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Pääkirjoitus

JÄNNITTÄVIÄ AIKOJA

P

residentinvaalit sähköistävät kummasti ilmaa. Tätä kirjoittaessani vaalien ensimmäinen kierros on pidetty
ja toinen jännitysnäytelmä alkamassa.
Töissä ja vapaa-ajalla tärkein keskustelunaihe ovat vaalit ja niistä spekulointi.
Hyvä niin, että ihmiset innostuvat ja ottavat kantaa asioihin. Mielenkiintoinen on
nyt alkanut vuosi.
Uusi vuosi avaa aina uuden lehden
myös yhdistyksen toiminnassa. Vaikka
Helsingin Merkonomit aloittaa 57. toimintavuotensa, ei yhdistys suinkaan jää
vanhaan, vaan haluaa uudistua ja elää nykyajassa. Siinä meillä on hyvänä apuna
tehokas ja aikaansa seuraava hallitus sekä
aktiivinen liittomme, SMYL. Liitto kehittää toimintaansa jatkuvasti, mistä hyötyvät jäsenemme saaden parempaa palvelua
ja hyviä etuja.
Helsingin Merkonomit on päättänyt
myöntää stipendit tänä vuonna sekä tammikuussa että kesäkuussa valmistuville
SLK:n opiskelijoille. Uusi hakumenetelmä oli ensimmäistä kertaa pilottikäytössä ja sitä kehitetään edelleen SMYL:n,
Helmereiden ja oppilaitoksen yhteistyössä. SLK:ssa Pasilassa vietettiin valmistujaisjuhlaa perjantaina 27. tammikuuta
ja Helmereiden stipendit jaettiin kahdelle
Liiketalouden opiskelijalle, uusille merkonomeille Mari Alkiolle ja Jonne Vaahteralle sekä Tietojenkäsittelyn opiskelija,
datanomi Salla Helasteelle. Lämpimät
onnittelut uusille ammattilaisille!
Kiinan muurikin on nähty. Vuoden viimeisessä Helmerissä kerroin, että olen

“Käännä kasvosi
aurinkoon, niin et näe
varjoa.”
(Helen Keller)

juuri lähdössä Helmeri-matkalle Pekingiin – kohti uusia seikkailuja ja vähän
jännitystä tuntien. Matkamme meni kaikin puolin hienosti. Meitä oli matkalla
16-hengen mukava seurue, jotka näimme ja koimme paljon. Kiinan matkaamme
voitte tulla kaikki mukaan: värikäs matkakertomus löytyy sivuilta 8 – 11.
Keväälle on odotettavissa paljon uusia
Helmeri-tapahtumia. Seuraava matkamme on pitkä viikonloppu Krakovassa.
Matka on valitettavasti jo täynnä, eikä
uusia lentopaikkoja siihen saatu. Kevään kukkamatkalle Tallinnaan ja Türiin

saimme onneksi lisää paikkoja, sillä ensimmäisen kymmenen paikkaa varattiin
nopeasti. Kesällä on vuorossa kulttuuripainotteista lähimatkailua: Birgitta-festivaalit Tallinnassa, Lemin musiikkijuhlat
ja Lappeenrannan balettijuhlat.
Helmerien matkaillassa toivottiin erilaisia matkoja, muun muassa Allegro-junamatkaa Pietariin. Sekin toteutuu syksyllä, mutta kerromme siitä myöhemmin.
Seuratkaa nettisivujamme.
Uuteen vuoteen uusin innoin!
Merja Äimänen

Terveiset Kiinan muurilta!
Helmerien matkalla Pekingissä 4. – 11.11.
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Kuvassa Helsingin kaupungintalon kaupunginjohtajan vastaanottohuone.

Tutustuminen Helsingin
kaupungintaloon
Helsingin kaupungintalo on Helsingin historiallinen Carl Ludvig Engelin suunnittelema hallinto- ja edustusrakennus,
joka sijaitsee keskeisellä paikalla aivan Kauppatorin kupeessa. Ryhmä yhdistyksemme jäseniä pääsi vierailemaan ja
tutustumaan kaupungintaloon torstaina 17. marraskuuta 2011. Kiinnostusta oli runsaasti ja ilmoittautuneita tulikin ryhmä
täyteen. Kaupungintalo tuli tutuksi Helsinki Expert Oy:n erinomaisen oppaan Paula Franzin johdolla.

❦ Teksti ja kuvat Liisa Kotimäki

K

aupungintalon sisätilat
rakennettiin lähes kokonaan uusiksi vuosina
1965 -1970 arkkitehti Aarno
Ruusuvuoren suunnitelmien
mukaan. Entisellään säilyivät
ainoastaan julkisivu, juhlasali
sekä sisääntuloaulan pylväikkö.
Tutustumiskierroksella perehdyttiin kaupungintalon
historiaan ja nykyisiin toi-
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mintoihin sekä kuultiin talon
taideteoksista. Talon toisessa
kerroksessa sijaitsevat juhlaja Empiresali.
Raastupa ja maistraatti toimivat Empiresalissa 1913 1985 (Bockin talossa). Kuljimme kaupunginvaltuuston
istuntosalin ohi ja kurkkasimme Leijonakorttelin sisäpihalle. Valtuusto kokoontuu
istuntosalissa korttelin keskellä. Yleisö voi seurata kokouksia istuntosalin parvekkeelta,

Juhlasali on talossa ainoa tila, joka on säilynyt 1800-luvun asussa.

Ryhmä kuuntelemassa oppaan esittelyä.

jonne sisäänkäynti on osoitteessa Sofiankatu 3 A. Bockin
talossa sijaitsevat myös kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien kokous- ja vastaanottohuoneet.
Kaupungintalo on avoin
yleisölle. Sisääntuloaulassa
on näyttelytila Virka Galleria,
jossa vaihtuvat näyttelyt esittelevät muun muassa Helsinkiä ja suomalaista, eri alojen
kulttuuria ja taidetta. Aulassa ja juhlasalissa järjestetään
myös konsertteja.

Empiresali on entisöity vuonna 1988 ja sävytetty vaalean vihreäksi sekä katon kipsiornamentit on korjattu alkuperäiseen asuun.

Yleisneuvonta Virka Info
on kaupungintalossa toimiva
Helsingin kaupungin yleisneuvontapiste, joka palvelee
kaikkia helsinkiläisiä. Myös
Kaupunginkirjaston yleispääte
ja langattomat wlan-yhteydet
ovat kaupunkilaisten ja kaupungissa vierailevien käytössä
kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa. ❦
Lisätietoja: www.hel.fi

Olemme tehneet vuoden 2011 aikana tutustumisvierailuja
mielenkiintoisiin paikkoihin, kuten Ritarihuoneelle, Uspenskin katedraaliin, Työväenmuseoon, Kansallisarkistoon ja Kansalliskirjastoon sekä tietenkin tämänkertaiseen
Helsingin kaupungintaloon. Pyrimme jatkamaan edelleen
vierailujen järjestelyjä uusiin kohteisiin, koska käynnit
ovat olleet suosittuja jäsentemme keskuudessa.
Sofian kabinetti on nykyisin yksi pidetyimmistä kokoustiloista.
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Tilaisuuden alussa kuulimme Hanna Kukkosen tietoiskun aiheesta ravintolisät – vitamiinit.

Kauniit kädet ja kynnet näkyvät ja antavat huolitellun vaikutelman.

Hyvän olon ilta
❦ Teksti: Liisa Kotimäki ja Hanna Kukkonen
Kuvat: Liisa Kotimäki

H

elsingin Merkonomit
järjesti Hyvän Olon illan 13. joulukuuta 2011
Helmerien toimistolla. Kauneudenhoitoalan opiskelijat
Hanna Kukkonen, Laura Alén
ja Milla Salmela tekivät käsihoitoja ja korumyyjä Nuppu
Strandberg toi muotikoruja myyntiin. Lisäksi saimme
Hannalta tietoa ravintolisistä
ja vitamiineista. Tilaisuudessa oli tarjolla myös glögiä ja
joulupipareita.

ryhtyivät tositoimiin ja loihtivat kahdeksalletoista helmeriläiselle kauniit kädet.

Kauniit korut
Korumyyjä Nuppu Strandberg
oli tilaisuudessa esittelemässä
tuotevalikoimaansa. Tarjolla
oli erilaisia muotisormuksia,
koottavia rannekoruja, pukukoruja ja sekä kauniita koruhuiveja.
Nuppu opasti meitä valitsemaan juuri itselle mieleisen
korun ja tekemään esimerkiksi
palakoruista sopivan rannekkeen.

Käsien hoito

Ravintolisät tukemassa
Kynsiä voi hoitaa usein eri hyvinvointia
tavoin. Omien kynsien hoitaminen kotona saattaa joskus
tuntua hankalalta ja työläältä,
jolloin kynnet kannattaa hoidattaa osaavissa käsissä.
Kädet ovat esillä koko ajan.
Käsistä ja kynsistä huolehtiminen on tärkeää siistin ja
huolitellun olemuksen saavuttamiseksi. Viileiden ilmojen
koittaessa ja ihon menettäessä kosteuttaan kädet kannattaa
hoidattaa kuntoon. Niinpä kolme kauneudenhoitoalan opiskelijaa Hanna, Laura ja Milla
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Vitamiinit, hiven-, kivennäisja valkuaisaineet, hiilihydraatit ja rasvahapot sekä antioksidantit ovat elimistölle välttämättömiä aineita, joita ihmisen on saatava päivittäin riittävästi ja tasapainoisesti pysyäkseen terveenä ja hyvinvoivana.
Jos et saa kaikkea tarvittavaa
ravintoa normaalista ruuasta,
voi avuksi tarvittaessa ottaa
ravintolisävalmisteita.
Aktiivinen Helmeri ja hallituksen jäsen Hanna Kukkonen
antoi meille muutamia vink-

kejä erilaisista ravintolisistä
oman käyttäjäkokemuksensa perusteella. Hän tähdensi, että ravintolisä täydentää
monipuolista ruokavaliota, ei

korvaa sitä. Neuvoa oikeanlaisen tuotteen löytämiseen kannattaa kysyä alan liikkeistä ja
asiantuntijoilta. ❦

Hyvin hoidetut kädet ovat osa kauneutta.

