nro 3 31.8.2012
52. vuosikerta
Helsingin Merkonomit ry:n
jäsenlehti

Krakovassa s. 10-12!

www.helmeri.fi

nro 3 31.8.2012 ISSN 1236 - 2514
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

Sisällysluettelo
Pääkirjoitus ............................................................ 3
Helmerit Pauligin kahvipaahtimossa ..................... 4
Euroopan mestaruuskilpailujen
vapaaehtoistyöntekijä ............................................ 6
Helmerit vierailivat Talvipuutarhassa.................... 8
Helmerit Krakovassa ........................................... 10
Helmerin ruokanurkkaus ..................................... 13
Uutisia kesätapahtumista ..................................... 15
Syyskokouskutsu ................................................. 16
Helmeritapahtumat .......................................17 - 21
Tapahtumien yhteenveto...................................... 22
Yhteystiedot......................................................... 23
Jäsenhankintakampanja ....................................... 24
Kannen kuva: Helsingin Talvipuutarhan
ruusuloistoa (Merja Äimänen)

Julkaisija/toimitus:

Päätoimittaja:
Toimitussihteerit:
Toimituskunta:

Helsingin Merkonomit ry
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Puhelin: 050 428 5588
www.helmeri.fi

Materiaali:

Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta kuvia ja kirjoituksia

Tilaushinta:

24 €/vuosi

Jäsenyydet:

Aikakauslehtien liitto

Merja Äimänen
Liisa Kotimäki, Sirkka Warvas
Hallitus

Lisätietoja:

Mediakortti 2012

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

Pääkirjoitus

Uusista kokemuksista uutta intoa

B

irgitta-festivaalin Don Giovanni
-ooppera Tallinnan Pirita-luostarin
rauniolla oli uusi ja vaikuttava kokemus. Olimme Helmeri-ryhmän kanssa
ihailemassa tätä kansainvälistä oopperaesitystä viime viikonloppuna. Helmereillä
on ollut kuluvan vuoden kevään ja kesän
aikana monta mieleenpainuvaa matkaa,
kulttuuritapahtumaa ja tutustumiskäyntiä.
Itse innostuin kevään Krakovan matkasta, jossa koimme ja näimme niin paljon
muutamassa päivässä. Tässä jäsenlehdessä kerromme kuvin ja sanoin erilaisista
Helmeri-tapahtumista: Krakovan matkasta, vierailusta Pauligin kahvipaahtimossa
ja tutustumisesta Helsingin uudistettuun
Talvipuutarhaan.
Helmereillä on syksyllä paljon uusia
tapahtumia. Vierailukohteina ovat muun
muassa suositut: Helsinki-Vantaan lentokenttä ja Urho Kekkosen museo, Tamminiemi. Keväällä saimme ihailla Helene

Schjerfbeckin taidetta Villa Gyllenbergissä. Syksyllä on vuorossa Schjerfbeckin
juhlavuoden suurnäyttely Ateneumissa,
johon olemme varanneet opastetun tutustumiskäynnin.
Pikkujouluviikonlopuksi Helmereille on räätälöity Latvian pääkaupungin
Riian matka. Komeaan Riikaan pääsee
Helsingistä tunnissa lentäen. Tutustumme matkalla jouluiseen kaupunkiin sekä
lisäretkellä maaseudun palatseihin.
Joulukuussa meillä on tarjolla ihania joulunajan koko perheen näytöksiä:
Lumikuningatar-baletti, Saiturin joulu -näytelmä ja Saunatontun salaisuus
-nukketeatteri. Mukaan ovat tervetulleita Helmerit perheineen – myös perheen
pienimmät.
Saako mielenkiintoisesta vapaaehtoistyöstä uutta energiaa? Helsingin Euroopan mestaruuskisojen vapaaehtoistyöntekijää, pankkialalla johtajana työskentele-

vää, Tarja Lindqvistiä haastatteli lehteemme Sirkka Warvas. Aktiivinen Lindqvist
teki vaativaa vapaaehtoistyötä lomallaan.
Ja nautti siitä: ”Suosittelen ilman muuta
kaikille!”
Koe uutta - lähde kanssamme
Helmeri-matkoille ja -tapahtumiin!
Kaunista syksyä ja
työn iloa uusin voimin!

Merja
Äimänen

Onnistuminen ei koskaan ole suuri askel,
joka otetaan tulevaisuudessa.
Se on pieni askel, joka otetaan nyt.
- Jonatan Martensson
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Helmer
it
Pauligin
tehtaall
a

Aino Länninki tarjoilee
Helmeri-ryhmälle kahvia kultakupeista.

Vierailu
kahvin maailmaan,
kultakupin tarinaan
❦ Teksti ja kuvat:
Hanna Kukkonen

Helmereillä oli ilo saada vierailla suositussa vierailukohteessa, johon vain harvat ja
valitut pääsevät käymään,
nimittäin Pauligin kahvipaahtimolla Helsingissä Vuosaaren satama-alueella. Pauligin
tehdas ja konttori siirtyivät
Vuosaaren satamaan vuonna
2009. Sijainti on Pauligille
mitä parhain, sillä raaka-aineet tuodaan laivalla suoraan
Pauligin takapihalle, josta ne
saadaan nopeasti tuotantoon.
Ryhmämme otti vastaan
Pauligin asiakaspalvelukoordinaattori Aino Länninki,
joka toimi oppaanamme vierailulla. Iltapäivä aloitettiin,
kuinkas muuten, kahvilla,
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Presidentti-tummapaahdolla
Arabian kultaisista Myrnakupeista, joita ei ole missään muualla, kuin Pauligilla. Saimme myös kuulla, että aamulla talossa tarjoillaan
vieraille vaaleapaahtoista ja
iltapäivällä tummapaahtoista
kahvia.

