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Virallinen talvikausi alkoi. Nyt saa 
nauttia pimeydestä, kynttilänvalos-
ta, lämpimistä ruuista ja vaatteista 

ihan sydämensä kyllyydestä. Ja odottaa 
joulunajan tuloa kaikessa rauhassa. Itse 
kävin juuri Helsingin kirjamessuilla ja os-
tin kassillisen kirjoja, joista nautiskelen 
vapaa-aikana sisällä lämpimässä - antaa 
sateen ja tuulen vaan tulla.

Voin toki haaveilla valosta, auringosta 
ja mukavista matkoista. Varsinkin Hel-
meri-matkoista, joita taas on odotettavis-
sa. Pikkujouluviikonloppuna menemme 
tutustumaan uudistuneeseen Varsovaan 
ja pääsiäisenä Serbiaan. Kirjamessuilta 
löysin matkakirjan Puolasta, mutta en 
Serbiasta. Serbia onkin suomalaisille mel-
ko tuntematon ja samalla jännittävä maa. 
Pääsiäisaika ortodoksisessa Serbiassa ja 
sen luostareissa on varmasti vaikuttava 
kokemus. Matkaopas Tuula Lukic kertoo 
meille tässä numerossa serbialaisista pää-
siäisenviettotavoista.

Hyvä ruoka tuo lohtua pimeään. Lapsi-
kin nauttii paitsi syömisestä myös ruuan 
tekemisestä, kun häntä siihen kannuste-
taan. Tästä on hyvä esimerkki lehtemme 
ruokapalstalla: yhdeksänvuotias Patrizia 
on innostunut kokki, joka pitää ruuanlai-
tosta ja kokeilee mielellään uusia resep-
tejä. Italialaiset herkut ovat hänen suo-
sikkejaan.

Oppisopimuskoulutus on päivän sana 
– siitä ja sen hyödyllisyydestä keskustel-
laan niin mediassa kuin politiikassakin. 
Monet ammatilliset oppilaitokset kou-
luttavat opiskelijoitaan ammattiin myös 
oppisopimuksella. Suomen Liikemiesten 
Kauppaopiston tiedottaja Kirsi Suni ker-
too meille YIT:ssä työskentelevästä Marja 
Koskesta, joka äitiyslomalta palattuaan 
alkoi opiskella merkonomiksi oppisopi-
muskoulutuksella. Marjan mielestä op-
pisopimus on paras vaihtoehto hänelle. 
Hän on tyytyväinen hyvään yhteistyöhön 
työpaikkansa ja oppilaitoksensa kanssa. 

Oppisopimus on joustava, mutta vaa-
tiva koulutusmuoto, kirjoittaa Sirkka 
Warvas jutussaan oppisopimusopiske-
lusta ja Länsi-Uudenmaan vuoden op-
pisopimusopiskelijasta, merkonomiksi 
valmistuneesta Tanja Heiskasesta. Tanja 
sai työpaikaltaan hyvin positiivista pa-
lautetta: erittäin oma-aloitteinen, uuden 
oppimishaluinen ja sisukas opiskelija. 
Näillä työnantajan ja lisäksi kouluttajien 
perusteluilla hänet valittiin vuoden oppi-
sopimusopiskelijaksi. Lämpimät onnit-
telut, Tanja!

Sirkan jutussa kuullaan myös vuoden 
oppisopimustyönantajan, karkkilalaisen 
SEW Industrial Gearsin edustajia, jotka 
kertovat olevansa tyytyväisiä tähän kou-
lutusmuotoon.

Opitaan taas  uutta!

Valoisaa loppuvuotta lukijoillemme.
Merja Äimänen

Uuden oppiminen on iloinen asia

Pääkirjoitus

Ihminen oppii uusia asioita minkä 
ikäisenä tahansa. Hän voi saavuttaa 
tavoitteensa aina, kunhan tahto, tunne 
ja toivo kohtaavat mielen ytimessä. 

– Positiivarit
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Merkonomiksi  
oppisopimuskoulutuksella
❦	 Teksti ja kuva: Kirsi Suni

Oppisopimuskoulutus on ollut viime aikoina paljon esillä.  
Sen kiinnostus on kasvanut yrityksissä.

Suomen Liikemiesten 
Kauppaopisto kouluttaa 
merkonomeja myös oppi-

sopimuksella. Oppisopimus-
opiskelija Marja Koski ker-
too omista kokemuksistaan.

Marja Koski on ollut töissä 
YIT:llä helmikuusta 2007. In-
nostus opiskeluihin tuli äitiys-
lomalta palatessa.

– Halusin lähteä opiskele-
maan – se oli nyt tai ei kos-
kaan. Harkitsin muitakin vaih-
toehtoja kuin oppisopimus, 
mutta mielestäni se oli paras 
vaihtoehto. Iltaopiskelu ei 
käynyt, koska minulla on pie-
ni lapsi. Ja oppisopimuskou-
lutuksessa voi pysyä palkka-
työssään, Marja kertoo.

Marjalla on ennestään ca-
tering-alan perustutkinto. Sen 
suoritettuaan hänellä oli ta-
voitteena jatkaa restonomik-
si ammattikorkeakoulussa, 
mutta suunnitelmat muuttui-
vat välivuosien aikana. Cate-
ring-alalla hän ei lopulta ole 
ollut töissä kuin muutamia 
kuukausia.

Kannatti odottaa ja pitää 
taukoa opiskeluista. 15-vuoti-
aana ei vielä tiennyt, millaisis-
sa tehtävissä on myöhemmin.

Tukea työnantajalta
Marja on valinnut osaamis-
alakseen talous- ja toimisto-
palvelut. Työn ja opintojen yh-
distäminen on sujunut hyvin, 
koska työnantaja on tukenut 
opiskelua.

– Olen saanut vierailla osto-
reskontrassa YIT:llä. Tarkoi-
tus olisi tulevaisuudessa käy-
dä tutustumassa muun muassa 
palkkahallintoon, kirjanpitoon 
ja myyntireskontraan, Marja 
kertoo.

Oppisopimuskoulutuksessa 
lähiopetus on pääosin päivi-
sin, mutta Marjalla on ollut 
nyt syksyllä myös iltaopetusta.

–  Kaikki koulutus on ollut 
mielestäni tarpeellista. Jos on 
ollut jotain tuttua, niin kerta-
us on vain hyväksi. Koulut-
tajat Suomen Liikemiesten 
Kauppaopistossa ovat olleet 
hyviä.

Liiketalouden perustutkin-
non suorittaminen oppisopi-
muskoulutuksella kestää enin-
tään kaksi vuotta. Tutkinnon 
suorittamisaikaan vaikuttavat 
muun muassa aiemmat opin-
not ja työkokemus.

– Koulutuksesta on varmas-
ti hyötyä työelämässä. Koulu-
tuksessa oppii yleishyödylliset 
perusasiat, joita voi hyödyntää 
monessakin työtehtävässä.

Yhteistyö työpaikkaohjaa-
jan, asiakaspalvelupäällikkö 
Marko Heliön kanssa on su-
junut hyvin. Marja kiittelee, 
että YIT on ollut hyvin muka- 
na koulutuksessa ja työpaikal-
la on ollut kannustava ilma- 
piiri. 

Tutkintotilaisuuksia ja kotitehtäviä
Näyttötutkintona suoritetta-
vaan oppisopimuskoulutuk-

seen kuuluu olennaisena osa-
na tutkintotilaisuudet, joissa 
opiskelija osoittaa tarvittavan 
ammattitaidon aidoissa työ-
tehtävissä. Marja on hiljattain 
suorittanut kahden tutkinnon 
osan tutkintotilaisuudet. 

– Tutkintotilaisuudet ovat 
haastavia eri tavalla kuin pe-
rinteiset kokeet.  Minun täytyy 
itse tutustua tutkinnon ammat-
titaitovaatimuksiin ja miettiä, 

miten osoitan niissä vaaditun 
osaamisen omassa työssäni, 
Marja kertoo.

Työpaikalla oppimisen ja 
lähiopetuksen lisäksi koulu-
tukseen kuuluu myös koti-
tehtäviä. Niihin Marja käyt-
tää yleensä pari tuntia illassa 
saatuaan lapsen nukkumaan. 
– Aikaa menee, kun tekee asi-
at kunnolla. Mutta silloin asiat 
oppii perusteellisesti. ❦

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
tarjoaa merkonomikoulutusta:
❦		työn ohessa näyttötutkintona,
❦		oppisopimuskoulutuksena sekä
❦		opetussuunnitelmaperusteisena koulutuksena

ja datanomikoulutusta
❦		työn ohessa näyttötutkintona,
❦		oppisopimuskoulutuksena sekä
❦		opetussuunnitelmaperusteisena koulutuksena.

Tutustu: www.businesscollege.fi

Merkonomiopiskelija Marja Koski
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Vasemmalta tietopuolisten aineiden vastuukouluttaja Tiina  
Vesanen Luksian aikuisopistosta, keskellä vuoden oppisopimus-
opiskelija Tanja Heiskanen ja oikealla Tanjan esimies Satu  
Sarin, Karkkilan kaupungin kehittämispäällikkö

Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen Luksian vuoden  
oppisopimus-opiskelija ja oppisopimustyönantaja -tapahtu-
masta perjantaina 25.10.13. 

Vuoden oppisopimusopiskelija 
Läntisellä Uudellamaalla

❦	 Teksti Sirkka Warvas  
Kuvat: Luksia, Tanja Heiskanen

Oppisopimus on yhä lisääntyvässä määrin tätä päivää sen 
arvostuksen, käytännönläheisyyden ja joustavuutensa ansiosta. 
Tuloksesta hyötyvät sekä opiskelija itse että työnantaja. 
Merkonomiksi valmistunut Tanja Heiskanen Karkkilasta valittiin 
vuoden oppisopimusopiskelijaksi. 

Oppisopimus 

Oppisopimus edellyttää oppi-
sopimustyöpaikkaa. Oppiso-
pimuksen ajaksi voidaan sol-
mia määräaikainen työsuhde. 
Toisaalta se soveltuu hyvin 
myös työntekijälle, jolla on 
toistaiseksi voimassa oleva 
työsuhde. 

Oppisopimuskoulutus pe-
rustuu valtakunnallisiin tut-
kinnon perusteisiin, joiden 
pohjalta muokataan opiskeli-
jalle henkilökohtainen opiske-
luohjelma. Ohjelmassa huomi-

tarkoitettua opiskelumateriaa-
lia. Valtakunnallisten tutkinto-
jen vaatimukset ovat vaativia 
ja ne on näyttötilanteissa hal-
littava hyvin. Monipuolisten 
työtehtävien hankinta työpai-
kalla on usein myös neuvot-
telua työnantajan kanssa ja 
vaatii molemmilta osapuolilta 
joustavuutta. 
Vastuuopettaja Tiina Vesanen 
tähdentää, että oppisopimus 
sitoo heti alusta alkaen sekä 
työnantajaa että opiskelijaa.

– Opiskelijalla on parem-
mat mahdollisuudet päästä te-
kemään erilaisia työtehtäviä, 
kun suurin osa opetuksesta 
tulee työpaikalta. Työnanta-
jan on järjestettävä tutkin-
non perusteisiin sopivia työ-
tehtäviä, jotta opiskelijalla 
on monipuolisia töitä ja hän 
saa hyvän kuvan kokonai-
suudesta. Toisaalta kuva on 
vain yhden yrityksen ja siel-
lä opitut käytänteet ovat tä-
män yrityksen käytänteitä. 
- Kun opiskelija on oppisopi-
muksessa, voidaan luottaa sii-
hen, että hän pääsee tekemään 
tutkinnon perusteissa olevia 
työtehtäviä.

Länsi-Uudenmaan alueen  
vuoden oppisopimusopiskelija 
Tanja Heiskanen 
Miten valinta tehtiin?
Perustelut Tanjan valinnal-
le olivat koulutustarkastaja 
Michaela Bergin mukaan 
muun muassa seuraavat 
– hienosti sujuneet tietopuo-

liset opinnot ja kouluttajien 
hyvin myönteinen palaute

– työpaikalta palaute erin-
omaista; ”erittäin oma-aloit-
teinen, uuden oppimishalui-
nen ja sisukas opiskelija”

oidaan opiskelijan tausta, nä-
kemykset ja edellytykset sekä 
myös työpaikan erityispiirteet 
ja työnantajan toiveet. 