Nuppu Strandberg esittelee
hohdokkaita koruja.

Illan aikana tehtiin ahkerasti ostoksia

H
mat elmeri
t
k a il
u il l a
ss a
7.12
.

Marjo Riederer (vas.) ja Ilse Samuelsson kertoivat uusista matkoista.

Airi Holm (vas.) ja Tytti Aalto muistelivat yhteisiä matkojaan.

Jouluiseen matkailtaan osallistuneilla Helmereillä riitti keskusteltavaa menneistä ja tulevista matkoista.

Jouluista yhdessäoloa matkailun
merkeissä
❦ Merja Äimänen

H

elmeri-matkoja järjestävä
yhteistyökumppanimme
matkatoimisto MatkaAgentit kutsui joulukuun
alussa jäseniämme Helsingin
toimistoonsa Eerikinkadulle
glögeille.
Matkoista kiinnostuneita
Helmereitä saapui paikalle
ilahduttavan paljon. Emäntämme, Ilse Samuelsson, Marjo Riederer ja Miranda Nuotio,
huolestuivat jo pienen toimiston paikkojen riittävyydestä. Mutta ei hätää: sopu sijaa

antaa, viihdyimme mainiosti
tulevista matkoista keskustellen ja jouluisesta tarjoilusta
nauttien.
Uusia Helmeri-matkoja
pohdittiin innostuneesti. Vaihtoehdoiksi nousivat muun muassa junamatka Pietariin, kaupunkiloma Wienissä tai Amsterdamissa. Myös kylpylälomat kiinnostavat Helmereitä.
Keskustelimme Helmerien
kevään Krakovan matkasta,
jolle varatut 20 paikkaa täyttyivät nopeasti. Ilse pahoitteli, että lentopaikkoja ei saatu
lisää. Hän kuitenkin lupasi,

että syksyllä voidaan järjestää
tarvittaessa uusi matka niille,
jotka eivät mahtuneet nyt mukaan.

Matkatoiveita saa esittää Helmereille jatkossakin.
Viemme toiveenne eteenpäin. ❦

Matkatoimiston työpöydän ääressä Paula Laukkanen ja Matti
Paatelainen, takana Ritva Laakso.
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Pekingin pikkukujilla oli vilskettä.

Kielletty kaupunki kiinnostaa turisteja.

Kattoja onnea tuovine eläimineen Kielletyssä kaupungissa.

Anneli Palokangas kertoo ryhmällemme Kielletyn kaupungin historiasta.

Kielletyssä kaupungissa talojen ja porttien yksityiskohdat ovat vaikuttavia.

PEKING

- suurkaupunki täynnä ihmeitä
Helmereiden marraskuun alun Pekingin matka oli monipuolinen yhdistelmä kiinalaisen suurkaupungin nykyaikaa ja historiaa. Viikon
aikana ehdimme nähdä tärkeimmät historialliset kohteet ja kokea muutenkin paljon uutta ja jännittävää.
8

Pikkupandoilla oli hauskaa Pekingin eläintarhassa.

Kiinalaisten talvikauden herkkuja ovat omenavartaat.

Teeseremoniassa saimme maistella erilaisia teelaatuja.

Katukeittiöt ovat suosittuja - käärmettäkin tarjolla.

Pekingissä on vilkasta, mutta myös rauhallista.

❦ Teksti: Merja Äimänen
Kuvat: Merja Äimänen ja
Marja-Terttu Lamminen

S

ääkin suosi meitä: alkuun
sumuinen päivä muuttui
viikon lopuksi lähes kesäisen aurinkoiseksi ja lämpimäksi. Taivas oli kirkas, eikä savusumukaan haitannut,
koska talvikauden kivihiililämmitys alkoi kaupungissa

seuraavalla viikolla lähtömme
jälkeen.
Pekingiin tullessa jo lentokentällä tajusi, että nyt emme
ole pienessä kaupungissa: valtavalla kentällä piti matkustaa
junalla toiseen rakennukseen
vastaanottamaan matkatavarat. Itse kaupunki on täynnä
ihmis- ja autovilinää. Liikenne
on kaoottista, mutta hämmästyttävän taitavasti kiinalaiset
siellä sukkuloivat pyörillään-

kin - tietysti ilman valoja tai
kypärää. Taksin kyydissä hämmästelimme, miten kuljettajat
tekivät reippaita U-käännöksiä
keskellä vilkkainta ruuhkaliikennettä.
Kiinan keisaria emme nähneet, mutta toki keisarillisia
palatseja. Tutustuimme valtaisaan Kiellettyyn kaupunkiin,
1400-luvulla rakennettuun
keisaridynastioiden suljettuun
maailmaan, Ming-dynastian

keisarien hautalaaksoon ja
leskikeisarinna Ci Xin kesäpalatsiin. Kaikki suuria ja mahtavia paikkoja. Kävimme Kiinan muurilla, joka on ”kerran
elämässä” -nähtävyys. Moni
Helmeri-ryhmäläinen kertoi
odottaneensa ennen kaikkea
muurin näkemistä.

Palvelut suoraan hotelliin
Erinomainen matkaoppaamme
Anneli Palokangas järjesti pal-
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Silkki-, emali- ja helmitehtaiden myymälät houkuttelivat ostoksille.

Tutustuimme Ming-dynastian hautalaaksoihin ja vaikuttavaan Kiinan muuriin.

Helmeri-ryhmä tutustuu Annelin opastuksella keisarilliseen historiaan ja virkistäytyy Kiinan muurilla rankan kiipeilyn jälkeen.

veluja toiveidemme mukaan.
Ensimmäisenä iltana hotelliimme tuli Annelin tilauksesta
räätäli kangasnäytteineen. Eikä aikaakaan, niin lähes kaikki
ryhmästämme olivat tilanneet
puvun, jakun, paidan tai useitakin. Lauantaina otettiin mitat, keskiviikkona sovitettiin
ja torstaina meillä oli valmiit,
uudet ja hienot vaatteet. Hotellihuoneessa saimme myös
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kiinalaista hierontaa - kovaa,
mutta tehokasta. Hieronnan
jälkeen oli helpompaa kiivetä
hengästyttävälle Kiinan muurille.
Shoppailu Pekingissä on
oma taiteen lajinsa. Sieltä löytää paljon hyvää ja aitoa tavaraa, mutta myös paljon jäljitelmiä. Keskustassa on suuria
piraattitavarataloja, joissa on
tarjolla kaikkea mitä kuvitella

saattaa. Pelkästään jäljitelmämerkkilaukkuja oli yksi kerros – ”mitä merkkiä haluatte?” Hankalinta suomalaisille
on pakollinen tinkiminen.
Kauniisiin ja aitoihin kiinalaisiin tuotteisiin tutustuimme
silkki-, helmi- ja emalitehtaan
myymälöissä. Eipä niistä kukaan tyhjin käsin pois lähtenyt. Itsekin makailen kotona

silkkipeiton alla, kuten moni
ryhmästämme.

Aitoa kiinalaista ruokaa
Syön kiinalaista ruokaa usein
Helsingissä, mutta kyllä Pekingin tarjonta on jotain ihan
muuta. Anneli tutustutti meidät moniin eri ravintoloihin,
joissa kaikissa söimme erittäin hyvin ja monipuolisesti.
Kiinalainen ateria on runsas:

Lohikäärmeen vuosi alkoi
❦ Kiinassa tammikuun
23. päivänä alkanut vuosi vaihtui horoskoopissa
lohikäärmeen vuodeksi.
Aasialaisille vuosi on
tärkeä, koska lohikäärme symboloi menestystä
ja vaikutusvaltaa. ❦
Vierailimme laamatemppelissä, jossa Marja-Terttu pyöritti rukousmyllyä.

pöydässä on valikoima erilaisia ruokakulhoja, usein pyörivällä lasitasolla. Ja etukäteisepäilyistä huolimatta käytimme
aterioilla puikkoja!
Kiitos osallistujille mukavasta matkaseurasta ja hyvistä matkajärjestelyistä Ilselle ja
Annelille. ❦
Monta muistoa rikkaampana
Merja
Riksallakin vielä pääse Hutong-alueen kujilla.

Hutong-talojen pihoilla on aitoa elämää.

Pekingin olympialaisissa kilpailtiin täällä.

Keisarinnan kesäpalatsi kylpi auringossa.

Leskikeisarinnan mielipaikka: marmorilaiva.

Kesäpalatsin onnen tuojia.
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Kuva: Lemin särä
Merja Äimänen

Helmerin ruokanurkkaus

Perunasta on moneksi
❦ Anni Purontaa

K

arppaaminen on päivän sana. Hiilihydraattipitoinen ruoka, kuten leipä
ja peruna, on pahasta. Monet osallistuvat karppaamiseen ahmimalla voita
ja lihaa. Kehuvat sitten, paljonko on kiloja pudonnut. Kuntoutuskaverinikin Kanarialla oli kuulemma saanut siten pois
kymmenisen kiloa. Tosin hän piti meille
lettukestit. En seurannut, söikö itse.
Olen kerettiläinen: pidän pastasta, riisistä, perunasta sekä leivästä. Kiloja kuitenkin on kadonnut. Peruna on halpaa ja
hyvää perusravintoa. Mökkiaikaan viljelimme parina vuonna Lopella itsekin
perunaa. Mikä maistuukaan paremmalta kuin juuri maasta nostettu uusi peruna
kunnon voinokareen kera! Parin päivän
säilytyksen jälkeen ei uuden perunan maku ole enää samanlainen. Liian aikaisin
nostetut ovat mauttomia ja vetisiäkin.

