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Pääkirjoitus

Vuosi alkoi vauhdikkaasti

V

uosi 2018 on vasta alussa, mutta Suomeen on jo valittu jo presidentti seuraavaksi kuusivuotiskaudeksi. Lämpimät onnittelut jatkokaudelle, presidentti
Sauli Niinistö. Kansan tuki on laajaa ja
hyvä niin.
Tuskin Suomen 100-vuotisjuhlavuosi
päättyi, kun siirryimme viettämään verisen sisällissodan 100-vuotismuistovuotta. Läheiset Baltian maat, Viro ja Latvia,
puolestaan juhlivat tänä vuonna satavuotiasta itsenäisyyttä. Viron itsenäisyysjulistus annettiin 24.2.1918. Maat ovat
kokeneet kovia satavuotisen historiansa
aikana. Luin juuri mielenkiintoisen kirjan Viron lähihistoriasta, Enn Soosaaren
Viron nurinkurinen historia. Kirja pistää
syvällisesti miettimään naapurimaamme
kansan kokemuksia.

Suomea ja Viroa yhdisti 1900-luvun alkupuolella rakastettu kirjailija Aino Kallas. Kallas syntyi vuonna 1878, tasan 140
vuotta sitten, Viipurin maalaiskunnassa.
Virolaisen miehensä kanssa hän asui
useampia vuosia Tartossa. Helmerit ovat
varanneet syksyllä kirjallisuusmatkan
Etelä-Viroon Kallaksen ja Viron kansallisrunoilija Lydia Koidulan jalanjäljille.
Mielenkiintoinen matka Viron kirjallisuuden historiaan.
Paljon uusia Helmeri-tapahtumia on
taas tulossa: elokuussa oopperamatka
Tallinnan Birgitta-festivaaleille sekä kulttuuri- ja viinimatka tuntemattomampaan
Bulgariaan ja sen pääkaupunkiin Sofiaan.
Maaliskuussa on mahdollisuus hemmotella itseään Helmeri-tilaisuuksissa.
Meille on varattu kaksi samanlaista jal-

kahoitotilaisuutta ruotsinkielisessä ammattioppilaitos Prakticumissa. Kelpaa
sitten mennä kevein jaloin kohti kesää.
Helmeri-tapahtumat löydät sivuilta 12 –
17. Tule rohkeasti mukaan mukaviin tapahtumiimme.
Tässä numerossa on Sirkka Warvaksen
kokoama monipuolinen kooste ammatillisen koulutuksen reformista. Mikä on uusi
reformi – onko se uhka vai mahdollisuus?
Laki ammatillisesta uudistuksesta tuli
voimaan tämän vuoden alussa. On hyvä
tietää, miten koulutus muuttuu. Juttu on
päivitettyä jatkoa viime Helmeri-lehden
syksyiseen koulutusuudistusjuttuun.
Hyvää alkanutta vuotta ja
kevään odotusta!
Nähdään Helmeri-tilaisuuksissa
Merja Äimänen

Kuva: Liisa Kotimäki

Jos löydät polun, jolla ei ole lainkaan esteitä,
se ei luultavasti johda mihinkään
mielenkiintoiseen paikkaan.
(Positiivarit)
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opettajien edustajia, työelämän edustajia (Suomen Yrittäjät ry.), tuomassa oman alansa näkökulm
vaatimuksiin. Näihin koulutuksen on vastattava. Monien haasteitten eteen joutuvat varsinaiset am
oppilaitokset. Miten suuret laitokset pysyvät ketterästi kehityksen mukana kulkemaan jopa aikaan
uudistuviin
yritysten tarpeisiin. Tämä on suuri haaste myös opettajille itselleen: jalkautuminen itse
Tutkintomestariseminaari
1.-2.12.2017
Esa Björn, opettaja (koulutustarkastaja
evp.) SAO
kuulemaan miten opetettu
teoria toimii käytännön työssä.

Seija Rasku, opetusneuvos OKM
Emme voi unohtaa
Markku Kokkonen, opetusneuvos
OPHtietenkään oppilasta itseään tarjontaviidakon keskelle joutuessaan. Kaikki saat
Koonnut Sirkka Warvaspalapeliltä, vaikka aikuisina voisimmekin omaksua asioita laajemmin. Kannustavana motivaattorin

tarvitaan yhä enemmän olipa sitten kyse aivan uuden alan oppimisesta, ammatin vaihdosta tai - tä

Ammatillisen koulutuksen reformi
– uhka vai mahdollisuus

Miten opiskelija itse pystyy hahmottamaan kokonaisuudet? Mistä lähteä liikkeelle, mikä ovi avaut
itselleni sopisi. Entä sopimusviidakko, koulutussopimus, oppisopimus, työssä oppiminen, mikä näi
kokonaan jne.jne. Tähän olen koonnut yllämainittujen asiantuntijoiden laatimia – meille monimut
kaaviokuvina.

Y

hteiskunta muuttuu ja sen
mukana seuraavat kaikki
muutkin muutostarpeet:
työelämän vaatimukset ovat
muuttuneet vastaamaan tämän päivän kehitystä. Työelämä tarvitsee enemmän täsmäosaajia tietyille toimialoille, robotiikka ja digitalisaatio
kuuluvat nykypäivään. Tähän
tarpeeseen koulutus menee
monella tasolla täysremonttiin. Muutos koskee sekä oppilaitoksia, opettajia että oppilaita kuin myös työelämää.
Näihin haasteisiin tulee vastata koko laajuudellaan.

Ammattikoulutuksen reformi
Uusi laki ammatillisesta
koulutuksesta astui voimaan
1.1.2018.
Tässä erittäin vaativassa
ja perustavaa laatua olevassa
uudistustyössä on kyse ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistuksesta, reformista. Kehittämistoimikuntia
on ollut lukuisa joukko niin
opetushallituksen ja opetusministeriön edustajia, oppilaitosten ja opettajien edustajia,
työelämän edustajia (Suomen
Yrittäjät ry.) tuomassa oman
alansa näkökulmaa tämän päivän käytännön vaatimuksiin.
Näihin koulutuksen on vastattava. Monien haasteitten eteen
joutuvat varsinaiset ammattitaidon tuottajat – oppilaitokset. Miten suuret laitokset
pysyvät ketterästi kehityksen mukana kulkemaan jopa
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2017, 351 kpl → 2019, 164
kpl.
Ammatillisissa perustutkinnoissa yhteiset tutkinnonosat
(YTO) tulevat myös aikuiskoulutukseen (myös oppisopimus!).
Jokaiselle opiskelijalle tehdään HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka pohjautuu opiskelijan osaamisen
tunnistamiseen ja osaamisen
tunnustamiseen (koulutuksen
Elina
opetusneuvos
OKM
järjestäjän velvollisuus tehElina Rasku
Rasku opetusneuvos
OKM
dä!) .
”Jos haluat
saattaa
ihmisen
tiettyyn
päämäärään,
sinun
on
aloitettava
missäophän on.” S. K
Työpaikallasieltä,
tapahtuva
haluat saattaa ihmisen tiettyyn päämäärään, sinun on aloitettava sieltä, missä hän on.” S. Kierkegaard
piminen korostuu. Koulutus
työpaikalla toteutetaan joko
aikaansa edellä vastatessaan det? Mistä lähteä liikkeelle, oppisopimuksena tai koulualati uudistuviin yritysten tar- mikä ovi avautuu tietoon, mi- tussopimuksena, joka korpeisiin. Tämä on suuri haaste kä koulutusala itselleni so- vaa entisen työssäoppimisen.
myös opettajille itselleen: jal- pisi? Entä sopimusviidakko,
kautuminen itse työpaikoille koulutussopimus, oppisopi- Reformin eri osapuolet muutosten
näkemään ja kuulemaan, mi- mus, työssä oppiminen - mikä paineessa
ten opetettu teoria toimii käy- näistä on muuttunut tai poistu- Avain onnistumiseen – onnistännön työssä.
nut kokonaan jne. Tähän olen tunut henkilökohtaistamiEmme voi unohtaa tieten- koonnut yllämainittujen asian- nen sekä työpaikkaohjaajakään oppilasta itseään tarjon- tuntijoiden laatimia – meille koulutus – ovat edellytyksiä
taviidakon keskelle joutues- monimutkaisia asioita – sel- käytönnössä hyvään lopputusaan. Kaikki saattaa tuntua keinä kaaviokuvina.
lokseen pääsemisessä.
ensin suurelta palapeliltä,
Yksi tärkeimmistä reforKentän
näkemyksiä
reformista
vaikka aikuisina voisimmekin
min osa-alueista on yhteisen
omaksua asioita laajemmin.
koulutustarjonnan kehittämiKannustavana motivaattori- Keskeisiä muutoksia
nen yhteisiin tutkinnon osiin
na toimii tieto, että ammat- ammatillisessa koulutuksessa
myös aikuisopiskelijoille. Tartiosaajia tarvitaan yhä enem- Yksi näyttöön perustuva ja peet voivat olla yksilöllisesti
män - olipa sitten kyse aivan osaamisen hankkimistavas- eritasoiset, mutta päämäärä
uuden alan oppimisesta, am- ta riippumaton tapa suorittaa tähtää samaan – pätevään ja
matin vaihdosta tai täydentä- tutkinto on tullut jäädäkseen. tunnustettuun ammattitaitoon.
misestä.
Tutkintojen määrä pienenee, Samoin on huomioitava opo-,
Miten opiskelija itse pystyy mutta tutkinnon sisällöt mo- kuraattori ja psykologipalvehahmottamaan kokonaisuu- nipuolistuvat, laajenevatkin: lujen kehittäminen laajeneHelmeri 1-2018
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Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma = HOKS (laadinta, hyväksyminen, seuranta, päivitykset, urasuunnit
HAKEUTUMINEN – HENKILÖKOHTAISTAMINEN – JA OSAAMISEN TODENTAMINEN
Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma = HOKS (laadinta, hyväksyminen, seuranta, päivitykset, urasuunnitelma)

