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Pääkirjoitus

Kevättä ilmassa – taukoa töistä

K

evät on pitkällä, mutta kaunein aika
vielä edessä. Joka vuosi luonnon viherrys yllättää iloisesti.
Kevät on myös täynnä erilaisia juhlapyhiä: rauhallisista kirkollisista pyhistä
iloiseen vappuun. Koska tämä Helmeri ilmestyy ennen pääsiäispyhiä, olemme koonneet siihen pääsiäiseen liittyviä
juttuja. Koordinoija Johanna Haavisto
kertoo, miten iso vapaaehtoisten joukko
työskentelee vuodesta toiseen innokkaasti
Vivamon Raamattukylässä toteuttaakseen
suuren pääsiäisnäytelmän. Hyvän asian
puolesta puhalletaan yhteen hiileen. ”Tätä
joukkoa yhdistää rakkaus kertoa ihmisille Raamatun kertomuksista”, perustelee
Johanna ryhmän innostuksen. Anni Purontaa puolestaan kuvailee kokemuksiaan
hiljaisuuden retriitistä, johon hän omien
sanojensa mukaan on ”jäänyt kiikkiin”.
Anni arvostaa aikaa itselle ja omille ajatuksille. Retriitissä sitoudutaan hiljaisuu-

teen ja puhumattomuuteen.
Pääsiäisvapailla on aikaa miettiä työn
ja vapaa-ajan suhdetta. Pirjo Onza pohtii
lehdessämme, miksi monet haluavat pois
oravanpyörästä. Työelämän kohtuullistaminen, downshiftaus, on monen harkinnassa. Jo nuorillakin.
Pääsiäisherkuttelua espanjalaisittain
tarjoaa Rauni Mononen Ruokanurkkauksessa. Rauni on lomaillut usein Espanjassa ja tutustunut paikallisiin ruokiin.
Pääsiäisen kahvipöydän ”pakkopulla” on
herkullinen romminmakuinen baba, jonka
ohjeen löydät sivulta 12. Pääsiäismunien
värjäämisessäkin on useita vaihtoehtoja,
omista suosikeistaan kertovat meille Anni
ja Rauni.
Helmerien pääsiäismatka suuntautuu
monien luostareiden Serbiaan. Olen lähdössä kiertomatkalle mukavien Helmereiden kanssa ja odotan mielenkiinnolla
kokemuksia Serbian ortodoksisesta pää-

siäisestä. Pitkäperjantai on varmasti mieleenpainuva kokemus, koska majapaikkanamme on silloin kauniissa vuoristomaisemissa sijaitseva Studenican luostari.
Kevät on opiskelijoiden valmistumisaikaa. Monella pitkä opiskelu-urakka on
takana ja edessä siintävät työpaikkaodotukset. Tässä numerossa pääset tutustumaan keväällä valmistuneeseen Hanna
Pousiin, joka suoritti aikuisopiskelijana
oppisopimuksella liiketalouden perustutkinnon (merkonomi). Reipas Hanna on
tyytyväinen oppisopimusopiskeluunsa
Stadin aikuisopiston oppisopimusyksikössä, jossa hän työskentelee monipuolisissa sihteerin tehtävissä.
Onnea uusille alan ammattilaisille!
Kaunista kevättä, rauhallista Pääsiäistä
ja mukavaa Vappua!
Merja Äimänen

Aina silloin tällöin sinun kannattaa
pitää tauko ja käydä tapaamassa itseäsi.
(Audrey Giorgi)
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@ Lasse Niskala / Vivamon Raamattukylä

Pyhä Ehtoollinen,
"Totisesti minä sanon teille, yksi teistä on kavaltava minut". (Mark.14;18) Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi:
"Ottakaa, tämä on minun ruumiini". Samoin Hän otti maljan, kiitti ja antoi heille. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä." (Mark. 22-24.).

Historia elävänä edessämme
– Ihmisen Poika
❦ Haastattelu: Sirkka Warvas

Kuvat: Lasse Niskala, Seppo Paldanius, Tarja Palm

K

@ Tarja Palm / Vivamon Raamattukylä

ymmenen vuotta, 85 000
katsojaa, kolmesataa verkoston jäsentä, unohtumattomia näytelmiä Vanhan ja
Uuden testamentin ikiaikaisista
kertomuksista. Kulttuuriperintömme mukaisissa näytelmissä
musiikki ja tanssi ovat vahvasti läsnä. Kaikki ovat uniikkeja,
juuri Raamattukylälle tehtyjä
käsikirjoituksia, sanoituksia,
sävellyksiä ja koreografioita.
Miten syntyvät koskettavat ja
suuria tunteitakin sisältävät
näytelmät vapaaehtoistyöllä?
Alkuvuosien pienestä alusta on syntynyt ja kasvanut jo
käsite: Lohjanjärven rannalla
Vivamon Raamattukylä. Se
on Suomessa ja Pohjoismais-

Johanna Haavisto ,
koordinoija
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sa ainutlaatuinen teatteri. Näytelmät ovat vaellusnäytelmiä,
joissa yleisö liikkuu kohtauspaikalta toiselle. Esikuvana
ovat keskiaikaiset mysteerinäytelmät, joiden esittäjät
koostuivat kylien asukkaista,
kertoo Johanna Haavisto. Nykyistä toimintaa voidaan kutsua rohkeaksikin.

Koordinoija tahtipuikoissa
Koordinoija Johanna Haavisto haluaa toimia itse mukana
kaikessa Raamattukylän teatterityössä, myös näyttelijänä.
Johanna kertoo pääasialliseksi
tehtäväkseen kuitenkin esiintyjien etsimisen jokaiseen näytelmään; yhteydenpitoa heihin
sekä muihin yhteistyötahoihin.
Hän hoitaa harjoituksiin ja esityksiin liittyvät suunnittelut ja
käytännön järjestelyt yhdessä
toiminnanohjaajan Matias Nymanin kanssa.
– Vivamo on kaunis paikka,
jossa luonto tarjoaa upeat puitteet Raamattukylän näytelmille. Näytelmät esitetään ulkona,
joten se tuo oman haasteensa.
Erityisesti pääsiäisen esitysten
aikaan säätila voi vaihdella hyvinkin paljon. Ajankohta vaihtuu joka vuosi. Välillä ollaan
lumihankien keskellä ja toisinaan taas sää on keväinen ja

lämmin. Tosin esiintyjät ovat
tottuneet esiintymään säässä
kuin säässä, joten kaikenlaisiin ilmoihin osataan varautua. Esitys on peruttu sään
takia vain kerran kuluneen
kymmenen toimintavuoden
aikana, kertoo Johanna.
– Sopivien esiintyjien löytäminen kaikkiin esityksiin on
varsinainen palapeli. Se koostuu monista asioista ja aikatauluista. Näytelmät ovat esiintyjämääriltään suuria, joten yhteen sovitettavaa riittää. Ihmisten elämäntilanteet vaihtuvat
ja esiintyjälista elää jatkuvasti.
Jotkut jäävät pois tai pitävät
taukoa ja uusia tulee tilalle.

Vivamon teatterin vuosisykli
Johanna Haavisto avaa teatterin vuosisykliä. - Vuosi jakautuu kolmeen esitysjaksoon.
Pääsiäisen ja joulun esityskaudet noudattavat kirkkovuotta.
Niiden osalta ohjelmisto on
joka vuosi sama. Seuraavaksi vuorossa on pääsiäisesitys,
jota esitetään 14.–20.4.2014.
– Kesäkausilla ohjelmisto
vaihtuu ja joka vuosi tulee
yksi uusi näytelmä. Tulevana kesänä ensi-iltansa saa uusi näytelmä, Marian miekka,
joka johdattaa katsojat äiti
Marian näkökulman kautta

Jeesuksen maanpäällisen elämän alkuvaiheisiin aina julkisen toiminnan aloittamiseen
asti. Toisena näytelmänä on
viime kesältä tuttu Kalastajat
-näytelmä, joka jatkaa niistä
tapahtumista, joihin Marian
miekka jäi. Näiden lisäksi ohjelmistoomme palaa juhlavuoden kunniaksi suosittu Veljeni
Joosef -musikaali.
Raamattukylän taiteellisella
johtajalla ja käsikirjoittajalla,
kirjailija-runoilija Anna-Mari Kaskisella, on ihmeellinen
kyky nähdä etukäteen mielessään, missä mikäkin näytelmä
voitaisiin esittää. Vivamosta
tuntuu löytyvän aina uusia
alueita.
– Asiakkailta tuleva palaute
on hyvin positiivista. Vakiokävijöita on runsaasti, mutta
myös uusia katsojia tulee esityksiimme paljon. Nykyään
myös kansainväliset ryhmät ja
erityisryhmät ovat lisääntyneet,
iloitsee Johanna.

Päivästä toiseen,
vuodesta toiseen vapaaehtoisina
Koordinoija Johanna Haavisto, miten on mahdollista saada
näin suuri joukko, kymmeniä
ja satoja vapaaehtoisia puhaltamaan yhteen hiileen ja rakentamaan kiitosta saaneita
Helmeri 2-2014

teatteriesityksiä – ilman palkkaa?
Johanna kertoo esityksen toteutuksessa olevan normaalisti
mukana noin 35–45 esiintyjää.
Heidän listoillaan on lähes 300
eri-ikäistä ja -taustaista esiintyjää. Heistä noin sata on aktiivisesti mukana esitysjaksoilla.
Jotkut ovat kaikissa esitysjaksoissa ympäri vuoden, toiset
tulevat vain johonkin tiettyyn
jaksoon.
– Raamattukylässä on hyvä ilmapiiri, yhteyden tuntu.
Katsojat sanovat sen näkyvän
myös esityksissä. Raamattukylä antaa esiintyjille mahdollisuuden käyttää lahjojaan
erilaisissa rooleissa ja tehtävissä ja oppia uutta, listaa Johanna. Johannan kokemuksen
mukaan yhdessä tekemisen ilo
myös yhdistää.
– Tätä joukkoa yhdistää
rakkaus kertoa ihmisille Jeesuksesta ja Raamatun kertomuksista. Esitykset kertovat
ihmisistä, joilla oli hyvin samanlaisia haasteita kuin meillä nykypäivänä. Esimerkiksi
pääsiäisvaelluksessa kätketty pahuus tulee näkyväksi,
heikkoudet paljastuvat, viha
kasvattaa vihaa. Rakkaus on
vihaa voimakkaampi, elämä
voittaa kuoleman, anteeksianto ja armo ovat olemassa.
Helmeri 2-2014

@ Lasse Niskala / Vivamon Raamattukylä

@ Lasse Niskala / Vivamon Raamattukylä

@ Seppo Paldanius / Vivamon Raamattukylä

Hoosiannaa Davidin Poika, "Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka
seurasivat, huusivat: Hoosianna Daavidin
Pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee
Herran nimeen." (Matt.21;9)

Jeesus Ristin lyyhistämänä,
"Häntä piinattiin, ja Hän alistui siihen, ei
Hän suuntansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas,
joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei
Hänkään suutansa avannut." (Jes.53;7)

Puvussako näyttelijäksi
puhkeamisen salaisuus
Johanna listaa monia eri syitä,
jotka tekevät näyttelijäksi syntymisen mahdolliseksi. Ilmapiiri on rohkaiseva ja kannustava. Saa myös epäonnistua,
oppia, ettei se ole niin vaarallista. Turvallisessa ilmapiirissä
uskalletaan ylittää omia rajoja
ja kokeilla uutta. Ohjaajamme Matias Nyman on hyvä
ja kärsivällinen ohjaaja, joka
myös haastaa heittäytymään.
Johanna mainitsee esimerkin:
Vuosia sitten eräs jo iäkkäämpi mieshenkilö kyyditsi vaimoaan esityksiin ja epäili, ettei hänestä itsestään ainakaan
näyttelijäksi ole. Myöhemmin
hänet kuitenkin saatiin houkuteltua mukaan esityksiin Nooaksi – ja nyt hän on innolla
mukana jokaisessa näytelmässä. Monet ovat olleet mukana
Raamattukylän alusta lähtien,
joten kokemusta on kertynyt ja
kehitystä tapahtunut.
Johannan mielestä on historiaan istuvalla puvullakin oma
painoarvonsa. Asianmukainen
lavastus raamittaa ja aikaan istuva puku tukee roolityötä; se
siirtää meidät toiseen aikakauteen.
– Puvustaja tekee taustatutkimusta, etsien tietoa kulloisestakin historian osa-alueesta.

