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Helsingin Merkonomit ry:n jäsenenä liityt kätevästi Suomen 
suurimman, kaikille palkansaajille avoimen työttömyyskassa 
YTK:n jäseneksi. Jäsenmaksu on 118 euroa vuonna 2017. 
Jäsenmaksu on jäsenyysaikaan sidottu, eli noin 10 euroa kuu-
kaudessa. Ensimmäisestä jäsenyysvuodesta maksaa vain sen 
osan vuosijäsenmaksusta, jonka on jäsenenä.

YTK:lla on lähes 380 000 jäsentä, mikä on noin 16 % suo-
malaisista palkansaajista.

YTK on perustettu Loimaalle Varsinais-Suomeen vuonna 
1991 ja aloitti toiminnan 1.1.1992, joten nyt on käynnissä 
YTK:n 26. toimintavuosi. YTK tunnetaan myös Loimaan 
kassana.

Liittyminen Helsingin Merkonomit ry:n ja/tai Työttömyys-
kassa YTK:n jäseneksi käy kätevästi Suomen Merkonomiyh-
distys - SMYL ry:n kotisivuilla www.smyl.fi/Liity jäseneksi.

Muistithan
maksaa 

tämän vuoden 
jäsenmaksun!

Liity työttömyyskassa YTK:n jäseneksi

Turvaa tulevaisuutesi ja huolehdi, että jäsenyytesi on kunnossa molemmissa!
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Kesä ja kesälomat alkavat olla vain 
kauniina muistoina, nyt on taas aika 
palata arkeen ja laittaa aktiivivaihde 

päälle; uudella innolla töihin ja opiske-
luun tai kuka mihinkin arkiaskareeseen. 
Syksyllä on yleensä into aloittaa uusia 
harrastuksia ja opiskelua.

Ammatillinen koulutus uudistuu vuo-
den 2018 alusta. Sirkka Warvas on ke-
rännyt tähän numeroon kattavan paketin 
koulutusuudistuksesta. Pääpainona am-
matillisen koulutuksen uudistuksessa on 
työssä oppiminen, jota arvioidaan näy-
töillä ja työnantajan arvioinneilla. Kou-
lutusmuoto on varmasti haasteellinen ja 
vaatii hyvää ohjaamista, toisaalta vanha 
viisaus ”työ tekijäänsä opettaa” pitää 
yleensä paikkansa. Meillä jokaisella on 
siitä omakohtaista kokemusta. 

Kasvatuspsykologian professori Kirs-
ti Lonkan kirjan, Oivaltava oppiminen, 

viesti on, että ihminen ei voi oppia uutta, 
ellei hän ei opi luopumaan vanhasta pai-
nolastista, joka tukkii tietä. Oppimiselle 
ei ole ikärajaa; jos ihminen ei jatkuvas-
ti kehity ja opi uutta, hän alkaa taantua. 
Kirjan mukaan oppiminen ole enää tie-
tojen siirtämistä opettajalta oppilaalle, 
ulkoa lukemista eikä pänttäämistä, vaan 
uusien ajatusten ja yhteyksien luomista 
sekä oman ajattelun kehittämistä. Kirja 
avaa mielenkiintoisen näkökulman oppi-
miseen. Ja toki tiedämme, ettei uutta opi, 
jollei innostu asiasta.

Syksy on täynnä myös mukavia Hel-
meri-tapahtumia. Useat tapahtumamme 
on valittu Suomen juhlavuotta painotta-
en. Satavuotisen itsenäisyytemme histo-
riaan liittyviä kulttuuritapahtumia on tänä 
vuonna tarjolla ruhtinaallisesti: teatterei-
ta, näyttelyjä, konsertteja ja vierailuja. 
Tutustu syksyn Helmeri-tapahtumiin si-

vuilla 14 – 17 ja lähde reippaasti mukaan.
Nopeat ehtivät vielä syksyn matkoil-

lemmekin, Italian Toscanan viini- ja 
kulttuurimatkalle tai Bocelli-konserttiin 
Riikaan. Ensi vuoden pääsiäismatkaksi 
olemme suunnitelleet matkan Dubliniin 
ja sen yhteyteen käynnin Belfastissa. 
Matkasta tulee varmasti mielenkiintoi-
nen. Tarkemmat ohjelmatiedot tulevat 
lähiaikoina Helmerien nettisivuille www.
helmeri.fi. Pikkujoulumatkaa emme tä-
nä vuonna tee, koska Helmeri-matkoja ja 
muuta ohjelmaa on loppuvuodeksi tarjol-
la jo runsaasti.

Hyvää syksyn alkua ja reipasta asennetta 
uuden aloittamiseen!

Merja Äimänen

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

Syksy on uuden oppimista

Pääkirjoitus

Ei sillä ole merkitystä mitä tiedät,
vaan mitä teet sillä, minkä jo nyt tiedät.

(Positiivarit)
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Helmerien tämän vuoden 
pääsiäismatkan kohtee-
na oli Jordanian Akaba, 

itämainen ja yllätyksellinen 
kaupunki Punaisenmeren ran-
nalla, jonka vastarannalla siin-
tää Israelin Eilat. Lentomatka 
Helsingistä Akabaan kestää 
vain noin viisi tuntia, mutta 
perillä avautuu täysin erilai-
nen maailma. Seitsemäntois-
ta hengen reipas Helmeri-ryh-
mämme ihastui tähän omalei-
maiseen maahan, joka tarjosi 
Raamatun aikaista historiaa, 

alkuperäistä paimentolaiskult-
tuuria, hyvää ruokaa ja paljon 
lämpöä.  Maaseudulla tuntui 
kuin olisi kulkenut vuositu-
hansia taaksepäin: paimento-
laiset paimensivat kameleita 
ja vuohia pitkissä kaavuissaan 
aasin tai kamelin selässä.

Viikon matkallamme teimme 
monia muistorikkaita retkiä, 
kävimme historiallisessa Pet-
rassa, Kuolleella merellä, Wadi 
Rumin autiomaassa sekä koral-
liristeilyllä Akaban edustalla.
Lämmin kiitos kaikille mukana 
olleille mukavasta seurasta.

Merja

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

HelmeritJordaniassa10-17.4.2017

Muinaista historiaa ja 
auringon paahdetta
❦  Teksti ja kuvat Merja Äimänen

Vietimme helteisen 
ja mieleenpainuvan 
päivän muinaisessa 
Petran kaupungis-
sa - paikassa, jos-
sa Indiana Jones-
kin kävi!

Illastimme Wadi Rumin autiomaassa aidossa beduiiniteltassa.

Petran helteessä reippailivat 
Eija Vilmi (oik.)ja Merja Teva. 

Kamelit odottivat kyytiläisiä.

Tutustuimme Akabassa paikalliseen leipomoon. 
Hyviä leipiä tuli, totesi Pirjo Yläsuutarikin.
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HelmeritJordaniassa10-17.4.2017

Risteilimme Akabanlahdella niin suurella purjeveneellä kuin pie-
nellä lasipohjaveneelläkin koralleja ihastelemassa. Yllä : Eeva ja 
Antti Stjerna sekä Hannu Äimänen syventyneenä keskusteluun.

Lounaspurjehduksella Vuokko (vas.), Pirjo, taitava oppaamme 
Anneli ja Kirsti.

Vietimme yhden päivän Kuolleen meren retkellä, jossa saimme 
nauttia lämpimästä, suolaisesta vedestä.

Illastimme viimeisenä iltanamme Akaban jahtiklubilla.

Medusapar-
vi ihmetteli 
meitä.

Merennei-
dot altaassa: 
Pirjo (vas.), 
Marja-Terttu 
ja Kirsti.
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Tutustuimme Malmin 
historialliseen lentokenttään

❦  Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Helsinki-Malmin lento-
kentän päärakennus ja 
lennonjohto juhli kesällä 

2016 Malmin 80-vuotista il-
mailuhistoriaa. Malmin lento-
kenttä alkuperäisine lentoko-
nehalleineen, terminaaleineen 
ja kiitoteineen kuuluu alueko-
konaisuutena Museoviraston 
kokoamaan valtakunnallises-

ti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen luette-
loon. 

Teimme kevätvierailun 
Malmin lentoasemalle Helme-
ri-ryhmän kanssa toukokuun 
lopussa. Paikalle tuli ilahdut-
tavasti 27 tiedonhaluista Hel-
meriläistä. Meille tarjoutui 
erinomainen tilaisuus käydä 
tutustumassa Helsingin oman 
lentoaseman kiehtovaan his-

toriaan ja toimintaan Malmin 
lentoaseman asiantuntevien 
oppaiden johdolla. 

Aloitimme tilaisuuden va-
paamuotoisesti lentoaseman 
ravintola Gate 1:ssä kah-
vin äärellä, minkä jälkeen 
kuulimme oppaan kertomat 
kiintoisat tarinat. Tästä läh-
dimme tutustumaan lento-
kentän kautta rakennuksiin, 
koneisiin ja lentokonehalliin. 

Malmin lentoasema on kai-
ken kaikkiaan mielenkiintoi-
nen kokemus ja hyvä vierai-
lukohde.

Finavian lennonjohdon pois-
tuttua vuodenvaihteessa Mal-
milta kentällä ei ole enää len-
nonjohtoa, mutta lentoaseman 
tornissa on kenttäpäivystäjä, 
joka tarkkailee lentopaikan 
turvallisuutta ja toimintaoh-
jeiden noudattamista. Ope-

historialliseen lentokenttään

HelmeritvierailivatMalmin lentoasemalla31.5.2017

Ennen varsinaisen pyöreän terminaalin valmis-
tumista lennonjohto sijaitsi tässä lentokonehal-
lin päädyssä  olevassa puolipyöreässä siivessä.

