiset ulkona, vanhemmat tuovat kakkuja 
myytäväksi, tuotto luokan hyväksi. Joulujuhlaa he eivät vietä.
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Syksy on vilkasta aikaa 
kirjamaailmassa. Taas on 
markkinoilla paljon mie-

lenkiintoisia kirjoja. Tässä pa-
ri lukuvinkkiä.

Syyskuussa ilmestyi Saku 
Tuomiselta Luova järkevyys 
-kirja. Luovuutta pidetään 
usein vain pienen ihmisjoukon 
yksinoikeutena, jotka keksivät 
uusia ja suuria ratkaisuja on-
gelmiin. Luovuus voi kuiten-
kin olla arkinen asia ja Saku 
Tuominen kutsuukin sitä luo-
vaksi järkevyydeksi.

Joulukuussa ilmestyy Haas-
tavat asiakastilanteet – väki-
valta työssä -kirja. Suomessa 
väkivallalle tai sen uhalle al-
tistuu yli 100 000 työntekijää 
vuosittain ja määrä on kasvus-
sa. Kirjoittajat ovat Poliisiam-
mattikorkeakoulun opettajia. 
Satu Rantaeskola on juristi, 
Jari Hyyti, Jaakko Kauppi-
la ja Mari Koskelainen ovat 
psykologeja.

LUOVA JÄRKEVYYS
Saku Tuominen, Otava 2014

Olemmeko kadottaneet us-
kalluksemme? Luova johtaja 
näyttää tietä aitoon luovuuteen

Miksi kaikki puhuvat luo-
vasta hulluudesta? Miksei 
kukaan puhu luovasta järke-
vyydestä? Miksi luomiseen 
liitetään aina luomisen tuska? 
Missä on luomisen ilo? Miten 
maailman hienoimmasta asi-
asta on onnistuttu tekemään 
jotain omituista ja vaikeaa?

Todellisuudessa aidossa 
luovuudessa on kysymys vain 
kahdesta asiasta. Kyvystä näh-
dä ja halusta tehdä. Eri tavalla, 

Helsingin vuotuiset kirjamessut pidettiin 23. 
– 26. lokakuuta Helsingin Messukeskuksessa. 
Tapahtuman teemana oli tänä vuonna Italia. Sa-
maan aikaan kirjamessujen kanssa järjestettiin 
Musiikkimessut sekä Viini, ruoka & hyvä elä-
mä -tapahtuma. Messut olivat entiseen tapaan 
suuri yleisötapahtuma. Mukavaa huomata, että 
kirjat kiinnostavat suomalaisia edelleen; tungos 
kirjaosastoilla oli todella kova. TSN Gallupin 
kävijätutkimuksen mukaan 52 prosenttia kirja-
messujen kävijöistä lukee vuodessa yli 10 kirjaa. 
Kirjoja ostavista kävijöistä 39 prosenttia ostaa 
vuodessa yli 20 kirjaa.

Seuraavat Helsingin Kirjamessut, Helsingin 
Musiikkimessut ja Viini, ruoka & hyvä elämä 
–tapahtuma järjestetään 22. – 25.10.2015.

paremmin. Mutta miksi se on 
niin vaikeaa? Onko ongelma 
siinä, että olemme kadottaneet 
kykymme nähdä? Vai siinä, 
ettemme uskalla tehdä. Saku 
Tuomisen uusi kirja kertoo, 
mitä tälle asialle voi tehdä.

HAASTAVAT ASIAKASTI-
LANTEET - VÄKIVALTA 
TYÖSSÄ
Satu Rantaeskola, Jari Hyyti, 
Jaakko Kauppila, Mari Koske-
lainen, Talentum 2014

Haastavat asiakastilanteet 
– väkivalta työssä on orga-
nisaatio- ja työntekijätasolle 
suunnattu käytännönlähei-
nen teos. Kirja on tarkoitettu 

työntekijöiden tueksi valmis-
tauduttaessa haastavan asi-
akkaan kohtaamiseen. Teok-
sessa kerrotaan, miten riskejä 
sisältävään asiakastilantee-
seen voi varautua ennakolta, 
mitä asioita asiakastilanteessa 
kannattaa havainnoida, miten 
asiakkaan käyttäytymistä voi 
ennakoida ja miten asiakkaan 
vaarallisuutta voi arvioida. 

Teoksessa kerrotaan myös, 
miten ongelmallista tilannetta 
voi pyrkiä ohjaamaan sen jo 
käynnistyttyä, mitä tilanteesta 
voi oppia ja kuinka siitä voi 
toipua.

Haastava tai uhkaava työ-
tilanne on myös työturvalli-
suus- ja työsuojeluasia. Siksi 
teoksessa käsitellään työtur-
vallisuuslainsäädäntöä, lain-
säädännön säätelemiä vastuu-
kysymyksiä sekä käytettävis-
sä olevia juridisia puuttumis-
keinoja. Hankalan asiakkaan 
kohtaaminen sisältää saman-
laisia piirteitä työpaikasta riip-
pumatta. Erityisesti teoksessa 
käydään läpi uhkaavia tilantei-
ta kouluissa, terveydenhuol-
to-, turvallisuus- ja kaupan 
alalla. ❦

❦ Koonnut: Liisa Kotimäki

Kirjavinkkejä

Helsingin kirjamessuilla yli 78 000 kävijää
❦ Teksti ja kuva: Merja Äimänen
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Jaanalle on nimetty työpaikal-
la työpaikkakouluttaja, joka on 
oppisopimusopiskelijan tuki 
ja turva. Työpaikkakouluttaja 
vastaa työpaikalla tapahtuvasta 
ohjauksesta, perehdytyksestä 
ja oppimisen arvioinnista.

Työpaikkakouluttaja ja työn-
antaja ovat laatineet opiskelu-
jen alussa Jaanan kanssa hen-
kilökohtaisen työssä oppimis-
suunnitelman. Suunnitelman 
toteutumista seurataan ja tar-
kennetaan opintojen edetessä. 

Stadin oppisopimuskeskus 
on koulutuksen järjestäjä ja 

tietopuolisen koulutuksen to-
teuttaa Edupoli.

Tutkintotilaisuudet järjes-
tetään yleensä työpaikalla 
tutkinnon suorittajan omassa 
työssä, aidoissa työtehtävis-
sä. Oppilaitos suunnittelee ja 

aikatauluttaa tutkintotilaisuu-
det yhteistyössä opiskelijan ja 
työpaikkakouluttajan kanssa.

Jaanasta tulee virastomestari

Onnistunut valinta
Vaihtoehtoja mietittyään Jaa-
na kiinnostui virastomestarin 
työstä ja löysi työnantajan, 
joka oli halukas ottamaan hä-
net oppisopimussuhteeseen 

ja kouluttamaan virastomes-
tariksi. Oppisopimus tehtiin 
ja Stadin oppisopimuskeskus 

hankkii tarvittavan tietopuo-
lisen koulutuksen Edupolista.

”Oppisopimus sopii minul-
le ja haluan suorittaa tutkin-
non ja saada tästä uuden am-
matin. Joudun nyt uudelleen 
kouluttautumaan ja vaihta-
maan alaa terveydellisistä 
syistä. Pidin aikaisemmasta 
työstäni, mutta en pystynyt 
jatkamaan siinä ammatissa”, 
toteaa Jaana. 

”Olin Opetusviraston pos-
tikeskuksessa työkokeilus-
sa puolisen vuotta. Onnis-
tuneen työkokeilun jälkeen 
pääsinkin jatkamaan siellä ja 
aloittamaan virastomestarin 
ammattitutkinnon oppisopi-
muksella”, Jaana kommentoi 
kokemuksiaan. ”Olen aina ha-
lunnut työskennellä asiakas-
palvelussa ja auttaa ihmisiä”. 
Hän on tyytyväinen siitä, että 
puolen vuoden työkokeilus-
ta oli hyötyä opiskelupaikan 
saamisessa. 

Koulutus kehittää osaamista 
”Käytännönläheinen tapa 
opiskella sopii minulle erin-
omaisesti. Oppisopimuskou-
lutus perustuu työssä oppi-
miseen. Lisäksi se sisältää 
tietopuolisia opintoja yhtenä 
päivänä kuukaudessa ja etä-
tehtävien tekemistä omalla 
vapaa-ajalla. Odottelen mie-
lenkiinnolla Edupolin lähi-
opetuspäiviä. On hyvä tavata 
koulussa muita opiskelijoita 
ja saada myös heiltä vinkkejä 
ja kommentteja töihin liitty-
vistä aiheista ja keskustella 
koulutuspäivien teemoista”, 
Jaana pohtii.