Tyhjä hauta.
"Älkää peljästykö, te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei
Hän ole täällä." (Mark.16;6)

Meillä on ollut monia taitavia
ihmisiä näiden vuosien aikana puvustuksessa, jotka ovat
antaneet omaa osaamistaan
käyttöömme. Kankaita saamme aika paljon lahjoituksina ja
tarpeen mukaan ostamme uusia kankaita. Pyrimme myös
hyödyntämään vanhoja vaatteita mahdollisimman paljon.
Puvustaja Mirva Kokko
tekee yhteistyötä ohjaajan,
Matias Nymanin ja koreografin, Sari Pertun, kanssa ja
vastaa pukujen toteutuksesta.
Raamattukylän väestä löytyy
myös ompelutaitoisia ihmisiä, jotka auttavat vaatteiden
valmistuksessa, luettelee Johanna.

Niukkuuden näkyminen
taloudessa
Tällaisena niukan talouden
aikana, miten on mahdollista
saada näin upeat näytelmät
toteutettua Johanna Haavisto?

– Esitykset toteutetaan pääosin vapaaehtoisvoimin. Meillä on myös hyvä ja taitava vastuutiimi, jonka jäsenten vahvuudet täydentävät toisiaan tasokkaan lopputuloksen aikaan
saamisessa.
– Taloudelliset haasteet näkyvät myös meillä. Näytelmät
ovat suuria ja ylläpitokuluja
tulee sen mukaisesti. Lipputuotoilla voimme kattaa vain
osan toiminnan kuluista, emme kuitenkaan halua nostaa
lipun hintoja liian korkeiksi.
Kummien tuki on tässä avainasemassa. Raamattukylällä on
uskollinen kummiverkosto,
joka mahdollistaa näytelmien jatkumisen. Toki toivomme löytävämme myös uusia
kummeja, jotta pystymme
kehittämään toimintaamme
eteenpäin.
Astu sisälle Raamattukylään
- astu sisälle seikkailuun! ❦

Vivamon Raamattukylä on osana Kansan Raamattuseuran
Vivamon toimintakeskusta. Osoite: Vivamontie 2, 08200
LOHJA, puh. 0207 681 760.
Vaellusnäytelmät 2014: Ihmisen Poika Pääsiäisvaellus
14.4.-20.4, Marian miekka ja Kalastajat 15.5.-25.5; 20.6.21.6; Kalastajat ja Veljeni Joosef 8.7-31.7; Ihmeellinen ilo
Jouluvaellus 7.12.-18.12.2014
www.vivamo.fi, www.vivamonraamattukyla.fi,
www.kansanraamattuseura.fi
Vivamon Raamattukylä - Vivamo Bible Village 2014 -esite
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Aikuisopiskelijan tarina
Helsinkiläinen Hanna Pousi suoritti Stadin aikuisopiston
oppisopimusyksikössä oppisopimuksella liiketalouden
perustutkinnon (merkonomi) osaamisalanaan asiakaspalvelu
ja myynnin koulutusohjelma. Hannan tutkintorakenne
muodostui asiakas-, toimisto- ja talouspalveluista, myynnin
tukipalveluista sekä työvälineohjelmien käytöstä. Opiskelut
etenivät Hannan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman
mukaisesti. Tietopuolinen koulutus toteutettiin Edupolissa.
❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki
–Stadin aikuisopiston oppisopimusyksikön rekrytointikoulutus osui silmiini Helsinkirekry.fi–sivustolta. Olin
jonkin aikaa etsinyt oppisopimuspaikkaa suorittaakseni
merkonomin tutkinnon. Päätin
hakea tätä paikkaa saman tien,
sillä minulla ei ollut peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Oppisopimusyksikkö haki merkonomin koulutukseen valmistavaan opetukseen henkilöä ja
tämä tuntui omaltani, Hanna
muistelee.

Teki tavoitteestaan totta
Nyt takana on merkonomin
tutkintoon johtanut koulutus ja se on antanut Hannalle
uutta osaamista ja varmuutta
työhön. Hän valmistui oppisopimuksella merkonomiksi
tämän vuoden maaliskuussa.
Sihteerin tehtävässä toimiva Hanna Pousi tekee Stadin
aikuisopiston oppisopimusyksikössä monipuolista työtä. Hannan tehtäviin kuuluvat
opiskelijahallintoon liittyvät
työtehtävät, kuten asiakastietojärjestelmän ylläpitoa, laskujen ja koulutuskorvausten
käsittelyä ja todistusten kirjoittamista. Sihteerin tehtävän
hoitaminen edellyttää muun
muassa hyvää yhteistyökykyä
ja ATK-ohjelmien käyttötaitoa. ”Koen, että ammattiosaamiseni on vahvistunut ja työ-
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tehtävien hoitaminen on helpompaa, kun asioita ymmärtää
laajemmin”, toteaa Hanna.
Hanna on huolehtinut sihteerin työssään myös Stadin
aikuisopiston oppisopimusyksikön tarjoamista työpaikkakouluttajakoulutuksien markkinoinnista. Hän on hoitanut
käytännön järjestelyt koulutuspäivinä, joita on vuodessa kaksitoista kolmen päivän
koulutusta. Koulutus perehdyttää työpaikkakouluttajia
oppisopimuskoulutukseen ja
kehittää ohjaus- ja arviointitaitoja sekä auttaa ohjaustyön
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Tutkintotilaisuuksiin ja -tehtäviin Hanna on saanut paljon
esimerkkejä omasta työstään.
Merkonomin tutkintoon kuuluu useita tutkintotilaisuuksia.
Yksi tutkintotilaisuuksista on
Hannalla kohdistunut juuri tämän työpaikkakouluttajakoulutuksen toteutukseen ja koulutukseen liittyviin kysymyksiin. Hanna saikin tästä osiosta
helposti kiitettävän arvosanan,
koska muun muassa tilaisuuksien järjestelyt sujuivat häneltä mutkattomasti.

Työpaikkakouluttaja ja työnantaja
Hannalla on nimetty työpaikkakouluttaja, joka toimii
työpaikalla työssä oppimisen
ohjaajana ja Hannan oppimi-

Hanna Pousi valmistui merkonomiksi oppisopimuksella.

sen tukijana. Hannan työpaikkakouluttajan taustalla ovat
paitsi omat oppisopimuskokemukset myös työpaikkakouluttajan koulutus.
Työpaikkakouluttaja ja
työnantaja olivat laatineet
opiskelujen alussa Hannan
kanssa henkilökohtaisen
työssä oppimissuunnitelman.
Työpaikkakouluttaja seurasi
ja arvioi hänen edistymistään
sekä huolehti oppisopimuskoulutuksen arvioinneista ja
raporteista.
Hanna on täydentänyt koko
opiskelunsa ajan henkilökohtaista opiskelu- ja näyttötutkintosuunnitelmaansa yhdessä
työpaikkakouluttajan kanssa.

Aikuisopiskelija arvostaa joustoa
Aikuisopiskelu ei ole Hannan
mukaan liian raskasta, kunhan asenne on kohdallaan.
Kaiken kaikkiaan aikuisopiskelu oppisopimuksella on hänen mielestään joustava tapa

opiskella.
– Opiskelu on ollut todella
monimuotoista. Opintoja tehdään omassa työssä oppien ja
osallistumalla oppilaitoksen
järjestämiin koulutuspäiviin.
Työn ja opiskelun suhde oli
prosentteina 80/20. Oppisopimusjaksolla lähiopiskelupäiviä oli kahtena päivänä kuukaudessa, Hanna kertaa koulutuksen rytmitystä. - Opiskelujen sovittaminen työn kanssa sujui hyvin. Merkonomin
tutkinnon suorittaminen kesti
vajaat kolme vuotta.
–Työnantajani on ollut erittäin joustava opiskeluni suhteen. Poissaoloja työpaikalta
vaativia lähipäiviä oli sopivasti. Lähipäivät olivat tärkeitä
motivoinninkin takia. Muiden
opiskelijoiden tapaaminen oli
tärkeää vertaistukea ja hyvin
kannustavaa. Lähipäivillä
huomaa, että muutkin opiskelijat rutistavat tutkintoa kasaan
työnsä ohessa ja painivat saHelmeri 2-2014

mojen haasteiden kanssa. On
ollut hienoa tutustua uusiin
ihmisiin ja erilaisiin toimintatapoihin, Hanna sanoo.
– Yllätyin positiivisesti. Lähipäivillä ei ole pelkästään
luentoja, vaan myös avoimia
keskusteluja. Vastavuoroisuus
ja ajatusten vaihto on ollut
loistavaa, Hanna kommentoi
kokemuksiaan.
Hanna on koulutuksen tasoon erittäin tyytyväinen.
Edupolin tarjoama koulutus
on ollut hyvää ja asiantuntevaa. Hyvät ja kannustavat
opettajat ja erittäin selkeät
koulutusmateriaalit saavat kiitosta Hannalta. ”Etätehtävillä
oli takarajat ja omaa aikaa on
jonkin verran uhrattava, jotta
pääsee tavoitteeseen.” ❦

Todistus kädessä on
helppo hymyillä.

Oppisopimuskoulutusta
Stadin aikuisopistossa
Stadin aikuisopiston oppisopimusyksikkö järjestää
oppisopimuskoulutusta. Tällä hetkellä on vajaat 3000
opiskelijaa, jotka työskentelevät noin 800 yrityksessä
ja organisaatiossa. Tietopuoliset opinnot ostetaan noin
80 oppilaitoksesta. Oppisopimusyksikössä työskentelee tällä hetkellä yli 20 henkilöä.
Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta:
www.oppisopimus.hel.fi

Näyttötutkinto. Mikä se on?
Näyttötutkinto on joustava tutkinnon suorittamistapa, joka on kehitetty aikuisten ja työelämän tarpeisiin.
Kun opiskelija on jo hankkinut ammattitaidon työssä,
opiskelussa tai harrastuksissa, hän voi osoittaa osaamisensa aidoissa työtilanteissa. Jos opiskelijalla on jo
riittävä ammattitaito, hän voi suorittaa näyttötutkinnon
osallistumatta koulukseen. Kaikki ammatilliset perus-,
ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voi suorittaa näyttötutkintona. Opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu 58 euroa laskutetaan opiskelijalta erikseen. Tutkinnon perusteet löytyvät Opetushallituksen sivuilta.
Linkki: www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus

Aikuisopiskele
itsellesi uusi suunta.
Hae opiskelemaan Stadin aikuisopistoon
Haluatko ammatin, uuden ammatin tai kiinnostaako
kehittyminen omassa työssä? Valittavanasi on
monipuolisesti perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja hyvinvoinnin, palvelun ja
viestinnän sekä tekniikan aloilta.
Oppisopimuksella
opiskelet työssä oppimalla
Opiskelun voit aloittaa joustavasti ympäri
vuoden. Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa. Tutustu sivuillamme
avoimiin oppisopimustyöpaikkoihin.
Kysy lisää oppisopimuskoulutuksesta
050 567 5438.

stadinaikuisopisto.fi
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Monet haluavat hypätä pois
oravanpyörästä, miksi?
Miksi yhä useammat ihmiset hyppäävät tai haaveilevat hyppäävänsä pois “oravanpyörästä”? Viime aikoina
on puhuttu paljon siitä, kuinka monet haaveilevat rauhallisemmasta elämästä, jossa itse saa päättää, miten
työtään tekee ja milloin. Ihmiset voivat haaveilla vuosia saavansa tehdä elämässään pääsääntöisesti niitä
asioita, joista nauttii. Työ tuo monelle merkityksen elämään, mutta samalla se rajoittaa mahdollisuuksia tehdä
asioita omin ehdoin. Tätä aihetta on tutkittu verraten vähän, mutta käynnissä olevia tutkimuksia on tällä
hetkellä menossa. Osassa niistä haastatellaan ihmisiä, jotka ovat alentaneet ansioitaan, vähentäneet työn
tekemistä ja siirtyneet elämään vähemmällä.