vaan tarpeeseen niin nuorille
Koulutussopimus on mää- käytännön työtehtävien yh- osaan, mutta ei koko tutkinkuin aikuisillekin.
Tarvitaan
räaikainen kirjallinen sopi- teydessä. Koulutussopimus toon → oppisopimus.
Kentän
näkemyksiä
reformista
resurssien uudelleen järjes- mus, joka tehdään koulutuk- tehdään jokaiseen tutkinnon
Opiskelijalle nimetään työtämistä
sekä
tarvittaessa
reksen
järjestäjän
ja
työnantajan
osaan
erikseen
ja
sopimukpaikalta
ammattitaidoltaan,
Keskeisiä muutoksia ammatillisessa koulutuksessa
rytoida uusia alan osaajia. välille eikä siinä makseta seen liitetään osia opiskelijan koulutukseltaan tai työkokeEtenkin
haasteen
tuovat
työ- palkkaa
eikä muutakaan
HOKSista
niiltä osin,
kunon
netullut
mukseltaan
pätevä
vastuulliYksi
näyttöön
perustuva
ja osaamisen
hankkimistavasta
riippumaton
tapa suorittaa
tutkinto
jäädäkseen.
Tutkintojen
määrä piene
paikoilla
tapahtuva
oppimisen
koskevat
opiskelijan
työpaivastiketta.
Koulutussopinen
työpaikkaohjaaja.
Opmutta tutkinnon sisällöt monipuolistuvat, laajenevatkin: 2017, 351 kpl → 2019, 164 kpl
tasavertainenperustutkinnoissa
laatukriteeristön yhteiset
kalle
sovittua
koulutusta. Pe-(myös
muksessa
sovitaan opiskelipilaitoksen
opettaja toimii
Ammatillisissa
tutkinnonosat
(YTO) tulevat
myös
aikuiskoulutukseen
oppisopimus!)
kehittäminen
sekä
osaamisen
rustellusta
syystä
useampaan
jan
osaamisen
hankkimisesta
työpaikkaohjaajan
tärkeänä
Jokaiselle opiskelijalle tehdään HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka pohjautuu opiskelijan
osaamisen
arvioinnin ja näyttöjen
kehittunnistamiseen
ja osaamisen
tunnustamiseen (koulutuksen järjestäjän velvollisuus tehdä!)
Työpaikalla
tapahtuva oppiminen korostuu. Koulutus työpaikalla toteutetaan joko oppisopimuksena tai koulutussopimuksena, joka korva
täminen tutkintokohtaisesti.
työssäoppimisen.

Keskeisiä muutoksia työelämän
kannalta

Reformin eri osapuolet muutosten paineessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen onnistumiseen
todennäköisesti–lisääntyy
Avain
onnistunut henkilökohtaistaminen sekä työpaikkaohjaajakoulutus – ovat edellytyksiä käytännönnössä hyvään
ja
kaikki
näytöt
tulee pääsäänlopputulokseen
pääsemisessä.
töisesti suorittaa työpaikoilla.
Oppisopimusreformin
on määräYksi tärkeimmistä
osa-alueista on yhteisen koulutustarjonnan kehittäminen yhteisiin tutkinnon osiin myös aikuisopiskelijoille. Ta
aikainen
työsopimus,
jos- mutta päämäärä tähtää samaan – pätevään ja tunnustettuun ammattitaitoon. Samoin on huomioitava
voivat olla yksilöllisesti eritasoiset,
sa
opiskelijalle
maksetaan
kuraattori ja psykologipalvelujen kehittäminen laajenevaan tarpeeseen niin nuorille kuin aikuisillekin. Tarvitaan resurssien uudelleen järjes
aina
palkkaa.rekrytoida
Oppisopimus
sekä
tarvittaessa
uusia alan osaajia. Etenkin haasteen tuovat työpaikoilla tapahtuva oppimisen tasavertainen laatukriteeristön
tehdään yhdessä
koulutuk-arvioinnin ja näyttöjen kehittäminen tutkintokohtaisesti.
kehittäminen,
sekä osaamisen
sen järjestäjän, työnantajan
ja opiskelijan kanssa. Oppisopimuksessa opiskelijalle
tehdään HOKS, joka liitetään
allekirjoitettuun oppisopimukseen. HOKS tehdään joko yhteen tai useampaan tutkinnonosaan tai suoraan koko
tutkintoon.
Helmeri 1-2018
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Työpaikalla tapahtuva oppiminen todennäköisesti lisääntyy ja kaikki näytöt tulee pääsääntöisesti suorittaa

palkattomuus,
joustavat
polut
työsuhteiseen
oppimiseen
runsaasti,on
onvain
vainvalittava
valittavaitselle
itselle
sopivin
polku
palkattomuus,
joustavat
polut
työsuhteiseen
oppimiseenjne.
jne.Vaihtoehtoja
Vaihtoehtoja on
on runsaasti,
sopivin
polku.
YTO-aineet
perustutkintojen
aikuiskoulutukseen
–
valinnainen
at:ssa
ja
eat:ssa
(ammattitutkinto
ja
erikoisammattitutkinto)
YTO-aineet perustutkintojen aikuiskoulutukseen – valinnainen at:ssa ja eat:ssa (ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Siinä on ja tulee olemaan mattitutkinto ja erikoisammattukena ja työparina.
on kasvussa?
titutkinto)
suuria haasteita
molemmin
Työnantajalla
velvol-päämäärän saavuttamisessa avainasemassa
Tavoitteen on
mukaisen
on onnistunut
henkilökohtaistaminen.
Hyvään lopputulokseen
Opettajuus muutoksessa
pääsemiseksi
tarvitaan
yhteistyötä
eri
osapuolten
kanssa:
opiskelija,
opettaja
/
työpaikkaohjaaja
sekä
sopimusyritys.
Tavoitteen
mukaisen
pääpuolin.
Miten
koetaan
opettalisuus:
seurata
opiskelijan
Tavoitteen mukaisen päämäärän saavuttamisessa avainasemassa on onnistunut henkilökohtaistaminen. Hyvään
lopputulokse
Parhaimmillaan
koulutusreformi
antaa
enemmän
kuin
ottaa.
Otammehan
haasteen
vastaan!
määrän
saavuttamisessa
jan
läsnäolo
työpaikan
arjessa,
osaamisen
kehittymistä
sekä
Opettaja
voi
olla
rikkaus
↔
pääsemiseksi tarvitaan yhteistyötä eri osapuolten kanssa: opiskelija, opettaja / työpaikkaohjaaja sekä sopimusyritys.
avainasemassa on onnistunut
onkoOtammehan
hän häiritsijä,haasteen
yleistark-vastaan!
ryhtyä
toimenpiteisiin,
jos muttaantaa
myösenemmän
”häiriötekijä”
Parhaimmillaan
koulutusreformi
kuin ottaa.
----------kailija vai pystyykö hän kes- henkilökohtaistaminen. Hyosaamista ei kyetä saavutta- työpaikalla.
Lisätietoja
muutaman
oppilaitoksen
kurssitarjonnasta
ja kittymään
koulutuksesta
vainyleensä
ohjattavaan vään lopputulokseen pääsemaan
sekä
raportoida
HOKSin
Esa
Björnin
mukaan
opet----------Luksia aikuiskoulutus (mm. esimies, johtaminen): https://opintopolku.fi/wp/aikuiskoulutus/
oppilaaseen?
Näkeekö
toteutumisesta
työssäoppimitajan
työelämäosaaminen
Mercuriamuutaman
(mm. kaupan alan
johtaminen, esimiestaidot)
https://www.mercuria.fi/
Lisätietoja
oppilaitoksen
kurssitarjonnasta
ja koulutuksesta yleensä työn- miseksi tarvitaan yhteistyötä
Omnia
(erialojen
jatkoja
erikoistumiskoulutusta)
https://www.omnia.fi/
antaja tulevan hyödyn myös eri osapuolten kanssa: opiskesen
tavoitteiden
kannalta
on
jatkossa
avainasemassa.
Luksia aikuiskoulutus (mm. esimies, johtaminen): https://opintopolku.fi/wp/aikuiskoulutus/
Haaga-Helia,
Laurea,
Metropolia,
Avoimet
ammattikorkeakoulut
Mercuria
(mm. kaupan
alan
johtaminen,
esimiestaidot)
https://www.mercuria.fi/
”Bunkkerista valoon” voi ol- yritykselle itselleen? Tämä re- lija, opettaja/työpaikkaohjaaja
Omnia (erialojen
jatko- ja erikoistumiskoulutusta)
https://www.omnia.fi/
Koulutuksen
järjestäjä
la joillekin opettajille
uhka ja formi tulee pitkällä aikavälillä sekä sopimusyritys. Parhaimhttp://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tutkintorakenne
Haaga-Helia,
Laurea, Metropolia, Avoimet ammattikorkeakoulut
muutoksessa
http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/103/0/ajankohtaista_ammatillisissa_tutkinnoissa_ja_tutkintojen_perusteissa
hyppäys uuteen, ehkä ennen kaikkien hyödyksi, kunhan eri millaan koulutusreformi antaa
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
Esa
Björn
kiteyttää - Koko kokemattomaan. Onnistumi- osapuolet puhaltavat samaan enemmän kuin ottaa. Otamhttp://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tutkintorakenne
https://opintopolku.fi/wp/fi/
http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/103/0/ajankohtaista_ammatillisissa_tutkinnoissa_ja_tutkintojen_perusteissa
mehan haasteen vastaan!
ajattelu,http://minedu.fi/amisreformi
rakenteet ja oppimis- nen edellyttääkin koulutuksen hiileen.
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
----------ympäristöt
menevät uusiksi. järjestäjältä opettajien täyhttps://opintopolku.fi/wp/fi/
Lisätietoja muutaman oppilaitokOpiskelija
muutoksessa
Koulutuksen
järjestäjä
vastaa
dennyskoulutusta
esimerkiksi
http://minedu.fi/amisreformi
sen kurssitarjonnasta ja koulutuklähes kaikesta … nyt myös ai- asiakkuusosaamisen kehittä- Yksilön oikeus oppimiseen ja sesta yleensä
kuiskoulutuksessa tutkintoto- miseksi. Pedagogiikan kehit- turvallisiin oppimisympäris- Luksia aikuiskoulutus (mm. esimies, johtaminen): https://opindistuksen myöntämisestä.
täminen – verkko-opetuksen, töihin on lailla osoitettu.
topolku.fi/wp/aikuiskoulutus/
Yksilöllisesti työssäoppi- Mercuria (mm. kaupan alan
Jatkuvan haun sisäänotto- esim. Skypen ja/tai Adobe
johtaminen, esimiestaidot)
kriteerit tulee luoda läpinä- Connectin käyttö ovat enene- minen lisää tuen tarvetta, mihttps://www.mercuria.fi/
kyviksi, siten jokainen siihen vässä määrin tulevia työväli- kä jo nyt on kasvussa ja kas- Omnia (erialojen jatko- ja
erikoistumiskoulutusta)
vaa edelleen – riittävätkö kouosallistuva tietää, miksi juuri neitä.
https://www.omnia.fi/
minut hyväksyttiin ja kaveria- Työnantaja päättää - opet- lutuksenjärjestäjän osaamis- ja Stadin aikuisopisto (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinni ei. Miten käy pienten opis- taja mukautuu; opettajan vuo- taloudelliset resurssit? Tuntuu
toja) www.stadinaikuisopisto.fi
kelijavolyymien tutkintojen? rovaikutustaidot korostuvat. tällä hetkellä retoriselta kysy- Haaga-Helia, Laurea, Metropolia,
Avoimet ammattikorkeakoulut
Niiden ottaminen opetusohjel- Opettajat siirtyvät vähitellen mykseltä. Oppisopimus / kouhttp://oph.fi/koulutus_ja_tutkinmaan voi aiheuttaa erityisjär- luokan katedereilta kentälle lutussopimus – palkka vastaan
not/ammattikoulutus/tutkintorakenne
jestelyitä, vai tullaanko siihen ohjaajiksi, mutta missä ajassa? palkattomuus, joustavat polut
http://oph.fi/koulutus_ja_tutkintyösuhteiseen oppimiseen jne.
tilanteeseen, ettei kyseisessä Björn heittää kysymyksen.
not/ammattikoulutus/103/0/
ajankohtaista_ammatillisissa_
Vaihtoehtoja on runsaasti, on
oppilaitoksessa ole edes mahtutkinnoissa_ja_tutkintojen_pedollista. Pienet ja ketterät vas- Miten saada alueen työelämä mu- vain valittava itselle sopivin
rusteissa
https://eperusteet.opintopolku.
taan isot ja kankeat koulutuk- kaan uudistuksen rakentamiseen? polku.
fi/#/fi
YTO-aineet perustutkintosen järjestäjät. On myös kyse Haluavatko työnantajat
https://opintopolku.fi/wp/fi/
olemassa olevista resursseista, opettajia yhä kasvavassa jen aikuiskoulutukseen – va- http://minedu.fi/amisreformi
linnainen at:ssa ja eat:ssa (amkun opiskelijoiden tuen tarve määrin työpaikoille?
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Helsingin Matkamessut
innostivat matkoille