Jaanan työtehtävissä tarvi-
taan monipuolista osaamis-
ta erilaisista tehtävistä. Hän 
kuvailee nykyisiä tehtäviään 
kiinnostaviksi ja monipuoli-
siksi. ”Saan tehdä monipuo-
lisesti ammatin työtehtäviä”, 

❦  Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Jaana Kuusisto suorittaa oppisopimuksella virastomestarin ammattitutkintoa 
Helsingin kaupungin opetusviraston postikeskuksessa. Tutkinnon suorittaminen 
kestää puolitoista vuotta. Suoritettavan koulutuksen pituus riippuu opiskelijan 
omasta taustasta, tarpeesta ja aikaisemmasta osaamisesta. Oppisopimus on 
yhteistyötä, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkakouluttaja, koulutustarkastaja 
sekä oppilaitos.

Jaana aulapalvelussa ottaa vastaan vieraat ja opastaa heitä sovitulla tavalla.

Jaana painottaa, että oppisopimus 
on hänelle kaikin puolin oikea 
vaihtoehto, koska hän haluaa kehittyä 
ja samanaikaisesti tehdä työtä.
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Kutsu
Helsingin Merkonomit ry:n syysvuosikokoukseen

Aika: torstai 20.11.2014  klo 18.00
Paikka: Helsingin Merkonomien toimisto, Pengerkatu 1 B 37,  00530 Helsinki  

TYÖJÄRJESTYS
1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltai-

suuden toteaminen
3) Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsijoi-

den valinta
4) Työjärjestyksen hyväksyminen
5) Valitaan yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtaja
6) Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
7) Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2015 
8) Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen 

puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimi-
elimien jäsenille maksettavien korvausten perusteista

9) Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen ja 
seniorijäsenen jäsenmaksun  sekä mahdollisen liitty-
mismaksun suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun vä-
himmäismäärä.

10) Hyväksytään talousarvio vuodelle 2015
11) Päätetään tilintarkastajien palkkioista
12) Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökoh-

taiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2015 
tilejä ja hallintoa

13) Muut mahdolliset asiat
14) Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
15) Ilmoitusasiat
16) Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoulua.  Tervetuloa! Helsingin Merkonomien hallitus

toteaa Jaana. Hän toimii hyvin 
monenlaisissa tehtävissä, jo-
hon kuuluu mitä suurimmas-
sa määrin asiakaspalvelua. 
On vierailijoiden vastaanot-
toa ja opastusta, juhlasalin ja 
muiden tilojen kalustamista 
sekä tarvikevaraston hoitoa. 
Lisäksi on postin käsittelyä, 
lajittelua ja keräilyä sekä ko-
piointitehtäviä. Tehtävät pitä-
vät Jaanan kiireisenä. Jaanasta 
huokuu positiivisuus ja palve-
luhenkisyys ja aito toisesta vä-
littäminen. Hän onkin pidetty 
henkilö läheisten työkaverei-
den keskuudessa ja hän on 
saanut Opetusviraston työn-
tekijöiltä hyvän vastaanoton. 

”Työpaikkakouluttajanani 
toimii Opetusviraston pos-
tikeskuksen vastaava vahti-
mestari Arto Rajamäki. Hän 
on työskennellyt alalla yhtä-
jaksoisesti jo yli kaksikym-
mentäviisi vuotta. Hänellä 
on paljon tietoa ja osaamista, 
jota voi soveltaa myös oppi-
sopimusopiskelijan ohjaami-

seen. Hän ohjaa ja huolehtii 
siitä, että pääsen toimimaan 
erilaisissa virastomestarin 
ammattiin liittyvissä työteh-
tävissä. Työpaikalla yhteistyö 
sujuu hyvin. Minulla on erit-
täin hyvä työpaikkakouluttaja. 
Saan ohjausta, apua ja tietoa 
aina tarvittaessa. Lisäksi op-
pisopimusopiskelijan ohjaus 
ja arviointi koskettaa työpai-
kalla useita henkilöitä. Hyviä 
puolia tässä opiskelussa on se, 
että oppisopimus on mahdol-
lisuus kouluttautua ja samalla 
saa palkkaa”, Jaana toteaa.

Virastomestarin ammatti-
tutkinto antaa valmiuksia alan 
työtehtävien hallintaan. Työn-
antajat arvostavat tutkintoa ja 
sen avulla työllistyy varmem-
min.

Jaana painottaa, että oppiso-
pimus on hänelle kaikin puo-
lin oikea vaihtoehto, koska 
hän haluaa kehittyä ja saman-
aikaisesti tehdä työtä. ❦

Työpaikalla tapahtuvaa työssä oppimista. Tässä Arto ohjaa ja 
opastaa Jaanaa postikeskuksessa.
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Mitä rosacea tarkoittaa? 
Kysyy Katri 45 v.

ROSACEA ELI 
RUUSUFINNI
Ruusufinni on luultavasti ge-
neettistä; vaaleaihoiset saat-
tavat saada sitä herkemmin, 
myös ikä vaikuttaa syntyyn, 

häviää hitaasti. Punastumi-
seen voi liittyä myös poskien 
turvotusta. Aluksi rosacean oi-
reet tulevat ja menevät, mut-
ta myöhemmin kasvoille voi 
jäädä pysyvästi punoittelevia 
ihoalueita. Iho voi olla entis-
tä herkempi ja kutiavaisempi. 
Useimmiten pahin vaihe sat-
tuu kevättalveen ja vähäoirei-
sin jakso loppukesään. Aknes-
ta ruusufinnin erottaa muun 
muassa siitä, että mustapäitä 
ei ole ollenkaan, ja ruusufinni 
esiintyy kasvojen keskiosassa, 
kun taas aknea on myös seläs-
sä ja rintakehässä. Ruusufin-
nissä iho punoittelee ja pieniä 
näppylöitä, joskus suuriakin, 
saattaa ilmaantua. Rosacean 
oireisiin voi liittyä myös sil-
mäoireita, kuten kuivasilmäi-
syyttä tai silmäluomien reunan 
tulehdusta. Suunympärysihot-
tumaa pidetään yhtenä ruusu-
finnin esiintymismuotona. 
Siihen voi liittyä poskien tur-
votusta. Toiseksi yleisin oire 
on hiussuonten laajentuminen 
poskissa ja nenässä, joskus 
myös otsassa ja leuassa (cou-
perosa).  

Punoittelut kasvoilla tulevat 
erityisen herkästi lämpötilan 
vaihtelujen yhteydessä, hi-
koillessa, alkoholia juodessa 
(erityisesti punaviini), vahvo-
ja mausteita ja kuumia juomia 
nauttiessa sekä jännittävissä 
tilanteissa. Vahvasti tuoksu-
va kosmetiikka, voimakas 
kuorinta, pavut, palkokasvit, 
maitotuotteet, suklaa, sitrus-
hedelmät, juusto, munakoiso 
sekä pinaatti saattavat myös 
laukaista rosacean syntymis-
tä. Syntymekanismit ovat kui-

sillä ruusufinniä on yleisim-
min 30–60-vuotiailla. Pos-
kiin, otsaan tai leukaan ja 
joskus myös nenään ilmes-
tyy punoitusta, pieniä hius-
verisuonia ja märkäpäitä. 
Iho punoittaa eikä siihen ai-
na ilmaannu näppylöitäkään. 
Ruusufinni on monivuotinen, 
krooninen ja tulehdukselli-
nen ihosairaus, joka oireilee 
aaltoillen. Ruusufinni ei ole 
tarttuvaa, eikä se voi siirtyä 
ihmiseltä toiselle.

Ruusufinni alkaa usein pos-
kien punoituksella, jossa pu-
noitus rajoittuu kasvoille ja 

Kysy Hannalta 
Kosmetologin palsta

Hanna Kukkonen on kosmeto-
logi ja restonomi, joka on mu-
kana Helmerien hallituksessa. 
Hannan kauneudenalan yritys 
on Kauneuspuoti Villa Fino 
Intiankadulla Helsingissä.

tenkin yksilöllisiä ja jokaisen 
tulisikin itse tarkkailla, mikä 
tai mitkä tekijät pahiten tun-
tuvat laukaisevan ruusufinnin 
ilmaantumista. 