Osaathan keittää uudet perunat?
Mahdollisimman tasakokoiset perunat
pestään varovasti. Kiehauta vesi, lisää
reippaasti suolaa ja tillinvarsiakin muutama. Lisää perunat ja anna kiehua melkein kypsiksi. Vettä ei saa olla liikaa, vain
sen verran, että perunat peittyvät. Kokeile
pikkuhaarukalla tai hammastikulla kypsyyttä. Kaada vesi pois ja nosta kattila
liedelle ilman kantta, jotta liika kosteus
haihtuu. Lisää tilliä. Peitä talouspaperilla
ja vie pöytään. Nauti.
Peruna on kotoisin Andeilta, josta se
kulkeutui löytöretkeilijöitten mukana
Eurooppaan. Alkuun ei ymmärretty viljelystä eikä kasvin hyvistä puolista. Katolinen kirkko suhtautui moiseen pakanal-

“Kyllä sitä jaksaa, kun
läskin päälle voita panee”.
(Muolaa)
12

liseen kasviin penseästi. Irlantiin peruna
tuli vuonna 1586. Siellä se sai jalansijaa
nopeammin, mutta jäi rahvaan ruoaksi.
Perunoihin iski Irlannissa tauti vuosina
1845–1846. Mukulat mätänivät ja tuli nälänhätä. Maasta lähti nälkää pakoon Amerikkaan ja muualle noin 1,5 miljoonaa ihmistä ja miljoona kuoli nälkään. Viljely
oli alkanut liian pienellä mukulamäärällä
eikä niihin ollut kehittynyt taudinkestävyyttä. Katastrofilta olisi vältetty tai ainakin se olisi ollut pienempi, jos olisi ollut
useampia lajikkeita.
Irlannin kansallisruoka on nytkin ”Irish
Stew”, lammasmuhennos. Olen nauttinut
sitä niin Dublinissa kuin Helsingissäkin.
Resepteillä tuntuu olevan eroa. Perusjuttu
on helppo: lampaanlihaa, mausteita, perunoita ja ehkä juureksiakin. Kun muhennos
on valmis, suurustetaan se maissi- tai perunajauhoilla. Olen nähnyt myös reseptin,
jossa käytettiin naudanlihaa, maustettiin
Guinessilla ja hunajalla. Taitaa olla Irlannin eliitin ”Irish Stew.”
Suomeen peruna tuli ainakin 1720-luvulla Inkooseen, mutta samoihin aikoihin
myös Turkuun laivureitten ja merimiesten
mukana. Pommerin sodasta 1756–1763
palaavat sotilaat toivat mukanaan perunan mukuloita, jotka he olivat havainneet
hyväksi ravinnoksi viisivuotisen sodan
aikana. Väestö suhtautui alkuun epäluuloisesti. Nauris ja lanttu olivat valttia siihen aikaan. Papit ja Suomen talousseura
levittivät perunatietoa. Vasta 1800-luvun
lopulla peruna yleistyi ja viljely oli laajaa
seuraavan vuosisadan alussa.
Lapsuuden kodissani isä puhui puuomenista ja maaomenista. Maaomenista
eli perunoista tehtiin esimerkiksi paistikkaita. Raaputettiin kellarista haetuista
perunoista liiat mullat pois ja laitettiin ne
leivinuunin arinalle jälkilämpöön noin
kolmeksi tunniksi. Arinatuhka antoi oman
makulisänsä. Ruokaloitten uuniperunat

eivät vedä vertaa noille lapsuuden uuniperunoille. Söimme ne lämpiminä voin
kanssa tai kylmiltään muun ruoan lisäkkeenä.
Perunapiirakoista eli kakkaroista olen
kertonut teille jo aikaisemminkin.
Isä kalasti mielellään, joten meillä oli
usein kesäisin kalakeittoa ja siinä luonnollisesti myös perunaa. Silakkalaatikkoakin tehtiin. Alkukesästä tehtiin myös
kesäkeittoa, mutta lihakeittoa harvemmin.
Isäni ei ollut mitenkään ihastunut perunaan ja ruskeaan kastikkeeseen. Sitä naapurin ”valtaväestön” emännät ihmettelivät: meidän miehillä pitää olla kyllä aina
”pernaa ja soosia!”.
Kauppaopiston jälkeen lähdin LänsiSaksaan ja siellä tutustuin ”pommes fritesiin”, ranskalaisiin perunoihin, joita
nautittiin majoneesin kera. Hyvää, mutta lihottavaa. Vieläkin ihmettelen, miksi
meillä suositaan tomaattiketsuppia dippauksessa. Majoneesin kanssa on paljon
parempaa.
Saksassa opin syömään myös perunasalaattia ja bratwursteja.

Lämmin perunasalaatti
0,7 kg lohkottuja ja kuorittuja keitettyjä
perunoita (kylmiä)
4 viipaletta pekonia
hienonnettu sipuli
0,5 dl valkoviinietikkaa
2 rkl vettä
3 tl sokeria
pippuria ja suolaa
0,5 dl hienonnettua persiljaa
Paista pekoni rapeaksi. Nosta talouspaperille valumaan. Lisää pekonirasvaan
sipuli ja ruskista. Lisää viinietikka, vesi,
sokeri, suola ja pippuri. Kiehauta ja lisää
perunalohkot ja persilja. Murenna sekaan
puolet pekonista. Kuumenna. Seos tarjoiluastiaan ja loput murennetut pekonit
päälle.

Helppo perunasalaatti

Paistetut perunat

6-7 keitettyä perunaa paloiteltuina
2 maustekurkkua paloiteltuina
pieni omena paloiteltuna
2-3 rkl hienonnettua sipulia
kastike
100 g kermaviiliä
100 g maustamatonta tuorejuustoa
1 rkl sinappia
Sekoitetaan kastike ja yhdistetään muihin aineksiin.
Venäjän ja Karjalan matkoillani olen
nauttinut hyviä perunalettuja ja kotletteja

kylmiä keitettyjä perunoita
voita
suolaa ja pippuria
Kuori ja lohko jääkaappikylmät perunat. Kuumenna voi pannulla niin kuumaksi, kunnes se muuttuu ruskeaksi. Perunat
pannulle ja kääntele paistaessasi, kunnes
ne ovat ihanan ruskeita ja rapeahkojakin.
Mausta ja nauti.
Toinen nykyinen lempiruokani on purjo-perunasosekeitto, jota tarjotaan hyvänä
versiona monissa lounaspaikoissa.

Perunakotletit Aunuksen Nikolain tapaan

Purjo-perunasosekeitto

kilo perunaa
2 keltuaista
4 rkl voita
0,5 lasi vehnäjauhoja
Perunat keitetään, kuoritaan kuumina ja
survotaan soseeksi. Lisätään voi, keltuaiset ja vatkataan hyvin. Muovataan pikkukotletteja, jotka pyöritetään jauhoissa ja
paistetaan pannulla ruskistaen molemmat
puolet. Hyvää nautittuna esimerkiksi tattikastikkeen kanssa.

0,7 kg jauhoista perunaa
0,4 kg purjon vaaleaa osaa
pari rkl voita
2 l kasvislientä
suolaa, jauhettua valkopippuria
Kuori perunat, leikkaa ne ja purjo paloiksi. Kuullota paloja voin kanssa noin kymmenen minuuttia. Kaada liemi kattilaan
ja kansi päälle. Anna kiehua hiljaa tunnin
verran. Soseuta sauvasekoittimella ja kaada
sose halutessasi vielä siivilän läpi. Kaada
keitto kattilaan ja mausta. Kermaisessa versiossa korvaa osa kasvisliemestä kermalla.
Sitten pikaresepti uusavuttomille

Perunaletut
6-8 perunaa
50 gr emmentaljuustoraastetta
mustapippuria
öljyä
Kuori ja raasta perunat. Painele/puristele raastetta lävikössä ja taputtele raaste
mahdollisimman kuivaksi. Sekoita joukkoon juustoraaste ja pyöräys mustapippuria. Kuumenna paistinpannussa öljyä.
Laita kukkura ruokalusikallinen raastetta
pannuun ja muotoile paksuhko pihvi. Älä
hätäänny, vaikka se tuntuu ensin tarttuvan
kiinni. Kypsyessään irtoaa. Lisää lettuja
vieriviereen tai käytä lettupannua. Kypsennä pari minuuttia. Reunojen saadessa
rapeanruskean värin, käännä. Alenna lämpöä ja kypsennä perunaa vielä hivenen kauemmin. Maistuu sienimuhennoksen kera
tai myös lihaisemman ruoan lisäkkeenä.
Italialaiseen keittiöön kuuluvat perunagnoccit. Ne ovat keitettyjä, perunasta tehtyjä taikinanyyttejä, jotka nautitaan pastan
tapaan.
Mutta, jos palataan matkoilta ihan kotioloihin, silloin lempijuttujani ovat kunnon
paistelut perunat

Janssonin kiusaus
pussi peruna-sipulisekoitusta
purkki anjovisfileitä
2 dl ruokakermaa
Lado uunivuokaan perunat ja anjovikset
kerroksittain. Päällimmäiseksi jää perunaseosta. Kaada kerma joukkoon. Halutessasi laita juustoraastetta pinnalle. Paista 225
asteessa noin 45 minuuttia eli niin kauan,
kunnes neste on imeytynyt perunoihin.
Peruna on halpaa ja meillä yleensä, ainakin irtomyynnissä, hyvänlaatuista. Hyödyntäkää kesällä kulkiessanne paikallisia
suoramyyntipisteitä.
Maankuulua Lemin särää pääsevät Helmeritkin nauttimaan Irene Uimosen järjestämällä kesämatkalla Lemin musiikkijuhlille. Särä on hitaasti puulämmitteisessä leivinuunissa koivuisessa kaukalossa
paistettua lampaanlihaa ja perunaa. Ainoana mausteena on suola. Lemillä tunnetaan
useampikin oma paikallinen perunalajike.
On ”Lemin kesäperuna”, ”Lemin kirjava”
eli ”Lemin käyrä” ja ”Lemin punane”.
Ovatkohan särän perunat jotain noista? ❦
Nautitaan ruoasta.
Anni