Paulig-kahvia 140 vuotta
Pauligin menestystarina, ”succes story”, alkoi 140 vuotta
sitten vuonna 1876, kun herra
nimeltä Gustav Paulig muutti
Saksan Lyypekistä Suomeen
ja perusti lainapääomalla kahvipaahtimon, oman yrityksen.
Paulig on nykyisin kansainvälinen elintarviketeollisuuden perheyritys, joka ei ole
pörssissä. Henkilökuntaa on
15 eri maassa ja Pauligin tuot-

teita myydään 30 maassa, joista kahvi suosituimpana Suomessa. Paulig-konserni tarjoaa kahvituotteita ja -palveluja,
sekä Santa Marian kansainvälisen ruuan tuotteita, kuten
Texmex, India, Thai ja BBQ.
Paulig on kasvattanut omistustaan ruotsalaisesta Santa Mariasta jo vuodesta 1989 lähtien, mutta Santa Maria liittyi
vuoden 2010 alussa virallisesti
Paulig-konserniin. Santa Marian pääkonttori on Ruotsissa
Göteborgissa. Santa Marian
Tex Mex-tortillaletuilla on
suurin menekki Euroopassa,
jopa kahvia suurempi. Pauligin tytäryhtiö Vendor on keskittynyt kahvilaiteratkaisuihin.
Pauligin tuoterepertuaariin
Suomessa kuuluvat muun
muassa Juhla Mokka ja Presi-

dentti -kahvit. Näiden kahvien lisäksi on laaja valikoima
erilaisia paahdettuja kahveja,
Melitta-suodatinpapereita ja
valmiita kahvi- ja kaakaojuomia.

Paulig-kahvi brändättiin
jo vuonna 1880
Gustav Paulig aloitti uransa
tuomalla maahan ja myymällä eteenpäin suolaa, kahvia,
mausteita, jauhoja, portviiniä
ja konjakkia. Gustav Paulig
oivalsi brändin merkityksen
jo varhain ja hän piirsikin
vuonna 1880 yrityksellensä
P-logon eli laatulogon kuvaamaan kahvinsa korkeaa laatua.
Vuonna 1904 Paulig laajensi
toimintaansa tukkumyynnistä
elintarviketeollisuuteen. Samana vuonna Gustav Paulig

perusti Pohjoismaiden ensimmäisen kahvipaahtimon Helsingin Katajanokalla sijaitsevaan varastorakennukseen.
Gustav Paulig kuoli vuonna
1907. Hänen Bertha-vaimonsa jatkoi liiketoimintaa siitä
eteenpäin. Gustavin ja Berthan poika Eduard Paulig oli
toimitusjohtajana vuodesta
1919 vuoteen 1947 asti. Hänen aikanaan Paulig kehittyi
merkittäväksi elintarvikealan
yritykseksi. Eduard Paulig
lähti vuonna 1927 papumatkalle Etelä-Amerikkaan Brasiliaan vahvistamaan niitä kauppasuhteita, jotka hänen isänsä
oli aikanaan solminut. Eduardin matka kesti viisi kuukautta
ja ainoana liiketoiminnan kontaktivälineenä Suomeen olivat postikortit. Vuonna 1929
Paulig toi markkinoille ensimmäiset kahvimerkkituotteensa,
Juhlasekoituksen ja Presidentin sekoituksen, jotka olivat
Juhla Mokka- ja Presidenttikahvien edeltäjiä.

Paula-tyttö aikansa superjulkkis
Monet varmasti tietävät Paulatytön. Paula-nimi on johdettu
Paulig-nimestä. Ensimmäinen
Paula-tyttö valittiin vuonna
1950. Hän oli Sinikka Kekki, joka toimi tässä tehtävässä
vuoteen 1958 saakka. Kyseiseen pestiin oli tuona vuonna
yli 700 hakijaa, niin suosittu
tehtävä oli. Hakijoiden joukossa oli myös Armi Kuusela,
jota ei kertoman mukaan va-

littu siksi tuohon aikaan, että hänellä ei ollut tarvittavaa
ajokorttia. Paula-tyttö oli niin
sanottu superjulkkis ja oli kysytympi vierailija kuin presidentti Urho Kaleva Kekkonen.
Paula-perinne on jatkunut näihin päiviin saakka. Nykyinen
Paula-tyttö on nimeltään Ulla
Ristkari. Paula vierailee oppilaitoksissa ja kahviloissa kouluttamassa kahviin liittyvissä
asioissa. Paula on mukana
myös sosiaalisessa mediassa.
Hän kirjoittaa kahvikuulumisista blogia ja on ajanmukaisesti mukana myös Facebookissa.

Kahvin tuotanto
alkaa papujen saapumisesta
Mielenkiintoinen tutustumiskäyntimme päättyi tuotantopuolelle, Pauligin paahtimoon. Meidät johdatettiin
pitkään käytävään, josta näki
lasin läpi koko kahvinvalmistusprosessin suuressa tuotantohallissa. Kahvin tuotanto
alkaa siitä, että kahvipavut
saapuvat laivalla Vuosaaren
satamaan konteilla, kätevästi
suoraan Pauligin takapihalle. Pavut siirretään suureen
siilostoon varastoon. Siiloja on 60 kappaletta ja ne vetävät 3 miljoonaa kiloa raakaainetta. Kahvit tulevat blendeinä eli sekoituksina paahtimosaliin. Papumassa esilämmitetään ja tällä esilämmityksellä pavut lämpenevät jo
hyvin.

Kuumailmavirta paahtaa
papuja paahtokoneen paahtomaljassa erän kerrallaan,
noin 6-12 minuuttia/erä. Pavut
saavat paahdossa koko aromiskaalansa. Jauhatusvaihtoehtoja on toistakymmentä, riippuen tilaavasta asiakkaasta.
Kahvi pakataan ilmatiiviisiin
koviin pakkauksiin, joista ilmat on imetty alipaineella
pois. Sulkijateippi vielä päälle
ja sitten kahvipaketti matkaa
linjalle pyörimään, odottelemaan pakkaamista lavoille.
Kahvia maistetaan koko ajan
valmistusprosessin aikana;
maistoja tehdään yli kymmenen kertaa, jotta saadaan tasalaatuista kahvia. Kahvi pakataan 12 paketin myyntieriin tai
suoraan lavoille.