Ruusufinniä hoidetaan si-
ten, että äärimmäisiä ilmasto-
olosuhteita kannattaa välttää 
ja iho tulee suojata hyvin 
pakkaselta (paksummat voi-
teet talvella kuin kesällä) 
samoin kuin auringon paah-
teeltakin. Alkoholi laajentaa 
ihoverisuonia, samoin runsas 
kahvinjuonti ja kuumat ruoat. 
Saunominenkaan ei ole suota-
vaa. Hydrokortisoni- ja muut 
kortisonivoiteet pahentavat 
tätä ihon oireilua, joten niitä 
on myös syytä välttää. Ruusu-
finnin hoitoon on useita erilai-
sia lääkehoitoja; joitain näis-
tä käytetään paikallishoitona 
suoraan iholle, kun taas toisia 
nautitaan sisäisesti tabletteina 
tai kapseleina. Joissakin tapa-
uksissa käytetään laserhoitoja 
vähentämään näkyviä hiusve-
risuonia. Apteekista voi ostaa 
itsehoitolääkkeenä muun mu-
assa metronidatsoligeeliä tai 
-emulsiovoidetta. Rozex-ni-
minen lääke, jota saa geelinä 
tai emulsiovoiteena, voi pa-
rantaa ihon kuntoa, mutta se ei 
tapahdu yhdessä yössä. Hoito 
lievittää oireita hitaasti, joten 
kärsivällisyyttä vaaditaan. Ro-
sazol-emulsiovoide, jota saa 
apteekista ilman reseptiä, on 
tuonut apua joillekin ruusufin-
ni-ihon rauhoittelussa. 

Kysy Hannalta

Edellisessä jäsenlehdessämme, Helmeri 3/14:ssa, Hanna Kukkonen vastasi Mariannen kysymykseen 
aikuisiän aknesta. Tällä kertaa Hanna selvittää toista iho-ongelmaa, ruusufinniä; mikä se on ja miten 
sitä voi hoitaa.

Tarjous Helmeri-jäsenille

KAUNEUSPUOTI VILLA FINON
DUAL INJECTOR ERIKOISKASVOHOITO  70 min / 90 € 
Hoidossa voidaan lieventää ikääntymisen merkkejä, kiinteyttää 
ihoa,  vähentää hyperpigmentaatiota, stimuloida kollageeni-
tuotantoa ja tehostaa hoitoaineiden imeytymistä. Hoitoon 
sisältyy pintapuhdistus, kuorinta,
laitehoito, jonka yhteydessä hoitonaamio,  hieronta ja 
loppuvoiteet. Kaupan päälle kulmien tai ripsien värjäys!

KLASSINEN KASVOHOITO 70 min / 69 €
Tämä hoito sopii, jos tarvitset ihollesi kosteutusta, haluat 
samalla rentoutua, tai jos edellisestä hoidostasi on jo aikaa.
Hoito sisältää pintapuhdistuksen, analyysin, kuorinnan, 
hieronnan, naamion ja loppuvoiteet.

KUUMAKIVIHIERONTA  60 min / 58 €
Koko vartalosi kuivaharjataan, jolloin ihon väri paranee ja iho 
pehmenee. Tämän jälkeen koko vartalo hierotaan lämpöä 
varaavilla basaltti-kivillä. Hieronta on erittäin rentouttava ja 
lihasjännityksiä laukaiseva.

KESTOVÄRIT RIPSIIN JA KULMIIN n. 35 min / 25 €
Ripset ja kulmat värjätään, sekä kulmat muotoillaan ja silmien 
ympärys-alueelle tehdään lopuksi pieni hieronta hellivällä 
luomu-voiteella.

     

   p. 044 020 4750

www.villafino.com
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Näin rakennat piparkakkutalon

Helmerin ruokanurkkaus

Osat taikinasta
1 ½ kg piparkakkutaikinaa

Kauli taikina ohueksi levyk-
si. Taikinaa ei kannata kaulia 
suoraan paketista ottamisen 
jälkeen, vaan se kannattaa 
vaivata ensin käsissä kiinte-
äksi. Paketista otettaessa tai-
kinan pinta on huokoinen ja se 
näkyy valmiissa paloissakin. 
Piirrä kaavat leivinpaperille ja 
aseta kaavat taikinalle. Leik-
kaa veitsellä kaavanmukaiset 
palat irti taikinasta. Pohjasta 
(pihamaa) kannattaa leipoa 
reilun kokoinen ja muita osia 
paksumpi. Nosta osat paistin-

lastan avulla leivinpaperoidul-
le pellille. Paista osat 225-as-
teisen uunin keskiosassa rus-
keaksi. Heti uunista ottamisen 
jälkeen pehmeää taikinaa voi 
tarvittaessa hieman muotoilla 
veitsellä. Anna jäähtyä.

Koristele ennen pystytystä
Kun koristelet talon pikeeril-
lä, se kannattaa tehdä mah-
dollisimman pitkälle jo ennen 
liimaamista. Kaupasta saa 
myös valmista sokerikuorru-
tetta. Vaakatasolla koristelu on 
helpompaa, eivätkä koristeet 
ja karamellit irtoa ja valu pai-
koiltaan. Älä koristele kattoa 
pastilleilla liian painavaksi.

Talon osien liimaaminen
2 dl sokeria 

Perinteisin liima talon koko-
amiseen on sulatettu sokeri, 
mutta sen kanssa pitää ol-
la varovainen. Se on todella 
kuumaa! Sulata kokoamiseen 
tarkoitettu sokeri esimerkik-
si teflonpintaisella paistin-
pannulla kullanruskeaksi lie-
meksi. Lämmitä tarvittaessa 
uudelleen, kun sokeri alkaa 
muuttua venyväksi. Varo, et-
tei sokeri pala.

Ota kaikki talon osat ja pi-
hamaa valmiiksi sokeripannun 
viereen.

Kasta talon lyhyen ja pitkän 
seinän yhdet sivureunat ja ala-
reunat kuumaan sokeriin.
Yhdistä seinäpalat nopeasti 
toisiinsa ja aseta ne paikalleen 
pihamaalle.

Kasta toisten seinäpalojen 
molemmat sivut ja alareunat 
sokeriin ja asettele kaikki sei-
nät kiinni toisiinsa.

Sivele kuumaa sokeria lu-
sikalla seinien ylälaitoihin ja 
asettele katonpuolikkaat vuo-
rotellen paikalleen. Katto on 
niin jyrkkä, että se on todella 
vaikeaa saada liimatuksi pai-
koilleen. Tässä vaiheessa toi-
sen aikuisen käsipari on tar-
peeseen.

Kokoa vielä savupiippu, 
kaksi palaa kerrallaan katon 
harjalle. Kiinnitä lopuksi pi-
haan esim. lumiukko, kuusi, 
possu ja poro. 

Pikeeri (massaa koristeiden 
valmistamiseen)
1 kananmunan valkuainen
3 dl tomusokeria
3 tippaa sitruunan tai limen 
mehua

Vatkaa valkuaista ja puolet to-
musokerista sähkövatkaimel-
la kolme minuuttia. Sekoita 
joukkoon sitruunanmehu ja 
loput tomusokerista. Jatka vat-
kaamista hetken aikaa. Värjää 
halutessasi elintarvikeväreil-
lä. Kaada valmista pikeeriä 
esimerkiksi pakastepussiin ja 
pussin suu kiinni. Kulmaan 
leikataan hyvin pieni aukko 
pursotusta varten. 

Jouluvalmisteluihin kuuluvat ehdottomasti piparkakkutalkoot sekä yhdessä rakennettu piparkakkutalo.  
Onnistunut lopputulos saavutetaan varmimmin, kun varataan riittävästi aikaa.  
Perinteiselle talolle löytyvät netistä tulostettavat kaavat, jotka takaavat parhaiten talon onnistumisen.

❦ Teksti ja kuva: Liisa Kotimäki

Liisa Kotimäki taituroi hauskan piparitalon.
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Uutisia

Eläkeuudistuksen sisällöstä sovittiin
Eläkeuudistuksen sisältöä neuvotelleet työmarkkinoiden kes-
kusjärjestöt EK, KT, SAK ja STTK pääsivät syyskuun lopulla 
sopuun työeläketurvaan tehtävistä muutosehdotuksista.
Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeuudistuksen tavoit-
teena on pidentää työuria ja pienentää julkisen talouden kes-
tävyysvajetta. Tavoitteisiin päästään seuraavilla muutoksilla:

Eläkeikä nousee asteittain
Vanhuuseläkeikää nostetaan asteittain vuodesta 2017 alkaen, 
ja uudet eläkeikärajat koskevat vuonna 1955 syntyneitä ja nuo-
rempia. Vuonna 2017 vanhuuseläkkeen ikärajaa nostetaan 3 
kuukaudella jokaista syntymävuosiluokkaa kohti, kunnes van-
huuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Vanhuuseläkkeen yläikäraja 
on viisi vuotta alarajaa korkeampi.