Kenelle oppisopimus soveltuu?
Oppisopimus on joustava, 
mutta vaativa koulutusmuoto, 
joka soveltuu erityisen hyvin 
oma-aloitteisille ja itsenäi-
seen työskentelyyn pystyvil-
le henkilöille. Oppisopimus 
sopii kaikenikäisille, opiske-
lijoiden ikäjakauman ollessa 
18–50-vuoden välillä. 
Tietopuolisen koulutuksen jär-
jestäjä antaa yleensä aina opis-
kelijalle runsaasti etätehtäviä 
ja itsenäiseen työskentelyyn 

– työpaikan palautteen mu-
kaan työtehtävissä ottaa 
vastuuta ja haluaa kehittää 
monia asioita määrätietoi-
sesti ja toimeliaasti

– ammattitaidon kehittyminen 
erinomaiseksi monipuolisis-
sa työtehtävissä 

Tässäpä haastetta riittää ja 
päivityksiä itse kullekin jo va-
kiintuneisiin rutiineihin. 

Palkitun oppisopimus- 
työnantajan näkökulma
Luksian oppisopimusjohtaja 
Timo Lehtisen mukaan on 
oleellisen tärkeää tehdä pit-
käjänteistä yhteistyötä oman 
alueensa yrittäjien kanssa. 

Tanjan työnantajana on 
Karkkilan kaupunki ja hän 
työskentelee Karkkilan kau-
pungintalon asiakaspalvelu-
pisteessä asiakassihteerinä. 
Tanjan esimies kehittämis-
päällikkö Satu Sarin antoi 
tunnustusta Tanjan innos- 
ta oppia uusia asioita sekä 
oma-aloitteisuutta tarttua asi-
oihin. 

Vuoden oppisopimustyön-
antajaksi valittiin niin ikään 
karkkilalainen SEW Industrial 
Gears. Toimitusjohtaja Jari 
Marttala ja henkilöstöjohta-
ja Suvi Sankala ovat hyvin 
tyytyväisiä tähän koulutus-
muotoon, esimerkiksi erin-
omaisena rekrytointikanava-
na. Yritys onkin tarjonnut jo 
runsaan kuuden vuoden ajan 
oppisopimusmahdollisuuden 
kahdellekymmenelle opiske-
lijalle ja yli puolet heistä on 
saanut pysyvän työpaikan. 
SEW:n mukaan tarjotessaan 
oppisopimustyöpaikan yritys 
kantaa samalla yhteiskunta-
vastuutaan.
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❦	 Kuvat: Merja Äimänen
Viini, ruoka & hyvä elämä -ta-
pahtuma pidettiin Helsingin 
Messukeskuksessa 24. – 27.10. 
yhdessä Helsingin Kirjamessu-
jen ja Musiikkimessujen kanssa.

Messukeskus täyttyi viikon-
lopun aikana hyvän ruuan, vii-
nin, kirjojen ja musiikin ystä-
vistä. Neljän päivän aikana 
messuilla vieraili lähes 80 000 
kävijää.

Ensi vuonna vastaava mes-
sutapahtuma järjestetään 23. 
– 26.10.2014. ❦

Hyvä ruoka ja kirjat 
houkuttelivat kävijöitä messuille

kumppanina kulkee ”työ teki-
jänsä opettaa”.

Ainoana miinuksena täs-
sä opiskelumuodossa Tanja 
mainitsee, että aika on välillä 
kortilla sovittaessaan monia 
käytännön palasia kohdalleen.

Tanjan tulevaisuuden haa-
ve?  

– Nyt jo mietin opintojeni 
jatkamista. Kipinä opiskeluun 
ja uuden oppimiseen on aina-
kin valtava sekä halu kehittää 
itseäni.

Mitä haluaisit sanoa lukijoil-
lemme, jotka miettivät jalan-
jälkiesi seuraamista?

– Opiskelu kannattaa aina, 
on sitten kyse lisä-, jatkokou-
lutuksesta tai ammatinvaih-
dosta

Tanja oli jo aloittanut mer-
konomiopinnot, kun saikin 
tilaisuuden muuttaa koulutus 
oppisopimukseksi. Siitä se in-
nostus sitten lähti, eikä hän ole 
valintaansa hetkeäkään katu-
nut.

– Olin miettinyt jo pitem-
pään ammatinvaihtoa ja sitten 
aukesi tilaisuus synnyttäen ki-
pinän.

Tanjan nykyinen työ on 
asiakassihteerinä ja toimipis-
teenä Karkkilan kaupunginta-
lon asiakaspalvelupiste Ser-
veri. 

Miten näet nyt - valmiina 
merkonomina - tutkinnon so-
veltuvan tämän hetkiseen työ-
hösi?

– Äärettömän hyvin. Tutkin-
to antaa monipuolisuudessaan 
tarvittavat perustiedot niin 
asiakaspalvelussa menesty-
miseen kuin toimistorutiinei-
hinkin. 

Tanja painottaa tietopuo-
lisen koulutuksen merkittä-
vyyttä, koska tieto on ehdot-
toman tärkeä kokonaisuuden 
hallinnan kannalta. Mutta käsi 
kädessä hyvänä oppisopimus-

Oppisopimus ja nuorisotakuu
Luksia osallistuu perustehtä-
vänsä lisäksi nuorisotakuuta 
tukeviin toimiin.

Nuorten aikuisten osaa-
misohjelma on suunnattu 
20–29-vuotiaille nuorille, joil-
la ei ole suoritettuna peruskou-
lun jälkeistä tutkintoa. Nuorille 
tarjotaan ohjelman puitteissa 
tehostettua neuvontaa ja yk-
silöllistä ohjausta opintojen 
pariin. Ohjelma antaa mah-
dollisuuden osallistua aikuis-
koulutuksena toteutettavaan 
näyttötutkintoon valmistavaan 
koulutukseen, jonka yhteydes-
sä nuori voi suorittaa ammatti- 
tai erikoisammattitutkinnon tai 
tutkinnon osan joustavasti työn 
ohessa tai työttömänä ollessa. 

Tutkintomaksu, 58 euroa, 
on ainoa opiskelijalta perittävä 
maksu, muutoin koulutus on 
ilmaista. Näyttötutkintoihin 
valmistava koulutus järjeste-
tään joko oppilaitosmuotoise-
na päivä-/iltakoulutuksena tai 
oppisopimuksella työpaikalla. 

Tietoläheteet: Luksia ja 
Länsi-Uudenmaan,  
Luksian oppisopimuskeskus
www.luksia.fi

Tanjan omat mietteet opiskelustansa

Tanja Heiskanen,  
Länsi-Uudenmaan oppi- 

sopimuskeskuksen vuoden  
oppisopimusopiskelija 25.10.13. 

•	 Oppisopimuksella ammatillista perus- tai lisäkoulutusta
•	 Ammatillinen peruskoulutus johtaa ammatilliseen perus-

tutkintoon
•	 Ammatillinen lisäkoulutus johtaa ammattitutkintoon
•	 Ammatillinen lisäkoulutus johtaa erikoisammattitukintoon
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❦	 Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Pannacotta ja anismustikat
4 dl kermaa tai maitoa
1 dl hyytelösokeri Multia
1 tl vaniljasokeria

Kuohukermalla saat täyteläisen ja maidolla kevyemmän pan-
nacottan. 

Sekoita kerma ja sokerit kattilassa. Kuumenna ne kiehuvaksi 
ja keitä puoli minuuttia. Kaada seos jälkiruoka-astioihin. Hyy-
dytä jääkaapissa pari tuntia. Lisää päälle anismustikoita. 

Anismustikat 
1 ½ dl mustikoita
½ dl vettä
½ dl sokeria
1 tl vaniljasokeria
1-2  tähtianista

Keitä ensin mausteliemi mustikoille. Mittaa kattilaan vesi ja 
sokerit. Pudota mukaan tähtianikset. Keitä seosta viisi minuut-
tia. Siirrä liedeltä sivuun. Laita mustikat jäähtyneen liemen 
joukkoon. 

Pannukakku ja mikrohillo
1 l maitoa
4 kananmunaa
1 tl suolaa
5 dl vehnäjauhoja
1 tl  vaniljasokeria
100 g voita sulatettuna

Sekoita maidon joukkoon mu-
nat ja suola sekä vehnäjauhot 
ja rasva. Anna seoksen turvo-
ta puolisen tuntia jääkaapissa. 
Kaada taikina leivinpaperilla 
vuoratulle uunipellille. Paista 
200-asteisessa uunissa n. 45 
minuuttia tai kunnes pannu-
kakku näyttää kypsältä. 

Tarjoiluun mikrossa valmis-
tettua kuningatarhilloa ja ha-
lutessasi kermavaahtoa.

Mikrohilloa pakastemarjoista 
(kuningatarhillo)
2 ½ dl mustikoita
2 ½ dl vadelmia
1 ½ dl hillosokeria

Laita marjat ja sokeri noin 
kahden litran vetoiseen mik-
rouunin kestävään kulhoon. 
Kuumenna täydellä teholla 
6-7 minuuttia, kunnes sokeri 
on täysin sulanut ja seos kup-
lii. Sekoita kerran keittämisen 
keskivaiheessa ja lopuksi huo-
lellisesti. Kuori mahdollinen 
vaahto pinnalta. Anna hillon 
jäähtyä, jolloin se kiinteytyy. 
Tarjoile pannukakun kanssa 
ja nauti.

Italialaisherkut ovat 
Patrizian mieleen
Patrizia, 9 v., on pienestä asti leiponut mummin kanssa pullaa, 
kakkuja ja muita makeita leivonnaisia ja isänsä kanssa hän on 
tehnyt ruokaa. Nyt hän on alkanut valmistaa ruokaa ihan itse. 
Patrizia rakastaa pastoja ja italialaisia jälkiruokia. 

Koulujen alettua alkoi myös alakouluikäisille tarkoitettu 
kokkikerho, josta hän on saanut lisää innostusta kokkailuun. 
Kokkikerhosta on tullut kiva harrastus koululaisille. Minäkin, 
Patrizian mummi, käyn Helsingin Työväenopiston ruokakurs-
seilla saamassa uusia ideoita ja opetuskeittiöllä oppimassa uutta. 
Lisäksi kurssien parissa tapaa mukavia ihmisiä, joita yhdistää 
sama harrastus.  

Tässä muutamia kivoja reseptejä ja vinkkejä!

Helmerin ruokanurkkaus
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Ilse Samuelsson Matka-Agen-
teista emännöi Helmereiden 
matkailuiltaa, johon oli kutsut-
tu mukaan Serbian asiantun-
tijat, matkaopas Tuula Lukic 
ja hänen serbialainen miehen-
sä Srba Lukic, sekä Costa 
Cruises -varustamon edus-
taja, myyntipäällikkö Raimo 
Kukkonen. Heidän esityk-
sensä saivat kaikki matkoista 
kiinnostuneet Helmerit innos-
tumaan niin Serbian pääsiäis-
matkasta kuin loistoristeilyistä 
Välimerelle tai Karibialle.

Ilta meni joutuisasti: tilai-
suudessamme oli mukava, 
keskusteleva tunnelma ja mat-
kojen esittelijöille tehtiin asi-
antuntevia kysymyksiä. Uusia 
matkaideoitakin syntyi illan 

aikana. Ensi syksyn Helmeri-
matkaksi toivottiin viikon Vä-
limeren risteilyä. Siis oikeaa 
aurinkoa odotettavissa vuoden 
2014 lokakuussa!

Matkailu illassa arvottiin 
Costa Cruises -varustamon 
200 euron lahjakortti, jonka 
voitti Paula Mäntynen. Paula 
oli suunnitellut risteilyä mie-
hensä syntymäpäivän kunni-
aksi, joten lahjakortti meni 
oikeaan osoitteeseen. Onnea, 
Paula! Kukaan ei kuitenkaan 
jäänyt ilman matkalahjaa, sil-
lä kaikki osallistujat saivat Vi-
king Linen lahjakortin.

Nähdään Helmeri-matkoil-
la! ❦

Etelän auringon hehkua 
syksyn pimeyteen

Saimme nauttia lokakuun alussa Helsingin Ruoholahdessa viehättävässä ravintola Farossa paitsi mainioista 
pikkusyötävistä ja juotavasta myös houkuttelevista matkakertomuksista: luonnonkauniin Serbian jylhistä 
maisemista sekä seikkailuista loistoristeilijällä maailman merillä.