❦  Teksti: Pirjo Onza. Kuvat: Liisa Kotimäki

J

atkuva juoksu oravanpyörässä vie lopulta monen
motivoituneimmankin
työntekijän hakemaan elämänlaatua työelämän ulkopuolelta
ja muuttamaan tapaansa tehdä työtä. Viime vuosina on eri
lehdistä saanut lukea artikkeleita downshiftaajista eli henkilöistä, jotka ovat löytäneet
tavan kohtuullistaa työelämäänsä. Tekes on lähtenyt rahoittamaan aiheen tutkimusta
kunta- ja media-alalla. Downshiftauksesta, kohtuullistamisesta, puhutaan myös elämäntapana, jossa ekologisuus
ja niukkuus ovat pääosassa.
(Työterveyslaitos, 31.5.2012)
Tälle ajalle tyypillistä on
ekologisuuden, tavaran paljouden hillinnän, kierrätyksen ja energian kulutuksen
vähentäminen, ja tätä kautta
paremman elämänlaadun etsintä sekä turvallisuushakuisuus. Informaatioähkyn ja
tavaratulvan maailmassa yksinkertaiset asiat ja helppous
viehättävät.
Hyvin moni ihminen tuntuu
haaveilevan salaa tai julkisestikin heittäytyvänsä yksinkertaiseen elämään; he laskevat,
minkälaisella ansiolla tulisi
toimeen minimissään. Monet
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Artikkelin kirjoittaja Pirjo Onza harrastaa kirjoittamisen lisäksi aktiivisesti valokuvaamista ja hän
on pitänyt myös useita omia valokuvanäyttelyitä.

näistä ihmisistä ovat parhaassa
työiässään 40–55 ikävuoden
välissä ja eläkeikään on vielä
matkaa. Mistä tämä ajattelu
kumpuaa? Miksi tehokkaimmassa työiässä olevat ihmiset
haluavat tehdä jotain muuta?

Työuria voidaan pidentää
vaihtoehdoilla
Vaihtoehtoja etsitään, koska
työelämässä koetaan stressiä,
kyllästymistä ja oman vapaaajan vähentymistä. Voitaisiinko työn tekemisen kulttuuria

muuttaa niin, että sekä yritykset että työntekijät voisivat
paremmin ja olisivat motivoituneita sekä muuttumiskykyisiä? Tulevaisuuden työntekijöiden toiveissa voi olla työn
sovittaminen omaan elämään
siten, että se sopii parhaiten
omaan elämäntilanteeseen ja
voimavaroihin sekä ammatillisiin tavoitteisiin. Näin myös
työuria voitaisiin jatkaa pidempään. (Työterveyslaitos,
31.5.2012)

Kohtuullistamisessa on ekologinen näkökulma ja myös
oman elämänlaadun parantamisnäkökulma. Osa downshiftaajista ei varmasti elä
ekologisesti, vaan he ovat nimenomaan halunneet valita
itselleen paremman, kiireettömän elämänlaadun ja tyytyvät sen vuoksi joko siirtämään
hankintojaan tai he ovat todenneet, etteivät tarvitse niin
paljon materiaa. Jotkut downshiftaajista ovat saattaneet valita tämän tavan elää jossain
Helmeri 2-2014

tietyssä elämänvaiheessa, esimerkiksi lasten ollessa pieniä
tai pitämällä muuten välivuoden vakituisesta työstään.

dempään.
Downshiftaus ei suoraan
tarkoita lepäämistä laakereilla muiden kustannettavana, toki tätäkin varmasti tapahtuu,
mutta monelle downshiftaus
Muutko kustantavat?
Vuoden 2013 alussa on alka- antaa mahdollisuuden hallita
nut keskustelu “oleskeluyh- omaa elämäänsä. Mutta misteiskunnasta”, jossa henkilö sä menee raja? Voiko keskiodottaa muiden kattavan pöy- ikäinen työntekijä valita, tedän (Presidentti S. Niinistö, keekö vain puolikasta työpäiUudenvuoden puhe 1.1.2013). vää? Onko se hyvä vai huono
Taloudellinen notkahdus ja asia yhteiskunnalle? Mikä on
kiihtynyt perinteisen teolli- se verojen määrä, joka yksisuuden väheneminen Suomes- lön tulisi maksaa elämänsä
ta on vauhdittanut keskustelu- aikana, jotta hän voisi valita
ja myös uusien teknologioiden niukemman elämäntavan hyja innovaatioiden löytämises- vällä omallatunnolla? Vai tuleeko kaikkien
ahkeroida yli
40 vuotta ja 40
Moni ihminen tuntuu
tuntia viikossa
mahdollisesti
haaveilevan salaa tai
jopa merkitykjulkisestikin heittäytyvänsä
settömän työn
yksinkertaiseen elämään.
parissa?
Nyt työssäkäyvä ihminen
tä. Lisäksi keskustelua käy- saattaa nääntyä, koska työtä ei
dään eläkeiän nostamisesta ja koeta merkitykselliseksi. Kun
toisaalta nuorten työn saan- työ ei ole merkityksellistä, siinin vaikeuksista, mutta mistä tä katoaa mielekkyys ja myös
työtä nuorille ja miten työnte- motivaatio siirtyy taka-alalle.
kijät jaksaisivat työssään pi- Mitä jää jäljelle? Uurastaja,

”

”

Töistä vapaaksi jäänyt aika käytetään usein vapaa-ajan toimintaan ja virkistykseen.

joka tekee mekaanisesti työtä
ja palaa loppuun. Vaihtoehdoksi tällaisessa tilanteessa
herää varmasti heittäytyminen omaehtoiseen elämään,
tekemään intohimoisesti sitä,
mistä oikeasti pitää.
TNS Gallupin tekemän kuluttajakyselyn mukaan lähes
puolet suomalaisista haluaisi
elää toisella tavalla. Rohkeuden ja rahan puute estävät
monia tekemästä elämästään
sellaista kuin itse haluaisi. Ra-

han, parisuhteen, ajanpuutteen
tai työn vuoksi yli puolet suomalaisista on luopunut jostain
unelmastaan (TNS Gallup/
Hartwall, Espiritu Libre, toukokuu 2012).
Kun tarve, mahdollisuus ja
liikkeellepaneva voima osuvat
yhtä aikaa kohdalle, on mahdollista tehdä elämänmuutos;
downshiftaajan kohdalla se
tarkoittaa siirtymistä ylikuluttajasta elämän jatkuvuuden
turvaajaksi. ❦

Kiinnostavia taidenäyttelyjä
Itä-Helsingissä
Kiva paikka Helsingissä Puotilassa, Puotilan Kartanossa, on
kahvila Café Svenkka, jossa on vaihtuvia taidenäyttelyitä.
Näyttelyihin voi tutustua Café Svenkan aukioloaikoina.
Huhtikuun taiteilija on Jorma Silvennoinen. Esillä on akvarellejä, piirustuksia ja veistoksia. Näyttelyyn voi tutustua 4.5.
asti.
Toukokuun taiteilija on Eila Puhakka. Hänen mm. akryylitöitään voi ihastella 8.5. – 8.6. välisenä aikana. Näyttelyn avajaiset
Café Svenkassa ovat 8. toukokuuta klo 18.
Café Svenkka, Puotilantie 7,00910 Helsinki
avoinna: ma-to 11-22, pe-la 11-24 (11-02 tapahtumailtoina),
su 11-18
Tutustu toimintaan: www.svenkka.fi, www.kartanonystavat.fi.
Helmeri 2-2014

Silvennoinen,
Pieni, suuri satamani

Puhakka,
akryylityö
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Hiljaisuuden retriitissä on
aikaa itselle
❦ Teksti: Anni Purintaa, Kuvat: Arja Rissanen

A

suin lapsuuteni siirtokarjalaisperheessä Pirkanmaalla. Mummo lauloi
Siionin virsiä ja oli aikoinaan
Sakkolassa, Karjalan kannaksella, perustanut Nuorten
Naisten Kristillisen yhdistyksen paikallisosaston. Kotini
ei kuitenkaan ollut uskonnollinen. Kylällä toimi sunnuntaisin pyhäkoulu, jossa en käynyt
kertaakaan.
Eri elämänvaiheitten jälkeen pelastauduin vajaan
vuoden pestiin Vantaan seurakuntayhtymän talousosastolle. Pesti venyi lähes seitsemäksi vuodeksi eli eläkkeelle
siirtymiseeni asti. Osastolla
oli jo kaksi helmeriäkin: kassanhoitaja Lisbeth ja kamreeri Arja.
Menin uteliaisuuttani mukaan ensimmäisellä kertaa
henkilökunnan retriittiin Heponiemen hiljaisuuden keskukseen. Jäin kiikkiin. Olin
myöhemminkin henkilökunnan retriiteissä, mutta myös
seurakuntalaisena. Perinne on
jatkunut nyt eläkkeelläkin.
Retriitti tarkoittaa vetäytymistä. Sitoudut hiljaisuuteen,
puhumattomuuteen, keskinäiseen vaitioloon. Yhteisissä
lauluhetkissä saa laulaa virsiä tai Taize-lauluja. Olet itsesi kanssa hiljaa omassa huoneessasi. Ympärillä on kaunis
luonto. Ajattelet mitä haluat,
mutta muita on läsnä tukenasi. Päivää ohjaavat messut,
rukoushetket, virikepuheet ja
ruokailut. Mihinkään ei ole
pakko osallistua. Vain jos olet
poissa kahdesti ruokailusta,
on ohjaajilla oikeus tulla katsomaan, onko kaikki ok. Itse
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nukuin monesti ohi ”rukousillan päätteeksi” -osan. Minä,
joka nukun yleensä huonosti ja en ainakaan ennen kello 24.00! Helpottavaa, kun
ei tarvitse ajatella sosiaalista
puheenläpinää, small talkia,
eri tilanteissa
Pääkaupunkiseudun seurakunnilla on omia retriittitapahtumia, samoin Hiljaisuuden ystävät -yhdistyksellä.
Minulla on kokemusta vain
Vantaan seurakuntayhtymän
järjestämistä. Olen ollut retriitissä Heponiemessä Karjalohjalla, Bergvikissä Kruusilassa, joka on nykyään Saloa,
ja Vivamossa Lohjalla. Heponiemi on mielestäni paras ja
siellä jopa keittiöhenkilökunta
on ideassa mukana. Hyvää lähiruokaa ja on jotenkin liikuttavaa, kun raavas kokkipoika
lukee ruokarukouksen. Bergvik, Aapeli Saarisalon entinen
koti, on vähän erilainen, mutta

ihan hyvä. Vivamo taasen on
mielestäni liian vilkas paikka,
jossa en saanut tuntumaa retriitin henkeen.
Vantaan kevään retriitit ovat
jo ohi, mutta syksyllä jatkuvat.
Hinta nyt keväällä oli vantaalaisille 90,00 euroa ja muille
110,00. Lisäksi yhteiskuljetuksesta Tikkurila-Louhelan
asemalta retriittipaikkaan,
tulee muutaman kympin lisämaksu. Katsokaa netistä vaihtoehtoja. Suosittelen. Itse sain
kolmannella kerralla yhden
elämääni hiertäneen solmun
auki. Elävässä uskossa en ole
vieläkään. Kuulun kirkkoon,
koska se on suomalaista kulttuuria ja eikä talouttanikaan
kaada muutaman euron ”jäsenmaksu”. Mutta osallistukaa ja hakekaa vaihtoehtoja.
Se kannattaa.
Lämmöllä
Anni
Helmeri 2-2014