Eläkeikäraja kytketään elinajan kehitykseen vuodesta 2027 
lähtien siten, että työssä ja eläkkeellä oloajan suhde säilyy vuo-
den 2025 tasolla. Eläkeajan ja työssäoloajan suhteen säilyttä-
miseksi tarkastellaan säännöllisesti työssäoloaikaan vaikutta-
via tekijöitä ja työeläkejärjestelmän taloudellista ja sosiaalista 
kestävyyttä. Kehitystä seurataan kolmikantaisesti sosiaali- ja 
terveysministeriön johdolla 5 vuoden välein.

Uusia tapoja siirtyä eläkkeelle
Raskas ja pitkä työura voi antaa mahdollisuuden hakeutua 
eläkkeelle jo 63-vuotiaana. Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalle 
luodaan työuraeläke, jota voi hakea 38 vuoden työskentelyn 
jälkeen. Eläkkeen saamisen ehtona on mm. joko fyysisesti tai 
henkisesti kuluttava työ.

Nykyinen osa-aikaeläke poistuu ja tilalle tulee osittainen 
varhennettu vanhuuseläke. Vanhuuseläkettä voi ottaa maksuun 
joko 25 % tai 50 % kertyneestä eläkkeestä jo 61-vuotiaana. 
Jos vanhuuseläkettä ottaa maksuun eläkeiän alarajaa aiemmin, 
vähennetään siitä 0,4 % kuukausittain. Lisäksi nostohetkellä 
eläke tarkistetaan elinaikakertoimella. Vuonna 2025 osittaisen 
vanhuuseläkkeen ikäraja nousee 62 vuoteen.

Elinaikakerroin säilytetään, mutta sen laskemistapaa muu-
tetaan nykyistä loivemmaksi vuoden 2027 jälkeen, jolloin 
kaikkien ikäluokkien eläkeikä on 65 vuotta. Elinaikakerrointa 
käytetään myös laskettaessa jokaiselle ikäluokalle oma tavoite-
eläkeikä. Se kertoo, kuinka paljon lisätyöskentelyä tarvittaisiin, 
jotta elinaikakertoimesta seuraava vähennys kuukausieläkkee-
seen tulisi korvatuksi.

Eläkekarttumat yhtenäistyvät
Työeläkkeen karttumat muuttuvat siten, että eläkettä karttuu kai-
kenikäisille 1,5 % palkasta vuodessa. Työskentelystä vanhuuselä-
keiän saavuttamisen jälkeen palkitaan 0,4 prosentin suuruisella 
lykkäyskorotuksella jo karttuneeseen eläkkeeseen kuukausittain.

Karttumien muutoksille säädetään siirtymisaika, minkä aikana 
53–62 -vuotiaille kertyy 1,7 % eläkettä vuodessa. Siirtymisaika 
kestää vuoden 2025 loppuun, minkä jälkeen samaa karttumaa 
1,5 % sovelletaan kaikenikäisille. Eläkekarttumien siirtymäajal-
la 53–62 -vuotiaat maksavat 1,5 prosenttiyksiköllä korotettua 
palkansaajamaksua.

Työeläkemaksuista sovittu

Eläkettä karttuu koko palkasta, eli palkansaajien työeläkemaksu 
ei enää vähennä eläkkeen perusteena olevaa palkkaa. Palkansaa-
jien ja työnantajien yhteinen työeläkemaksu on 24,4 % vuosina 
2016–2019. Maksua kuitenkin alennetaan tilapäisesti 0,4 pro-
sentilla vuonna 2016. Alennus kohdistetaan puoliksi työnteki-
jöille ja puoliksi pienille työnantajille. Samanaikaisesti estetään 
suurten työnantajien maksurasituksen nouseminen.

EMU-puskuria on edelleen mahdollista käyttää työeläkemak-
sun säätelyyn, mutta tämä tarvitsee erilliset päätökset.
http://www.elakeuudistus.fi/

Työeläkemaksut 2015
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2015 
yksityisalojen työeläkevakuutusmaksusta. Vuonna 2015 perit-
tävä maksu on keskimäärin 24 prosenttia palkasta.

Vuoden 2015 työeläkemaksun lähtökohtana on työmarkkinoi-
den keskusjärjestöjen aiempi sopimus maksun korottamisesta 
0,4 prosenttiyksiköllä vuosina 2015 ja 2016. Korotukset jaetaan 
puoliksi työnantajien ja työntekijöiden kesken. 

Vuonna 2015 työntekijän maksuosuuteen sisältyy 0,05 pro-
senttiyksikön suuruinen alennus, koska laskelmien mukaan asia-
kashyvitysten tason arvio vuodelle 2014 oli 0,1 prosenttiyk-
sikköä pienempi kuin vuoden 2014 toteutunut asiakashyvitys. 
Työntekijän eläkemaksussa otetaan huomioon puolet hyvitysten 
arvion korjauksesta.

Vuonna 2015 työntekijän maksu on siten 5,70 prosenttia alle 
53-vuotiailla (5,55 prosenttia vuonna 2014) ja 7,20 prosenttia 53 
vuotta täyttäneillä (7,05 prosenttia vuonna 2014).  Työnantajan 
maksu on keskimäärin 18 prosenttia palkoista (17,75 prosenttia 
vuonna 2014).

Yrittäjien eläkemaksu eli YEL-maksu on alle 53-vuotiailla 
23,70 prosenttia (23,30 prosenttia vuonna 2014) ja vähintään 
53-vuotiailla 25,20 prosenttia (24,80 prosenttia vuonna 2014).

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutus-
maksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.
Lähde: Eläketurvakeskuksen tiedote 22.10.2014
www.etk.fi

Tutustu Eläkeuudistus.fi 
-sivustoon!
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Seurat, järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat 
hakea koulujen ja oppilaitosten liikunta-, juhlasali- ja luokkati-
lojen käyttövuoroja illoiksi ja viikonlopuiksi.

Tiloja voi hakea vuosittain syyskuusta toukokuun puoleen 
väliin saakka.

Asiakaspalvelu ja neuvonta:
Opetusvirasto, Helsinki
puh. 09 310 12001 ma-to klo 10.00–14.00, pe klo 9.00–12.00
tilavaraukset(at)hel.fi
www.hel.fi/www/opev/fi/palvelut/koulutilat

Laiturin korkea näyttelytila
Pienoismallit ja suuret ilma-
kuvakartat kertovat Helsin-
gin tulevaisuudesta. Helsin-
gin kaupunkisuunnitteluvi-
raston info- ja näyttelytila 
Laituri toimii vanhan linja-
autoaseman rakennuksessa 
Kampissa. 
http://laituri.hel.fi/
www.stadissa.fi/paikat/711/
nayttelytila-laituri

Katujen ja viheralueiden 
käyttöluvat ja vuokraus
Rakennusviraston palvelu-
osaston alueidenkäyttö vuok-
raa maata ja myöntää lupia 
kaduilla, toreilla ja puistoissa 
tapahtuvaan maankäyttöön. 

Ajankohtaista juuri nyt:
•	Joulukuusien	myyntipaik-

kojen hakuaika on käyn-
nissä.

•	Ketterien	 kioskien	 sopi-
muksia voidaan tehdä tam-
mikuuhun 2015 saakka. 
Ketterä kioski on liikkuva 
elintarvikkeiden myynti-
vaunu, jolla ei ole omaa pysyvää aluetta.

•	Tapahtuma-aluekortit	helpottavat	tapahtumanjärjestäjän	arkea.	
Korttien sisältämät tiedot, kartat, ilmakuvat ja panoraamakuvat 
auttavat järjestäjää arvioimaan paikan soveltuvuutta omaan 
tarpeeseen. Kortit kertovat myös alueen käytön mahdollisista 
rajoituksista ja muista erityispiirteistä.

www.hel.fi/www/hkr/fi

Uutisia

Koulutilojen käyttö

Liike- ja toimistotilat
Kiinteistöviraston tilakeskus vuokraa erikokoisia tiloja erilai-
siin tarpeisiin myös yksityisille yrityksille. Helsingin kaupunki 
on luotettava ja kohtuuhintainen vuokranantaja. Tarjolla on 
liike- ja toimitiloja sekä kokous- ja juhlatiloja joka puolella 
Helsinkiä. 