Särä – Suomen
matkailuihmeenä
40 vuotta
Lemin Kotiseutuyhdistyksen museo Etelä-Karjalassa on tunnettu
maanlaajuisesti ja aina ulkomaita
myöten.
Museossa vaalitaan yli tuhatvuotista lammasruokaperinnettä,
tutummin Lemin särää.
Lemin särä valittiin 1972 yhdeksi Suomen Seitsemästä matkailuihmeestä kilpailussa, jonka
järjestivät Suomen Kotiseutuliitto,
Suomen Matkailuliitto ja Finnair.
Arvosteluraadin puheenjohtajana oli akateemikko Kustaa Vilkuna. Ihmeiden joukossa särä on
ainoa ruokalaji.
Yhdistyksenä Lemin Kotiseutuyhdistys on ainutlaatuinen Suomessa. Se lienee ainut omillaan
toimeentuleva kotiseutuyhdistys,
joka särän myyntituloilla on voinut merkittävästi avustaa paikallista kulttuuritoimintaa.
Lemin Kotiseutuyhdistys ry
www.museosara.fi

Kesäretket
Lemille ja
Lappeenrantaan
- Su 29.7.12 bussiretkellä presidentti Svinhufvudin Kotkaniemi
Luumäellä, Lemin kuuluisa säräateria tilauksesta Kotiseutumuseon museotuvalla ja lopuksi Lemin
musiikkijuhlien operettikonsertti
- La 25.8.12 Lappeenrannan
balettigaalaretki (linnoitusalue,
ruokailu)
Tarkemmat tiedot retkistä ja hinnoista ilmoitamme myöhemmin.
Matkojen järjestäjänä Irene Uimonen.
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Kokousuutisia

Yhdistyksen syyskokous
hyväksyi tulevan toiminnan
Helsingin Merkonomien syysvuosikokous pidettiin 24. marraskuuta 2011 yhdistyksen toimiston kokoustilassa Pengerkadulla.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Paatelainen.
Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa olevista jäsenistä jatkavat Heikki Immonen, Liisa
Kotimäki ja Tuuli Paavola. Kaisa Aalto luopui työtehtäviensä
vuoksi hallituspaikasta; hänen tilalleen tuli varajäsenenä ennen
ollut Anna-Maija Kunnas. Uudeksi varajäseneksi valittiin Tiina
Laurila.
Kokous hyväksyi vuodelle 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion, joka perustuu entiseen jäsenmaksuosuuteen, varsinaisen jäsenen 24 euroon. Opiskelijajäsenen ja seniorijäsenen
maksuosuudet pysyvät myös entisinä eli 12 eurona. Helmerien
jäsenmaksuihin lisätään SMYL-liiton maksuosuudet.

Helsingin Merkonomien hallitus 2012
Puheenjohtaja: Merja Äimänen
Varsinaiset jäsenet: Marja Alppi, Heikki Immonen, Liisa Kotimäki, Hanna Kukkonen, Anna-Maija Kunnas, Matti Niemelä, Tuuli Paavola ja Irmeli Satka.
Varajäsenet: Tiina Laurila ja Sirkka Warvas.

u
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Heikki Immonen, Anna-Maija Kunnas ja Carola Gustafsson sekä
Liisa Kotimäki (vas.) ja Hanna Kukkonen matkalla Turun liittokokoukseen.

Helmereiden edustajat liiton
hallituksessa 2012
Helsingin Merkonomeja SMYL-liiton hallituksessa edustavat
Liisa Kotimäki, Matti Niemelä ja Merja Äimänen.
Liitto piti syyskokouksen Turussa Aboa Vetus & Ars Nova
-museon kokoustiloissa 26. marraskuuta 2011. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat ja hyväksyttiin myös
SMYL-liiton vuoden 2012 jäsenmaksuosuus, joka on varsinaisille jäsenille 59 euroa.

MJK:n hallituksen
Helmeri-edustus 2012
MJK:n hallituksessa varsinaisina jäseninä toimivat Heikki Immonen, Matti Niemelä ja Sirkka Warvas sekä varajäsenenä Merja Äimänen.

Helsingin Merkonomien kevätvuosikokoukseen
tiistaina 27.3.2012 kello 18.00.
Yhdistyksen toimiston kokoushuone, Pengerkatu 1 B 37, 00530 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 2011 toimintakertomus, tilinpäätös sekä
tilintarkastajien kertomus
2. päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
3. valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat edustajat
7. Ilmoitusasiat
8. Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Helmerien hallitus
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Kolumni

Paluu
työelämään
askarruttaa

S

Uuden elämän ihme
Pieni tarina toukokuussa syntyneen varsamme Linarosan alkuaskelista.
❦ Teksti ja kuva Sirkka Warvas

E

moni Linara odotti minua yksitoista
kuukautta, isäni on Hollannista. Nuori
omistajattareni valvoi muutaman yön
odottaen malttamattomana syntymääni.
Kun putkahdin outoon maailmaan, ihmetykseni oli valtava. Mitä ihmettä ensinnäkin tekisin näillä pitkillä koivillani,
eihän ne sovi mihinkään, enkä pääse edes
niiden päälle. Yritin ja yritin ja taas kupsahdin nurin. Emoni teki kyllä parhaansa
avittaakseen minua ylös työntämällä hellästi turvallaan. Hän myös puhdisti minut
kauniiksi. Olin kuulemma niin söpö, ihana ja vaikka mitä hellittävää.
Järjestin huolen aiheen hoitajilleni ja
kummastuksekseni myös emollenikin.
Olisi pitänyt kuulemma saada kahden
tunnin sisällä ternimaitoa, mutta kun en
sitten millään ymmärtäny mennä nisälle, joten sain tuttipullosta ensi hätään.
Luonto on kyllä viisas: emostani tuli heti
suojelija ja äiti, joka ajatteli vain minun
pienen parastani. Hän yritti eri keinoilla saada minua ymmärtämään, että mene
hyvänen aika imemään. Lopulta ne keksikin tarjota sormea, jonka perässä siirryin
emoni vatsan alle – ja elämä voitti.
Sitten pääsin jo ulos vihreälle nurmelle.
Voi miten suurelta maailma näyttikään.
Olin kyllä jo tottunut pitkiin koipiini, eivätkä ne olleet enää pahasti tielläni. Alus-

sa vähän pelotti ja turvauduin aina emoni
kylkeen ja vietin aikaani sen lähellä. Yritin kyllä nyplätä maasta sitä vihreetä, jota
emonikin ahkerasti pureskeli. Minulta se
luonnistui vain varsi kerrallaan. Sain tutustua turvallisesti myös tallin muihinkin
hevosiin. Suuriltahan ne näyttivät, vaikka
olivat minulle hyvin ystävällisiä ja ottivat
mielellään laumaansa. Heiltä sain myöhemmin sijaishoitoakin, kun ikävä yllätti
emon ollessa ratsastamassa.
Nyt olen jo iso varsa ja tottunut hyvin
kotitalliini. Pidän kovasti ihanista hoitajistani ja juoksen aina heitä vastaan. Saan
heitä suukotellakin – ihan oikeesti se on
ystävyyden osoittamistapani. Nolona
täytyy tunnustaa, että hekin kyllä halivat
minua. Minulla on hyvä olla ja olen oppinut luottamaan täysin ihmiseen, emonikin
tekee niin. He ovat ansainneet kunnioitukseni. Kuulemma emäntäni kasvattaa
minut lempeällä, mutta määrätietoisella
tavalla, eikä business -ajattelulla. Siksi
emoani ei laiteta heti odottamaan uutta
varsaa.
Pian koittaa aika, että minua aletaan
totuttamaan isojen tapaan ratsastamaan,
juoksemaan, hyppäämään ja käskystä
tekemään haluttuja juttuja. Mutta vielä
elelen stressitöntä lapsuuttani tutussa ja
turvallisessa kotitallissani isojen ystävien
kanssa – ja tietysti emoni. ❦

yksystä selviydyttiin perheessämme hyvin, vaikka välillä
olikin vaativampia jaksoja. Talvi on jo pitkällä - lopulta tuli luntakin. En kovin innokkaana odotellut
lumihankia viime talven suuren lumimäärän jälkeen, vaikka lapsille
olikin riemukasta, kun ensilumi satoi ja pysyi maassa pitkään.
Elämä rullaa omalla painollaan,
vaikka siihen ei aina luottaisi ja uskoisikaan. Varmaan siitä syystä onkin usein kiireen ja stressin tuntua.
Perheessämme on muutoksien aika.
On pitänyt tehdä erilaisia ratkaisuja
tulevaisuuden suhteen: olen lähdössä kodin tuttuudesta ja turvallisuudesta takaisin työelämän vaativiin
ja vaihteleviin kiemuroihin. Lapsille on pitänyt järjestellä hoitopaikat
ja saada erilaiset aikataulut kaikille
mahdollisimman sujuviksi. Tuntematon tulevaisuus saattaa hiukan
pelottaakin: ei tiedä, mitä tuleman
pitää ja ovatko valinnat olleet hyviä
ratkaisuja.
Lohduksi itselleni ja muille oman
tiensä etsijöille lainasin yhtä suosikkikirjailijaani, Paulo Coelhoa: ”On
otettava riskejä, kuljettava tiettyjä
teitä ja hylättävä muut. Kukaan ei
kykene tekemään valintoja tuntematta pelkoa.”
Näillä ajatuksilla toivotan tervetuloa kevätkaudelle. Pidetään mieli
lämpimänä talven keskellä. Nautitaan ja eletään tässä hetkessä, mutta toivotaan samalla kaikkea hyvää
tulevaisuudelle.
Hanna Kukkonen
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Tapahtumakalenteri
Osallistumismaksutili: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.
Maksaessasi käytä maksuviitettä ja lisäksi kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan nimi. Jos maksat useamman tilaisuuden yhdellä
kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.
Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin!
Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin
tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen.