Matka 2018 järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa perinteisesti
tammikuussa: 18.–21.1.2018.

M

atkamessut on PohjoisEuroopan suurin matkailualan tapahtuma,
jossa on mukana lähes 1000
matkanjärjestäjää, matkakohdetta ja matkailualan palveluyritystä yli 80 maasta. Tapahtumassa vierailee vuosittain
yli 50 000 kuluttajaa ja lähes
20 000 matkailualan ammattilaista.
Mielenkiintoisia kohteita
ympäri maailmaa: niin kotikuin ulkomailta.
Tänä vuonna kotimaisista
messuosastoista huomion vei
Ähtärin osasto vauhdikkaine pandoineen. Ähtäri Zoon
Pandatalo, Snowpanda House, oli näkyvästi esillä. Suuria
pandoja käveli käytävillä, pienempiä kiipeili bambupuissa.
Ähtärin uudet asukkaat Lumi
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ja Pyry tuntuivat kiinnostavan
messuyleisöä, isoja ja pieniä.
Tutustu netissä: www.ahtarizoo.fi.
Itse suuntasin messuilla
Bulgarian osastolle. Helmerien syysmatkan kohteena
on Bulgaria ja sen pääkaupunki Sofia. Itselleni outo
maa, minkä vuoksi tutustuin
siihen tarkemmin. Tietoa ja
esitteitä olikin runsaasti tarjolla. Niiden perusteella maa
on mielenkiintoinen: mahtava
vuoristoinen luonto, ikivanha
historia, vanhoja luostareita
sekä hyvää paikallista ruokaa
ja viinejä. Siis sopiva kohde
Helmereille.
Merja Äimänen
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Loppuvuoden kulttuuririentoja Helmerien
matkassa tai omin päin
Anni Bocelli-konsertissa
Riga Areenalla.

❦ Teksti: Anni Purontaa kuvat: Irene Uimonen & Merja Äimänen

H

elmerit ovat usuttaneet
minut viime vuonnakin
moniin eri kulttuuritapahtumiin. Vuoden lopulla
oli Andrea Bocellin konsertti
Riikassa. Tosi mukava konserttimatka: sopuisa porukka
ja hyvä keskustahotelli. Mitä
siitä, jos olivatkin antaneet
meille varatun huoneen toiselle Helmeri-parille. Kaikki
kuitenkin selvisi. Oli muuten
ensimmäinen kerta elämässäni, että hotellin puolesta olivat
korvatuplat. En tosin tarvinnut
niitä eikä huonetoverinikaan.
Hotellimme Irina Rixwell oli
vilkkaasti liikennöidyn kadun
varrella ja jotkut olivat melusta kärsineet. Bocelli-konsertti
oli upea. Sokeutuneen laulajan ääni täytti koko suuren
Riga-Arenan. Kapellimestari
ohjasi Andrean lavalle ja pois.

Hienoa kokea, että fyysisestä
vajavaisuudestaan huolimatta hän kykeni antamaan niin
paljon meille keskivertokansalaisillekin. Ryhmässämme
oli mukana näkövammainen,
joka oli käynyt jo kahdessa
Bocellin konsertissa. Matkalla tutustuimme myös Rastellin suunnittelemaan mahtavaan Rundalen keisarilliseen
linnaan.
Helmeri-ryhmässä EläkeEevojen järjestämällä Viron
Tarton matkalla näimme ja
kuulimme Vanemuine-teatterin Les Misérables -musikaalin. Taattua tavaraa. Samalla
matkalla tutustuimme Viron
kansallismuseo ERMiin, jossa vierähtäisi helposti koko
päivä. Museossa on hyödynnetty paljon nykyistä tietotekniikkaa. Näimme myös TarRiian matkalla tutustuimme
mahtavaan Rundalen linnaan.
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Tarton matkalla näimme hienon
Misérables -musikaalin sekä vierailimme muun muassa vuonna 1917
valmistuneessa
Paavalin kirkossa.

ton Paavalin kirkon. Kirkko
valmistui Eliel Saarisen piirustuksien mukaisesti vuonna
1917 ja tuhoutui pahoin sodassa 1944. Se on kunnostettu
nyt Eliel Saarisen työtä kun-

nioittaen ja vihitty uudelleen
käyttöön vuonna 2015. Alttaritaulun on tehnyt tuoreempi
suomalaistuttavuus, Kuutti
Lavonen. Kirkko on todella
toimiva, nykyaikainen kokonaisuus. Ilo nähdä. Meille
kirkkoa esitteli hyvää suomea
puhuva paikallinen piispa.
Ennen Tallinnaa tutustuimme
matkalla vielä Atlan kartanoon ja keramiikkapajaan.
Tukholman risteilylle eksyin ihan muuta tietä, en Helmerien. Viimeksi kai olen ollut jollain koulutusristeilyllä
välillä Helsinki-Tukholma,
nyt matkailin muuten vain
huvikseni. Laiva on entisenlainen, palvelu oli mielestäni
suorastaan loistavaa. Tuskin
Helmeri 1-2018

Uutisia
koskaan olen kokenut olevani todella asiakas kuin kyseisen risteilyn ravintoloissa ja baareissa. Tarjolla oli ihana vegeillallinenkin.
Tukholmassa ehdin tavata ystävättäreni, jonka kanssa kävimme katsomassa suomalaisten naistaiteilijoiden näyttelyä! Thesleff, Schauman, Schjerfbeck… vaan en ollut
ennen kuullutkaan viipurilaisesta
Sessamanista. Oppia ikä kaikki.
Helmerien kanssa olen ollut
loppuvuonna muun muassa Giglikonsertissa, jossa Camilla Nylund
häikäisi. Lisäksi olen nähnyt ja
kuullut, kuinka von Wright -veljekset olivat muutakin kuin lintumaalareita. Heihin tutustuimme
Helmeri-ryhmän kanssa Ateneumin suositussa näyttelyssä. Loppiaisena olin Bernstein 100 -konsertissa Musiikkitalolla.
Kävin omin päin tutustumassa
Ateneumin Ankallisgalleriaan samoin kuin Didrichsenin museon
Osmo Rauhalan näyttelyyn. Espoon Emmassa olin Tapio Wirkkala -näyttelyssä. Museokortti jäi
valitettavasti viime vuonna vähäiselle käytölle, mutta uusin sen kuitenkin.
Teattereissakin olen käynyt
useasti Helmerien mukana. Ystävättären kanssa näin Tampereella
Viulunsoittaja katolla -musikaalin.
Upea kokonaisuus. Agents-musikaali - Niin raju on rakkaus puolestaan hämmensi minua. Tamperelaiset osaavat tanssia, laulaa, lavastaa, vaan mistä olivat löytäneet
umpityhmän kirjan kappaleen käsikirjoitukseksi. Pikkujouluaikaa ja
kansa nauroi hervottomasti. Minä
en. Kevätkaudella on luvassa Lahdessa Täällä Pohjantähden alla 1
ja 2 sekä Tampereella kummitytön
kanssa Tatu ja Patu työn touhussa.
Lisäksi toivon ehtiväni katsomaan
myös historiallisesti ajankohtaiset
Tytöt 1918 ja 1918 Teatteri taistelussa.
Tarkkailkaa Helmeri-sivustoa.
Siellä on taas paljon mielenkiintoisia tapahtumia. Nähdään.
Anni Purontaa

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Tiedote 29.01.2018

Ammatillisella tutkinnolla
korkeakouluun jatkossakin
Korkeakoulujen opiskelijavalintoja ollaan parhaillaan uudistamassa. Yhteishaun kynnyksellä moni yhdeksäsluokkalainen nuori vanhempineen pohtii, onko ammatillisesta
koulutuksesta uudistuksen myötä enää mahdollista jatkaa korkeakouluun.
– Kyllä on. Ammatillisen tutkinnon suorittaneet ovat myös jatkossa kelpoisia hakemaan opiskelupaikkaa sekä ammattikorkeakoulusta että yliopistosta, sanoo asiantuntija
Satu Ågren Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEsta.
Vuodesta 2020 alkaen todistusvalinta toimii pääasiallisena väylänä ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.
– Ammatillisen perustutkinnon suorittanut voidaan valita todistuksen perusteella
ammattikorkeakouluun, kertoo Ågren.
– Pääsykoevalinta säilyy hakijoille, jotka eivät saa opiskelupaikkaa todistusvalinnan
kautta tai joilla ei ole sellaista tutkintoa, että he voisivat olla mukana todistusvalinnassa.
Esimerkiksi ammatti- tai erikoisammattitutkinnon todistuksella ei voi hakea ammattikorkeakouluun todistusvalinnan kautta, Ågren jatkaa.
Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa on valmisteilla
valtakunnallinen malli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon todistusten
pisteyttämiseen. Kaksoistutkinnon suorittaneilla olisi mahdollisuus hakea ammattikorkeakouluun sekä ammatillisen perustutkinnon todistuksella että ylioppilastodistuksella.
Hakujärjestelmä ottaa automaattisesti huomioon hakijan molemmat tutkinnot.
Yliopistojen vastaavassa hankkeessa mallia kehitetään ainoastaan ylioppilastutkinnon todistuksen pisteyttämiseen, jolloin ammattiin valmistuneet hakisivat jatkossakin
yliopistoon pääsykokeiden kautta.
Lisätietoja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen
kehittämishankkeesta löytyy
osoitteesta
www.amk-opiskelijavalinnat.fi
Lisätietoja yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeesta löytyy osoitteesta
http://oha-forum.fi/hankkeet/
karkihanke/

