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Pääkirjoitus

Vuoden vaihduttua palasi valo

K

ävelin pitkästä aikaa Töölönlahden
jäällä. Tuntui kuin vuoden vaihduttua olisi käännetty puhdas valkoinen lehti: pimeän pitkän sadekauden jälkeen tuli kaunis valkoinen talvi. ”Eikö
koskaan tule talvi, aina vaan pimeää ja
sadetta” – tätä valitusta kuulimme vuoden vaihteeseen asti joka puolelta. Mutta,
miten kävikään? Kun tammikuussa talvi
ja pakkaset tulivat rytinällä, alkoi kuulua
nurinaa: koska nämä pakkaset oikein loppuvat. Hämmentävää. Mitä me haluamme? Onko kysymys asenteesta? Uskon
itse niin.
Hyvää asennetta on lehdessämme haastatellulla avainasiakaspäällikkö Ritva
Poutasella, joka oli jo nuorena päättänyt
opiskella merkonomiksi. ”Tein päätökseni hakea merkonomikoulutukseen ollessani neljätoistavuotias.” Merkonomi
Ritvasta tulikin ja sitä hän ei ole katunut.

Koulutus on auttanut hänet monipuolisiin,
kiinnostaviin työtehtäviin ja hän toteaakin: ”Päivääkään en vaihtaisi pois”.
Olemme ideoineet jotain uutta myös
Helmeri-lehteen. Kysy Hannalta -kosmetologin palsta aloittaa seuraavassa numerossa. Hanna Kukkonen antaa neuvoja
jäsenillemme esimerkiksi ongelmaihon
hoidosta. Ota rohkeasti yhteyttä ja lähetä
Helmerin toimitukseen kauneuden- ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Tutustu
Hannaan ja uuteen palstaan sivulla 11.
Seuraava Helmeri ilmestyy ennen pääsiäistä ja toivomme lehteemme myös
jäsenten omia pääsiäismuistoja. Parhaat
jutut julkaistaan Helmerissä, joista kolme juttua palkitaan Ateneumin Tove Jansson -näyttelyvierailulla Helmeri-ryhmän
mukana. Tarkemmat tiedot löydät sivulta
13. Toivottavasti saamme paljon mukavia
muistoja jaettavaksi.

Helmereillä on ollut loppuvuonna monia mielenkiintoisia tapahtumia, joista
löydät tässä numerossa useammankin jutun – tietysti mukavien kuvien kera. Ja
uusia hyviä tapahtumia on tulossa myös
tänä vuonna. Vielä ehdit mukaan Helmeri-matkoille: kevään Evita-musikaalimatkalle Tallinnaan, pääsiäisen kiertomatkalle Serbiaan ja lokakuun Välimeren
risteilylle, jossa käydään muun muassa
Roomassa ja Barcelonassa.
Ota yhteyttä, jos tiedät mielenkiintoisen
tutustumiskohteen, jonka uskot kiinnostavan muitakin Helmereitä.
Valo lisääntyy vähitellen, mutta varmasti.
Hyvää alkanutta vuotta!
Merja Äimänen

Säilyttäköön uusi vuosi sen mitä rakastat,
tuokoon tullessaan sen mitä kaipaat ja
vieköön mennessään sen mitä taakkana kannat
– Positiivarit
3

Vaikuttava kirjastotalo Helsingin keskustassa

Kaisa-talo
- Yliopiston keskustakirjasto
Töölönlahdelle suunnitellaan Helsingin keskustakirjastoa, mutta yliopisto sai omansa jo valmiiksi.
Kaisa-talo avattiin 3.9.2012.
❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki
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H

elmereitten tutustumiskohteena torstaina 7.
marraskuuta 2013 oli
Helsingin yliopiston pääkirjasto Kaisa-talossa. Projektipäällikkö Matti Hjerppe
toimi kirjaston esittelijänä.
Saimme kuulla monta mielenkiintoista yksityiskohtaa ja
asiaa kirjaston syntyvaiheista
sekä kirjaston kokoelmista.
Nykyään kirjaston kokoelmat
muodostuvat hyvin paljon
myös sähköisistä aineistoista, joita käytetään tietoverkon
kautta.

Helsingin yliopiston uusi
pääkirjasto Kaisa-talossa sijaitsee aivan Helsingin ydinkeskustassa, Kaisaniemen
Hirvikorttelissa. Kirjasto on
Suomen suurin yliopistokirjasto. Kaisaniemen kirjastotalo yhdisti keskustakampuksen toistakymmentä
tiedekunta- ja laitoskirjastoa
sekä Opiskelijakirjaston saman katon alle.
Mahtava rakennus nousi
vanhan Pukeva-kauppakeskuksen paikalle. Upean, valoisan talon suunnitteli arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva
Arkkitehdit Oy, joka voitti
talon arkkitehtuurikilpailun
vuonna 2008. Rakennuksessa
on kaikkiaan seitsemän maanpäällistä ja neljä maanalaista
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Kuva: Merja Äimänen

Kaisa-talo pähkinänkuoressa

Ryhmämme odottaa opastuksen alkua kirjaston vastaantuloaulassa.
Kuvassa oikealla oppaamme Matti Hjerppe.

Tenttiin voi lukea näköalapaikalla vaikkapa ihanassa keinutuolissa.

kerrosta, joista yhdeksän on
kirjaston käytössä. Alakerrassa sijaitsevat Kaisaniemen
metroasema ja liiketiloja, ylhäällä tiilikaaren taakse sijoittuvat kirjaston kävijöiden ja
henkilökunnan tilat.
Kaisa-kirjaston 16.000 neliömetriä tarjoaa uuden kodin
Helsingin yliopiston kirjaston
yli 1,5 miljoonalle niteelle.
Alle puolet Kaisa-talon noin
tuhannesta asiakaspaikasta
on hiljaista lukutilaa. Kirjasto palvelee ensisijaisesti
22 000 opiskelijaa sekä yli
tuhatta opettajaa ja tutkijaa.
Kirjastokortin saa kuka vain
yli 15-vuotias Suomen asukas.

Terhi Ekebomin ja Jenni Ropen 18 metriä pitkä teos Pienet maailmat toivottaa tervetulleeksi Porthanian puoleisessa sisäänkäynnissä.

Helsingin yliopiston kirjaston Kaisa-talon kierreportaat.

Työtiloja ja e-aineistoja
Perinteisten niteiden lisäksi
Helsingin yliopiston kirjastossa on yli 25 000 e-lehteä ja yli
300 000 e-kirjaa. Kaisa-talossa kuka tahansa pääsee tutkimaan pääkirjaston tieteenalojen elektronisia lehtiä ja kirjoja. Talossa käyttäjiä odottaa
myös lähes 1000 työskentelypaikkaa, 13 varattavaa ryhmätyötilaa, allergisille suunnattu
erityislukusali sekä 11 erikokoista hiljaista lukutilaa.
Ryhmätöitä voi tehdä sohvilla lojuen ja gradua kirjoittaa vaikka nojatuolissa istuen.
Perinteisen lukusalin lisäksi
käytössä on useita muutaman

hengen lukuhuoneita.
Kirjaston suosiosta kertoo
päiväkäyttäjien suuren määrän lisäksi myös vierailijaryhmät, joita oli esimerkiksi
vuoden aikana 300, yhteensä
noin 5000 vierailijaa. Lisäksi kirjastossa vierailee paljon
omatoimisia ryhmiä. Opastetut vierailut ovat hyvin suosittuja ja kierroksen hinta on
1.9.2013 lähtien 50 euroa ryhmältä.
Kirjaston aukioloajat:
ma-pe klo 9-20 ja
la klo 10–16.
Lähde: www.helsinki.fi/
kirjasto

Ryhmän koko oli sopiva. Kierrokselle otetaan kerrallaan enintään 20 henkilöä, jolloin pystytään liikkumaan helpommin paikasta toiseen.
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Helsingin observatoriossa

Tähtitieteen lumoa
❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

K

auniina tammikuun 16.
päivän pakkasiltana tutustuimme C.L. Engelin
suunnittelemaan, vuonna 1834
valmistuneeseen Tähtitorninmäen Observatorion näyttelyyn. Asiantuntevana oppaanamme toimi observatorion
pääopas Paula Kyyrö. Mukaan mahtui 22 tähtitieteestä

Suuri ohikulkukone, kaukoputki, jolla havaitaan tähden ohikulku meridiaanissa. Edessä
havaintosohva, jossa havaitsija on maannut sohvalla tehdessään suurella ohikulkukoneella havaintoja taivaalla
olevista kohteista.

Helm
Obser v er it
ator ios
16.1.14 sa

kiinnostunutta yhdistyksemme jäsentä ystävineen.
Tähtitieteen yleisökeskuksessa tutustuimme avaruuteen
ja tähtitieteeseen. Observatorion upeasti restauroiduissa saleissa, Meridiaani-, Aurinkokunta-, Tiede- ja Tähtisalissa,
ovat esillä niiden nimien mukaiset aihepiirit. Yleisökeskukseen kuuluu näyttelyiden
ja planetaarion lisäksi kahvila
sekä vuokrattava luentosali,
jossa voi järjestää erilaisia tilaisuuksia. Kiersimme näyttelyn lisäksi myös tornissa ja
kierros huipentui planetaarioesitykseen.
Aluksi observatorio sijaitsi
Turussa, mutta Turun palon
jälkeen myös observatorion oli

Aikapussi on näytteillä observatorion yleisökeskuksessa. Edessä Komeetanetsijä,
linssikaukoputki.