Kysy Hannalta

Kysy Hannalta
Kosmetologin palsta
TIINA, 30 V, KYSYY:
Miksi silmänympärysvoiteita käytetään ja koska niitä
pitää alkaa käyttää? Mille
alueille silmänympärysvoidetta laitetaan? Kuinka
usein voidetta pitää laittaa
ja miten se vaikuttaa? Miten tummat silmänaluset
saa vaalennetuksi?
Silmien ympärysiho vaatii
hoitoa siinä, missä muukin
iho. Riittävän ajoissa aloitettu
säännöllinen kosteutus silmienympärysiholla ja muullakin
iholla hidastavat ennenaikaisten juonteiden ja ryppyjen
syntymistä. Silmät ja iho olisi
hyvä lapsesta alkaen suojata
auringolta ja viimalta; mm.
aurinkolasit, vaatetus ja UVA
& UVB -suojan antavalla aurinkovoiteella - lapsille omat
aurinkovoiteet. Silmänympärysvoidetta on suositeltavaa
alkaa käyttää jo noin 25-vuotiaasta lähtien tai silloin, kun
alkaa meikata enemmän. Alle 25-vuotiaalle riittää kosteuttava silmänympärysgeeli,
myöhemmin voiteet on hyvä
olla hieman täyteläisempiä ja
hoitavampia. Kosmetologilta
kannattaa tiedustella omalle
ihotyypille sopivaa voidetta.
Hyvä ravinto eli perinteisen
ravintoympyrämallin noudattaminen, vedenjuonti ja riittävä lepo ovat tärkeitä asioita
myös ihon hoidossa. Stressi,
tupakointi, suolainen ruoka ja
liian rasvaiset voiteet aiheuttavat usein silmäpussit silmien
alle ja tekevät ihosta elottoman näköisen.
Silmänympärysiho on paljon ohuempaa kuin muu iho
ja se on herkkä kuivumaan,
koska sillä alueella ei ole talirauhasia kosteuttamassa. Siksi
Helmeri 2-2014

hoitamisen tulisi olla hellävaraista, samoin käytettyjen aineiden oikeanlaisia, silmänympärykselle tarkoitettuja sekä oman ihotyypin mukaisia.
Silmänympärysihoa ei ole hyvä hangata, vaan meikki pitää
poistaa kevyesti painaen. Silmänympärysvoide levitetään
puhdistetulle iholle aamuin ja
illoin joka päivä, jos haluaa
tuloksia ja pitää ihon sileämpänä pidempään. Voidetta laitetaan kulmaluulle, liikkuvalle
luomelle ja alaluomelle lähelle ripsirajaa. Voidetta tarvitaan vain vähän ja se on hyvä
taputella silmän sisänurkasta
ulospäin. Silmänympäryksille
on omat voiteet, joiden rakenne on suunniteltu imeytymään
hyvin sille alueelle. Jos laittaa
esimerkiksi kasvoille tarkoitettua voidetta, se ei yleensä
imeydy hyvin. Kosmetologit
tekevät silmänympärysihon
tehohoitoja.
Tummat silmänaluset ovat
yleensä perinnöllisiä tai verisuonet voivat olla niin
pinnassa ja iho tavallistakin ohuempaa, että silmänympärys näyttää tummalta. Kirkastavista voiteista
tai seerumeista saattaa olla
apua, mutta hyvät peiteaineet ja valokynä ovat enemmän avuksi tässä ongelmassa.

MAIJA, 55 V, KYSYY:
Mitä voi tehdä huulien
ympäryksen rypyille, jotta
niitä saisi silotettua?

an vähän vettä tai stressaa paljon. Perintötekijät vaikuttavat
myös ihon ikääntymiseen ja
rasvakudos vähenee iän karttuessa luonnostaan, jolloin iho
kuivuu ja ryppyjä ja juonteita
ilmaantuu herkemmin. Auringolta suojaamiseen, stressaamisen vähentämiseen ja tupakanpolttoon tai polttamattomuuteen voi itse vaikuttaa,
perintötekijöihin ei voi. Tupakointi heikentää ihon kollageenisäikeitä ja usein huulien ympärysrypyt aiheutuvat
tupakan poltosta.
Huulten aluetta on kuitenkin mahdollista tehohoitaa
seerumeilla ja ravitsevilla voiteilla. A-vitamiinin retinoli on
tehokkain keino hoitaa ryppyjä. Veden juomisella on merkitystä myös ihon sileänä py-

Hanna Kukkonen on kosmetologi ja restonomi, joka on mukana Helmerien hallituksessa.
Hannan kauneudenalan yritys
on Kauneuspuoti Villa Fino
Intiankadulla Helsingissä.

symiselle: 1 ½ - 2 litraa päivässä olisi hyvä juoda vettä,
mikäli liikkuu ja urheilee, vettä on syytä juoda enemmän.
Käytä voiteita, jotka sisältävät paljon antioksidantteja,
suojaavat ihoa auringolta ja
tukevat solujen uudelleenmuodostumista, niin ennalta ehkäiset parhaiten ihosi
ikääntymistä. ❦

JÄSENTARJOUS
HELMEREILLE!

Kasvot
kevätkuntoon
(kesto n. 70 min)

69 €

Lempeä, mutta tehokas peruskasvohoito luonnollisen
tehokkailla Jurliquen tuotteilla. Hoitoon kuuluu
pintapuhdistus, ihoanalyysi, jonka mukaan valitaan sopivat
hoitotuotteet, kuorinta, kasvo- & dekoltee-hieronta, naamio,
loppuvoiteet.

Kasvohoidon yhteydessä
kestovärit ripsiin ja kulmiin
veloituksetta!

Jalkahoito 59 €
(kesto 75 min)
Jalkahoito
sis.analyysin,jalkakylvyn,kovettumien poiston,
kynsien leikkauksen ja siistimisen sekä
rentouttavan hieronnan.

Rypyt ja juonteet voivat ilmaantua jo hyvinkin nuorelle,
vaikka vähän yli parikymppiselle, jos ei ole suojannut ihoaan auringolta, jos tupakoi,
ruokavalio on huono, juo lii-

Kynsien lakkaus 5 € !
Valitse itsellesi iloiset kevätvärit
varpaankynsiin!
Kauneuspuoti Villa Fino, Kumpulassa

Ajanvaraus p. 044 0204 750 / Hanna
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Helmerin ruokanurkkaus

Pääsiäisherkkuja espanjalaisittain

Rauni Mononen

N. 12–15 kpl muffinivuoassa
0,5 l maitoa
25 g hiivaa
1/4 suolaa
1 tl kardemummaa
4-5 kpl munia
100 g juoksevaa hunajaa
75 g sulatettua voita
200 g vehnäjauhoja (n.4dl)
Rusinoita
Hiero hiiva ja suola keskenään
kulhon pohjalla. Lisää kardemumma sekä lämmitetty maito. Vatkaa kananmunat kevyesti ja sekoita hiivaseokseen.
Lisää juokevaksi lämmitetty
hunaja ja voisula. Alusta vehnäjauhoilla ja lisää loppuvaiheessa pehmeähköön taikinaan
rusinoita. Nostata taikina kaksinkertaiseksi ja jaa voideltuihin muffinivuokiin kaksi kolmasosaa muotin korkeudesta.
Nostata hyvin ja paista 175-asteisessa uunissa n. 15-20 min.
Jäähdytä babat kyljellään, jotta

Lammaspyörykät
mantelikastikkeessa
4 henkilölle
400 g jauhettua lammasta
kourallinen valkoisia leivänmuruja
1 muna
murskattu valkosipulinkynsi
1 rkl hienoksi raastettua sitruunankuorta
suolaa
pippuria
tujaus chilijauhetta
Sekoita ainekset ja anna asettua puoli tuntia.
Muovaa taikinasta pieniä pyöryköitä.
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höyry ei tiivisty pohjaan.
Mausta leivonnaiset joko
tuoreina tai pakastettuina rommiliemellä.

Babat yleensä nautitaan
pashan kanssa.

Rommiliemi baboille
1 l vettä
0,5 l sokeria
10 laakerinlehteä
2 neilikkaa
2-4 maustepippuria
rommia maun mukaan
Kiehauta vesi, sokeri ja mausteet ja anna liemen maustua yön yli. Siivilöi liemi ja
mausta rommilla. Upota jäiset, pakastimesta otetut babat
liemeen maustumaan. Kostuta
sulatetut tai tuoreet leivonnaiset liemellä.

Kuorrute
1 dl tomusokeria
1-2 rkl sitruunanmehua
lisää tippa keltaista elintarvikeväriä.

Babat pääsiäisen kahvipöytään. Baba eli pääsiäispulla kuuluu
ortodoksiseen pääsiäiseen. Perinteisesti baba kypsytetään korkeassa vuoassa, mutta pienemmät leivonnaiset valmistuvat
kätevästi myös muffinssipellillä.

Kiehauta paistinpannussa puoli litraa liha- tai kasvislientä
ja asettele pyörykät varovasti
kuplivaan liemeen. Kypsennä
hiljalleen kannen alla, väliin
käännellen, parikymmentä minuuttia.

tinliemi. Kiehauta ja ripottele
siihen jauhettua mantelia (tai
mantelijauhetta) ruokalusikallinen kerrallaan koko ajan sekoittaen. Jauhe suurustaa kastikkeen. Lisää jauhetta, kun-

Mantelikastike
1 sipuli
öljyä
lihapullien keitinliemi
jauhettua mantelia
persiljaa, sitruunankuorta

nes kastike on niin sakeaa kuin
haluat. Lisää pyörykät takaisin
kastikkeeseen, anna kiehua pari minuuttia ja ripottele päälle
persiljaa ja sitruunankuorta.

Kuva: Merja Äimänen

Babat

Kuva: Merja Äimänen

Espanjassa ei juuri tunneta pääsiäismunia tai -kanoja. Pyhällä viikolla (Semana Santa) joka perhe kattaa pöytään omat perinneruokansa.

Freesaa hienoksi silputtu sipuli öljyssä läpikuultavaksi.
Kaada sekaan lihapullien keiHelmeri 2-2014

Helmerin Pääsiäisnurkkaus

Kun teet munakasta tai käytät
muuten kananmunia, tyhjennä ne seuraavasti. Pistä munan
toiseen päähän reikä esimerkiksi paksulla neulalla ja toiseen päähän suurempi reikä
vaikka kynsisaksilla. Puhalla
muna tyhjäksi. Huuhtele sisäpuoli ja anna kuivua.
Liimaa munan ympärille ohut satiininauha tai muu
vastaava ja yläosaan lenkki ripustamista varten. Liimaa pintaan vaikka helmiä, paljetteja,
riisinjyviä. Kansanomaisesta
nauhasta ja pikkunapeistakin
tulee yksilöllisiä teoksia.
Ripusta keväisiin koivunoksiin. Säilytä munat seuraavaan
vuoteen munakotelossa.

Kuumat, keitetyt munat upotetaan hetkeksi kiehuvaan,
kuumaan väriliemeen, jossa
on etikkaa. Huokoinen kuori
imaisee etikan, joka samalla
tekee munasta säilyvän.

Pääsiäiskukkojen
piirileikki.

