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Pääkirjoitus

Vuoden vaihtuminen avaa uusia ovia

V

alo saa nyt lisää tilaa vuorokauden jokaisena päivänä. Muutoksen huomaa
parhaiten töihin tulessa ja töistä lähtiessä. Siitä osaa iloita: aivan kuin kokisi
sen ensimmäistä kertaa. Toki ensimmäistä tänä vuonna. Mieliala kohenee samaa
vauhtia auringon kanssa – kohti kevättä
mennään.
Matkamessut ovat tammikuun piristysruiske. Osastoilla kierrellessä on kuin eri
maailmassa – milloin Karibian risteilyllä,
milloin Lapin lumilla. Ja samalla miettii
matkakohteita Helmereillekin. Kevään
Helmeri-matkat ovat olleet ilahduttavan
suosittuja. Sekä pääsiäismatka Alpeille
että huhtikuun lopun teatterimatka Tarttoon ovat houkutelleet yli 20 osallistujaa.
Hieno juttu! Yritämme löytää jäsenillemme erilaisia matkakohteita – sellaisia, joihin ei omin päin tulisi lähdetyksi tai edes
pääsisi. Syksyn viikonloppumatkaksi Ilse Samuelsson tarjoaa Helmereille neljän päivän elämysmatkaa Garda-järven
Salòn ihastuttavaan pikkuhotelliin, entiseen luostariin, jossa emännöi suomalai-

nen Jaana Nakari. Syysmatkan tarkemmat
tiedot löydät Helmeri-tapahtumien sivuilta 20 ja 21.
Ihania muistoja kertyy yhteisiltä matkoiltamme ja muista jäsentapahtumista.
Niistä kerromme kuvin ja sanoin mielellämme Helmeri-lehdessä, jotta mukavan
yhdessäolon tunne jää elämään ja houkuttelee mukaan uusiakin osallistujia. Siitä
aina iloitsemme.
Vuoden vaihtuessa harrastustoiminta
lisääntyy aina. Ihmisillä on intoa lähteä
mukaan kaikkeen uuteen ja yllättävään.
Lehdestämme saat lukea kahdesta täysin
erilaisesta innostavasta harrastuksesta, ihmisen ja hevosen yhteistyöstä sekä kodin
raivauksesta, joihin Sirkka Warvas ja Liisa Kotimäki lukijamme tutustuttavat. Helmereille yhdistyksen toimistossa järjestetty kodin raivausilta marraskuussa täyttyi
nopeasti, joten järjestämme uuden tilaisuuden helmikuussa. Kodin raivauksen
saloihin meidät johdattaa Paula Mäntynen, jonka ansiokkaasta ja pitkästä taloushallinnon ammattilaisen urasta Helsingin

kaupungilla kerrotaan tässä numerossa.
Paljon uusia jäsentapahtumia Helmereille on järjestetty taas alkaneelle vuodelle. Hyvänä esimerkkinä uusista ideoista on iloinen vaateilta maaliskuun
alussa Kaapelitehtaan Teatterimuseossa,
jossa esitellään Titvin yksilöllistä muotia.
Reippaina mannekiineina toimivat hallituksemme jäsenet Hanna Kukkonen ja
Tuuli Paavola. Kutsun iltaan löydät tapahtumasivulta 17. Lähde mukaan ja ota
ystäväsikin mukavaan muoti-iltaan.
Keväällä on tarjolla paljon muutakin
mielenkiintoista Helmeri-ohjelmaa, joihin
kannattaa tutustua lehtemme Tapahtumaosiosta. Unohtamatta, että uusimmat tapahtumat ja tarkemmat tiedot löytyvät
kotisivuiltamme www.helmeri.fi.
Hyvää alkanutta vuotta lukijoillemme!
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme.
Merja Äimänen

Ethän koskaan luovu unelmastasi vain siksi,
että sen saavuttamiseen kuluisi liian pitkä aika?
Aika kuluu joka tapauksessa.
(Positiivarit)
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Lämminhenkinen ilta käsityön ystäville

Tutustuminen
Novitan LankaDeliin

it
Helmer
n
Novita sa
il l a s
kä sit yö 2
28.11.1

Novitan LankaDeli-myymälä Kampissa on uudentyyppinen
neuleharrastajien kohtaamispaikka. Sieltä voi hakea ideoita
ja vinkkejä sekä kokoontua tekemään käsitöitä yhdessä.
❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

H

elsingin Merkonomit vieraili viidentoista neuleista kiinnostuneen jäsenen
voimin brändimyymälä LankaDelissä marraskuussa. Novitan myyntipäällikkö Anita
Damski otti meidät vastaan ja
kertoi yrityksestä ja sen lankatuotannosta.
Novita Oy on vuonna 1928
perustettu perheyritys ja Suomen suurin käsityölankojen
valmistaja. Korialla, Kouvolan kaupungissa sijaitsevassa
kehräämössä valmistetaan ja
värjätään noin miljoona kiloa
lankaa eli 10 miljoonaa lankakerää vuodessa. Suurin osa

langoista myydään Suomeen.
Novita tarjoaa asiakkailleen
täyden palvelun neulepaketin:
langat, puikot, Novita-lehden ja
-klubin, itse suunnitellut neulemallit ja -ohjeet, puhelinopastuksen sekä neuleisiin sopivat
tekstiilit. Novita julkaisee maksullista Novita-lehteä ja lehden
tilaajat liittyvät automaattisesti
Novitaklubiin. Lehden kaikki
käsityöideat on toteutettu luonnollisesti Novita-langoilla.
LankaDelissä on pidetty suosittuja teemallisia neulekerhoiltoja, joissa ohjaajina ovat
toimineet joko myymälän oma
henkilökunta tai ulkopuoliset
ohjaajat. Myös lapsille järjestetään omia neulekerhoiltoja. ❦

Kuvassa myyntipäällikkö Anita Damski. Kuulimme trendeistä ja
eri lankalaaduista. Langoilla on kaksi sesonkia; kevät-kesä ja
syksy-talvi.

Saimme vinkkejä ja ideoita tämän kauden neuleista ja kuulimme kevätkauden uutuuksista. Nautimme samalla makoisat kahvit ja Marttojen leipomat uunituoreet korvapuustit.
4

Käsitöiden tekemisen suosio on viime vuosina kasvanut
vinhaa vauhtia. Villasukat ovat sopivan pienen kokoisia
käsitöitä matkalla. Kuvassa Päivi Hertell neuloo ja Tarja Lintunen tarkkailee.

Lopuksi tutkimme LankaDeli-myymälän valikoimia ja
teimme ostoksia.

LankaDeli Helsingin keskustassa:
Myymälä sijaitsee Martta-talossa,
osoitteessa Malminrinne 1 B, Helsinki.
Normaalit aukioloajat: Ma-pe klo 10–18 ja la klo 9-14.
www.novita.fi

Kuvassa etualalla Novitan Rose Mohairlankaa. Novitan tunnetuimmat käsityölangat ovat 7 Veljestä ja Nalle.

Joulutorit piristivät Riian keskustaa
❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen
Mukava, kahdentoista hengen
Helmeri-ryhmämme vietti ensimmäistä adventtiviikonloppua Latvian kauniissa pääkau-

pungissa, Riiassa. Lensimme
Helsingin ensimmäisestä ja
pahimmasta lumimyräkästä
tunnissa Riikaan, jossa sää oli
leuto ja vähäluminen.

Helmer
it
R i i a ss a
30.11.-2
.12.12

Tutustuimme Latvian komeaan pääkaupunkiin Riikaan paikallisen oppaan hvyällä opastuksella.
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Riian vanhakaupunki
yllättää joka kulmassa.

Vanhankaupungin joulutorit avautuivat samana viikonloppuna. Riiassa oli useampia joulumarkkinoita, joissa

myytiin paikallisia käsitöitä,
ruokia ja kuumaa glühweinia keskieurooppalaiseen tapaan. ❦

Nautimme vanhankaupungin jouluisesta tunnelmasta ja maukkaasta ruuasta hyvässä seurassa.
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Kauneusillassa tutustuimme
Oriflame-kosmetiikkaan

Helme
kauneu r it
s il l a s
10.12.12 sa

Käsivoiteita, shampoita, deodorantteja, ihonhoitotuotteita
ja muuta kosmetiikkaa
❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

O

riflamen ihonhoitotuotteiden esittely- ja
myynti-ilta pidettiin jäsenillemme Helmerien Pengerkadun toimiston tiloissa
10. joulukuuta. Meille jäi
illasta hyvä fiilis: tunnelma
oli tosi ystävällinen. Saimme
lahjaksi myös ihanat ihon hapenottokykyä lisäävät ampullit, jotka tulivat käyttöön ihan
heti. Kauneustuotteita meille
esittelivät aluejohtajat Tytti
Meier ja Nina Kalevi.
Oriflame on kansainvälinen
kosmetiikkayritys, joka toimii
yli 60 maassa. Yrityksen perustivat vuonna 1967 kaksi ruotsalaisveljestä ystävänsä kanssa. Tuotteiden jakelukanava on
suoramyynti. Tuotteet myydään
siis ilman välikäsiä. Oriflame
valittiin vuoden suoramyyntiyritykseksi vuonna 2006. ❦

Nina ja Tytti (oik.) toivat kauneusiltaan mukanaan tuotteet ja tarvikkeet sekä antoivat vinkkejä,
opastusta ja mahdollisuuden kokeilla tuotteita kaikessa rauhassa.

Ihonhoitoilta keväällä
Toukokuussa on luvassa uusinta kauneusillasta, jolloin
kiinnitämme huomiota ihon puhdistamiseen ja hoitamiseen. Teemme itsellemme opastetun kasvohoidon ja tutustumme samalla Oriflamen kosmetiikkaan.

Yhdistyksen jäsenillassa oli esittely- ja myyntipöytä, josta saimme
kokeilla tuotteita. Esillä oli luonnollisesti paljon naisille suunnattuja tuotteita, mutta myös miehille löytyvät omat ihonhoitotuotteet.

Oriflamen tuotteita esittelivät aluejohtajat Tytti Meier ja Nina Kalevi.
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Ota aluksi tavoitteeksi työskennellä raivauskohteessa vain tunti kerrallaan,
joka päivä vähän, Paula Mäntynen (oik.) neuvoo.

Teemai
lt
Helmer a
ie
toimi st n
ol
19.11.20 la
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Tietoa kodin raivauksesta
”Ne vaan täytyis kaikki käydä joku kerta läpi.” Mikä neuvoksi kun tavaraa on karttunut?

❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki ja
Paula Mäntynen

O

tsikossa on pulmaa purtavaksi enemmäksikin
kuin kahdeksi tunniksi.
Seitsemäntoista asiasta kiinnostunutta jäsentä mahtui
kuuntelemaan kiinnostavaa
aihetta marraskuiseen Helmeri-iltaan. Merkantti, merkonomi ja ekonomiksi työn
ohella opiskellut, nyt eläkevuosistaan nauttiva, Paula
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Mäntynen kertoi Helmereille
kohdistetun teemaillan aikana
omaa raivaustarinaansa.
Paula asuu omakotitalossa
ja raivauskohteitahan riittää.
Raivaamista riittää toki kerrostalossa asuville. On vinttikomeroa, kellarikomeroa, autotallia ja tietysti ne asunnon
lukemattomat kaapit.