Kuvassa edessä heliometri ja takana meridiaanikone. Heliometrilla on mitattu paljon kaksoistähtien välisiä etäisyyksiä taivaalla. Meridiaanikone on yksi observatorion näyttelyn keskeisimmistä laitteista, jolla on mitattu ajanhetki,
jolloin tähti ohittaa etelän suunnan. Laitteella nähdään myös, kuinka korkealla kohde on etelän ohituksen aikana. Näin on lopulta saatu selville tähden koordinaatit.
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Meteoriitti. Meteoroideista rautakappaleet säilyvät parhaiten syöksyssä ilmakehän läpi ja maan
pinnalla. Tämä on osa isosta 1500-luvulla Argentiinaan pudonneesta meteoriitista, joita alkuasukkaat ovat löytäneet. He tekivät näistä kestäviä työkaluja.

muutettava Helsinkiin. Tähtitieteen professori Friedrich Argelander löysi sopivan paikan
Helsingin eteläpuolella sijaitsevalta paljaalta ja varsin yksinäiseltä Ulricasborgin vuorelta.
Observatorio oli ollut esimiehen asuntona perustamisestaan lähtien. 1969 profes-

sori Gustaf Järnefelt muutti
sieltä pois jäätyään eläkkeelle.
Uudeksi professoriksi nimitetty Paul Kustaanheimo aikoi
muuttaa observatoriolle asumaan. Astrofysiikan laboratorion väki - ilman yliopiston
lupaa - tilasi 3.12.1969 muuttoauton ja muutti observatori-

olle. Yliopisto suhtautui hyvin
ymmärtäväisesti valtaajiin. Jo
seuraavana päivänä yliopisto
alkoi muuttaa entistä esimiehen asuntoa työtiloiksi. Tapahtumaa on totuttu nimittämään
Observatorion valtaukseksi.
Helsingin observatoriolla
avattiin 23.10.2012 Yliopistomuseoon kuuluva, avaruudesta sekä tähtitieteen historiasta ja tulevaisuudesta kertova yleisökeskus, johon kuuluu
näyttelyiden lisäksi planetaario. Observatorio remontoitiin vuosina 2011–2012, sen
jälkeen kun Helsingin yliopis-

ton tähtitieteen laitos liitettiin
osaksi fysiikan laitosta ja siirrettiin Kumpulaan 1.1.2010.
Tällöin vanhat observatoriotilat jäivät pois opetuksesta
ja muutettiin museokäyttöön.
Observatorio ei ole vain museo, vaan yleisökeskus, jossa
niin päiväkotilapset, koululaiset kuin aikuisetkin voivat tutustua ”tähtitieteen lumoon”.
Näyttelyt avoinna ti-ke, pela 12–16, to 12–20, su 12–16
Observatorion Tiedekahvila avautuu jälleen 15.4.2014.
Talvikautena kahvila on auki
tilauksesta. ❦

Vasemmalla oppaamme Paula Kyyrö. Kuvassa pieniä kiviplaneettoja sekä suuria kaasuplaneettoja.

Ryhmä siirtymässä näyttelytiloista observatorion planetaarioon.

Observatoriolta lähtevä Sininen viiva -taideteos jatkuu yli kantakaupungin pisimmän yhtenäisen katulinjan observatoriolta Kallion
kirkolle asti.

Hauska tarina observatorion aikamerkistä

Yleisökeskukseen kuuluu näyttelyiden lisäksi kellarissa sijaitseva pieni planetaario, jossa huoneen kaarevalle katolle heijastetaan tähtitaivas.

Helsinkiläiset tarvitsivat ajan tarkistamiseen 1800-luvulla observatorion aikapussia, jota käytettiin
1900-luvulle asti. Aikapussi hinattiin ylös Observatorion katolla olevan tangon huippuun viisi minuuttia
ennen kahtatoista ja pudotettiin alas sekunnilleen kello
12. Helsingin rautatieasemalla nähtiin purjekankaisen
aikapussin putoaminen ja asetettiin sen mukaan aseman kello oikeaan aikaan. Lennättimellä tieto välitettiin
muille asemille. Jos ilma oli sateinen eikä observatoriota näkynyt, saatiin aikamerkki tykinlaukauksen avulla
Katajanokan rannasta raikuvin pamauksin.
Lähde: www.observatorio.fi
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Joulun odotusta
Varsovassa
❦ Merja Äimänen

H

elmerien pikkujoulumatka suuntautui Puolan
pääkaupunkiin Varsovaan ensimmäisenä adventtiviikonloppuna 29.11. - 1.12.
perjantaista sunnuntaihin.
Meitä oli matkalla 11 osallistujan iloinen Helmeri-ryhmä.

Juuri sopivan kokoinen joukko yhdessä oloon ja toisiinsa
tutustumiseen.
Lentoaika on vain runsaat
puolitoista tuntia Helsingistä
Varsovaan; perjantaiaamuna
kun lähdimme, niin olimme
perillä jo kello yhdeksän jälkeen. Koko päivä siis aikaa
Varsovalle. Tutustuimme he-

Vanhakaupunki koristautui jouluun.

Helmeri-ryhmäläisiä kuuntelemassa Barbaran kertomuksia Varsovan historiasta ja nykyisyydestä.
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ti lentokentältä tullessamme
mukavan oppaamme, puolalaisen Barbaran johdattamana
vanhaan ja vähän uudempaankin kaupunkiin. Kiertelimme
kirpeän tuulisessa, mutta kirkkaassa säässä kauniissa vanhassa kaupungissa, lämmitellen välillä hyvällä kuumalla

viinillä. Ihailimme vanhoja
rakennuksia ja pieniä katuja,
joita koristeltiin parhaillaan
jouluun.
Lauantai oli yhtä vetinen
päivä kuin jo syksyisessä Suomessa olimme tottuneet, mutta ei se kaupunkiin tutustumistamme haitannut – eikä varsin-

Terveisiä Varsovasta toivottavat
Marjukka Nyberg (vas.), Kirsti Lehtonen ja Anna-Maija Kunnas.

kaan ruokailua. Pikkujouluillan
vietimme yhdessä syöden
hyvin ja lisäksi edullisesti rennossa, lämminhenkisessä puolalaisravintolassa. Ruoka oli
hyvää ja siitä voi sanoa, että

sitä oli riittävästi. Tilaamastani
kokonaisesta taimenesta olisi
riittänyt useammallekin ruokailijalle. Oluttuopitkin olivat
taattua puolalaiskokoa: pienin
puoli litraa ja suurin viiden lit-

Heikit ihmettelevät Varsovan
vanhoja taloja.

ran kannu.
Kiitos kaikille matkalla olleille kivasta pikkujouluviikonlopusta. Toivottavasti nähdään taas yhteisillä Helmerimatkoilla. ❦

Merja ja Anna-Maija kaupunkikierroksella aamuviimassa.

Hyvää pikkujoulua, ystävät! Ruuat ja juomat olivat suuria ja maittavia.
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Jo 14-vuotiaana halusin
merkonomiksi
❦ Haastattelu Sirkka Warvas, kuvat Ritva Poutanen

N

äin kuvailee nykyinen
avainasiakaspäällikkö
Ritva Poutanen Kirkkonummelta omaa uravalintaansa. Ritvan valmistumisesta merkonomiksi on kulunut runsaat kaksikymmentä
vuotta ja koulutuksella saadut
taidot ovat edelleenkin tärkeänä pohjana hänen nykyisessä
työssään. Tietoja hän luonnollisesti on joutunut päivittämään sekä hankkimaan lisäkoulutusta työuran edetessä.
Mutta peruskallio on ja pysyy.

Miksi juuri merkonomiksi
– Itse asiassa tein päätökseni
hakea nimenomaan merkonomikoulutukseen ollessani
14-vuotias. Monta kertaa jälkeenpäin olen päättäväisyyttäni ihmetellyt, sillä tutkintoa
kohti menin sivuille vilkuilematta. Toimistotyöskentely
kiinnosti ja ajattelin kaupallisen tutkinnon avaavan tien tulevaisuuteen. 80-luvulla merkonomit työllistyivät markkinoinnin ja laskentatoimen

10

tehtävien lisäksi yksityisyrittäjiksi. Aika ei ole mitätöinyt
edelleenkään näitä perusaloja,
joskin nykyteknologia on tuonut uusia suuntauksia valintareitteihin.
– Ai niin, onhan muutama aine kadonnut kartalta,
esimerkkinä pikakirjoitus ja
konekirjoitus. Konekirjoituksesta jäi kymmensormijärjestelmä lähtemättömästi takaraivoon ja täytyy myöntää, että
se on edelleen hyödyksi. Itse
lisäopiskelin muun muassa oikeusoppia, suomen, englannin
ja ruotsin kieliä kauppakirjeenvaihtoineen, kuten myös
neuvottelu-, myynti- ja esiintymistaidon kursseja.
Tutkintoa tukevan lisäopiskelun mahdollisuuksia Ritva
tutkiskeli vasta valmistumisensa jälkeen. Niinpä hän suorittikin ulkomaankaupan tutkinnon
työnsä ohella muutamaa vuotta
myöhemmin. Muut alat eivät
kiinnostaneet, vaikka hänen
ystäväpiiristään moni suuntasikin toisille aloille.

"Älä unelmoi elämääsi
vaan elä unelmaasi."

Urapolku merkonomina
– Urapolkuni merkonomin näkökulmasta on edennyt todella
ansiokkaasti!
Itse asiassa merkonomin tutkinto on riittänyt tähän saakka
perustutkintona, sillä kaupallinen ja markkinointia sisältävä
tutkinto lisättynä kauppamatematiikalla ja kielillä on luonut
hyvän perustan.
Ritvan ensimmäinen työpaikka oli silloinen unelma:
kylpylähotellin toimisto. Hän
oli hakenut sinne jo kouluaikana ja päättötodistus kädessään hän oli valmis astumaan virallisesti toivetyöhönsä. Vaihtelevista toimistotöistä

ja mukavista kollegoista huolimatta Ritvan mieli paloi muutaman vuoden kuluttua uusiin
haasteisiin. Niin vaihtui työnantaja. Hänelle avautui uudenlainen ulottuvuus vuorovaikutteisessa asiakaspalvelussa.
Lisämausteena hänet valittiin
toimihenkilöiden luottamusmieheksi. Heureka, tässä se
on – minun paikkani. Mutta
toisin kävi.
Kun Ritva Poutanen kierteli luottamushenkilökoulutuksissa eri puolilla Suomea, hän
tutustui luontaisesti eri alojen
työntekijöihin. Kipinä syttyi
myyntityöhön. Kolmas kerta
koitui kohtaloksi: elinikäinen

"Onnellisuus ei ole tila
johon päädytään, vaan
matkustustapa."

tehtävä löytyi kansainvälisestä
kemikaalialan yrityksestä ja –
myyntityöstä kaasumaailmassa vuonna 1989.