❦	 Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Paula Mäntynen saa voittajan halauksen Raimo Kukkoselta

Tuula ja Srba Lukic kertoivat mielenkiintoisesta Serbiasta.

Helmerit matkailuillassa 1.10.

Farossa nautimme hyvästä tarjoilusta ja houkuttelevista matkoista. 
Edessä Kirsti Ipatti (vas.) ja Sinikka Heiskanen.

Ilse Samuelsson toivotti Helmerit tervetulleiksi matkailuiltaan.
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Yhdessäolo, punaiset pää-
siäismunat ja koristeellinen 
slava-leipä kuvastavat vie-
hättävimmin serbialaista pää-
siäistä, joka seuraa perinteis-
sään ortodoksisen maailman 
Juhlien juhlaa eli Kristuksen 
ylösnousemusta. Vuonna 2014 
Serbiassa vietetään pääsiäistä 
samaan aikaan kuin Suomessa 
18.4.–21.4. Ajankohta saattaa 
poiketa joinain vuosina jopa 
kuukaudella, sillä Serbian or-
todoksinen kirkko seuraa van-
haa juliaanista kalenteria.

Luonnonmukaisesti värjätyt 
aidot kananmunat edustavat 
yhä pääsiäistraditioiden ydin-
tä Serbiassa, vaikka pääsiäis-
puput ja suklaamunat ovatkin 
tehneet tiensä kauppojen vali-
koimiin. Pääsiäismunat värjä-
tään ja koristellaan taidokkail-
la ornamenttikuvioilla yleensä 

pitkäperjantaina. Kaunein pu-
na saadaan keittämällä munia 
sipulivedessä. Punainen on or-
todokseille sekä Jeesuksen ve-
ren että ilon, ylösnousemuk-
sen vertauskuva. Ensimmäi-
senä värjätty muna säilytetään 
kodin onnentuojana seuraa-
vaan pääsiäiseen asti.

Lauantai-sunnuntaiyönä 
päättyy 40 päivän paasto ja 
sunnuntaiaamuna kaupungeis-
sa ja kylissä herätään kirkon-
kellojen soittoon. Pääsiäissun-
nuntain ortodoksinen aamuju-
malanpalvelus on ehdottomas-

ti kokemisen arvoinen: on kul-
jettu matka, pasha, kuolemas-
ta elämään. Kirkon jälkeen 
kokoonnutaan yhteisen pöy-
dän ääreen nauttimaan paistet-
tua lammasta punaviinin kera, 
juustoja, kananmunia, erilai-
sia makkaroita, piparjuurta ja 
paistettuja paprikoita. Näiden 
kyytiläisinä ovat serbialaiset 
erikoisherkut, aijvar -papri-
katahna - ja kaymak - paksu 
kermainen voi -, kruununa 
pöydässä on kohokuvioin ko-
risteltu kaunis pääsiäisleipä. 
Makeat kakut kuuluvat myös 

repertuaariin.
Vaikka kaikki eivät vietäkään 

pääsiäistä ortodoksikirkon pe-
rinteiden mukaisesti, on sun-
nuntaipäivänä Serbiassa varsin 
yleistä tervehtiä toisia sanomal-
la ”Hristos Vaskrse” eli Kristus 
nousi kuolleista. Erityisesti lap-
siperheissä ja ystävien kesken 
on tapana myös kisata kopaut-
tamalla värjättyjä munia vas-
takkain. Onnea ja menestystä 
on luvassa koko vuodeksi sille, 
joka saa muiden kuoret rikkou-
tumaan ja oma säilyy ehjänä. 

Useilla paikkakunnilla jär-
jestetään kauneimpien pääsi-
äismunien kilpailuja ja jotkin 
paikkakunnat ovat ottaneet 
ohjelmistoonsa myös kanan-
munien kopautuskisat. 

Osa kaupoista on avoinna 
osan pääsiäisestä, mutta sun-
nuntaille ei kuitenkaan kanna-
ta tuliaisostoksia jättää. ❦

❦	 Teksti: Tuula Lukic, kuvat: PanaComp

Pääsiäinen  
– Juhlien juhla ortodoksisessa 

Serbiassa

Ortodoksinen pääsiäinen

Vuonna 2014 kaikki ortodoksit viettävät pääsiäistä samaan aikaan muiden kirkkokuntien kanssa
Ortodoksiset kirkot ovat pitäytyneet pääsiäisen suhteen vanhassa ajanlaskussa (juliaaninen 

kalenteri), minkä takia itäisessä kristikunnassa pääsiäinen sijoittuu välille 4.4.–8.5. Muista 
poiketen Suomen ortodoksinen kirkko viettää pääsiäistä samaan aikaan kuin gregoriaanista 
kalenteria käyttävät läntiset kirkkokunnat. 

Vuonna 1582 vahvistettiin Länsi-Euroopassa gregoriaaninen kalenterinuudistus, joka tar-
kensi juliaanista ajanlaskua vuosisataisvuosien karkaussäännön ja kuuntasauksen avulla. 
Lisäksi vuodesta 1700 lähtien protestanttisissa valtioissa kokeiltiin reformoitua eli parannet-
tua pääsiäissääntöä, joka perustui entistä tarkempiin tähtitieteellisiin laskelmiin. Suomessa 
reformoidusta laskutavasta luovuttiin 1868.

Itsenäisyytemme alkuvuosina ortodoksinen maailma noudatti edelleen juliaanista ajanlaskua, 
jonka ero gregoriaaniseen - 13 vuorokautta - tuotti monia ongelmia. Suomen ortodoksinen kirkko 
sai Konstantinopolin ekumeeniselta patriarkaatilta luvan noudattaa uutta ajanlaskua, mikä aihe-
utti vastustusta etenkin Valamon luostarin pääsiäisen vieton osalta. Vielä nykyäänkin muiden mai-
den ortodoksit viettävät pääsiäistä ja muita liikkuvia juhlia yleensä vanhan ajanlaskun mukaan.

Ensi vuonna koko ortodoksisen kirkon pääsiäinen on samaan aikaan kuin meidän oma pää-
siäisemme: pääsiäispäivää vietetään 20. huhtikuuta.

Lähteet: Ortodoksikirkko, Wikipedia

Tutustu Helmerien pääsiäismatkaan Serbiaan sivuilla 20 ja 21.
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Viikinmäen 
jätevedenpuhdistamo 
- erilainen vierailukohde

Helsingin jätteen määrä 
hämmästytti 

Helmerit kävivät tutustumassa 
Viikinmäen jätevedenpuhdis-
tamoon maanantaina 7. loka-
kuuta. Mukana oli 17 henkilöä. 
Oppaana toimi Jenna Koti-
lehto. Vierailun aikana saatiin 
kuulla ja nähdä käytännössä, 
miten satojen tuhansien ihmis-
ten jätevedet pyritään puhdis-
tamaan mahdollisimman hyvin 
ja hyötytuotteina saadaan vielä 
multaa ja energiaa.

Helsingissä sijaitseva Vii-
kinmäen jätevedenpuhdistamo 
on Suomen ja Pohjoismaiden 
suurin puhdistamo. Pääosin 
kallion sisään rakennettu 
puhdistamo otettiin käyttöön 
vuonna 1994 ja se korvaa nyt 
avomeritunnelin kanssa eril-
liset pienpuhdistamot. Viikin-

mäen kalliopuhdistamossa kä-
sitellään paitsi Helsingin myös 
Vantaan keski- ja itäosien, Ke-
ravan, Tuusulan, Järvenpään 
ja Sipoon, eli yhteensä noin 
800 000 asukkaan sekä alueen 
teollisuuden jätevedet. 

Kun tuhannet ihmiset pe-
seytyvät ja käyvät WC:ssä 
yhtä aikaa, syntyy jätettä pel-
kästään pääkaupunkiseudulla 
yhteensä noin kaksikymmentä 
kuorma-autolavaa viikossa.

Ensin vedestä erotetaan 
kaikki ylimääräinen jatkokä-
sittelyyn kelpaamaton aines. 
Jätevedenpuhdistusprosessissa 
syntyvä lietteen sisältämä or-
gaaninen aines hyödynnetään 
mädättämällä liete ja mädätyk-
sestä syntyvä biokaasu kerätään 
talteen. Biokaasulla tuotetun 
energian avulla puhdistamo on 
lämmön suhteen omavarainen 
ja sähkönkin omavaraisuusaste 
on noin 50 prosenttia. 

❦	 Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Kun jätevesi on ensin puh-
distettu jätevedenpuhdista-
mossa, vesi palautuu takaisin 
mereen. Puhdistetut jätevedet 
johdetaan tunnelissa avome-
relle kahdeksan kilometrin 
päähän Katajaluodon edustalle 
yli 20 metrin syvyyteen.

Kuivattua jätevesilietet-

tä syntyy noin 60 000 tonnia 
vuodessa. Liete jatkojalos-
tetaan Sipoossa, Metsäpirtin 
kompostointikentällä. Kom-
postoinnin jälkeen multa on 
valmista käytettäväksi, eten-
kin nurmikkomultana. ❦
Lähde: Viikinmäen jäteveden-
puhdistamon nettisivut

HelmeritViikinmäessä7.10.

Oppaamme Jenna Kotilehto selostaa ryhmällemme jäteveden jäl-
kikäsittelyn eri vaiheita.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on louhittu kallioon. Helsingin 
keskustasta, kerrostaloista ja kaupoista sekä Pohjois-Helsingin 
ja naapurikunnista tulee myös jätevettä.

Ennen puhdistamokierroksen alkua kokoonnuimme auditorioon, jos-
sa meille kerrottiin vesihuollosta pääkaupunkiseudulla ja HSY:stä.

Ei näitä WC-pönt-
töön! WC:stä 
huuhdellaan alas 
mitä merkillisim-
piä esineitä. Täs-
sä vain muutama 
esimerkki. Tutkimusmatka maanalaiseen puhdistamoon paljastaa mielen-

kiintoisia asioita.
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❦	Teksti: Taru Mälkiä

”On parempi lähteä matkalle 
kuin jäädä tienhaaraan turvaan 
odottamaan jotain tapahtuvak-
si. Kun lähtee liikkeelle, koh-
taa uusia asioita ja haasteita, 
jotka vievät eteenpäin.”

Näin opasti yli 20-vuotisen 
uran Suomen Kansallisbaletis-
sa tehnyt tähtitanssija Minna 
Tervamäki  Mercurin Täyttä 
elämää 2013 -foorumissa. 

Helsingin Musiikkitalossa pi-
detyssä seminaarissa hän kos-
ketti niin puheellaan kuin tans-
sillaankin yleisöään: sihteereitä, 
assistentteja ja esimiehiä.

Ihminen venyy haasteiden edessä
Minna Tervamäen mukaan on 
hyvä muistaa, että vaikka lo-
pullinen tavoite jäisi saavut- 
tamatta, usein tärkeämpää ja 
opettavaisempaa on matka it-
sessään.

Tervamäki kertoi omakoh-
taisesti oppineensa, kuinka 

ihminen venyy uusien haas-
teiden edessä. Toteuttaessaan 
vuonna 2005 yhden mieleen 
jäävimmistä haasteistaan, 
oman produktion, hänen piti 
ahertaa myös täysin uusis-
sa tehtävissä: assistenttina, 
palkanlaskijana, ohjaajana, 
suunnittelijana ja markkinoi-
jana.        

Luovuus ja rohkeus kulkevat 
tanssitaiteessakin vahvasti kä-
si kädessä. Kun Minna Terva-
mäki ei voinut kipeän polvensa 
takia tanssia normaalisti, hän 
opetteli ilmatanssiosuuden, 
eikä hänen tarvinnut luopua 
tärkeästä tavoitteestaan.

– Lähden siitä, että mie-
luummin teen asioita kuin jätän 
tekemättä. Epäonnistumisia-
kin tulee, mutta niiden jälkeen 
noustaan ylös.

Hyvä kritiikki kehittää 
Tanssitaiteilija on jatkuvasti - 
niin ulkopuolelta kuin talon si-

sältäkin tulevan - kritiikin koh-
teena. Tervamäki ei kuitenkaan 
ole kokenut kritiikkiä loukka-
uksena vaan mahdollisuutena  
kehittyä ja jopa luottamuksen 
osoituksena.  ”Mielestäni se 
kertoo, että toiset uskovat si-
nun pystyvän tekemään asioita 
aina vähän paremmin.” 

Tervamäki on pitänyt itse 
tärkeänä, että valmentaja ker-
too aina rehellisesti palaut-
teensa.  