Yli 200 kuppia kahvia päivässä
Pauligin tehtaassa työskennellään kahdessa vuorossa,
aamu- ja iltavuorossa. Kummassakin vuorossa on aina
kaksi laadunvarmistajaa. Päämaistaja maistaa maistotiiminsä kanssa yli 200 kuppia
päivässä. Pauligin päämaistaja Marja Touri kehittää pää-

tuotteet ja pitää yllä olemassa
olevia laatuja. Kahvin paahtoastemittarin asteikko on 1 - 5,
joista 1 on vaalea paahtoaste ja
5 on tummapaahtoaste, kuten
esimerkiksi Paulig Parisien
-kahvissa. Espresson paahtoaste on 4, se tehdään paineella
ja sen jauhatus on pölymäistä.
Kahvin makuerot tulevat lajikkeista, maaperästä, satokaudesta ja kahvin paahtoasteesta.
Mitä sana Paulig tuo mieleesi? Eikö mieleen tulekin nopeasti kahvimainos,
jossa tunnusmelodiana soi
Lasse Mårtensonin Myrskyluodon Maija ja jossa kädentaitajat tekevät ammattitaidolla kauniita tuotteita?
Uteliaisuus, rohkeus, parhaat maut ja brändin kuninkuus… Näillä ajatuksilla Paulig on raivannut tiensä huipulle ja on siellä yhä, sillä yritys
on tälläkin hetkellä listattu
Suomen 3. arvostetuimmaksi.
Tietysti Pauligin.
Kiitos Pauligille, että saimme
vierailla ja erityisesti kiitos
Aino Länningille hyvästä ja
seikkaperäisestä esittelystä! ❦

Paulig-konsernin liikevaihto on tällä hetkellä 870 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa on kaiken kaikkiaan
2000 henkilöä. Kahvin osuus liikevaihdosta on 363
miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä kahvin valmistuksen saralla on 500 henkilöä. Ruoka- ja maustevalmisteiden osuus myynnistä on 431 miljoonaa euroa ja
henkilöstön osuus on 1220.

Helmerit tutustuivat kahvin saloihin Pauligin asiakaspalvelukoordinaattori Aino Länningin opastuksella.
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Euroopan
mestaruuskilpailujen
vapaaehtoistyöntekijänä
Citius, altius, fortius, viiden päivän
ajan yhä nopeammin, korkeammalle,
voimakkaammin - näin jo antiikin Kreikassa.

❦ Teksti Sirkka Warvas
Kuvat Tarja Lindqvist ja Mikko Saari

V

ain muutama viikko sitten Helsinki sai olla Euroopan urheilullisena keskipisteenä. Noin kaksi tuhatta
urheilijaa viidestäkymmenestä
eri maasta kamppaili kullasta ja kunniasta yli tuhannen
median edustajan seuratessa tiiviisti tapahtumia. Tätä
kaikkea pyöritti ammattilaisten lisäksi yli tuhatkuusisataa
vapaaehtoista työntekijää. Yh-
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tenä heistä toimi Tarja Lindqvist.
Tarja Lindqvist on yrittäjähenkinen, pankkialalla
johtajana toimiva aktiivinen
nainen. Hänellä on kaksi ihanaa tytärtä, jotka molemmat
tulevat viettämään alkavan
lukuvuoden ulkomailla. ”Onneksi meillä on Bella-koira,
jota mieheni ja minä voimme
hoivata sen aikaa.” Hyvä tapa

lieventää ikävää. Tarja laulaa
Laurentius-kuorossa ja harrastaa lisäksi - kuinkas muuten kuntoilua.

Miten päädyit avustajaksi
– Huomasin Helsingin Sanomissa työpaikkailmoitusten
joukossa hakemuksen vapaaehtoistyöntekijöistä. Laitoin
hakemukseni internetin kautta ja tulin valituksi. Tehtävä-

kenttä on erittäin monipuolinen, joten kukin vapaaehtoistyöntekijä sijoitettiin oman
taustansa perusteella sopiviin
tehtäviin.
Tarja itse vastasi VIP-vieraiden sisäänkirjautumisen yhteydessä olleesta taloustoimistosta ja sen talouden eri ammattilaisten työnkuvista. Hän
huolehti myös siitä, että paikalla oli aina henkilöitä hoitamassa VIP-vieraiden maksuja
ja muita asioita. Yksi tärkeä
osa Tarjan työstä oli varmentaa pankkiyhteyksien toimivuus ja kassojen täsmäävyys.
Tarjan mukaan vapaaehtoistyöntekijöiden valintaan
vaikuttivat hakijan oma tausta, kokemus, kielitaito ja yleinen sopeutumiskyky uusiin
tehtäviin. Työskentely tapahtui suurelta osin tiimissä, joten valitun tarpeellisiin ominaisuuksiin kuuluivat lisäksi
yhteistyökyky ja joustavuus.
Työpäivien pituus esimerkiksi

saattoi vaihdella kahdeksasta
kymmeneen tuntiin.

Miten teitä
valmennettiin tehtävään
– Meillä oli keväällä kaksi
pidempää koulutustapahtumaa ja sen lisäksi ennen työn

kuljetuspalvelujen tuottajat.
Sen sijaan VIP-vieraiden
palvelijat, kenttätyöntekijät,
toimistotyöntekijät astuvat
täysipäiväisesti tapahtumien
keskipisteeseen. Nyt on heidän vuoronsa toimia näkyvästi. Esillä olevia toimijoita

”Oli hienoa nähdä kuinka valtava
vapaaehtoisten määrä pystyttiin
organisoimaan ja toimimaan
tehokkaasti.”
aloittamista kävimme läpi yksityiskohtia. Aloitin työt viikkoa ennen kisoja ja olin mukana vielä kisojen jälkeisenä
päivänä.
Tarja luettelee nipun eri osaalueiden ammattilaisia, joiden
työn onnistuminen on kunnioitettava saavutus ja joita ilman ei tilaisuutta voi järjestää.
Kun kaikki on kohdallaan, he
voivat siirtyä taustavarmistajiksi; esimerkiksi toimipaikkojen rakentajat, media centerin
toimintakuntoon saattajat sekä

on tarvinnut myös 162 532
katsojaa.
– Kaiken sujuminen kitkattomasti on maallemme ja Helsingille myös imagokysymys
suurten kongressien ja tapahtumien luotettavana järjestäjänä. Siksi kaiketi olemme
saaneetkin isännöidä jo useita
suurtapahtumia.