Vakiintuneen työelämän arki
Nykyinen työ on Ritvalle juuri
sopivan vaihtelevaa ja haasteita tuo eri osastoille siirtyminen. Jokainen osasto on eräänlainen uusi työpaikka uusine
työtovereineen ja aloineenkin.
Mikä mielenkiintoisinta: kahta
samanlaista päivää ei ole.
– Viihdyn siis työssäni,
vaikkei kai sitä ääneen pitäisi
sanoakaan. Eikö ne koiranleuat sano jotenkin, ettei työhön
tulla ”viihtymään”, toteaa Ritva humoristiseen sävyynsä.

– Työni on matkatyötä, laadin itse aikatauluni, joten jos
tuntuu kiire pukkaavan päälle, ei auta kuin katsoa peiliin,
sieltä löytyy syyllinen kiireeseen. Viikolla olen konttorilla tai kotikonttorissa yhdestä
kahteen päivään, silloin hoidan kirjallisia töitä ja sovin
asiakastapaamiset seuraaville
viikoille. Täytyy sanoa, että
vieläkin 25 vuoden jälkeen,
työ vie mennessään. Bonuksena matkatyöstä ovat Suomen
maantiet tulleet tutuiksi.

Suunnitelmiasi tästä eteenpäin
– Nyt teen töitä elintarvikekaasuyksikössä ja kerron asiakkaille ilosanomaa kaasujen

käytöstä elintarvikkeiden säilyvyydessä. Asiakkaitani ovat
panimot ja leipomot, lisäksi
vastaan suojakaasupakkaussovelluksesta. Tehtäviini kuuluvat uusmyynnin hankinta,
asiakasneuvottelut ja koulutussekä demotilaisuudet erilaisille asiakasryhmille. Kaikkeen
tähän urakointiin parhaana
kannustimena toimii myyntibudjetin saavuttaminen. Kieltämättä tämä lienee haaste tänä
päivänä monelle myyntityötä
tekevälle (haastattelijan huomautus).
Ritva pohdiskelee tulevaisuuttaan: muutama vuosi menee vielä kevyesti myyntitöissä. Sen jälkeen saattaisi jokin
mielenkiintoinen projekti kiinnostaa.
– Meillä on mahdollisuus
työskennellä myös regionaalisesti. Eihän sitä koskaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Ritva toteaa arvoituksellisesti.

Kysy Hannalta
– kosmetologin palsta aloittaa Helmerissä
Arvoisa lukija
Aloitamme Helmeri-lehdessä palstan, jolla kosmetologi
Hanna Kukkonen vastaa lukijoidensa kysymyksiin erilaisiin iho-ongelmiin, tai muuhun ihoa koskeviin kysymyksiin liittyen.
Mikäli sinulla on kysyttävää
esimerksi couperosa-ihon, akne-ihon, atooppisen ihon, tai
vaikkapa ihan perus- ihonhoidosta, niin lähetä kysymyksesi
Helsingin Merkonomien
tai Helmerin päätoimittajan

sähköpostiin: helmeri(at)helmeri.fi ja merja.aimanen(at)
hotmail.fi.
Kysymyksesi ja Hannan
vastaus julkistetaan seuraavassa Helmerissä, joka ilmestyy ennen pääsiäistä. Henkilötietoja emme julkaise, vain
kysymys ja vastaus. Mikäli
kysymyksiä tulee paljon, valikoimme kysymykset ja vastaamme siinä järjestyksessä,
kuin on kysytty.
Nyt rohkeasti tiedustelemaan!
Terkuin Hanna

”Polkuni on kulkenut monien eri vaiheiden ja koulutuksien kautta, ja niistä jokaisesta olen saanut arvokasta
elämänkokemusta, jota voin
nyt hyödyntää, kun saan työskennellä unelma-ammatissani eli kosmetologina. Olen
työskennellyt ravintolisien ja
luontaistuotteiden parissa lähes viiden vuoden ajan ja olen
oppinut työni kautta ymmärtämään, miten tärkeää on kehon
kokonaisvaltainen hoito ja tasapaino niin ravitsemuksessa
kuin fysiikassakin.”

Päivääkään en vaihtaisi
pois, vanha sanonta käy hyvin
toteen Ritva Poutasessa. Hän
sanoo viihtyneensä jokaisessa työpaikassaan, mutta palo
uusiin haasteisiin veti muihin
tehtäviin. Siihen kolmanteen
yritykseen, jonka ruoho on
vihreämpää aidan tällä puolen.

Mitä kuuluu vapaa-aikaasi
– Mielipuuhat vapaa-aikana
liittyvät lähes poikkeuksetta
liikuntaan. Harrastamme mieheni kanssa kesäisin retkeilyä
ja vaellusta sekä talvisin hiihtoa ja retkiluistelua sääolosuhteiden näin salliessa. Kuntojumpat pitävät huolta kehostani sekä ystävien kanssa
maailmanparannuskeskustelut
tekevät hyvää mielelleni. Pitää
muistaa jättää tilaa myös lukemiselle ja yleiselle loikoilulle.
Ritva Poutanen paljastaa lopuksi haaveensa lähivuosien
vapaaehtoistyöstä. Tulevaisuudessa hänet saatetaan hyvinkin nähdä vanhuksia auttamassa. Ja siinä, jos missä
tarvitaan kuuntelevia ja välittäviä auttajia. Mutta sitä ennen
vielä vuosien ajan Ritva tekee
innolla työtään merkonomikoulutuksensa pohjalta. ❦

Kysy Hannalta

Hanna Kukkonen on kosmetologi ja restonomi, joka on mukana Helmerien hallituksessa.
Hannan kauneudenalan yritys
on Kauneuspuoti Villa Fino
Intiankadulla Helsingissä.
Hanna Kukkonen
www.villafino.com/ Facebook (löytyy
nimellä Kauneuspuoti Villa Fino)
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Kaiken se kestää, kaiken se uskoo…
mutta rajansa kaikella!
Yli kolmenkymmenen vuoden liiton päättymisestä ilmoitettiin Jämsän Seudun kaupunkilehti
Vekkarissa 11.12.2013. Ilmoituksen tekstissä todetaan: ”Sukulaisten, ystävien, tuttavien tietoon:
Yli 30 vuoden liitto on virallisesti päättynyt. Parhaimmat kiitokseni minua tukeneille.
Kaiken se kestää… Rajansa kaikella.” xx
❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Ulla Grass
ohjaaja

välineitä parisuhteensa kehittämiseen ja päivittämiseen.

Apua erosta selviytymiseen
arisuhteen päättymiset vertaistukiryhmistä

P

ovat lisääntyneet ja suuret avioeroluvut koskettavat erityisesti lapsiperheitä joskaan avioerot eivät ole
harvinaisia ikääntyvienkään
pariskuntien kohdalla, kuten
edellä olevasta ilmoituksesta
voidaan todeta.
Ihmisten odotukset avioliitolle ovat muuttuneet ja tunneelämän tarpeet ovat nousseet
yhä keskeisemmiksi. Aviollisen elämän epävarmuus
Suomessa on viime aikoina
lisääntynyt ja myös puheet
perhekriiseistä on nostanut
esiin huolen perhearvojen katoamisesta. Eroryhmien ohjaaja Ulla Grass pohtii, että
huoli on ehkä aiheeton, koska samaan aikaan kuitenkin
solmittujen avioliitojen määrä on ollut hieman nousussa,
perheet osallistuvat yhdessä
muun muassa synnytyksiin,
isyyslomat hyödynnetään ja
perhekeskeisyyttä vaalitaan.
Kaikesta huolimatta Suomessa on avioeroja vuosittain noin
14 000 ja sitäkin enemmän
avoliittojen päättymisiä. Ullan mielestä yksi syy parisuhteitten päättymiseen voi olla
se, että nuorille ja nuorille aikuisille tarjotaan hyvin vähän
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Erossa ihminen ei selviä yksin
vaan tarvitsee aina tukea selviytymiseensä toisilta, jolloin
voi työstää eron tuskaa, vihaa
ja surua. Monille ystävät ovat
tärkeitä. Kuitenkin usein käy
niin, että niin sanotut ystävät
eivät auta eroavaa selviämään
eteenpäin vaan saavat hänet
juuttumaan eron vihaan ja
katkeruuteen, muistuttaa Ulla.
Jo parinkymmenen vuoden
aikana tuhannet suomalaiset
ovat osallistuneet eroseminaareihin, jotka psykologi Kari
Kiianmaa toi Suomeen vuonna 1993.
Amerikkalaisen psykologin
Bruce Fisherin menetelmä
Jälleenrakennus, kun suhteesi
päättyy, on syksyllä päivitetty
vastaamaan nykyaikaa ja tulevaisuuden haasteita, muun
muassa uusiksi teemoiksi
on nostettu entistä enemmän
uusperheiden ja lasten osuus.
Jälleenrakennusseminaari on
nyt siis suomalaisempi kuin
koskaan.
Kyseessä ei ole terapia
vaan käytännöllinen ja toimiva työskentelytapa, jossa
ryhmään osallistujat saavat
vertaistukea toisiltaan sekä
ohjausta tunnekokemustensa

läpikäymiseen ja eronsa työstämiseen menetelmään koulutetulta ohjaajalta.
Vertaistukiryhmien kokemukset ovat olleet erittäin hyviä ja osallistujat ovat saaneet
valmiuksia myös lastensa tukemiseen erokriisin kuohuissa. Työstämällä eronsa kunnolla eroava aikuinen pystyy
antamaan myös lapselleen
paremmat mahdollisuudet
sopeutua uuteen tilanteeseen.
Eroryhmiin osallistuvat eronneet tai eroa harkitsevat henkilöt ilman puolisoa. Ulla korostaa, että menetelmän henki
on hyvin myönteinen ja auttaa
osallistujia selviytymään eron

haasteista ilman syyllistämistä.
Ulla Grassilla on pitkä kokemus ihmissuhdetyöstä ja
hän on suorittanut Fisher-ohjaajakoulutuksen psykologi
Kari Kiianmaan kouluttamana; hän järjestää eroryhmä-tilaisuuksia Helsingissä Munkkiniemessä.
Omaan hyvinvointiin kannattaa panostaa!
Lisätietoja ryhmistä
www.ullagrass.blogspot.fi

Ullan kodikas ja viihtyisä työhuone Munkkiniemessä.