Tanssijan ammattiin kuuluu 
myös nöyryys. Mutta se ei ole 
sama asia kuin olla nöyryytet-
tävänä. 

Tiimin tulosta
Tanssiproduktion tekeminen 
vaatii onnistunutta tiimityötä. 
Mercurin foorumissa Minna 
Tervamäki muistutti hyvän 
tiimin ja tiimityön elintärkeäs-
tä merkityksestä: Ihmisen on 
yksin vaikea saada mitään ai-
kaiseksi.

– Työilmapiiri vaikuttaa suu- 
resti lopputulokseen. Olemme 
kaikki samaa tiimiä, jossa jo-
kaisella on oltava hyvä olla.  
Kenelläkään ei ole oikeutta ok- 
sentaa pahaa oloaan muiden 
päälle.

Tervamäki kehottikin aloitta-
maan ilmapiirin rakentamisen 
omasta itsestä. ”Jos näet jotain 
hyvää, älä aikaile sanoa sitä. 
Kiitosta voi sanoa myös esimie-
helle eikä aina odottaa, että hän 
on se, joka huomaa asioita.” 

– On riemastuttavaa nähdä, 
miten aidon kiitoksen saanut 
alkaa loistaa ja saa energi-
aa työhönsä, samalla sitä saa 
myös kiitoksen antaja.  

Minna Tervamäki muistut-
taa, että myös itseään on tär-
keää kiittää omista onnistumi-
sistaan.     

Tiukan paikan tullen huu-
mori auttaa aina. Kun oppii 
nauramaan itselleen, elämä 
tuntuu erilaiselta. ❦

Tähtitanssija Minna Tervamäki Mercurin foorumissa: 

Matkanteko opettaa 
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Joulukadun  avajaiset 24.11. klo 14.00

Stockmannin jouluikkuna paljastetaan 24.11. 

Jouluisia l ahjaideoita ja herkkuja myyjäisistä:
Tuomaan markkinat 7.-22.12.
Naisten Joulumessut Wanhassa Satamassa 4.-8.12.
Wanhan joulumyyjäiset 11.-22.12. 
Ornamon joulumyyjäiset 9.-10.11. ja 6.-7.12. 
Korjaamon joulumarkkinat 14.-15.12. 
We Got Beefin joulumarkkinat
Torikortteleiden joulutapahtumat

Joulumaailma-tapahtuma 
levittäytyy Helsingin keskustaan Kolmen Sepän aukiolle, Kai-
vopihalle ja Vanhan ylioppilastalon ympäristöön ja on auki 
30.11.–22.12. ja 26.12.–6.1.

Joulukalenteri 2013

Joulunajan tapahtumat
tuovat valoa ja iloa

Joulun odotus ja juhla alkavat Helsingissä perinteisillä joulukadun avajaisilla marraskuun lopussa.
Joulun alusaikaan kaupungin kaduilla ja kortteleissa käy kuhina, kun joulumyyjäiset houkuttelevat paikalle väkeä. 

Joulun tunnelmasta voi nauttia myös lukuisissa joulukonserteissa ja yhteislaulutilaisuuksissa. 
Joulukausi päättyy ja uusi vuosi alkaa iloisilla uuden vuoden vastaanottajaisilla Senaatintorilla.

❄

❄

❄

❄

❄

❄

❅

❅

❅

❅

❅

❄
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Suomenlinnan joulutapahtuma
Suomenlinnan perinteinen kaksipäiväinen joulu ta-
pahtuma järjestetään ensimmäisenä adventtina 30.11. 
–1.12. Suomenlinnaan voi tuolloin tutustua koko per-
heen voimin esimerkiksi tonttupolkua kiertämällä. Vii-
konloppuna avoinna on myös kahviloita, ravintoloita 
ja käsityöläisten työpajoja, joista voi löytää perinteisiä joulu-
herkkuja sekä kauniita joululahjoja.

Itsenäisyyspäivä
Tänä vuonna presidentin perinteinen itsenäisyyspäivän vas-
taanotto järjestetään Pres identin linnan kunnostustöiden vuoksi 
6.12. Tampereella, mutta Helsingissä Hietaniemen hautausmaa 
muuttuu jälleen välkehtiväksi kynttilämereksi, mistä ylioppilai-
den perinteinen soihtukulkue 
lähtee.

Lucian päivän kulkue valaisee 
Helsingin
Lucia-neito kruunataan 13.12. 
klo 17 kynttiläseppeleellä 
Helsingin Tuomiokirkos-
sa.  Valon kulkue lähtee Se-
naatintorilta klo 18 ja ete-
nee pitkin Aleksanterinka-
tua, jonka varrelta löytyvät 
parhaat paikat ihailla Luci-
an, tonttujen, hevosten ja 
näyttävien museoautojen 
menoa.

Seurasaaren joulu
Seurasaaren Joulupolku on Helsingin seudun lapsille ja lapsiper-
heille tarkoitettu ilmainen joulutapahtuma 15.12 . Seurasaaren 
joulupolulla voi kohdata ystävällisiä metsäneläimiä ja tapahtu-
mapisteissä pääsee nauttimaan monenlaisesta toiminnasta he-
vosajelusta kasvomaalaukseen ja tulinäytökseen.

Rauhoitu jouluun musiikin saattelemana
Joulun alla Helsingin kirkoissa ja konserttisaleissa raikuvat jou-
luiset sävelet. Moni virittäytyykin joulutu nnelmiin perinteisissä 
Ylioppilaskunnan laulajien ja Cantores Minoresin joulukonser-
teissa. Helsingin kirkoissa pidetään myös yhteislaulutilaisuuk-
sia, joissa voi laulaa itsekin rakkaimpien joululaulujen mukana.

Parhaat uudenvuoden juhlat Senaatintorilla!
Uudenvuodenaattona, tiistaina 31.12., Senaatintori täyttyy taas 
iloisesta juhlakansasta. Ohjelma alkaa kaupung injohtajan ter-
vetuliaispuheella, minkä jälkeen lavalla nähdään korkealaa-
tuisia esityksiä musiikista tanssiin ja taikuuteenkin. Kun vuosi 
vaihtuu, taivas täyttyy väreistä ja paukkeesta. Tule paikalle 
nauttimaan juhlatunnelmasta tai seuraa lähetystä suorana te-
levisiosta.

Koonnut: Liisa Kotimäki 
Kuvat: Liisa Kotimäki, Pirjo Onza, Merja Äimänen
Lähde: www.visithelsinki.fi

Lohjan Menneen ajan joulumarkkinat 14.-15.12.

Tule Joulu Porvooseen, joulunavaus keskustassa 23.11.

Suomenlinnan joulutapahtuma

❄
❅

❅
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TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösval-

taisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimit-

sijoiden valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja vara-

jäsenet
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2014
7. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä 

hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä 
valmistelu- ja toimielimien jäsenille maksettavien 
korvausten perusteista

8. Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelija-
jäsenen ja seniorijäsenen jäsenmaksun  sekä mah-
dollisen liittymismaksun suuruus ja tukijäsenten 
jäsenmaksun vähimmäismäärä.

9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2014
10. Päätetään tilintarkastajien palkkioista
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilö-

kohtaiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuo-
den 2014 tilejä ja hallintoa

12. Käsitellään hallituksen sääntömuutosehdotus
13. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
 14. Muut mahdolliset asiat
15. Ilmoitusasiat
16. Kokouksen päättäminen
Kahvitarjoilu

Helsingin Merkonomit ry:n hallitus

Kutsu Helsingin Merkonomit 
Ry:n syyskokoukseen
Aika: torstai 21.11.2013  klo 18.00

Paikka: Helsingin Merkonomien toimisto,
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki

Tervetuloa!

13. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat

Helsingin Merkonomit ry:n hallitus

Ajankohtaista Työttömyyskassa 
Nomitista
 - JET-kassa sulautuu Nomitiin
Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassa (JET-kassa) 
ja Työttömyyskassa Nomit ovat 28.9.2013 pidetyissä edustajiston ko-
kouksissaan hyväksyneet sopimuksen Journalistien ja esittävien taitei-
lijoiden työttömyyskassan sulautumisesta Työttömyyskassa Nomitiin 
1.1.2014 lukien. Päätös syntyi molemmissa kassoissa yksimielisesti.

Fuusiolla kassat tavoittelevat kestävämpää kassakokoa, toiminnan 
haavoittuvuuden vähentämistä, asiakaspalvelun parantamista, työ-
hyvinvoinnin lisäämistä ja hallintokulurakenteen tervehdyttämistä. 
Fuusion on tarkoitus toteutua 1.1.2014 alkaen ja se edellyttää kasso-
jentoimintaa valvovan Finanssivalvonnan hyväksymistä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tunnuslukujen näkökulmasta 
kassat ovat lähellä toisiaan. Sulautumisen toteuduttua Nomit-kassan 
henkilökunnan määrä tulee olemaan yhteensä 17, eikä henkilövä-
hennyksiin ole tarvetta. JET-kassan kassanjohtaja Aija Ståhlberg on 
toiminut Nomitin kassanjohtajana marraskuusta 2012 alkaen.

Toimisto muuttaa Pitäjänmäelle
Molemmat kassat muuttavat 21.–22.11. yhteisiin toimitiloihin Hel-
singin Pitäjänmäelle, osoitteeseen Kutomotie 18 B, 4 krs.

Sama maksatustietojärjestelmä helpottaa nopealla aikataululla to-
teutuvaa yhdistymistä. Muutto, tietokantojen yhdistäminen ja toi-
mintatapojen yhdenmukaistaminen syövät toimiston resursseja ja 
vaativat kärsivällisyyttä myös jäseniltä, koska asiakaspalveluaikoja 
on jouduttu tilapäisesti supistamaan. Vuoden vaihteen jälkeen pal-
veluajat palautetaan ennalleen ja tavoitteena on niiden parantami-
nen pidentämällä puhelinpalveluaikaa. Sähköinen eAsiointi palvelee 
kuitenkin vuorokauden ympäri ja sen avulla voi täyttää ja lähettää 
ansiopäivärahahakemuksia ja liittää hakemukseen tarvittavat selvityk-
set. Järjestelmän kautta voi myös tarkastella päivärahan hakemiseen 
liittyviä asioita ja muokata omia henkilötietojaan.

Uusi vaalipiirijako
Syyskuussa pidetyssä edustajiston kokouksessa hyväksyttiin myös 
sääntömuutos, jossa uudistettiin kassan vaalipiirijakoa. Uudet koko 
Suomen kattavat vaalipiirit ovat:

Suorajäsenet eli ns. vanha Nomit (13.700 jäsentä) täydennettynä mui-
den vaalipiirien suorajäsenillä (530 jäsentä eli yhteensä 14230 jäsentä),

Journalistit (9600 jäsentä),
Muusikot (1950 jäsentä) sekä
Näyttelijät (1090 jäsentä).

Sähköiset vaalit helmi-maaliskuussa 2014
Ensi helmi-maaliskuussa pidettävissä sähköisissä vaaleissa kassan 
jäsenet valitsevat edustajiston kokousedustajat seuraavalle nelivuo-
tiskaudelle. Kevään edustajiston kokoukseen saakka Nomitin hallitus 
toimii JET-kassan hallituksen jäsenillä täydennettynä. Kevään edusta-
jiston kokous käsittelee muun muassa molempien kassojen tilinpäätök-
set sekä valitsee uudet hallituksen jäsenet alkavalle nelivuotiskaudelle.

Lisätietoja tulevista vaaleista löytyy kassan internet-sivuilta, 
www.tknomit.fi, tammikuun aikana.

Sinikka Heiskanen
Työttömyyskassa Nomitin hallituksen puheenjohtaja

SMYL:n liittokokous 
Helsingissä MJK:n tiloissa
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n syys-
liittokokous pidetään lauantaina 23. marraskuuta 2013 
kello 13.00 Helsingissä MJK-instituutin uusissa tiloissa 
Ruoholahdessa, Itämerenkatu 1:ssä.

Liittokokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntö-
määräiset asiat: valitaan tarvittavat liittohallituksen jä-
senet, hyväksytään toimintasuunnitelma, talousarvio ja 
jäsenmaksut vuodelle 2014.

MJK kokoontuu samana 
lauantaina
MJK-koulutuskeskus ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 23. marraskuuta kello 10.30 MJK-ins-
tituutin tiloissa Helsingin Ruoholahdessa, Itämerenkatu 1.