Kuva: Anna-Maija Kunnas

Ekologisesti värjättyjä - ja
siis syötäviä - pääsiäismunia
voit keittää esimerkiksi, jos
keitinvedessä on kahvinporoja (pronssi), teetä tai sipulinkuoria (oranssi), pinaattia
(vihreä), punajuuriraastetta

1. Peitä pöytä sanomalehdillä.
2. Kaada lasitölkkeihin noin 1
dl Rajamäen väkiviinaetik-

kaa ja noin 5 dl kiehuvan
kuumaa vettä. Etikkaa saa
olla niin reilusti, että sen
tuoksu tuntuu nenässä.
3. Lisää jokaiseen tölkkiin oma
värinsä ja sekoita hyvin.
4. Upota kuumat kananmunat
hetkeksi väriliemiin ja nosta
sanomalehdelle kuivumaan.
Sininen väri on voimakas ja
vaikuttaa nopeasti.
5. Kiillota kuivat munat öljyllä ja nosta tarjolle kulhoon.
Rauni

Kuva: Paula Mäntynen

Keitetyt pääsiäismunat

(punainen), punakaalia (violetti) tai kurkumaa (keltainen).
”Lapsena puhalsimme kananmunia tyhjiksi. Ei sen
paremmin pesty annettiin
kuivahtaa ja sitten maalattiin
vesiväreillä koristeet. Joskus
haluttiin ripustaa oksiin pienen tulitikunpätkän ympärille
lanka, joka pujotettiin munan
läpi. Niin roikkuva koriste hiirenkorvalle herätettyihin koivunoksiin oli valmis.”
Anni

Tarvitset:
vastakeitettyjä 8 minuutin
kananmunia.
4 lasitölkkiä
kiehuvaa vettä
väkiviinaetikkaa
1 pkt punaista, ½ sinistä,
1 pkt vihreää ja 2 pkt ketaista
elintarvikeväriä (a 4g)
ruokaöljyä

Kuva: Merja Äimänen

Näin värjäät
pääsiäismunat

Kuva: Pirjo Onza

Koristeelliset
pääsiäismunat

Helmeri 2-2014
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Työssä onnistuminen alkaa
luottamuksesta ja arvostuksesta
Tunnista hyvän kommunikoinnin ja palvelun työvälineet

S

e, miten arvostat itseäsi, heijastuu
käyttäytymiseesi. Se, miten luotat itseesi, vaikuttaa siihen, miten uskallat
heittäytyä erilaisiin asioihin ja tilanteisiin.
BoMentis Oy:n toimitusjohtaja, organisaatio- ja sosiaalipsykologi MarjoRiitta Ristikangas puhui Mercurin Palvelu polttopisteessä 2014 -seminaarissa
menestymisen tärkeistä työvälineistä:
kommunikoinnista, luottamuksesta, itsetuntemuksesta sekä arvostuksesta itseä ja
toisia kohtaan.
Helposti vaadimme, että muiden on arvostettava minua. Kuitenkin tärkeintä on,
että ihminen ensin arvostaa itseään. Itseään arvostava ihminen on halukkaampi ja
rohkeampi kokeilemaan uusia asioita. Ei
kuitenkaan riitä, että tietää omat heikkoutensa ja vahvuutensa, on myös lähdettävä kokeilemaan ja harjoittelemaan uusia
taitoja ja asioita.

Uskalla myös epäonnistua
Luotatko itseesi? Uskotko, että sinulla
on kaikki mitä tarvitset onnistuaksesi?
Usein vähättelemme saavutuksiamme ja
kykyjämme. Kuitenkin meissä on potentiaalia paljon enempään kuin aina uskommekaan.
Itseensä ja toisiin luottava ihminen
uskaltaa ottaa epäonnistumisen riskin.
”Aito asiakaspalvelu vaatii usein rohkeutta heittäytyä uusiin ja epävarmoinakin
pidettyihin tilanteisiin. Luottamuksesta
kertoo se, miten uskallamme mennä mukaan niihin. Opimme kuitenkin parhaiten
asioista, joissa mokellamme”, Ristikangas muistutti.
Meihin aikuisiin on istutettu epäonnistumisen pelko. Mallia voisimme ottaa lapsista. Lapsi suhtautuu luontevasti
epäonnistumisiin. Ei hän ajattele kaatuessaan, että onpa noloa. Hän nousee ylös ja
jatkaa yrittämistä.
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❦ Teksti: Taru Mälkiä
kuva: BoMentis Oy

Aseta rajat
Hyvän asiakaspalvelun tuottamisessa tärkeintä on se, miten kommunikoimme ensi
sijassa itsemme kanssa. Se luo perustaa
kanssakäymiselle toisten kanssa.
Ristikankaan mukaan voimme myös
ohjata tietoisesti ajatteluamme myönteiseen suuntaan ottamalla omasta kehostamme voimaa ja rohkeutta. Se, miten
kannamme itseämme ja mitä teemme
kehollamme, kertoo meistä. Esimerkiksi
ryhtimme viestii aivoihimme suhtautumisestamme asioihin.
Myös hymy kertoo omaa kieltään. Kun
alamme hymyillä, poskilihaksemme viestivät aivoihimme hyvästä olosta. Tekohymykään ei ole pahasta.

Unelmointi kannattelee
Ristikangas kehotti myös unelmoimaan
enemmän. Kun liiketoiminnassa menee
huonosti, on tärkeää unelmoida paremmasta. Ongelmista kielii, jos ihmisellä ei
ole enää kykyä unelmoida eikä hän näe
maailmassa mahdollisuuksia. Masentunut
ihminen ei unelmoi.
Yhtä lailla meidän tulisi sparrata ja innostaa toisia. Myös sopivan huumorin
käyttö edistää työntekoa.
Jokainen pystyy vaikuttamaan työyhteisön tunnelmaan pienilläkin asioilla ja
suunnanmuutoksilla. ”On hyvä miettiä,
mitä puhun, kun puhun työstäsi. Kiitän
vai arvostelen? Hymykin on iso tunnelmaan vaikuttava teko.”
Ristikangas piti tärkeänä sitä, että nostamme esiin pieniäkin onnistumisia ja
kiitämme niistä. ”Parhaat onnistumiset
tapahtuvat jokapäiväisessä työssä. Mitä
pienempiä tekoja arjessa kiitämme, sitä
suurempi vaikutus kiitoksella on.”
Emme voi aina välttää hankalia tilanteita, mutta voimme vaikuttaa siihen, mitä tunteita ne meissä nostattavat. ”Voit sa-

”Luomme menestymiselle vankan pohjan, kun täytämme kolme kriteeriä: olemme arvostavia, osallistavia ja tavoitteellisia”, sanoi Marjo-Riitta Ristikangas Mercurin foorumissa.

noa esimerkiksi räyhäävälle ja huutavalla
henkilölle, että et kestä hänen käytöstään
ja se saa sinussa aikaan paniikin tunteen.
Näin kerrot, mitkä ovat rajasi. Kyse ei ole
siitä, että olet huono tai hyvä.”

”Kyllä, mutta” -terrorismi
Monen ongelman taustalta löytyy arvostuksen puute. Esimerkiksi ”kyllä, mutta”
–sanaparilla pystymme tehokkaasti terrorisoimaan toisia. Saamme näillä sanoilla
toisen ihmisen helposti tuntemaan itsensä
arvottomaksi ja sulkemaan suunsa seuraavissa kanssakäymistilanteissa.
Työpaikalla on myös ihmisiä, jotka kokevat olevansa näkymättömiä. He eivät
saa tarvittaessa apua tai heidän työpanostaan ei huomioida. Kukaan ei oikein
muista edes heidän nimiään.
Ihmisten kokema arvostuksen puute
vaikuttaa yrityksen toimintaan ja tulokseen. Kun ihminen kokee olevansa arvoton, hän ei anna parastaan työssään.
Helmeri 2-2014

Me-sanan voima
Jotta jaksaisimme tuottaa asiakkaillemme myönteisiä kokemuksia, on kotipesän tarjottava riittävästi tukea.
Ristikangas viittasi ”nostemestari”, kirjailija Heikki
Peltolaan, joka on oivallisesti
maininnut kirjassaan, että menestys alkaa me-sanasta.
”Nautinnon tunne syntyy,
kun työyhteisössä yhdessä
tartutaan haasteisiin ja onnistutaan.”

Valittaja, kannattaisiko vaihtaa silmälasit!
Lipsahtiko valitus kuin varkain suustasi? Ei hätää, et
ole yksin ongelmasi kanssa.
Suomessa toimii nykyisin
valittajien kuoroja, joissa lauletaan läpi ihmisten
valituksia, kuten että WCpaperirulla on väärinpäin.
”Silmälasimme ovat sellaiset, että näemme helposti
vain valituksen aiheita. Olen

itse syntyisin Etelä-Pohjanmaalta, joten olen perinyt
vahvan kriittisen silmän.
Tekisi usein mieli sanoa, että joku asia on huonosti tai
jonkin asian voisi tehdä paremmin”, Marjo-Riitta Ristikangas kertoi Mercurin foorumissa.
Mikä sitten avuksi? Nähdäkseen toisin ihmisen on

pysähdyttävä pohtimaan, miten maailman näkee. Muistatko, kuinka lapsena katsoit
ja ihmettelit muurahaisten
kävelyä? Mitä tarkemmin
tutkimme maailmaa, sitä
enemmän näemme ja ihmettelemme - ja sitä enemmän
näkökulmammekin laajenee. ❦

Helmeri-koulutusta
Perhe- ja perintöoikeus puhututti kurssilaisia
Helmerien järjestämä juridiikan kolmituntinen iltakurssi, jonka
aiheena oli Perhe- ja perintöoikeus, pidettiin yhdistyksen toimistossa Pengerkadulla 3. huhtikuuta. Tilaisuuteen osallistui
seitsemän hengen aktiivinen Helmeri-ryhmä, jota juridiikan
koukeroihin opasti varatuomari Hannu Äimänen.
Koulutustilaisuus sai hyvää palautetta osallistujilta – kuten
viime syksyn ryhmäläisiltäkin. Kurssilaiset kyselivät niin innokkaasti aiheeseen liittyvistä tapauksista, että he malttoivat
pitää välillä vain lyhyen kahvitauon.
Hannu Äimäsen mukaan jokaisen onkin tärkeää selvittää ja
hoitaa ajoissa kuntoon avioehto-, testamentti- ja muut tärkeät
juridiset asiakirjat.
Pidämme vastaavan koulutustilaisuuden jälleen ensi syksynä.
Päivästä sovimme lähempänä syyskautta.
Merja Äimänen

Perhe- ja perintöoikeuden opiskelua tulevana syksynä
Mitä Helmerien koulutuksessa käsitellään?
Hannu Äimänen vastaa:
Ovatko perheoikeuttasi koskevat paperit kunnossa? Oletko
miettinyt avioehdon ja/tai testamentin tekemistä? Haluatko estää
omaisuutesi joutumisen kenties ihan vieraaseen sukuun? Tunnetko ositusta ja perinnönjakoa koskevat periaatteet? Mitä lakiosa
merkitsee? Miten ositus, perunkirjoitus ja perinnönjako tehdään?
Kuka vastaa vainajan ja kuolinpesän veloista? Entä kuka maksaa
perintöveron ja kuinka paljon? Jos olet avoliitossa, tunnetko siihen liittyvät säännöt, jos tulee avoero tai toinen kuolee?
Tämänkaltaisia ja monia muita kysymyksiä mietimme yhdessä luennolla. Kaikki kysymykset ovat tervetulleita ja niihin
pyritään myös vastaamaan. Voit miettiä niitä jo etukäteenkin.
Luento on käytännönläheinen ja sen tarkoituksena on kertoa
Helmeri 2-2014

sinulle perhe- ja perintöoikeuden keskeiset periaatteet, jotta
osaat turvata omat ja läheistesi oikeudet.
Itselläni on kokemusta asianajotehtävistä asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa noin 25 vuoden ajalta ja pankkilakimiehenä
noin 13 vuodelta. Lisäksi olen toiminut takausjohtajana ylivelkaantuneiden auttamista varten perustetussa säätiössä sekä
kouluttajana lakiasioissa erilaisissa tilanteissa.
Tervetuloa kuulemaan! Asioittesi kuntoon laittamisen aika
on nyt.
Lisätiedot tulevasta koulutuksesta seuraavassa Helmerissä ja
yhdistyksen nettisivuilla. Voit ilmoittaa jo halukkuudestasi osallistua syksyn koulutukseen sähköpostitse: helmeri(at)helmeri.fi
tai puhelimitse: 050 428 5588.
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Uutisia

Helsingissä työllisyydenhoidon painopisteitä ovat nuorten,
maahanmuuttajien ja pitkään työttömänä olleiden tukeminen
koulutukseen ja työhön, joko suoraan tai työllisyyspalveluiden
kautta. Työttömien työllistymisedellytyksiä on parannettu työkokeilujen, tuetun palkkatyön ja erilaisten koulutuksien avulla.
Lue lisää: www.hel.fi/tulevaisuustiski