Käykää lukemassa www.helmeri.fi -nettisivuilta uusimmat tiedot tapahtumista.
La 25.2.2012 klo 8.00 - n.18.00
Anna Liisa -musikaaliretki Tampereelle
Klo 8.00
Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista PS-Bussi Oy:n bussilla kohti
Tamperetta.
Klo 10.15–11.30
Vierailemme Museokeskus Vapriikissa (Alaverstaanraitti 5).
Ajantasaista tietoa: http://www.tampere.fi/vapriikki.html
Klo 11.40–12.40
Lounastamme Ravintola Franklyssä (Hallituskatu 22).
Menu: alkuruokana yrttitarhurin vihreä salaatti (salaattia,
tomaattia, kurkkua, marinoituja kasviksia ja yrttikastiketta),
pääruokana kananpojanrintaa, punaviinikastiketta ja lohkoperunoita
(pöytiin tarjoiltuna). (www.ravintolafrankly.fi)
Klo 13.00–15.35
Anna Liisa -musikaali Tampereen Työväen Teatterin suurella
näyttämöllä (Hämeenpuisto 32. Takit jätämme autoon).
Anna Liisa -musikaalin on sovittanut ja ohjannut Sirkku Peltola.
Tutustu tarkemmin: http://www.ttt-teatteri.fi/anna_liisa/etu/

Hinta 13,00 e (lippu ja opastus), maksuviite 5717.
Ilmoittautumiset ja maksut 15.2. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Näyttely avoinna: 10.2.2012 - 29.4.2012
Tutustu: www.ateneum.fi

Ke 29.2. kello 19.00

Heti esityksen päätyttyä alkaa kotimatkamme.
Noin klo 18.00 Saavumme lähtöpisteeseen Mikonkadulle.
Liput bussissa. Paikat riveillä 7-9, oikea.
Matkan hinta: 77,00 e, maksuviite: 5681.
Matka on täynnä. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen,
sähköposti: IreneUimonen@gmail.com.

Ke 29.2.2012 kello 17.00
Carl Larsson - Hyvän elämän jäljillä
Ateneumin taidemuseo

Helmereille on varattu opastettu käynti Ateneumin taidemuseoon
helmikuussa tulevaan Carl Larssonin Hyvän elämän jäljillä
-näyttelyyn.
Rakastetun ruotsalaistaiteilijan päämääränä oli maalata itsensä
yleisön sydämiin. Carl Larssonin (1853–1919) taide ja hänen
ateljeekotinsa Taalainmaalla Sundbornissa ovatkin vaikuttaneet
suuresti ruotsalaisten ja muiden eurooppalaisten käsityksiin siitä,
mitä parempi arki on. Larssonin kuvamaailma – jonka syntyyn liittyy
oleellisesti myös hänen vaimonsa Karinin panos – on ollut
sukupolvien ajan kepeän ja valoisan kodinsisustuksen ihanteena.
Ateneumin näyttely keskittyy kuvaamaan kotiaiheita, mutta mukana
on runsaasti myös Larssonin nuoruudentöitä, Ranskan Gréz-surLoingissa maalattuja suurikokoisia akvarelleja, joilla hän teki
taiteellisen läpimurtonsa. Ateneumin toisen kerroksen täyttävässä
näyttelyssä on kaikkiaan mukana yli sata maalausta. Näyttely
esittelee Carl ja Karin Larssonin myös mm. huonekalujen ja
taidekäsitöiden suunnittelijoina.
Näyttely tuotetaan yhteistyössä Turun taidemuseon kanssa ja siihen
kuuluva julkaisu on ilmestynyt syyskuussa 2011.
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Kuvassa Pirjo Määttä, Eero Aho, Katariina Kaitue ja Kristo Salminen.
Kuvaaja Tuomo Manninen.

He eivät asu enää täällä

Kansallisteatteri, Pieni näyttämö
Itäinen teatterikuja (Kaisaniemen puiston puolelta sisään)
Kansallisteatterin kevätkauden mielenkiintoinen uutuus
Kun pahin tapahtuu, suurin uhka nousee sisältämme. Syyskuun
yhdentenätoista sattuu onnettomuus, joka suistaa kahden
pariskunnan elämät raiteiltaan.
He eivät asu enää täällä on odottamattomien käänteiden draama
tragedian jälkeisestä elämästä ja keskiluokan turvattomuuden
tunteesta. Se on tarina hauraista ihmisistä, jotka pyrkivät
viimeiseen asti välttämään virheitä, mutta joutuvat kohtaamaan
väistämättömän.
Kansallisteatterin kotikirjailijana toimiva Paavo Westerberg on
aiemmin kirjoittanut ja ohjannut Kansallisteatteriin muun muassa
paljon kiitosta keränneet näytelmät Kotiin ennen pimeää (2006) ja
Valhe (2010).
Rooleissa: Katariina Kaitue, Kristo Salminen, Pirjo Määttä Eero Aho
Ohjaus: Paavo Westerberg
Ensi-ilta 9.2.2012
Liput: 28,00 euroa (norm. 30,00), maksuviite: 5759
Ilmoittautumiset ja maksut 15.2. mennessä.
HUOM! Ateneumin Carl Larsson -näyttelyn jälkeen ehdit hyvin
Kansallisteatteriin.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Tutustu: www.kansallisteatteri.fi

Tapahtumakalenteri
Ke 14.3.2012 klo 19.00
Ihmisen osa

Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie
5, Helsinki

Kuvassa Jukka Puotila ja Marja Salo
Kuvaaja Vertti Teräsvuori
Jaakko Saariluoma
Kuva © Charlotte Estman-Wennström

Lisäpaikkoja huippusuosittuun
Kari Hotakaisen Ihmisen osaan,
jonka pääosassa loistaa Ritva
Valkama.
Rooleissa: Ritva Valkama,
Markku Huhtamo, Sanna-Kaisa
Palo, Teemu Palosaari, Jaakko
Saariluoma, Armi Toivanen, KariPekka Toivonen, Leena Uotila,
Aslak Mamadou, Lotus Tinat/
Laura Lempiäinen/ Leeni
Rantala.
Ohjaus ja dramatisointi: Raila Leppäkoski.
Liput: 42,00 euroa, maksuviite: 5788
Ilmoittautumiset ja maksut 10.2. mennessä.

ratakierrokselle, jossa maitohapoille menevät sekä ruumis että
mieli.
Miten käy Martille ja Heidille, valmentajalle ja kestävyysjuoksijalle,
isälle ja tyttärelle?
Martti Huttusella oli tavoite: Suomen kestävyysjuoksun maineen
palauttaminen. Tytär Heidi alkaa tavoitella unelmaa. Harjoittelu saa
yhä pakkomielteisempiä ja absurdimpia sävyjä, ja kohta ollaan jo
liian vakavan kysymyksen äärellä. Näytelmässä Heidi selvittää,
kenen unelmasta lopulta oli kysymys.
Kesto: 1 tunti 20 minuuttia (ei väliaikaa)

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

ROOLEISSA Jukka Puotila, Marja Salo
DRAMATISOINTI JA OHJAUS Minna Leino

To 22.3.2012 klo 19.00

Liput: 25,00 e (norm. 27,00), maksuviite: 5762
Ilmoittautumiset ja maksut 20.2. mennessä.

Coppelia-baletti

Suomen Kansallisooppera
Marc Ribaud on tehnyt uuden tulkinnan suuresta balettiklassikosta
Coppelia ja sijoittanut sen elokuvantekijä Mélien maagiseen
fantasiamaailmaan.
Tarina nukentekijä Coppeliuksesta on komediallista klassista balettia
parhaimmillaan.
Kesto 2 t 20 min, 2 väliaikaa
Koreografia: Marc Ribaud
Musiikki: Léo Delibes
Musiikinjohto: Philippe Béran
Lavastus ja puvut: Dirk Hofacker
Valaistus: Jacques Chatelet
Osajako varmistuu myöhemmin.
Liput permannolla riveillä 7-9.
Vetäjä jakaa liput Oopperan aulassa puolta tuntia ennen esitystä,
sisään Mannerheimintien puolelta, heti ovesta vasemmalla,
nimilapussa Irene Uimonen.
Hnta aikuiset 61 € (norm. 70 €), lapset 35 € (alle 16 v.),
maksuviite 5704
Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen
Tutustu: www.ooppera.fi

Pe 23.3. klo 19.00
Maaninkavaara

Kansallisteatteri, Willensauna
Itäinen teatterikuja (Kaisaniemen puiston puolella)
Jukka Puotila Maaninkavaaran valmentajana!
“Jokainen matka on yhtälö, jossa ynnätään taitettu matka ja sen
aiheuttamat tunteet.”
Sinivalkoista urheiluhulluutta äärirajoilla! Miika Nousiaisen
romaaniin pohjautuva näytelmä lähettää isän ja tyttären uudelle

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.kansallisteatteri.fi

Ma 26.3. klo 15.00–16.30
Vierailu Fazerilaan Vantaalle
Fazer Makeiset Oy
Fazerintie 6, Vantaa

Tervetuloa tutustumaan ja herkuttelemaan Fazerille!
Aluksi luentosali Pastillissa esitys kaakaon ja Fazerin historiasta
nykypäivään. Tämän jälkeen teemme kierroksen suklaapolulla ja
näemme tehtaassa, kuinka makeiset ja konvehtiherkut liikkuvat
liukuhihnoilta pakkauksiin. Maistiaisia. Osallistujille jaettavan
lahjakassin lisäksi on mahdollisuus tehdä ostoksia
tehtaanmyymälässä. Osta siis samalla edullisesti esimerkiksi
pääsiäiseksi makeisia ja keksejä.
Tulethan ajoissa. Tutustumme aitoon suomalaiseen brändiin
ma 26.3. klo 15.00, jolloin pitää olla Fazerilassa.
Sitovat ilmoittautumiset 15.3.2012 mennessä.
Tutustumiskäynnille voi osallistua jäsenen lisäksi hänen
perheenjäsenensä tai ystävänsä.
Tilaisuus on maksuton.
Linkki: www.fazermakeiset.fi
Näin löydät perille:
http://www.fazer.fi/Tuotteet-ja-palvelut/
Suklaa-ja-makeiset/Yritysvierailut/Nain-loydat-perille/
Herkuttelemisiin!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
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To 29.3. klo 19.00

Kuva Kustannusosakeyhtiö Otavan julkaisemasta kirjasta
Fedja-setä. © Kustannusosakeyhtiö Otava, kuvittaja
Gennadi Kalinovski ja graafinen suunnittelija Markus
Pyörälä.