MJK:n kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syys-
kokousasiat ja kerrotaan tulevasta toiminnasta.

Yhdistyksiä kokouksessa edustavat valitut kokousedustajat.

Uutisia
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Aiempaa useampi eläkeläinen työskentelee eläkkeen rinnalla. 
Eläkettä kartuttavaa työtä tekee vuositasolla 100 000 eläkkeen-
saajaa, selviää Eläketurvakeskuksen tuoreesta tilastoraportista.

– Työnteko kuuluu yhä useamman eläkeläisen arkeen. Jos osa-
aikaeläkettä saavat lisätään mukaan, vuonna 2011 työtä tehneiden 
eläkkeensaajien määrä nousee sadasta tuhannesta yli 130 000:een, 
Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto toteaa.

Nyt ilmestynyt julkaisu on ensimmäinen, jossa tarkastellaan 
eläkkeen ja työn päällekkäisyyttä. Eläkkeellä ja työssä – tilas-
toraportti eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2011 kuvaa 
työeläkevakuutettua väestöä ikäryhmittäin. Tiedot perustuvat 
Eläketurvakeskuksen rekistereihin.

Suuret ikäluokat selittää lukumäärien kasvua
Viime vuosina 63–67-vuotiaiden työnteko on lisääntynyt tasai-
sesti. Kun vuoden 2007 lopussa työtä teki alle 40 000 vanhuuselä-
keikäistä, vuoden 2011 lopussa heitä oli jo yli 60 000. Heistä 
puolet jatkoi työssä yli vanhuuseläkeiän alarajan ilman eläkettä. 
Toisen puolen muodostivat 32 000 työssä käynyttä eläkeläistä.

Lukumääräinen kasvu selittyy pitkälti suurten ikäluokkien 
tulosta vanhuuseläkeikään. Työtä tehneiden eläkeläisten osuus 
63–67-vuotiaista on kasvanut 7,5 prosentista 8,5 prosenttiin. 
Kasvua on prosenttiyksikön verran.

Vanhuuseläkeläisillä on edelleen työkykyä ja osaamista, jol-
le on kysyntää työmarkkinoilla. He tekevät työtä usein osa-
aikaisesti ja epäsäännöllisesti. Vanhuuseläkeläisten työnteolle 
ei ole taloudellista pakkoa, koska suurin osa heistä saa selvästi 
keskimääräistä suurempaa työeläkettä.

Työnteko osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla on tavoittei-
den mukaisesti yleistä. Tällöin työ on osa-aikaista ja säännöl-
listä. Kolme neljästä osaeläkettä saavasta tekee töitä.

Eläkeaikainen työ kartuttaa uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuo-
siansioista.

Eläketurvakeskuksen tiedote 17.10.2013
www.etk.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti 23. lokakuuta työeläke-
turvaa koskevat indeksit vuodelle 2014. Indeksitarkistuksilla 
pyritään turvaamaan pitkäaikaisesti maksettavien sosiaalitur-
vaetuuksien todellinen arvo.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,350. Vuoteen 2013 ver-
rattuna palkkakerroin nousee noin 1,7 prosenttia. Tulevaa 
työeläkettä laskettaessa palkkakertoimella tarkistetaan vuo-
siansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa 
palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muu-
toksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2509 eli se nousee noin 1,4 
prosenttia vuoden 2013 tasosta. Työeläkeindeksillä tarkiste-
taan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä lasketta-
essa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen 
muutoksen 80 prosenttia.

Indeksitarkistukset nostavat eläkkeitä ja useita muita etuuk-
sia. Työeläkeindeksin tarkistus nostaa kaikkia siihen sidok-
sissa olevia sosiaaliturvaetuuksia ensi vuoden alusta lähtien.

STM tiedote 23.10.2013
www.stm.fi

Sosiaaliturvaetuuksien 
indeksitarkistukset vuodelle 2014 

Eläkeläisten työnteko 
yleistynyt

Uutisia

In memoriam

Jouko Tonteri
25.2.1930 - 1.9.2013

Helmeri-lehden isä
Jouko oli Karjalan poikia, syntynyt Antreassa. Pitkään ja 
sisältörikkaaseen elämään liittyi monia vaiheita: kahdesti 
evakkoon, isän menettäminen jo nuorena, kouluttautumi-
nen, huolenpito leskiäidistä sisarusten kanssa, aktiiviharras-
tukset, yhteydenpito lähiomaisiin, vaativat työtehtävät koti-
maisessa saniteettiposliinialan yrityksessä... Niistä rakentui 
Joken persoona, aito ja syvästi ihmisläheinen.

Lämminhenkisen siunaustilaisuuden jälkeen omaiset ja 
ystävät kokoontuivat Karjala-talolle Joukon muistotilaisuu-
teen, jossa väliin kyynel silmäkulmassa, väliin naurunpyrs-
kähdyksiä pidätellen saimme kuulla monen muistelemana 
Joken elämänkaaresta ja pikku tapahtumista, joissa hän oli 
tärkeässä roolissa. - Kuulimme, että Jokke harrasti mm. pa-
riairosoutua, jossa hän määräsi vauhdin  ja parin tehtävänä 
oli säädellä suunta.

Jouko valmistui merkonomiksi Suomen Liikemiesten 
kauppaopistosta. Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi hän 
liittyi aivan vuoden 1958 alusta ja oli aktiivisesti mukana 
merkonomitoiminnoissa. Matkoihimme hän osallistui usein 
ja oli pidetty matkaseuralainen.

Kun lähiomainen kertoi lukeneensa Helmeri-lehteä Jokel-
le hänen näkönsä heikennyttyä, oli upeaa Helsingin Merko-
nomien puolesta kertoa, että hän käynnisti yhdistyksemme 
tiedottamiskäytännön ja Helmeri-nimen isä oli juuri hän, 
kunniajäsenemme Jouko Tonteri.

Pekka Siitonen

Helsingin Merkonomien Pengerkadun 
toimiston keittiössä sattui  vesivahinko 
syyskuun alussa. Lattian purun ja kuiva-
tuksen vuoksi jouduimme peruuttamaan 
syys-lokakuussa toimistolla pidettävät 
tilaisuudet.

Juridiikan koulutus sekä hyvänolon 
illat siirsimme marras-joulukuulle: Per-
he- ja perintöoikeuden iltakurssi on 13.11. kello 17.00 ja Hel-
merien hyvinvointi-ilta 2.12. kello 17.00 yhdistyksen toimiston 
kokoushuoneessa.

Tapahtumat ja niiden ohjelmat löydät lehtemme Tapahtuma-
kalenteri-sivuilta 16 – 21.

Remonttityöt edistyvät ja keittiö on saanut nyt entistä ehom-
man lattian. Tervetuloa katsomaan toimistoa Helmeri-tilaisuuk-
siin ja syysvuosikokoukseen.

Toimiston vesivahinko  
sotki aikatauluja
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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.

To 7.11. klo 16.00
Opastettu tutustumiskäynti

Helsingin yliopiston pääkirjastoon
Kaisa-talossa
 
Osoite: Kaisa-talo Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianinkatu 30
Aika: klo 16.00 – 17.30
 
Vierailun aikana pääsee tutustumaan Kaisa-talon arkkitehtuuriin ja 
sisustukseen sekä perehtymään kirjaston palvelukonsepteihin.
 
Kaisa-talo edustaa uutta, palkittua kirjastoarkkitehtuuria Helsingin 
ydinkeskustassa Hirvi-korttelissa. Näyttävä rakennus kohosi 
tavaratalokiinteistön tilalle.
 
Opastettu kierros alkaa klo 16. ja kestää noin 1,5 tuntia. Tilaisuuteen 
voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheenjäsenensä tai ystävänsä.
 
Linkki: www.helsinki.fi/kirjasto/
 
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Tilaisuus on maksuton.
 
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Ke 13.11. klo 17.00 – 20.00
Helmerien juridiikan koulutusta

Iltakurssi perhe- ja perintöoikeudesta
 
Paikka: Helsingin Merkonomien toimisto,
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
 
Pengerkadun toimiston remontin vuoksi jouduimme siirtämään 
koulutustilaisuutta lokakuun 22. päivästä marraskuun 13. päiväksi.
 
Koulutustilaisuudessa valotetaan perhe- ja perintöoikeuden 
peruskysymyksiä, joista jokaisen kannattaa olla selvillä. Koulutus on 
tehokasta, keskustelevaa pienryhmäkoulutusta, koska tilaisuuteen 
otetaan vain 12 opiskelijaa.
 
Kouluttajana varatuomari Hannu Äimänen.
 
Koulutustilaisuudessa käsitellään:
-   perimysjärjestystä
-   perunkirjoitusta
-   lakiosaa
-   pesänselvitystä ja perinnönjakoa
-   kuolinpesän osakkaan vastuuta pesän veloista
-   testamenttityyppejä
-   testamentin tekemistä
-   perintöverotusta
-   aviovarallisuutta

-   avio-oikeutta ja avioehtoa
-   ositusta ja sen sovittelua
-   avoliittoa

 
Tauolla on tarjolla kahvia ja pientä välipalaa.
 
Hinta: 50,00 e, maksuviite: 291356
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 7.11.
Paikkoja on vielä jäljellä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

To 14.11. klo 19.00
Neljäs tie  
– komedia suomalaisesta demokratiasta
 
Suomen Kansallisteatteri
Suuri näyttämö
Läntinen teatterikuja 1, 
00100 Helsinki
 
Neljäs tie on kuvia 
kumartelematon komedia 
vakavista aiheista.

Historiallisten dokumenttien 
ja hämmentävien käänteiden 
kautta Neljäs tie kertoo 
Suomi-nimisen maan ja sen 
asukkaiden taipaleesta halki 
sodanjälkeisen ajan kriisien 
ja karikoiden aina 
edessämme häämöttävään 
tulevaisuuteen asti. Esitys 
on dramaattinen aikamatka 
maahan, joka kenenkään 
huomaamatta muuttui tunnistamattomaksi. Samalla se on kertomus 
historiasta, joka toistaa itseään – ensin farssina, sitten tragediana. 
 
ROOLEISSA: Juha Varis, Jukka Puotila, Katariina Kaitue, Kristiina 
Halttu, Sari Puumalainen, Seppo Pääkkönen, Timo Tuominen Jouni 
Haapakoski, Aarni Kivinen, Antti Litja, Sari Mällinen, Anna-Riikka 
Rajanen (TeaK)
OHJAUS: Esa Leskinen 
TAUSTATOIMITTAJAT: Susanna Kuparinen, Jari Hanska, Seppo 
Konttinen ja Antti Berg
 
Hinta: 36,00 euroa, maksuviite: 291181.
Muutama paikka jäljellä!
Paikat permannolla rivillä 9.

www.kansallisteatteri.fi
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Tapahtumakalenteri
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Pe-su 29.11. – 1.12.
Helmerien pikkujoulumatka Varsovaan
 
Varsovan pikkujoulumatkalle on lähdössä 11 Helmeriä.
Lentoliput ja muu matkaan liittyvä aineisto lähetetään osallistujille 
postitse noin kaksi viikkoa ennen matkaa.

Lentoaikataulu:
Helsinki – Varsova AY 2741 klo 08.30–09.15
Varsova – Helsinki AY 2746 klo 13.05–15.45
 
Hinta: 495,00 e, maksuviite: 291343
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Matkan ohjelman, muut tiedot ja hyödylliset linkit löydät Helmerien 
nettisivuilta: www.helmeri.fi

Joulutorit avautuvat adventtina!
Perinteiset joulumarkkinat pidetään Varsovan Vanhan kaupungin 
keskusaukiolla, Stare Miastolla. Tämän hetken tiedon mukaan ne 
avautuvat lauantaina 30.11.

Tervetuloa Varsovan matkalle!

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

La 30.11. klo 8.30
Les Misérables -musikaaliretki Tampereelle  
 
Ohjelmassa:  
Vapriikin Terrakotta-armeija ja Kiinan keisarien aarteet -näyttely. 
Noutopöytälounas Vapriikin Valssissa. Maailman kuuluisin musikaali 
Les Misérables Tampereen Teatterissa.

Klo 08.30 Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista PS-Bussi Oy:llä kohti 
Tamperetta.
Klo 19.30 mennessä saavumme Helsinkiin.