Eri kulttuurien
kohtaamisen haasteita
Tarja Lindqvist kirjaa kohteliaasti vain muutamia koke-

muksia eri kulttuurien kohtaamisesta oman toimipisteensä
näkökulmasta.
– Kaikki VIP-asiakkaat olivat erittäin mukavia. Suurimmat erot löytyivät varmaankin
kielitaidosta, mutta kaikesta
selvisimme kunnialla. Kansainvälisen yleisurheiluliiton
avainhenkilöillä oli oma tapansa toimia ja joskus sitä oli
hieman vaikeaa yhdistää suomalaiseen täsmällisyyteen.
Tarja muistelee vielä VIPasiakkaiden halunneen palvelua kelloon katsomatta ja aina
yhtä tasokasta. Kun saapumisissa oli joitain ruuhka-aikoja,
niin silloin täytyi vain ottaa
joustavuus ja luovuus käyttöön yritettäessä pitää kaikki
tyytyväisinä.

Mitkä asiat
jäivät muistojesi arkistoon
– Henkilöt, jotka toimivat kisojen varsinaisina palkallisina
työntekijöinä olivat kaikki hyvin avuliaita, ammattitaitoisia
ja kärsivällisiä. Sain uusia tuttavuuksia ja sain todeta kuinka
hyvin kaikki voi toimia, vaikka suurin osa työstä kisojen
aikana tehdään vapaaehtoisvoimin. Minulle annettiin vastuuta, joka teki työstä todella
mielekkään. Oman kesäloman
käyttö työntekoon on tietysti

sellainen asia, jota varmasti miettii seuraavalla kerralla
enemmän.
Koska vapaaehtoistyöstä ei
maksettu mitään palkkaa, oma
talous meni matkakulujen jälkeen aika lailla miinukselle.
Mutta kyllä kokemus oli sen
arvoinen.
Suosittelisitko vastaavaan
vapaaehtoistyöhön osallistumista?
– Suosittelen ilman muuta
kaikille! Itselläni on suuri halu auttaa muita ja tämä oli yksi
tapa toteuttaa sitä. Oli hienoa
nähdä kuinka valtava vapaaehtoisten määrä pystyttiin organisoimaan ja toimimaan tehokkaasti. Aktiivisena penkkiurheilijana oli tietysti hienoa kun
sai seurata kisoja paikan päällä
– aina kun vain työltä ehti.❦

Tarja Lindqvist
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Tutustuminen
uusittuun Talvipuutarhaan

Talvipuutarhan rakennus ja
kenraalimajuri Jakob Lindforssin patsas.

Töölönlahden pohjukassa sijaitseva Helsingin kaupungin Talvipuutarha on ollut yleisölle avoinna jo vuodesta 1893.
Lasinen rakennus on kolmiosainen. Puutarhan läntinen siipi on kahvittelijoiden suosiossa, palmuhuoneen näkymää
hallitsee kameliapuu ja kaktushuoneessa on lukuisia erilaisia kaktuksia.
8

❦ Teksti ja kuvat Liisa Kotimäki

T

iistaina 24.4. iltapäivällä
pieni ryhmä Helmereitä tutustui puutarhan erilaisiin
kasveihin oppaan johdolla.
Oppaana toimi Talvipuutarhan
hoitaja Hilkka Pynnönen.
Talvipuutarhan rakennutti
kenraalimajuri Jakob Lindfors.
Hänen näköispatsaansa komeilee päärakennuksen edessä.
Yli satavuotiaan Talvipuutarhan pitkäaikainen remontti
valmistui helmikuussa 2012.
Korjattu kasvihuone näyttää
lähes samanlaiselta kuin ennen
remonttia. Lindfors lahjoitti rakennuksen Suomen puutarhayhdistykselle, joka piti
alueella puutarhakoulua. Helsingin kaupunki osti talvipuutarhan ja puutarhayhdistyksen
puutarhakoulurakennukset
vuonna 1907. Näin syntyi kaupunginpuutarha. Lahjoittajan
tahto oli, että kaupunkilaiset
saavat tutustua puutarhaan
maksutta. Pääsymaksua ei tänäkään päivänä peritä.
Talvipuutarhassa on yli 200
erilaista kasvia. Kasvillisuus
on valittu kasvimaantieteellisin perustein, jossa on huomioitu Välimeren ilmaston
alueen kasvillisuus sekä maailman kuivakkoalueet. Puutarhassa on paljon vanhan ajan

huonekasveja. Puutarhan ylpeys on yli satavuotias kameliapuu, joka selvisi remontista.
Palmuhuoneen näkymää
hallitsevat kamelian lisäksi
huonekuuset ja nimensä mukaan, palmut. Suihkulähdealtaan kalat ja lasikossa kasvavat lihansyöjäkasvit ovat lasten suosikkeja.
Puutarhan läntinen siipi on
seurustelupaikka, jonka pöydissä voi nauttia kiireettä vaikkapa eväskahvit. Tämä tila on
suosittu juhlien ja tilaisuuksien pitopaikka.
Kaktukset kukkivat omassa huoneessaan. Keskitalvella
kukkivat komeasti rahapuut.
Kaktukset kukkivat touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa.
Joulun kukkijoita ovat joulutähdet, atsaleat, tulppaanit,
amaryllikset, hyasintit ja kielot. Kielo on entisajan joulukukka. Pääsiäisenä kukoistavat pääsiäisliljat ja tulppaanit.
Ulkopuutarhassa ruusut
kukkivat heinäkuusta syksyyn. Puutarhasta on komeat maisemat Töölönlahdelle.
Kauniit ruohokentät ja loppukesän kaunis kukkaloisto toivottavat kävijät tervetulleeksi puutarhaan. Vuodenajasta
välittämättä Talvipuutarhassa
kannattaa käydä. ❦

Ryhmä aloittamassa tutustumiskierroksen palmuhuoneesta yli
satavuotiaan kameliapuun lähettyviltä. Kameliapuun lehtiä kuvassa vasemmalla.

Länsisiipi on kahvittelijoiden suosiossa. Kuvassa etualalla oppaamme talvipuutarhan hoitaja Hilkka Pynnönen.

Ryhmä viihtyi kaktushuoneessa mitä ihmeellisimmän muotoisia
kaktuksia hämmästelemässä.

Aukioloajat ja osoite:

Eksoottiset kasvit viihtyvät
kaktushuoneessa ja kasvit kasvavat hyvin.

Palmuhuoneen suihkulähteen
lorina luo rauhoittavan ilmapiirin. Altaassa uiskentelevat
karpit, kultakalat ja ruutana.