Helmerin ruokanurkkaus

Ihanat leivonnaiset!

❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Pue essu yllesi ja ryhdy leipomaan makeita muffinsseja ja
paistamaan uunipersikoita. Kokoa esille leivonnassa tarvittavat
aineet, astiat ja työvälineet.
Leivonnaisen tai jälkiruoan valmistamisen ei tarvitse olla monimutkaista ja aikaa vievää. Useat herkut syntyvät nopeasti ja
helposti yksinkertaisista raaka-aineista.
Makeat herkut, kuten muffinssit, ja makeat jälkiruoat ovat
kauniita ja ennen kaikkea herkullisia - samalla kuitenkin vaivattomia ja nopeasti valmistuvia. Tiesithän, että onnistuneen
leivonnaisen salaisuus piilee oikeissa ainesuhteissa.
Iloisia leivontahetkiä!

Nutella-muffinssit valmistuvat nopeasti ja ovat tuoreina meheviä tarjottavia lapsille ja aikuisille.

Muffinssit Nutella-täytteellä

Persikkapaistos
1 iso purkki persikanpuolikkaita
Uunipersikat. Herkullinen, talvinen jälkiruoka syntyy nopeasti ja helposti.

Täyte:
50 g voita
½ dl sokeria
1 dl vaahterasiirappia
1 dl kaurahiutaleita
Valmista täyte sekoittamalla ainekset keskenään. Valuta
persikat ja laita ne uunivuokaan kuppipuoli ylöspäin.

Levitä täyte persikanpuolikkaille. Paista 225 asteessa uunin keskitasolla noin 20 minuuttia, kunnes pinta on saanut väriä. Tarjotaan haaleana
vaniljakastikkeen tai jäätelön
kanssa.

150 g voita
1 ½ dl sokeria
3 munaa
4 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
2 tl vaniljasokeria
1 ½ dl maitoa
12 tl Nutella-suklaa-hasselpähkinälevitettä
paperisia muffinssivuokia
Notkea voi ja sokeri vatkataan
vaahdoksi, munat lisätään yksitellen. Vehnäjauhot, joihin

leivinjauho ja vaniljasokeri on
sekoitettu, lisätään taikinaan,
lopuksi maito.
Lusikoi taikina muffinipellin syvennyksiin. Käytä
mielellään paperisia muffinivuokia koloissa helpottamaan
kypsien muffinien irrotusta.
Täytä vuoasta korkeintaan
kaksi kolmasosaa. Lisää jokaisen muffinssiin teelusikallinen
Nutellaa. Pyöräytä se taikinan
keskelle lusikalla. Paista 200
asteessa noin 20 minuuttia tai
kunnes muffinssit saavat kauniin ruskean pinnan.

Kerro mukavia pääsiäismuistoja!
Liittyykö pääsiäiseen joitakin erityisiä muistoja?
Kirjoita Helmeri-lehteen lyhyt
juttu, tarina, kertomus tai runo
mukavasta, koskettavasta tai
muuten vaan erikoisesta muistostasi. Tempaus, trullikisa,
yhdessäoloa, pääsiäistraditioita, pääsiäismunametsästystä.
Juttu voi olla vaikkapa runon
muodossa. Voit laittaa kuvan
tai kuvituksen mukaan. Saat
kirjoittaa nimimerkilläkin.
Nimi ja yhteystiedot kuitenkin mukaan tiedoksi toimitukselle.

Tekstin mitta voi olla noin
1000 merkkiä (A4-sivusta
puolet).
Julkaisemme tarinoista parhaat Helmeri-lehdessä n:o
2-2014, joka ilmestyy juuri
ennen pääsiäistä.
Julkaistavat jutut valitsee
lehden toimitus. Palkittaviin
kirjoittajiin otetaan yhteyttä.
Julkaistut kolme parasta
tarinaa palkitaan. Palkintona
sisäänpääsy Helmereille varattuun Ateneumin Tove Jansso-

nin 100-vuotisnäyttelyn opastetulle kierrokselle 2.4.2014.
Katso lisää: www.helmeri.fi/
tapahtumat.
Lähetä tarina osoitteeseen
helmeri@helmeri.fi (myös
tiedustelut).
Tekstit ja kuvat viimeistään
maaliskuun 17. päivään
mennessä. Viestikenttään:
Pääsiäismuisto
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Vaaleanpunaisia Unelmia

Vierailu uudessa hyvinvointihoitolassa Helsingissä
❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

H

yvinvointihoitolassa Vaaleanpunaisia Unelmia
järjestettiin Helmereille virkistyspäivä joulukuussa
hoitolan tiloissa osoitteessa
Kalevankatu 55. Tilaisuuden
aikana meillä oli mahdollisuus
tutustua hoitolan toimintaan ja
tuotteisiin. Olimme etukäteen
varanneet erilaisia rentouttavia hemmotteluhoitoja toiveittemme mukaan. Mukaan mahtui 15 nopeinta. Hyvinvointihoitola järjestää uudessa tilassa räätälöityjä virkistyspäiviä
ryhmille. Isot tilat tarjoavatkin
hyvät puitteet virkistyspäivien
järjestämiseen.
Yrittäjä Minna Nyman
avasi Vaaleanpunaisia Unelmia -hyvinvointihoitolan
viime vuoden syyskuussa ja
kokosi kahdeksan hyvinvointialan yrittäjää saman katon
alle. Sopivat tilat löytyivät
elokuussa Kalevankadulta ja
hoitolan nimi viittaa satavuotiaaseen rakennukseen, joka on

vaaleanpunainen.
Saman katon alle Minna
löysi erilaisia osaajia. Nyt voi
hemmotella ja kokeilla esimerkiksi suolahuonehoitoa,
tohtorikalojen suorittamaa
jalkahoitoa, intialaista päähierontaa, Peter Hessin äänimaljahierontaa, vyöhyketerapiahoitoa tai vaikkapa koristaa
käsiä ja jalkoja pakistanilaisella hennamaalauksella. Lisäksi
hoitola tarjoaa urheiluhierojan
palveluja, klassista homeopatiaa, osteopatiaa, kanavoituja kristallihoitoja ja ulkoista
kauneutta, kuten ripsien pidennystä, sekä kasvohoitopalveluja. Hoitolan tiloissa toimii tällä hetkellä kahdeksan
yrittäjää.

Merkonomista luontaishoitajaksi
Ylioppilaspohjaisen merkonomin tutkinnon Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa
aikanaan suorittanut Minna Nyman oli työskennellyt
vuosia kaupallisella alalla.
Minna ei kokenut toimisto-

Hyvinvointihoitola järjestää räätälöityjä virkistyspäiviä ryhmille. Tilaisuus alkoi teetarjoilulla.

työtä enää omakseen ja hänen mielessään alkoi kypsyä
oman hoitolan perustaminen.
Hän lähti luontaishoitokurssille. Minnan haaveista tuli
totta, kun hän kouluttautui
luontaishoitajaksi. Minna perusti aluksi Suolahuone Suolahipun. Suolahipussa tarjottiin

Suolahuone. Suolahuonehoito annetaan vuorisuolalla pinnoitetussa huoneessa. Suolahuonetta käytetään muun muassa hengitystievaivojen ja iho-ongelmien hoitoon.
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suolahuonehoitojen lisäksi
myös intialaista päähierontaa
ja kalapedikyyrihoitoja. Minna oli itse saanut atooppiseen
ihoon ja allergiaan avun suolahuonehoidoista ja siksi hän
jakaa apua nyt myös muille.
Yritystoiminnan myötä Minna
on nyt omalla, haasteellisella

Tohtorikalat erikoisuutena. Kalapedikyyrissä hampaattomat kalat puhdistavat hellävaraisesti näykkien kuolleen ihosolukon antaen samalla nauruterapiaa ja stressi kaikkoaa joka nykäisyllä.

Hoitolan tiloissa toimii kahdeksan yrittäjää. Kuvassa
heistä kolme. Vasemmalta:
yrittäjät Minna Nyman, Jaana
Rajahalme ja Virpi Kelkka.

alallaan. Yrittäjällä on oltava vahva usko itseensä, yritykseensä ja omaan osaamisensa. Yrittäjänä toimiminen
ei ole helppoa, mutta se on
motivoivaa ja onnistumisen
hetkellä varmasti maailman
palkitsevinta.

Monenlaista hoitoa
Kiitos Minnalle, Jaanalle ja
Virpille innostavasta ja inspiroivasta illasta.
Ilta sujui iloisissa merkeissä. Saamamme hoidot saivat
vuolaasti kiitosta ja vielä kerran: eritoten kiitos hoitajille
meille tarkoin räätälöidyistä
hoidoista, jokaiseen hoidettavaan keskittyen. ❦

Illan emäntien yhteystiedot:
– Kotimaista suolahuonehoitoa sekä hauskaa kalapedikyyriä. www.suolahippu.fi Ajanvaraus, Minna
Nyman puh. 050 544 6972 , sähköposti: info@suolahippu.fi
– Peter Hess -äänimaljahieronta, Kristallihoito, Reikihoito. www.vakir.fi Ajanvaraus, Virpi Kelkka puh.
040 587 7073, sähköposti: hoitolavakir@gmail.com
– Vyöhyketerapia, Metamorfinen-terapiahoito, Intialaiset Ayurveda-hierontahoidot Ajanvaraus, Jaana Rajahalme puh. 044 999 8080, sähköposti: jaanarjhlm@
gmail.com
Lisätietoja: www.vaaleanpunaisiaunelmia.fi

Suolakidelampun miellyttävä valo
luonnonväreissä vaihtelee valkoisesta
oranssiin. Näitäkin voit hankkia kätevästi hoitolasta.