Matkan hintaan sisältyy: opastus Vapriikin Terrakotta-näyttelyssä, 
omatoiminen tutustuminen muuhun Vapriikkiin, noutopöytälounas 
Ravintola Valssissa, Les Misérables -musikaali, kuljetus ja 
bussillinen mukavaa seuraa.
      
Hinta: 109,00 e, maksuviite: 291385.
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Retkestä vastaa Helmeri Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat.

Matkan ohjelma nettisivuillamme: www.helmeri.fi

Ma 2.12. klo 17.00–20.00
Helmerien hyvinvointi-ilta
 
Paikka: Helsingin Merkonomit ry:n toimisto,
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
 
Syyskuun tuote-ilta peruuntui toimistolla sattuneen vesivahingon 
vuoksi. Tilaisuus pidetään maanantaina 2.12. klo 17 alkaen.
 
Tule kuulemaan, miten Wellness by Oriflame -tuotteet tukevat 
elimistön luonnollista tasapainoa ja auttavat kehoa voimaan 
hyvin.  Oriflamen aluejohtaja Tytti Meier esittelee ja myy Wellness- 
tuotteita.

Hyvä olo kaunistaa
 
Wellness-tuotteet ovat 100-prosenttisen puhdasta ruokaa. 
Koostumus on optimaalinen ja tuote kehitetty Ruotsissa maailman 
johtavien professoreiden kanssa. Nämä tuotteet ovat turvallisia ja 
puhtaita ihan kaiken ikäisille ja helppo vastaus moneen ongelmaan, 
joka arjessa asettaa haasteita kunnon välipalan syömiselle. 
Puhumme illalla näistä ja varmasti monesta muusta 
mielenkiintoisesta asiasta. Wellness by Oriflame -tuotteet 
kaunistavat sisältäpäin. Tuotteet sisältävät luonnollisia raaka-
aineita, joita ei ole geenimanipuloitu.
Lisäksi Tytti kertoo meille liikunnan vaikutuksesta hyvinvointiin. 
Miten säännöllinen liikunta vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti?
 
Saamme myös maistiaisia Wellness-tuotteista. Kaikille osallistujille 
on luvassa tuotelahja.
 
Tilaisuudessa voi ostaa Wellness-tuotteita. Lisäksi paikalla on 
myynnissä pieni erä Oriflame-kosmetiikkaa.
 
Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheenjäsenensä 
tai ystävänsä.
 
Sitovat ilmoittautumiset maanantaihin 17.11. mennessä.
 
Tilaisuus on maksuton.

Tarjolla pientä naposteltavaa.
 
Linkki: www.oriflame.fi
 
Tervetuloa!

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Ke 11.12. klo 19.00
Kaunotarten kauneimmat -
Joulunajan jazzkonsertti
Aleksanterin teatteri
Bulevardi 23–27, 00180 Helsinki

Helena Lindgren ja Anastasia Trizna joulun tunnelmissa
 
Helena Lindgren ja Anastasia Trizna esittävät yhdessä Espoo Jazz 
Trion - Pekka Sarras, Valeri Nikitin ja Pekka Sarmanto - sekä 
muutaman yllätysvieraan kanssa parhaita jazzklassikoita ja 
joululauluja.

Hinta: 25,00 e (liput rivillä 9), maksuviite: 291330
 
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 25.11.
Tällä hetkellä täynnä, mutta kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
 
http://www.aleksanterinteatteri.fi/

Tapahtumakalenteri
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ke 11.12. klo 17.00-20.00 
Virkistyspäivä 
Paikka: Vaaleanpunaisia Unelmia 
Kalevankatu 55, 00180 Helsinki

Vaaleanpunaisia Unelmia 
-hyvinvointihoitola on 
avannut ovensa uudella 
konseptilla Kalevankatu 
55:ssa. Hoitolan tiloissa 
toimii kahdeksan yrittä-
jää. Tarjolla on mm. ter-
veellistä suolahuonehoi-
toa, hauskaa ja hyödyl-
listä kalapedikyyriä,  
Peter Hess -äänimalja- 
hierontaa, kristallihoi-
toa, intialaista päähierontaa, urheiluhierontaa, ripsien pidennystä.  
Lisätietoja: www.vaaleanpunaisiaunelmia.fi

Hyvinvointihoitola järjestää uudessa tilassa räätälöityjä virkistyspäi-
viä ryhmille. Isot tilat tarjoavatkin hyvät puitteet virkistyspäivien 
järjestämiseen. Helsingin Merkonomit järjestää nyt oman teemaillan.

Olemme varanneet Vaaleanpunaisia Unelmia -hoitolan rentouttavaa 
iltaa varten, ihanien hyvän olon hoitojen merkeissä keskiviikon 
11.12.2013 klo 17 alkaen. 

Ilmoittautumiset www.helmeri.fi/tapahtumat. Laita lisätiedot-kent-
tään, mitä hoitoja toivot. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Mahdollisen esteen ilmaantuessa muistathan peruuttaa ilmoittau-
tumisen, jotta toinen pääsee tilallesi. Mukaan mahtuu 15 henkilöä.

Perille pääsee parhaiten esimerkiksi raitiovaunulla 6, busseilla 65 A 
ja 66 A.

Sitovat ilmoittautumiset 24.11. mennessä.

Ohjelmassa:
– Klo 17.00–17.30 teetarjoilu.  

Samalla kuulemme hoidoista ja hyvinvointihoitolasta. 
– Syvärentouttava Peter Hess -äänimaljahieronta 

klo 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 ja klo 19.30. 
– Intialainen päähieronta hoitoaikoja: 

klo 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 ja klo 19.30. 
– Suolahuonehoito: 

klo 17.30, 18.10 ja klo 18.50, 3 henkilöä yhtä aikaa.
– Kalapedikyyri: klo 17.30, 2 henkilöä yhtä aikaa.
 Hinnat: 

Äänimaljahieronta 25 min, 30 € 
Intialainen päähieronta 25 min, 30 € 
Kalapedikyyri 35 € 
Suolahuonehoito 30 min, 20 € 
Hoidot maksetaan paikan päällä käteisellä.

Lisätietoja:
Suolahuonehoidosta ja kalapedikyyristä:
www.suolahippu.fi
Syvärentouttavasta Peter Hess -äänimaljahieronnasta: 
www.vakir.fi 
Intialainen päähieronnasta:
Jaana Rajahalme, lisätietoja haluttaessa lähetä sähköpostiviesti 
jaanarjhlm@gmail.com 

Iloisin hyvän olon terveisin
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki

Tapahtumakalenteri

Ti 17.12. klo 19:00
Sofi Oksanen

Kun kyyhkyset katosivat
Suomen Kansallisteatteri
Suuri näyttämö
 
Kun kyyhkyset katosivat on kertomus onnettomasta avioliitosta, 
naamioista ja rikkimenneistä ihmisistä, jotka keksivät itselleen 
menneisyyksiä pelastaakseen tulevaisuutensa.

Koskettava draama aikalaiskohtaloista luo järisyttävän kuvan Viron 
traagisesta lähihistoriasta. Tarina sijoittuu kahdelle aikatasolle: 
toisen maailmansodan saksalaismiehityksen ja 1960-luvun 
neuvostohallinnon kaudelle.

Rooleissa: Antti Luusuaniemi Jani Karvinen Jouko Keskinen Jukka-
Pekka Palo Pirjo Määttä Sari Puumalainen Timo Tuominen Janne 
Hyytiäinen, Matleena Kuusniemi
MAIJA KAUNISMAA & KYYHKYSET -orkesterin muusikot: Maija 
Kaunismaa, Juha Kuoppala, Mikko Lankinen, Zarkus Poussa ja Sara 
Puljula
Dramatisointi: Sofi Oksanen, ohjaus: Raila Leppäkoski

Kantaesitys 27.11.2013.
 
Hinta: 38,00 e, maksuviite: 291259 
Ilmoittautumiset ja maksut 15.11. mennessä.
Paikat permannolla (rivit 3 – 8).
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

www.kansallisteatteri.fi

Ti 17.12. klo 19.00
Sinikka Nopola:

Eila, Rampe ja suolaparta
Helsingin kaupunginteatteri
Arena-näyttämö
 
Pokka pitää ja rakkautta riittää 

Tampereen Hyacinth Bucket Eila ja takakenossa asennossa puheleva 
hämäläisfilosofi Rampe ottavat Arena-näyttämön omakseen Sinikka 
Nopolan uudessa elämänmakuisessa näytelmässä.
Rampen serkku Ruotsista, arkkitehti Staffan vaimonsa Birgitan 
kanssa on tulossa yökylään Eilan ja Rampen rivitaloon. Hiukan 
ennen heidän saapumistaan Rampe huomaa, että alakerran lattia 
kasvaa suolapartaa eli kalkkihärmettä…

Näyttelijät pitävät erityislaatuista lavaa mainiona: näyttämö on 
pieni, katsomo suuri – näyttelijä tulee lähelle ihmisiä. Yleisö on 
niin liki, että pienikin juttu menee läpi, joskus pelkkä ajatus riittää, 
ei tarvitse tehdä suuria eleitä, parvekekin on siinä nenän alla.

Rooleissa: Heidi Herala, Pertti Koivula, Seppo Halttunen, Tiina 
Pirhonen, Tuomas Uusitalo
Ohjaus: Katja Krohn  
 
Liput 33,00 e, maksuviite 291314
Ilmoittautumiset ja maksut 15.11. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi
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Ke 15.1.2014 klo 17.00
Järven lumo -näyttely
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, 00100 Helsinki
(Ryhmien sisäänkäynti Ateneuminkujan puolelta)
 
Tuusulanjärven taiteilijayhteisö esittäytyy Ateneumin 
näyttelyssä
 
Helmereille on varattu oma opastettu tutustuminen Ateneumin taide- 
museon Järven lumo -näyttelyyn, joka kuvaa mielenkiintoista Tuusu- 
lanjärven taiteilijayhteisön elämää 1800–1900-lukujen vaihteessa.
 
”Haave omasta talosta järven rannalla, hyvien kulkuyhteyksien 
päässä pääkaupungista väikkyi nuorten taiteilijoiden mielissä sata 
vuotta sitten. Kirjailija Juhani Aho ja hänen taiteilijavaimonsa 
Venny Soldan-Brofeldt muuttivat Tuusulanjärven tuntumaan vuonna 
1897. Pian perässä seurasivat Eero Järnefelt, Jean Sibelius ja Pekka 
Halonen perheineen. Vilkas kanssakäyminen ja yhteisen ihanteen 
jakaminen tekivät Tuusulanjärven taiteilijayhteisöstä ainutlaatuisen 
Suomen historiassa.
 
Tuusulanjärven itärannalle syntyi 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun 
alussa merkittävä taiteilijayhteisö. Viidessä taiteilijahuvilassa asui 
ja työskenteli ajan suomalaisen kulttuurielämän keskeisiä tekijöitä 
perheineen: kirjailija Juhani Aho ja taidemaalari Venny Soldan-
Brofeldt, säveltäjä Jean Sibelius, taidemaalarit Eero Järnefelt ja 
Pekka Halonen sekä runoilija J. H. Erkko.”
 
Järven lumo -näyttely kertoo tarinoita Tuusulanjärven taiteilijayh-
teisön elämästä ja sen kiehtovista kodeista. Taiteilijakotien teoksia 
ja esineistöä esittelevän näyttelyn kuraattorit ovat FT Riitta Kontti-
nen ja Ateneumin ma. intendentti Anna-Maria von Bonsdorff.
 
Hinta: 15,00 e (opastus ja lippu), maksuviite: 291424
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 7.1.
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Tavataan Ateneumissa Ateneuminkujan puoleisen myymälän 
infotiskin lähellä noin 15 minuuttia ennen opastuksen alkua.

Näyttelyaika: 11.10.2013 - 9.2.2014  
Keskiviikkoisin Ateneumin taidemuseo on auki yleisölle kello 20.00:een.
 
www.ateneum.fi
 

To 16.1.2014 klo 16.50 – 18.00
Vierailu Helsingin Observatorioon
 
Paikka: Observatorio, Helsingin yliopistomuseo, Kopernikuksentie 1, 
00130 Helsinki 

Tapaamme klo 16.50 Observatorion 
pääovien edessä.
 
Oletko vielä vieraillut 
Observatoriossa? Se on remontoitu 
ja avautunut uudistuneena 
23.10.2012.
 