Talvipuutarha on avoinna
tiistaisin klo 9–15, ke–pe klo 12–15, la–su klo 12–16.
Maanantaisin suljettu.
Osoite on Hammarskjöldintie 1, 00250 Helsinki.
Lähde: www.hkr.fi > Talvipuutarha
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Krakovan kevät hurmasi
Mangoliat kukkivat Krakovassa huhtikuun loppupuolen
viikonloppuna, jolloin parikymmentä Helmeriä vieraili tässä
vanhassa, kauniissa puolalaiskaupungissa. Neljä keväistä
päivää meitä luotsasi mukava ja taitava oppaamme,
Suomessa opiskellut krakovalainen Kata Kivinen.
❦ Kuvat Merja Äimänen, Pirjo Viskari
Lyhyessäkin ajassa koimme
ja näimme paljon. Teimme

todellisen kulttuurimatkan: tutustuimme Krakovan kaupungin uljaaseen kuninkaalliseen
historiaan ja juutalaiskorttelin

Ajelimme hevoskyydillä,

hämmästelimme suolakaivoksen taidetta,

nautimme kevätauringosta Krakovan keskusaukiolla ja

ihastelimme Wawelin linnan kukkulaa jossa mangoliat kukkivat.
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Helmer
Krakov it
a
19.-22.4 ssa
.2012

Nautimme yhdessä hyvästä ja runsaasta krakovalaisesta ruuasta.

synkempään menneisyyteen
sekä mielenkiintoisiin lähialueisiin: Wieliczkan upeaan
suolakaivokseen ja Auschwitz-Birkenaun julman vaikuttavaan historiaan. Paitsi
historiasta saimme nauttia hienosta musiikista: Chopin-pienokonsertista vauhdikkaaseen
jatsiin ja juutalaismusiikkiin.
Minua viehätti käynti Wawelin linnassa, josta Katariina Jagellonica tuli aikoinaan
Turkuun Juhana Herttuan
puolisoksi, sillä olen käynyt
Turussa Juhana Herttuan yhteiskoulua. Katariina toi mukanaan silloiseen ankeaan
Turun linnaan palan Wawelin

linnan loistosta ja kulttuurista
– myös ruokakulttuurista. Krakovalaisen kuninkaanlinnan
salit ylväine maalauksineen
ja gobeliineineen vaikuttivat
tutuilta Turun linnan saleista.
Suolakaivoskäynti jännitti
monia etukäteen; menimmehän kaivoksen uumeniin suljettuun tilaan yli 135 metrin
syvyyteen. Alaspäin mennessä
laskeuduimme peräti 900 rappusta. Ylös sentään pääsimme
isolla kaivoshissillä. Mutta
käynti kannatti: niin mahtavia
suolasta valmistettuja huoneita – suuri kirkkokin mukana ja taideteoksia siellä näimme.
Lounaankin söimme alhaalla
kaivoksen ravintolassa.
Enemmän kuin kaivos minua jännitti tutustuminen
Auschwitzin vankileiriin ja
sen synkkään historiaan. Se
oli kuitenkin syytä nähdä; olisi

terveellinen muistutus menneistä julmuuksista jokaiselle nykyihmiselle. Oppaamme
kertoi, että käynti Auschwitzissa ja Birkenaussa kuuluu
saksalaisten, juutalaisten ja
puolalaisten nuorten opetusohjelmaan.
Krakovassa syödään hyvin
ja paljon. Matkan aikana emme jääneet ruokanautinnoista

osattomiksi mekään. Päinvastoin. Nautimme paikallista
ruokaa monipuolisesti ja pitkän kaavan mukaan. Hyvin
se tuntui ryhmäläisille maistuvan.
Kiitos hyvästä seurasta teille
mukavat Helmeri-matkaajat!
Toivottavasti taas matkoilla
nähdään.
Merja Äimänen ❦

Käynti Auschwitzin vankileireillä sai
ryhmämme
vaiteliaaksi.
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MATKATERVEISET MARJALTA
Palaan uudestaan Krakovaan
Lämmin, aurinkoinen kevätsää
luonnon vihertäessä helli meitä
saapuessamme Krakovaan.
Matkatoimisto oli räätälöinyt
erinomaisen paketin: neljän päivän matkaohjelma oli antoisa.
Krakovalainen oppaamme
Katariina Kivinen oli erittäin
ammattitaitoinen ja puhui hyvää suomea, mikä helpotti kommunikointia puolin ja toisin. Ja
kaikki toimi.
Krakovan henki on harmoninen ja vaatimattomalla tavalla
kaunis, tunnelmallinen ja kiehtova. Kaupungin keskusaukio
vossikoineen oli mukavaa katseltavaa ja viihtyisä oleskelualue, jossa lukuisat terassit auttoivat jalkojen lepuuttamisessa
ja janonkin sammuttamisessa.
Vierailut mm. maailmankuulussa Wieliczkan suolakaivok-

sessa, Krakovan Wawelin linnassa sekä Auschwitz-Birkenaussa veivät meidät kauas ja lähelle historiaa. Olimme varmasti
kaikki Helmeri-matkalaiset hyvin vaikuttuneita.
Liitän Krakovan kimmeltävänä matkojeni helminauhaan;
palaan sinne uudestaan.
Terveiset kaikille mukana olleille; myös me yhdessä vaikutimme onnistuneeseen matkaan!
Matkaterveisin Marja Alppi

Kiertelimme sunnuntaina Krakovan historiallisessa juutalaiskaupunginosassa, Kazimierzissa

Kata Kivisen opastuksella.
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Helmerin ruokanurkkaus

Teksti: Anni Purontaa
Kuva: Liisa Kotimäki

Syksy
on omenoiden aikaa
Liisa Kotimäki valmisti reseptin mukaan makoisan omenakakun. Komea tuli.