Nuorten oppisopimusinfot
Nuorten (pääsääntöisesti) alle 25-vuotiaiden oppisopimusinfo
järjestetään jokaisena torstaina Tulevaisuustiskillä kello 14.00.
Pienryhmässä käydään läpi mitä oppisopimusopiskelu on ja
annetaan vinkkejä oppisopimustyöpaikan hakuun.
Aikaa on myös henkilökohtaiseen keskusteluun.
Ilmoittaudu Eijalle: eija.korpelainen@hel.fi
Tiedote sivulla: www.hel.fi/hki/ammatillinen/fi/Oppisopimuskoulutus/infot
Tulevaisuustiski sijaitsee Narinkkatorin kupeessa vanhalla linja-autoasemalla osoitteessa Simonkatu 3 C 2. kerros. Puhelin
050 402 5525

Kielikellon vanhat kirjoitukset
vapaasti luettavissa arkistossa
Kielikellon, kielenhuollon tiedotuslehden, vuoden ensimmäisessä numerossa tiedotetaan, että Kielikello-lehden sähköinen
arkisto avautuu kaikille kiinnostuneille vapaasti luettavaksi Mikael Agricolan ja suomen kielen päivänä 9.4.2014.
Tähän asti maksullinen käyttö muuttuu silloin maksuttomaksi. Kielikellon arkistossa on suurin osa vuodesta 1968 lähtien
lehdessä julkaistuista teksteistä. Vain kuluvan vuoden lehdet
puuttuvat sähköisestä arkistosta.
Arkistosta voi hakea tietoa eri tavoin: aihepiirin, haku- ja asiasanan, kirjoittajan nimen ja lehden numeron mukaan. Lisäksi
käytössä on vapaa tekstihaku.
Kielikellon arkisto löytyy osoitteessa: www.kielikello.fi
(Lähde Kielikello 1 2014)

Helsinki haluaa Suomen
yritysmyönteisimmäksi
kaupungiksi –yrityspalveluihin
panostetaan

(Kuva: Liisa Kotimäki)

Nuorten työllisyyttä kohennetaan monipuolisin keinoin

Uusi Yrityslinna palvelee aloittelevista yrittäjistä kasvuyrityksiin.

Helsingin tavoitteena on olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuoteen 2016 mennessä. Kaupunki haluaa palvella alueen yrittäjiä entistä tehokkaammin ja joustavammin yritystoiminnan kaikissa vaiheissa. Uusi, huhtikuussa toimintansa aloittava Yrityslinna kokoaa yrittäjiä, yrityspalveluja ja liiketoimintaosaamista saman katon alle. Yrityslinnassa voi verkostoitua,
sparrata ja saada sparrausta. Kaupungin tavoitteena on luoda
seudulle näkyvä ja toimiva yrittäjyyden edistämiskeskus, josta
niin aloittavat yrittäjät kuin kasvuyrityksetkin saavat tukea.
Kaupungin yrityspalvelupisteiden asiakasmäärät ovat olleet
kovassa kasvussa. Uudenlainen yhteistyö kehittää yrityspalvelujen toisiaan täydentävät osat uudeksi ekosysteemiksi, palveluketjuksi, joka tiivistää julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien toimintaa ja tuottaa uutta voimaa yritystoiminnan
kehittämiseen.
Yrityslinna avautuu huhtikuussa Kallioon osoitteeseen Ensi
linja 1. Nimensä Yrityslinna sai upean, vuonna 1898 valmistuneen jugendrakennuksensa innoittamana. Yrityslinnan päätoimija on Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastoon
kuuluva YritysHelsinki.
Lue lisää: www.yrityshelsinki.fi

Yhdistyksen tilit tarkastettiin
ja hyväksyttiin
Helsingin Merkonomien viime vuoden tilit ja toiminta tarkastettiin maaliskuun 3. päivänä yhdistyksen toimistossa.
Tilintarkastuksen suoritti HTM-tilintarkastaja Timo Tarkela
Ojala & Tarkela Oy:sta ja toiminnantarkastuksen varatoiminnantarkastaja Trygve Ehrnrooth Erik Ehrnrooth Oy:stä. Kumpikin antoi oman tarkastuskertomuksensa.
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 hyväksyttiin
yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidettiin maaliskuun 26.
päivänä Pengerkadun toimistossa.
Merja Äimänen
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Helmerien tilintarkastuksessa toiminnantarkastaja Trygve
Ehrnrooth (vas.), puheenjohtaja Merja Äimänen ja HTM-tilintarkastaja Timo Tarkela.
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Uutisia

Kevätkokous toimistolla
Helsingin Merkonomien vuoden 2014 sääntömääräinen
kevätvuosikokous pidettiin 26. maaliskuuta yhdistyksen
toimistossa Pengerkadulla. Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Keijo Nyström ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Irmeli
Satka.
Kokous käsitteli ja vahvisti viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Kokouksen puheenjohtaja kiitteli yhdistystä aktiivisesta ja
hyvästä toiminnasta. Häntä ilahdutti myös, että hallituksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistuu niin paljon Helmereitä. Helsingin Merkonomit järjesti viime vuonna yli 40 tapahtumaa, joihin
osallistui runsaat 500 henkilöä.
Runsas tapahtumiin osallistuminen ilahduttaa meitä Helmerihallituksen jäseniäkin. Kiitos aktiivisesta mukana olosta ja tervetuloa tapahtumiimme taas tänä vuonna.

Helmerien kevätkokous pidettiin yhdistyksen toimistossa 26.3.

Merja Äimänen

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.

Helmerien pääsiäismatka Serbiaan
Luonnonihmeiden ja luostareiden Serbia

Pääsiäismatkalle Serbiaan on lähdössä 14 Helmeri-ryhmäläistä. Tapaamme keskiviikkoaamuna 16.4. kello 07.15 Helsinki-Vantaan lentokentän terminaali 2:ssa. Kentällä meitä on vastassa matkaoppaamme Tuula Kucik.
Lento Helsingistä Budapestiin Finnairin reittivuorolla AY 753
klo 09.30 – 10.50. Jatkamme Budapestistä bussilla Serbiaan ja
Belgradiin.
Matkatoimisto Matka-Agentit on lähettänyt postitse liput ja muun
matka-aineiston.
Matkasta tarkemmin yhdistyksen nettisivuilla: www.helmeri.fi

Ti 22.4. klo 19.00
Gunilla Hemming

Verkossa

Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, Pasila, Helsinki
Hinta: 26,00 e, maksuviite: 291505
Ilmoittautuminen päättynyt.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ma 28.4. klo 19.00
Edvard Radzinski

Toveri K

Suomalainen ja Stalin
Helsingin Kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Hinta: 34,00 euroa,
maksuviite: 291518
Ilmoittautuminen päättynyt.

Kuva © Tapio Vanhatalo

Ke-ma 16. – 21.4.2014

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Wikileaksin nousu ja uho
Helsingin kaupunginteatteri
Helmeri 2-2014
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Tapahtumakalenteri
Ke 7.5. klo 17.00

Ma 5.5. klo 17.00 – 19.00
Kodin ylimääräisen tavaran
raivaamisesta kierrättämiseen

Naisten matkassa

Tietoa kodin raiva
uksesta
ja kierrättämisestä

Helmerien toimisto
Pengerkatu 1 B 37 00530 Helsinki

Teoksia Ateneumin kokoelmista
Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, 00120 Helsinki
Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Sinebrychoffin taidemuseon kevään mielenkiintoiseen uutuusnäyttelyyn: Naisten matkassa.
Näyttely kertoo naistaiteilijoiden ulkomaille suuntautuneista matkoista siellä syntyneiden teosten kautta. Näyttely esittelee Helene
Schjerfbeckin, Maria Wiikin, Elin Danielson-Gambogin, Sigrid Schaumanin, Ellen Thesleffin ja monien muiden taiteilijoiden rakastetuimpia teoksia Ateneumin taidemuseon kokoelmista.

Paula Mäntynen puhuu tavaranhallinnasta ja hänen raivauksen kohteena on oma koti. Siinä Paulakaan ei ole tullut valmiiksi eli raivaus
jatkuu. Raivaus on saanut uusia näkökulmia kokemuksen myötä.
Inspiroisiko sinua raivaaminen jos
miettisit kierrättämistä? Lahjoitanko?
Mutta minne? En tunne lahjoituskohteita vai enkö osaa päättää minkä niistä valitsen kohteekseni. Onko nurkissani ”roskaa”, koska en tiedä, mitä voin
laittaa SEKAJÄTTEESEEN eli roskikseen.

Hinta: 14,00 euroa (sis. opastuksen ja lipun),
maksuviite: 291550
Ilmoittautumiset ja maksut 28.4. mennessä.

Ei ole hyvä asia, jos on raivannut ja tavarat jäävät odottamaan eteenpäin kuljetusta. Se vasta rasittaa.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Näyttely Sinebrychoffin taidemuseossa 27.3. – 10.8.2014.
Keskiviikkoisin museo on avoinna klo 20.00:een.
http://www.sinebrychoffintaidemuseo.fi

”Ei minulla ole autoa tavaroiden kuljetukseen…” ,
RADISSON BLU PLAZASSA
”Ei minulla KEVÄTTÄ
ole aikaa ILMASSA
ajaa Sortti-jäteasemalle…”,
”Ei minulla ole aikaa soitella noutoautojen perään …”
Näistäkin asiaa esillä.

Ke 14.5. klo 16.00 – 20.00

Hyvänolon ilta Helmereille
Hemmottelua, hyvää mieltä & huippuetuja!

Meillä on ilo kutsua teidät viettämään mukavaa iltaa kanssamme tiistaina
6.5.2014 klo 17.00 alkaen.

Tapahtuman annista on iloa ja hyötyä osanottajille. Saamme eväitä
ajatteluun ja Paula kannustaa
ja23erityisesti kierrätykRadisson Blumuutokseen
Plaza, Mikonkatu
seen. Raivaamiseen on saatavilla ammattijärjestäjien apua ja Paula
vinkkaakin palvelun kotitalousvähennyksestä.

Helmerien toimistossa, Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki

Kauneustuotteiden maahantuoja Maria Norrman joutuu valitettavasti
peruuttamaan Helmereille varatun illan 14.5., joten Hyvänolon iltaa ei
voida järjestää keskiviikkona 14. toukokuuta yhdistyksen toimistossa.
Hanna Kukkonen lupasi ottaa yhteyttä kaikkiin näytekasvo- tai käsihoidon ennakkoon varanneisiin Helmereihin ja tarjota mahdollisuutta tulla hoitoon samalla hinnalla hoitola Villa Finoon.
Pyrimme järjestämään vastaavan hemmotteluillan syksyllä

Tervetulotoivotus ja Plazan kuulumiset
”Miten herään kaamoksesta kukkaan”, Herb Basics Tony Tavi
Tilaisuuteen voivat Tutustutaan
osallistua uusiin
jäsenen
lisäksi hänen perheenjäsenenruokatrendeihin

sä tai ystävänsä.
Sitovat ilmoittautumiset 28.4.
Jäsenten pyynnö
Ilmoitathan osallistumisestasi 25.4.2014 mennessä
stä
Tilaisuus on maksuton.
osoitteeseen teresia.lindholm@sok.fi uusintana!
Pientä tarjoilua.
Tervetuloa!