Omaan käyttöönsä tarpeettomia kiinteistöjä kaupunki myy 
tarjouskaupalla. 

www.hel.fi/www/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/
tilat/tilat

Arabian peruskoulu  
(Helsingin kaupungin aineistopankki/kuva: Jussi Tiainen)
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Tapahtumakalenteri

Osallistumismaksutili: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.

Maksaessasi käytä maksuviitettä. Jos maksat useamman tilaisuuden yhdellä kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti 
sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.

Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin! 
Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin 

tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen. 

Käykää lukemassa www.helmeri.fi -nettisivuilta uusimmat tiedot tapahtumista.

Ti 18.11. klo 17.00 – 19.30 
Helmerien matkailuilta 
Matka-Agenttien Helsingin toimisto
Teollisuuskatu 21, Helsinki
 
Tervetuloa Matka-Agenttien uuteen Helsingin toimistoon!
Toimistomme muutti syksyllä Vallilaan Teollisuuskatu 21:een (käynti 
Töysänkadun puolelta). 
Kokoonnutaan Teollisuuskatu 21:n ovella klo 17.00, ulko-ovet 
lukitaan klo 17.00. 

Vietämme jo perinteistä Helmerien ja Matka-Agenttien ”glögi-iltaa” 
matkailun merkeissä.  Illan ohjelmassa Matka-Agenttien ja 
matkailualan kuulumisia, Helmerimatkoja, seurustelua ja pientä 
syötävää. 

Ilmoittautumiset 10.11. mennessä. 
Mukaan mahtuu 25. 
 
Nähdään matkailuillassa!
Ilse Samuelsson, Matka-Agentit

To 27.11. klo 19.00
Ladykillers – Sarjahurmaajat
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö

Ohjaus: Neil Hardwick 
Rooleissa: Pirkko Mannola, Rauno Ahonen, Risto Kaskilahti, Mikko 
Kivinen, Asko Sarkola, Sauli Suonpää, Pertti Koivula, Hannele Lauri, 
Eija Vilpas.  

Hinta: 45,00 e, maksuviite: 290836
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.

Pe – su 28. – 30.11. 
Helmerien 
adventtimatka 
Berliiniin 

Pikkujouluviikonloppu joulutorien 
Berliinissä 

Meitä on lähdössä 
Berliiniin mukava 15 hengen 
Helmeri-ryhmä. 
Ilmoittautumisaika on päättynyt, 
mutta kysy yhdistyksen 
toimistosta mahdollisia paikkoja. 

Matkaohjelma:  
Perjantai 28.11. 
Finnairin lento AY2911  
Helsingistä Berliiniin 
klo 08.10 – 09.05. 
Suoraan lentokentältä suunnataan kiertoajelulle Berliinin keskus-
taan, jossa nähdään mielenkiintoisen kaupungin tärkeimmät nähtä-
vyydet: Kurfürstendamm-katu, Keisari Wilhemin muistokirkko, Voi-
tonpylväs, entinen legendaarinen rajanylityspaikka Checkpoint Char-
lie, Unter den Linden -katu, Potsdamer Platz ym.  Kiertoajelun päät-
tyy ydinkeskustan hotellille, Amedia Hotel Berlin 
Kurfürstendamm´iin, jossa majoitutaan. Hotellista kävellään terve-
tulolounaalle saksalaisravintolaan lähelle Keisari Wilhelmin muisto-
kirkkoa. 
Yhteisen lounaan jälkeen on hyvää aikaa tutustua omin päin kau-
punkiin ja sen ostosmahdollisuuksiin, esimerkiksi läheiseen KaDe-
We-tavarataloon.  

Lauantai 29.11.
Aamiainen, jonka jälkeen on omaa aikaa tehdä ostoksia, tutustua 
nähtävyyksiin ja tunnelmallisiin joulutoreihin. 
Yhteinen pikkujouluillallinen Europa Centerin Bavarium-ravintolas-
sa. Pikkujouluillan voi aloittaa vaikkapa kävelemällä yhdessä Europa 
Centerin ja muistokirkon välissä oleville Breitenscheidplatzin joulu-
markkinoille ja sieltä yhteistä iltaa viettämään perisaksalaisen illal-
lispöydän ääreen. 

Sunnuntai 30.11. 
Vapaata aikaa nauttia aamiaista, kierrellä kaupunkia, museoita ja 
joulutoreja. Bussikuljetus illansuussa lentoasemalle, josta lento AY 
2918 Helsinkiin klo 19.10 - 22.05. 

Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja. 

Matkan hinta: 595 €/henkilö kahden hengen huoneessa, 
maksuviite: 290852
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 100 €.  

Hinta sisältää: 
*Finnairin/Flyben reittilennot veroineen * hotellikuljetukset, 
opastettu kiertoajelu * majoitus Amedia Hotel Berlin 
Kurfürstendamm -hotellissa jaetussa kahden hengen huoneessa * 
hotelliaamiaiset, lounas perjantaina ja illallinen lauantaina (ei 
ruokajuomia).  

Hotelli: 
Amedia Hotel Berlin Kurfürstendamm ***+
Kurfürstendamm 203, 10719 Berlin
http://amediahotels.com/english/Hotels/Berlin.html
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä:  
Matka-Agentit, www.matka-agentit.fi
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Ma 8.12. klo 19.00
Johann Strauss

Lepakko-operetti
Suomen Kansallisooppera
 
Straussin ihastuttavan 
kepeä Lepakko-operetti on nyt 
Kansallisoopperassa.

Hinta: 78,50 € (perushinta 
88,50 €), maksuviite: 290852

Ilmoittautuminen on päättynyt, 
kysy mahdollisia peruutuksia.
Hyvät keskipermantoliput riveillä 8-10 (B-hintaryhmä).

Irene Uimonen on ilmoittanut lipuista osallistujille. 

Irene lähettää sähköpostitse tärkeimmät sivut käsiohjelmasta 
joulukuun alussa. 
 

Ke 10.12. klo 16.30–19.00

Kauneus- ja hyvinvointi-ilta
Bottega Verde 
Fabianinkatu 8, 
00130 Helsinki
www.bottegaverde.fi 

Kauniina jouluun – kauneus/hyvinvointi-ilta Helmereille
Tervetuloa Helsingin Merkonomit ry:n kauneus- ja hyvinvointi-iltaan.

Bottega Verde on saanut alkunsa vuonna 1972 pienessä 
toscanalaisessa kylässä ja löytänyt tiensä myös tänne kauniiseen 
Pohjolaan ja Suomeen. Me suomalaiset arvostamme puhdasta 
luontoa, harmoniaa, tasapainoa ja hyvinvointia. Bottega Verde 
luottaa samoihin asioihin tuotteissaan.

Illan ohjelma:
Bottega Verden esittely
Ihonhoidon ohjeita ja neuvontaa
Meikkineuvontaa ja opastusta
Tuotetestausta

Jokaisella osallistujalla on mahdollisuus halutessaan saada 
henkilökohtaista meikkaus- ja tuoteneuvontaa sekä värisuositukset 
oman ihotyypin perusteella. Illan aikana tehdyistä tuoteostoista saa 
15 prosentin alennuksen. Tarjolla on pikkusuolaista, hedelmiä sekä 
kuohuvaa.

Ryhmäkoko on 15 henkilöä ja paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheenjäsenensä 
tai ystävänsä.
 Tilaisuus on maksuton.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 27.11.2014. 
Muistathan esteen sattuessa peruuttaa osallistumisesi ajoissa, jotta 
paikan voi tarjota seuraavalle halukkaalle tulijalle.

Helmeriterveisin Liisa Kotimäki

Pe 12.12. klo 19.00
CLARA JA MARIA -konsertti
Musiikkitalo, konserttisali 

Helsingin kaupunginorkesteri
Jun Märkl, johtaja, on vuonna 1959 syntynyt saksalainen 
kapellimestari. Jun Märkl on vieraillut lukuisten tunnettujen 
sinfoniaorkestereiden johtajana. 