Lentokonehallin tilat oli suunniteltu niin suuriksi, että halliin pi-
ti mahtua kuusi sen ajan ”jumboa”. Pieni yksityiskohta hallissa: 
sisäkatossa on Messerschmitt-hävittäjän huollossa lauenneen ty-
kin ammuksen tekemä reikä. Reikää ei ole korjattu.

Kaunis kiiltäväksi puunattu hopeasiipinen DC3-kone lentää 
edelleen. Lennoille voivat osallistua DC-yhdistyksen jäsenet.
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roinnista vastaa Malmin len-
tokenttäyhdistys. Operointi 
jatkuu vain pääkiitotien va-
rassa, sillä poikittainen kiitotie 
on suljettu. Kentälle voi lentää 
vuoden 2019 loppuun asti.

Malmin lentokenttä on Suo-
men toiseksi vilkkaimmin 
liikennöity kenttä Helsinki-
Vantaan jälkeen ja kesäaikaan 
usein Suomen vilkkain. Mal-
milla on myös maan tärkein 
siviilikäytössä oleva helikop-
terikenttä.

Malmilta lennetään koulu-
tus-, ammatti- ja harrastelen-
toja ja kentällä on hyvä vali-
koima ilmailupalveluita huol-
loista lentokonevuokraukseen. 
Kentällä toimii useita ilmailu-
kerhoja ja lentokouluja. Kent-
tä on yksityislentäjien ja har-
rasteilmailijoiden suosiossa.❦

Tervetuloa kentälle tutustu-
maan ja osallistumaan.

Lähde: malmiairport.fi

Malmilta Punaiselle torille
Toukokuun 28. päivänä tuli kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun 
19-vuotias saksalaisnuorukainen Mathias Rust lensi Cess-
na 172 -koneella Malmilta Moskovan Punaiselle torille. 
Juuri ennen lähtöään Rust täytti tulliselvityskaavakkeen. 
Siihen oli merkitty määräkentäksi Tukholman Bromma. 
Todellisuudessa Rust oli suunnitellut tarkkaan lentonsa koh-
teeksi Moskovan. Hän onnistui tutkia vältellen ja rautateitä 
seuraten pä äsemään perille. Laskeutuminen tapahtui maan-
tiesillalle, josta hän rullasi Punaiselle torille.
Lähde: Malmin lentoaseman ystävät ry:n teemaliite, kevät 2017

Malmiairport-tuotteita verkkokaupasta
Kannatustuotteiden myynnistä saatavat tuotot käytetään 
Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta tehtävään työ-
hön. Verkkokaupasta tilatut tuotteet toimitetaan noin 1–2 
viikon toimitusajalla.
http://kauppa.malmiairport.fi

Taulu lento-
aseman 
seinällä.

Parhaiten lentokoneita voi tarkkailla lentoasemarakennuksen 2. 
kerroksen Gate1 -kahvilasta ja terassilta. Näköala suoraan kii-
toradoille. 

TYÖJÄRJESTYS

1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuu-

den toteaminen
3.  Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsijoiden 

valinta
4.  Työjärjestyksen hyväksyminen
5.  Päätetään hallituksen jäsenten määrästä vuodelle 2018
6.  Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
7.  Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2018
8.  Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen 

puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimie-
limien jäsenille maksettavien korvausten perusteista

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

10.  Hyväksytään talousarvio vuodelle 2018
11.  Päätetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan 

palkkioista
12.  Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä 

heille varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2018 
tilejä ja hallintoa

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

Kahvitarjoilu

Kutsu Helsingin Merkonomit ry:n syysvuosikokoukseen
Aika: keskiviikko 1.11.2017 klo 18.00 Paikka: Kirjasto 10, Ryhmätila, Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki

Tervetuloa!                                           Helsingin Merkonomien hallitus
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HelmeritFazerin vierailu-keskuksessa4.5.2017

”Sano Fazer, kun haluat hy-
vää” - tuttu mainoslause jo 
lapsuuden ajoilta. Moni kä-
vijä muistaa vuosien takaa 
vierailunsa Fazerilassa, mutta 
tiukentuneiden hygieniavaati-
musten takia enää ei pääse itse 
tehtaiden puolelle, kuten vie-
lä kymmenisen vuotta sitten. 
Uudessa Fazerin vierailukes-
kuksessa on käytetty hyödyksi 
nykyteknologiaa. Muun muas-
sa sieltä on näköyhteys kaik-
kiin Fazerin tuotantolaitoksiin 
katosta piuhojen varassa roik-
kuvien keilapallojen kokoisten 
kevyiden pallojen avulla.

Pääsimme torstaina 4.5. 
tutustumaan 43 Helmerin 
voimin, miltä uusi Fazerin 

vierailukeskus Vantaan Fa-
zerilassa näyttää. Luvassa oli 
makupaloja kaikille makeisten 
ystäville.

Vierailumme kesti reilusti 
yli tunnin. Ryhmä jaettiin kah-
teen osaan, joilla molemmilla 
oli oma opas. Oppaamme tu-
tustutti Fazerin pitkään histo-
riaan ja laajaan tuotevalikoi-
maan. Vierailukeskuksen pyö-
reänmuotoiseen alueeseen oli 
saatu mahtumaan yli odotus-
ten mielenkiintoista nähtävää 
ja kuultavaa sekä koettavaa. 

Vierailukeskuksen sisäl-
le on rakennettu trooppinen 
sisäpuutarha. Ideana on tuo-
da kävijälle tutuksi Fazerin 
käyttämät raaka-aineet. Siellä 

saa nähdä kaakaopuun hedel-
mineen, ananaskasvin, kuk-
kivan inkiväärin, pippuripen-
saan, kardemumman ja monia 
muita eksoottisia hedelmä- ja 
maustekasveja. 

Vierailukeskuksessa on pal-
jon mahdollisuuksia kokea ja 
oppia uutta. Keskuksessa jär-
jestetään erilaisia tapahtumia, 
kokouksia ja kursseja, kuten 
kokki- ja leivontakoulutusta 
tai peräti makeat lasten synt-
tärikutsut. Ryhmille voi varata 
erilaisen opastetun kierroksen, 
johon voi sisällyttää vaikkapa 
suklaatastingin. 

Arkkitehtuuriltaan hieno ja 
valoisa rakennus on itsessään 
näkemisen arvoinen ja paikka 
on hyvin kiinnostava. Vierai-
lukeskuksen kahvilaan ja it-
se tehtaanmyymälään, jossa 
Fazerin tuotteita on laajasti 

Retki Fazerin 
sydämeen

❦  Teksti: Liisa Kotimäki, 
Kuvat: Merja Äimänen ja Liisa Kotimäki

Elämykset alkavat heti sisään-
tulon jälkeen. Jättiläismäi-

nen, tyhjennetyillä ja pestyil-
lä kananmunilla päällystetty 

Mignon-pupu ottaa kaikki vie-
raat vastaan. Pupussa on 9330 

Mignon-munankuorta.

Lähes jokaisen unelma: karkkimetsä! Suklaata ja muuta makeaa 
sai syödä kyllikseen.

Kurkistamalla pallon kyljessä olevaan linssiin näkee esimerkiksi 
suklaatehtaaseen tai leipomoon.

Sisäpuutarhassa esitellään niitä eksoottisia kasveja, joita käyte-
tään suklaaherkkujen raaka-aineina. 

myynnissä, on vapaa pääsy.
Ajankohtaiset asiat ja se-

sonkien vaihtuminen näkyvät 
vierailukeskuksen ilmeessä ja 
näyttelyn sisällössä. Tämän 
vuoden ajankohtaisteemo-
ja ovat muun muassa Suomi 
100 -juhlavuosi, Mannerheim 
ja Itämeren suojelu.

Kaikkien odottama koho-
kohta on kierroksen lopusta 
löytyvä karkkimetsä. Siellä on 
mahdollisuus maistella Faze-
roin makeisia. Tyhjin käsin ei 
kuitenkaan tarvitse poistua, sil-
lä tehtaanmyymälä on avoin-
na ja sieltä löytyy varmasti 
viemisiä kotiinkin. Lisäksi jo-
kainen osallistuja sai lähtiessä 
mukaansa Fazerin tuotekassin. 
Fazerin missio on luoda ma-
kuelämyksiä ja tämä tavoite 
kohdallamme kyllä toteutui. ❦
Lähde: visitfazer.com
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Syysillan lämmikkeet

Tämän ihanammaksi ei keittokaan voi enää muuttua - helppoudesta tai terveelli-
syydestä puhumattakaan. Bataatti-porkkanasosekeitto luonnistuu pienellä vaival-
la; miten helposti valmistuu pirteänväristä keittoa. Inkivääri tuo keittoon potkua, 
bataatti ja porkkana makeutta.
500 g bataattia
2 porkkanaa
1 palsternakka
8 dl vettä
1 tl suolaa
½ tl inkiväärijauhetta
¼ tl mustapippuria
ripaus kardemummaa
½ pkt (á 250 g) voimakasta 
sulatejuustoa
1 dl kevytkermaa
persiljaa koristeluun

❦ Teksti ja kuvat Liisa Kotimäki

On aika nauttia ja iloita pimenevistä syysilloista. Viileässä syksyssä tarvitaan läm-
mikettä ja siihen sopivat loistavasti lämpimät keitot. Keittoja on helppo valmistaa 
ja ne ovat mitä parhainta viileiden syysiltojen ruokaa. 

Köyhät ritarit on monelle jo lapsuudesta tuttu jälkiruoka. Ritareihin pehmeää ker-
mavaahtoa ja tuoreita marjoja lisäämällä ei kotikokki voi mennä vikaan. Tässä on ihan 
täydellinen herkku syyskauteen, kun ulkona on pimeää ja kylmää - ja keho kaipaa 
lohturuokaa.