Pe 16.5. klo 19.00

Helmeriterveisin: Liisa Kotimäki, liisa.kotimaki@helmeri.fi
Heidi Torvinen
Key Client Manager
SOK MaRa Ketjuohjaus

Teresia Lindholm
Key Client Manager
SOK MaRa Ketjuohjaus

KUTSU

KEVÄTTÄ
Meillä on

ilo kutsua

Aleksandr N. Ostrovski

Heikki Päätalo
Lounge & Guest Relations Manager
Radisson Blu Plaza

Ti 6.5. klo 17.00 alkaen

ILMASSA

RADISSON

- tilaisuus
peruutettu

Huijarin muistiinpanot

BLU PLAZ

Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

ATäysiverinen
SSA

vedätyskomedia

Satiiri Huijarin muistiinpanot on venäläisen näytelmäkirjallisuuden
teidät vie
ttämään
m
klassikko ja ohjaaja Kari Heiskasen versio näytelmästä on täysiveriu
k
avaa iltaa
6.5.2014
kanssamm
klo 17.00
nen vedätyskomedia.
Älykäs nuori mies Glumov, jolla ei ole uraa eie tiistaina
alkaen.
Radisson
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Hinta: 26,00 e, maksuviite: 290739
Ilmoittautumiset 22.4. mennessä
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Tapahtumakalenteri
Ti 20.5. klo 16.45 – 19.00

KUTSU

Vierailu eduskuntaan
Paikka: Eduskuntatalo, sisäänkäynti pääportaikon oikealla
puolella.
Oletko käynyt eduskuntatalossa?
Haluatko tutustua eduskuntaan,
sen arkkitehtuuriin, historiaan ja
toimintaan?
Helmereillä on mahdollisuus päästä tutustumaan eduskuntataloon.
Kutsujana ja vierailun emäntänä on kansanedustaja Sari Sarkomaa.
Kierroksen jälkeen Sari Sarkomaa pitää ajankohtaiskatsauksen ja
tarjoaa kahvit Kokoomuksen ryhmähuoneessa.
Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheenjäsenensä
tai ystävänsä.
Ilmoittautuminen vierailuun on välttämätöntä eduskunnan kulunvalvonnan vuoksi.
Opastus alkaa klo 17.00, mutta turvatarkastuksen vuoksi paikalla pitää olla hieman aikaisemmin, noin klo 16.45.
Tilaisuus on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset 8.5.2014
Tervetuloa!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

La – su 28. – 29.6.
Konserttimatka Tallinnaan

Andrea Bocelli Tallinnan Laululavalla

Matka on tällä hetkellä täynnä, mutta saamme todennäköisesti
lisäpaikkoja. Seuraa Helmerien nettisivuja: www.helmeri.fi.
Matkan hinta sisältää:
* laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking Mariellalla/XPRS:llä
kansipaikalla
* matkaohjelman mukaiset kuljetukset
* majoitus kahden hengen Spa-luokan huoneessa Pirita Spa
-hotellissa
* hotelliaamiainen
* lippu Laululavalle Andrea Bocelli -konserttiin
* suomenkielisen oppaan palvelut Tallinnassa satama-hotellikuljetuksella
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 45,00 euroa.
Laiva-aikataulu:
Helsinki – Tallinna, Viking Mariella klo 11.00 - 13.40
Tallinna – Helsinki, Viking XPRS
klo 18.00 - 20.30
Matkaohjelma:
Lauantai 28.6.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking Mariellalla klo 11.00–
13.40. Saapuminen Tallinnaan, jossa opas vastassa. Bussikuljetus
hotelliin ja majoittuminen. Opas jakaa konserttiliput. Konsertti alkaa klo 19.00 Laululavalla Piritan kaupunginosassa.
Huom. Laululavan konsertin istumapaikat ovat ulkoilmassa. Katsomo
on suuri, joten mukaan suositellaan kiikaria.
Sunnuntai 29.6.
Aamiainen hotellissa. Vapaata aikaa. Bussikuljetus hotelli Piritasta
satamaan. Laivamatka Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä klo 18.00–
20.30.
Helmeri 2-2014

Hotelli:
Pirita Spa Hotel
Regati pst 1, 11911, Tallinn, EESTI
Puh. +372 639 8600, www.tallinkhotels.com
Hinta: 195,00 euroa, maksuviite: 291563
Ilmoittautumiset 31.5., ennakkomaksu 75,00 euroa ilmoittautumisen yhteydessä ja loppumaksu 120,00 euroa 31.5.
mennessä.
Helmerivetäjä Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy,
www.matka-agentit.fi

Ti 26.8.14 klo 8.30 - n. 18.15
Kesäretki Halikkoon

Kartanon rouvan seurassa Wiurilassa - Armfeltin tarinaa
Erinomaisen oppaan johdolla tutustuminen Halikon kirkkoon, Armfelt-suvun hautakappeliin, hauta-alueeseen sekä Halikon museoon.
Noutopöytälounas Wiurilan kartanoravintolassa.
Ainutlaatuinen mahdollisuus päästä Anne Marie Aminoffin opastamana Wiurilan yksityiskartanoon.
Tutustumme Wiurilan hevosvaunumuseoon ja kartanon kotimuseoon.
Ostosmahdollisuus Wiurilan kartanopuodissa.
Klo 8.30
– Lähtö täsmällisesti Mikonkadun tilausajolaiturista Bussari Oy:n
bussilla kohti Halikkoa (122 km).
Klo 10.00
– Tapaamme oppaamme Jouko Kivirannan Halikon kirkon edessä.
Komea kellotapuli on vuodelta 1773. Tutustumme harmaakivikirkkoon, jonka arvellaan valmistuneen n. 1440. Tutustumme myös
Armfelt-suvun hautakappeliin ja hauta-alueeseen.
– Vierailemme oppaan johdolla Halikon museossa, joka on 1849
valmistuneessa viljamakasiinissa. Museona se on ollut vuodesta
1955.
– Hautakappelissa tapasimme jo Kustaa Mauri Armfeltin, joten
onhan pakko nähdä hänen patsaansakin, jonka Matti Peltokangas
veisti 2010.
– Jos vain Björn Wahlroosilta saamme luvan, pysähdys Åminnen
(Joensuun) kartanon talouspihalla. Gustaf Mauritz Armfeltin kotikartano on nyt Nallen omistuksessa.
Klo 13.00
– Jouko-oppaamme jättää meidät Wiurilan kartanoon.
Klo 13-14
– Wiurilan kartanoravintolassa nautimme kartanon runsaamman
lounaspöydän, johon sisältyy kolmensortin salaatit ja sillit, graavikalaa, savulihaa, keitetyt perunat, rosmariiniperunaa, paahdettua viljapossunulkofileetä, ryytisinappikastiketta, leipävalikoima
ja voita, kuningatarkiisseliä ja vaniljakermaa sekä kahvi. Ilmoitathan mahdollisen ruokarajoitteesi?
– Ruokailun jälkeen ryhmämme jaetaan puoliksi, sillä ryhmäkoko
on rajoitettu entintään 25 henkeen tutustuttaessa yksityiskartanoon.
Klo 14–16.30
– Toinen puoli ryhmästämme tutustuu Wiurilan kartanon 2. kerroksen yksityistiloihin kartanonrouva Anne Marie Aminoffin opastuksella. Toisen puolen ryhmästä tutustuessa Wiurilan hevosvaunu- ja kotimuseoon kartanon talousrakennuksessa kartanon toisen
edustajan johdolla.
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– Museokierroksen aikana tutustumme Engelin piirtämässä talousrakennuksessa Wiurilan kotimuseoon, jossa on esillä ainutlaatuista esineistöä päärakennuksesta sekä hevosvaunumuseoon,
sepän pajaan ja puuverstaaseen. Kartanon päärakennuksessa
Anne Marie Aminoff johdattelee meidät Armfelt-suvun historiaan.
Nähtävillä sukumuotokuvia ja aatelisvaakunoita, alkuperäisiä kartanon huonekaluja ja muuta esineistöä.
– Ryhmät vaihtavat paikkoja.
– Ostosmahdollisuus Wiurilan kartanopuodissa (150 m²), jossa on
laaja koriste- ja lahjatavaravalikoima.
Klo 16.30 Lähdemme kotimatkalle
Klo 18.15
– Saavumme lähtöpisteeseen Mikonkadulle tai voit aikaisemmin
jäädä pois.
Sähköpostilla lähetän lisätietoa kohteista.
Retki ei sovi liikuntaesteisille, sillä kohteissa paljon portaita ja kävelläkin saamme.

Ilmoittautumiset 10.7. ja maksut 15.7. mennessä.
Helmereille muutama paikka tarjolla.
Vetäjänä Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat

To 11.9. klo 18.30
© Mirka Kleemola / Imagenary Oy

Phil Collins – David Henry Hwang
Disney seikkailumusikaali
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Ihastuttavaan ja huippusuosittuun
Helsingin kaupunginteatterin koko
perheen uutuusmusikaaliin, Tarzaniin, on varattu Helmereille paikkoja
ensi syksyksi.
Musikaali perustuu Edgar Rice Burroughsin tarinaan ”Tarzan, apinain
kuningas” ja Disney-elokuvaan ”Tarzan”. Alkuperäinen Broadwaytuotanto: Disney Theatrical Productions.
Rooleissa mm. Jon-Jon Geitel/Saska Pulkkinen, Elina Aalto, Raili
Raitala, Sari Haapamäki, Haza Hajipoori, Pekka Hiltunen, Sara Hirn,
Annamaria Karhulahti, Jimi Kettunen, Petrus Kähkönen, Matti Leino,
Sanna Majuri, Kari Mattila, Hanna Mönkäre, Unto Nuora, Emilia Nyman, Kaisa Pesonen, Tuukka Raitala, Matti Olavi Ranin, Eero Saarinen, Inka Tiitinen, Panu Vauhkonen, Mikko Vihma, Sakari Saikkonen, Jeffrey Kam, Ville Seivo, Luka Haikonen/Wiljami Miettunen/
Pablo Ounaskari
Sävellys ja laulujen sanat: PHIL COLLINS
Käsikirjoitus: DAVID HENRY HWANG
Suomennos: Mikko Koivusalo
Kapellimestari: Risto Kupiainen
Hinta: 44,00 e (aikuiset), 25,00 e (lapset),
maksuviite: 290742
Huom! Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 29.5.

Helmereiden syksyn musikaalimatka Tarttoon:

Webberin Oopperan kummitus -musikaali Vanemuine-teatterissa
Oopperan kummitus on ranskalaisen Gaston Lerouxin kirjoittama
kauhuromaani, joka ilmestyi vuonna 1910. Andrew Lloyd Webberin
musikaali ja siihen perustuva elokuva toivat koskettavan ja opettavaisen tarinan kuuluisuuteen 1980-luvulla. Tarina kertoo aidosta
rakkaudesta, menetyksestä sekä siitä, että ulkoinen ja sisäinen kauneus eivät välttämättä kulje käsi kädessä. Tarinan päähenkilö on
kuolevainen mies Erik, jonka kasvot ovat epämuodostuneet. Sisimmältään kaunista Erikiä ei ole koskaan arvostettu, vaikka hän on
lahjakas niin musiikissa kuin monessa muussakin taiteessa. Erikiä
pelätään ja inhotaan. Hän asettuu asumaan Pariisin oopperatalon
kellareiden alapuolelle ja saa ihmiset uskomaan, että oopperassa
kummittelee. Erik rakastuu orpotyttö Christineen ja opettaa häntä
laulamaan. Christinen lapsuudenystävä ja ihastus astuu kuvioihin
mukaan ja näin Christine on vaikean päätöksen edessä.
Matkan hinta sisältää:
* laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä kansipaikalla
* matkaohjelman mukaiset kuljetukset
* majoitus kahden hengen huoneessa hotelli Dorpatissa
* hotelliaamiaiset ja 1 illallinen
* opastettu kaupunkikierros Tartossa
* vierailu Pöltsamaan viinikellarissa, viininmaistajaiset
* lippu Oopperan kummitus -musikaaliin
* suomenkielisen oppaan palvelut
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 65 euroa.

Hinta: 91,00 euroa, maksuviite: 290755

Tarzan

Pe-su 3. – 5.10.