Mikä neuvoksi?
Aloita raivaus pienestä kohteesta. Kohde voi olla lompak-

ko, käsilaukku, astiakaappi,
astiakaapin yksi hylly. Pienestä kohteesta selviytyminen innostaa jatkamaan. Seuraavaksi näet pursuavat kenkävuoret,
turvoksissa olevan vaatekaapin, astiakaapista putoilevat
kipot ja niin edelleen.

Kierrätä
Raivauksen aloitettuasi huomaat miettiväsi tavaroiden
uutta sijoituspaikkaa. Siinäpä
onkin ensimmäisiä haasteita.

Mihin sijoitan? Onko uutta parempaa säilytyspaikkaa
kotona? Lahjoitanko? Vienkö SPR:n Konttitavarataloon,
Kierrätyskeskukseen, Sorttijäteasemalle? Voinko laittaa
sekajätteeseen? Onko minulla aikaa mennä kirpputorille? Kirpputori-innostuksessa
kannattaa miettiä aiheeseen
käytettävää aikaa suhteessa
hyötyyn. Joskus kirpputorilla
käynti voi toimia sosiaalisena
tapahtumana ystävien kesken,

”

Aloita raivaus pienestä kohteesta.
Pienestä kohteesta selviytyminen
innostaa jatkamaan.

eli sitenkin puolustaa paikkansa. Mietipä kuitenkin: jos
noin seitsentuntisen rupeaman
raivaisit valitsemaasi kohdetta
kotona, niin olisitko tyytyväisempi lopputulokseen.

Kodin tavaroiden perkaus
Älä luovu kuitenkaan historiastasi. On paljon säilyttämisen arvoista ja sellaista, jonka
haluaa olevan esillä kauniisti.
Tästä seuraa, että raivaus ei aina etene vauhdilla, vaan vaatii
malttia ja miettimistä. Joskus
ajattelemme, että kaaos ratkeaa, kun hankimme uuden hyllykön, kaapin tai lipaston.
– Järjestys on väärä. Ensin
pitää arvioida, onko kertynyt
tavaraa, joka ei ole enää käytössä eikä mahdollisesti tule
myöhemminkään käyttöön.
Ole realisti, Paula vetoaa. Jos
säilytät rikkinäisiä tavaroita,
eriparisia lautasia tai kuppeja
- ovat kyllä muotia nykyään -,

”

niin mietipä, onko sinulla aikaa korjata. Jos ei ole, luovu
tavarasta. Jos tyyliisi ei sovi
tarjota illallista eriparisista
astioista, niin luovu niistäkin.
Joku saattaa Kierrätyskeskuksen hyllyltä hakea juuri sitä
kahvikupin lautasta.
Paulan neuvo oli myös ottaa
raivaus omaksi pitkäaikaisemmaksi harrastukseksi. Monet
meistä harrastavat kieliä, käsitöitä tai jumppaa viikoittain.
Miksi emme halua hyväksyä
harrastukseksi kotimme raivausta? Erityisesti suositeltavaa
se on silloin, kun tavaramäärä
jo ahdistaa.
Paulan raivausharrastus alkoi siitä, kun mielessä oli muhinut ajatus, että jotain PITÄISI tehdä ja se oli suorastaan ahdistanut. Matka alkoi
parisen vuotta sitten ja Paulan
kertoman mukaan se jatkuu
edelleen. Tavaroiden raivauksesta hän kertoi nyt siirtyneen-

Monesti kaaos syntyy siitä, että tavaroilla ei ole omaa paikkaa,
koska joka paikka on täynnä. Siis jostain täytyy luopua.

sä kodin papereiden, lehtien
ja muiden erityiskohteiden
kimppuun.

Apua saatavilla!
Et ole yksin tavarapaljouden
kanssa. Jos et halua raivata itse, niin tänä päivänä saa raivaukseen apua ammattijärjestäjiltä, nettiosoitteessa: www.
ammattijarjestajat.fi. Mainio
apu, koska työ on kotiin kohdistuvaa palvelua, joka on kotitalousvähennyksen piirissä.
Ammattijärjestäjät Helsingin

alueella ovat rohkeita yrittäjiä, joiden apuun kannattaa
turvautua. Näin pääset nopeasti raivauksen alkuun, josta
on helppo itsekin jatkaa. On
myös erikoistilanteita, joissa
kotiin tarvitaan ”lattiatilaa”,
esimerkiksi rollaattorilla liikkuvalle vanhukselle tai väljempää makuuhuonetta leikkauksesta toipuvalle potilaalle.
Mikä tässä on parasta? Kun
raivaus on ”päällä”, niin huomaat käveleväsi siellä kauppojen houkutusten ohi, koska
mietit ”mihin minä tuonkin
sijoitan…”.
– Näin turha ostos jää tekemättä, Paula korostaa.
Raivaus on mielentila ja siihen jää koukkuun, kuten mihin
tahansa hyvään harrastukseen.
Raivausajattelun Suomeen
tuonut ammattijärjestäjä Anne te Velde-Luoma julkaisi
aiheesta hyvän kirjan: Kaaoksen kesyttäjä - tavarat, paperit
ja aika haltuun.
Paula on käynyt Anne te
Velde-Luoman suosituilla ja
inspiroivilla kursseilla. Anne
opetti Paulaa investoimaan
omaan elämään ja elinympäristön hallintaan. ❦

Illan tunnelma oli kiva ja
kuulimme hyviä käytännön
vinkkejä kodin raivaukseen.
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Merkantti, merkonomi ja ekonomi muistelee

Ekonomi Paula Mäntysen
40 vuotta - eikä suotta
❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

P

aula Mäntynen on tehnyt
Helsingin kaupungin palveluksessa yli neljäkymmentävuotisen uran.
Paula valmistui Helsingin
Kauppiaitten Kauppaopistosta
merkonomiksi keväällä 1969.
Jo tiedossa ollut kirjanpidon
jatkokoulutuspaikka sai jäädä,
kun oman rahan tarve voitti.
Jatko-opiskelun aika koitti
myöhemmin.
– Hakaniemessä sijainneen
työnvälitystoimiston kautta löytyi toimistoapulaisen
paikka Helsingin kaupungin
vesilaitokselta. Esimiehenä
vesilaitoksella oli kamreeri.
Kummallinen titteli, jonka
merkitys piti katsoa sivistyssanakirjasta. Numero- ja muuta tarkkuutta oppi kamreerin
assistenttina, Paula muistelee.
Ylennyskin tuli aika pian
sihteeriksi, töiden ja vastuun
kasvaessa. Tuona aikana Paula oppi eniten vakuuksista,
rakennusaikaisista erityisesti. Vesilaitos rakensi vesitornejaan ja miljoonat pyörivät.
Kamreeri evästi tarkkuuteen
kertomalla vakuuspaperin
olevan tänään ”miljoonien
markkojen arvoinen”, mutta
huomenna pelkkää jätepaperia. Hänellä oli kertoa siitä
esimerkkikin, kun joitakin
vuosia aikaisemmin oli Helsingin kaupungille aiheutunut
miljoonien menetys työväenopiston työmaalla.
– Vesilaitoksella oli aika siirtää kymmenientuhansien asiakkaiden vesilas-

10

kutustiedot tietokoneelle,
DataSaabD22:lle. Tuolloin
käytettiin reikäkortteja. Atkyhteyshenkilöä tarvittiin
1970-luvun alussa bittinikkareiden ja atk:ta käyttävien
väliin tulkiksi. Usein sattui
niin, että tietokoneajo jämähti ja vinossa olevaa bittiä tai
reikäkortin reikää etsittiin, kun
samaan aikaan vesilaskut piti
saada syntymään ja ulos asiakkaille. Paula perustelee, että
taisi siinä mennä useita iltoja
tietokoneliuskoja tutkiessa.
Tuossa välissä löytyi vesilaitokselta aviomies - tai kumminpäin se nyt menikään. Tuleva aviomies vastasi melko
pian yritysmaailman kutsuun.
Atk-jaospäällikkönä Paulalla vierähti pari vuotta. Siinä sivussa hän oli opettanut
kaksi laskutuspäällikköä atklaskutusjärjestelmän saloihin.
Kolmannella kerralla hän itse
sitten siirtyi laskutuspäällikön
tehtävään, jossa toimi kymmenisen vuotta.

nut olla ”yhdessä työpaikassa”
noin pitkään. Revisiovirastossa aina tarkastusalueen vaihtuessa hän sai todeta uuden
verkoston syntyneen. ”Tehtävässä pääsi tutustumaan uusiin
organisaatioihin, uusiin toimijoihin ja oli aina tunne ikään
kuin olisi vaihtanut työpaikkaa. Tarkastustyössä ei muutenkaan aika käynyt pitkäksi.”
– Reviisorina kun on toiminut, niin totta kai piti nähdä
Helsingin kaupunginteatterissakin esitetty Nikolai Gogolin
Reviisori-näytelmä, jopa kol-

Opiskelua ja työtä
Paula opiskeli työn ohella ja
valmistui Helsingin kauppakorkeakoulusta ekonomiksi
vuonna 1981. Oli aika toisen
lapsen syntyä. Äitiysloman
jälkeen tuore ekonomin paperi
alkoi poltella näppejä ja Paula alkoi tähyillä uusia tehtäviä
kaupungin palveluksessa. Jo
ensimmäinen hakemus tärppäsi. Kaupunginvaltuusto valitsi
Mäntysen apulaisreviisoriksi
revisiovirastoon keväällä 1984.
Paula Mäntyseltä on monesti kysytty, kuinka hän on voi-

Paula Mäntynen

me kertaa. Kolmannella kerralla esitys oli venäjänkielinen
ja kun en kieltä ymmärtänyt,
niin huomasin, miten tärkeää
on elekieli. Olihan sitä tullut
opiskeltua tarkastustehtävissä
pitkään, Paula tuumaa. Reviisori-nimikekin piti sieltä sivistyssanakirjasta katsoa ja todeta REviisorin katsovan taaksepäin ja PREviisorin eli sisäisen
tarkastajan katsovan eteenpäin.
Reviisori-nimike muuttui
sisäiseksi tarkastajaksi. Paula
kertoo, että silloisen esimiehensä kanssa hän sai luoda

pohjaa sisäisen tarkastuksen
toiminnolle Helsingin kaupungissa. Organisaatiomuutoksen taustalla oli tarkastustointa muuttanut kuntalaki.
Onneksi myös kuntakuutoset, Helsinki, Espoo, Vantaa,
Turku, Tampere ja Oulu, olivat samassa tilanteessa, joten
yhteistoiminnalle oli tilausta.
Paula toimi pari vuotta sisäisenä tarkastajana, kunnes tuli yllättävä ja mieluisa kutsu, jonka kaupunginhallitus sinetöi
maaliskuussa 2000, sisäisen
tarkastuksen päällikön virkaan
edeltäjän siirryttyä eläkkeelle.
Kuusivuotisen työrupeaman
aika oli voimakasta sisäisen
kehittämisen aikaa. Vuonna
2001 oli aika alkaa kehittää
toimintaa itsearvioinnin kautta. Paula kertoo, että tuolloin
kysyimme: ”Miksi laatupalkitsemisperusteista itsearviointia
suoritetaan?”. Siihen oli tarjolla tukea kaupungin sisäiseltä
konsultilta. Tekemällä opittiin
yhdessä koko porukalla kehittämiskohteiden tunnistamista.
– Ensimmäisen tuloskortin,
Balanced Scorecard (BSC),
mittareineen saimme syntymään vuoden 2001 toimintaa
varten. Olimme edelläkävijöitä uusien toimintojen kehittämisessä, muistelee Paula, jolla oli tässä työssä merkittävä
rooli.