 Bataatti-porkkanasosekeitto

 Köyhät ritarit  

Kuori ja pilko juurekset. Laita ne kattilaan ja 
kaada vettä päälle niin, että kasvikset peitty-
vät. Keitä kasvikset suolalla maustetussa ve-
dessä noin 20 minuuttia, kunnes kasvikset ovat 
kunnolla kypsiä ja pehmeitä. 

Kaada hieman keitinlientä eroon kasviksista, 
lisää paloiteltu sulatejuusto ja kerma kasvisten 
joukkoon ja soseuta keitto sileäksi sauvase-
koittimella. Mausta keitto maun mukaan. Jos 
keitto tuntuu liian paksulta, lorauta sekaan kas-
visten keitinlientä. Tarkista maku. Kuumenna 
keitto uudelleen kiehuvaksi ja tarjoa halutes-
sasi tuoreen ruisleivän kanssa.

Helmerin ruokanurkkaus

Köyhät ritarit valmistetaan paista-
malla maidossa liotettuja vehnälei-
vän viipaleita. Vehnäleivän sijaan 
käytetään myös kuivahtanutta pullaa. 
Viipaleet kastetaan molemmin puolin 
maitoseoksessa ennen pannulla ras-
vassa paistamista. 

Nykyisin esimerkiksi ravintolois-
sa pullaviipaleista tehtyä jälkiruokaa 
kutsutaan usein nimellä rikkaat rita-
rit. Tällä halutaan tehdä ero paton-
gista tai vaaleasta leivästä tehtyihin 
köyhiin ritareihin. 

12 viipaletta patonkia n. 2 sentin 
viipaleina
2 dl maitoa
1 tl vaniljasokeria
1 tl hienonnettua kardemummaa
½ dl sokeria
1 muna
Päälle: 2 dl kuohukermaa vaahdo-
tettuna ja sokerilla maustettuna sekä 
koristeeksi tuoreita vadelmia, pen-
sasmustikoita ja sitruunamelissaa.

Vatkaa muna, lisää maito ja sekoi-
ta joukkoon sokeri, vaniljasokeri ja 
kardemumma. Kasta viipaleet muna-
maidossa ja kääntele kerran. Paista ne 
kauniin kullanruskeiksi molemmin 
puolin. Anna niiden jäähtyä. Leipi-
en jäähtyessä vatkaa kerma. Jos lai-
tat kermavaahdon kuumalle leivälle, 
vaahto sulaa heti. Tarjoa jälkiruokana 
tai kahvin kanssa.
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Helmeri–lehden lukijoina 
olemme saaneet jo muu-
taman kerran ennakko-

tietoina tutustua tulossa ole-
vaan ammatillisen koulutuk-
sen perusteelliseen muutok-
seen eli reformiin. Tällä ker-
taa saamme viimekäden tietoa 
ensi vuoden alusta voimaan 
tuleviin, lausuntokierroksella 
oleviin, uudistuksiin. Näytöt 
sekä työnantajan osuus am-
mattiosaamisen arvioinneis-
sa ovat entistä suuremmissa 
rooleissa. Jatkossa ammatti-
taito osoitetaankin näytöissä. 
Reformi on myös hallituksen 
kärkihanke.

Seuraavassa olen koonnut 
seminaarin luennoitsijoiden 
aineistosta meille läheisim-
mät osa-alueet. Uusien koko-
naisuuksien hahmottamiseksi 
ja kokonaisnäkemyksen sel-
ventämiseksi en avaa tekstiä 
enempää. 

Reformin vaikutuksia tutkintoihin
•	 Osaamisperusteisuuden	vah- 

vistaminen. Tutkinnon osien 
ammattitaitovaatimukset ja 
osaamisen arviointi

•	 Asiakaslähtöisyyden	 ko-
rostaminen. Enemmän va-
linnanmahdollisuuksia tut-
kintoihin

•	 Yksi	ammatillinen	perustut-
kinto. Käsitteistön yhtenäis-
täminen. Osaamispisteet 

Keskeiset tavoitteet 
Tutkintojen laaja-alaista-
minen ja tutkintojen sisällä 
valinnaisuuden lisääminen 
(22/05/2017 Opetushallitus 7)  
sekä yksilöllisten valinto-
jen joustavuus. Tutkintojen 
työelämävastaavuus & uu-
distamisen nopeuttaminen.

Voitaneen sanoa, että va-
linnaisuuden ensi askeleisiin 
tutustuimme jo niin kutsutus-

sa opintotarjottimessa. Am-
mattitutkintojen  työelämän 
vastaavuudesta on puhuttu 
jo pitkään, nyt se on reformin 
osa-alueena. (SW)

Tuleivaisuuden työelämä vaatii 
laaja-alaisempaa osaamista
➝ Osaamisvaatimuksista ei 

tingitä. Joustavuus lisään-
tyy.

➝ Valmiudet oppia jatkuvasti 
uutta. Yksilöllisiä polkuja.

➝ Laaja-alaisimpiin tutkintoi-
hin. Tutkintojen määrä puo-
littuu (351 -> 164).

Käytännönläheisestä näytöstä 
tutkinnon suoritustapa
•	 Ammattitaito	 osoitetaan	

näyttämällä se ensisijaises-
ti käytännön työtilanteis-
sa työpaikoilla (= näyttö). 
Yhteisten tutkinnon osien 
osaaminen voidaan osoittaa 
myös muulla tavoin kuin 

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN  
UUDISTUS LAAJA-ALAISTAA OSAAMISEN

näytössä. Osaaminen arvi-
oidaan tutkinnon tai koulu-
tuksen osista.

•	 Ammatillisten	 tutkinnon	
osien osaamisen arvioivat 
opettaja ja työelämän edus-
taja yhdessä.

•	 Yhteisten tutkinnon osien ja 
niiden osa-alueiden sekä val-
mentavien koulutusten osien 
osaamista arvioi opettaja.

•	 Osaaminen	 ratkaisee	 –	
opiskeluun käytetyllä ajal-
la ei ole merkitystä. Työ- ja 
elinkeinoelämä saa vahvan 
roolin osaamisen laadun 
varmistamisessa: työelämän 
edustaja on toinen näyttöjen 
arvioija, uudet työelämätoi-
mikunnat varmistavat laa-
dun valtakunnallisesti.
Luettelossa on meille paljon 

tuttua. Nykyiset näytöt ovat 
noudatelleet pitkälti mainittua 
toimintatapaa ammattitaidon 
osoittamisessa. Työnantajalle 
annetaan tässä entistä merkit-
tävämpi rooli. (SW)

Joustava hakeutuminen ja 
koulutukseen pääsy
•	 Jatkuvasta hausta tulee 

koulutukseen hakeutumi-
sen pääväylä. Myös val-
mentaviin koulutuksiin ja 
erityisopetukseen haetaan 
valtakunnallisessa hakume-
nettelyssä.

•	 Perusopetuksen	päättävät	ja	
muut toisen asteen tutkintoa 
vailla olevat hakevat yhteis-
haussa. 

Selkeämpi tutkintojärjestelmä
•	 Vähemmän	 ja	 paremmin	

työ- ja elinkeinoelämän tar-
peisiin vastaavia tutkintoja 
(351 -> 164). Uutta osaa-

Tutkintomestarit-seminaari, toukokuu 2017
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Opetusneuvos Seija Rasku sekä Anne Liimatainen
Koonnut Sirkka Warvas

Tutkintomestarit-seminaari, toukokuu 2017
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Opetusneuvos Seija Rasku sekä Anne Liimatainen
Koonnut Sirkka Warvas

AMMATILLISEN  KOULUTUKSEN  UUDISTUS 
LAAJA-ALAISTAA OSAAMISEN

Helmeri–lehden lukijoina olemme saaneet jo muutaman kerran ennakkotietoina tutustua tulossa olevaan ammatillisen 
koulutuksen perusteelliseen muutokseen eli reformiin. Tällä kertaa saamme viimekäden tietoa ensi vuoden alusta 
voimaan tuleviin, lausuntokierroksella oleviin, uudistuksiin. Näytöt sekä työnantajan osuus ammattiosaamisen 
arvioinneissa ovat entistä suuremmissa rooleissa. Jatkossa ammattitaito osoitetaankin näytöissä. Reformi on myös 
hallituksen kärkihanke.
Seuraavassa olen koonnut seminaarin luennoitsijoiden aineistosta meille läheisimmät osa-alueet. Uusien 
kokonaisuuksien hahmottamiseksi ja kokonaisnäkemyksen selventämiseksi en avaa tekstiä enempää. 

Reformin vaikutuksia tutkintoihin
•Osaamisperusteisuuden vahvistaminen. Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi
•Asiakaslähtöisyyden korostaminen. Enemmän valinnanmahdollisuuksia tutkintoihin

•Yksi ammatillinen perustutkinto. Käsitteistön yhtenäistäminen. Osaamispisteet 

Keskeiset tavoitteet 
Tutkintojen laaja-alaistaminen ja tutkintojen sisällä valinnaisuuden lisääminen (22/05/2017 Opetushallitus 7) sekä 

yksilöllisten valintojen joustavuus. Tutkintojen työelämävastaavuus & uudistamisen nopeuttaminen.

Voitaneen sanoa, että valinnaisuuden ensi askeleisiin tutustuimme jo niin kutsutussa opintotarjottimessa. 
Ammattitutkintojen  työelämän vastaavuudesta on puhuttu jo pitkää, nyt se on reformin osa-alueena. (SW)

Tuleivaisuuden työelämä vaatii laaja-alaisempaa osaamista
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▲

mistarvetta varten ei ole 
enää tarpeen luoda koko-
naan uutta tutkintoa, vaan 
valinnanmahdollisuudet 
tutkintojen sisällä lisäänty- 
vät.