Laiva-aikataulu:
Helsinki – Tallinna Viking XPRS klo 11.30–14.00
Tallinna - Helsinki Viking XPRS klo 16.30–19.00
Matkaohjelma:
Perjantai 3.10.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS:llä klo 11.30–14.00.
Saapuminen Tallinnan satamaan, jossa opas vastassa. Lähtö bussilla
Tallinnasta kohti Tarttoa (186 km). Majoittuminen hotelli Dorpatiin
ja illallinen.
Lauantai 4.10.
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä opastettu Tarton kaupunkikierros, jonka aikana nähdään tämän viehättävän hansakaupungin historiallisia rakennuksia ja tunnetuimpia nähtävyyksiä. Illalla Oopperan kummitus -musikaali klo 19.00 Vanemuine-teatterissa, joka
on kävelymatkan (noin 500 m) päässä hotellista.
Sunnuntai 5.10.
Aamiainen hotellissa. Paluu Tallinnaan, paluumatkalla pysähdys
Pöltsamaan viinikellarissa, jossa viininmaistajaiset. Mahdollisuus
ostaa tuliaisiksi Viron parhaita marjaviinejä! Matka jatkuu kohti Tallinnaa, josta Viking XPRS:llä Helsinkiin klo 16.30–19.00.
Hotelli Dorpat***
Soola 6, 51014 Tartto
puh. +372 733 7180, www.dorpat.ee
Hinta: 240,00 euroa, maksuviite: 290700
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä, ennakkomaksu 75,00 euroa/
hlö 4.8. mennessä ja loppumaksu 22.8. mennessä.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy,
www.matka-agentit.fi

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu Tarzaniin: www.hkt.fi
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Mari Kujanpää:
Suomen Kansallisteatteri
Willensauna
Kaisaniemen puiston puolella
Itäisen Teatterikujan kulmasta.
Mieltä liikuttava kasvutarina
lapsille ja aikuisille!

© Tuomo Manninen

Minä ja Muro

Minä ja Muro on kaunis, hauska ja mieltä liikuttava kasvutarina, joka antaa ajattelemisen aihetta niin lapsille kuin aikuisille. Se muistuttaa, kuinka olennaista on suoda kaikille hetki yhteistä aikaa sekä
kuunnella ja kunnioittaa kaikkia sellaisina kuin he ovat. Aikuiset se
herkistää näkemään lasten omalakiseen ja hauraaseen maailmaan,
joka täysikasvuisilta useimmiten jää huomaamatta.
Näytelmä pohjautuu Mari Kujanpään kirjoittamaan ja Aino-Maija
Metsolan kuvittamaan romaaniin, joka voitti Finlandia Junior -palkinnon vuonna 2009. Romaanin on dramatisoinut ja ohjannut Jukka
Rantanen, jonka aiemmat lastenteatteriohjaukset Kansallisteatterissa ovat olleet suuria yleisömenestyksiä.
Esitystä suositellaan koululaisille ja esikoululaisille.
Rooleissa: Ilja Peltonen Emmi Pesonen, Eeva Putro
Kesto: 1 tunti 35 minuuttia.
Hinta: 17.00 euroa, maksuviite 290726
Ilmoittautumiset ja maksut 6.9. mennessä.
Hyviä paikkoja.
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Ma-ma 13.–20.10.
Läntisen Välimeren loistoristeily
Costa Favolosalla

Savona-Barcelona-Palma de Mallorca-Malta-Palermo-Rooma-Savona
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, johon on kuljetus Milanosta. Milanoon lennetään Finnairin suoralla
lennolla Helsingistä.
Laivan 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.
Matkan hinnat
Sisähytti 1.295 €/hlö, ulkohytti 1.445 €/hlö, parvekehytti 1.675 €/
hlö. Kysy erikseen 1 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
Helmeri 2-2014

* kaikki juomat baareissa ja ravintoloissa (virvoitusjuomat, oluet,
viinit ja alkoholijuomat)
* verot, satamamaksut ja palvelurahat
* laivan viihdetarjonta
* suomenkielinen matkanjohtaja mukana risteilyllä
Lentoaikataulu:
Helsinki-Milano AY 793 klo 08.00-10.05
Milano-Helsinki AY 796 klo 19.00–22.55
Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta kysy hyttipaikkojen saatavuutta erikseen. Lentopaikkoja on vielä tarjolla.
Varausmaksu: 400 euroa/henkilö kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta, loppumaksu (hyttityypistä riippuen) 30.7. mennessä.
Maksuviite 291453
Helmerivetäjä Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy,
www.matka-agentit.fi
Ohjelma ja tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi

Uusia teatteri- ja
oopperaelämyksiä lokakuussa
Anton Tsêhovin Vanja-eno

Kansallisteatterin suurella näyttämölle 2.10.

Claude Debussy´n Pelléas ja Mélidande -ooppera
Suomen Kansallisoopperassa 22.10.

Suosikkinäytelmä Europaeus

Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä 27.10.

Ja vuoden 2015 lokakuussa odotettu

Kansallisoopperan Oopperan
kummitus -musikaali
20.10.2015.

Lisätiedot tulevista teatteri- ja oopperatapahtumista löydät
Helmerien nettisivuilta:
www.helmeri.fi
Helmerivetäjänä Irene Uimonen

Kevät koittaa,
valo taas pitkän
talven voittaa.
Iloista pääsiäistä!

Kuva: Anna-Maija Kunnas

La 11.10. klo 14.00

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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Birgitta-festivaalit Tallinnassa
Naamiohuvit ja
”Eri Klas 75” -juhlakonsertti
Piritan luostarin raunioilla.

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

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

• 2 vrk alk.

TEEMA- JA
KIERTOMATKAT

Evita-musikaali Tartossa • 23. – 25.5. 255,Jänedan kukkapäivät • 24. – 25.5.
165,-

Peking ja Kiinan muuri
• 8 pv alk. ................................... 1.195,Shanghai • 8 pv .. 1.295,Jangtse-joen risteily
• 6. – 14.10.
1.995,Kapkaupunki
ja viinitilat
• 17. – 27.10.
2.795,Shanghai-HangzhouSuzhou
• 9. – 16.11.
1.395,Vietnamin kiertomatka
• 21.11. – 3.12.
2.495,-

.........

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

Laatokan ja Äänisen risteily
..............................................................................................................................................................................

585,365,270,155,-

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

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

• 20. – 25.6.

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

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

1.295,-

Kentin linnat ja puutarhat

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

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

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

1.145,Tallinnan laulujuhlat • 5. – 6.7.
195,Risteily Moskovasta Volgalle ja Pietariin
• 13. – 20.7. alk.
725,Liverpool ja Pohjois-Wales
• 11. – 15.8.
1.295,• 27. – 30.6.

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

Lontoo • 3 vrk alk.

Riian oopperajuhlat • 12. – 15.6
Viron kartanoita • 13. – 15.6.
Tom Jones Tallinnassa • 17. – 18.6.
Dubrovnik ja Korculan saari

349,349,225,395,326,-

.......

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

TEEMA- JA KIERTOMATKAT

• 8. – 13.6. alk.

Amsterdam • 2 vrk alk.
Barcelona • 3 vrk alk.
Berliini • 3 vrk alk.
Dubrovnik • 3 vrk alk.
Istanbul • 3 vrk alk.
Kööpenhamina

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

270,-

• 15. – 17.8.

KESÄKAUPUNGIT

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

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

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

RANTALOMAT
Alanya

• 7 vrk alk. ........................................... 535,-

Alicante

• 7 vrk H:gistä alk.................. 495,-

Alicante

Benidorm

• 7 vrk H:gistä alk.

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

Benidorm

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

Costa del Sol

• 7 vrk alk.
• 7 vrk alk.

485,-

525,-

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

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

Pohjois-Kypros

Toscana, makujen maailma

590,-

• 7 vrk alk. ........................................... 625,-

- matkalla mm. kokkikurssi sekä viininmaistajaiset
1.495,• 7. – 12.9.

Santorini
• 7 vrk alk.

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

Unkarin GP • 24. – 27.7. 699,Unkarin GP • 25. – 29.7. 899,Belgian GP
• 21. – 25.8.
1.095,1.150,Italian GP • 4. – 8.9.
Brasilian GP
• 6. – 15.11.
2.670,Abu Dhabin GP
• 20. – 26.11. alk.
1.590,........

.....

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

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

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

F1-liput lisämaksusta.
Myös omatoimimatkoja
kaikkiin kisoihin!

all inclusive
• 7 vrk alk. .............................................675,-

Limassol

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

530,-

• 7 vrk Turusta alk................. 470,-

Costa del Sol

Korfu

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

F1-KISAT

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

• 7 vrk Turusta alk................ 550,-

• 7 vrk alk.

385,319,-

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

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

Matka
agentit

540,-

• 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
Ke-ma 16.- 21.4
Ti 22.4.

Kello
19.00

Tapahtuma
Pääsiäismatka Serbiaan
Verkossa, Studio Pasila

Hinta, maksuviite
1395,00 e, viite: 291369
26,00 e, viite: 291505

Ma 28.4.
Ma 5.5.
Ti 6.5.

19.00
17.00
17.00

Toveri K, Kaupunginteatteri
Kodin raivaus -info, yhdistyksen toimisto
Vierailu: Radisson SAS Plaza -hotelli

34,00 e, viite: 291518
maksuton
maksuton

Ke 7.5.
Pe 16.5.
Ti 20.5.
La-su 28. – 29.6.
Ti 26.8.
To 11.9.

17.00
19.00
16.45

Naisten matkassa, Sinebrychoffin museo
Huijarin muistiinpanot, Kaupunginteatteri
Eduskuntavierailu
Andrea Bocelli Tallinnan Laululavalla
Retki Halikon kartanohistoriaan
Tarzan-musikaali, Kaupunginteatteri

14,00 e, viite: 291550
26,00 e, viite 290739
maksuton
195,00 e, viite: 291563
91,00 e, viite: 290755
44,00/25,00, viite: 290742

Oopperan kummitus Tartossa

240,00 e, viite: 290700

Minä ja Muro, Kansallisteatteri

17,00 e, viite: 290726

Risteily Läntisellä Välimerellä

Alk. 1295 e, viite: 290739

08.30
18.30

Pe-su 3. – 5.10.
La 11.10.
Ma-ma 13. – 20.10.

14.00

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: www.helmeri.fi.
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95. Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!

Hauskimmat päivät eivät ole niitä, joina tapahtuu jotakin hienoa tai jännittävää, vaan joina
koetaan pieniä onnen hetkiä ja jotka soljuvat yksitellen, mutkattomasti kuin helmet nauhaan.

– positiivarit
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HALLITUS 2014

– lehti

Varsinaiset jäsenet:

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin 050 541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi
Heikki Immonen
Puhelin 0400 841 784
heikkiimmonen(at)hotmail.com,
Liisa Kotimäki, I varapuheenjohtaja
Puhelin koti 050 5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi

Materiaali:

Hanna Kukkonen, hallituksen sihteeri
hanna.e.kukkonen(at)gmail.com

Tilaushinta:
Lisätietoja:
Taitto ja paino:
Jäsenyydet:

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

Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka(at)kotiposti.net

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

Sirkka Warvas
Puhelin 0440-519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi
Varajäsenet:

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

Marja Alppi
Helmeri-päivystys, puh. 050 428 5588
Puhelin 050 372 7422
marja.alppi(at)gmail.com
Tuuli Paavola
Puhelin 044 2562901
tuuli.paavola(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)

Helsingin Merkonomit on Suomen
Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n jäsen.

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

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

Turvaa tulevaisuutesi!

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

Edullisen jäsenmaksun
ja rahanarvoisten
jäsenetujen lisäksi,
molemmat - sekä uusi
jäsen että suosittelija saavat liittymislahjana
arvokupongin, joka
sisältää
YÖPYMISEN KAHDELLE
70 euron hintaan Kisakalliossa Lohjalla
(perhehuone hintaan 120 euroa)
Hintaan sisältyy majoitus ja aamiainen.
Saat myös kuntokartoituksen
erikoishintaan 75 euroa / henkilö.

LIITY HETI!
Kisakallio-arvokuponki on voimassa vuoden 2014
loppuun. Arvokupongin ja varausohjeet saat heti
maksettuasi jäsenmaksun.

KISAKALLION URHEILUOPISTO
Kisakalliontie 284, 08360 LOHJA

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

Täytä
jäsenhakemus
www.helmeri.fi

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-jäsenlehdet
neljä kertaa vuodessa
● Helmeri-matkat ja -tapahtumat
● SMYL-liiton tarjoamat palvelut ja
tapahtumat
JÄSENMAKSU
● Jäsenmaksun suuruus 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