Tutustumme C.L. Engelin suunnit-
telemaan, vuonna 1834 valmistu-
neeseen Tähtitorninmäen Observa-

torioon museon pääoppaan Paula Kyyrön opastuksella. Pääsemme 
näyttelyn lisäksi myös torniin ja kierros huipentuu planetaarioesi-
tykseen. Observatorion kellariin on rakennettu pieni planetaario, 
jossa huoneen kaarevalle katolle on heijastettu tähtitaivas.
Tähtitieteen yleisökeskuksessa tutustumme avaruuteen, tähtitietee-
seen ja tähtien lumoon. Observatorion upeasti restauroiduissa sa-
leissa, Meridiaani-, Aurinkokunta-, Tiede- ja Tähtisalissa, ovat esillä 
niiden nimien mukaiset aihepiirit.
Museon myymälästä voi ostaa tähti- ja avaruuskirjoja -kartastoja, 
ym. sekä pieniä matkamuistoja.
 
Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheenjäsenensä 
tai ystävänsä.
 
Liikenneyhteydet: raitiovaunut 10 (pysäkki Johanneksen kirkko) ja 2 
(pysäkki Eteläranta).
 
Linkki: www.observatorio.fi
 
Hinta: 9,00 euroa. Sisältää sisäänpääsymaksun ja opastuksen. 
Maksuviite: 291411
Ilmoittautumiset ja maksut 3.1.2014 mennessä.
 
Tervetuloa!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

To 27.2.2014 klo 19.00
Leoš Janáček 

Jenůfa-ooppera
Suomen Kansallisooppera
 
Karita Mattila pääosassa
 
Karita Mattila jatkaa unohtumattomia Janáček-tulkintojaan. Viiltävä 
kuvaus nuoren naisen kohtalosta on yksi 1900-luvun oopperan 
tärkeimmistä teoksista.
Jenůfa odottaa lasta Števalle, mutta myös Laca piirittää häntä. 
Torjuttu Laca tuhoaa yhdellä veitsenviillolla Jenůfan kauneuden. 
Kuka haluaisi naisen, jolla on lapsi ja arpi? Jenůfan kasvattiäiti 
tekee julman päätöksen. Leoš Janáčekin musiikissa soi niin pienen 
kylän ahdistava ilmapiiri kuin kansantanssien ilo. Nuoren naisen 
raastavan ristiriidan tulkkina on itse Karita Mattila.
 
Musiikinjohto  Jakub Hrusa
Ohjaus  Olivier Tambosi
Lavastus ja puvut  Frank Philipp Schlössmann
 
Jenůfa  Karita Mattila
Laca Klemeň  Jorma Silvasti
Števa Buryja  Jyrki Anttila
Kostelnička Buryjovka  Päivi Nisula
Isoäiti Buryjovka  Sari Nordqvist

Oopperan kesto noin kolme tuntia, kaksi väliaikaa. 
Esityskieli tšekki, tekstitys suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 
Saat liput Paula Rautiaiselta Oopperan aulassa puolta tuntia 
ennen esitystä, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti 
vasemmalla.
Irene Uimonen lähettää sähköpostitse tärkeimmät sivut 
käsiohjelmasta.
 
Hinta: 96,00 € (B-ryhmä norm. 106 €) ja 89,00 € (C-ryhmä), 
maksuviite: 291408
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satamaan. Viking XPRS lähtee Tallinnasta klo 16.30 ja saapuu 
Helsinkiin klo 19.00. Laivamatkan ajaksi ryhmälle varattu kokoustila 
ja salaattibuffet juomineen (hanaviini/olut/vesi).

ILMOITTAUTUMISET 15.1. MENNESSÄ – Paikkoja rajoitetusti, 
varaa nopeasti! Ja maksut 30.1.
Matkan hinta: 169 euroa/matkustaja (edellyttää vähintään 20 
hengen ryhmää), lisämaksu yhden hengen huoneesta 35 euroa. 
Maksuviite: 291440

Hintaan sisältyy: * Iaivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking  
XPRS:llä laiva-aikataulun mukaisilla vuoroilla * neljä 4-hengen 
sisähyttiä matkatavaroiden ja päällysvaatteiden säilytystä varten 
Helsinki-Tallinna laivamatkalla, meno 8.3. * paluu: 9.3. Tallinna-
Helsinki laivamatkalla kokoustila ja  salaattibuffet juomineen 
(hanaviini/olut/vesi) * Tallinnassa kuljetukset satamasta hotelliin 
ja takaisin  (tulokuljetuksella opas, paluukuljetus ilman opasta) * 
majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa * hotelliaamiainen * 
liput Evita-musikaaliin, 8.3. klo 19.00 Nokia Konserttisalissa* lasi 
kuohuviiniä musikaalin väliajalla.

Laiva-aikataulu:
8.3. Helsinki - Tallinna Viking XPRS klo 11.30-14.00
9.3. Tallinna - Helsinki Viking XPRS klo 16.30-19.00

Hotellitiedot: 
Metropol***
Roseni 13, 10111 Tallinn, Estonia 
Puh. +372 6674 500 
www.metropol.ee
Hotelli sijaitsee ydinkeskustassa Rotermannin korttelissa lyhyen 
kävelymatkan päässä vanhasta kaupungista. 149 huonetta, joissa 
wc, kylpy/suihku, hiustenkuivaaja, puhelin, TV ja minibaari. 
Ravintola, kahvila-baari,  karaoke-baari, kokoustilat ja hissi.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

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

Ke-ma 16. – 21.4.2014 
Helmerien pääsiäismatka Serbiaan
Luonnonihmeiden ja luostareiden Serbia
  

Serbian henkeäsalpaaviin maisemiin kätkeytyy tuhansia vuosia 
vanhaa, kiehtovaa historiaa mammuteista Rooman valtakuntaan 
sekä kristinuskon ja ortodoksiluostareiden aarteisiin. Tämä 
Balkanilla sijaitseva maa on hyvin monipuolinen ja ainutlaatuinen 
matkakohde. Ystävälliset, kielitaitoiset ihmiset, maukas ruoka, 
merkittävät nähtävyydet, kuuluisa, vilkas yöelämä ja useat 
kansainväliset tapahtumat ovat maan vetonauloja. 

14 lippua B-ryhmässä (keskipermanto, rivit 8 – 11), 10 lippua 
C-ryhmässä (rivit 6 ja 7)
Varaus viimeistään 5.12. ja maksut 9.12. mennessä.
 
Liput annetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoitamme Sinulle 
erikseen hintaryhmän ja lipun hinnan.
 
www.ooppera.fi

La 8.3.2014 klo 14.00
Javier Torres

Kaunotar ja hirviö -baletti
Suomen Kansallisooppera    
    
Koko perheen baletti 

Prinssi on noiduttu hirviöksi ja vain vilpitön rakkaus voi pelastaa 
hänet. Mutta kuka rakastaisi hirviötä? Kiehtova kertomus nähdään 
nyt satubalettina, joka lumoaa koko perheen.
Luvassa on klassisen baletin kauneimpia liikkeitä, vanhojen linnojen 
ilmapiiriä, Erika Turusen yltäkylläisiä pukuja ja Ottorino Respighin 
sadunomaisen herkkää musiikkia.
Ikäsuositus yli 6 v., koska pienempiä jotkut kohtaukset voivat 
pelottaa.
Kesto 2 t 15 min, 1 väliaika
 
Koreografia   Javier Torres
Musiikinjohto    Pietro Rizzo/Kurt Kopecky
Musiikki   Ottorino Respighi
Lavastus  Annukka Pykäläinen, Javier Torres
 
Hinta 82,50 €, lapset alle 16 v. 42,50 € (aikuisten perushinta  
85 €), maksuviite: 291437. Maksut 16.12.2013 mennessä.

Ilmoitathan osoitteesi, koska liput lähetetään postitse.
Irene Uimonen
 
www.ooppera.fi
 

La-su 8. – 9.3.2014
Helmereiden musikaalimatka Tallinnaan
Evita-musikaali Nokia-konserttisalissa

Lähde kanssamme maaliskuun toisena viikonloppuna Tallinnaan 
katsomaan ihastuttavaa Evita-musikaalia Naisten päivän kunniaksi. 
Ota mukaan myös ystäväsi.

Matkaohjelma:

Lauantai 8.3.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS:llä klo 11.30 - 14.00. 
Laivamatkan ajaksi varattu neljä neljän hengen sisähyttiä matkata-
varoiden ja päällysvaatteiden säilytystä varten . Opas ja bussi vas-
tassa Tallinnan satamassa, josta bussikuljetus hotelliin ja majoittu-
minen hotelli Metropoliin. Hieman vapaa-aikaa ja  siirrytään kävel-
len Nokia Konserttisaliin, jossa alkaa klo 19.00 Evita-musikaali. Vä-
liajalla nautitaan lasi kuohuviiniä Evitan ja kansainvälisen Naisten 
päivän kunniaksi. Esitys loppuu noin klo 21.30. Nokia Konserttisali 
sijaitsee Solaris-keskuksessa lähellä Estonia-teatteria.

Sunnuntai 9.3.2014
Buffetaamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12.00. Vapaata 
aikaa vaikkapa ostosten tekoon. Iltapäivällä bussikuljetus hotellista 

Tapahtumakalenteri
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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!

Maan ihmeellinen luonto ja kauniit, historialliset luostarit tulevat 
tutuksi kiertomatkalla. Näihin maisemiin on helppo ihastua!
Pääsiäisen aika ortodoksiluostareissa on varmasti ikimuistettava. 

Alustava matkaohjelma:

Keskiviikko 16.4. 
Lento Helsingistä Budapestiin 
Finnairin reittivuorolla AY 753 
klo 09.30 – 10.50. Saapuminen 
Budapestiin, jossa matkanjohtaja 
vastassa kentällä. Kuljetus 
ilmastoidulla, hyvätasoisella bussilla 
kohti Belgradia. Tervetulolounas 
kauniin Palic-järven rannalla Unkarin 
ja Serbian rajalla. Matka jatkuu 
Belgradiin, jossa majoittuminen 
keskustahotelliin. Matkan aikana 
kuullaan Serbian kiehtovasta ja 
värikkäästä menneisyydestä sekä 
nykypäivästä. Illalla vapaata aikaa – 
vaikkapa ensi visiitille Belgradin iltaan 
tutustumaan!
http://fi .wikipedia.org/wiki/Belgrad

Torstai 17.4. 
Aamiainen. Matka kohti Ovcar-Kablar Gorge -kansallispuistoa, joka 
on tunnettu upeasta alkuperäisluonnostaan sekä keskiaikaisista 
luostareistaan. Vierailu viehättävässä Pyhän Nikolauksen luostarissa. 
Perinteinen serbialainen lounas nautitaan Morava-joen rannalla, ja 
päivän aikana tutustutaan myös elokuvaohjaaja Emir Kusturican 
kuuluisaan puukylään. Henkeäsalpaavia Tara-vuoren maisemia 
ihaillaan historiallisen veturijunan kyydissä. Majoittuminen 
Zlatiborissa, Serbian tunnetuimmassa vuoristomatkailukohteessa.
 http://www.zlatibor.org/english/English-Zlatibor.htm

Perjantai 18.4. (Pitkäperjantai)
Aamiainen. Studenica-Golija on yksi Unescon 
maailmanperintökohteista Serbiassa, uskomattoman 
kaunis luonnonpuistoalue, jonka kautta ajetaan pienien 
maaseutukylien halki Novi Pazariin. Lounas, jonka 
jälkeen tutustuminen Pyhän Pietarin kirkkoon, joka on vanhin 
kristillinen kirkko koko Balkanilla. Vierailu myös kahdessa Unescon 
maailmanperintökohteessa, Durdevi Stupovin ja Sopocanin 
luostareissa. Vielä kierros Pyhän Kolminaisuuden luostarissa ennen 
majoittumista Studenican luostarissa. 
http://whc.unesco.org/en/list/389
http://en.wikipedia.org/wiki/Studenica_monastery

Lauantai 19.4. 
Aamiainen. Tutustuminen Studenican luostarialueeseen. Paluumatka 
takaisin Belgradiin kulkee kauniiden Kuninkaiden laakson ja 
Sumadija-metsävyöhykkeen kautta. Lounas tunnetulla viinitilalla,  
jossa maistellaan serbialaisia laatuviinejä. Vierailu Oplenacin 
kuninkaallisessa mausoleumissa, joka on koristeltu 
värikkäin mosaiikein. Paluu Belgradiin, jossa majoittuminen ja 
ilta vapaata.