Pertti Sveholm, Carl-Kristian Rundman ja Vuokko Hovatta
Kuva © Charlotte Estman-Wennström

Kuninkaan puhe

Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5, Helsinki
Oscar-palkittu Kuninkaan puhe nyt Kaupunginteatterissa!
Kari Heiskanen ohjaaman Kuninkaan puheen pääosassa Carl-Kristian
Rundman.
Kuningas Yrjö VI:n tositarinaan perustuva draama Kuninkaan puhe
kertoo monarkin taistelusta ja yrityksestä löytää oma äänensä. Tämä
upea draama saa näyttämöversionsa lähes samaan aikaan Lontoossa
ja Helsingissä.
Kuninkaan puhe on koskettava historiallinen draama ystävyydestä,
sisusta ja sankaruudesta. Se on lämmin tarina heikkouksien
tunnustamisesta ja pelkojen voittamisesta aikana, jolloin rohkeutta
eniten tarvitaan.
Päärooleissa: kuninkaana nähdään Carl-Kristian Rundman,
puheopettaja Lionel Loguena Pertti Sveholm ja kuningatar
Elisabethina Vuokko Hovatta. Näytelmän ohjaa Kari Heiskanen ja
ensi-ilta on Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä 15.
maaliskuuta 2012.
Liput: 36,00 euroa (norm. hinta 38,00), maksuviite: 5775.
Ilmoittautumiset ja maksut 27.2. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

Ke 18.4. kello 18.30
Fedja-setä, kissa ja koira

Kansallisteatteri, Willensauna
Itäinen teatterikuja (Kaisaniemen puiston puolelta sisään)
Ihastuttava lastennäytelmä Kansallisteatterissa
Poika nimeltä Fedja-setä karkaa kotoaan Matroskin-kissan kanssa,
sillä Fedjan äiti ei tykkää kissoista. Matkalla Fedja ja Matroskin
kohtaavat Musti-koiran ja kolmikko lyö hynttyyt yhteen. He
muuttavat maalle, jossa sattuu ja tapahtuu monenmoista. Tutuiksi
tulevat niin utelias posteljooni Petškin kuin kaalipiirakalle perso
traktori!
Eduard Uspenskin rakastetun Fedja-sedän seikkailut hurmaavat
lapset ja vanhemmat hulvattomalla huumorillaan ja nokkelalla
sanailullaan. Vuonna 1974 ilmestynyt Fedja-setä, kissa ja koira on
Uspenskin Fedja-tarinoista ensimmäinen ja suosituin.
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Kansallisteatteri toivoo, että lapset toisivat esitykseen mukanaan
omia piirustuksiaan Fedja-sedästä! Piirustuksista kootaan näyttely
Willensaunan lämpiöön. Esityksen yhteydessä on myös mahdollisuus
ottaa valokuvia Fedja-tarinan hahmoina tintamareskissa
Willensaunan lämpiössä. Omat kamerat mukaan!
Esitys sopii perheen pienimmille, noin kolmesta ikävuodesta
ylöspäin. Iltanäytäntöjen alkamisaika on poikkeuksellisesti kello
18.30.
Rooleissa: Esa-Matti Long Harri Nousiainen Jouko Keskinen Karin
Pacius Petri Liski Emmi Pesonen ja Maija Ruuskanen.
Suomennos: Martti Anhava, ohjaus ja dramatisointi: Jukka
Rantanen.
Liput: 17,00 euroa (aikuinen), 15,00 euroa (lapsi).
Maksuviite: 5746
Ilmoittautumiset ja maksut: 15.3. mennessä.
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä lasten lippujen määrä.
Ensi-ilta Willensaunassa 7.3.2012.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Tutustu: www.kansallisteatteri.fi

To-su 19. – 22.4.
Helmerien Krakovan matka
MATKA ON TÄYNNÄ!
Koska matkalle olisi lähdössä enemmän kuin mukaan mahtuu, niin
olemme keskustelleet matkatoimiston kanssa mahdollisuudesta
järjestää vastaava matka syksyllä. Ota yhteyttä, jos olet
kiinnostunut syksyn matkasta.
Kevätmatkan alustava ohjelma
Lentoaikataulu (ajat paikallista aikaa ja sitoumuksetta), Finnair
Helsinki – Krakova klo 9.55 – 10.55
Krakova – Helsinki klo 21.35 – 00.25 (seuraava vrk)
Torstai 19.4.
Krakovan lentokentällä suomenkielinen opas vastassa ja lähtö
kaupunkikierrokselle.
Krakovan Vanhakaupunki on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä
historiallisia kaupunkialueita. Se on matkailijan kannalta myös
käytännöllinen, suurin osa kaduista on kokonaan rauhoitettuja
liikenteeltä, joten rakennuksia ja nähtävyyksiä saa rauhassa ihailla
kävellen. Vanhankaupungin sydän on upea keskiaikainen tori. Toria
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hallitsee vanha Verkahalli ja reunustoja kiertävät kymmenet
ravintoloiden ja kahviloiden terassit. Vanhankaupungin läpi kulkee
Kuninkaantie, joka johtaa Florianskin portilta Wawelin linnalle. Tätä
katua pitkin Puolan kuninkaat aikoinaan kulkivat linnalle
kruunattaviksi ja tuotiin myöhemmin haudattaviksi vielä senkin
jälkeen, kun hovi oli muuttanut Varsovaan 1500-luvun lopussa.
Wawelin katedraalin alle onkin haudattu suuri osa Puolan entisistä
hallitsijoista. Wawelin kukkula on edelleen puolalaisille pyhä paikka
ja renessanssityylinen Kuninkaanlinna yksi Krakovan tärkeimmistä
nähtävyyksistä.
Kierroksen aikana lounas Vanhassa kaupungissa ja retki päättyy
hotellille majoittumiseen.
Perjantai 20.4.
Aamiainen hotellissa.
Retki Wieliczkan suolakaivoksille, jotka sijaitsevat noin 10 km
Krakovasta itään. Tämä Unescon maailmanperintölistalle päässyt
nähtävyys on ainutlaatuinen kaivoskokonaisuus Euroopassa. Maan
uumenissa risteilee noin 300 km kaivoskäytäviä, jotka syvimmillään
ulottuvat 135 metrin syvyyteen. Vaikuttavin Wieliczkan
maanalaisista saleista on Pyhän Kingan kappeli, jonka kaikki
koristeet, kristallikruunut ja jopa alttaritaulu, on tehty suolasta.
Lounas retkipäivän aikana.
Lauantai 21.4.
Aamiainen hotellissa.
Tämän päivän retki vie täysin toisenlaiseen maailmaan: Krakovan
länsipuolella (70 km) sijaitsee Oswiecimin pikkukaupunki, joka
tunnetaan ehkä paremmin saksankielisellä nimellään Auschwitz.
Retken aikana on lounas Rukouksen ja Anteeksiannon keskuksessa.
Sunnuntai 22.4.
Aamiainen hotellista. Huoneiden luovutus ja lähtö hotellista klo
12.00.
Tutustuminen juutalaiskaupunginosa Kazimierziin. Alueelle on viime
vuosina perustettu useita trendikkäitä baareja ja musiikkikahviloita.
Lounas nautitaan kuunnellen Klezmer-musiikkia. Klezmer on ItäEuroopan juutalaisten kansanmusiikkia, jota on esitetty esimerkiksi
erilaisissa perhejuhlissa. Sana klezmer on jiddishiä ja tulee
hepreankielisestä sanasta kli zemer, joka tarkoittaa soittimia tai
musiikkia. Aikaa myös viime hetken ostoksille. Kuljetus
lentokentälle ja lähtö Suomeen.
Käymme jonain iltana Chopin-konsertissa Vanhan kaupungin torilla
sekä illallisella.
Hinta 791 euroa, maksuviite 5610
Lisämaksusta Yhden hengen huone, 82 e/huone/3 yötä
Ilmoittautumiset ja maksut 9.3. mennessä.
Hintaan sisältyy - Finnairin reittilennot meno-paluu
lentokenttäveroineen ja matkustajamaksuineen (viranomaismaksujen
muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin)
- majoitus 3 yötä jaetussa kahden hengen huoneessa
- bussikuljetukset ja suomenkielinen opastus ohjelman mukaan
- sisäänpääsymaksut ja käynnit Wawelin linnassa, Tuomiokirkossa,
Marian kirkossa, Wieliczkan suolakaivoksessa ja Auschwitzissä
(Wieliczkassa ja Auschwitzissä myös paikallisoppaat)
- Chopin-konsertti ja illallinen
- hotelliaamiaiset ja kolme ruokailua ohjelman mukaan
(sis. alkupala, pääruoka, jälkiruoka, vesi, kahvi/tee).
Hotelli: Alexander 1 ***
os. Ul. Garbarska 18
http://alexhotel.pl/Kontakt/Alexander-1
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit, www.matka-agentit.fi