SLK-Kilta juhlisti
80-vuotista toimintaa
SLK-Kilta vietti 80-vuotisjuhlaa 11.11.2017 Helsingin Suomalaisella Klubilla. Mukana
juhlimassa oli yhteensä 78 henkilöä, oman väen lisäksi eri yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Tervehdyspuheenvuorot pitivät Helsinki Business College
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Ojaharju ja oppilaitoksen toimitusjohtaja,
rehtori Antti Loukola. SLK-Killan taustojen ja toiminnan vaiheista kertoi juhlapuheessaan asiantuntija Jouko Salin. Juhlan ohjelman juonsi SLK-Killan puheenjohtaja
Kirsti Barannik.
Lähde: SLK-Kilta
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Helmerin ruokanurkkaus

Ihana raakakakku ja -namut
Uuden vuoden alussa moni haluaa keventää ja parantaa ruokavaliotaan joulunpyhien herkuttelujen jälkeen. Kannattaa kokeilla
terveellisiä herkkuja, kuten näitä hyviä raakakakkuja ja välipaloja.
❦ Teksti ja kuvat Liisa Kotimäki
Raakakakkujen ja -namujen leipominen on helppoa ja nopeaa.
Et tarvitse uunia eikä kakku varmasti lässähdä. Raakakakkuja
ei nimensä mukaisesti kypsennetä, eikä niihin lisätä sokeria.
Useimmiten raaka-aineet raakaleivonnassa ovat erilaiset pähkinät, siemenet ja kuivatut hedelmät, joista tehdään kakun pohja.
Pohjan päälle tehdään yleensä kreemimäinen seos myös pähkinöistä, lisänä tuoreita marjoja ja hedelmiä.
Raakakakut ovat pääsääntöisesti vegaanisia.

Pähkinät ja siemenet
Pähkinät ja siemenet ovat myös maukkaita välipaloja ja naposteltavia. Ne sisältävät runsaasti hyviä pehmeitä rasvoja sekä
proteiineja, vitamiineja, kivennäisaineita ja kuituja. Raakaleivonnassa pähkinöitä yleensä liotetaan ennen käyttöä, jolloin ne
ovat pehmeämpiä ja helpommin jauhettavissa. Samoin liotetut
pähkinät ja siemenet sulavat elimistössä helpommin kuin liottamattomat.
Pähkinäallergikolle hyvä kotimainen vaihtoehto raakaleivontaan on tietysti gluteeniton kaura, joka sopii samoin gluteenittomiin ruokavalioihin. Niin ikään hampun siemenet sekä hirssi
ovat kokeilun arvoisia.
Jos sinulla ei ole tehokasta monitoimikonetta tai tehosekoitinta, voit käyttää raakakakun valmistuksessa valmiita pähkinä- tai
mantelijauheita.
Katso lisää ideoita: valio.fi/reseptit

Mustaherukka-raakakakku
Pohja:
5 dl
kookoshiutaleita
5 dl
pekaanipähkinöitä
1 dl
pehmeitä taateleita, n. 7 kpl
1 sitruunan kuori raastettuna
1 tl
suolaa
2 rkl vettä
Täyte:
5 dl
2 dl
1 dl
1
1 rkl
2 rkl
ripaus

mustaherukoita
cashewpähkinöitä
pehmeitä taateleita
sitruunan mehu
kookosöljyä, juoksevaa
hunajaa
suolaa

Laita cashewpähkinät likoamaan runsaaseen kylmään veteen jääkaappiin vähintään neljäksi tunniksi tai mielellään
yön yli. Huuhdo ja valuta cashewpähkinät.
Hienonna pohjan ainekset monitoimikoneessa. Lisää vesi ja soseuta tasaiseksi massaksi. Vuoraa irtopohjavuoka
leivinpaperilla ja painele taikina siististi pohjalle ja vuoan
reunoille.
Valmista täyte. Hienonna tehosekoittimessa täytteen ainekset tasaiseksi massaksi ja levitä pohjan päälle. Laita
jääkaappiin vetäytymään vähintään pariksi tunniksi. Tarjoa
vaniljakastikkeen kanssa.
Vinkki! Kokeile myös puolukoilla.

10

Inkivääripallot
1 dl
½ dl
½ dl
1 ½ dl
1 rkl
1 tl
3 rkl
2 rkl

kaurahiutaleita
kauraleseitä
pellavansiemenrouhetta
rusinoita
inkivääriä raasteena
vaniljaa
juoksevaa hunajaa
vettä

Jauha kuivat aineet hienoksi monitoimikoneessa. Lisää
hunaja ja vesi. Aja tasaiseksi massaksi. Muotoile pieniksi
pallukoiksi. Pyörittele pallot kaakaojauheessa ja kookoshiutaleissa. Laita pallot laakealle lautaselle ja anna niiden
vetäytyä jääkaapissa pari tuntia.
Helmeri 1-2018
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Helsingin Merkonomien syysvuosikokous pidettiin 1.11.2017
Kirjasto 10:n kokoustilassa Helsingissä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Irene Uimonen. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset syyskokousasiat.
Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksuosuudeksi
vahvistettiin entinen eli 27 euroa. Seniorijäsenten maksuosuus
on edelleen 12 euroa ja opiskelijajäsenten 0 euroa.
Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle. Päätettiin, että hallituksen
jäsenten lukumäärä pysyy entisen suuruisena: puheenjohtaja,
kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Erovuoroiset jäsenet valittiin jatkamaan.

Kuva: Risto Jahkonen

Helmerien ja SMYL-liiton
Haluaisitko liikkua,
syyskokoukset pidettiin
mutta et tiedä mistä aloittaa?
Merja Äimänen
marraskuussa
Tule liikuntainfoon!

Liikuntainfo on kaikille liikuntaharrastuksen aloittamisesta
kiinnostuneille suunnattu tapaaminen liikuntaneuvojien kanssa.
Asiantuntijat esittelevät erilaisia kaupungin tarjoamia liikuntamahdollisuuksia ja -paikkoja sekä vastaavat liikunta-aiheisiin
kysymyksiin.
Helsingissä voi harrastaa niin ulko- kuin sisätiloissa, ohjatussa
ryhmässä tai omin päin. Jokaiselle liikuntaharrastuksen aloittamisesta kiinnostuneelle löytyy varmasti sopiva vaihtoehto. Tule
kuulemaan esimerkiksi vesijumpista, kuntosaliharjoittelun aloittamisesta, ohjatuista ryhmäliikuntatunneista tai monipuolisista
ulkoilureiteistä ja -kohteista.
Liikuntaneuvonta on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista vaadita.
Kampin palvelukeskus, sisääntuloaula
tiistaisin 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5. klo 11.00 - 11.45
Maunula-talo, sisääntuloaula
keskiviikkoisin 7.2., 7.3. ja 11.4. klo 14.00 - 15.00

SMYL-liiton syyskokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Immonen, vieressä Heljä Haapala, takana Anna-Maija Kunnas.

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n syysliittokokous pidettiin 11. marraskuuta ravintola Lasipalatsin
kabinetissa Helsingissä.
Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 talousarvio ja toimintakertomus. Liittokokous vahvisti myös uudet vuosittaiset
jäsenmaksut ja niiden perusteet. Varsinaisen jäsenen liiton osuus
vuonna 2018 on 76 euroa, opiskelijajäsenen 0 euroa ja seniorijäsenen 42 euroa. Ainais- ja kunniajäsenten liiton maksuosuudeksi vahvistettiin 35 euroa.
Liiton hallituksessa jatkavat Helmerien edustajina Liisa Kotimäki, Keijo Nyström ja Merja Äimänen.
Helmerien hallitus 2018
Puheenjohtaja
Merja Äimänen
Varajäsenet:
Marja Alppi
Tuuli Paavola
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Varsinaiset jäsenet:
Liisa Kotimäki
Anna-Maija Kunnas
Rauni Mononen
Keijo Nyström
Irmeli Satka
Sirkka Warvas

Lisätietoja: puh. 09 310 87932, 09 310 87509

Muutto Hakaniemen
kauppahallin väistötilaan
Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus käynnistyy. Hallikauppa
jatkuu korjaustyön ajan torille pystytetyssä väistötilassa. Muuton vuoksi Hakaniemen kauppahalli suljettiin 5. tammikuuta.
Uudet, valoisat tilat torilla avautuivat maanantaina 22. tammikuuta kello 8. Nykyisistä hallikauppiaista valtaosa muutti
väistötiloihin. Torikauppa jatkuu entisellään.
Hakaniemen halli
saattaa olla suljettuna jopa kolme vuotta. Peruskorjauksen
valmistuttua väistötilarakennukselle etsitään uutta käyttöä.
Lähde: www.hel.fi
Kuva: Liisa Kotimäki
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Kutsu
Helsingin Merkonomien sääntömääräiseen kevätvuosikokoukseen
keskiviikkona 11.4.2018 kello 18.00.
Paikka: Kirjasto 10, kokoushuone
osoite: Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki
TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Läsnäolijoitten toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen

6. Kevätkokousasiat
1. käsitellään vuoden 2017 toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilin- ja toiminnantarkastajien kertomukset
2. päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
3. valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat edustajat
7. Ilmoitusasiat
8. Kokouksen päättäminen
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Helsingin Merkonomien hallitus

Tapahtumakalenteri
Osallistumismaksutili: 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.

Käy lukemassa www.helmeri.fi-nettisivuilta uusimmat tiedot tapahtumista.
Pe 16.2. klo 10.00 (Huom. aika!)