Työuran tarkastelua
Tarkastajan tehtävässä sai perehtyä koko kaupungin toimintaan, eräällä tavalla tarkastelemaan asioita ”helikopterinäkökulmasta”. Paula uskoo,
että on ollut suuri rikkaus olla
mukana itse kehittymässä ja
kehittämässä omilla toimillaan

Helsingin kaupungin toimintoja. Toki hän on oppinut, että tarkastuksella ei pelkästään
asioita saada kuntoon, vaan
organisaatiolla tulee itsellään
olla sellaiset tavoitteet ja prosessit sekä valvonta, jotka tuovat esille poikkeamat ja saavat
aikaan korjaavat toimenpiteet.

Vuodet tarkastuksessa
olivat kohdistuneet pelkästään lähes neljäänkymmeneen virastoon ja liikelaitokseen. Suuri tytäryhteisömaailma, 118 yhtiötä ja
10 säätiötä, avautui projektinjohtajan osa-aikatyössä
talous- ja suunnittelukeskuksessa varainhallintaosaston konserniryhmässä,
jonne Paula siirtyi vuonna
2006. Sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan kehittämistehtävät sekä harmaan
talouden torjunta muodostuivat työtehtäviksi. Paula
painottaa, että työ on ollut erittäin antoisaa, koska
tässä tehtävässä on saanut
käyttää kaiken työkokemuksen sekä konsultoinnissa että KonserniAkatemian
kouluttajana.
– Meitä 63-vuotiaita oli
31.12.2008 kaupungin
palkkalistoilla 447 henkilöä. Paula tykkää numeroista! Paula pohtii, että lotossa
ei ole suuresti onnistanut,
mutta työnantajana Helsingin kaupunki on tehnyt
hänestä ”miljonäärin”. Pitänee selittää: ei pankkitilimiljonääriä vaan ”avatarmiljonäärin”: 40 vuotta on
480 kuukautta ja kerrotaan
pienillä ja hieman isommilla kuukausipalkoilla... ❦

Paula Mäntynen opastaa Helmereitä kodinraivauksessa
aiheena: Mikä neuvoksi, kun tavaraa on karttunut? Joulukuun tapahtuma täyttyi nopeasti, joten järjestämme uuden
tilaisuuden Helmerien toimistolla 25.2. kello 17.00.
Tervetuloa saamaan hyviä vinkkejä!

Helm
matkail er it
u ill a
29.11.20 ssa
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Helmeri
-matkoja
mietittiin yhdessä

Matka-Agentit järjesti jo perinteeksi muodostuneen
Helmerien matkailuillan pikkujouluaikaan Helsingin
toimistossaan.

❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen
Runsaslukuinen joukko
matkailusta kiinnostuneita
jäseniämme nautti toimiston jouluisesta tarjoilusta ja
osallistui tulevien Helmerimatkojen suunnitteluun.
Mielenkiintoisista matkavaihtoehdoista meille
kertoivat Matka-Agenttien
edustajat: Ilse Samuelsson
Porvoon toimistosta sekä
Kaisu Väänänen ja Markku Kupiainen Helsingin
toimistosta.

Mirja Klefström ja Terttu Vuori matkustavat mielellään.

Kiitos mukavasta matkaillasta emännille, isännälle sekä
matkaileville jäsenillemme. ❦

Markku Kupiainen ja Kaisu Väänänen kertoivat suosikkimatkoistaan.
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YLÖS –
ULOS –
LENKILLE

mentäisiin tai mitä yhdessä
tehtäisiin?
Kuvaamani upea, kaunis ja
kunnioitettava eläin on tietysti hevonen. Hevosella on
pitkä historia hyötyeläimenä
niin työssä kuin sodassakin.
Tämän päivän hyötyeläimen
rooli on vaihtunut pääosaan
kasvavaa urheilumuotoa, hevosurheilua. Sitä voi harrastaa
kuka vain ikään ja kuntoon
katsomatta; oman tason, tarpeen ja päämäärän huomioon
ottaen. Myös vajaakuntoisten
ja vammaisten terapiamuotona
hevonen on luotettava kumppani.

Mikä ratsastuksessa
viehättää nuorta?

❦ Teksti: Sirkka Warvas
Kuvat: Camilla Fagerström, Taru Holm

Sydämeeni syttyy ilo ja huulilleni hymy kevätauringon
lämmittäessä. Muistan, miten
lumihiutaleet hiljalleen ja itsestään ääntä pitämättä muovasivat koko maiseman. Nyt
ulos kävelemään, sauvoilla tai
ilman, ehkä hiihtämään hangille tai ujuttautumaan lumitykkyjen keskelle, luistellen
etsimään rusettikaveria. Tämä ja paljon muuta on meidän
saatavillamme – veloituksetta.
Olen seurannut läheltä harrastusta, jonka monipuoli-
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suudesta ja hyvää tekevästä
vaikutuksesta haluan kertoa:
ihmisen ja eläimen saumatonta yhteistyötä, kasvun vuosia
luottamusta rakennettaessa ja
sen ansaitsemista. Onnistumisen riemua, uudelleen ja taas
uudelleen yrittämisen sitkeyttä
sekä kutkuttavaa jännitystä kisan alkaessa. Tai rauhoittavaa
hyvän olon tunnetta puuhastellessa eläimen kanssa. Eläin
aistii mielialan, kuuntelee höpötyksiä, tottelee lempeitäkin
käskyjä. Ajatukseni keskittyvät tässä ja nyt puuhailuun,
rentoudun, poissa ovat päivän
stressi ja kiireet. Minne tänään

Alakoulua käyvällä Senjalla
tulee kesällä vuosi ratsastuksen aloittamisesta. Hän kapusi
hevosen selkään jo muutaman
vuoden ikäisenä, isän sylissä.
Senja toteaakin hevosen kanssa puuhastelun ja ratsastuksen
olevan ”niin kivaa ja kaveritkin ratsastaa”.
Keväällä valkolakin saava
Camilla vietti vuoden Norjassa vaihto-oppilaana. Hän
aloitti hevosharrastuksensa
kuusivuotiaana ja hevonen
pysyy hänen rinnallaan tulevaisuudessakin.

Camillan mietteitä
harrastusvalinnastaan
– Kiinnostus lähti pikkutytön heppahaaveista. Tällä hetkellä rakastan sitä, kun saan
mennä tallille ja unohtaa arjen murheet ja stressin ja keskittyä vain ja ainoastaan hevosiin. Huono päivä unohtuu
ja piristyy kummasti. Lisäksi
hevosten kanssa pitää varautua
vauhtiin ja vaaratilanteisiin,
mikä sinänsä kiehtoo minua.
Pidän haasteista: esteratsastus
kiinnostaa minua kouluratsastusta enemmän.
– Kaikkein parasta tässä
lajissa on kuitenkin onnistumisen tunne yhdessä hevosen

kanssa. Se palkitsee paremmin
kuin mikään muu. Haluaisin
kehittyä ratsastuksessa aivan
kuin moni muukin urheilija.
Tavoitteeni on päästä kisaamaan korkeammalla ja vaativammalla tasolla. Mikään ei
toimi, jos ei sekä ratsastaja että hevonen ole samalla aaltopituudella. Pitää muistaa, että
ratsastuskin on kuntotreeniä!
Ja hyvää sellaista. Siinä pääsevät käyttöön eri lihakset,
joiden olemassaolon huomaa
treenin jälkeen. Kaiken kukkuraksi tasapaino kehittyy
huimasti. Ratsastus edistää
myös tanssiharrastustani tasapainon ja koordinaatiokyvyn
kannalta.
– Hevonen on kaunis ja komea samaan aikaan. Se osaa
olla kiltti ja nöyrä, mutta tarpeen tullen tulinen ja jopa
vaarallinen. Kun treenit ovat
takana tai hyvä ratasuoritus
tehty kisoissa, ihmettelen joka kerta sitä, kuinka niin ison
ja vahvan eläimen kanssa voi
tehdä niin sujuvaa yhteistyötä.
Ja iloitsen siitä!
– Parasta on ollut, kun
olen huomannut niin sanotun
raa’an hevosen kehittymisen
esimerkiksi ex-ravurista kelpo
koulu- tai esteratsuksi. Ja pirumaisen ponin muuttumisen
mainioksi ratsuksi tai perheja lapsiponiksi, jonka kanssa
voi tehdä mitä vain. Onnistuminen yhdessä hevosen kanssa
on hienointa. Hevoset auttavat
rentoutumaan ja antavat hyvän
olon sekä usein hyvät naurut
hölmöilyllään.

Ratsastajana Norjassa
– Pohjois-Norjassa maastot
olivat lähinnä suoraan ylöspäin ja sitten alas. Pohjoisessa
ei myöskään ollut niin laajaa
hevosharrastamista kuin esimerkiksi etelässä. Oma harrastamiseni siellä rajoittui lähinnä maastoiluun ja kotona
treenailuun. Parissa pienissä
seurakisoissakin kävin.

– Norja ja Suomi ovat
melko samanlaisia pohjoisen
maita, eikä niiden hevosharrastaminen sinänsä erotu toisistaan. Sillä tallilla, missä
isäntä-äitini poni asusteli, oli
pieni viiden hevosen yksityistalli. Tallilla kaikki tekivät tallitöitä ja maksoivat ulkopuoliselle tallinomistajalle vuokraa.
Henki oli todella yhtenäinen;
paljon talkoita ja avoimia ovia
kiinnostuneille kyläläisille.
Yhdessä keksittiin hevosten
kanssa kaikenlaista mukavaa
ja kotiin päästiin vasta iltamyöhään. Koko hevospiiri oli
tuttua ja jokainen tiesi kaiken
kaikista ja kaikkien hevosista.
Sitä jäin ehkä eniten kaipaamaan täällä koti-Suomessa.

Valintana esteet
Camilla rakastaa jännitystä
ja vauhtia. Vaaratilanteitakin,
mutta niitä pitää pyrkiä välttämään. Hän kertoo olevan
kivaa, kun jännitys vatsassa
vaihtuukin riemuksi. Esteet
ovat yksinkertaisesti ”hänen
juttunsa”.
– Kouluratsastus oli mielestäni ”tylsää”, kun siinä keskitytään siisteyteen ja rauhallisuuteen. Nykyään ymmärrän
koulun olevan myös esteratsastuksen perusta. Parasta on,
kun tuntee olevansa ilmassa,
hevosen selässä, esteen päällä.