La 12.5.2012 klo 14.00
Jüri Reinvere:
Puhdistus-ooppera
Suomen Kansallisooppera

Sofi Oksasen Puhdistus on ollut huikea kansainvälinen menestys
niin romaanina kuin näytelmänäkin. Nyt nähdään, miltä virolaisten
menneisyyden kipupisteisiin tarttuva teksti kuulostaa oopperana.
Vain harvoin uusi ooppera on herättänyt yhtä paljon mielenkiintoa
jo kauan ennen kantaesitystä. Säveltäjä Jüri Reinveren uutuutta
odotetaan innolla niin Suomessa kuin muuallakin.
Musiikinjohto: Paul Mägi
Ohjaus: Tiina Puumalainen
Lavastus: Teppo Järvinen
Puvut: Marjaana Mutanen
Valaistussuunnittelu: Timo Alhanen
Koreografia: Osku Heiskanen
Nuori Aliide: Helena Juntunen
Zara: Niina Keitel
Martin: Jaakko Kortekangas
Hans: Tuomas Katajala
Pavel: Juha Riihimäki
Lavrent: Koit Soasepp
Ingel: Hanna Rantala
Kuulustelija: Petri Pussila
Liput permannolla riveillä 7-9.
Esityskieli suomi ja viro, tekstitys suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi.
Jaan liput Oopperan aulassa puolta tuntia ennen esitystä, sisään
Mannerheimintien puolelta. Seison heti ovesta vasemmalla,
nimilapussa Irene Uimonen. Samalla annan myös kopion
juoniselosteesta.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen
Lippu 69 € (norm. 80 €), maksuviite 5733
Ilmoittautumiset 8.2. mennessä ja maksut 25.2.12 mennessä.
www.ooppera.fi

TI 8.5. KLO 16.00-18.00
Vierailu Pauligin kahvipaahtimoon
OY GUSTAV PAULIG AB
Satamakaari 20, Helsinki

Klo 16.00 Tervetulokahvit
Paulig tänään –yritysesittely
Museokierros Pauligin museossa
Tutustuminen paahtimon tuotantoon
klo 18.00 vierailu päättyy
Tulethan ajoissa! Tapaamisiin osoitteessa Satamakaari 20,
paahtimon pääsisäänkäynnin aulassa klo 16.00.
Sitovat ilmoittautumiset pe 20.4. mennessä.
Tutustumiskäynnille voi osallistua jäsenen lisäksi hänen
perheenjäsenensä tai ystävänsä.
Tilaisuus on maksuton.
Linkki: www.paulig.fi
Näin löydät perille: http://www.paulig.fi/fi/ota_yhteytta
Tule tutustumaan kahvin kiehtovaan maailmaan!
Helmeriterveisin Hanna Kukkonen
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La-su 19. – 20.5.

La-su 18. – 19.8.

TÜRI JA VIRON KUKKAPÄIVÄT

BIRGITTA-FESTIVAALIT TALLINNASSA

Viikonlopun kukkamatka keväiseen Tallinnaan ja Türiin
Keski-Viron Türissa vietetään perinteisiä kukkapäiviä, ihaillaan
kesää kohti kurkottavia taimia ja kukkia, ja haetaan tietysti
vinkkejä omaan puutarhaan ja parvekkeelle.
Ensimmäiset paikat varattiin netistä nopeasti, mutta saimme
Helmereille lisäpaikkoja kevään kukkapäiville!
Mahdollisuus myös balettiin:
Helmereille on varattu lippuja Rosalinde-balettiin Estoniateatterissa 19.5. kello 19.00. Lipun hinta on 32,00 euroa. Lippujen
varaus ja maksu (Helmerien tili) 31.3. mennessä!
Matkaohjelma:
Lauantai 19.5.
Lähtö Helsingistä Viking XPRS -aluksella klo 11.30, tulo Tallinnaan
klo 14.00. Tallinnassa vieraillaan kasvitieteellisessä puutarhassa,
joka sijaitsee kymmenisen kilometriä keskustasta Pirita-joen
rannalla luonnonkauniissa paikassa. Arboretumin ja ruusutarhan
lisäksi mielenkiintoinen nähtävyys on mm. palmuhuone.
Majoittuminen Meriton Grand Spa & Conference -hotelliin ja
loppuilta vapaata aikaa kaupungilla.
Sunnuntai 20.5.
Aamiaisen jälkeen lähdetään kohti Türia, jossa menossa ovat
perinteiset kukkamarkkinat. Kaupunkia kutsutaan Viron
kevätpääkaupungiksi, jonka pinta-alasta kolmasosa on viheralueita.
Kauniit puistot ja istutukset sekä kaupunkilaisten omat hyvin
hoidetut puutarhat ovat toukokuussa täydessä kukkaloistossa.
Markkinoilla on myynnissä myös käsitöitä ja paikallisia
maatilatuotteita. Kukkamarkkinoilta lähdetään jälleen kohti
Tallinnaa.
Viking XPRS lähtee lauantaina klo 18.00 Tallinnasta ja saapuu
Helsinkiin 20.30. Sunnuntaina paluun lähtöaika on klo 16.30
Tallinnasta ja laiva saapuu Helsinkiin klo 19.00.
Hinta: 245 euroa, maksuviite 5720.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 39 euroa.
Ilmoittautumiset ja maksut 18.4. mennessä.
Ennakkomaksu 75 euroa maksetaan kahden viikon sisällä
ilmoittautumisesta, loppumaksu 5.4. mennessä. Maksu
balettilipusta 32,00 euroa (Muista varata erikseen).
Hinta sisältää:
* laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä
kansipaikalla
* buffet-ruokailut ruokajuomineen laivalla (meno-paluu)
* majoitus kahden hengen huoneessa Meriton Grand Conference &
Spa hotellissa
* hotellin buffet-aamiainen
* matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset, vierailu Tallinnan
kasvitieteellisessä puutarhassa ja Türin kukkapäivillä
* suomenkielisen oppaan palvelut retkien aikana.
Hotelli:
Meriton Grand Spa & Conference ****
Hyvätasoinen hotelli Vanhan kaupungin tuntumassa. Yli 400
huonetta, joissa WC ja kylpyamme/suihku, minibaari, puhelin,
tallelokero, ilmastointi, SAT-TV, vedenkeitin, hiustenkuivain ja
maksuton langaton internet-yhteys.
www.meritonhotels.com
Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna klo 11.30 - 14.00 Viking XPRS
Tallinna - Helsinki klo 16.30 – 19.00 Viking XPRS
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy
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Tallinnan kesätapahtuminen kruunu on elokuiset Birgitta-festivaalit,
jotka järjestetään Piritan historiallisen luostarin alueella. Nämä
keskiaikaisen luostarin rauniot, hämärtyvä kesäilta ja meren kohina
rannalla luovat ainutlaatuiset puitteet musiikille ja taideelämyksille.
Laiva-aikataulu:
Helsinki – Tallinna Viking XPRS klo 11.30–14.00
Tallinna-Helsinki Viking XPRS klo 16.30–19.00
Matkaohjelma:
Lauantai 18.8.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS klo 11.30–14.00.
Saapuminen Tallinnaan, jossa kuljetus Pirita Top Spa -hotelliin, joka
sijaitsee n. 10 minuutin ajomatkan päässä Tallinnasta. Illalla Don
Giovanni -ooppera, joka esitetään viereisen Piritan luostarin
alueella.
Sunnuntai 19.8.
Aamiainen, jonka jälkeen vapaata aikaa. Päivällä lähtö kohti
taidemuseo KUMUa, jossa opastettu kierros. Kuljetus satamaan, ja
Viking XPRS lähtee klo 16.30 kohti Helsinkiä, jonne saavutaan klo
19.00.
Matkan hinta: 165,00 euroa, maksuviite 5791
Ilmoittautumiset ja maksut 31.5. mennessä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 30,00 e.
Hintaan sisältyy: laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking
XPRS:llä kansipaikalla * hotellikuljetukset * majoitus kahden
hengen huoneessa hotelli Piritassa * hotelliaamiainen * lippu
festivaalien Don Giovanni –oopperaan * vierailu taidemuseo
KUMUssa * suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja
KUMUssa
Hotelli:
Pirita Top Spa
Regati pst 1, 11911,Tallinn, EESTI
Puh. +372 639 8600, fax. +372 639 8821
Kylpylähotelli, joka sijaitsee 10 minuutin ajomatkan päässä
Tallinnan keskustasta, merenrannalla Pirita-joen suulla. Hotelli on
osa Tallinnan Olympia Purjehduskeskusta, joka rakennettiin vuonna
1980 Tallinnassa järjestettyjä olympiakisoja varten. Hotellissa
monipuoliset kauneus-, terveys- kylpylä- ja wellnesspalvelut sekä
erilaisia hoitopaketteja. Huoneita yhteensä 267, joissa mukavuudet.
Kaikilla hotellin asiakkailla vapaa pääsy uima-altaalle, saunaan ja
höyrysaunaan.

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi,
puhelin: 050 428 5588.
Osallistumismaksut tilille:
127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.
Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman
tilillemme. Lunastamme vain eräpäivään mennessä maksetut
liput.
Teatteri- ja konserttiliput saa noin puoli tuntia ennen
näytöstä sisääntuloaulassa Helmeri-vetäjältä.
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!

Turvaa tulevaisuutesi!
Liity jäseneksi!

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

Tai suosittele jäsenyyttä!
Palkitsemme molemmat!

JÄSENEDUT

Molemmat - sekä uusi jäsen että
suosittelija - saavat liittymislahjana
edullisen arvokupongin, joka sisältää
YÖPYMISEN KAHDELLE
50 eurolla Standard-huone tai
70 eurolla Superior-huone
Sokos Hotel Virussa, Tallinnassa
Laivamatkat saat jäsenetuhintaan
valitsemastasi laivayhtiöstä.