•	 Edelleen	 kolme	 tutkinto-
tyyppiä: ammatillinen pe-
rustutkinto, ammattitutkinto 
ja erikoisammattitutkinto.

•	 Tutkinnot	 muodostuvat	
pakollisista ja valinnaisis-
ta ammatillisista tutkinnon 
osista. Ammatillisiin perus-
tutkintoihin sisältyy myös 
yhteisiä tutkinnon osia. 

•	 Jatko-opintokelpoisuus	kor-
keakouluihin säilyy. Mah-
dollisuus suorittaa lukio tai 
lukio-opintoja säilyy, sa-
moin oikeus osallistua yli-
oppilastutkintoon

Enemmän ohjattua oppimista 
työpaikoilla
Koulutus työpaikalla käy-
tännön tehtävien yhteydessä 
järjestetään oppisopimuskou-
lutuksena tai koulutussopi-
mukseen perustuvana koulu-
tuksena.

Oppisopimus säilyy kes-
keisiltä osin nykyisellään:
– Perustuu määräaikaiseen 

työ- tai virkasuhteeseen (sta- 
tus työllinen).

– Opiskelijalle maksetaan 
palkkaa ja työnantajalle kou- 

lutuskorvausta.
– Voidaan sopia koko tutkin-

toon tai tutkinnon osaan.
Koulutussopimus korvaa 

nykyisen työssäoppimisen:
– Opiskelija ei ole työsuhtees-

sa (status opiskelija).
– Ei makseta palkkaa opiske-

lijalle eikä koulutuskorvaus-
ta työpaikalle.

– Sovitaan tutkinnon osa ker-
rallaan.
Opiskelija voi siirtyä jous-

tavasti koulutussopimuksesta 
oppisopimukseen, kun edel-
lytykset oppisopimuksen sol-
mimiseen saavutetaan. Työ-
paikalla tapahtuvan opiskelun 
käytännön toteuttamisesta so-
vitaan HOSissa.

Yksilöllinen opintopolku kaikille
➝ Tavoitteet osaamisen ke-

hittämiseksi kirjataan hen-
kilökohtaiseen osaamisen 
kehittämissuunnitelmaan 
(= HOS).

➝ Opettaja laatii suunnitelman 
yhdessä opiskelijan kanssa. 
HOSin laadintaan osallistu-
vat tarpeen mukaan myös 
esim. työnantaja tai muu 
työpaikan edustaja tai muut 
yhteistyötahot.

➝ Suunnitelmaan kirjataan 
mm. aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen, puuttuvan 

osaamisen hankkiminen eri 
oppimisympäristöissä, näy-
töt ja muu osaamisen osoit-
taminen sekä tarvittava oh-
jaus ja tuki.

➝ Opiskelu sekä niihin liitty-
vä ohjaus ja tuki vastaavat 
opiskelijan tavoitteita, tar-
peita, elämäntilannetta ja 
edellytyksiä.

➝ Koulutusaikoja lyhennetään 
keskittymällä opiskelijalta 
puuttuvan osaamisen hank-
kimiseen hänelle sopivim-
malla tavalla.

➝ Osaamisen tunnustamisesta 
tulee koulutuksen järjestäji-
en velvollisuus.

Monipuolisemmat 
oppimisympäristöt
Koulutuksen järjestäjä vastaa 
ja päättää koulutuksen sisäl-
löstä ja toteuttamisesta. Järjes-
täjällä on laajat mahdollisuu-
det hyödyntää erilaisia oppi-
misympäristöjä ja pedagogi- 
sia ratkaisuja (esim. perinteis-
tä lähiopetusta, simulaattoreita 
ja muita digitaalisia oppimis-
ympäristöjä sekä työpaikko-
ja).
•	 Koulutuksen	sisällön	tulee	

noudattaa tutkinnon tai val-
mentavan koulutuksen pe-
rusteita.

•	 Jos	 ammatillista	 perustut-
kintoa opiskelevalla ei ole 

suoritettavaan tutkintoon 
liittyvää kokemusta ja osaa-
mista käytännön työtehtä-
vistä, koulutusta on järjes-
tettävä työpaikalla käytän-
nön työtehtävien yhteydes-
sä.

Työvoimakoulutus osaksi uutta 
ammatillista koulutusta
•	 Tutkintotavoitteinen	ja	osa	

tutkintoon johtamattomasta 
työvoimakoulutuksesta siir-
retään osaksi uutta ammatil-
lista koulutusta 2018.

•	 Opiskelijaksi	 ottamisessa	
säilyy työ- ja elinkeinovi-
ranomaisen tekemä työvoi-
mapoliittinen harkinta.

•	 Työvoimakoulutusta	suun-
natessa koulutuksen järjes-
täjä tekee yhteistyötä työ- ja 
elinkeinohallinnon sekä alu-
eiden kanssa.

•	 Opetushallinto	vastaa	kou-
lutuksen laadusta ja rahoi-
tuksesta.

Uusi ammatillinen koulutus 
1.1.2018
Ammatillisen osaamisen 
osoittaminen 
Ammatilliset perustutkinnot, 
Ammattitutkinnot (liiketoi-
minnan ammatit.) ➝ Jatkossa 
ammattitaito osoitetaan näy-
tössä
Erikoisammattitutkinnot
Tutkinnossa tai sen osaamis-
aloissa tulee olla vähintään 1 
pakollinen ammatillinen tut-
kinnon osa sekä vähintään 1 
valinnainen ammatillinen tut-
kinnon osa. 

Ammatillisten tutkintojen 
määritelmät 
Ammatillisessa perustutkin-
nossa osoitetaan laaja-alaiset 
ammatilliset perusvalmiudet 
alan eri tehtäviin sekä erikois-
tuneempi osaaminen ja työelä-
män edellyttämä ammattitaito 
vähintään yhdellä työelämän 
toimintakokonaisuuteen liitty-
vällä osa-alueella.

 Osaamisvaatimuksista ei tingitä. Joustavuus lisääntyy.

 Valmiudet oppia jatkuvasti uutta. Yksilöllisiä polkuja.

 Laaja-alaisimpiin tutkintoihin. Tutkintojen määrä puolittuu (351 -> 164).

Käytännönläheisestä näytöstä tutkinnon suoritustapa

•Ammattitaito osoitetaan näyttämällä se ensisijaisesti käytännön työtilanteissa työpaikoilla (= näyttö). Yhteisten 
tutkinnon osien osaaminen voidaan osoittaa myös muulla tavoin kuin näytössä. Osaaminen arvioidaan tutkinnon tai 
koulutuksen osittain.
•Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.
•Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden sekä valmentavien koulutusten osien osaamista arvioi opettaja.
•Osaaminen ratkaisee – opiskeluun käytetyllä ajalla ei ole merkitystä. Työ- ja elinkeinoelämä saa vahvan roolin 
osaamisen laadun varmistamisessa: työelämän edustaja on toinen näyttöjen arvioija, uudet työelämätoimikunnat 
varmistavat laadun valtakunnallisesti.

Luettelossa on meille paljon tuttua. Nykyiset näytöt ovat noudatelleet pitkälti mainittua toimintatapaa ammattitaidon 
osoittamisessa. Työnantajalle annetaan tässä entistä merkittävämpi rooli. (SW)

Joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy

•Jatkuvasta hausta tulee koulutukseen hakeutumisen pääväylä. Myös valmentaviin koulutuksiin ja erityisopetukseen 
haetaan valtakunnallisessa hakumenettelyssä.
•Perusopetuksen päättävät ja muut toisen asteen tutkintoa vailla olevat hakevat yhteishaussa. 

Selkeämpi tutkintojärjestelmä
•Vähemmän ja paremmin työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavia tutkintoja (351 -> 164). Uutta osaamistarvetta 
varten ei ole enää tarpeen luoda kokonaan uutta tutkintoa, vaan valinnanmahdollisuudet tutkintojen sisällä lisääntyvät.

•Edelleen kolme tutkintotyyppiä: ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

•Tutkinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillisiin perustutkintoihin 
sisältyy myös yhteisiä tutkinnon osia. 
•Jatko-opintokelpoisuus korkeakouluihin säilyy. Mahdollisuus suorittaa lukio tai lukio-opintoja säilyy, samoin oikeus 
osallistua ylioppilastutkintoon

Enemmän ohjattua oppimista työpaikoilla
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Ammattitutkinnossa osoi-
tetaan työelämän tarpeiden 
mukaisesti kohdennettua am-
mattitaitoa, joka on perustut-
kintoa syvällisempää tai koh-
distuu rajatumpiin työtehtä-
viin.

Erikoisammattitutkinnos-
sa osoitetaan työelämän tar-
peiden mukaisesti kohdennet-
tua ammattitaitoa, joka on am-
mattitutkintoa syvällisempää 
ammatin hallintaa tai monia-
laista osaamista (22/05/2017 
Opetushallitus 14).

Jatkossakin 3 tutkintotyyppiä
Yksi ammatillinen perustut-
kinto. Muodostuu ammatilli-
sista tutkinnon osista ja yhtei-
sistä tutkinnon osista.

Elämme kesän ”rääppiäisiä”, 
elokuun loppuaikaa.  Suomen 
suvi jaksaa aina yllättää. On 
saatu sadetta ja myrskyä, mut-
ta toki myös kauniita päiviä. 
Ikävää kuitenkin oli nähdä 
pellolla seisovia vesilammi-
koita.