Työn vastapainona
Taru käy päivisin työssä ja
siinä sivussa myös opiskelee
terveydenhoitoalaa. Hänen
akkujen lataamisen sekä huolten ja murheitten unohtamisen
keinonsa on pääsy tallille ja
hevosen luo. Tarun sydäntä
lähellä on aina hevosen hyvinvointi ja talli, jossa välitetään
eläimistä aidosti heidän ehdollaan. Vaikka ihminen on - ja
täytyykin olla - johtaja.
Ainaisena heppahulluna hän
kiiruhtikin tallille katsomaan
ja hoitelemaan hevosia, kun
tilaisuus vain salli. Hän aloitti

”Hevoset auttavat rentoutumaan ja
antavat hyvän olon sekä usein hyvät
naurut hölmöilyllään.”
ratsastuksen jo lapsena. Mutta
suuren tallin tunneilla oli aina
paljon oppilaita samaan aikaa, eikä yksilölliseen ohjaukseen jäänyt paljonkaan aikaa.
Vasta aikuisena Taru kertoo
oppineensa varsinaisesti ratsastustaitoja. Hän kertoo harjoittelevansa perusjuttujakin
aina uudestaan ja kokevansa
joka kerta yhtä ihanan tunteen
huomatessaan onnistuvansa!
Koskaan ei ole valmis, aina
voi oppia uusia asioita ja tulla
taidollisemmaksi. Myös hevosen luonteen ymmärtämisessä
ja kuuntelemisen taidossa.
Taru riemuitsee huomatessaan, että pääsee samalle aaltopituudelle hevosen kanssa.
Hänen pienet ohjeensa menevät perille ja hevonen toimii
hänen haluamallaan tavalla.
Viehätys onkin erilaisten yksilöitten ymmärtämisessä. Taru on kokenut, miten parhaimmillaan hevosen ja ihmisen
välille syntyy vuoropuhelu.
– Oma heppa katsoo kysyvästi: minne haluat meidän tänään menevän, menemmekö
metsäpolulle? Annan luvan ja
sitten innosta puhkuen matkaan. Joskus hupaisasti totesin, että hepoherra vei ja minä
vikisin. Toisiimme luottaminen on täydellistä. Olen myös
kokenut kahden hevosystäväni
menettämisen murheen, suru
on todellinen ja sattuu.

Ratsastus auttaa vammaista
Vuosien ajan Taru on ohjannut autistisia henkilöitä sekä
ratsastukseen että kevyisiin
tallitöihin. On palkitsevaa itsellekin huomata, miten he
nauttivat hevosen kanssa puuhailuista. Taru tuntee olevansa
etuoikeutettu voidessaan antaa

mahdollisuuden iloa tuovaan
harrastukseen henkilöille, jotka eivät itse siihen pystyisi.
On terapeuttista ratsastajalle
itselleenkin osata ohjata suurta
hevosta. Se on oiva itseluottamuksen kasvattajakin.
– Vammaisratsastukseen
kaikki hevoset eivät sovellu.
Hevosen tulee kestää ympärillä tapahtuvaa hääräilyä sekä
ratsastuksissa toisinaan ristiriitaista ohjausta. Ohjaajan ja
hevosen välisen luottamuksen
pitää olla kunnossa. Lisäksi
on otettava huomioon ratsastajan ominaisuudet niin, että
osaa toimia ”tulkkina” hevosen ja ratsastajan välillä. Olen
työskennellyt autististen henkilöiden kanssa ja sitä kautta
minulle yhdistyivät nämä tärkeät asiat. Kun ohjaan autististen ratsastusta, otan huomioon heidän toiveensa. Mietin,
miten voin täyttää ne turvallisesti. Samalla pyrin antamaan
heille uusia asioita ja oppeja.

Kärryajeluko taitolaji
– Itse asiassa kärryajelu ei ole
vaikeata. Kärryajelu tuo hevoselle mukavaa vaihtelua ratsastuksiin. Toisinaan tuntuu
mukavalta ottaa kyytiläinenkin mukaan. Omiin kärryihini
mieheni teki selkänojan lisäämään turvallisuuttaja mukavuutta. Näin sain tarjota pienen piristeen turvallisesti kehitysvammaisillekin lapsille,
jotka eivät olisi pystyneet olemaan kyydissä ilman kunnon
tukea ja aikuista.

Ratsastus sopii kaikille
Kuin yhdestä suusta: ratsastus
sopii aivan kaikille! Suositeltavaa se on etenkin stressistä
tai väsymyksestä kärsiville.

Ratsastus on hyvä keino siirtää
ajatukset muualle ja rentoutua.
Ratsastustunteja pidetään
niin aloitteleville aikuisille
kuin lapsillekin. Koskaan ei
ole liian myöhäistä aloittaa.
Tarun äiti aloitti 60-vuotiaana.
Maastossa ratsastaminen antaa
nautittavaa rentoutusta, jos ei
välitä kunnon treenistä. Ratsastus ei kysy ikää, nähtiinhän viime olympialaisissakin
päälle 70-vuotias esteratsastaja. Ratsastuksen voi hyvin
yhdistää muuhun urheiluun.
Jos tuntuu, että hevonen on
iso ja pelottava, mutta kuitenkin olisi kiinnostusta kokea ratsastuksen lumoa, Taru
suosittelee Islannin hevosia.
Kooltaan ne ovat pienempiä
ja muistuttavat ulkonäöltään
usein pörröistä ponia. Pääosin
Islannin hevoset ovat kilttejä.
Lähestyminen on huomattavasti helpompaa. Issikat ovat
usein tottuneita kulkemaan
tuttuja reittejä luonnossa ja
maastossa, etteivät ne säikähdä ja säntäile ihan pienestä. Ja
jos selästä mötkähtää maahan,
matka ei ole pitkä.
Yksi rauhoittava tapa on
ihan vain olla ja rapsutella tai
harjailla hevosta, molemmille tulee hyvä olo. Hevonen on
myös hyvä kuuntelija ja sille
voi höpötellä omia juttuja. ❦
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Ensimmäinen askel hyvinvointijaksoilta

- elämänhallintaa
ja elämyksiä

Palkansaajalomajärjestöt yhteistyössä liikunnan ja terveyden edistämisen asiantuntijoiden kanssa
ovat kehittäneet ja uudistaneet työikäisille suunnattua kuntoremonttia. Työ on nyt ohi ja uudet
hyvinvointijaksot starttasivat kesällä 2012.

Palkansaajien hyvinvointi ja
terveys PHT on lanseerannut
1.askel -hyvinvointijaksot
työ-ikäisille ja heidän perheilleen. 1.askel korvaa aiemmin
järjestetyn kuntoremontti- ja
perhekuntolomatoiminnan.
Ryhmämuotoisia hyvinvointijaksoja työikäisille
aikuisille järjestetään ympäri
Suomea lähes kolmessakymmenessä eri kohteessa.
– Jaksot ovat sekoitus uutta ja vanhaa. Aiempia hyviksi
todettuja käytäntöjä ei heitetty
uudistuksessa romukoppaan,

vaan toimintaa on hiottu järjestävien kohteiden vahvuuksia ja kokemusta hyödyntäen.
Tästä esimerkkinä on kuntotestausosion keventyminen,
jotta aikaa jää enemmän paljon toivotulle henkilökohtaiselle keskustelulle, sanoo
projektipäällikkö Kaisa Koivuniemi Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö
LIKESistä.

Tavoitteena parempi arki
1.askeleen tavoitteena on tukea elämänhallintaa, työssäjaksamista sekä terveyttä ja
toimintakykyä. Jakson aikana

Hyvät Helmerit! Hakekaa nyt hyvinvointijaksoille.
1.askel-hyvinvointijaksot ovat kaikille työikäisille suunnattuja työ- ja toimintakykyä edistäviä sekä kokonaisvaltaista
elämänhallintaa tukevia jaksoja, kannustaen ottamaan askeleita omaan hyvään arkeen liikunnallisen ja elämyksiä
tarjoavan ohjatun sisällön avulla. Lisätietoa: www.pht.fi
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Kuva: iStockPhoto

❦ Teksti: PHT, Outi Moilanen

1.askel on mukavaa yhdessäoloa muun ryhmän kanssa.

osallistujille tehdään kuntotestejä, pidetään tietoiskuja, keskustellaan ja liikutaan.
Kaikessa tekemisessä ajatellaan loppuelämää, ei vain viikon pituista jaksoa. Parhaimmillaan jaksolta löytyy kotiin
viemisiksi intoa edistää omaa
terveyttä ja hyvinvointia.
– 1.askel-jaksot ovat innostavia ja hauskalla tavalla
pysäyttäviä. Haluamme, että
liikkuminen on elämyksellistä
eikä hampaat irvessä puurtamista, sanoo PHT:n toiminnanjohtaja Pasi Ylitalo.
Yksi isoimmista uudistuksista on se, että 1.askel-seurantajaksot järjestetään samassa kohteessa ennalta määrättynä ajankohtana.
Ylitalon mukaan osallistujia
ei unohdeta jaksojen välillä-

kään ja sparraukseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

1.askel-perhejaksot myös haussa
PHT:n 1.askel tuoteperheen
toinen jäsen on hyvinvointijaksot lapsiperheille. Perhejaksot ovat kodin ulkopuolella
järjestettäviä ryhmämuotoisia
liikuntapainotteisia ja virikkeellisiä jaksoja, joiden aikana annetaan sekä lapsille että
aikuisille mahdollisuus uusien
harrastusten löytämiseen. Näitä jaksoja on haettavissa parissakymmenessä kohteessa eri
puolilla Suomea. Aiemmin
vastaavat jaksot ovat olleet
perhekuntolomia.
PHT:n järjestämät 1.askel-hyvinvointijaksot löydät
osoitteesta www.pht.fi ❦

Uutisia

KLT-tutkinnon suoritti sata uutta
taloushallinnon ammattilaista
Taloushallintoliiton mukaan KLT-tutkinto on taloushallinnon
arvostettu asiantuntijatutkinto, joka kertoo korkeasta ammattitaidosta laskentatoimessa, yritysoikeudessa ja -verotuksessa.
Tili-instituuttisäätiö vahvisti tammikuussa sadan uuden henkilön nimet, jotka läpäisivät lokakuussa 2012 pidetyn KLTtentin.
– KLT-tutkinto perustettiin aikanaan alan yritysten toimesta
vastaamaan verottajan tarpeeseen saada laadukkaampia veroilmoituksia. Tili-instituuttisäätiön toimintaan on alusta asti kuulunut KLT-tutkinnon ja tilitoimistojen auktorisoinnin valvonta,
selventää Tili-instituuttisäätiön asiamies ja Taloushallintoliiton
toimitusjohtaja Juha Ahvenniemi
– Luotettava ulkopuolinen valvonta on KLT-järjestelmän
keskeinen kulmakivi, jolla varmistetaan taloushallinnon ammattilaisen pätevyys ja osaaminen. KLT-lautakunnassa ovat
edustettuina elinkeinoelämän keskusjärjestöt, yliopistot ja korkeakoulut ja verohallinto, Ahvenniemi jatkaa.
– Myös alan yrityksiä valvotaan. Tilitoimiston vastuuhenkilön pitää suorittaa KLT-tutkinto, ennen kuin tilitoimisto voidaan auktorisoida.
Tili-instituuttisäätiö on järjestänyt KLT-tenttejä yhdessä Taloushallintoliiton kanssa jo yli 30 vuoden ajan. Ensimmäinen
tentti pidettiin 1980.