To 22.2. klo 19.00

RSO:n kenraaliharjoitus

Ciacomo Puccini

Hannu Lintu, kapellimestari
Benjamin Grosvenor, piano
Radion sinfoniaorkesteri
Igor Stravinsky, Symphony in
Musiikkitalo/De La Chapelle
Three Movements
Frédérick Chopin: Pianokonsertto nro 2 op. 21
Witold Lutoslawski: Sinfonia nro1
Tilaisuus on maksuton. Kaikki paikat tällä hetkellä varattu.
Kysy mahdollisia peruutuksia.
Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40.
Ryhmämme ohjataan pääaulasta konserttisaliin. Käytössä on maksuton ja valvottu narikka. Musiikkitalon kahvilan palvelut ovat avoinna. Kaikki paikat ovat etupermannolla.
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
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Madama Butterfly -ooppera
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, 00250 Helsinki

Hinta: 86,00 euroa (norm. hinta 98 e), opiskelija 60,20 euroa
ja alle 20-vuotiaat 50,50 euroa.
Maksuviite: 30481
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Hyvät B-ryhmän keskipermannon paikat riveillä 7-11. Saat liput
Irene Uimoselta viimeistään
puolta tuntia ennen esitystä
Oopperan aulassa, sisään
Mannerheimintien puolelta,
ovesta heti vasemmalla.
Vetäjä: Irene Uimonen, SOK:n
Eläke-Eevat
www.oopperabaletti.fi

Kuva Mats Bäcker 2016 / Göteborgs Opera

Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13, Helsinki
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Tapahtumakalenteri
Ti 27.2. klo 17.00

Ti 6.3. klo 16. – 18.30

Vierailu eduskuntaan

Hyvän olon tapahtuma 1:
jalkahoitoja ammattioppilaitoksessa

Eduskuntatalo
Mannerheimintie 30, 00100 Helsinki
Sisääntulo eduskuntaan Töölön puoleisesta vierailijaovesta.
Helmereillä on mahdollisuus päästä tutustumaan peruskorjattuun
eduskuntataloon. Saamme kuulla myös politiikan ajankohtaisista aiheista, valtiovarainvaliokunnasta sekä ammatillisen koulutuksen ja
erityisesti liiketalouden kehityksestä.

Prakticum, ruotsinkielinen ammattioppilaitos
Jan-Magnus Janssonin aukio 5, 00560 Helsinki
Tule jalkojen hoitoon - saat hyvinvoivat jalat!
Tilaisuudet tiistaina 6.3. ja 20.3.

Kutsujana ja vierailun emäntänä toimii kansanedustaja Sari Sarkomaa. Hän mielellään ottaa vastaan kysymyksiä jo ennakkoon.
Niitä voitte toimittaa minulle sähköpostitse:
liisa.kotimaki@helmeri.fi.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

On hyvä ottaa hemmottelu- ja rentoutumishetki arjen kiireiden keskellä. Kahdeksalle Helmeri-jäsenelle on tarjolla edullinen jalkojen
hoito kauneudenalan oppilaitoksessa Prakticumissa. Ilmoittaudu tähän nettilomakkeella www.helmeri.fi/tapahtumat -sivustolla ja maksa viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Näin varmistat varaamasi paikan jalkahoitoon.

Toimisto/järjestelymaksu: 5,00 euroa/henkilö.
Maksuviite: 30591
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 12.2.2018 mennessä.
Muutama paikka jäljellä!

Prakticumin kauneushoitola toimii melkein kuin tavallinen hoitola,
jonne voit varata aikoja hoitoihin. Opiskelijoiden tekemät hoidot
kuitenkin kestävät ajallisesti pidempään kuin normaalissa kauneushoitolassa. Kaikki hoidot tehdään aina opettajan valvonnassa.

Ilmoittautuessaan sitoutuu maksamaan tilaisuuden järjestelymaksun.
Ilmoittautuminen vierailuun on välttämätöntä eduskunnan
kulunvalvonnan vuoksi.
HUOM! Ilmoita myös kaverisi nimi!
Peruthan varauksen, jos et pääsekään paikalle, koska kaikki
halukkaat eivät ehkä mahdu mukaan.

Hoito sisältää jalkakylvyn, kovettumien poistot ja raspauksen,
kynsien leikkauksen, viilauksen,
kynsinauhojen hoidon, lyhyen
hieronnan hoitovoiteella ja halutessasi lakkauksen.

Tervetuloa!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Hinta: 35,00 euroa
Maksuviite: 30656
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut:
6.3. klo 16 tapahtumaan maksut perjantaihin 16.2. mennessä.

Pe 2.3. klo 19.00
Hinta

Helsingin
kaupunginteatteri
Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5,
Helsinki
Ensi-ilta 1.2.2018
Arthur Millerin kirjoittama koskettava näytelmä kysyy, minkä hinnan
maksamme niistä elämänvalinnoista, joita teemme. Hinta on ajaton
ja voimakkaasti tunteita liikuttava perhedraama, joka tarjoaa myös
monia naurun hetkiä.
Veljekset Victor ja Walter kohtaavat vuosien tauon jälkeen
edesmenneen isänsä jäämistön äärellä. Jäämistöä on kutsuttu
arvioimaan iäkäs antiikkikauppias Solomon, jonka viimeinen iso
keikka tämä on. Victor jäi huolehtimaan isästään ja luopui
haaveistaan, kun Walter teki hienon uran lääkärinä. Victorin vaimo
Ester on katkeroitunut köyhyydestä ja miehensä kunnianhimon
puutteesta. Nyt kun veljekset kohtaavat vuosien tauon jälkeen,
jännitteet ovat korkealla. Ja mitä on jäljellä perheen yhteisestä
menneisyydestä – pelkkää tavaraa?
Rooleissa: Eero Aho, Santeri Kinnunen, Esko Salminen ja Aino Seppo
Hinta: 36,00 euroa (norm. perushinta 39,00),
maksuviite: 30601
Ilmoittautumiset ja maksut 2.2. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: https://hkt.fi/

Jalkojen itsehoitoon saat mukaan hyvät kotihoito-ohjeet ja hoitolassa on myynnissä laadukkaita jalkojenhoitotuotteita.
Perille pääset esim. busseilla: 71B, 75, 77, raitiovaunuilla 6 ja 8.
Pysäkki: Kumpulan kampus. Katso tarkemmin reittiopas.fi
Omalla autolla tulevat löytävät Prakticumin parkkipaikan hoitolan ulkopuolelta. Parkkilupalappu noudetaan hoitolasta.
Linkki: www.prakticum.fi
Tervetuloa
Helmeri-vetäjä Liisa Kotimäki

To 8.3. klo 19.00
Syyssonaatti

Espoon kaupunginteatteri
Revontulentie 8, Tapiola
Syyssonaatti näyttämölle Bergman-juhlavuonna
Syyssonaatti on väkevä esitys äidistä ja tyttärestä, ihmisistä, jotka
ovat yhtä ristiriitaisia kuin rakastettaviakin ja kysymyksistä, jotka
ovat pelottavia mutta väistämättömiä.
Ingmar Bergmanin elokuvassa tähtinä olivat Ingrid Bergman ja Liv
Ullman. Pasi Lampela ohjasi Espoon teatterissa viimeksi Kuka pelkää
VIrginia Woolfia; se oli menestys ja sai katsomot täyteen.
Hinta 35,00 euroa (peruslippu 38 €), maksuviite: 30575
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Pirkko Mäkipää/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput teatterin ala-aulassa klo
18.30–18.50. HUOM! Ja lopultakin Tapiolaan pääsee myös metrolla!
www.espoonteatteri.fi

Helmeri 1-2018
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Tapahtumakalenteri
Ti 13.3. klo 19.00

omaelämäkerrallinen teos. Se kertoo tarinan Aalosta, metsänvartija
Priidikin vaimosta, jonka elämä on hyvää ja turvallista. Eräänä
juhannusyönä hän kuulee metsästä kutsuvan äänen, jota ei voi
vastustaa.

Helsingin Sanomat esittää

Musta laatikko 10

Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, 00100 Helsinki
Musta laatikko – huippujournalismia näyttämöllä
Yleisölle ei etukäteen paljasteta, mitä aiheita ilta tuo tullessaan.
Noin kahden ja puolen tunnin mittaisen esityksen jälkeen tekijäporukka kutsuu vielä yleisön viettämään kanssaan iltaa Suuren näyttämön lämpiöön.
Hinta 29,00 euroa, maksuviite: 30614
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
Helena Nurmi/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput teatterin aulassa
ulko-ovista oikealla klo 18.30 – 18.50.
www.kansallisteatteri.fi

Kallaksen teoksen kehyksenä on vanha hiidenmaalainen
ihmissusitarina, kiehtova ja runollinen.
Uusi näyttämösovitus sijoittaa Sudenmorsiamen väkevästi ja
ajattomasti tähän päivään.
Rooleissa: Maija Andersson, Suvi Isotalo, Sauli Suonpää
Ohjaus: Heini Tola
Hinta 27,00 euroa (peruslippu 29,00 e)
Maksuviite: 30643
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput viimeistään klo 18.40
alkaen teatterin aulassa.

To 22.3. klo 19.00

Ti 20.3. klo 16. – 18.30
Hyvän olon tapahtuma 2:
jalkahoitoja ammattioppilaitoksessa
Prakticum, ruotsinkielinen ammattioppilaitos
Jan-Magnus Janssonin aukio 5, 00560 Helsinki

Tule jalkojen hoitoon - saat hyvinvoivat jalat!
On hyvä ottaa hemmottelu- ja rentoutumishetki arjen kiireiden keskellä. Kahdeksalle Helmeri-jäsenelle on tarjolla edullinen jalkojen
hoito kauneudenalan oppilaitoksessa Prakticumissa. Ilmoittaudu tähän nettilomakkeella www.helmeri.fi/tapahtumat -sivustolla ja maksa viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Näin varmistat varaamasi paikan jalkahoitoon.
Prakticumin kauneushoitola toimii melkein kuin tavallinen hoitola,
jonne voit varata aikoja hoitoihin. Opiskelijoiden tekemät hoidot
kuitenkin kestävät ajallisesti pidempään kuin normaalissa kauneushoitolassa. Kaikki hoidot tehdään aina opettajan valvonnassa.

Ei kiitos

Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, Helsinki
Anna-Leena Härkösen komedia Studio Pasilan
näyttämöllä
Heli rakastaa aviomiestään Mattia, mutta Mattia kiinnostaa nykyään
enemmän tietokone kuin vaimo. Heli yrittää kaikkensa, mutta Matti
ei innostu. Kuin tilauksesta turhautunut Heli tutustuu nuoreen Jarnoon, jota kyllä kiinnostaa. Villi sivusuhde avaa Helin silmät myös
avioliittonsa todellisuuteen. Näytelmän räväkkä huumori naurattaa
taatusti ja päivittää parisuhteen kuvauksen raikkaasti tähän päivään.
Anna-Leena Härkösen suosittuun romaaniin perustuvan komedian
on dramatisoinut Heikki Paavilainen.
Ensi-ilta 7.2.2018.
Rooleissa: Aksinja Lommi, Vappu Nalbantoglu, Leenamari Unho,
Antti Timonen, Pyry Äikää

Hoito sisältää jalkakylvyn, kovettumien poistot ja raspauksen, kynsien leikkauksen, viilauksen, kynsinauhojen hoidon, lyhyen hieronnan hoitovoiteella ja halutessasi lakkauksen.