Sunnuntai 20.4. (Pääsiäispäivä)
Aamiainen. Kiertoajelu Belgradissa sekä vapaata aikaa tutustua 
omatoimisesti kaupunkiin, sen kahviloihin ja 
nähtävyyksiin. Kaupungin tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat mm. 
Kalemagdanin puisto ja linnoitus, Tasavallanaukio, Knez Mihailovan 
kävelykeskusta ja suuri Pyhän Savan katedraali.  Iltaa vietetään 
yhdessä serbialaisen ruoan ja juoman sekä musiikin tunnelmissa 
Belgradin ainutlaatuisessa vanhassa kaupungissa 
Skadarlijassa. http://en.wikipedia.org/wiki/Skadarlija

Tapahtumakalenteri

Maanantai 21.4. (2. Pääsiäispäivä)
Aamiainen, jonka jälkeen lähtö kohti Fruska Goran kansallispuistoa, 
muinaisen Pannonian meren viljaviin maisemiin. Alue on tunnettu 
viiniviljelmistään sekä 17 keskiaikaisesta ortodoksiluostarista, joista 
vieraillaan Hopovon ja Krusedolin luostareissa. Tutustuminen myös 
Sremski Karlovcin barokkikaupunkiin, jossa lounas.
Bussikuljetus edelleen Budapestiin, josta paluulento Helsinkiin 
Finnairin reittivuorolla AY 756 klo 19.15 – 22.35.
 
ILMOITTAUTUMISET: 30.11. mennessä.
Hinta: 1395 euroa, maksuviite: 291369
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 210 euroa
Varausmaksut: 400 euroa/matkustaja 9.12. mennessä, 
loppumaksu 3.3.14.

Hintaan sisältyy:
* Finnairin reittilennot veroineen
* lentokenttäkuljetukset
* majoitus *** tai **** -hotelleissa
* puolihoito
* matkaohjelmassa mainitut matkat ja retket sisäänpääsymaksuineen
* suomenkielisen oppaan/matkanjohtajan palvelut
 
 Tervetuloa Helmerien pääsiäismatkalle Serbiaan!
 Helmerivetäjä Merja Äimänen

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy, 
www.matka-agentit.fi 
 
Tutustu serbialaiseen pääsiäiseen Tuula-oppaan johdolla sivulla: 9
Ilmoittaudu pian matkalle, sillä matka toteutuu 15:llä osallistujalla.

Tulossa loistoristeily läntisellä Välimerellä 
13. – 20.10.2014!

Ku
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toOlethan maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi, 
jotta jäsenyytesi liitossa ja yhdistyksessä jatkuu!
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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 2013-2014
Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
To 7.11. 16.00 Yliopiston pääkirjasto, Kaisa-talo maksuton
Ke 13.11. 17.00 Perhe- ja perintöoikeus, Helmerien toimisto 50,00 e, 291356
To 14.11. 19.00 Neljäs tie, Kansallisteatteri 36,00 e, 291181

To 21.11. 18.00 Helmerien syyskokous
Pe-su 29.11.-1.12. Pikkujoulumatka Varsovaan 495,00 e, 291343

La 30.11. 08.30 Musikaaliretki Tampereelle 109,00 e, 291385

Ma 2.12. 17.00 Hyvinvointi-ilta, Helmerien toimisto maksuton
Ke 11.12. 19.00 Joulunajan jazzkonsertti, Aleksanterin teatteri 25,00 e, 291330
Ke 11.12. 17.00 Virkistyspäivä, Vaaleanpunaisia Unelmia  

hoidot maks. paikan päällä
Ti 17.12. 19.00 Eila, Rampe ja suolaparta, Arena 33,00 e, 291314
Ti 17.12. 19.00 Kun kyyhkyset katosivat, Kansallisteatteri  38,00 e, 291259
2014
Ke 15.1. 17.00 Järven lumo, Ateneum 15,00 e, 291424

To 16.1. 16.50 Helsingin Observatorio 9,00 e, 291411

To 27.2. 19.00 Jenufa-ooppera, Kansallisooppera 96,00/89,00 e, 291408
La 8.3. 14.00 Kaunotar ja hirviö, Kansallisooppera 82,50/42,50 e, 291437
La-su 8.-9.3. Evita-musikaali Tallinnassa 169,00 e, 291440
Ke-ma 16.-21.4. Pääsiäismatka Serbiaan 1395,00 e, 291369

Puheluiden hinnat 8,28 snt/puh + lankaverkosta 5,95 snt/min, matkapuhelimesta + 17,04 snt/min (+alv).
• HELSINKI • JOENSUUJOENSUU • PORVOO • TURKU • VAPAA-AJAN MATKAT 010 321 2800 • VARAA MATKASI 24 H • www.matka-agentit.fi

Opastetut matkat sis. kuljetukset Helsingistä, majoitus, retket, ateriat ohjelman mukaan.Opastetut matkat sis. kuljetukset Helsingistä, majoitus, retket, ateriat ohjelman mukaan.

Makusi mukaan maailmalle
– laivalla

Mustalaisruhtinatar
TALLINNASSA
Upeita operettisävelmiä ja 
unkarilaista tunnelmaa 
Estonia-teatterissa.
• 29. – 30.11. (la-su)....................... 130,–

Hemmotteluviikonloppu
RAKVERESSA
Kiireetön rento viikonloppu 
tyylikkäässä Rakvere Aqva 
Spa –kylpylässä.
• 6. – 8.12. (pe-su)........................... 250,–

My Fair Lady
TALLINNASSA
Ihastuttavia sävelmiä ja joulun 
ajan paras ostosajankohta.

• 13. – 14.12. (la-su)......................... 130,–

Joulu Viron
SAGADIN KARTANOSSA
Sagadi on Viron tyylikkäimpiä karta-
noita. Puolihoito, vierailu kartanon 
metsämuseossa, joulukirkko.

• 23. – 26.12. (ma-to)................. 340,–

Mariellan JOULURISTEILY
Helsinki-Tukholma-Helsinki
• 24. – 26.12. (ma-to) Hintaesimerkki

B2-hytissä.....................................213,50/hlö

Viking Club-kortilla....206,50/hlö

Amorellan JOULURISTEILY
Turusta
• 24. – 25.12. (ti-ke) Hintaesimerkki

B2-hytissä..........................................126,–/hlö

Viking Club-kortilla.....116,50/hlö

Cinderellan JOULURISTEILY
Helsingistä 24H
• 24. – 25.12. (ti-ke) Hintaesimerkki

B2-hytissä............................................110,–/hlö

Viking Club-kortilla...........100,–/hlö

Pähkinänsärkijä
TALLINNASSATALLINNASSA
Joulun taika ja joulun aika jatkuuJoulun taika ja joulun aika jatkuu
rakastetun Pähkinänsärkijä-rakastetun Pähkinänsärkijä-
baletin tunnelmissa.baletin tunnelmissa.

• 28. – 29.12. (la-su)....................... 130,–

Joulu RAKVERESSA
Rentouttava joulu Viron Rentouttava joulu Viron 
suurimmassa Rakvere Aqva Spa suurimmassa Rakvere Aqva Spa 
-kylpylässä. Puolihoito, vierailu -kylpylässä. Puolihoito, vierailu 
Rakveren ritarilinnassa.Rakveren ritarilinnassa.

• 23. – 27.12. (ma-pe)................. 420,–

Joulu PYHÄJÄRVELLÄ
Pyhäjärven kylpylähotelli Virossa
Otepään lähellä on luotu rauhai-
saan joulunviettoon! Puolihoito, 
4 kylpylähoitoa, jouluista 
ohjelmaa joulukirkkoineen.
• 22. – 26.12. (su-to)................... 345,–

My Fair Lady
TALLINNASSA
Ihastuttavia sävelmiä ja joulun 

Adventin ja joulun matkaelämyksiä

– mukavasti
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HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2013
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteerit:  Liisa Kotimäki, Sirkka Warvas
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Hanna Kukkonen 
 Matti Niemelä
 Anni Purontaa
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 
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en

!
Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi , helmeri@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
merja.aimanen@hotmail.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
Puhelin: 044 0204 750
hanna.e.kukkonen(at)gmail.com

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

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

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

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
Puhelin 050 372 7422
marja.alppi(at)gmail.com

Tiina Laurila
Puhelin 0440 695 151
tii.laurila@gmail.com

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Puhelin: (09) 827 5542, faksi: (09) 827 4841
Palvelunumero 0400 996 346
www.smyl.fi
Sähköpostit: info@smyl.fi, jasenrekisteri@smyl.fi

MJK-instituutti
Käyntiosoite: 
Itämerenkatu 1, 8.krs, 00180 Helsinki 
(Toimisto on avoinna ma - pe klo 9.00 - 16.00.)
puh. (09) 4762 5200, faksi (09) 4762 5222
www.mjk.fi
Sähköposti: yleinen sähköpostiosoite on info@mjk.fi

Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi/fi
Uusimaa, puhelin (09) 774 711
sähköposti: helsinki.tsp@tsp.stm.fi

Työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysneuvonta 
puh. 010 6076700 (ma – pe 9.00 – 17.00)
www.mol.fi

Postiosoite:
Työttömyyskassa Nomit
PL 52, 00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 20, 3 krs, Vallila
Kassan toimisto on avoinna ma – to klo 9.00 – 15.00, 
pe klo 9.00 – 13.00. 
Jatkossa palvelemme asiakkaitamme toimipisteessämme 
ajanvarauksella maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 
9.00–15.00 välisenä aikana ja perjantaisin kello 9.00–12.00 
välisenä aikana. Keskiviikkoisin palvelemme ilman ajanva-
rausta klo 9.00–15.00. Ajanvarauksen suosittelemme teke-
mään puhelimitse.
Internet-osoite: www.tknomit.fi 
Palvelupuhelin 09 8689 400 ma, ti, to, pe klo 9.00 – 12.00, 
ke klo 12.00 – 15.00. Palvelupuhelimemme palvelee sinua 
kaikissa jäsenyys- ja etuusasioissa.

Faksi (09) 8689 4040
sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi

Sähköinen asiointi: eAsiointi

Vuoden 2013 jäsenmaksu 120 €
Työttömyyskassa postittaa jäsenmaksulaskun tammikuun lo-
pussa. Työttömyyskassan jäsenmaksu, 120 €/vuosi ja 10 €/kk, 
on verovähennyskelpoinen.

Osoitemuutosilmoitukset työttömyyskassaan sähköisen 
asioinnin kautta nettiosoitteesta: www.tknomit.fi. Jos et ole 
kassan jäsen, voit liittyä suoraan netin kautta.

Liittoon ja kassaan pitää liittyä erikseen.



Turvaa tulevaisuutesi!
Liity Helsingin Merkonomit ry:n 
jäseneksi!

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

SMYL - SINUN LIITTOSI - Liittymislomake www.smyl.fi

Tai suosittele jäsenyyttä!
Palkitsemme molemmat! 

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten 
jäsenetujen lisäksi, molemmat - sekä uusi 
jäsen että suosittelija - saavat liittymis-
lahjana arvokupongin, joka sisältää

YÖPYMISEN KAHDELLE 
Standard-luokan huoneessa 55 euron 
hintaan Meriton Old Town Hotellissa 
Tallinnassa
Hintaan sisältyy majoitus ja aamiainen Meriton 
Old Town Hotellissa sekä Meriton Grand 
Conference & Spa Hotellissa kylpylän ja kunto-
salin vapaa käyttö kaikkina viikonpäivinä (sisään-
pääsymaksu normaalisti 16 euroa/henkilö). 

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-jäsenlehti neljä 
  kertaa vuodessa
● Yhdistyksen ja liiton matkat ja   
  tapahtumat
● Paikallisyhdistyksen tarjoamat 
  palvelut ja tapahtumat

JÄSENEDUT

JÄSENMAKSU
● Jäsenmaksu 88 euroa koko 

kalenterivuosi 2013
● 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 TAI VALITSE LIITTYMISAJANKOHDAKSI 
VUODEN 2014 ALKU! Meriton-arvokuponki on voimas-
sa 30.4.2014 asti.  Arvokupongin ja varausohjeet saat 
maksettuasi jäsenmaksun.

 Meriton Old Town Hotelli
Lai 49, Tallinna

Meriton Grand Conference & Spa Hotelli
Paldiski mnt. 4, Tallinna

Täytä 
jäsenhakemus 

www.helmeri.fi

50 ensimmäistä 
saa lisälahjana 

Ledtaskulamppu-
avaimenperän!