❦ Koonnut: Merja Äimänen

– KLT-tentin pääsyvaatimuksia muutettiin viime vuonna
siten, että korkeakoulututkinnon lisäksi tenttikelpoisuuden
voi saada myös perustutkinnolla, mikäli henkilöllä on pitkä
alan työkokemus. Tenttijöitä oli vuoden 2012 tentissä entistä
enemmän. Tentin läpäisee vuosittain noin puolet tenttijöistä, mikä kertoo tutkinnon vaativuudesta, Ahvenniemi toteaa.
Lähde: Suomen Taloushallintoliitto ry:n (TAL) tiedote
14.1.2013
***

KLT-tutkinto
KLT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö,
jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus. Tutkintoon kuuluva tenttitilaisuus järjestetään vuosittain lokakuussa.
KLT-tutkinto edellyttää haltijaltaan tentin läpäisemisen
lisäksi jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä. KLT:t raportoivat työtehtävistään ja kouluttautumisestaan kolmen vuoden välein Tili-instituuttisäätiölle.
www.taloushallintoliitto.fi

Lux Helsinki – Valo on irti
Kaupunkitapahtuma Lux Helsinki houkutteli valon perään
vuoden pimeimpänä aikana perjantaista tiistaihin 4.–8.1.2013.
Kolmentoista valoteoksen vaikuttava ja yllätyksellinen pääreitti johdatti katsojan Olympiastadionilta Kansallisoopperan
amfiteatterin, Hesperian puiston, Kansalaistorin ja Kiasman
kautta Baanalle sekä Senaatintorille. Teokset olivat nähtävillä
päivittäin noin kello 16–22 välillä.
Tapahtuman taiteellisena johtajana toimi professori Markku
Uimonen ja teknisenä johtajana Ilkka Paloniemi. Valoteoksia
toteuttavat suomalaisten taiteilijoiden ohella ulkomaiset taiteilijat ja taiteilijaryhmät Ranskasta, Englannista, Saksasta ja
Hongkongista

Lantern Park Hesperian puistossa
Lyhtypuisto toteutettiin yhteistyönä Aalto-yliopiston, Teatterikorkeakoulun ja Metropolian opiskelijoiden kanssa. Lyhtyjä
ovat taide- ja muotoilualan opiskelijoiden ohella tekivät myös
alan ammattilaiset.
Lantern Park on monivuotiseksi tarkoitettu projekti, joka
laajenee vuosi vuodelta entistä runsaammaksi valoilotteluksi.
Se ottaa talvisen puiston syleilyynsä illan hämärtyessä, ja myös
puiston valaistus muuttuu osaksi tunnelmaa. Tapahtuman kuraattorina toimi taiteilija Kaisa Salmi, joka on tullut tunnetuksi
lukuisista valoteoksistaan, visualisoinneistaan sekä ympäristöja yhteisötaiteestaan.

Hesperian puiston puiden valot koristavat myös lehtemme
kantta ja pääkirjoitussivua.
www.luxhelsinki.fi

15

Uutisia

Syyskokouksissa
päätettiin jäsenmaksusta

Liisa Kotimäki ja Heikki Immonen tarkastivat liittokokouksen valtakirjat.

Helmereiden puheenjohtaja ja hallitus valittiin syyskokouksessa
Helsingin Merkonomien syysvuosikokous
pidettiin 22.11.2012 yhdistyksen toimistossa.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksuosuudeksi
vahvistettiin 25 euroa. Opiskelija- ja seniorijäsenten maksuosuudet ovat 12 euroa vuodessa.
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n syysliittokokous pidettiin Helsingissä 24. marraskuuta.
Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2013 talousarvio ja toimintakertomus. Liittokokous vahvisti myös uudet vuosittaiset
jäsenmaksut ja niiden perusteet. Varsinaisen jäsenen liiton
osuus on 63 euroa, opiskelijajäsenen 20 euroa ja seniorijäsenen osuus 30 euroa.
Ainais- ja kunniajäsenten maksuksi liittokokouksessa vahvistettiin 25 euroa. Maksu menee ainoastaan liiton kuluihin,
eikä Helsingin Merkonomit jatkossakaan peri maksua ainaisja kunniajäseniltään.
Helsingin Merkonomien vuosimaksut vuonna 2013
* varsinainen jäsen: 88,00 euroa
* seniorijäsen (70-v): 42,00 euroa
* opiskelijajäsen: 32,00 euroa
* ainais- ja kunniajäsen: 25,00 euroa

Kutsu Helsingin
Merkonomien
kevätvuosikokoukseen
tiistaina 26.3.2013 kello 18.00.
Paikka: Yhdistyksen toimiston kokoushuone,
osoite: Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Tervetuloa!
Helmerien hallitus
Kahvitarjoilu
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Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi Merja Äimänen.
Varsinaisia jäseniä vuoden 2013 hallituksessa ovat Heikki Immonen, Liisa Kotimäki, Hanna Kukkonen, Anna-Maija
Kunnas, Matti Niemelä, Tuuli Paavola, Irmeli Satka ja Sirkka
Warvas. Varajäseninä toimivat Marja Alppi ja Tiina Laurila.

Jäsenmaksun maksamalla saat jäsenetusi
Jäsenmaksukirje lähetettiin jäsenille tammikuun puolessa välissä. Maksun eräpäivä on tammikuun viimeinen päivä. Varsinaisille jäsenille vuosi sitten lähetetty, kaksivuotinen jäsenkortti on voimassa vuoden 2013, kun olet maksanut jäsenmaksun
eräpäivään 31.1.2013 mennessä.
Varsinaisen jäsenen vuosimaksu tänä vuonna on 88 euroa.
Siihen sisältyy SMYL-liiton ja Helmereiden jäsenmaksuosuudet. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Opiskelijan maksu on 32 euroa ja seniorijäsenen (70 täyttänyt) vuosimaksu 42 euroa. Huom! If-vakuutusedut ovat voimassa sen
vuoden loppuun, kun jäsen on täyttänyt 70 vuotta. 71-vuotias
siirtyy seniorijäseneksi.
Tutustu rahanarvoisiin jäsenetuihisi sivuilla: www.smyl.fi.
Tutustu myös uuteen jäsenhankintakampanjaan Helmerilehden
takakannessa. Huomioithan, että työttömyyskassan jäsenyys
ei sisälly yhdistyksen jäsenyyteen. Liity erikseen itse valitsemaasi työttömyyskassaan!
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 2012 toimintakertomus,
tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus
2. päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
3. valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat edustajat
7) Ilmoitusasiat
8) Kokouksen päättäminen

Tapahtumakalenteri
Osallistumismaksutili: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.
Maksaessasi käytä maksuviitettä. Jos maksat useamman tilaisuuden yhdellä kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti
sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.
Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin!
Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin
tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen.

Käykää lukemassa www.helmeri.fi -nettisivuilta uusimmat tiedot tapahtumista.
Ke 13.2.2013 klo 19.00
Jules Massenet: Thaïs–ooppera
Suomen Kansallisooppera

Jaan permantoliput Oopperan aulassa puolta tuntia ennen esitystä,
sisään Mannerheimintien puolelta. Seison heti ovesta vasemmalla,
nimilapussa Irene Uimonen.
Hinta 69 € (norm. 80 €), maksuviite: 6059.
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjä Irene Uimonen.

Paula Mäntynen puhuu tavaranhallinnasta ja hänen raivauksen
kohteena on oma koti. Tapahtuman annista on iloa ja hyötyä
osanottajille. Saamme eväitä ajatteluun ja Paula kannustaa
muutokseen ja leppoisampaan elämään.
Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi hänen
perheenjäsenensä tai ystävänsä.
Sitovat ilmoittautumiset 14.2.2013.
Tilaisuus on maksuton.
Pientä tarjoilua! Tervetuloa!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

William Shakespeare:

Ti 5.3.2013 klo 18.30 ja
ti 10.4.2013 klo 18.30

Hamlet - Kuten haluatte

Kristina från Duvemåla

To 14.2.2013 klo 19.00
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö

Hinta: 43,00 euroa (norm. 45,00 e), maksuviite 6101
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ke 20.2.2013 klo 19.00
Huojuva talo

Teatteri Avoimet ovet
Erottajankatu 5, 00130 Helsinki (huom! uusi osoite)
Maria Jotunin Huojuva talo on ajankohtainen näytelmä
Rooleissa: Ella Pyhältö, Jukka Pitkänen, Paavo Kerosuo, Petriikka
Pohjanheimo, Hanna Seppä, Miika Laakso (Teak)
Hinta: 28,00 euroa, maksuviite: 6075
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa

Ma 25.2.2013 klo 17.00 – 19.30

Svenska Teatern
Pohjoisesplanadi 2, 00130 Helsinki
Suuren suosion ja tähän mennessä jo yli 80 000 katsojaa saanut
musikaali Kristina från Duvemåla perustuu ruotsalaisen Vilhelm
Mobergin maastamuuttajaeepokseen. Eepos kertoo 1800-luvulla
Amerikkaan siirtolaisiksi lähteneistä ruotsalaisista. Sävellyksestä,
tekstistä ja ohjauksesta vastaavat Benny Andersson, Björn
Ulvaeus ja Lars Rudolfsson.
Musikaalissa on yhteensä yli 60 näyttelijää, laulajaa, tanssijaa ja
muusikkoa sekä Suomesta että Ruotsista ja pääosissa nähdään
Maria Ylipää, Robert Noack, Birthe Wingren ja Oskar Nilsson.
Esitys vastikään peruskorjatussa Svenska Teaternissa on ruotsiksi,
mutta suomenkielistä käännöstä voi seurata tekstityslaitteella.
Hinta: 78,00 euroa (norm. 85,00),
maksuviite: 1368 (liput permannolla).
Ilmoittautumiset ja maksut 5.3.-näytökseen 5.2.13 mennessä ja
10.4.-näytökseen 11.3.13 mennessä.
Helmerivetäjä; Merja Äimänen
Tutustu: www.kristina.fi/fi

Tietoa kodin raivauksesta

Ke 6.3. klo 17.30 - 20.00

Mikä neuvoksi kun tavaraa on karttunut?

Kutsu elämykselliseen vaate- ja asuste-esittelyyn:

Uusintailta jäsenten pyynnöstä!
Paikka: Helmerien toimisto, Pengerkatu 1 B 37 00530 Helsinki
Pursuavatko laatikot papereita? Ovatko kodin kaapit sekaisin ja
täynnä tavaraa? Mitään ei löydy.
Illan aiheena ovat tavarat ja paperit sekä niiden vähentäminen.
Kyllästyttääkö hukassa olevien tavaroiden etsiminen tai jatkuva
myöhästely? Kun luot tavaroille,
papereille ja tekemisille paikan ja
ajan, saat käytännöllisen, selkeän
ja inspiroivan elinympäristön.