T

änä syksynä tulee paljon omenia. Naapurin puustakin niitä putoilee harvakseltaan pihaamme. Myyrmäen torilla
oli jo myynnissä kesälajikkeita. Hinta on
kyllä moninkertainen verrattuna markettien ulkomaisiin tarjouksiin. Samoin alkutalvesta, jolloin kotimaisista on yleensä
myynnissä vain ahvenanmaalaisia omenia.
Omenissa on 85 prosenttia vettä eli ne
ovat vähäkalorisia. Omenat sisältävät
B1-, B2-, B6-, C- ja E-vitamiineja sekä
kalsiumia, magnesiumia ja kaliumia. Syö
omena päivässä niin pidät lääkärin loitolla, sanotaan. Arvelen, että pitäisi syödä
ainakin kaksi.
Ensimmäiset omenat tulivat todennäköisesti Suomeen ristiretkeläisten mukana 1100–1200-luvulla. Ensimmäisistä
puiden istutuksista varmaa tietoa on Paraisilta vuodelta 1539. Ne taimet oli haettu Tallinnasta. Maakaari määritti vuonna
1548 rangaistavaksi teoiksi omenavarkaudet ja -puitten kaatamiset.
Lähes kaikki Pohjoismaiden ja PohjoisSaksankin omenapuut tuhoutuivat rajuna

pakkastalvena vuonna 1709. Sota-ajan
vuoden 1939 kovilla pakkasilla paleltuivat useat Suomen kolmesta miljoonasta
omenapuusta. Luovutettuun osaan maata
jäi paljon omenapuitakin. Pietarista oli
tuotu useita talvenkestäviä lajikkeita, kuten Kaneli ja Antonovka.
Suomessa arvioidaan olevan jälleen
noin kolme miljoonaa omenapuuta. On
kehitetty lajikkeita, jotka kestävät jopa
Lapin läänin olosuhteita. Varsinaiset omenatarhat keskittyvät Varsinais-Suomeen ja
Ahvenanmaalle. Muualla Suomessa omenapuut kasvavat kotipuutarhoissa.
Kesä- ja syyslajikkeita ovat muun muassa Melba, Huvitus ja Valkea Kuulas.
Talvilajikkeita, joiden maku vain paranee
säilytyksen myötä, ovat esimerkiksi Åkero, Lobo ja Antonovka.
Omenista valmistetaan siideriä. Suomessa sitä juodaan toiseksi eniten maailmassa suhteutettuna väkilukuun. Itse en
siitä pidä, mutta kotimaista luomu-omenasiideriä on toki pitänyt maistaa.

Omena ja sianliha
sopivat hyvin yhteen.
Suikalepata
400 g porsaansuikaleita
1 sipuli
öljyä
2 dl vettä
soijakastiketta
currya
valko- ja maustepippuria
paprikajauhetta
suolaa
1 rkl perunajauhoa (ja vettä).
2 omenaa (happamia)
paprika
1,5 dl smetanaa
Ruskista liha ja hienonnettu sipuli kasarissa. Lisää vesi, soijakastike ja mausteet.
Hauduta lähes kypsäksi. Suurusta perunajauhoilla. Lisää pilkotut omenat ja paprika. Hauduta vielä 10 minuuttia. Lisää
smetana ja kuumenna.
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Hyvin on pullat uunissa,
ei pala eikä paistu.
(Viipurin mlk)
Omenainen possupata
350 g porsaan ulkofileetä (tai suikaleita)
1 sipuli
2 dl omenatäysmehua
2-3 rkl soijakastiketta
timjamia
kasvisliemikuutio
1 prk ruokakermaa
1 omena
Viipaloi liha. Kuumenna pannulla vähän
öljy-voiseosta. Ruskista lihaviipaleet.
Lisää sipulisilppu ja omenakuutiot sekä
teelusikallinen timjamia. Sekoita kunnes
sipulit ovat pehmenneet. Lisää omenamehu ja kerma. Kuumenna kiehuvaksi. Murenna kasvisliemikuutio joukkoon. Lisää
soijakastike ja mustapippuria myllystä.
Anna kiehua keskilämmöllä ilman kantta.
Sokeroitu puolukkahillo sopii lisäkkeeksi.
Omenista saa hyvää mehua ja sosetta.
Sose sopii hyvin kääretorttuihin
ja täytekakun väliin.
Eniten kuitenkin tehdään alkusyksystä
erilaisia piirakoita, torttuja, nyyttejä ja
muita jälkiruokia.

Omenaletut
4 kananmunaa
4 dl vehnäjauhoja
9 dl maitoa
1 tl suolaa
omenaviipaleita tai -raastetta
öljy-voiseosta
voita
kanelia
sokeria
Vatkaa kananmunat. Lisää seokseen jauhot, suola, maito ja omenaraaste. Jatka
vatkaamista, kunnes taikina on tasaista.
Paista lettupannussa. Koristele lettukeot
sokeri-kaneliseoksella.
Mikäli käytät omenalohkoja, tee pannukakku uunipellille. Levitä omenalohkot
taikinan päälle. Paista noin 20 minuuttia
225 asteessa. Voitele puolikypsän pannukakun pinta voisulalla ja sirota päälle
sokeri-kaneliseosta. Paista sitten vielä 20
minuuttia.
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Omenarulla
1 pkt pakastelehtitaikinaa (tai tee itse)
4 hapanta omenaa
1 dl rusinoita
0,5 dl mantelirouhetta
¾ dl sokeria
2 rkl perunajauhoja
2 tl kanelia
Sulata taikinalevyt ja kaulitse ne yhdeksi
suureksi levyksi. Siirrä levy leivinpaperin päälle uunipellille. Kuori omenat ja
leikkaa pikkukuutioiksi. Sekoita täytteen
ainekset keskenään ja kaada taikinalevyn
päälle. Kääri levy tiukalle rullalle ja laita
liitoskohta alas. Voitele pinta munalla ja
nipistä päädyt kiinni. Paista 200 asteessa
35–40 minuuttia.

Makoisa omenakakku
150 g pehmeää voita
2,25 dl sokeria
2 tl kanelia
3 munaa
3 dl omenaraastetta
3,5 dl vehnäjauhoja
1,5 tl leivinjauhetta
200 g Kevyt Philadelpia - tai Hovijuustoa
1 dl tomusokeria
1 tl vanilliinisokeria
sitruunamehua
Voitele ja korppujauhota pyöreä kakkuvuoka. Vatkaa voi ja sokeri keskenään.
Lisää kaneli ja munat yksitellen hyvin sekoittaen. Raasta omenat karkeateräisellä raastimella. Sekoita raaste joukkoon.
Yhdistä jauhot ja leivinjauhe ja lisää seos
taikinaan ja kaada taikina kakkuvuokaan.
Paista 30–40 minuuttia 175 asteessa.
Kumoa jäähtynyt kakku vuoasta. Sekoita vanilliini- ja tomusokeri tuorejuustoon. Lisää halutessasi sitruunamehua.