Hyvinvointi ja terveys – vinkkejä
Helmereille hyvään oloon
❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki
Helmereitten toimistolla Pengerkadulla toteutettiin Hyvinvointi-ilta joulukuun alussa.
Tapahtumaan osallistui kahdeksan henkilöä. Iltaa Wellness-hyvinvointituotteiden ja
Oriflame-kosmetiikan merkeissä johdattivat Tytti Meier
ja Nina Kalevi Oriflamelta.
Saimme kuulla, miten Wellness by Oriflamen -tuotteiden
avulla saat hyvää oloa. Wellness- tuotteet tukevat elimistön
luonnollista tasapainoa ja auttavat kehoa voimaan hyvin. Illan aikana Tytti Meier valmisti meille Wellness-tuotteista
pienet maistiaiset. Hyvän makuiset sekä ravitsevat Natural

Balance Soup -keitot on tehty
100-prosenttisesti luonnollisista raaka-aineista ja valmistus
kestää vain yhden minuutin.
Kun syöt monipuolisesti,
liikut, lepäät ja nautit elämästä, voit hyvin. Luento-osuudessaan Tytti painotti meille
myös liikunnan vaikutuksesta
hyvinvointiin ja miten säännöllinen liikunta vaikuttaa
ihmiseen kokonaisvaltaisesti.
Ravitsemustutkimusten mukaan 90 prosenttia aikuisista ei
syö puolta kiloa kasviksia ja
hedelmiä päivässä. Todennäköisin syy on, ettei perheen arkiaterioilla yleensä tarjota riittävästi kasviksia ja hedelmiä.
Esittelyssä oli myös pieni
erä Oriflame-kosmetiikkaa;

meille oli varattu mahdollisuus ostaa tuotteita, jotka
saimme heti mukaamme. Illan päätteeksi Oriflame-tyylin mukaisesti jokainen sai
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lahjaksi tuotelahjan.
Lisätietoja: www.oriflame.fi

Monipuolinen, terveellinen ruoka on meille haaste. Vaikka tahtoa ja intoa löytyisikin, niin aika ja resurssit eivät aina vain riitä, Tytti toteaa.
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Kokousuutiset

Syyskokouksissa päätettiin
jäsenmaksusta
Merja Äimänen

Helsingin Merkonomien vuosimaksut vuonna 2014
* varsinainen jäsen: 94,00 euroa
* seniorijäsen (yli 70-vuotiaat): 42,00 euroa
* opiskelijajäsen: 32,00 euroa
* ainais- ja kunniajäsen: 25,00 euroa

Yhdistyskokouksessa Merja Äimänen (vas.), kokouksen puheenjohtaja ja uusi hallituksen jäsen Rauni Mononen sekä Sirkka Warvas.

Helsingin Merkonomien syysvuosikokous pidettiin
21.11.2013 yhdistyksen toimistossa.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2014. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksuosuudeksi vahvistettiin entinen eli 25 euroa. Opiskelija- ja seniorijäsenten
maksuosuudet ovat 12 euroa.
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n syysliittokokous pidettiin Helsingissä 23. marraskuuta MJK-instituutin
uusissa tiloissa Ruoholahdessa.
Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2014 talousarvio ja toimintakertomus. Liittokokous vahvisti myös uudet vuosittaiset jäsenmaksut ja niiden perusteet. Varsinaisen jäsenen liiton osuus on 69
euroa, opiskelijajäsenen 20 euroa ja seniorijäsenen osuus 30 euroa.
Liittokokouksessa vahvistettiin liiton toiminnan jatkuvuuden
ja vakaan talouden turvaamiseksi yhdistysten ainais- ja kunniajäsenten SMYL-liiton jäsenmaksuksi 25 euroa. Ainais- ja kunniajäsenet ovat edelleenkin vapautetut Helsingin Merkonomien
jäsenmaksuosuudesta.

Kutsu Helsingin
Merkonomien
kevätvuosikokoukseen
keskiviikkona 26.3.2014 kello 18.00.
Paikka: Yhdistyksen toimiston kokoushuone
osoite: Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Tervetuloa!
Helmerien hallitus
Kahvitarjoilua
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Yhdistyksen sihteeri Irmeli Satka pitää pöytäkirjaa.

Helmereiden hallitus vuonna 2014
Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajana jatkaa Merja Äimänen.
Hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Heikki Immonen, Liisa Kotimäki, Hanna Kukkonen, Anna-Maija Kunnas, Rauni Mononen, Matti Niemelä, Irmeli Satka ja Sirkka Warvas. Varajäseninä
toimivat Marja Alppi ja Tuuli Paavola.
Rauni Mononen valittiin syyskokouksessa uutena varsinaisena
jäsenenä Tuuli Paavolan tilalle. Tuuli jatkaa varajäsenenä Tiina
Laurilan tilalla.
Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajiksi Liisa Kotimäen ja Matti Niemelän. Yhdistyksen sihteerinä toimii Irmeli
Satka ja hallituksen sihteerinä Hanna Kukkonen.

TYÖJÄRJESTYS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Kokouksen avaus
Läsnäolijoitten toteaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen
Kevätkokousasiat
– käsitellään vuoden 2013 toimintakertomus, tilinpäätös
sekä tilintarkastajien kertomus
– päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
– valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat edustajat
Ilmoitusasiat
Kokouksen päättäminen

Jäsenmaksun maksamalla
saat jäsenetusi
Vuoden 2014 jäsenmaksulomake lähetettiin jäsenillemme tammikuussa. Maksun eräpäivä on helmikuun puolivälissä.
Jäsenmaksukirjeessä saat uuden, kolmivuotisen (2014 – 2017)
jäsenkortin, joka on voimassa, kun olet maksanut kyseisen vuoden jäsenmaksun.
Helsingin Merkonomien varsinaisen jäsenen vuosimaksu on
94 euroa. Siihen sisältyvät SMYL-liiton ja Helmereiden jäsenmaksuosuudet. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Jäsenenä saat kaikki liiton edut, mukaan lukien oikeusturva- matkavakuutuksen sisältävän liittovakuutuksen sekä työsuhdejuristin neuvonnan. Opiskelijan vuosimaksu on 32 euroa
ja seniorijäsenen (70 täyttänyt) 42 euroa.
Tutustu rahanarvoisiin jäsenetuihisi sivuilla: www.smyl.fi.
Huomaa myös jäsenhankintakampanja Helmeri-lehden takakannessa.

Uutisia
Tarjous Helmeri-jäsenille!

p. 044 0204 750
www.villafino.com

KAUNEUSPUOTI VILLA FINON
- PERUSKASVOHOITO 70 EUR

(75 min)

sisältää: alkurentoutus, alkupuhdistus, ihoanalyysi,
kuorinta, kasvo - & dekolteehieronta, naamio,
loppuvoiteet. Halutessa kulmien muotoilu.

- PERUSTEELLINEN JALKAHOITO &
PARAFIINIHOITO KÄSILLE yht. 77 EUR (1,5 h)
Jalat kylvetetään, varpaan kynnet leikataan, tasoitetaan
ja siistitään. Kynsinauhat hoidetaan ja öljytään.
Kovettumat poistetaan ja halkeamat pehmennetään.
Jalat ja sääret kuoritaan sekä hierotaan ja lakataan.
Käsille laitetaan lämpimät, kosteuttavat ja niveliä
hoitavat parafiinit

Helmeri-koulutusta
Juridiikan koulutusta - toiveuusinta viime marraskuulta

To 3.4. klo 17.00 – 20.00

Iltakurssi perhe- ja perintöoikeudesta
Paikka: Helsingin Merkonomien toimisto,
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki

Koulutustilaisuudessa valotetaan perhe- ja perintöoikeuden peruskysymyksiä, joista jokaisen kannattaa olla selvillä. Koulutus
on tehokasta, keskustelevaa pienryhmäkoulutusta, koska tilaisuuteen otetaan vain 12 opiskelijaa. Tilaisuuden sisältö on sama
kuin syksyllä 2013 pidetyssä juridiikan illassa.
Kouluttajana varatuomari Hannu Äimänen.

Koulutustilaisuudessa käsiteltäviä aiheita:
- perimysjärjestystä
- perunkirjoitusta
- lakiosaa
- pesänselvitystä ja perinnönjakoa
- kuolinpesän osakkaan vastuuta pesän veloista
- testamenttityyppejä
- testamentin tekemistä
- perintöverotusta
- aviovarallisuutta
- avio-oikeutta ja avioehtoa
- ositusta ja sen sovittelua
- avoliittoa
Tauolla on tarjolla kahvia ja pientä välipalaa.
Hinta: 50,00 e, maksuviite: 291356
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 14.3.
Ilmoittaudu nopeasti, koska paikkoja on rajoitetusti.
Tervetuloa juridiikan iltaan!

Aktiivinen Helmeri-ryhmä osallistui 13.11.2013
yhdistyksen järjestämään
Perhe- ja perintöoikeuden iltaan. Koulutustilaisuus pidettiin Helmerien
toimistolla.
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Osallistumismaksutili: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.
Maksaessasi käytä maksuviitettä. Jos maksat useamman tilaisuuden yhdellä kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti
sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.
Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin!
Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin
tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen.

Käykää lukemassa www.helmeri.fi -nettisivuilta uusimmat tiedot tapahtumista.
To 27.2.2014 klo 19.00

La 8.3.2014 klo 14.00

Leoš Janáček

Javier Torres

Jenůfa-ooppera

Suomen Kansallisooppera
Karita Mattila oopperan pääosassa Jenůfana.
Esityskieli tšekki, tekstitys suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Saat liput Paula Rautiaiselta Oopperan aulassa puolta tuntia
ennen esitystä, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti
vasemmalla.
Hinta: 96,00 e (B-ryhmä, norm. 106 e), 89,00 e (C-ryhmä),
maksuviite: 291408
Ilmoittautuminen päättynyt.