Titvin yksilöllistä muotia
Kaapelitehtaan Teatterimuseossa

Paikka: Teatterimuseo, Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki
Vaatesuunnittelija Titvi Ikäheimo-Hall on toiminut yli 30 vuotta
oman yrityksensä Titvi Ky:n kautta.
Titvin yksilöllisillä huiveilla ja asusteilla luot asuusi hetkessä uuden ilmeen. Patentoitua, toimivuudessaan ainutlaatuista taikamallistoa valmistetaan myös tilaustyönä. Ateljee-studiossa Kaapelitehtaalla on esillä mallistoa monipuolisesti.
Titvillä on verkkokauppa ja kotisivut osoitteessa www.titvi.com.
Siellä on myös lisäinformaatiota Titvin luovasta maailmasta.
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Tapahtumakalenteri
Titvin huivit, kekseliäs ja muuntuva taikamallisto sekä uusi naisellinen myssymallisto esittäytyvät Kaapelitehtaalla. Opit mm. kädenkäänteessä solmimaan huivit näppärästi monin eri tavoin. Titvin apuna esiintyvät asustemalleina Helmeriläiset Hanna ja Tuuli.
Alkuun nautimme lasin kuohuvaa teatteripukujen tunnelmissa.
Projektipäällikkö Meri Eerola kertoo Teatterimuseon tulevista tapahtumista.
Sitovat ilmoittautumiset 24.2.2013. Tilaisuus on maksuton.
Teatterimuseo on Kaapelitehtaalla toimiva valtakunnallinen
esittävien taiteiden, erityisesti teatterin ja tanssin erikoismuseo.
Teatterimuseo täyttää tänä vuonna 50 vuotta.
Perille pääsee parhaiten esimerkiksi raitiovaunulla 8, metrolla,
busseilla 65 A, 66 A ja 21V.
Tervetuloa Teatterimuseoon!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
liisa.kotimaki@helmeri.fi
Linkit:
www.titvi.com
www.teatterimuseo.fi

Ke 13.3. klo 19.00
Lauri Sipari

Omatunto
Kahden sisaren ansa

Helsingin kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
Näytelmä Juhani Ahosta, hänen vaimostaan ja tämän sisaresta
On Jussi-niminen mies, vaimo Venny, tämän sisar Tilly ja kolmikolla
kolme poikaa. On kansalliskirjailija ja kansalaissota. Tästä Lauri
Sipari kirjoitti näytelmän Omatunto.
Kymmenisen vuotta sitten Yleisradion tv-ykkönen tuotti Vennynimisen draamasarjan. Liisa Urpelainen kirjoitti ja hänen puolisonsa
Lauri Sipari oli mukana dramaturgina.
Tarina kertoi kolmen ihmisen ansasta, triangelidraamasta, jonka
osapuolina olivat Juhani Aho, hänen taiteilijavaimonsa Venny Soldan-Brofeldt ja tämän pikkusisko Tilly Soldan. Taustalla hehkui Suomen taiteen kulta-aika ja sen palavat aatteet. Aho rakasti kumpaakin
sisarta, sai vaimonsa kanssa kaksi poikaa ja kälynsä kanssa yhden.
”Aihe jäi kiinnostamaan ja teatteri-ihminen kun olen, pohditutti,
että tässä on kamarinäytelmän ainekset”, sanoo kirjailija Lauri
Sipari. Näin alkoi syntyä Omatunto-näytelmä.
Rooleissa: Santeri Kinnunen, Lotta Lindroos, Ursula Salo, Johannes
Holopainen, Mika Piispa, Jussi Puhakka, Iikka Forss.
Ohjaus: Laura Jäntti Ensi-ilta 14.2.2013

Viulusolistina Alina Pogostkina , johtajana viulisti Dmitry
Sinkovsky
Vuonna 1997 perustettu Helsingin Barokkiorkesteri tuo uusia näkökulmia vanhan musiikin tulkintaan. Orkesterilla on kotimaisten
esiintymisten lisäksi aktiivista kiertue- ja levytystoimintaa useissa
Euroopan maissa ja USA:ssa.
Pietarissa syntynyt Alina Pogostkina aloitti viuluopintonsa isänsä
johdolla. 1992 perhe muutti Saksaan ja Pogostkina sai musiikkikoulutuksensa Berliinissä. Hän on menestynyt useissa kansainvälisissä kilpailuissa; Suomessa hän voitti Sibelius-viulukilpailun vuonna 2005.
Hinta: 25,00 euroa (norm. 30,50), maksuviite: 1397
Liput permannolla (P-katsomo)
Ilmoittautumiset ja maksut 19.2.13 mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ti 19.3. klo 19.00
Sarah Ruhl

Eurydike

Kansallisteatteri, Pieni näyttämö
Läntinen teatterikuja 1, 00100 Helsinki
Amerikkalainen huippuohjaaja Kansallisteatterissa!
Eurydike on kriitikkojen ylistämän amerikkalaisohjaaja Yana Rossin
debyyttiohjaus Kansallisteatterissa. Visuaalisesti lumoavassa ja
häikäisevän kekseliäässä esityksessä villi surrealismi kohtaa
ajattoman tarinan. Tuloksena on lempeän koominen, merkillisen
kepeä ja koskettavan herkkä kertomus rakastamisen vaikeudesta.
Yhdysvaltalaisen Sarah Ruhlin näytelmä Eurydike (2003) kertoo
kreikkalaisen Orfeus-myytin uudella tavalla, Orfeuksen vaimon
Eurydiken näkökulmasta. Ruhlin draamassa näyttämölle astuu
Eurydiken isä, josta antiikin mytologia vaikenee. Perinteisten
rakkauden ja kuoleman teemojen lisäksi esiin nousevat taiteen
vuoksi uhrautuminen, muistamisen kipeys ja unohduksen lohtu.
Näytelmä kysyy: miten ihminen muistaa unohtaa?
Esitystä suositellaan yli 16-vuotiaille.
Kantaesitys 20.2.13.
ROOLEISSA: Antti Pääkkönen, Harri Nousiainen, Juha Muje, Petri
Manninen, Pirjo Luoma-aho, Terhi Panula, Emmi Parviainen (TeaK),
Saska Pulkkinen (TeaK), Jesse Vinnari (TeaK)
OHJAUS Yana Ross
Hinta: 31,00 e, maksuviite: 6127
Ilmoittautumiset ja maksut 12.2. mennessä
Helmerivetäjä Anni Purontaa
lisää: www.hkt.fi

Hinta: 35,00 euroa (norm. 39,00 e), maksuviite: 6114
Ilmoittautumiset ja maksut 12.2. mennessä.

Pääsiäismatka alppimaisemiin
28.3. - 1.4. (to-ma)

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

Satukirjan maisemia ja Alppien lumoa

Su 17.3.2013 klo 16.00
Helsingin Barokkiorkesteri
Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13 a, Helsinki

Corellin, Händelin, Leclairin, Vivaldin ja Bachin musiikkia
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- kiehtova kierros eteläisessä Saksassa, Sveitsissä ja Liechtensteinissa
Matkallemme on ilmoittautunut ilahduttavasti 24 osallistujaa.
Matka on nyt täynnä. Kysy mahdollisia lisäpaikkoja tai peruutuksia.
Matkaohjelma:
Torstai 28.3.
Lento Lufthansan reittivuorolla LH 2467 Helsingistä Müncheniin klo
06.25 – 08.05.

Tapahtumakalenteri
Münchenin lentoasemalta lähdetään bussilla kohti Schwangaun
aluetta, jossa vaikutti aikanaan, vuosina 1864 – 1886 hallinnut
kuningas Ludwig II. Kuningas suunnitteli itsekin kauniita,
romanttisia palatseja, joista kuuluisin on Neuschwansteinin linna.
Hallitsija oli säveltäjä Richard Wagnerin musiikin ystävä, ja upea
satulinna saikin nimensä Wagnerin oopperan, Lohengrinin eli
Joutsenritarin mukaan. Linna avattiin yleisölle jo vuonna 1886,
seitsemän viikkoa sen jälkeen kun kuningas oli menehtynyt
ehdittyään asua siellä vain puoli vuotta. Linna on myös
maailmankuulussa Walt Disney -elokuvassa, Prinsessa Ruususessa
nähdyn linnan esikuva – eikä ihme, niin kaunis ja hämmästyttävä
se on!
Linnavierailun jälkeen siirrytään lounaalle linnan juurella sijaitsevaan ravintolaan. Lounaan jälkeen matka jatkuu Meersburgiin, joka
on oikea barokkityylinen helmi Bodenseen rannalla. Meersburgista
lähdetään laivalla Bodenseen yli Konstanziin. Tämä viehättävä rantakaupunki sijaitsee aivan Saksan ja Sveitsin rajalla.
Majoittuminen hotelliin. Hotel Halm Konstanz****,
Bahnhofplatz 6, 78462 Konstanz.
Perjantai 29.3. (Pitkäperjantai)
Hotelliaamiaisen jälkeen tutustutaan vanhaan Konstanziin.
Kaupunki historiallisine rakennuksineen säästyi toisen maailmansodan pommituksilta, koska se sijaitsee niin lähellä puolueetonta
Sveitsiä. Satamassa on kaupungin tunnetuin historiallinen rakennus,
entinen makasiini nimeltään Konzil, jossa järjestettiin vuonna 1417
paavin vaali.
Konstanzista matka jatkuu kuululle Mainaun kukkasaarelle. Siellä tutustutaan mm. kreivi Bernadotten perustamaan kukkatarhaan. Bodenseen järvimaisemista matka jatkuu rajan yli Sveitsin alpeille,
Sankt Galleniin. Viehättävän kaupungin tunnetuin rakennus on upea
barokkikirkko, johan kuuluu apottikunnan vanha ja arvokas kirjasto.
Majoittuminen hotelliin. Hotel City Weissenstein St. Gallen***,
Davidstrasse 22, 9000 St. Gallen.
Illallinen tyypillisessä sveitsiläisessä ravintolassa, jossa maistellaan
erilaisia paikallisia erikoisuuksia, joihin kuuluu mm. juusto-fondue.
Lauantai 30.3.
Hotelliaamiaisen jälkeen matka suuntautuu ensin Itävallan puolelle
Bregenziin, joka on tunnettu kesäisestä musiikkifestivaalistaan sekä
upeasta, laivamaisesta ulkoilmateatteristaan, joka sijaitsee järvellä!
Itävallasta jatketaan taas uuteen maahan, tällä kertaa Liechtensteiniin ja sen pääkaupunkiin Vaduziin. Tämä Kaarle VI:n perustama
herttuakunta Alppien kainalossa on maailman pienimpiä valtioita.
Kierroksella tutustutaan Vaduzin tärkeimpiin nähtävyyksiin ja nähdään mm. sen vanha linna. Lounas syödään Vaduzissa.
Lounaan jälkeen suuntana on Saksa ja Baijeri. Lindaussa pysähdytään nauttimaan kaupungin keskiaikaisesta tunnelmasta ennen
kuin jatketaan Müncheniin, Saksan toiseksi suurimpaan kaupunkiin.
Majoittuminen hotelliin. Le Meridien Munich ****,
Bayerstrasse 41, 80335 München, Saksa.
Sunnuntai 31.3. (Pääsiäispäivä)
Hotelliaamiaisen jälkeen lähdetään tutustumaan tämän Baijerin
pääkaupungin nähtävyyksiin.
München on tuhatvuotinen kaupunki, joka on hyvin ylpeä baijerilaisuudestaan. Kaupunki on syntynyt Isar-joen rantaan jo 900-luvulla,
kun munkit perustivat yhteisön, joka sai nimen Münchenen. Luostariperintö elää edelleen kaupungin vaakunassa. Kiertoajelulla tutus-

tutaan tähän mielenkiintoiseen kaupunkiin ja sen eri vaiheisiin
vuosisatojen aikana.
Iltapäivällä on vapaata aikaa tutustua kaupunkiin. Iltaa vietetään
Hofbräuhausissa, kaupungin vanhimpiin ja perinteisimpiin kuuluvassa ravintolassa, maistellen baijerilaisen keittiön herkkuja sekä tietysti Hofbräun olutta.
Maanantai 1.4. (2. pääsiäispäivä)
Hotelliaamiainen ja vapaata aikaa viettää keväistä päivää Münchenissä.
Iltapäivällä kuljetus lentoasemalle, ja lento Lufthansan reittivuorolla Münchenista Helsinkiin.
Lentoaikataulu:
28.3. Helsinki-München LH2467 klo 06.25 – 08.05
1.4. München-Helsinki LH 2466 klo 19.35 – 23.05
Hinta: 1295,00 euroa, maksuviite: 6088.
Hintaan sisältyy: * Lufthansan reittilennot veroineen * lentokenttä- ja muut kuljetukset ohjelman mukaisesti * majoitus kahden hengen huoneessa (1 yö Konstanzissa, 1 yö Sankt Gallenissa, 2 yötä
Münchenissa) * hotelliaamiaiset ja muut matkaohjelman mukaiset
ruokailut: 2 lounasta, 2 illallista * matkaohjelman mukaiset kiertoajelut ja tutustumiskäynnit * suomenkielisen paikallisoppaan palvelut.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 180,00 euroa.
Varausmaksu 250 euroa kahden viikon sisällä varauksesta,
loppumaksu 18.2.2013 mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit,
www.matka-agentit.fi