Minun kesäteatterikoke-
muksiani säät onneksi suosi-
vat. Suomi 100 -juhlavuoden 
kunniaksi näin jopa kahdesti 
kansalliskirjailijamme Alek-
sis Kiven Seitsemän veljestä.  
Ensin Ypäjällä, jonne oli saatu 
koottua varsin mainio veljes-
sarja. Suurin osa olisi käynyt 
ammattinäyttelijöistä. Nautit-
tavaa seurata heitä. Näyttä-
mölle oli koottu lähes koko 
kylä laulu- ja tanssiesityksiin; 
niissä ohjaus petti. Lavalla jo-
pa oli ihan oikea hevonenkin. 
Ypäjähän on kuulu hevosis-
taan.  Toinen veljessarja oli 
Suomenlinnan kesäteatterissa 
Ryhmäteatterin esityksenä. 
Suurin osa näyttelijöistä oli 

Yhteiset tutkinnot osat
1.Viestintä- ja vuorovaikutus-
osaaminen
2.Matemaattis-luonnontieteel-
linen osaaminen

vierailijoita. Vain Juhani oli 
teatterin omia näyttelijöitä. 
Melkoisen epäuskottava sarja 
noin fyysisesti, mutta roolinsa 
vetivät kyllä kunnialla hekin.  
Juhanista tuli mieleen Veikko 
Sinisalo nuorena. Sama ole-
mus, vaikka pienempi - ja ne 
elkeet. Toukolan pojat soitti-
vat modernimpaa ja tyttäret 
tanssivat. Nautin ylinäytel-
lystä esityksestä. Aina on mu-
kava nähdä uusia tai vaikka 
telkkarin mainoksista tuttuja 
kasvoja.

Kävin Lopen kesäteatte-
rissa katsomassa Valelääkäri 
vastoin tahtoaan -näytelmän.  
Todella outo sekasotku, mutta 
puitteet olivat hyvät ja sää suo-
si. Lopen mieslaulajat esiintyi-
vät upeasti munkkikuorona. 
Katsomossa oli paljon tuttuja, 
jopa Tampereelta asti.

Kotimaan matkailua en ko-
vin paljon harrastanut tänä ke-
sänä. Yhtenä kohteena olivat 
Ilmajoen musiikkijuhlat, joilla 

3.Yhteiskunta- ja työelämä-
osaaminen
•Ammatti-	ja	erikoisammatti-
tutkinnot muodostuvat amma-
tillisista tutkinnon osista

näin Mannerheimin ja Korsu-
orkesterin esitykset. Pari mat-
kaa tein myös Pirkanmaalle. 
Tampereella Sara Hildénin tai-
demuseossa katsastin Kimmo 
Kaivannon näyttelyn -  hieno-
ja, tasapainoisia töitä. Iittalan 
naivistit eivät tänä vuonna 
sykähdyttäneet. Olen kai tur-
tunut.

Luovutetun Suomen alueil-
la kävin kesäaikana kahdesti. 
Erään sukuseuran matkalla 
kiersimme Laatokan, joissa 
pääkohteina olivat Sortavala, 
Aunus ja Kuokkala. Matkalla 
näimme muun muassa Kau-
kolan, Ruskealan, Salmin ja 
Terijoen. Vaikka olin käynyt 
lähes samansuuntaisen kier-
roksen viime vuonna, löytyi 
tältäkin matkalta paljon uutta. 
Kiitos maanmainiolle oppaal-
lemme Juhani Vakkurille.

Toinen entisen Suomen alu-
een matka suuntautui Karjalan 
kannakselle, Sakkolaan. Siel-
lä ovat juureni. Olen käynyt 
Sakkolassa jo monia kertoja 
vuoden 90 jälkeen. Kotim-
me jäi pystyyn, kun omaiset 
joutuivat toisen kerran läh-
temään. Nyt ei ole enää edes 

Tutustu netissä:
https://
eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
https:// 
eperusteet.opintopolku.fi/#/sv

kivijalkaa, puutarhasta ei vii-
tettäkään. Itse olen syntynyt 
sotien jälkeen Tampereella. 
Tänä kesänä oli taas kerran 
vuosittaiset Sakkola-juhlat, 
nyt siis oikeassa Sakkolassa. 
Juhlaväkeä oli Suomesta viisi 
linja-autollista ja joitain hen-
kilöautojakin. Yllättävän mo-
ni oli ensimmäistä kertaa rajan 
takana juurillaan. Hieno juttu: 
jatkuvuutta.

Syksyllä on luvassa taas 
teatteria monessa muodossa: 
Lahdessa, Tampereella ja tie-
tysti Helsingissä. Vantaalle ja 
Keravallekin olen ilmoittautu-
nut. Helmereilläkin on monia 
mielenkiintoisia tapahtumia. 
Tutkikaa ja tulkaa mukaan.

Anni Purontaa

Ammatillisen osaamisen osoittaminen 
Ammatilliset perustutkinnot Jatkossa ammattitaito
Ammattitutkinnot (liiketoiminnan ammatit.) osoitetaan näytössä
Erikoisammattitutkinnot
Tutkinnossa tai sen osaamisaloissa tulee olla vähintään 1 pakollinen ammatillinen tutkinnon osa 
sekä vähintään 1 valinnainen ammatillinen tutkinnon osa. 

Ammatillisten tutkintojen määritelmät 

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä 
erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän 
toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.
Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa 
syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.
Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on 

ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista (22/05/2017 Opetushallitus 14).

Jatkossakin 3 tutkintotyyppiä
•Yksi ammatillinen perustutkinto. Muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista .

Yhteiset tutkinnot osat
1.Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
2.Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
3.Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

•Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista

Tutustu netissä:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
https://eperusteet.opintopolku.

Kesäkulttuuria  
Suomen juhlavuonna
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Musiikkitalon  
Vapaapäivä-tapahtuma

Musiikkitalon Vapaapäivää vietetään lauantaina 9. syyskuuta 
klo 9.30 – 15.00.

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. 
Luvassa on niin musiikkia kuin erilaisia esittelykierroksia. Ja 

onpa tiedossa myös huimia lipputarjouksia talon tapahtumiin. 
Nämä tarjousliput ovat myynnissä vain Vapaapäivänä ja vain 
Musiikkitalon lipunmyynnissä. 

Musiikkitalon Vapaapäivän ohjelmasta vastaavat Helsingin 
kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri, Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemia ja Musiikkitalo.

Lähde: musiikkitalo.fi  > tapahtumakalenteri

Helmeri-stipendi 2017
Helsingin Merkonomien tämän 
vuoden stipendin sai Suomen Lii-
kemiesten Kauppaopistosta mer-
konomiksi keväällä valmistunut 
Sami Saukkonen. Sami suoritti 
kaksoistutkinnon eli ammatillisen 
perustutkinnon ja yo-tutkinnon. 
Liiketalouden perustutkinnon, 
merkonomin osaamisalana hänel-
lä oli talous- ja toimistopalvelut.

SLK:n perusteluina stipendille 
olivat halu oppia jatkuvasti uutta 
ja aina positiivinen asenne.
Paljon onnea ja hyvää jatkoa, Sami!

Kevätkokouksia
Helsingin Merkonomien sääntömääräinen kevätkokous pidet-
tiin yhdistyksen toimistossa 3. huhtikuuta 2017. Kokouksessa 
käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminta-
kertomus.
SMYL-liiton kevätkokous Helsingissä
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n sääntömää-
räinen kevätvuosikokous oli lauantaina 13. toukokuuta 2017 
ravintola ParfaitK:ssa Kalliossa. 
Kokouksen yhteydessä valittiin vuoden 2017 kunniamerko-
nomiksi juontaja, näyttelijä ja yrittäjä Jaajo Linnonmaa. Läm-
pimät onnittelut ja tervetuloa Helmerien jäseneksi!

Kuivalan islanninhevostallin tilalla elelee 11 islanninhevosta eli issikkaa. 
Pääsimme kesälomal-
la nauttimaan aidosta 
maalaistunnelmasta ja 
maastoratsastuksesta 
kauniissa itäsuomalai-
sessa luonnossa Pieli-
sen rannalla. Saimme 
jännää vaihtelua hevos-
harrastukseen mukavas-
ta töltistä (nelitahtinen askellaji).

Ratsastusretki islanninhevosilla käytiin kauniissa ja rauhalli-
sessa satukirjamaisessa luontoympäristössä.

Ihanteellinen paikka!

Lieksan ravit 
Lieksan kesäravit juos-
tiin tiistai-illan läm-
mössä 1.8. Vauhdik-
kaat lähdöt pitivät viih-
tyvyyden ja jännityksen 
korkealla. Raveissa 

nautittiin hyvästä seurasta, rennosta ravitunnelmasta, jännittä-
vistä totopeleistä sekä maistuvista ravikahvion antimista. 

Katsojat pääsevät Lieksan radalla lähelle hevosia kaviouran 
laidalla ja varikkoalueella, mikä on loistava tapa tutustua raviur-
heiluun ja ihailla hevosia.

Kesäterveisin, Liisa, Pirjo ja Patrizia

Uutisia
Kesätunnelmia ja mukavaa 

yhdessäoloa! 

Vuoden 2017 kunnia-
merkonomi Jaajo Lin-
nonmaa hauskutti liit-
tokokousedustajia. 
Pöydässä Heljä Haa-
pala (oik.), Liisa Koti-
mäki ja Keijo Nyström.

Helmereiden pääsiäismatka  
Dubliniin 30.3. – 3.4.2018
Lähde viettämään pitkää viikonloppua 
Dubliniin, nauttimaan pääsiäisen ajan 
tunnelmista ja alkukeväästä! Irlannin 
pääkaupunki Dublin on suosittu viikon-
loppukohde, vihreän saaren rento tun-
nelma tarttuu jo muutamassa päivässä. 
Hotellimme sijaitsee Dublinin keskus-
tassa – kaupat ja nähtävyydet ovat lä-
hietäisyydellä.