Maria Hämäläinen, piano, on vuonna 1996 syntynyt, kilpailuissa 
menestynyt pianisti Espoosta. Maria Hämäläinen opiskelee Sibelius-
Akatemian nuorisokoulutuksessa.
Felix Mendelssohn: Hebridit, konserttialkusoitto
Clara Schumann: Pianokonsertto a-molli
Robert Schumann: Sinfonia nro 1 ”Kevät”
 
Ilmoittautumiset ja maksut 18.11. mennessä
Hinta: 26 euroa/20 euroa (eläkeläinen) (Permanto, L- ja P-katsomo)
Maksuviite: 290975

http://www.musiikkitalo.fi /fi 
Klo 18.15 Taiteilijatreffi t:
Jun Märkl Jaani Länsiön vieraana Musiikkitalon Päälämpiössä. 
Vapaa pääsy.
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
 

Ke 21.1.2015 klo 16.00
Edvard Munch - Elämän tanssi -näyttely
Didrichsenin taidemuseo
Kuusilahdenkuja 1, 00340 Helsinki (Kuusisaari)

Helmereille on varattu opastettu tutustuminen huippusuosittuun 
Edvard Munchin taidenäyttelyyn 21. tammikuuta. Opastettuun 
ryhmään mahtuu enintään 25 henkilöä. Näyttely on avoinna 
helmikuun alkuun saakka.

Didrichsenin taidemuseon Edvard Munch – Elämän tanssi -näyttely 
tuo Munchin Suomeen 15 vuoden tauon jälkeen. Näyttelyn ekspres-
siivinen kuvamaailma kertoo Munchin ”elämän tanssista” - koke-
muksista ja inhimillisistä vastoinkäymisistä, jotka puhuttelevat 
myös nykykatsojia.

Näyttelyn ydin muodostuu Norjan Munch-museon Stenersen-kokoel-
man öljyvärimaalauksista. Täydennystä näyttelyyn tulee Norjan Kan-
sallismuseosta, Thielska Gallerietista, Prins Eugens Waldemarsuddes-
ta, Göteborgin taidemuseosta, Turun taidemuseosta ja Ateneumista. 
Näyttely esittele kolmisenkymmentä öljyvärimaalausta ja parikym-
mentä grafi ikan työtä. Merkittävimmät öljyväriteokset ovat Elämän 
tanssi, Sairas Lapsi, Melankolia, Historia ja Vampyyri. Grafi ikan 
teoksista mm. Huuto ja Madonna ovat mukana kokoonpanossa.

Tapahtumakalenteri
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Hinta: 14,00 e (sis. lipun ja opastuksen), maksuviite: 290959
Ilmoittautumiset ja maksut 15.12. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen 

HUOM! Munchin teoksiin liittyvien turvamääräysten vuoksi 
näyttelykäynnin yhteydessä suoritetaan turvatarkastus. 
Näyttelytiloihin sopimattomat esineet pyydetään jättämään 
sisäänkäynnin lähellä sijaitseviin lukollisiin lokeroihin tai 
narikkaan. Säilytystilojen rajallisuudesta johtuen museo pyytää 
välttämään ylimääräistä tavaraa ja mahdollisuuksien mukaan 
jättämään isommat kantamukset esimerkiksi autoon. 

Tutustu: http://www.didrichsenmuseum.fi/
Museo on avoinna kello 18.00:aan. 

Bussit Kuusisaareen:  
194, 195 Elielinaukiolta/laituri 36 sekä 503–506. 
Toinen pysäkki Kuusisaaressa, pysäkin nimi Kuusisaarentie/nro 1412.

To 12.2.2015 klo 16.30 – 18.00
Luonnontieteellinen museo  
– Kirahveja kimnaasissa -näyttely
Pohjoinen Rautatiekatu 13, 00100 Helsinki
www.luomus.fi

 
 

Opastus lähtee ala-aulasta, Elmeri-elefantin vierestä ja kestää 
tunnin. Tämän jälkeen on mahdollisuus kiertää omatoimisesti  
klo 18 asti. Opastus on museon yleisopastus ja pohjautuu museo-
rakennuksen historiasta kertovaan ”Kirahveja kimnaasissa” 
-erikoisnäyttelyyn.

Luonnontieteellisen museon näyttelyt kertovat Suomen ja muun 
maailman monimuotoisesta luonnosta. Elämän historia vie 
aikamatkalle menneisyyteen ja evoluution alkulähteille.
Opastuksella käydään läpi museorakennuksen värikkäitä vaiheita ja 
kierretään eri puolilla uudistettua museota tutustumassa 
näyttelyiden "herkkupaloihin". Pysähdy dinosauruksen jalkojen 
juureen ja kuunele villieläinten ääniä Afrikan yössä. 

Ryhmäkoko on 25 henkilöä ja paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheenjäsenensä 
tai ystävänsä.

Sitovat ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 19.1.2015 

Tapahtumakalenteri

Hinta: 10,00 e. Sisältää sisäänpääsymaksun ja opastuksen, 
Maksuviite: 290988

Tervetuloa!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
 

1.-6.4.2015 (ke-ma)
Helmerien pääsiäismatka 2015

BALKANIN AARTEITA – KROATIA,  
MONTENEGRO JA BOSNIA-HERTSEGOVINA

Katso tapahtuman lopusta kohta Tärkeää!

Matkaohjelma: 

Keskiviikko 1.4. 
Finnairin reittilento Helsingistä 
Dubrovnikiin, jossa suomenkieli-
nen opas vastassa lentokentällä. 
Kentältä bussikuljetus Dubrovni-
kiin, Majoittuminen Lero-hotelliin 
ja yhteinen illallinen hotellissa. 

Torstai 2.4. 
Aamiainen hotellissa. Kahden tun-
nin kävelykierros Dubrovnikin 
vanhassa kaupungissa, joka 
kuuluu Unescon suojelukohtei-
siin. Kierroksen aikana nähdään 
Dubrovnikin uljaasta menneisyy-
destä kertovia nähtävyyksiä, mm. 
katedraali, Pyhän Vlahan kirkko, 
kaupunginjohtajan hallintopalat-
si ja Sponza-palatsi, joka on nii-
tä harvoja rakennuksia jotka ei-
vät tuhoutuneet vuoden 1667 
maanjäristyksessä. Tutustutaan 
myös Rehtorin palatsiin ja fran-
siskaaniluostariin. Kaupungin pääkatu Placa on maanjäristyksen jäl-
keen rakennettu barokkityyliin, ja se on yksi kaupungin kauneim-
mista kaduista. Kierroksen jälkeen vapaata aikaa Dubrovnikissa, il-
lalla yhteinen illallinen hotellissa. 

Perjantai 3.4. (Pitkäperjantai) 
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen lähdetään heti ihmeelliseen 
luonnon aarreaittaan, Montenegroon. Montenegron helmiä ovat 
mm. Kotorin laakso, joka kuuluu maailman 30 kauneimman laakson 
joukkoon, Euroopan syvin kanjoni Tara (vain Coloradon kanjoni on 
syvempi) sekä Dormitor-vuoristo – maan maisemien kehutaankin 
olevan Euroopan kauneimpia. Pysähdytään viehättävään Kotorin 
kaupunkiin Kotorin laaksossa. Kotorin yli 2000 vuotta vanha vanha-
kaupunki on erittäin hyvin säilynyt, ja se onkin Unescon maailman-
perintökohde. Alueella on runsaasti katseltavaa: palatseja, kirkkoja, 
kahviloita, ravintoloita, luostareita, merimuseo. Adrianmeren ranta-
alueiden upein romaanityylinen rakennus on Pyhän Triphon kated-
raali. Lyhyen kierroksen jälkeen matka jatkuu pitkin kuuluisaa ser-
pentiinitietä Njegusin kylään, jossa maistellaan paikallisia herkkuja: 
ilmakuivattua kinkkua, juustoa ja lasillinen viiniä. Paikallisilta voi 
myös ostaa kinkkua, juustoa ja käsitöitä mukaan. Matka jatkuu enti-
sen pääkaupungin Cetinjen läpi kohti Budvaa. Budvassa tutustutaan 
sen kauniiseen, keskiajalta peräisin olevaan keskustaan ja nähdään 
myös citadella eli linnake (ulkoapäin). Illaksi paluu Dubrovnikiin, 
jossa yhteinen illallinen hotellissa.
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Lauantai 4.4. 
Aamiainen hotellissa. Retki Bosnia-Hertsegovinaan, tähän mielen-
kiintoiseen vuoristo- ja metsämaisemien peittämään maahan. Maa 
tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia mm. luontomatkailuun, koskenlas-
kuun ja patikointiin, ja sen kuuluisimmat kaupungit Sarajevo ja 
Mostar houkuttelevat yhä enemmän ja enemmän turisteja maahan. 
Bosnia-Hertsegovina on nykyään turvallinen maa vierailla, ja se on-
kin viime vuosina kasvattanut suosiotaan yhä enemmän. Päivän ai-
kana tutustutaan Mostariin, jossa tehdään kaupunkikierros ja näh-
dään sen kuuluisa Stari Most -silta. Kaupungin symboliksi noussut, 
1500-luvulla Neretva-joen yli rakennettu marmorisilta pommitettiin 
hajalle Balkanin sodan aikaan. Entisöity silta avattiin vuonna 2004, 
ja se oli tärkeä toivon ja sovinnon symboli. Mostarin itämainen il-
mapiiri ja tunnelma juontavat juurensa Turkin vallan ajoilta. Kau-
punkikierroksen jälkeen syödään tyypillinen bosnialainen lounas vii-
neineen upean luonnon keskellä ja tutustutaan myös bosnialaiseen 
Tekija-taloon. Paluu takaisin Dubrovnikiin, yhteinen illallinen hotel-
lissa. 