To 18.4. klo 19.00
Miika Nousiainen:

Metsäjätti

Kansallisteatteri, Willensauna
Läntinen teatterikuja 1, 00100 Helsinki
Melankolinen komedia metsäteollisuuden ja metallimusiikin
maasta
Pasi ja Janne ovat parhaat kaverukset, jotka ovat varttuneet Törmälän vaneritehtaan varjossa — henkireikänään metallimusiikki. Elämä
on kuitenkin heittänyt miehet eri teille. Pasi on paennut luomaan
uraa Helsinkiin, ja teininä isäksi tullut Janne on jämähtänyt töihin
tehtaaseen. Tiet kohtaavat taas, kun Pasi saa harvinaisen paskamaisen komennuksen työnantajaltaan Metsäjätiltä. Kun oman kylän
poika palaa lapsuudenmaisemiin pukuherrana ja YT-paperit salkussaan, kasassa on ainekset kaikkeen muuhun kuin aurinkoiseen jälleennäkemiseen. Tehdassotkun sakeutuessa Pasi ja Janne löytävät
edestään asioita, jotka luulivat jättäneensä taakse.
Metsäjätti on lempeän surumielinen kertomus ystävyyden voimasta,
ainoasta pysyvästä pörssikurssista muutosten maailmassa. Tarina
maalaa hilpeän tunnistettavaa ajankuvaa Suomesta 1980-luvulta
nykyaikaan. On se vaan muuttunut. Maailma.
Metsäjätti perustuu Miika Nousiaisen samannimiseen romaaniin,
joka ilmestyi vuonna 2011. Metsäjätin ohjaa ja dramatisoi
Kansallisteatterissa debytoiva Aleksis Meaney.
ROOLEISSA Heikki Pitkänen Jani Karvinen Pirjo Määttä
OHJAUS JA DRAMATISOINTI Aleksis Meaney
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Tapahtumakalenteri
Kantaesitys 10.4.13
Hinta: 28,00 e, maksuviite: 6130.
Ilmoittautumiset ja maksut 14.3. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.kansallisteatteri.fi

Hotelli sijaitsee Tarton ydinkeskustassa, vastapäätä linja-autoasemaa. Hotelli on rakennettu vuonna 1964, mutta uusittu vuonna 2012.
Hotellissa mm. ravintola, baari, kokoustilat, sauna, kauneussalonki ja
parturi-kampaamo. Huoneita yhteensä 58, joissa suihku, wc, puhelin,
tv, ilmastointi ja Internet-yhteys. Tallelokerot vastaanotossa.

Pe-su 26. – 28.4.

Hinta: 195 euroa, maksuviite 6091
Ilmoittautumiset 31.1. mennessä, ennakkomaksu 75 euroa (2
viikon sisällä ilmoittautumisesta), loppumaksu 11.3. mennessä.

Viikonloppumatka keväiseen Tarttoon

- Sound of Music -musikaali Vanemuine-teatterissa
Tarton matkalle on ilmoittautunut jo 26 henkilöä. Matkalle on tällä
hetkellä vielä muutama paikka jäljellä. Pidä kiirettä, jos haluat
mukaan!
Sound of Music, yksi maailman tunnetuimpia ja rakastetuimpia musikaaleja, lumoaa vuodesta toiseen! Nyt tämän Richard Rodgersin ja
Oscar Hammersteinin kaksinäytöksisen musikaalin kauniit sävelet
helisevät Tarton Vanemuine-teatterin lavalla.
Tuhatvuotisen historian omaava, Viron toisiksi suurin kaupunki Tartto on viehättävä, historiallinen hansakaupunki, jonka kulttuurinähtävyydet ovat vertaansa vailla. Kaupunkia pidetään Viron kulttuurin
ja sivistyksen pääkaupunkina, ja kaupungissa toimiikin Viron vanhin
ja suurin yliopisto, vanhin vironkielinen teatteri Vanemuine, Viron
opetusministeriö, korkein oikeus ja Viron kansallismuseo. Muita tunnettuja nähtävyyksiä ovat mm. Toomemägi, Johanneksen kirkko,
raatihuoneentori ja vanhat puutaloalueet. Raatihuoneentori on kaupungin keskipiste, jossa järjestetään vuosittain useita tapahtumia.
Matkan hinta: 195,00 euroa/hlö
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 50 euroa.
Hintaan sisältyy:
* laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä kansipaikalla
* matkaohjelman mukaiset kuljetukset
* majoitus kahden hengen huoneessa hotelli Tartussa
* hotelliaamiaiset, 1 illallinen
* opastettu kaupunkikierros Tartossa
* vierailu Pöltsämaan viinikellarissa, viininmaistajaiset
* lippu Sound of Music -musikaaliin
* suomenkielisen oppaan palvelut
Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna Viking XPRS klo 11.30–14.00
Tallinna - Helsinki Viking XPRS klo 16.30–19.00
Matkaohjelma:
Perjantai 26.4.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS klo 11.30–14.00.
Saapuminen Tallinnaan, jossa opas vastassa. Lähtö bussilla Tallinnasta kohti Tarttoa.
Majoittuminen hotelli Tartuun ja illallinen.
Lauantai 27.4.
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä opastettu Tarton kaupunkikierros, jonka aikana nähdään tämän viehättävän hansakaupungin historiallisia rakennuksia ja tunnetuimpia nähtävyyksiä. Illalla Sound
of Music -musikaali klo 18.00 (hotellilta noin kymmenen minuutin
kävelymatka Vanemuine-teatterille).
Sunnuntai 28.4.
Aamiainen hotellissa. Paluu Tallinnaan, paluumatkalla pysähdys
Pöltsämaan viinikellarissa, jossa viininmaistajaiset. Mahdollisuus
ostaa tuliaisiksi Viron parhaita marjaviinejä! Matka jatkuu kohti Tallinnaa, josta Viking XPRS:llä Helsinkiin klo 16.30–19.00.
Hotelli Tartu***Soola 3, 51013 Tartu
Puh. +372 731 4300 www.tartuhotell.ee
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HUOM! Ilmoita syntymäaikasi ja kotiosoitteesi matka-aineiston
lähettämistä varten sähköpostilla: helmeri(at)helmeri.fi.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy,
www.matka-agentit.fi

To 2.5. klo 19.00
Ilta Esko Salmisen kanssa

Kansallisteatteri, Pieni näyttämö
Läntinen teatterikuja 1, 00100 Helsinki
Esko Salminen nousee yleisön pyynnöstä näyttämölle uudessa esityssarjassa, jossa Mika Myllyaho haastattelee elävää näyttelijälegendaa. Haastattelut syväluotaavat mittavaa näyttelijänuraa, ja niiden lomassa nähdään Salmisen väkevää näyttelijäntaidetta. Luvassa
on runoutta ja draamaa Kivestä Shakespeareen, unohtumattomia
monologeja Salmisen lukuisista rooleista sekä mehukkaita anekdootteja roolitöiden takaa — elävää suomalaista teatterihistoriaa tässä ja
nyt! Vahvasti hetkessä kiinni pitäytyvä, improvisatorinen esitys on
joka ilta takuulla hauska ja puhutteleva, yllätyksellinen ja erilainen.
Viisi näytäntöä Pienellä näyttämöllä 22.4.–11.5.
Kesto: 1 tunti 30 minuuttia (ei väliaikaa)
Hinta: 33,00 e, maksuviite: 6143.
Ilmoittautumiset ja maksut 27.3. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.kansallisteatteri.fi

Pe-ma 4. – 7.10.
Helmerien viikonloppumatka
Garda-järven Salòon

Elämysviiko
nloppu
Helmereille!

Elämysviikonloppu Villa Arcadiossa - syksyn Helmeri-matka vie
ainutlaatuiseen ympäristöön pohjois-italialaiseen luostariin!
Vihreällä Salòn kukkulalla, oliivipuiden, metsien
ja kukkien ympäröimänä
sijaitsee arvokas, tyylikäs hotelli, Villa Arcadio.
Tämä historialliseen
luostariin entisöity hotelli johdottaa vieraansa
entisajan loisteliaaseen
tunnelmaan. Hotellista
on ihastuttavat näköalat
kuvaukselliselle Garda-järvelle ja sen rantamaisemiin. Tämä korkeatasoinen ja hienostunut miljöö on kautta aikojen lumonnut niin runoilijoita, taidemaalareita kuin muitakin matkailijoita.
Helmeri-matkalla pääset nauttimaan Villa Arcadion korkeatasoisesta
palvelusta ja sen oman ravintolan herkuista, Jaana-emännän

Tapahtumakalenteri
johdolla tehdyistä retkistä, niin Milanossa kuin Garda-järven jylhän
lumoavissa maisemissa.

myös Maria Callaksella oli siellä aikoinaan huvila. Bussilla palataan
takaisin hotellille. Yhteinen läksiäisillallinen.

Hinta: 1170 euroa/matkustaja
(HUOM! Yhden hengen huoneita ei ole saatavilla).
Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Milano-Helsinki
veroineen * majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa ylellisessä
Villa Arcadiossa * hotelliaamiaiset sekä muut matkaohjelman mukaiset ateriat: 3 illallista hotellissa sekä 1 lounas * ohjelman mukaiset kuljetukset ja retket suomenkielisen oppaan eli Jaana-emännän
johdolla.

Maanantai 7.10.
Aamiainen ja lähtö hotellista. Matkalla käydään ostoksilla
vaatetukkuliikkeessä Bresciassa. Päivällä vieraillaan Franciacortan
kuohuviinitilalla, jossa nautitaan kevyt lounas, viininmaistajaiset.
Sieltä matka jatkuu edelleen Milanon lentokentälle. Lento MilanoHelsinki 19.00 – 22.55.