Dublinin pääsiäismatkalla on monipuolinen ohjelma. Päi-
väretken teemme mielenkiintoiseen Pohjois-Irlannin pääkau-
punkiin Belfastiin ja samalla tutustumme Titanic-näyttelyyn.

Tutustu Helmeri-matkan 
ohjelmaan nettisivuil-
lamme: www.helmeri.fi.
Ja ilmoittaudu matkal-
le iloiseen Dubliniin 
mukavassa seurassa!
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Tapahtumakalenteri

Ke 6.9. kello 17.00
Alvar Aalto – taide ja moderni muoto
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, 00100 Helsinki

Tavataan noin puoli tuntia ennen opastuksen alkua Ateneuminkujan 
puoleisessa ala-aulassa, jossa sijaitsee taidekauppa.

Hinta: 18,00 euroa (sis. opastuksen ja lipun),  
Museokortilla 5,00 euroa. Ilmoita lisätiedoissa, jos sinulla on Mu-
seokortti ja ota se mukaan näyttelyyn.
Maksuviite: 30339, 
Ilmoittautuminen ja maksut 4.9. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Näyttely 11.5.- 24.9.2017. Ateneum on keskiviikkoisin auki kello 
20:een. www.ateneum.fi

To 14.9. klo 19.00
Kultainen vasikka
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5, Helsinki
 
Hinta: 36,00 euroa, maksuviite: 30313
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.

Maikki Laivaara SOK:n Eläke Eevoista jakaa liput Pienen näyttämön 
ulko-ovien sisäpuolella klo 18.30 alkaen.

To 14.9. klo 19.00
Francis Veber:

Palkkamurhaajan painajainen
Helsingin kaupunginteatteri
Arena-näyttämö, Hämeentie 2, Helsinki
 
Murha-ammattilaisen uusi paras ystävä – farssikomedia Arena- 
näyttämölle
 
Hinta: 39,00 euroa (norm. peruslippu 43,00), maksuviite: 30342
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia lippuja.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

La 16.9. klo 9.50
Musikaalimatka Tampereelle

Cats-musikaali
Tampereen Teatterin Päänäyttämöllä

Lähdemme kello 9.50 Kiasman edestä Tampereelle.
 
Matkan hinta: 115,00 euroa, maksuviite: 30371
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Tutustu musikaaliin: www.tampereenteatteri.fi/naytelma/cats/
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ti 19.9. klo 19.00
Rikhard III
Kansallisteatteri, Willensauna

William Shakespearen kuolematon kuningasnäytelmä.     
                
Hinta 29,00 euroa, maksuviite: 30300
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Pirkko Mäkipää jakaa liput teatterin ala-aulassa klo 18.30 alkaen.   
www.kansallisteatteri.fi

To 21.9. klo 19.00
Val Caniparolli - Frédéric Chopin

Kamelianainen-baletti
Suomen Kansallisooppera
 
Alexandre Dumas nuoremman kirjaan pohjautuva klassikkobaletti.

Hinta: 77,00 euroa, opiskelija 54,80 euroa ja nuoriso alle 20 v. 
46,00 euroa. Maksuviite: 30287
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Saat liput Irene Uimoselta viimeistään puolta tuntia ennen esitystä 
Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti 
vasemmalla.

Vetäjä: Irene Uimonen
www.oopperabaletti.fi

Ti 26.9. klo 17.00 – 18.00
Tutustuminen Alvar Aallon kotitaloon
Riihitie 20, 00330 Helsinki
 
Tervetuloa tutustumaan oppaan johdolla Alvar Aallon kotiin ja elämään.

Tapaaminen osoitteessa: Riihitie 20, Alvar Aallon kotitalon edessä. 
Opastus alkaa klo 17.00.

Tunnin mittaisella vierailulla tutustutaan Aallon tarinaan ja arkki-
tehtuuriin oppaan johdolla. Aikaa jää myös omatoimiseen tunnel-
mointiin, valokuvaamiseen ja museokauppaostoksiin. Myös Helmeri-
jäsenen ystävä tai perheenjäsen on tervetullut mukaan.
 
Hinta: 18,00 euroa, sisältää opastuksen ja lipun.  
Museokortti ei käy kohteessa. Maksuviite: 30397      
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 18.9. mennessä.
 
Tutustu: www.alvaraalto.fi/kohde/alvar-aallon-kotitalo

Tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

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.
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To 28.9. klo 19.00
Anni Blomqvist – Lasse Mårtenson

Myrskyluodon Maija -musikaali
Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
 
Suurmusikaali juhlistaa satavuotiasta Suomea
50 vuotta täyttävä Helsingin Kaupunginteatteri juhlistaa uudella 
kotimaisella suurmusikaalillaan Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. 
 
Hinta: 75,00 euroa (norm. permantopaikat alk. 78,00),  
maksuviite: 30203
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia lisäpaikkoja.

Lippuja tulee tarjolle myös 14.12. -näytökseen.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

Ke 4.10. klo 19.00
Riitta Havukainen ja Eija Vilpas

Hansu ja Pirre – Mieleni minun tekevi
Helsingin kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
 
Kansalliseeppistä näyttämötaidetta Loimaalta – Hansu ja Pirre  
juhlistavat 100-vuotiasta Suomea

Ensi-ilta 21.9.2017

Rooleissa: Riitta Havukainen ja Eija Vilpas
 
Hinta: 33,00 euroa (norm. perushinta 
37,00), maksuviite: 30355
Ilmoittautumiset ja maksut 3.9. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

To 5.10. klo 19.00
Pirkko Saisio:

Koivu ja Tähti
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Pirkko Saision uutuusteos Koivu ja Tähti on Kansallisteatterin 2017 
juhlanäytelmä

Pirkko Saision Kansallisteatterin Suurelle näyttämölle kirjoittama 
juhlanäytelmä Koivu ja Tähti jatkaa siitä, mihin Topelius lopetti. 
Koivu ja Tähti liikkuu kolmessa aikatasossa: ajassa ennen Suomen 
itsenäisyyttä, itsenäisyyden ajassa ja tulevassa, jossa itsenäisyys 
saattaa olla vaarassa. 

Koivu ja Tähti -kantaesitys on Suurella näyttämöllä 13.9.

Hinta: 40,00 euroa (norm. peruslippu 47,00), paikat permannon 
riveillä 9 ja 10 Maksuviite: 30245
Ilmoittautumiset ja maksut 4.9. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
 www.kansallisteatteri.fi

Su-to 22.–26.10.
Helmeri-matka Italian Toscanaan

LUMOAVA TOSCANA – viiniä ja vanhaa kulttuuria

Mielenkiintoiselle Toscanan matkalle on lähdössä seitsemän Helme-

Tapahtumakalenteri
ri-ryhmäläistä. Vielä muutama paikka on tarjolla ryhmäämme.  
Ilmoittaudu nopeasti!
 
Sunnuntai 22.10. Lento Roomaan-Orvieto-Siena
Aamulento Helsingistä Roomaan Finnairin reittilennolla.
Suomenkielinen opas vastassa lentokentällä, josta lähdetään bussilla 
kohti Toscanan kukkuloita, matkan varrella pysähdytään Umbrian maa-
kunnassa Orvieton lähellä olevalla viinitilalla, jossa tuotetaan luomuvii-
nejä. Viininmaistajaiset leivän, paikallisen juuston ja salamin kanssa.
Täältä jatketaan kohti pohjoista Sienaan, jossa yövytään. 
Maanantai 23.10. Siena
Aamiaisen jälkeen tutustutaan kaupunkikierroksella Sienaan, Unes-
con maailmanperintökohteeseen. Yhteinen illallinen.
Tiistai 24.10. San Gimignano
Aamiaisen jälkeen lähdetään tutustumaan kauniiseen tornikaupun-
kiin San Gimignanoon, joka sijaitsee korkean kukkulan laella. Paluu 
iltapäivällä takaisin Sienaan, yhteinen illallinen. 
Keskiviikko 25.10. Siena
Aamiainen ja päivä vapaata aikaa tutustua paikalliseen elämään ja 
tehdä tuliaisostoksia. Yhteinen läksiäisillallinen.
Torstai 26.10. Siena-Rooma-Helsinki
Aamiaisen jälkeen suunnataan kohti Roomaa. Matkalla pysähdytään 
Montefiasconen viinialueella, joka tunnetaan ”Est! Est! Est!” -viinin 
valmistusalueena. Vieraillaan viinitilalla, jossa kuullaan tilan vii-
neistä, nautitaan lounas ja maistellaan kolmea tilan viiniä.
Tämän jälkeen matka jatkuu kohti Rooman Fiumicinon lentokenttää, 
josta Finnairin reittilento lähtee klo 19.45 ja Helsinkiin saavutaan 
puolenyön jälkeen.

Matkan hinta: 1260 euroa/hlö (norm. listahinta 1285 e), 
maksuviite: 30177
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 130 euroa.
Varausmaksu 250 euroa/henkilö kahden viikon sisällä ilmoit-
tautumisesta, loppumaksu 8.9. mennessä.

Tarkemmat matkatiedot: www.helmeri.fi
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit

Ti 24.10.klo 16.30–18.00
Tutustumiskierros Lapinlahden  
Sairaalan alueella
Lapinlahdentie 1, 00180 Helsinki

Tervetuloa perehtymään entisen Lapinlahden Sairaalan monipuoli-
seen historiaan ja siihen liittyvien ihmisten tarinoihin. 

Tilaisuus aloitetaan nauttimalla kotoisassa Kahvila Lähteellä itselei-
vottuja korvapuusteja ja kahvia/teetä. Opas aloittaa jo kahvittelun 
aikana esittelemällä sairaalan nykytilannetta, uusia tuulia ja kuullaan 
lisää Lapinlahden Lähteestä. Tämän jälkeen lähdetään kierrokselle. 