La-su 8. – 9.3.2014
Helmereiden musikaalimatka Tallinnaan

Evita-musikaali Nokia-konserttisalissa Vanemuine
-teatterin

loppuunmyydyt nä
ytökset
Lähde kanssamme maaliskuun toisena viikonTallinnassa!
loppuna Tallinnaan katsomaan ihastuttavaa
Evita-musikaalia Naisten päivän kunniaksi. Ota mukaan myös
ystäväsi. Vielä ehtii mukaan: ilmoittautumiset 7.2. mennessä!
Hintaan (169 e/hlö) sisältyy: * Iaivamatkat Helsinki-TallinnaHelsinki Viking XPRS:llä laiva-aikataulun mukaisilla vuoroilla *
neljä 4-hengen sisähyttiä matkatavaroiden ja päällysvaatteiden
säilytystä varten Helsinki-Tallinna laivamatkalla, meno 8.3. *
paluu: 9.3. Tallinna-Helsinki laivamatkalla kokoustila ja
salaattibuffet juomineen (hanaviini/olut/vesi) * Tallinnassa
kuljetukset satamasta hotelliin ja takaisin (tulokuljetuksella opas,
paluukuljetus ilman opasta) * majoitus jaetussa kahden hengen
huoneessa * hotelliaamiainen * liput Evita-musikaaliin, 8.3. klo
19.00 Nokia Konserttisalissa* lasi kuohuviiniä musikaalin väliajalla.
Laiva-aikataulu:
8.3. Helsinki - Tallinna Viking XPRS klo 11.30–14.00
9.3. Tallinna - Helsinki Viking XPRS klo 16.30–19.00
Matkan hinta: 169 euroa/matkustaja (edellyttää 20 hengen
ryhmää), lisämaksu yhden hengen
huoneesta 35 euroa. Maksuviite: 291440
Ilmoittautumiset viimeistään 7.2.
Hotellitiedot:
Metropol***
Roseni 13, 10111 Tallinn, Estonia
Puh. +372 6674 500
www.metropol.ee
Tutustu matkan tarkempaan ohjelmaan: www.helmeri.fi
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy, www.matka-agentit.fi
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Kaunotar ja hirviö -baletti
Suomen Kansallisooppera

Koko perheen baletti
Prinssi on noiduttu hirviöksi ja vain vilpitön rakkaus voi pelastaa
hänet. Mutta kuka rakastaisi hirviötä? Kiehtova kertomus nähdään
nyt satubalettina, joka lumoaa koko perheen.
Ikäsuositus yli 6 v., koska pienempiä jotkut kohtaukset voivat
pelottaa. Kesto 2 t 15 min, 1 väliaika
Hinta 82,50 €, lapset alle 16 v. 42,50 €
(aikuisten perushinta 85 €), maksuviite: 291437
Ilmoittautuminen päättänyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Vetäjänä Irene Uimonen
www.ooppera.fi

Ke 12.3. klo 19.00
Jon Jory - Jane Austen

Järki ja tunteet

Ihanat Dashwoodin tytöt
Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö
Jane Austinin Järki ja tunteet Helsingin kaupunginteatteriin
Helsingin Kaupunginteatteri tuo näyttämölle englantilaisen Jane
Austenin rakastetun klassikon Järki ja tunteet. Näytelmän on
Austenin samannimisen romaanin (Sense and Sensibility, 1811)
pohjalta sovittanut yhdysvaltalainen Jon Jory. Näytelmän on
suomentanut Aino Piirola, ja sen ohjaa Laura Jäntti. Romanttisen
komedian päärooleissa nähdään Kreeta Salminen ja Sara Melleri.
Suomenkielisen kantaesityksensä Järki ja tunteet saa Helsingin
Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 20. helmikuuta 2014.
Hinta: 38,00 e, maksuviite: 291479
Ilmoittautumiset ja maksut 10.2. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

Ke 19.3. klo 19.00
Carin Mannheimer

Vielä ehtii

Nautitaan elämästä edelleen
Helsingin kaupunginteatteri
Arena-teatteri
Helmereille on varattu paikkoja suosittuun Vielä ehtii -näytelmään.
Syksyn näytännöt täyttyivät muutamassa päivässä. Suuren kysynnän

Tapahtumakalenteri
vuoksi Vielä ehtii -esitys siirtyi Kaupunginteatterin pieneltä
näyttämöltä isompiin tiloihin Arena-näyttämölle. Odotettavissa
haastaja Kvartetin suosiolle?
Rooleissa Riitta Havukainen, Jukka Rasila, Ulla Tapaninen, Leena
Uotila, Vesa Vierikko, Kaisa Torkkel.
Näytelmän kesto: 2 t 45 min.

Ke-ma 16. – 21.4.
Helmerien pääsiäismatka Serbiaan
Luonnonihmeiden ja luostareiden Serbia

PAIKKOJA VIEL
Ä
JÄLJELLÄ!

Hinta: 37,00 e, maksuviite: 291482
Ilmoittautumiset ja maksut 14.2. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

Ke 2.4. klo 17.00
Tove Janssonin 100-vuotisjuhlanäyttely
Ateneumin taidemuseo

Helmereille on varattu johdantoluento Ateneumin odotettuun Tove
Jansson -näyttelyyn, joka avautuu 14. maaliskuuta.
Tapaaminen noin parikymmentä minuuttia ennen luennon alkua eli
kello 16.40 Ateneuminkujan puoleisen sisäänkäynnin aulassa,
josta opas noutaa meidät Ateneum-saliin.
Kaikki Tove Janssonin näyttelyn opastukset pidetään
johdantoluentoina museon auditoriossa. Janssonin taiteeseen,
elämään ja näyttelyn teemoihin tutustutaan kuvaesityksen kautta
Ateneumin asiantuntijaoppaiden johdolla.
Tove Janssonin syntymästä tulee vuonna 2014 kuluneeksi sata
vuotta. Ateneumin laaja juhlanäyttely esittelee Janssonin mittavaa
uraa taidemaalarina, kuvittajana, poliittisten pilapiirrosten tekijänä,
kirjailijana sekä muumihahmojen ja -kertomusten luojana. Näyttelyn
on kuratoinut FT Tuula Karjalainen.
Hinta: 15,00 e (sis. lipun ja johdannon), maksuviite: 291534.
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 24.3.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.ateneum.fi

Ke 9.4. klo 19.00
Patrik Barlow

39 askelta

Helsingin kaupunginteatteri
Studio Pasila
Uusi jännityskomedia Studio Pasilaan
4 näyttelijää, 139 roolia
Patrik Barlow’n kirjoittama komedianäytelmä 39 askelta (39 steps,
2005) perustuu sekä John Buchanin romaaniin The Thirty-Nine
Steps (1915) että Alfred Hitchcockin samannimiseen elokuvaan.
Helsingin Kaupunginteatterin Studio Pasilaan jännityskomedian 39
askelta ohjaa Mikko Kivinen. Ensi-ilta on 19. helmikuuta.
Rooleissa: Iikka Forss, Risto Kaskilahti, Pertti Koivula ja Jane
Kääriäinen
Ohjaaja: Mikko Kivinen
Hinta: 32,00 e, maksuviite: 291495
Ilmoittautumiset ja maksut 5.3. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

Lähde pääsiäisenä kanssamme ortodoksiluostareiden Serbiaan.
Matkalle on ilmoittautunut mukava neljäntoista Helmerin ryhmä.
Matkan toteutumisen varmistamiseksi on matkatoimisto myynyt
muutamia paikkoja myös suoraan. Vielä ehdit mukaan
mielenkiintoiselle kiertomatkalle Serbian jylhiin maisemiin.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 5.2.
Ohjelma-aikataulu (tarkemmat matkatiedot: www.helmeri.fi)
Keskiviikko 16.4.
Lento Helsingistä Budapestiin Finnairin reittivuorolla AY 753 klo
09.30 – 10.50. Saapuminen Budapestiin, jossa matkanjohtaja
vastassa kentällä. Kuljetus ilmastoidulla, hyvätasoisella bussilla
kohti Belgradia, jossa majoittuminen.
Torstai 17.4.
Aamiaisen jälkeen matka kohti Ovcar-Kablar Gorge -kansallispuistoa.
Monipuolinen päivä vaihtelevissa maalaismaisemissa ja
mielenkiintoisissa tutustumiskohteissa. Majoittuminen on
Zlatiborissa, Serbian tunnetuimmassa vuoristomatkailukohteessa.
Perjantai 18.4. (Pitkäperjantai)
Aamiaisen jälkeen Studenica-Golijaan, joka on yksi Unescon
maailmanperintökohteista Serbiassa, kaunis luonnonpuistoalue,
jonka kautta ajetaan pienien maaseutukylien halki Novi Pazariin.
Majoittuminen vuorien keskellä sijaitsevassa Studenican luostarissa.
Lauantai 19.4.
Aamiainen. Tutustuminen Studenican luostarialueeseen. Paluumatka
takaisin Belgradiin kulkee kauniiden Kuninkaiden laakson ja
Sumadija -metsävyöhykkeen kautta.
Majoittuminen Belgradissa.
Sunnuntai 20.4. (Pääsiäispäivä)
Aamiaisen jälkeen kiertoajelu Belgradissa sekä vapaata aikaa
tutustua omatoimisesti kaupunkiin, sen kahviloihin ja
nähtävyyksiin. Iltaa vietetään yhdessä serbialaisen ruoan ja juoman
sekä musiikin tunnelmissa Belgradin ainutlaatuisessa vanhassa
kaupungissa Skadarlijassa.
Maanantai 21.4. (2. Pääsiäispäivä)
Aamiainen, jonka jälkeen lähtö kohti Fruska Goran kansallispuistoa,
muinaisen Pannonian meren viljaviin maisemiin.
Bussikuljetus Budapestiin, josta paluulento Helsinkiin Finnairin
reittivuorolla AY 756 klo 19.15 – 22.35.
Hinta: 1395 euroa, maksuviite: 291369
Ilmoittautumiset 5.2. mennessä.
Varausmaksut: 400 euroa/matkustaja heti, loppumaksu 3.3.14.
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Alustavat hotellivaraukset:
BELGRAD
Excelsior Hotel Belgrade (paikallinen luokitus ***)
Kneza Milosa5, Vracar, 1100 Belgrad Puh.+ 381 11 32 31 381
www.hotelexcelsior.com
ZLATIBOR
Hotel Idila (paikallinen luokitus ***)
Durkovac bb, 31315 Zlatibor
Puh.+ 381 31 846 371
www.hotelidila.com

poliitikon Otto Wille Kuusisen elämään. Kirjailija Edvard Radzinski
ja ohjaaja Roman Viktjuk ovat venäläisen teatterin tunnustetut
legendat. Näytelmän pääosissa ovat suomalaistaiturit: Esko Roine ja
Asko Sarkola.
Rooleissa: Esko Roine, Asko Sarkola, Miika Alatupa, Raine
Heiskanen, Juha Jokela, Vappu Nalbantoglu, Sami Paasila, Tommi
Rantamäki, Sampo Sarkola, Aleksi Seppänen, Ville Sormunen,
Valtteri Tuominen, Sami Uotila, Markus Saari.
Suomennos: Teemu Kaskinen
Ohjaus: Roman Viktjuk
Koreografia: Vladimir Anosov

STUDENICAN LUOSTARI
Studenican luostarin vierastalo
362 Studenica, Kraljevo, Serbia
www.manastirstudenica.rs

Ensi-ilta 23.1.2014

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

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

Hinta: 34,00 euroa, maksuviite: 291518
Ilmoittautumiset ja maksut 20.3. mennessä.