Levitä taikina omenalohkojen päälle.
Paista noin puoli tuntia 180 asteessa. Ota
paistos ja anna jäähtyä, jotta irtoaa vuoasta. Kumoa nurinpäin vadille ja nauti
vaniljakastikkeen tai -jäätelön kera.
Lapsuuden kodissani oli vain yksi
vanha omenapuu. Isä kaipasi Kannaksen omenia. Hän puhui puuomenista.
Maaomenat olivat perunoita. Vanhan
puun omenia leikattiin siivuiksi ja
kuivattiin. Niin niistä saatiin käyttökelpoisia, muuten maku oli aika kamala.
Pula-ajan keittokirjasta löysin ohjeen
omenapiirakkaan vuodelta 1946,
jolloin kaikesta oli pula.
200 g keitettyjä perunoita
4 tl etikkaa
0,5 tl suolaa
2 tl leivinjauhetta tai 1 tl soodaa
jauhoja
omenasosetta tai omenaviipaleita
Perunat hienonnetaan. Muut ainekset sekoitetaan joukkoon. Jauhoja pannaan niin
paljon, että taikinan voi kaulita. Ohut taikinalevy levitetään voideltuun pannuun
tai pellille. Sen pinnalle kerros omenasosetta tai omenaviipaleita. Taikinalevyn
päälle ripotellaan kanelia ja sokeri ja paistetaan vaaleanruskeaksi.
Samasta taikinasta voi valmistaa myös
joulutorttuja. Täytteenä voi käyttää omena- tai marjasosetta. Pannun voitelemiseen käytetään rasvaisia papereita.
Näin meni maailma sodan jälkeen ennen syntymääni.

Mukaeltu Tarte Tatin
Laita vuoan pohjalle:
50 g voita
1,5 dl fariinisokeria
4-6 omenaa lohkottuna
Sekoita taikina:
100 g voita
1 dl sokeria
2 kananmunaa
1 rkl kanelia ja/tai kardemummaa
1 tl leivinjauhetta
1,5 dl vehnäjauhoja

Anni
Lemin
särällä

Hyödyllistä tietoa kotimaisista hedelmistä ja marjoista löydät Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton nettisivuilta: www.hedelmatmarjat.fi

Uutisia

Komeaa oopperaa
luostarin raunioilla

Kesäkuulumisia:

Koti- ja jätkämuseo, sahamuseo sekä matkailuyritys

❦ Jäseniämme on hemmoteltu monipuolisella kulttuuritarjonnalla kesälläkin. Parikymmentä Helmeriä tutustui elokuun
viikonloppuna, 18. - 19.8., Tallinnan Birgitta-festivaaleilla Mozartin säveltämään Don Giovanni -oopperaan sekä seuraavan
päivänä taidemuseo Kumuun.
Lauantai-iltapäivällä tulimme Tallinnaan ja majoituimme Pirita Top Spa -kylpylähotelliin. Hotellin läheisyydessä sijaitsee
Piritan luostarin rauniokirkko, jossa saimme kauniina ja lämpimänä iltana nauttia kansainvälisestä Don Giovannista. Näyttämö oli suojattu katolla ja seinillä, joten kylmä ja sadekaan eivät
olisi suuremmin esitystä haitanneet. Mutta meidän onneksemme
sade tuli vasta sunnuntaina, kun vierailimme Kumussa.
Don Giovanni -oopperan upeaäänisten pääosien esittäjien
tähdittämä ooppera esitettiin Piritassa vain kahtena iltana, perjantaina ja lauantaina. Teos on isobritannialaisen Garsington
Operan ja virolaisen Birgitta Festivaalin yhteistuotantoa. Produktion ensiesitys oli tänä vuonna kesäkuun alussa Garsington
Operassa Oxfordissa.
Illan tummuessa yöksi
poistuimme oopperasta ilotulituksen säihkeessä. Kiitos kaikille mukana olleille
Helmereille - oopperan ja
taiteen ystäville.
Birgitta-festivaalia vietettiin tänä vuonna Tallinnan Piritassa runsas viikko:
11. – 20.8. ❦
Merja Äimänen

❦ Lieksalainen Pertti Kilpeläinen on perustanut
entiseen navettaan museon, jonne hän on koonnut
varsin miehekkään kokoelman moottorisahoja ja
muita metsätyökaluja sekä
kodinhoidossa tarvittavia
esineitä. Hänellä on kokoelma noin 350 moottorisahasta. Kokoelmiin kuuluu
myös erilaisia savotoissa
käytettyjä välineitä, kuten
justeereita, kirveitä, tukkisakseja, pokasahoja ja vesureita. Lisäksi kotimuseon puolelta
löytyy pajavälineitä, myllynkiviä, suutarin välineitä, kirnuja, kangaspuut ja erilaisia puutyökaluja. Hänen kokoelmista
löytyy vanhoja autoja, traktoreita, mopoja ja esim. vanha
venäläinen IC-moottoripyörä. Useimmat moottorilla käyvät
välineet ovat käyttökunnossa. ❦

Loma-Kitsi -matkailuyritys
❦ Helmi ja Pertti Kilpeläinen pyörittävät perheensä kanssa
Loma-Kitsi-nimistä matkailuyritystä 40 kilometrin päässä
Lieksan keskustasta. Tarjolla on maatilamatkailupalveluita,
mökki- ja huonemajoitusta ja tilauksesta ruokapalvelut.
Huonemajoitus on vanhassa kansakoulussa tai vaihtoehtoisesti oppilasasuntolarakennuksessa mukavuuksin (omat
lakanat). Tilasimme majoituksen lisäksi aamiaiset.
Miellyttävä kokemus oli nukkua vanhojen hirsien huokuessa rauhaa ja herätä aamulla virkeänä yhtä upeaa kokemusta
rikkaampana. Lähettyvillä on myös uimapaikka ihanine luonnon maisemineen. Fantastista! ❦
Liisa Kotimäki