Sunnuntai 5.4. (1. pääsiäispäivä) 
Aamiainen hotellissa. Päivä vietetään Kroatiassa, Konavlen laak-
sossa. Ensimmäisenä vieraillaan Cilipin kylässä, joka sijaitsee lähel-
lä Dubrovnikin lentoasemaa. Kylässä nähdään joka sunnuntai esitet-
tävä folklore-tapahtuma, joka järjestetään pääsiäisestä alkaen joka 
sunnuntai aina lokakuun loppuun saakka. Kylän aukiolla Pyhän Ni-
kolauksen kirkon edessä paikallinen folklore-ryhmä esittelee pyhän 
messun jälkeen Konavlen alueen tapoja ja perinteitä. Paikalla mah-
dollisuus ostaa myös Konavlen tunnettuja käsitöitä. Vierailu Rilovi-
cin viinikellarissa, jossa nautitaan kotitekoista hedelmäviinaa, pien-
tä makeaa ja kellarin kolmea lajia eri viiniä.
Maistiaisten jälkeen matka jatkuu Kameni Dvorin maatilalle, noin 30 
kilometrin päässä Dubrovnikista. Perhe Mujon pitämä turismitila si-
jaitsee luonnonkauniissa ja rauhallisessa ympäristössä Konavlen 
laakson alueella. Vanha pyökkipuu on tilan ylpeys, vuodelta 1850. 
Mujon perheen sukujuuret tunnettiin alueella jo 1600-luvulla. Maa-
tilalla on mm. majoitustiloja, kaunis puutarha jossa oliiviviljelmiä, 
uima-allas, tavernoja. Tilalta voi ostaa mm. orgaanisia öljyjä, koti-
tekoista likööriä ja erilaisia yrttituotteita. Tilalla nautitaan upea 
lounas Lovornon kylän omista raaka-aineista: kuivattuja viikunoita, 
kvittenhilloa, kotitekoista yrteistä tehtyä grappaa, kikhernekeittoa, 
ilmakuivattua kinkkua, paikallista vuohenjuustoa, makkaroita, sa-
vustettua lammasta tai pancettaa, sipulipikkelsiä, vihanneksia, olii-
veja, pääruokana ”Lovorski raznji”, joka on vartaassa paistettua va-
sikkaa tai porsasta, jälkiruokana nautitaan ”Padispanj”, joka on ti-
lan omista munista valmistettua sokerikakkua. Lounaan jälkeen tu-
tustutaan vielä Sisan taidegalleriaan. Miho Sisa on naivistinen tai-
teilija, jonka maalaukset kertovat Konavlen alueen lähihistoriasta, 
arkipäivästä, asukkaista ja perinteistä. Konavlen retken jälkeen pa-
lataan Dubrovnikiin, jossa ilta vapaa omalle ohjelmalle. 

Maanantai 6.4. (2. pääsiäispäivä) 
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen bussikuljetus Dubrovnikin 
lentokentälle, josta Finnairin reittilento Helsinkiin.
 
Matkan hinta: 1195,00 euroa/matkustaja (edellyttää vähintään 
20 hengen ryhmää), maksuviite: 290878
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 150,00 euroa. 

Ilmoittautumiset viimeistään 30.11. – ennakkomaksu 250 
euroa/matkustaja kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta, 
viimeistään 5.12., loppumaksu 12.2. 
– Matkalle on ilmoittautunut jo 18 osallistujaa. Muutama 
paikka vielä jäljellä! 

Matkan hintaan sisältyvät:
* Finnairin reittilennot Helsinki-Dubrovnik-Helsinki veroineen 
* matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset ja tutustumiskäynnit 

* majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa Dubrovnikissa hotelli 
Lerossa 
* matkaohjelman mukaiset ruokailut ja maistiaiset (puolihoito) 
* suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä 

Lentoaikataulu:
Helsinki – Dubrovnik AY 181 klo 16.55–18.55 
Dubrovnik – Helsinki AY 182 klo 11.00–15.00
Hotelli:
Hotelli Lero*** (Dubrovnik) 
Iva Vojnovica 14 
20 000 Dubrovnik 
Puh. +385 20 341 333
www.hotel-lero.hr 

Tärkeää!
Passin on oltava voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen.
Huom: Ilmoita jokaisen osallistujan nimi (kuten passissa) ja 
kotiosoite lisätieto-kohdassa tai suoraan yhdistykseen, jos olet 
jo ilmoittautunut,lähetä tiedot: helmeri(at)helmeri.fi

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä:  
Matka-Agentit Oy, www.matka-agentit.fi

Ti 20.10.2015 klo 19:00 
Oopperan kummitus -musikaali 
Suomen Kansallisooppera

Suomen Kansallisooppera toteuttaa ensimmäisenä Suomessa yhden 
kaikkien aikojen menestyksekkäimmistä musikaaleista, Andrew Lloyd 
Webberin Oopperan kummituksen (The Phantom of the Opera). 

Hinta: 71,00 e, koululaiset  
(-16 v.), opiskelijat (alle 30 v.) 
63,50 e
Ilmoittautuminen päättynyt, 
maksuviite: 290823. 

Liput on lähetetty postitse lokakuun 
lopulla. 

Helmerivetäjä: Irene Uimonen

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin
Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi, 
puhelin: 050 428 5588.
Osallistumismaksut tilille:  
127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.

Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman 
tilillemme. 

Teatteri- ja konserttiliput saa noin puoli tuntia ennen näytöstä 
sisääntuloaulassa Helmeri-vetäjältä.
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!
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Mielenkiintoisia teatteritapahtumia on luvassa Helmereille jälleen 
ensi vuoden alkupuolella. Uusimmat tapahtumat löydät yhdistyksen 
nettisivuilta ja joulukuun alussa ilmestyvästä Merkonomi Newsista.

Mukavaa loppuvuotta!
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Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: www.helmeri.fi. 
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95. Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!

HELMERIEN 
TAPAHTUMAKALENTERI 2014-2015

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
2014
Ti 18.11. 17.00 Helmerien matkailuilta, Matka-Agentit maksuton
To 20.11. 18.00 Syysvuosikokous, yhdistyksen toimisto
To 27.11. 19.00 Ladykillers, Kaupunginteatteri 45,00 e, viite: 290836
Pe-su 28. – 30.11. Helmerien pikkujoulumatka Berliiniin 595,00 e, viite: 290852
Ma 8.12. 19.00 Lepakko, Kansallisooppera 78,50 e, viite: 290852
Ke 10.12. 16.30 Kauneus- ja hyvinvointi-ilta, Bottega Verde maksuton
Pe 12.12. 19.00 Clara ja Maria -konsertti, HKO 26/20 e, viite: 290975

2015
Ke 21.1. 16.00 Edvard Munch -näyttely, Didrichsenin museo 14,00 e, viite: 290959
To 12.2. 16.30 Luonnontieteellinen museo 10,00 e, viite: 290988

Ke-ma 1.-6.4. Pääsiäismatka: Balkanin aarteita 1195,00 e, viite: 290878
Ti 20.10. 19.00 Oopperan kummitus, Kansallisooppera 71,00 e, viite: 290823

• HELSINKI, Teollisuuskatu 21 • JOENSUU, Kirkkokatu 20 • PORVOO, Lundinkatu 16 • TURKU, Linnankatu 8E 
Puh. hinnat 8,28 snt/puh +lankaverkosta 5,95 snt/min. matkapuh.+17,04 snt/min (+alv).

Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.

MatkaMatkaMatka
agentitagentitagentit
MatkaMatkaMatka
agentitagentitagentitagentitagentitagentit

Tilaa esitteemme!

Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.