Hinta: 33,00 euroa (norm. perushinta 36,00),
maksuviite: 30627
Ilmoittautumiset ja maksut 19.2. mennessä.

Hinta: 35,00 euroa Maksuviite: 30669
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut: ti 20.3. klo 16 tapahtumaan maksut perjantaihin 2.3. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: https://hkt.fi/

Jalkojen itsehoitoon saat mukaan hyvät kotihoito-ohjeet ja hoitolassa on myynnissä laadukkaita jalkojenhoitotuotteita.
Perille pääset esim. busseilla: 71B, 75, 77, raitiovaunuilla 6 ja 8.
Pysäkki: Kumpulan kampus. Katso tarkemmin reittiopas.fi
Omalla autolla tulevat löytävät Prakticumin parkkipaikan hoitolan
ulkopuolelta. Parkkilupalappu noudetaan hoitolasta.
Linkki: www.prakticum.fi

Pe-ti 30.3.–3.4.

Tervetuloa
Helmeri-vetäjä Liisa Kotimäki

To 22.3. klo 19.00
Sudenmorsian

Teatteri Avoimet Ovet
Erottajankatu 5, Helsinki

Tutustu s. 16 Viro
n
kirjallisuusmatkaa
n!

Aino Kallaksen Sudenmorsian Avoimissa Ovissa
Sudenmorsian on kirjailija Aino Kallaksen tunnetuin ja vahvimmin
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Helmereiden pääsiäismatka Dubliniin
Matkalle on lähdössä mukava 14 hengen Helmeri-ryhmä.
Matkaohjelma:
Pitkäperjantai 30.3.
Finnairin reittilento aamulla Helsingistä Dubliniin. Suomalainen paikallisopas on ryhmää kentällä tuloaulassa vastassa. Kuljetus hotellille ja majoittuminen, tervetulolounas ja loppupäivä aikaa tutustua
Dubliniin omin neuvoin. Fàilte! Tervetuloa!
Lauantai 31.3.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähdetään suomenkielisen
oppaan johdolla kävelykierrokselle Dublinin keskustaan.
Kaupunkikierroksen päätteeksi tehdään pieni risteily Liffey-joella.
Risteily kuljettaa Liffey-jokea pitkin läpi Dublinin keskustan. Risteily kestää noin 45 minuuttia. Risteilyn jälkeen paluu omatoimisesti hotellille ja vapaata aikaa Dublinissa.
Helmeri 1-2018

Tapahtumakalenteri
Pääsiäispäivä 1.4.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen
jälkeen ajetaan Dublinista Pohjois-Irlannin puolelle ja PohjoisIrlannin pääkaupunkiin Belfastiin. Belfastissa vieraillaan upeassa uudessa Titanic-näyttelyssä,
harva muistaa että Titanic rakennettiin Belfastissa. Tämän mielenkiintoisen vierailun jälkeen lounas
ja sen jälkeen tehdään kaupunkikierros tässä historiallisessa kaupungissa, jossa protestantit ja katolilaiset ovat taistelleet reviireistään. Hieman vapaata aikaa Belfastissa ennen kuin ajetaan takaisin Dubliniin.
2. Pääsiäispäivä 2.4.
Vapaata aikaa Dublinissa, tai vaihtoehtoisesti lisämaksullinen pyöräretki Dublinissa. Dublinin pyöräretkellä tutustutaan helposti ja
ekologisesti kaupunkiin paikallisten dublinilaisten johdolla. Suomalainen opas on retkellä mukana, mutta pyöräopas on englanninkielinen. Reitti vie pyöräilijät niin tuttujen nähtävyyksien kuin mielenkiintoisten, vähemmän tunnettujen kohteiden ohitse.
Retken hintaan sisältyy suomenkielinen opas ja englanninkielinen
pyöräopas, tasokas Dahon Urban Bike -polkupyörä, kypärä, energiapatukka ja vettä sekä henkilökohtainen reittikartta.
Toisen pääsiäispäivän iltana vietetään irlantilaista iltaa omassa
hotellissa. Illansuussa mennään hotellin Legends-baariin, jossa järjestetään mitä mainioimpia irlantilaisia iltoja: kolmen ruokalajin illallinen, irlantilainen bändi sekä irlantilaista tanssia Riverdancen
tyyliin, mutta hieman pienemmässä mittakaavassa ja intiimissä pubiympäristössä.
Tiistai 3.4.
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä, matkatavarat voi jättää säilöön hotellin matkatavarasäilytykseen. Vapaata aikaa, ja lähtö klo 15.15 hotellilta suomenkielisen oppaan
kanssa lentokentälle, josta Finnairin reittilento Helsinkiin (lähtö klo
18.05).
Slàn Abhaile! Hei hei!
Matkan hinta: 945,00 euroa/hlö
Maksuviite: 30465
Ilmoittautuminen päättynyt.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 295,00 euroa.
Matkan loppumaksu 10.2.2018 mennessä.
Lisämaksusta:
* pyöräretki Dublinissa 45,00 – 50,00 euroa/hlö osallistujamäärästä
riippuen. Kysy ennen maksua osallistujamäärää.
Matkan hintaan sisältyy:
* Finnairin suorat reittilennot, Helsinki-Dublin-Helsinki,
turistiluokassa veroineen
* matkatavarat 1 x 23 kg ruumaan
* lentokenttäkuljetukset kohteessa
* majoitus ydinkeskustassa Arlington-hotellissa jaetussa kahden
hengen huoneessa
* irlantilaiset aamiaiset, tervetulolounas
* kävelykierros Dublinin keskustassa ja risteily Liffey-joella
* päiväretki Belfastiin, sisäänpääsy Titanic-näyttelyyn ja lounas
* irlantilainen ilta hotellissa, sis. kolmen ruokalajin illallinen,
musiikkia ja tanssia
* suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä
Lentoaikataulu:
30.3. Helsinki-Dublin AY 1381 klo 08.20–09.30
3.4. Dublin-Helsinki AY 1386 klo 18.05–23.05
(kahden tunnin aikaero)
Helmeri 1-2018

Hotelli: Arlington Hotel***
http://www.arlington.ie/
23-25 Bachelors Walk, O’Connell Bridge, D1 Dublin
Puh. +353 1 804 9100
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit Oy
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä vastuullisen
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n erikoisehtoja,
www.matka-agentit.fi

To 5.4. klo 19.00
William Shakespeare

Julia & Romeo

Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Kaikkien aikojen rakkaustarina
William Shakespearen tragedia nuoruudesta, rakkaudesta ja kuolemasta vavahduttaa kaikkina aikoina, kaikissa paikoissa. Shakespearen mestariteoksen rooleissa Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä nähdään upea ja dynaaminen näyttelijäkaarti, joka kokoaa yhteen kahden sukupolven teatterintekijöitä. Jussi Nikkilän ohjaaman
ja Anna Viitalan sovittaman teoksen tuo näyttämölle sama taiteellinen suunnitteluryhmä, jonka edellinen Shakespeare-tulkinta Rikhard
III on ollut suuri yleisö- ja arvostelumenestys Kansallisteatterissa.
Juliassa ja Romeossa ryhmän vahvistuksena toimii myös koreografi
Ima Iduozee.
Hinta: 37,00 euroa (perushinta 47,00).
Maksuviite: 30630
Ilmoittautumiset ja maksut 16.2. mennessä. Liput riveillä 5-7.
Elisa Leivonen/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput sisääntuloaulassa
oikealla puolella 18.30–18.45.
www.kansallisteatteri.fi

Ti 24.4. klo 19.00
Älä pukeudu päivälliselle
Helsingin kaupunginteatteri
Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki

Kevään herkullisin kattaus – uusi farssi Arenaan
Matti (Pertti Sveholm) valmistautuu kesäasunnollaan Fiskarsissa
juhlimaan romanttisesti kahden kesken tyttöystävänsä Katariinan
(Sanna-June Hyde) syntymäpäiviä.
Valitettavasti vaimo Linda (Jonna Järnefelt) peruukin viime hetkellä
lähtönsä äidin luo.
Ei tule romanttista illanviettoa, mutta juhlimaan kyllä päästään.
Mukaan liittyy Matin helpotukseksi hänen hyvä ystävänsä Harri
(Pekka Strang), jolla on tosin suhde Matin vaimon kanssa.
Pitopalvelun kokki tulee sovitusti paikalle, mutta pääseekin kauhan
pyörittelyn sijaan osalliseksi vispilänkauppoihin. Kokin rooliin
joutuu yhtäkkiä täysin keittotaidoton syntymäpäiväsankari itse.
Monen kokin keittämä soppa on valmis ja suuta polttaa varmasti.
Kuka esittää ketäkin ja miten keitos pysyy kasassa?
Ensi-ilta 3.2.2018
Hinta: 40,00 euroa (norm. peruslippu 43,00),
maksuviite: 30562
Ilmoittautumiset ja maksut 20.3.18 mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi
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Tapahtumakalenteri
To 3.5. klo 16.00–17.30

set: satama-hotelli, hotelli – Pirita - hotelli ja hotelli-retki-satama.

Lastentarhamuseo

Pe 10.8. klo 12.00–16.50 mielenkiintoinen, leppoisa Harjumaan retki päättyy satamaan: Dendropark Smaragdiin tutustuminen ja kahvitus (ajo 38 km, perillä lähes 2 tuntia) Tunnettu puutarha-arkkitehti
Irma Tungla puolisoineen on kunnostanut vanhaa puutarhatilaa
vuodesta 1987 englantilaistyyppiseksi maisemapuutarhaksi (n. 2
ha). Puistomaiseen arboretumiin
on koottu runsaasti mielenkiintoisia puita ja pensaita. Denropark
Smaragd on ainutlaatuinen koristepuutarha, jossa on useita lammikoita, runsaasti eri lajeja ja erilaisia puutarha-alueita. Se on kuin
salainen puutarha, jossa jokainen
askel johtaa erilaisiin näkymiin.

Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki
Ebeneser - vierailu lastentarhamuseossa
Monelle lastentarhamuseon rakennus on ulkoapäin tuttu, mutta nyt
on Helmereillä mahdollisuus tulla katsomaan, minkälainen rakennus
on sisältä. Vierailu on opastettu kierros, joka kestää noin 1 ½
tuntia.
Lastentarhamuseo on Ebeneser-säätiön ylläpitämä museo Helsingin
Sörnäisissä. Ebeneser-talo valmistui vuonna 1908. Talossa toimi
päiväkoti vuoteen 1986 asti ja lastentarhanopettajan koulutus
vuoteen 1993 asti.
Lastentarhamuseo esittelee lastentarhan historiaa ja
lastentarhanopettajan koulutusta aina 1800-luvulta lähtien.
Lastentarhamuseon näyttely koostuu lastentarhan salista, veisto -,
työkasvatus- ja leikkiaiheisesta huoneesta sekä johtajattaren
huoneesta. Lisäksi ensimmäisestä kerroksesta löytyy entinen
talonmiehen asunto ja vanhan ajan sekatavarakaupaksi sisustettu
kauppaleikki.
Museossa on paljon
esineitä, joihin saa
vapaasti koskea.
Museoesineet on
erotettu joko kyltein tai
nauhoin muista
esineistä.
Ebeneser-talo on
ensimmäinen kivitalo
Sörnäisissä ja se on
suojeltu asemakaavassa. Vierailulla kuulemme Ebeneser-talon
arkkitehtuurista ja tietenkin lastentarhatyön historiasta.
Hinta: 9,00 euroa, sisältää pääsymaksun ja opastuksen.
Maksuviite: 30672
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 16.4. mennessä.
Myös Helmeri-jäsenen ystävä tai perheenjäsen on tervetullut
mukaan.
Sijainti: Sörnäisten metroasemalta noin 150 metriä Helsinginkatua
pitkin. Lastentarhamuseo on isossa. keltaisessa kivitalossa, jota
ympäröi aita.
Linkki: lastentarhamuseo.fi, ebeneser.fi
Tervetuloa
Helmeri-vetäjä Liisa Kotimäki

To-pe 9.-10.8.
Tallinnan Birgitta-festivaalin La Bohéme
ja retki: Arboretum, Jägalan putous
Giacomo Puccinin La Bohéme -ooppera to 9.8.18 on nimekkään ohjaaja Marco Gandinin klassinen näyttämöversio Luccasta, Puccinin
synnyinkaupungista. Todellinen intohimo leiskuu Teatro de Giglion
nuorten italialaisten laulajien esityksessä. Tälle samaiselle oopperalle Puccini sävelsi joitakin mestariteoksiaan. Hyvät paikat riveillä
2-5 ja 14.
Viking XPRS, meno klo 11.30–14, paluu 18–20.30. Pieni hytti varattu laukuille. Bistro Buffet, hinta 26,00 euroa/suunta ensimmäiseen
kattaukseen.
Majoitus aamiaisineen Park Inn by Radisson Central -hotellin tilavissa premium-huoneissa (20-33 m2). Amer Auto OÜ -bussikuljetuk-
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Jägalan vesiputous (25 km)
Jägalan putous (Jägala juga) on Viron levein luonnollinen vesiputous, jolla on leveyttä yli 50 m ja korkeuttakin 8,1 m. Putouksen alapuolella joki virtaa n. 280 metrin matkan lähes 60 m leveässä ja 14
m syvässä kanjonissa.
Ilmoittaudu mahdollisimman pian lippuvarausten vuoksi. Ilmoitathan samalla ruoka-allergiat ja syntymäajan sekä mahdollisen huonetoverisi. Lisätietoihin myös maininta laivaruokailusta.
Varausmaksu: oopperalipun hinta 50 €, eräpäivä 12.4.,
Loppuerän maksimi 144 € (30-39 hlöä). Bistro buffet, 26 €,
1hh-lisä 38 €.
Lopullinen hinta ilmoitetaan myöhemmin. Eräpäivä 5.6.
Tarkemmat tiedot: www.helmer.fi
Matkanjärjestäjä: Hansa Travel OÜ.
Vetäjä: Irenen Uimonen

Ma-to 3. - 6.9.
Matka Pärnuun ja Tarttoon
Viron kirjallisuuden suuret nimet
Lydia Koidula ja etenkin Aino Kallas ovat tunnettuja ja rakastettuja sekä Virossa että Suomessa. Virossa juhlistetaan vuonna 2018 itsenäistymisen 100-vuotisjuhlaa, ja siksi kansallisrunoilija Lydia Koidula ja hänen sykähdyttävät teoksensa ovat erityisen ajankohtaisia.
Ja äskettäin on ilmestynyt ensimmäinen elämäkerta Aino Kallaksesta: Silja Vuorikurun teos ”Aino Kallas – Maailman sydämessä” tuo
hänen elämäntarinansa ja laajan tuotantonsa taas lukevan yleisön
luo.
Suomalainen Aino Kallas yhdisti Suomea ja Viroa, ja teki tunnetuksi Viron historiaa ja kansantarustoa. Hän avioitui virolaisen Oskar Kallaksen kanssa, asui Tartossa ja vietti kesiään sekä Hiidenmaan saarella että Elvassa. Tartossa asuessaan, ennen vuotta 1918,
hän vaikutti kulttuuriryhmä Noor-Eestissä, joka tavoitteli Viron itsenäisyyttä ja lähentymistä muun Euroopan kanssa.
Ensin vieraillaan Lydia Koidulan kotikaupungissa Pärnussa.
Siellä on hänen nimikkopuistonsa ja patsaansa. Avajaisjuhlissa 1929
puheen piti Aino Kallas, joka on myös
kirjoittanut Koidulasta. Pärnussa on
myös Koidulan museo.
Koidulan synnyinpaikan Vändran
sekä Viljandin ja Elvan kautta matkataan Tarttoon. Sinne Lydian perhe
muutti 1863, ja siellä hänen isänsä J.V.
Jannsen perusti Vanemuise-seuran. Sitä
pidetään ammattilaisteatterin syntymävuotena Virossa.
Tartossa, Viron sivistyksen ja kulttuurin kaupungissa, nähdään sekä Koidulan että Kallaksen kotitalot,
käydään Viron kirjallisuusmuseossa ja kansallismuseossa – sekä kuulHelmeri 1-2018

Tapahtumakalenteri
laan näiden valovoimaisten kirjailijoiden elämästä ja tuotannosta.
Helmereille on varattu Tarton kirjallisuusmuseon jälkeen opastettu
vierailu Tarton yliopistoon, jossa tutustutaan muun muassa komeaan juhlasaliin ja museoon.
Matkan hintaan sisältyvät matkat, 1 yö Pärnussa, 2 yötä Tartossa,
opastetut kiertoajelut, museo- ja yliopistovierailut. Puolihoito.
Hinta: 357,00 euroa
Maksuviite:30698
Ilmoittautumiset ja maksut:
Ilmoittautuminen ja varausmaksu 150,-/henkilö 30.4. mennessä, loppumaksu 13.7. mennessä.
Viking XPRS
3.9. Helsinki - Tallinna kello 10.30 - 13.00
6.9. Tallinna - Helsinki kello 17.00 - 19.30
LUKUVINKIT: Lydia Koidulan runot, Aino Kallaksen tuotanto: mm.
Reigin pappi, Sudenmorsian, Tähdenlento – virolaisen runoilijattaren Koidulan elämä, Silja Vuorikuru: Aino Kallas – Maailman sydämessä
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä vastuullisen
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n, erityisehtoja.
Matkalle tarvitaan passi/EU-henkilökortti.

Pe – ti 12.–16.10.
Syysmatka historialliseen Bulgariaan

Sofia ja vanhaa Bulgariaa
Bulgarian pääkaupunki Sofia on ikivanha kaupunki Balkan-vuorten
välissä, Sofian laaksossa. Kaupunkiin pääsee kolmen solan kautta, ja
historialliset reitit Adrianmereltä Keski-Eurooppaan, Mustallemerelle
ja Egeanmerelle kulkivat sen kautta. Nähtävää on paljon eri aikakausilta, eri vallanpitäjät ovat jättäneet omat jälkensä kaupungin historiaan. Ja onhan Bulgaria muutakin kuin miljoonakaupunki Sofia:
maaseutua ja viinitiloja, vanhoja luostareita ja kirkkoja.
Matkaohjelma (alustava):
Perjantai 12.10.
Lufthansan reittilennolla Münchenin kautta Sofiaan, jossa vastassa
suomea puhuva opas. Kuljetus hotelliin ja majoittuminen, jonka jälkeen lounas ja kaupunkikiertoajelu. Kiertoajelulla nähdään mm.
Balkanin alueen merkittävimpiin kuuluva bysanttilaiskirkko, Pyhän
Sofian kirkko, Aleksander Nevskin katedraali, Serdikan roomalaisaikaiset rauniot, venäläinen kirkko, parlamentti, Kansallispankki ja
Kansallisteatteri. Ilta vapaa.
Lauantai 13.10.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähtö suomea puhuvan oppaan johdolla Rilan vuoristoseudulle, Rilan luostariin, joka on
alueen tärkein ortodoksisen kirkon monumentti ja kuuluu UNESCOn
perintölistalle. Perustettiin 900-luvulla ja on ollut monta sataa
vuotta Balkanin merkittävin ortodoksisen kirkon ja kulttuurin keskus. Luostarin historia liittyy Rilan Pyhään Ivaniin, joka oli bulgarialainen erakko, joka asettui asumaan alueelle ja pyhitti elämänsä
paastoamiselle ja rukoilemiseen. Luostari sijaitsi lähelllä erakon luolaa. Pyhä Ivan kuoli vuonna 946 ja hänet haudattiin luolaan, jossa
hän löysi ikuisen rauhan. Lounas luostarin läheisyydessä ja paluu
Sofiaan myöhään iltapäivällä.
Sunnuntai 14.10.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa vaikkapa ostoksille. Iltapäivällä lähdetään bussilla, Sofian ulkopuolella olevalle
viinitilalle, joka on rakennettu turkkilaisten 1400-luvulla tuhoaman
kristillisen luostarin paikalle. Viinitilalla maistellaan kolmea erilaista
laatuviiniä ja nautitaan lounas, jonka jälkeen paluu takaisin Sofiaan.
Helmeri 1-2018

Maanantai 15.10.
Aamiainen hotellissa. Päivä vapaa aikaa ostoksille. Illallinen perinteikkäässä bulgarialaisessa ravintolassa, jossa on Folklore show.
Tiistai 16.10.
Aamiainen hotellissa. Uloskirjautuminen hotellista, jossa matkatavarat voi jättää hotellin säilöön. Omaa aikaa iltapäivään asti, jolloin kuljetus lentoasemalle. Lento Sofiasta Frankfurtin kautta Helsinkiin.
Matkan hinta: 1079 euroa/hlö
Maksuviite: 30685
Yhden hengen huone: 275 euroa.
Yksinmatkustavan pitää varata
yhden hengen huone. Kysy huonekaveriksi mahdollisesti toista
yksin matkustavaa Helmeriä.
Ilmoittautumiset ja maksut:
Ilmoittautuminen ja varausmaksu 250,-/henkilö 30.4. mennessä, loppumaksu 31.8. mennessä.
Lennot:
Helsinki - München LH 2467 klo 06.00-07.30
München – Sofia LH1702 klo 09.25-12.10
Sofia – Frankfurt LH1431 klo 19.00-20.20
Frankfurt – Helsinki LH 854 klo 21.30–00.50
		