Opastettu kierros kestää reilun tunnin ja osa ajasta ollaan ulkona. 
Pukeudu siis sään mukaisesti. Sisällä tutustutaan muun muassa 
Aleksis Kiven huoneeseen.
Oppaana toimii Lapinlahden Lähteen suunnittelija Katja Liuksiala.

Puoti ja Patina
Lähteen puodissa on uniikkeja tuotteita Lapinlahden taiteilijoilta ja 
käsityöläisiltä. 

Hinta: 13,00 euroa. Sisältää opastuksen, kahvi/teen ja korva-
puustin. Maksuviite: 30407
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 12.10. mennessä.

Mukaan mahtuu 25 henkilöä. Myös Helmeri-jäsenen ystävä tai per-
heenjäsen on tervetullut mukaan.
Ohjeita vierailijalle: http://lapinlahdenlahde.fi/fi/yhteystiedot

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
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Ma – to 6.- 9.11.
Helmeri-matka Riikaan:

Andrea Bocelli -konsertti Riga-areenalla
 
Suuren suosion saanut Andrea Bocelli esiintyy 7.11. Latvian Riiassa, 
Riga-areenalla.

Muutamia lippuja tarjolla Helmereille – paikkoja vielä jäljellä.

Matkaohjelma
Maanantai 6.11.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS:llä klo 11.30 - 14.00. 
Viking XPRS lähtee Katajanokan terminaalista. Helmereiden käyt-
töön on varattu kokoustila laivalta ja laivamatkalla nautitaan sa-
laattibuffet (sis. hanaviini/olut/vesi). Suoraan Tallinnan satamasta 
lähdetään kohti Riikaa, jonne on matkaa noin 300 km. 
Tiistai 7.11.
Aamiainen. Kiertoajelu Riiassa, jonka aikana nähdään kaupungin 
tärkeimmät nähtävyydet. Kiertoajelun päätteeksi yhteinen lounas. 
Illalla klo 19.00 Andrea Bocellin konsertti Riga-arenalla, jonne ho-
tellista menopaluu-bussikuljetukset.
Keskiviikko 8.11.
Aamiainen ja retki maaseudulle, Riian ulkopuolelle, Rundalen upe-
aan barokkilinnaan, jonka on suunnitellut maailmankuulu arkkitehti 
Bartolomeo Rastrelli. Retken aikana yhteinen lounas.
Torstai 9.11.
Aamiainen. Hieman vapaata aikaa, sitten bussilla kohti Tallinnaa. 
Matkan aikana nautitaan kevyt keittolounas Pärnussa.
Viking XPRS -laiva lähtee Tallinnasta klo 18.00 ja Helsinkiin Kataja-
nokan terminaaliin saavutaan klo 20.30. Paluumatkalle on myös va-
rattu oma kokoustila laivalta ja matkalla nautitaan salaattibuffet 
(sis. hanaviini/olut/vesi).

Hinta 437,00 euroa/hlö, maksuviite: 30261
Ennakkomaksu 150,00 euroa/hlö ilmoittautumisen yhteydessä 
ja loppumaksu viimeistään 21.9.

Hotelli: Konventa Seta***, www.hotelkolonna.com

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Vastuullinen matkanjärjestäjä Suomen Matka-Agentit.                
Tarkemmat tiedot matkasta nettisivuilla: www.helmeri

Su 12.11. klo 15.30
Astrid Lindgren

Peppi Pitkätossu
Tervetuloa Huvikumpuun
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
 
Peppi palaa syksyllä Kaupun-
ginteatterin Suurelle näyttä-
mölle

Kaikkien tuntema Peppi Pitkä-
tossu ottaa suuren näyttämön haltuunsa valloittavalla energiallaan 
rakastetussa koko perheen musiikkinäytelmässä! 

Lähde lasten kanssa seikkailemaan sunnuntain iltapäivänäytökseen. 
Ikäsuositus: 5-vuotiaasta ylöspäin. Kesto 2 tuntia 10 minuuttia.

Tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi

Hinta: 45,00 euroa/aikuinen, 22,00 euroa/lapsi alle 17-v.  
(hyvät permantopaikat)
Maksuviite: 30384 Ilmoittautumiset ja maksut 6.10. mennessä.
Huom! Ilmoita lisätiedoissa varaamasi aikuisten ja lasten lippu-
jen määrät, kiitos.
 

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

15.11. klo 19:00
Kalevalanmaa-baletti
Suomen Kansallisooppera

Kenneth Greven uusi teos ylittää taidemuotojen rajoja. Kansallis-
oopperan ja -baletin yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden suursatsaus 
on järkälemäinen teos Suomen historiasta – ja tulevaisuudesta.

Hinta: 84,00 euroa (perushinta 96,00 euroa)
Maksuviite: 29971
Ilmoittautuminen päättynyt, huom! muutama peruutuspaikka!

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.ooppera.fi

Ke 22.11. klo 19.00
Mannerheim ja saksalainen suudelma
Helsingin kaupunginteatteri,
Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5
 
Juha Vakkurin intensiivinen, historiallinen näytelmä avaa uusia nä-
kökulmia Suomen historian todellisiin vaaran vuosiin ja maan pysy-
viin riippuvuussuhteisiin kahdesta suurvallasta. 

Rooleissa: Asko Sarkola, Helena Haaranen, Kirsi Karlenius, Kari Mat-
tila, Unto Nuora, Matti Olavi Ranin, Tommi Rantamäki, Matti Rasila, 
Eero Saarinen, Pertti Sveholm, Antti Timonen, Kaisa Torkkel.  Ohja-
us: Kari Heiskanen.
 
Hinta: 40,00 euroa (perushinta 45,00). Maksuviite: 30326
Paikat riveillä 5-7.
Ilmoittautumiset ja maksut 2.10. mennessä.
 
Pirkko Mäkipää/SOK:n Eläke-Eevat, jakaa liput teatterin aulassa klo 
18.30 alkaen.    

www.hkt.fi

To 23.11. klo 17.00
Veljekset von Wright -näyttely
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, 00100 Helsinki

Helmereille on varattu tunnin opastettu tutustuminen Ateneumiin 
lokakuun lopussa tulevaan von Wright -näyttelyyn. Tapaaminen en-
nen opastusta, noin klo 16.45, museon sisäpihalla (museokaupan 
lähellä), Ateneuminkujan puolella.

Veljekset von Wright -näyttely on osa Suomen itsenäisyyden sata-
vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Hinta: 18,00 euroa (lippua ja opastus), Museokortilla 5,00 euroa
Maksuviite: 30423
Ilmoittautumiset ja maksut 15.11. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.ateneum.fi

Tapahtumakalenteri
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Su-ma 26.–27.11.
Musikaalimatka Viron Tarttoon:
Les Misérables, Vanemuine-teatteri

Matkaohjelma:
Sunnuntai 26.11.              
Klo 7.45–8.00 Laivaliput jaetaan uudessa Länsiterminaali 2:ssa,  
Tyynenmerenkatu 14.
Klo 8.30 Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee kohti Tallinnaa
Aamiaisbuffet laivan ravintolassa kannella 8, etukäteen varanneille 
(14,00 e/hlö)
Klo 11.00 Saapuminen Tallinnan satamaan A-terminaaliin.
Sataman parkkipaikalla meitä on vastassa opas ja bussi. Ajamme 
suoraan Tarttoon (187 km).
Klo 14.30–16 Opastus Viron kansallismuseo ERM:ssä.
Klo 16.50  Majoitumme hotelli Dorpatiin***, Soola 6 (www.dorpat.ee)
Klo 17.15  Päivällinen hotellissa
Klo 19.00  Vanemuine-teatterin suurella (Vanemuise 6) musikaali 
Les Misérables (Kurjat).
Maanantai 27.11.
Klo 7.00–10.00 Aamiaisbuffet hotellin ravintolassa.
Klo 10.15 Lähdemme hotellista matkatavarat mukanamme.
Klo 10.30–11.30 Käynti Tarton Paavalin kirkossa 
Klo 13.45–15.30 Atlan kahvilassa ja kartanossa 
Klo 16.45 Tallinnan A-terminaaliin 
Klo 17.30 Viking XPRS:n Bistro Buffet -ruokailu sen etukäteen va-
ranneille (26,00 e/hlö)
Klo 18–20.30 Viking Line m/s XPRS Tallinnasta Katajanokalle

Hinta: 223,00 euroa, 1 hh-lisä 21,00 euroa, muut lisämak-
sut: laivan aamiaisbuffet (meno) 14,00 euroa, Bistro Buffet 
-ruokailu (paluu) 26,00 euroa. 
Maksuviite: 30229. Ilmoittautumiset ja maksut 2.10. mennessä. 

Tarkemmat tiedot nettisivuilla: www.helmeri.fi
Matkan vetäjänä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat.

Ke 29.11. klo 19.00
Helsingin Sanomat esittää

Musta laatikko 9 
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Musta laatikko – huippujournalismia näyttämöllä 

Helsingin Sanomat aloitti keväällä 2016 uuden tapahtumasarjan, 
jossa kymmenkunta journalistia Helsingin Sanomista nousee teatte-
rin lavalle ja paljastaa yleisölle ne tarinat, jotka ovat heitä itseään 
koskettaneet, yllättäneet tai mietityttäneet. 

Hinta 29,00 euroa, maksuviite: 30258
Ilmoittautumiset ja maksut 18.10. mennessä.
 