Pähkinänsärkijä- baletti
• 28. – 29.12. ..................................  125,-
Gaalakonsertti 
ja tanssiaiset
Estonia-teatterissa
• 31.12. – 1.1. .................................... 230,-
Evita-musikaali 
 • 14. – 15.2. .......................................150,-
Joutsenlampi-baletti
• 20. – 21.2. ........................................130,-
Saatana saapuu
Moskovaan -baletti
Huom! Tartossa
• 6. – 8.3. .............................................. 220,-
Oopperan kummitus
- musikaali
• 14. – 15.3...........................................160,-
Georg Ots 95
-gaalakonsertti
• 21. – 22.3. alk...........................165,-
Rigeletto-ooppera
• 11. – 12.4. ............................................150,-

KIEHTOVA, TUNTEMATON 

VIETNAM
• 4. – 15.3. .......................................2.490,-
Kiertomatkalla mm. Ho Chi Minh (ent. Saigon), 
Hoi An, Hanoi, Halongin lahden risteily. Puolihoito. 

Peking ja Kiinan muuri 
• 20. – 27.12.  .............................1.295,-

Praha • 22. – 26.12.  ........895,-

Islanti • 22. – 26.12.  ..1.195,-

Itävalta – 
Hallstatt ja Salzburg
• 22. – 28.12.  ...........................1.490,-

Tallinna
• 23. – 26.12.  .................................255,-

Tartto • 23. – 26.12. ........295,- 

Kartanojoulu 
virolaiseen tapaan 
Mäetagusen kartanossa
• 23. – 26.12. ................................ 350,-

Riika • 23. – 27.12............ 360,-

Kylpyläjoulu Laulasmaalla 
• 23. – 27.12.  ...................................375,-

Kylpyläjoulu Rakveressa 
• 23. – 27.12.  ..................................395,-

Pitkä loma 
Espanjan 
aurinkorannikolla
• 2.2. – 2.3. alk.  ..........................975,-
sis. Malagan retki ja 
ostosretki Gibraltarille

Satukirjan maisemia 
ja alppien lumoa – Saksa, 
Sveitsi ja Liechtenstein
• 2. – 6.4.  .......................................  1.495,-

Vaellus 
”Camino Frances” 
Roncesvallesista Vianaan
• 3. – 11.4.  .......................................1.395,-

Amsterdam ja 
Keukenhofin kukkapuisto
• 13. – 17.4. ...................................  1.120,-

Skotlannin kierros 
• 20. – 25.4................................ 1.695,-

Normandia ja Bretagne 
• 23. – 26.4.  .............................1.495,-

Peking ja Hainanin saari 
• 9. – 20.1.  .....................................  2.290,-

Shanghai-Hangzhou-
Suzhou 
• 7. – 14.3.  ......................................1.395,-

Peking, Xian ja Luoyangin 
pionifestivaalit 
• 16. – 25.4.  ................................1.590,-

Jangtse-joen risteily
ja Shanghai 
• 27.4. – 5.5................................  1.795,-

Kiinan suuret 
nähtävyydet 
– Peking, Xian ja Shanghai
• 7. – 16.5.  .......................................1.795,-

 

Tilaa esitteemme!
Hoi An, Hanoi, Halongin lahden risteily. Puolihoito. 

 esitteemme!Tilaa esitteemme!

JOULUN AIKAAN
TEEMA- JA 

KIERTOMATKAT
MUSIIKKIA JA TEATTERIA

TALLINNASSA

• Vapaa-ajanmatkat puh. 010 321 2800   
• VARAA MATKASI 24 H 
• www.matka-agentit.fi

TEEMA- JA 
KIERTOMATKAT

Kuva: Harri Rospu
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TYÖTTÖMYYSKASSAN YHTEYSTIEDOT

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2014
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteeri:  Liisa Kotimäki
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Hanna Kukkonen 
 Matti Niemelä
 Anni Purontaa
 Sirkka Warvas
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 25 €/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto, 
 Helsingin kauppakamari

Ot
a 

tä
m

ä 
si

vu
 ta

lte
en

!
Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi , helmeri(at)helmeri.fi 
Puhelin 050 428 5588 (päivystys ark. klo 9.00 - 14.00)

Varsinaiset jäsenet: 

Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin 050 541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi

Heikki Immonen  
Puhelin 0400 841 784 
heikkiimmonen(at)hotmail.com, 

Liisa Kotimäki, I varapuheenjohtaja  
Puhelin koti 050 5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi 

Hanna Kukkonen, hallituksen sihteeri
hanna.e.kukkonen(at)gmail.com

Anna-Maija Kunnas    
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi

Rauni Mononen 
Puhelin 050 5148321
rauni.mononen(at)elisanet.fi

Matti Niemelä, II varapuheenjohtaja
Puhelin 0400 873 367
matti.niemela(at)realseam.fi

Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka(at)kotiposti.net

Sirkka Warvas 
Puhelin 0440-519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi 

Varajäsenet: 

Marja Alppi
Helmeri-päivystys, puh. 050 428 5588
Puhelin 050 372 7422
marja.alppi(at)gmail.com

Tuuli Paavola    
Puhelin 044 2562901
tuuli.paavola(at)gmail.com

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Palvelunumero 0400 996 346
www.smyl.fi
Sähköpostit: info(at)smyl.fi, jasenrekisteri(at)smyl.fi

MJK-instituutti ja MJK-koulutus Oy
Itämerenkatu 1, 8.krs, 00180 Helsinki 
etunimi.sukunimi[at]mjk.fi
Puh. (09) 4762 5200 
www.mjk-koulutus.fi  ja www.mjk.fi

Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi
Etelä-Suomi, puh. 0295 016 000, ma-pe 8-15
sähköposti: tyosuojelu.etela(at)avi.fi

Työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysneuvonta 
Puh. 010 6076700, puhelinpalvelu
www.te-palvelut.fi

Työttömyyskassa Nomitin sekä Journalistien ja 
esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan yhteinen 
nimi on 1.8.2014 lähtien Työttömyyskassa Finka. 
Nimenmuutos liittyy kassojen vuodenvaihteessa 
tapahtuneeseen sulautumiseen, jonka jälkeen kassa 
toimi alkuvuoden nimellä Nomit. Nimenmuutoksen 
myötä Finka on entistä yhtenäisempi, moderni 
suomalainen palkansaajan työttömyyskassa.

Työttömyyskassa Finka
Kutomotie 18 B (4. kerros), 00380 Helsinki
Puhelinpalvelu: 09 8689 400
Faksi: 09 671 330
Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva(at)finka.fi
Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys(at)finka.fi

http://finka.fi/

Helsingin Merkonomit on Suomen 
Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n jäsen.

Työttömyyskassa Nomit on nyt Työttömyyskassa Finka 



Turvaa tulevaisuutesi! 

merkonomi, tradenomi, merkantti, datanomi, assistentti, sihteeri, kauppateknikko, restonomi, jonkun 
muun liiketalouden, kaupan, hallinnon tai matkailualan tutkinnon suorittanut sekä näille aloille opiskeleva

SMYL - SINUN LIITTOSI - www.smyl.fi

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon 
rahanarvoisia jäsenetuja. 
●	 Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
●	 Ammatillinen vastuu- ja oikeus-
  turvavakuutus
●	 Matkustajavakuutus
●	 Koulutusedut
●	 Ostoedut
●	 Oikeudellista neuvontaa   
  jäsenetuhintaan
●	 Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin 
  (koti, auto-, henkivakuutus ym.) 
●	 Helmeri- ja SMYL-jäsenlehdet
  neljä kertaa vuodessa
●	 Helmeri-matkat ja -tapahtumat
●	 SMYL-liiton tarjoamat palvelut ja 
  tapahtumat

JÄSENEDUT

JÄSENMAKSU
●	 Loppuvuoden 2014 jäsenyys 
 vain 47 euroa
●	 Jäsenmaksu on verotuksessa   
 vähennyskelpoinen!

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS 
EI SISÄLLY LIITON JÄSENYYTEEN
Liity erikseen valitsemaasi palkansaajan 
tai yrittäjän työttömyyskassaan. 
Kassasta saat työttömyyden kohdates-
sa ansiosidonnaista päivärahaa.

Liity heti ja täytä jäsenhakemus 
www.helmeri.fi

Nyt liityt jäseneksi

puoleen hintaan!

Olethan muistanut maksaa tämän vuoden jäsenmaksun,
jotta jäsenyytesi säilyy ensi vuonnakin!

Liity Helmeri-jäseneksi