Liity heti!
Kampanja-aika 1.1.-28.2.2012.
Viru-arvokuponki on voimassa
14.6.2012 saakka.

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon
rahanarvoisia jäsenetuja.
● Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
● Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
● Matkustajavakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin
(koti, auto-, henkivakuutus ym.)
● Helmeri-lehti ja Merkonomi News
-lehti, molemmat neljä kertaa
vuodessa
● Helsingin Merkonomit ry:n tarjoamat
palvelut ja tapahtumat
● Liiton matkat ja tapahtumat
JÄSENMAKSU
● Jäsenmaksu ainoastaan 83 euroa
koko kalenterivuosi
● Jäsenmaksu on verotuksessa
vähennyskelpoinen!
TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS
EI SISÄLLY LIITON JÄSENYYTEEN
Liity erikseen valitsemaasi palkansaajan
tai yrittäjän työttömyyskassaan. Kassasta saat työttömyyden kohdatessa ansiosidonnaista päivärahaa.

SMYL - SINUN LIITTOSI

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

KAUPUNGIT JA
KIERTOMATKAT

RISTEILYT

Kartanoromantiikkaa

Upea uutuus:

Kiovasta Krimille ja Odessaan

Virossa • 3 pv alk............. 265,–
Dublin ja Belfast

• 18.–27.5. ja 21.–30.9. alk.

• 5 pv alk...............................

Dnepr ja Mustameri

1.795,–

Laatokka ja Ääninen
Valamo, Syväri, Kizhi, Petroskoi
Bussikuljetuksia eri puolilta Suomea!

• 11.–16.6. ja 16.–21.7. alk.......

Jangtse-joki ja
Shanghai
• 17.–25.9.. .........................

645,–

1.160,–

Böömin ja Alppien
aarteita • 5 pv alk........1.195,–
Liverpool ja PohjoisWales • 5 pv alk............1.295,–
Suuri junamatka

Siperian halki Kiinaan
• 15 pv alk. .........................

2.095,–

3.395,–

Junalla 2 hengen vaunuosastossa
Siperian ja Mantsurian halki Kiinaan,
paluu Pekingistä lentäen.

TEEMAMATKAT
Kentin linnat ja puutarhat
• 4 pv .......................................

Agatha Christien Englanti
• 5 pv....................................

• 5 pv.........................................

995,–

Gotlanti

ruusujen ja dekkarien saari

• 4 pv .......................................

890,–

Vaellus

Santiago de Compostelaan

1.565,–

• 9 pv ...................................

UUSI esitteemme on ilmestynyt:
kaupunkeja ja kiertomatkoja,
risteilyjä ja teemamatkoja,
ryhmämatkaideoita!
Hinnat sis. kuljetukset Helsingistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.

1.290,–

Mika Waltarin Istanbul

Makusi mukaan maailmalle

• HELSINKI • JOENSUU • PORVOO • TURKU • Vapaa-ajanmatkat puh. 010 321 2800

995,–

Matka
agentit
www.matka-agentit.fi

Puheluiden hinnat 8,28 snt/puh + lankaverkosta 5,95 snt/min.
matkapuhelimesta + 17,04 snt/min (+alv).

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2012
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

La 25.2.

8.00

Musikaaliretki Tampereelle

77,00 e, viite 5681

Ke 29.2.

17.00

Carl Larsson, Ateneum

13,00 e, viite 5717

Ke 29.2.

19.00

He eivät asu enää täällä, Kansallisteatteri

28,00 e, viite 5759

Ke 14.3.

19.00

Ihmisen osa, Kaupunginteatteri

42,00 e, viite 5788

To 22.3.

19.00

Coppelia-baletti, Kansallisooppera

61,00 e, viite 5704

Pe 23.3.

19.00

Maaninkavaara, Kansallisteatteri

25,00 e, viite 5762

Ma 26.3.

15.00

Vierailu Fazerilaan

maksuton

Ti 27.3.

18.00

Yhdistyksen kevätkokous toimistossa

To 29.3.

19.00

Kuninkaan puhe, Kaupunginteatteri

36,00 e, viite 5775

Ke 18.4.

18.30

Fedja-setä, Kansallisteatteri

17,00 e, viite 5746

Krakovan matka

791,00 e, viite 5610

To- su 19.-22.4.
La 12.5.

14.00

Puhdistus, Kansallisooppera

69,00 e, viite 5733

Ti 8.5.

16.00

Vierailu Pauligin paahtimoon

maksuton

La-su 19.-20.5.

Türin kukkamatka

245,00 e, viite 5720

La-su 18.-19.8.

Birgitta-festivaalit, Tallinna

165,00 e, viite 5791

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla:
www.helmeri.fi. Osallistumismaksut tilille: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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Marja Alppi, Helmeri-päivystys
Puhelin 050 372 7422
marja.alppi(at)gmail.com
Heikki Immonen
Puhelin 0400 841 784
heikkiimmonen(at)hotmail.com,
Liisa Kotimäki, II varapuheenjohtaja
Puhelin koti 050 5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi
Hanna Kukkonen
hanna.e.kukkonen(at)gmail.com
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi
Matti Niemelä, I varapuheenjohtaja
Puhelin 0400 873 367
matti.niemela(at)realseam.fi
Tuuli Paavola, hallituksen sihteeri
Puhelin 044 2562901
tuuli.paavola(at)gmail.com
Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka(at)kotiposti.net
Varajäsenet:
Tiina Laurila
tii.laurila@gmail.com
Sirkka Warvas
Puhelin 0440 519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi

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

Päätoimittaja:
Toimitussihteerit:
Toimituskunta:
Toimittajat:

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

Merja Äimänen
Liisa Kotimäki, Sirkka Warvas
Hallitus
Anni Purontaa
Matti Niemelä
Hanna Kukkonen
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
24 €/vuosi
Mediakortti
Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
Aikakauslehtien liitto,
Helsingin kauppakamari

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Puhelin: (09) 827 5542, faksi: (09) 827 4841
Palvelunumero 0400 996 346
www.smyl.fi
Sähköpostit: info@smyl.fi, jasenrekisteri@smyl.fi
MJK-instituutti
Käyntiosoite:
Iso Roobertinkatu 20–22 A, 4. krs, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 143, 00121 HELSINKI
(Toimisto on avoinna ma - pe klo 9.00 - 16.00.)
puh. (09) 4762 5200, faksi (09) 4762 5222
www.mjk.fi
Sähköposti: yleinen sähköpostiosoite on info@mjk.fi
Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi/fi
Uusimaa, puhelin (09) 774 711
sähköposti: helsinki.tsp@tsp.stm.fi
Työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysneuvonta
puh. 010 6076700 (ma – pe 9.00 – 17.00)
www.mol.fi

TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2012
Postiosoite:
Työttömyyskassa Nomit
PL 52
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 20, 3 krs, Vallila
Kassan toimisto on avoinna ma – to klo 9.00 – 15.00, pe klo
9.00 – 13.00.
Olet tervetullut käymään toimistolla tarvitessasi opastusta
etuuksien hakemiseen sekä ansioturvaan liittyvissä asioissa.
Voit jättää kassalle osoitetun postin sisäänkäynnin yhteydessä
olevaan postilaatikkoon (1. krs, ma - pe klo 7.30 - 16.00).
Internet-osoite: www.tknomit.fi
Palvelupuhelin 09 8689 4040 ma, ti, to, pe klo 9.00 – 12.00,
ke klo 12.00 – 15.00. Palvelupuhelimemme palvelee sinua
kaikissa jäsenyys- ja etuusasioissa.
Faksi (09) 8689 4040
sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi

Vastaamme sähköpostitse jäsenyyteen liittyviin tiedusteluihin.
Henkilökohtaisiin etuuksiin liittyvissä tiedusteluissa pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä palvelupuhelimeemme.
Vuoden 2012 jäsenmaksu 114 €
Työttömyyskassa postittaa jäsenmaksulaskun tammikuun lopussa. Työttömyyskassan jäsenmaksu, 114 €/vuosi ja 9,5 €/kk,
on verovähennyskelpoinen.
Osoitemuutosilmoitukset työttömyyskassaan sähköisen
asioinnin kautta nettiosoitteesta: www.tknomit.fi. Jos et ole
kassan jäsen, voit liittyä suoraan netin kautta.
Liittoon ja kassaan pitää liittyä erikseen.

Ota tämä sivu talteen!

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

– lehti

Jäsenmaksun maksamalla
saat jäsenetusi
Vuoden 2012 jäsenmaksulomake, jossa on mukana uusi kaksivuotinen
jäsenkortti, on lähetetty tammikuussa. Laskun eräpäivä on 31.1.2012.
Jäsenkortti on voimassa vain, kun olet maksanut kyseisen vuoden
jäsenmaksun.
Helsingin Merkonomien vuosimaksu tänä vuonna on 83 euroa. Siihen
sisältyvät SMYL-liiton ja Helmereiden jäsenmaksuosuudet. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.
Opiskelijan maksu on 32 euroa ja seniorijäsenen (70 täyttänyt) vuosimaksu 42 euroa vuodessa.
Tutustu rahanarvoisiin jäsenetuihisi sivuilla: www.smyl.fi.
JÄSENHANKINTAKAMPANJA sivulla 21.

Työttömyyskassa Nomit
Jäseneksi voivat liittyä:
Kaikki toisen asteen tai ylemmän tutkinnon suorittaneet palkansaajat alasta riippumatta.
Lisäksi kassaan voivat liittyä tutkintoihin opiskelevat ansiotyössä olevat henkilöt.
Jäsenmaksu vuonna 2012 on 114 euroa/vuosi.
Liity netissä: www.tknomit.fi

Ilmoittaudu Helmeri-tapahtumiin nyt
Internetin kautta.
Se on helppoa.
Tutustu kotisivuihin ja tapahtumiimme
osoitteessa:
www.helmeri.fi
Päivitä tietosi jäsenrekisteriin:
www.smyl.fi