Alustava matkaohjelma
Perjantai 4.10
Lento Helsinki-Milano klo 08.00 – 10.05. Bussilla suomenkielisen
oppaan eli Villa Arcadion emännän, Jaana Nakarin, johdolla
Milanoon, jossa lyhyt kaupunkikierros. Milanosta jatketaan kohti
Villa Arcadiota. Majoittumisen jälkeen kävelykierros
tilalla, tervetulomaljat terassilla sekä yhteinen illallinen.
Lauantai 5.10.
Aamiainen. Kävelyretki torille, jossa kierrellään, katsellaan ja tehdään ostoksia - ostokset noudetaan autolla hotelliin. Salon kaupungilla vielä kierros, jonka jälkeen paluu hotellille. Aikaa vielä uimiseen, saunomiseen, vesijumppaan tai pilatekseen (säästä riippuen) ja kauniista ympäristöstä nautiskeluun. Yhteinen illallinen hotellissa.
Sunnuntai 6.10.
Aamiainen. Bussikierros Garda-järven alueella: vierailu sitruunatarhassa, jossa on Limoncinon eli sitruunaliköörin maistajaiset. Malcesinessa myös vapaata aikaa, ja laiva/veneretki Sirmioneen. Siellä sijaitsee mm. Catulluksen, roomalaisen runoilijan huvilan rauniot,

PAIKKOJA RAJOITETUSTI - VARAA NYT!
Ilmoittautumiset 2.4. mennessä.
Varausmaksu 400 euroa/matkustaja 2 viikon kuluessa
ilmoittautumisesta, loppumaksu 23.8.
Hinta: 1170 euroa. Maksuviite: 291123.
Tutustu ihastuttavaan Garda-järven hotelliin, jossa emännöi
suomalainen Jaana Nakari. Myös Jaakko ja maailmanvalloittajat
-ohjelma vieraili siellä.
http://www.hotelvillaarcadio.it/fi/

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

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

SOME-sosiaalisen median
kurssit KEVÄT 2013
Peruskurssi:
Lauantai 9.3.2013 klo 9-17
Sosiaalisen median peruskurssilla käsitellään elinikäistä oppimista, verkkopersoonaa, verkossa käyttäytymisen 10 kultaista
sääntöä ja sosiaalisen median mahdollisuuksia sekä kohderyhmälle sopivia sosiaalisen median välineitä, kuten Facebook,
Todaysmeet, Twitter, Googlen palveluita ja LinkedIn sekä
osallistujien toiveiden mukaan muitakin välineitä.

- Päivitä osaamisesi ja osallistu SMYL:n järjestämälle
sosiaalisen median
kurssille.
- Osallistujilta toivotaan tieJatkokurssi:
Lauantai 16.3.2013 klo 9-17
tokoneen käytön perustaiSosiaalisen median jatkokurssilla jatkamme keskustelua ja osaatoja sekä käytettävissä
misen syventämistä syksyn ja kevään peruskurssilla käsitellyistä
olevaa verkkosähköpostia
aiheista ja välineistä sekä käsitellään osallistujien toiveiden
mukaan lisää sosiaalisen median välineitä.
(esim. Gmail, Yahoo,
Huom! Voit osallistua kurssille, vaikka et olisikaan käynyt perusSuomi24, Luukku).
kurssia, jos somen perusteet ovat jollain tasolla jo tuttuja.
- Saat koneen käyttöösi
kurssin ajaksi, mutta voit
Kurssipaikka:
ottaa myös oman kanMJK-Instituutti, Iso Roobertinkatu 20-22 A, 00120 Helsinki
nettavan tietokoneen
Kurssin järjestäjä: Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry
Kurssin opettaja: Pauliina Mäkelä
mukaasi.
Yhden kurssin hinta: 80 euroa jäseniltä (100 euroa muut)
- Kurssipaikalla on toimiva
Hinta sisältää: opetuksen, opetusmateriaalin, kevyen aamunettiyhteys.
palan ja iltapäiväkahvit
Paikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu heti!
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään kuukausi ennen koulutusajankohtaa sähköpostitse koulutus@smyl.fi.
Lähetämme kurssille hyväksytyille osallistumisvahvistukset ja maksutiedot sähköpostitse.
































Kosmetologina Helmeri-jäsen
Hanna Kukkonen.

KAUPUNGIT &
KIERTOMATKAT
Viron kartanoita

• 4 pv ................................................................................. 330,–

Liivinmaan linnoja

• 4 pv ................................................................................. 365,–

Liettuan kiertomatka

• 6 pv .................................................................................. 470,–
Baltian meripihkarannikko
• 7 pv ................................................................................. 640,–
Vaellus Santiago de
Compostelaan
• 19.– 27.4. ...........................................................1.565,–
Kiova ja Odessa
• 13. – 18.5. ..........................................................1.270,–
Balkanin aarteita –
Albania, Kroatia, Montenegro
• 13. – 20.5. .........................................................1.295,–

Krimin niemimaan kierros
• 2. – 7.9. ..................................................................1.280,–

KAUPUNGIT &
KIERTOMATKAT
Peking • alk. .............................................. 1.195,–
Shanghai • alk. ............................... 1.340,–
Shanghai - Hangzhou Suzhou • alk. .........................................1.430,–
Peking ja Chengde
• 1. – 8.11. ...............................................................1.395,–
Tuntematon Vietnam
– kiertomatka
• 12. – 22.10. .................................................... 1.990,–
Etelä-Kiinan ihmeitä –

mm. Guilin ja Li-joki
• 14. – 23.10. .....................................................2.195,–

Suuri Kenian kiertomatka
• 24.10. – 4.11. .............................................. 3.285,–
Transsiperia - junamatka
Siperian halki Kiinaan
• 8. – 22.5............................................................ 3.490,–
• 14. – 28.8. .......................................................3.680,–

RISTEILYT

Chongqing, Jangtse-joen
risteily ja Shanghai
• 29.4. – 7.5. .......................................................1.945,–
• 16. – 24.9...........................................................2.195,–
Laatokka ja Ääninen
• 10. – 15.6. alk.......................................................675,–
Pietarista Volgalle ja
Moskovaan
• 8. – 15.7. alk......................................................... 895,–
Itäinen Välimeri
Sisilia – Pireus – Kusadasi – Kreeta
• 15. – 22.9. alk. ........................................... 1.360,–

Matka
agentit
Makusi mukaan maailmalle
• HELSINKI, Eerikinkatu 33 • VAPAA-AJAN MATKAT puh. 010 321 2800

Puhelut 8,28 snt/puh + lankaverk. 5,95 snt/min, matkapuhelimesta + 17,04 snt/min (+ alv).

VARAA MATKASI 24 H
www.matka-agentit.fi

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2013
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Ke 13.2.

19.00

Thais-ooppera, Kansallisooppera

69,00 e, viite: 6059

To 14.2.

19.00

Hamlet, Kaupunginteatteri

43,00 e, viite: 6101

Ke 20.2.

19.00

Huojuva talo, Avoimet ovet

28,00 e, viite: 6075

Ma 25.2.

17.00

Teemailta: kodinraivaus, Helmerin toimisto

maksuton

Ti 5.3.

18.30

Kristina från Duvemåla, Svenska Teatern

78,00 e, viite: 1368

Ke 6.3.

17.30

Muoti-ilta Teatterimuseossa, Kaapelitehdas

maksuton

Ke 13.3.

19.00

Omatunto, Kaupunginteatteri

35,00 e, viite: 6114

Su 17.3.

16.00

Helsingin Barokkiorkesteri, Musiikkitalo

25,00 e, viite: 1397

Ti 19.3.

19.00

Eurydike, Kansallisteatteri

31,00 e, viite: 6127

Ti 26.3.

18.00

Kevätkokous, Helmerien toimisto

To-ma 28.3.–1.4.

Pääsiäismatka Alpeille

1295,00 e, viite: 6088

Ti 10.4.

18.30

Kristina från Duvemåla, Svenska Teatern

78,00 e, viite: 1368

To 18.4.

19.00

Metsäjätti, Kansallisteatteri

28,00 e, viite: 6130

Musikaalimatka Tarttoon

195,00 e, viite: 6091

Ilta Esko Salmisen kanssa, Kansallisteatteri

33,00 e, viite: 6143

Helmerimatka Garda-järvelle

1170,00 e, viite: 291123

Pe-su 26. – 28.4.
To 2.5.

19.00

Pe-ma 4.-7.10.

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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HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2013

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

Päätoimittaja:
Toimitussihteerit:
Toimituskunta:
Toimittajat:

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

Materiaali:

Hanna Kukkonen
Puhelin: 044 0204 750
hanna.e.kukkonen(at)gmail.com

Tilaushinta:
Lisätietoja:
Taitto ja paino:

Anna-Maija Kunnas
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi
Matti Niemelä, II varapuheenjohtaja
Puhelin 0400 873 367
matti.niemela(at)realseam.fi
Tuuli Paavola, hallituksen sihteeri
Puhelin 044 2562901
tuuli.paavola(at)gmail.com
Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka(at)kotiposti.net
Sirkka Warvas
Puhelin 0440 519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi
Varajäsenet:
Marja Alppi, Helmeri-päivystys
Puhelin 050 372 7422
marja.alppi(at)gmail.com
Tiina Laurila
Puhelin 0440 695 151
tii.laurila@gmail.com

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

Jäsenyydet:

Merja Äimänen
Liisa Kotimäki, Sirkka Warvas
Hallitus
Hanna Kukkonen
Matti Niemelä
Anni Purontaa
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
25 €/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 2013
Postiosoite:
Työttömyyskassa Nomit
PL 52, 00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 20, 3 krs, Vallila
Kassan toimisto on avoinna ma – to klo 9.00 – 15.00,
pe klo 9.00 – 13.00.
Jatkossa palvelemme asiakkaitamme toimipisteessämme
ajanvarauksella maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello
9.00–15.00 välisenä aikana ja perjantaisin kello 9.00–12.00
välisenä aikana. Keskiviikkoisin palvelemme ilman ajanvarausta klo 9.00–15.00. Ajanvarauksen suosittelemme tekemään puhelimitse.
Internet-osoite: www.tknomit.fi
Palvelupuhelin 09 8689 400 ma, ti, to, pe klo 9.00 – 12.00,
ke klo 12.00 – 15.00. Palvelupuhelimemme palvelee sinua
kaikissa jäsenyys- ja etuusasioissa.

Faksi (09) 8689 4040
sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi
Sähköinen asiointi: eAsiointi
Vuoden 2013 jäsenmaksu 120 €
Työttömyyskassa postittaa jäsenmaksulaskun tammikuun lopussa. Työttömyyskassan jäsenmaksu, 120 €/vuosi ja 10 €/kk,
on verovähennyskelpoinen.
Osoitemuutosilmoitukset työttömyyskassaan sähköisen
asioinnin kautta nettiosoitteesta: www.tknomit.fi. Jos et ole
kassan jäsen, voit liittyä suoraan netin kautta.
Liittoon ja kassaan pitää liittyä erikseen.

Ota tämä sivu talteen!

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

– lehti

Turvaa tulevaisuutesi!

Liity Helsingin Merkonomit ry:n
jäseneksi!

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

Tai suosittele jäsenyyttä!
Palkitsemme molemmat!

JÄSENEDUT
Edullisella jäsenmaksulla saat paljon
rahanarvoisia jäsenetuja.

Molemmat - sekä uusi jäsen että
suosittelija - saavat liittymislahjana
edullisen arvokupongin, joka sisältää

●
●

●

YÖPYMISEN KAHDELLE
50 euron hintaan Superior-huoneessa
Hotelli Korpilammella Espoossa
Huom! Saat myös lisäyöt edulliseen
hintaan.

●
●
●

●

●

Lisäksi:
Hotellin liikunta- ja hyvinvointikeskus
KorpiFit tarjoaa 45 minuutin niskahartiahieronnan edulliseen 30 euron
hintaan!

●

Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
Matkustajavakuutus
Koulutusedut
Ostoedut
Oikeudellista neuvontaa
jäsenetuhintaan
Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin
(koti, auto-, henkivakuutus ym.)
Helmeri-lehti ja SMYL-jäsenlehti
neljä kertaa vuodessa
Yhdistyksen ja liiton palvelut,
matkat ja tapahtumat

JÄSENMAKSU
● Jäsenmaksu 88 euroa
koko kalenterivuosi 2013
● Jäsenmaksu on verotuksessa
vähennyskelpoinen!

LIITY HETI!
Korpilampiarvokuponki
on voimassa
30.6.2013 saakka.

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