Helena Nurmi/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput teatterin aulassa oikeal-
la klo 18.30 lähtien.

www.kansallisteatteri.fi

Su 3.12. klo 17.00
Gigli-2017 Gaalakonsertti
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46–48, Helsinki

Suomen Beniamino Gigli-seuran Gaalakonsertissa rakastettuja oop-
peran helmiä tulkitsevat suomalaiset ja italialaiset taiteilijat.

Hinta: 35,00 euroa (norm. peruslippu 45,00),  
maksuviite: 30290
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.

Vetäjä: Irene Uimonen
Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput ala-aulassa ulko-ovi-
en oikealla puolella klo 16.30 alkaen.

Ti 5.12. klo 19.00
Laura Ruohonen – Anna-Mari Kähärä 

Tippukivitapaus
Kansallisteatteri
Suuri näyttämö

Koko perheen runomusikaali 
Suurella näyttämöllä! 

Lähde juhlistamaan satavuotiaan Suomen itsenäisyyspäivän aattoa 
koko perheen kanssa Kansallisteatteriin.

Tippukivitapaus jatkaa palkittujen Yökyöpelit ja Allakka pullakka 
-runokuvakirjojen ja tv-sarjan anarkistisessa nonsense-hengessä 
Laura Ruohosen verbaalisen ilottelun, Erika Kallasmaan hykerryttä-
vien hahmojen ja Anna-Mari Kähärän musiikin siivittämänä. Pää-
osissa mm. Vuokko Hovatta ja Seela Sella.

Esitystä suositellaan yli 5-vuotiaille. Kantaesitys on Suurella näyt-
tämöllä 22.11.2017.

Liput: Peruslippu 42,00 e, eläkeläinen 39,00 e, lapsi ja opis-
kelija 22,00 e. Perhelippu: 112,00 e (sis. 2 aikuista ja 2 lasta 
– alle 17-v) Hyvät paikat, liput riveillä 4 ja 5.
Maksuviite: 30410
Ilmoittautumiset ja maksut 31.10. mennessä.

Huom! Ilmoita lisätiedoissa, minkälaisia lippuja haluat varata. Voit 
varata liput koko perheelle (ks. perhelippu).

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.kansallisteatteri.fi

Pe 16.2.2018 klo 10.00  (huom. aika!)
RSO:n kenraaliharjoitus
Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13, Helsinki

Hannu Lintu, kapellimestari
Benjamin Grosvenor, piano
Radion sinfoniaorkesteri 

Igor Stravinsky, Symphony in Three Movements
Frédérick Chopin: Pianokonsertto nro 2 op. 21
Witold Lutoslawski: Sinfonia nro1

Monen mielestä maailman kauneinta musiikkia: Chopinin 2. piano-
konserton hidas osa. Monen mielestä maailman parhaita chopinis-
teja: Benjamin Grosvenor. 

Tilaisuus on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset 2.2.2018 mennessä.

Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40. 
Ryhmämme ohjataan pääaulasta konserttisaliin. Ryhmän koko on 
enintään 22 henkilöä. Käytössä on maksuton ja valvottu narikka. 
Musiikkitalon kahvilan palvelut ovat avoinna.

Kaikki paikat ovat etupermannolla. 
Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä: www.helmeri.fi

Helmerivetäjä Liisa Kotimäki 
www.musiikkitalo.fi

Tapahtumakalenteri
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Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

Helmerien tapahtumakalenteri 2017
Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
Ke 6.9. 17.00 Alvar Aalto –näyttely, Ateneum 18,00 e, 30339
To 14.9. 19.00 Kultainen vasikka, Kaupunginteatteri 36,00 e, 30313
To 14.9. 19.00 Palkkamurhaajan painajainen, Arena 39,00 e, 30342
La 16.9. 09.50 Musikaalimatka Tampereelle: Cats 115,00 e, 30371
Ti 19.9. 19.00 Rikhard III, Kansallisteatteri 29,00 e, 30300
To 21.9. 19.00 Kamelianainen, Kansallisooppera 77,00 e, 30287
Ti 26.9. 17.00 Alvar Aallon kotitalo, Riihitie 20 18,00 e, 30397
To 28.9. 19.00 Myrskyluodon Maija, Kaupunginteatteri 75,00 e, 30203
Ke 4.10. 19.00 Hansu ja Pirre, Kaupunginteatteri 33,00 e, 30355
To 5.10. 19.00 Koivu ja tähti, Kansallisteatteri 40,00 e, 30245
Su-to 22.–26.10. Helmeri-matka Italian Toscanaan 1260 e, 30177
Ti 24.10. 16.30 Tutustuminen Lapinlahden Sairaalaan 13,00 e, 30407
Ke 1.11. 18.00 Yhdistyksen syyskokous, Kirjasto 10 -
Ma-to 6.–9.11. Konserttimatka Riikaan, Andrea Bocelli 437,00 e, 30261
Su 12.11. 15.30 Peppi Pitkätossu, Kaupunginteatteri 45/22,00 e, 30384
Ke 15.11. 19.00 Kalevalanmaa-baletti, Kansallisooppera 84,00 e, 29971
Ke 22.11. 19.00 Mannerheim, Kaupunginteatteri 40,00 e, 30326
To 23.11. 17.00 Von Wright -näyttely, Ateneum 18,00 e, 30423
Su-ma 26.–27.11. Musikaalimatka Tarttoon: Les Misérables 223,00 e, 30229
Ke 29.11. 19.00 Musta laatikko 9, Kansallisteatteri 29,00 e, 30258
Su 3.12. 17.00 Gigli-2017 Gaalakonsertti, Savoy-teatteri 35,00 e, 30290
Ti 5.12. 19.00 Tippukivitapaus, Kansallisteatteri 42/22,00 e, 30410
2018
Pe 16.2. 10.00 RSO:n kenraaliharjoitus, Musiikkitalo maksuton

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

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 %).
  

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

agentit
Suomalainen matkanjärjestäjä

Pähkinänsärkijä 
-baletti Tallinnassa
• 9.-10.12. alk. 150,-
Peking
ja Kiinan muuri
• 20.-27.12. 1.295,-
• 27.12.-3.1. 1.395,-
Budapest, 
Bratislava ja Wien
• 21.-26.12. 1.195,-
Riika 
• 22.-26.12. alk. 375,-
Praha
• 22.-26.12. 850,-
Budapest 
• 22.-26.12. 965,-
Islanti 
• 22.-26.12. 1.125,-
Pärnu 
• 23.-26.12. alk. 290,-
Andalusia
• 23.12.-1.1. alk. 1.145,-

KIERTOMATKAT
mm. Punainen meri, Kuollut meri, 
Wadi Rumin autiomaa, pääkaupunki 
Amman, uskomaton kalliokaupunki 
Petra. Puolihoito.

• 23.-30.10. • 6.-13.11. 
• 27.11.-4.12. • 12.-19.2.
• 12.-19.3. • 2.-9.4.
alk. 1.180,-

RANTALOMAT
Akaba Punaisen meren pohjukassa
on rento ja rauhallinen lomakohde.

Viikon matkat (ma-ma) alk. 699,-

JORDANIA
Upea, unohtumaton

JOULUN 
AJAN MATKAT

SUORAT 
LENNOT 

HELSINGISTÄ 
AKABAAN 

 16.10.-4.12. ja
   5.2.-16.4.
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TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHTEYSTIEDOT

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2017
– lehti

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

Ot
a 

tä
m

ä 
si

vu
 ta

lte
en

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

Varsinaiset jäsenet: 

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

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

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

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!

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



Edullisella jäsenmaksulla saat paljon 
rahanarvoisia jäsenetuja.
●	 Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
●	 Ammatillinen vastuu- ja oikeusturva-
  vakuutus
●	 Koulutusedut
●	 Ostoedut
●	 Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
●	 Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin 
  ● koti-, auto-, henkivakuutus ym. 
  ●	yksilöllinen matkustajavakuutus, joka 
     on voimassa jopa 90-vuotiaaksi asti
● Yhdistyksen ja liiton jäsenlehdet neljä  
  kertaa vuodessa
●	 Yhdistyksen ja liiton tarjoamat palvelut  
  ja tapahtumat

SMYL-liiton jäsenedut

SMYL-liiton jäsenmaksu
●	 Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
 100 euroa koko kalenterivuosi 2017
 Seniorijäsenyys (yli 65 v) 56 euroa
 Opiskelijajäsenyys 0 euroa
●	 Kaikki jäsenmaksuluokat ovat 
 verotuksessa vähennyskelpoisia!

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenyys
Liity kaikkien palkansaajien työttömyyskassa 
YTK:n jäseneksi. Täytä ja lähetä jäsenhakemus 
www.smyl.fi-kotisivuilla.

YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on 
118 euroa vuosi 2017.

YTK:n jäsenmaksu on jäsenyysaikaan sidottu, 
eli noin 10 euroa kuukaudessa. Ensimmäisestä 
jäsenyysvuodesta maksat YTK:ssa vain sen osan 
vuosijäsenmaksusta, jonka olet jäsenenä.

Täytä 
jäsenhakemus 
www.smyl.fi

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

Liittymislomake www.smyl.fi 

SMYL - SINUN LIITTOSI - 

Liity Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi! 
Tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme molemmat! 

Liity heti!
www.smyl.fi

Arvokuponki on voimassa ajalla 1.9.-30.12.2017
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen 
mukaisesti. Arvokupongin ja varausohjeet saat 
maksettuasi jäsenmaksun.

Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan 
valitsemastasi laivayhtiöstä.

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 vrk:
su-ke 65 euroa ja to-la 80 euroa
Superior-luokan huone kahdelle 1 vrk:
su-ke  89 euroa ja to-la 99 euroa
 
Majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen ravintola Merineitsissä
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• sisäänpääsyn Cafe Amigo -yökerhoon
   (paitsi erikoistapahtumat, ikäraja 21 v)