Hintaan sisältyy:
* Lufthansan reittilennot Helsinki-München-Sofia-Frankfurt-Helsinki turistiluokassa veroineen, matkatavarat 1 x 23 kg ruumaan
* lentokenttäkuljetukset sekä muut matkaohjelman mukaiset kuljetukset
* majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa
* hotelliaamiaiset, 3 lounasta, 1 illallinen ja kansantanssiesitys
* viininmaistajaiset
* matkaohjelman mukainen retkiohjelma
* suomenkielisen oppaan palvelut
Hotelli:
Hotelli Central Park
bul. ”Vitosha” 106, 1463 Sofia Center
Puh. +359 2 805 8181
www.centralparkhotel.bg
Moderni savuton hotelli sijaitsee keskustassa Kulttuuripalatsia
vastapäätä. Vitosha-bulevardi on yksi tärkeimmistä ostoskaduista,
metropysäkille noin 50 m. Lentoasemalle noin 15 min. ajomatka.
Hotellissa ravintola, aula-baari ja kokoustilat. 77 tilavaa huonetta,
joissa kylpy tai suihku, wc, taulu-TV, suoravalinta-puhelin, tallelokero, lisämaksullinen minibaari, maksuton WIFI, ilmastointi, äänieristetyt ikkunat ja kokolattiamatto.
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä vastuullisen
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n, erityisehtoja.
www.matka-agentit.fi
Matkalle tarvitaan passi.

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi,
puhelin: 050 428 5588.
Osallistumismaksut tilille: 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, jollei muuta
ilmoiteta. Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!
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LAATOKAN
JA ÄÄNISEN
RISTEILY

TEEMA- JA
KIERTOMATKOJA
LIETTUAN JA LATVIAN
KIERROS
28.3.-2.4. 455,2.-7.5. 480,12.-17.9. 480,AMSTERDAM
JA KUKKIEN HOLLANTI
17.-21.4. 995,8.-12.5. 1.045,VAELLUS SANTIAGO
DE COMPOSTELAAN
20.-28.4. 1.390,KIEHTOVA MALTA
29.4.-3.5. 980,7.-11.10. 1.080,SAARENMAAN
OOPPERAPÄIVÄT
18.-20.7. 460,-

Kauneinta Karjalaa:
Laatokka ja
vanha Valamo,
Syväri ja Aleksanteri
Syväriläisen luostari
sekä Mandrogan kylä,
Ääninen ja Kizhin
museosaari sekä Karjalan
pääkaupunki Petroskoi.
Junamatkat Hki-Pietari-Hki,
myös Pietarissa kiertoajelu.
Täysihoitoateriat, retki- ja
kulttuuriohjelmaa:
oopperalaulaja Heikki Orama
konsertoi laivalla.

sis. Carmen

25.-28.7. 595,sis. La Traviata,
Mustalaisparoni

8.-13.7. alk.
695,- (H4), 995,- (H2)
Makusi mukaan
aan

NOUDA/TILAA
ESITTEEMME!

Makusi

mu

MAAILMkaan
ALLE

www.matka-agentit.fi
.matka-agentit.fi

MAAILMALLE
LLE

www.matka-a
gentit.fi

Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus,
ohjelman mukaiset ateriat, retket jne.
MEILTÄ MYÖS LIITTYMÄLENNOT/JUNALIPUT –KYSY LISÄÄ!

kevät-kes
ä-syksy
2018
Kaupunke
aktiivilom ja ja rantoja, kiert
kevät-kesä-syksy 2018
– valitse ia, pitkiä lomia, o- ja teemama
Kaupunkeja
eja ja rantoja, kierto- ja teemamatkoja,
omasi!
formulak
tkoja,
isoja
Voit myös
ormulakisoja
aktiivilomia, pitkiä lomia, formulakisoja
kerätä oman
– minne
ryhmän
vain, milloi
– valitse omasi!
Pyydä
n vain.
tarjou
ryhmänkerä s ja kysy myös
äjän etujam
me.

Voit myös kerätä oman ryhmän
– minne vain, milloin vain.
Pyydä tarjous ja kysy myös
ryhmänkerääjän etujamme.

TV-SARJOJEN
CORNWALL JA DEVON
23.-27.5. 1.450,6.-10.9. 1.495,-

Matka
agentit

HELSINKI, Teollisuuskatu 21 – helsinki@matka-agentit.fi
VAPAA-AJAN MATKAT puh. 010 321 2800 – VARAA MATKASI 24H
www.matka-agentit.fi Puh. hinnat 8,28 snt/min (+alv 24 %). Suomalainen matkanjärjestäjä

Matka-Ag
entit

Matka-Agentit

11..

1.
1.

Helmerien tapahtumakalenteri 2018
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Pe 16.2.

10.00

RSO:n kenraaliharjoitus, Musiikkitalo

maksuton

To 22.2.

19.00

Madama Butterﬂy, Kansallisooppera

86,00 e, 30481

Ti 27.2.

17.00

Eduskuntavierailu

5,00 e, 30591

Pe 2.3.

19.00

Hinta, Kaupunginteatteri

36,00 e, 30601

Ti 6.3.

16.00

Hyvän olon tapahtuma, Prakticum

35,00 e, 30656

To 8.3.

19.00

Syyssonaatti, Espoon kaupunginteatteri

35,00 e, 30575

Ti 13.3.

19.00

Musta laatikko 10, Kansallisteatteri

29,00 e, 30614

Ti 20.3.

16.00

Hyvän olon tapahtuma, Prakticum

35,00 e, 30669

To 22.3.

19.00

Sudenmorsian, Avoimet Ovet

27,00 e, 30643

To 22.3.

19.00

Ei kiitos, Studio Pasila

33,00 e, 30627

Pe-ti 30.3.-3.4.

Pääsiäismatka Dubliniin

945,00 e, 30465

To 5.4.

19.00

Julia & Romeo, Kansallisteatteri

37,00 e, 30630

Ti 24.4.

19.00

Älä pukeudu päivälliselle, Arena

40,00 e, 30562

To 3.5.

16.00

Lastentarhamuseo, Ebeneser

9,00 e, 30672

To-pe 9.-10.8.

Matka Birgitta-festivaaleille Tallinnaan

hinta tarkentuu myöhemmin

Ma-to 3.-6.9.

Viron kirjallisuusmatka; Pärnu ja Tartto

357,00 e, 30698

Pe-ti 12.-16.10.

Bulgarian matka: Sofia ja vanhaa Bulgariaa

1079 e, 30685

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: www.helmeri.fi.
Osallistumismaksut tilille: FI88 1270 3000 1009 95. Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2018
Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin 050 541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

Liisa Kotimäki, I varapuheenjohtaja
Puhelin 050 5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi
Rauni Mononen, II varapuheenjohtaja
Puhelin 050 5148 321
rauni.mononen(at)elisanet.fi
Keijo Nyström
Puhelin 050 501 0255
keijo.nystrom(at)kolumbus.fi
Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka(at)gmail.com
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 044 256 2901
tuuli.paavola(at)gmail.com

Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi, helmeri(at)helmeri.fi
Puhelin 050 428 5588 (päivystys ark. klo 9.00 - 14.00)
Helsingin Merkonomit on Suomen
Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n jäsen.

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi,
puhelin: 050 428 5588.
Osallistumismaksut tilille: 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, jollei muuta
ilmoiteta. Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!

Materiaali:
Tilaushinta:
Lisätietoja:
Taitto ja paino:
Jäsenyydet:

Merja Äimänen
Liisa Kotimäki
Hallitus
Liisa Kotimäki
Rauni Mononen
Anni Purontaa
Sirkka Warvas
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
27 euroa/vuosi
Mediakortti
Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
Aikakauslehtien liitto,
Helsingin kauppakamari

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
info(at)mjk.fi
Lintulahdenkatu 10, 00530 Helsinki
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
www.te-palvelut.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHTEYSTIEDOT
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/

Työttömyyskassa YTK

www.smyl.fi
Liity YTK Työttömyyskassan jäseneksi

Ota tämä sivu talteen!

Varsinaiset jäsenet:

– lehti

Tervetuloa Helsingin Merkonomit ry:n
jäseneksi! Työssäkäyvä, opiskelija, seniori (yli 65 v)
- kaikille löytyy rahanarvoisia jäsenetuja!
Liity jäseneksi!

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

Tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme molemmat!

Jäsenedut

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten
jäsenetujen lisäksi molemmat - sekä uusi
jäsen että suosittelija - saavat liittymislahjana
arvokupongit, jotka sisältävät:
Yöpymisen edulliseen hintaan
Original Sokos Hotel Virussa Tallinnassa
Standard-luokan huone kahdelle:
1.1.-31.3.2018
1.4.-31.5.2018
su-to 68 euroa
su-to 73 euroa
pe-la 74 euroa
pe-la 74 euroa
Majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen ravintola Merineitsissä
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• sisäänpääsyn Cafe Amigo -yökerhoon
(paitsi erikoistapahtumat, ikäraja 21 v)
Liity heti!
www.smyl.fi
Arvokuponki on voimassa ajalla 1.1.-31.5.2018
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen
mukaisesti. Arvokupongin ja varausohjeet saat
maksettuasi jäsenmaksun.

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon
rahanarvoisia jäsenetuja.
● Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
● Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin
● koti-, auto-, henkivakuutus ym.
● yksilöllinen matkustajavakuutus, joka
on voimassa jopa 90-vuotiaaksi asti
● Helmeri-lehti ja liiton jäsenlehti neljä
kertaa vuodessa
● Helsingin Merkonomit ry:n ja liiton
tarjoamat palvelut ja tapahtumat

Helsingin Merkonomit ry jäsenmaksu
●

●

Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
Varsinaiset jäsenet 103 euroa
koko kalenterivuosi 2018
Seniorijäsenyys (yli 65 v) 54 euroa
Opiskelijajäsenyys 0 euroa
Kaikki jäsenmaksuluokat ovat
verotuksessa vähennyskelpoisia!

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu
Voit halutessasi liittyä samalla kaikkien
palkansaajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi.
www.smyl.fi/Liity jäseneksi.
YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on
100 euroa vuosi 2018.

Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan
valitsemastasi laivayhtiöstä.

Liittymislomake www.smyl.fi
SMYL - SINUN LIITTOSI -

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