Tutustu kiertomatkaan tarkemmin: www.helmeri.fi

Ma-ma 13.–20.10.2014

Ti 22.4. klo 19.00

LÄNTISEN VÄLIMEREN
LOISTORISTEILY COSTA FAVOLOSALLA

Gunilla Hemming

Verkossa

Savona-Barcelona-Palma de Mallorca-Malta-Palermo-RoomaSavona

Wikileaksin nousu ja uho
Helsingin kaupunginteatteri
Studio Pasila
Informaatiosotaa verkossa
Internet on toimintalogiikallaan aiheuttanut sen, ettei asiakirjoja
voi enää samalla tavalla salata kansalaisilta. Tietojen siirrossa on
tapahtunut huikea muutos. Kuka tahansa parikymppinen,
tietokoneista kiinnostunut nuori jossain päin maailmaa voi
aiheuttaa pienellä teollaan valtavia asioita.
Dokumenttilähteisiin perustuva tiivistunnelmainen Verkossa –
Wikileaksin nousu ja uho seuraa tapahtumaketjua internetin
paljastussivusto Wikileaksin perustajan Julian Assangen ympärillä.
Kesto: 2 t 20 min
Rooleissa: Niko Saarela, Rosanna Kemppi, Matti Laine, Tiia Louste,
Sauli Suonpää, Jari Pehkonen, Saska Pulkkinen, Leena Rapola, Elina
Aalto, Sara Welling, Timo Ruuskanen.
Hinta: 26,00 e, maksuviite: 291505
Ilmoittautumiset ja maksut 5.3. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

Ma 28.4. klo 19.00
Edvard Radzinski

Toveri K

Suomalainen ja Stalin
Helsingin Kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Toveri K on Stalinin ja Otto Wille Kuusisen poliittinen piirileikki
Venäjän maineikkaimpiin nykykirjailijoihin lukeutuva Edvard
Radzinski on kirjoittanut Helsingin Kaupunginteatterille näytelmän
Toveri K, joka pohjautuu väljästi suomalais-neuvostoliittolaisen
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Vuonna 2011 valmistuneen Costa Favolosa -risteilylaivan läntisen
Välimeren seitsemän yön all inclusive -loistoristeilyllä tutustut
upeisiin vierailukohteisiin Italiassa, Espanjassa sekä Maltalla!
Risteily alkaa Italiasta, pittoreskista Savonan satamakaupungista.
Ensimmäinen vierailukohde on Espanjan ja Katalonian sydän
Barcelona, jonka jälkeen vieraillaan Baleaarien tyylikkäässä
pääkaupungissa Palmassa. Maltalla tutustutaan sen ihastuttavaan
pääkaupunkiin Vallettaan. Risteily vie Sinut myös ikuiseen
kaupunkiin Roomaan sekä Sisilian suurimpaan kaupunkiin,
Palermoon.
Lähde risteilemään kanssamme! Helmereille on varattu 22
lentopaikkaa: Helsinki - Milano - Helsinki.
Laivalla nautit loistoristeilijän monipuolisista ja korkeatasoisista
palveluista. Käytössäsi ovat laivan aurinkokannen ulko- ja sisäuimaaltaat, jacuzzit ja allasbaarit, Samsara-kylpylän thalassoterapiaaltaat, saunat ja kuntokeskus. Laivalla myös viisi hyvätasoista
ravintolaa, 13 baaria ja kahvilaa, kasino, disko ja teatteri, jossa
iltaisin on kansainvälisiä show-esityksiä, Grand prix- ja golfsimulaattorit, Play Sation World -alue, kansainvälinen lapsikerho
3-17-vuotiaille. Matkan hintaan sisältyvät kaikki laivan viihdepalvelut, kaikki ateriat illallisviineineen sekä virvoitus- ja alkoholijuomat laivan baareissa ja ravintoloissa!

Tapahtumakalenteri
Matkan hinnat
Sisähytti 1.295 €/hlö
Ulkohytti 1.445 €/hlö
Parvekehytti 1.675 €/hlö
Hytit ovat tilavia ja kaikissa hyteissä on parivuoteet. Mainitsethan
varatessasi, mitä hyttiluokkaa toivot. Hyttejä rajoitetusti, tarkista
hyttien varaustilanne toimistoltamme.
Yhden hengen hytit lisätilauksesta/lisämaksusta. Kysy yhden
hengen hyttejä.
Hintaan sisältyy:
* Finnairin reittilennot veroineen
(Helsinki-Milano-Helsinki)
* lentokenttäkuljetukset kohteessa
* seitsemän yön risteily valitussa
hyttiluokassa jaetussa kahden
hengen hytissä
* kaikki ateriat laivalla: aamiainen, lounas, välipalat, illallinen ja
keskiyön snack
* kaikki juomat baareissa ja ravintoloissa (virvoitusjuomat, oluet,
viinit ja alkoholijuomat)
* verot, satamamaksut ja palvelurahat
* laivan viihdetarjonta
* suomenkielinen matkanjohtaja mukana risteilyllä
Hintaan ei sisälly:
* matkavakuutusta, jota suosittelemme (Helmerien jäsenillä on
SMYL:n ottama matkavakuutus, ks. www.if.fi/smyl)
* tietyt premium-alkoholit, vuosikertaviinit ja samppanja
Lentoaikataulu:
Helsinki-Milano AY 793 klo 08.00-10.05
Milano-Helsinki AY 796 klo 19.00–22.55
Matkaohjelma:
Maanantai 13.10. Helsinki-Milano-Savona
Finnairin reittilento Helsingistä Milanoon, jonne saavutaan
aamupäivällä. Kuljetus Savonan satamaan, jossa majoitutaan
risteilyalukseen. Laiva lähtee Savonasta klo 16.30.
Tiistai 14.10. Barcelona klo 14.00–02.00
Katalonian elämää sykkivä pääkaupunki Barcelona on taiteiden ja
muodin kaupunki. Tutustu Barcelonan tunnetuimpiin nähtävyyksiin:
La Ramblan maailmankuulu ostoskatu, upea goottilainen
kaupunginosa, Sagrada Familian kirkko. Tätä Antonio Gaudin
mestariteosta on rakennettu jo yli sata vuotta! Tutustuminen
kaupunkiin kannattaa aloittaa Montjuicin kukkulalta, josta on
mieleenpainuvat näkymät alas satamaan. Ramblasilla riittää vilinää
ympäri vuorokauden, ja vanhasta kaupungista löydät ravintolat,
terassit ja pikkuputiikit.
Keskiviikko 15.10. Palma de Mallorca klo 08.00-18.00
Baleaarien tyylikkäässä pääkaupungissa Palmassa ja sen upeassa
vanhassa kaupungissa viihtyvät niin turistit kuin kuninkaallisetkin.
Mallorca on suurin ja kaunein Baleaarien saarista. Vuosien saatossa
saaren pääkaupungista Palma de Mallorcasta on kasvanut
mielenkiintoinen lomakaupunki, joka tarjoaa matkailijalle
suurkaupungin kaikki mahdollisuudet - shoppailua, viihtyisiä
kahviloita, kulttuuria ja historiaa.
Torstai 16.10. Meripäivä
Päivä vietetään merellä, aikaa nauttia kaikista laivan palveluista.
Perjantai 17.10. Malta, Valletta klo 12.00–18.00
Upeita maisemia, sukellusta, purjehdusta, auringonpalvontaa,
kirkasta vettä – tätä kaikkea on Malta! Näiden lisäksi Malta on
kuuluisa myös klubielämästään. Maltan pääkaupunki Valletta on
EU:n pienin pääkaupunki, mutta silti tärkeä kaupan ja talouden
keskus. Unescon maailmanperintölistallekin kuuluva Valletta on
täynnä historiaa: massiivisia linnoituksia, kirkkoja sekä upeaa
barokkiarkkitehtuuria.

Lauantai 18.10. Sisilia, Palermo klo 08.00-16.00
Palermo on Sisilian suurin kaupunki, jonne houkuttelee sen hyvä
ravintolavalikoima, mielenkiintoiset nähtävyydet ja vanhan
kaupungin leppoisa tunnelma. Palermossa sää on suurimman osan
vuodesta kuumaa ja aurinkoista. Värikäs ja eläväinen kaupunki on
täynnä mielenkiintoisia nähtävyyksiä monen päivän ajaksi, mutta
lyhyellä vierailulla kävele ainakin vanhojen kaupunginosien
viehättävillä kaduilla ja kujilla.
Sunnuntai 19.10.
Rooma klo 09.00-19.00
Italialainen satamakaupunki
Civitavecchia on hyvä
lähtöpaikka monille muinaisen
Rooman nähtävyyksille.
Rooma - ikuinen kaupunki on
niin täynnä arkkitehtonisia ja
historiallisia nähtävyyksiä, että niiden katseluun voisi käyttää koko
ikänsä. Roomassa kannattaa käydä katsomassa ainakin Colosseum,
Forum Romanum, Sikstiiniläiskappeli, Pantheon ja Pietarinkirkko.
Piazza Navonalla, yhdellä kaupungin maamerkeistä, voi ihailla
barokkikirkkoja, palatseja ja suihkulähteitä.
Maanantai 20.10. Savona-Milano-Helsinki
Saapuminen Savonaan klo 09.00. Savonan satamasta kuljetus
Milanoon, josta Finnairin reittilento Helsinkiin.
TÄRKEÄÄ!
Passin on hyvä olla voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen.
Laivayhtiö tarvitsee kaikilta matkustajilta passikopion sekä
lähiomaisen tai ystävän nimen ja puhelinnumeron hätätilanteiden
varalta. Toimitattehan nämä tiedot toimistoomme viimeistään 2 kk
ennen matkan alkamista.
Matkaliput lähetämme noin kaksi viikkoa ennen lähtöä. Matkaliput
ovat voimassa, kun ennakko- ja loppumaksut ovat maksettu
eräpäivään mennessä. Muista käyttää viitettä. Tarkistathan, että
laskussa/vahvistuksessa ovat oikeat tiedot: lähtöpäivä, kohde ja
nimet oikein (samat kuin passissa).
Muistattehan ilmoittaa erikoisruokavaliosta hyvissä ajoin ennen
matkaa.
Varausmaksu: 400 euroa/henkilö kahden viikon sisällä
ilmoittautumisesta, loppumaksu (hyttityypistä riippuen)
15.7. mennessä. Maksuviite 291453.
Ilmoittautumiset 7.2. mennessä. PIDÄ KIIRETTÄ!
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy,
www.matka-agentit.fi
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä Suomen
Matka-Agentit Oy:n ja Costa Cruises -varustamon erityisehtoja.

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!
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TEEMA- JA KIERTOMATKAT
Agatha Christien Englanti
• 9. – 13.4.
1.350,• 3. – 7.9.
1.260,Vaellus Santiago de
Compostellaan
• 18. – 26.4.
1.450,Pääsiäinen Riiassa
• 18. – 21.4.
345,Pääsiäinen Saarenmaalla
• 18. – 21.4.
325,Normandian maihinnousurannikko ja Bretagne
• 24. – 27.4.
1.490,Türin kukkamarkkinat
• 16. – 17.5.
155,• 17. – 18.5.
165,Laatokan ja Äänisen risteily
• 8. – 13.6. alk.
585,Risteily Moskovasta Volgalle
ja Pietariin • 13. – 20.7. alk. 725,Toscana, makujen maailma
..........................................................................................................

.................................................................................................................

...................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Voimaa arkeesi-hyvinvointimatka

VIRON PYHÄJÄRVELLE
• 10. – 13.4.

375,–

....................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Puolihoitoruokailut, 2 kylpylähoitoa, Laurea-ammattikorkeakoulun
terveydenhoito-opiskelijoiden Emmi Lauslehdon ja Roosa Lehmosen
suunnittelema/vetämä hyvinvointia edistävä erikoisohjelma.

TEEMA- JA KIERTOMATKAT
Peking ja Kiinan muuri

................................................................ 1.195,Shanghai • 8 pv .................................1.295,Shanghai-Hangzhou
-Suzhou • 8 pv
1.395,Junamatka
Siperian halki Kiinaan

• 8 pv alk.

............................................

- matkalla 2 pv pysähdys Irkutskissa
ja retki Baikal-järvelle, Pekingissä
retkiä. Paluu Suomeen lentäen.

• 7. – 21.5. alk.

...................................................................................

3.520,-

Jangtse-joen risteily

1.995,Kapkaupunki ja viinitilat
• 17. – 27.10.
2.795,Vietnamin kiertomatka
• 21.11. – 3.12.
2.495,• 6. – 14.10.

.....................................................................................................

.................................................................................................

.....................................................................................

..............................................................................................

.......

UUTUUS: Formula 1 -matkat!
Katso lisää www.matka-agentit.fi

- matkalla mm. kokkikurssi sekä
viininmaistajaiset

• 7. – 12.9.

..............................................................

1.495,-

UUSI esitteemme
on ilmestynyt!
Tutustu
www.matka-agentit.fi

Matka
agentit

tai nouda/tilaa toimistostamme!
• HELSINKI, Eerikinkatu 33 • JOENSUU, Kirkkokatu 20 • PORVOO, Lundinkatu 16 • TURKU, Linnankatu 8 E • 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 2014
Päivä
To 27.2.
La-su 8.- 9.3.
La 8.3.

Kello
19.00
14.00

Tapahtuma
Jenufa, Suomen Kansallisooppera
Evita-musikaali, Tallinna
Kaunotar ja hirviö, Kansallisooppera

Hinta, maksuviite
96,00 e, viite: 291408
169,00 e, viite: 291440
82,50/42,50 e, viite: 291437

Ke 12.3.
Ke 19.3.
Ke 26.3.

19.00
19.00
18.00

Järki ja tunteet, Kaupunginteatteri
Vielä ehtii, Arena-teatteri
Kevätvuosikokous, Helmerien toimisto

38,00 e, viite: 291479
37,00 e, viite: 291482

Ke 2.4.
To 3.4.
Ke 9.4.
Ke-ma 16.- 21.4.
Ti 22.4.
Ma 28.4.
Ma-ma 13.–20.10.

17.00
17.00
19.00

Tove Jansson -näyttely, Ateneum
Juridiikan koulutusta, Helmerien toimisto
39 askelta, Studio Pasila
Pääsiäismatka Serbiaan
Verkossa, Studio Pasila
Toveri K, Kaupunginteatteri
Läntisen Välimeren risteily

15,00 e, viite: 291534
50,00 e, viite: 291356
32,00 e, viite: 291495
1395,00 e, viite: 291369
26,00 e, viite: 291505
34,00 e, viite: 291518
alk. 1295,00 e, viite: 291453

19.00
19.00

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 2014

– lehti

Varsinaiset jäsenet:

Päätoimittaja:
Toimitussihteerit:
Toimituskunta:
Toimittajat:

Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin 050 541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi
Heikki Immonen
Puhelin 0400 841 784
heikkiimmonen(at)hotmail.com,

Materiaali:

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

Tilaushinta:
Lisätietoja:
Taitto ja paino:
Jäsenyydet:

Hanna Kukkonen, hallituksen sihteeri
hanna.e.kukkonen(at)gmail.com
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi
Rauni Mononen
Puhelin 050 5148321
rauni.mononen(at)elisanet.fi

Merja Äimänen
Liisa Kotimäki
Hallitus
Hanna Kukkonen
Matti Niemelä
Anni Purontaa
Sirkka Warvas
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
25 €/vuosi
Mediakortti
Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
Aikakauslehtien liitto,
Helsingin kauppakamari

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

MJK-instituutti ja MJK-koulutus Oy
Itämerenkatu 1, 8.krs, 00180 Helsinki
etunimi.sukunimi[at]mjk.fi
Puh. (09) 4762 5200
www.mjk-koulutus.fi ja www.mjk.fi

Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka(at)kotiposti.net
Sirkka Warvas
Puhelin 0440-519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi

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

Varajäsenet:
Marja Alppi
Helmeri-päivystys, puh. 050 428 5588
Puhelin 050 372 7422
marja.alppi(at)gmail.com

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

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

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

TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2014
Osoitteemme on muuttunut !
Postiosoite:
Työttömyyskassa Nomit
Kutomotie 18 B, 00380 HELSINKI
Sähköposti
Ansiopäivärahaa koskevissa asioissa sähköpostia voi lähettää
osoitteeseen ansioturva(at)tknomit.fi .
Jäsenyyteen liittyvät asiat: jasenyys(at)tknomit.fi .
Puhelinpalvelu
Puhelinpalvelu palvelee jäseniään jäsenyyteen sekä työttömyysturvan ansiopäivärahaan ja vuorottelukorvaukseen liittyvissä asioissa. Puhelinnumeromme on 09 8689 400 ja palvelu
on avoinna maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin
klo 9.00 - 12.00 välisenä aikana sekä keskiviikkoisin

klo 12.00 - 15.00 välisenä aikana.
Soittaessasi puhelinpalveluumme:
ansiopäiväraha- tai vuorottelukorvausasioissa valitse linja
numero 1 ja jäsenyyteen liittyvissä asioissa
(esim. jäsenmaksuasiat) valitse linja numero 2.
Työttömyyskassan faksinumero on 09 671 330.
Sähköinen asiointi: eAsiointi
Asiointi toimistolla
Kassan asiakaspalvelu on avoinna maanantaista torstaihin
kello 9.00–14.00 välisenä aikana. Toimisto sijaitsee osoitteessa Kutomotie 18 b 4. krs.
Vuoden 2014 jäsenmaksu vuonna 2014:
135 e/vuosi, 11,25 e/kk

www.tknomit.fi

Ota tämä sivu talteen!

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Palvelunumero 0400 996 346
www.smyl.fi
Sähköpostit: info@smyl.fi, jasenrekisteri@smyl.fi

Turvaa tulevaisuutesi!

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

50 e
ns
saa l immäis
Ledt isälahja tä
as
na
avai kulamp
men
p
perä un!

Täytä
jäsenhakemus
www.helmeri.fi
Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten
jäsenetujen lisäksi, molemmat - sekä uusi
jäsen että suosittelija - saavat liittymislahjana arvokupongin, joka sisältää
YÖPYMISEN KAHDELLE
Standard-luokan huoneessa 55 euron
hintaan Meriton Old Town Hotellissa
Tallinnassa

Hintaan sisältyy majoitus ja aamiainen Meriton
Old Town Hotellissa sekä Meriton Grand
Conference & Spa Hotellissa kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö kaikkina viikonpäivinä (sisäänpääsymaksu normaalisti 16 euroa/henkilö).

LIITY HETI!
Meriton-arvokuponki on voimassa 30.4.2014 asti.
Arvokupongin ja varausohjeet saat maksettuasi
jäsenmaksun.

Meriton Old Town Hotelli
Lai 49, Tallinna
Meriton Grand Conference & Spa Hotelli
Paldiski mnt. 4, Tallinna

JÄSENEDUT
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- ja SMYL-jäsenlehti neljä
kertaa vuodessa
● Yhdistyksen ja liiton matkat ja
tapahtumat
● Paikallisyhdistyksen tarjoamat
palvelut ja tapahtumat
JÄSENMAKSU
● Jäsenmaksu 94 euroa koko
kalenterivuosi 2014
● 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 - Liittymislomake www.smyl.fi
merkonomi, tradenomi, merkantti, datanomi, assistentti, sihteeri, kauppateknikko, restonomi, jonkun muun
liiketalouden, kaupan, hallinnon tai matkailualan tutkinnon suorittanut sekä näille aloille opiskeleva