15

Uutisia

Kesäretki itäsuomalaisiin
perinnemaisemiin

Kesäkuulumisia

Lehmänäyttelyistä!
❦ Tiesitkö - lehmätkin käyvät näyttelyissä?
Eläinten esittelyt näyttelyissä innostavat nuoria yhä enemmän
ja myös lehmien pariin. Arkisen karjanhoidon rinnalla voi
olla muutakin. Näyttelyssä esittelyyn tottuneet eläimet ovat
rauhallisempia ja tottuneet käsittelyyn, jolloin jokapäiväinen
hoitotyö navetassa helpottuu.
Näyttelyt tuovat karjanomistajalle vaihtelua ja lisäksi uutta
innostusta omaan työhön sekä tuovat mahdollisuuden harrastaa
lajia samanhenkisten ihmisten kanssa. Sijoittuminen perustuu
lähinnä hyvään rakenteeseen, liikkumiseen, toimivuuteen ja
ylipäätänsä hyvin voivaan eläimeen.
Eläimiä ei mielellään kuljeteta pitkiä matkoja, vaikka kuljetuskalusto on hyväkuntoista. Kaukana pidettäviä näyttelyitä
pidetään liian suurena riskinä ja rasituksena eläimelle.
Tämän mahtavan kesäkokemuksen kohtasin Kontiolahden
kunnan Romon kylällä tätini pihamaalla. ❦
Liisa Kotimäki

Kuvassa oleva vasikka on sijoittunut
hyvin näyttelyissä.
Esittämistä harjoittelee Patrizia.

❦ Irene Uimonen järjesti kesämatkan heinäkuun viimeisenä sunnuntaina Helsingistä
Lemille ja Luumäelle SOK:n
Eläke-Eevoille sekä Helmereille. Ilahduttavan moni Helmeri oli lähtenyt mukaan kokopäivän bussimatkalle, vaikka kesälomakausi oli vielä
parhaimmillaan.
Menomatkalla ryhmä tutustui kuuluisaan Kotkaniemen
museoon, presidentti Pehr
Evind Svinhufvudin kauniiseen kotitaloon Luumäellä.
Puolilta päivin bussi saapui Lemille, jossa olikin tiivis aikataulu: tutustuminen pastori Lassi Suihkosen opastuksella Lemin
1700-luvun lopulla rakennettuun kauniiseen puukirkkoon ja neliäänisen virsilaulun perinteeseen. Sen jälkeen syötiin Kotiseutumuseossa Lemin kuuluisaa ja aitoa kiviuunissa valmistettua
lammaslihaa, särää. Täysin vatsoin ja ukkossadetta uhmaten matkalaiset riensivät Koulukeskukseen katsomaan ja kuuntelemaan
ihastuttavia operettiaarioita, joita esittivät muun muassa oopperalaulajat Marjatta Airas, Raimo Sirkiä ja Elli Vallinoja. Operettigaala oli Lemin musiikkijuhlien päätösohjelma. Ja komea olikin!
Lemin monipuoliset musiikkijuhlat, joilla esitetään oopperaa, jatsia ja virsilaulua, pidetään taas ensi kesänä 24. – 28. heinäkuuta. ❦
Merja Äimänen,

Kutsu Helsingin Merkonomit ry:n
Syysvuosikokoukseen
torstaina 22.11.2012 klo 18.00 Helsingin Merkonomien toimistoon, Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki.
TYÖJÄRJESTYS
1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3) Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsijoiden valinta
4) Työjärjestyksen hyväksyminen
5) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
6) Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
7) Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2013
8) Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimielimien jäsenille maksettavien korvausten perusteista

9)

10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)

Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen
ja seniorijäsenen jäsenmaksun sekä mahdollisen
liittymismaksun suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun vähimmäismäärä.
Hyväksytään talousarvio vuodelle 2013
Päätetään tilintarkastajien palkkioista
Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden
2013 tilejä ja hallintoa
Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
Muut mahdolliset asiat
Ilmoitusasiat
Kokouksen päättäminen

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

Käykää lukemassa www.helmeri.fi -nettisivuilta uusimmat tiedot tapahtumista.
Ke 5.9. klo 19.00

TI 25.9. KLO 16.30-20.00

Esa Nieminen - Jari Salonen

Vierailu Helsinki Airpot
Helsinki – Vantaan lentoasema

Kapteeninkadun tyttö
Helsingin kaupunginteatteri
Arena-näyttämö

Ohjelma:
- Klo 16.30 Tervetulokahvit
Lentokenttä tänään –yritysesittely
Lentokenttäkierros
Iltapalaa

Tähti on syttynyt
Rooleissa: Sara Welling, Sari Haapamäki, Helena Haaranen, Kari
Hevossaari, Pertti Koivula, Tommi Rantamäki, Matti Rasila, Sanna
Saarijärvi, Hannes Suominen, Marjut Toivanen, Miika Kiiskinen,
Elina Lähde, Anne Naukkarinen, Jari Peltola.
Ohjaus: Milko Lehto
Kapellimestari: Esa Nieminen/Kaisa Kulmala
Koreografia: Ville Sormunen

Tulethan ajoissa!
Tapaamisiin osoitteessa: Helsinki-Vantaan Lentoasema, T
2-terminaali, kongressikeskus (portaat ylös)

Hinta: 33,00 euroa, maksuviite: 5924.
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

Sitovat ilmoittautumiset 18.9.2012 mennessä.
Tutustumiskäynnille voi osallistua jäsenen lisäksi hänen
perheenjäsenensä tai ystävänsä.
Tilaisuus on maksuton.

Ke 12.9. klo 19.00

Linkki:
http://www.helsinki-vantaa.fi/enemman-tietoa/kartat-ja-kuvat/
palvelukartta?areacode=f3_a_01

Viulunsoittaja katolla
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö

Kuva © Charlotte Estman-Wennström

Stein – Bock – Harnick:

Kaikkien aikojen musikaali
Rooleissa: Esko Roine, Riitta Havukainen, Janne Aspvik, Sofia Hilli,
Ritva Jalonen, Hanna Kaila, Emmi
Kangas, Kirsi Karlenius, Risto Kaskilahti, Sampo Kerola, Ilkka Kokkonen,
Ahto Koskitalo, Jaana Kovanen,
Pekka Kähkönen, Petrus Kähkönen /
Antti Lang, Jarkko Lehmus, Tuukka Leppänen, Sanna Majuri, Kari
Mattila, Sini Mäenpää, Hanna Mönkäre, Heidi Naakka, Unto Nuora,
Jukka Nylund, Sami Paasila, Lasse Pajunen, Tiina Peltonen/Annina
Rubinstein, Raili Raitala, Matti Olavi Rainin, Eeva Rantala, Aleksi
Seppänen, Katja Sirkiä, Antti Timonen, Anna-Maija Tuokko, Valtteri
Tuominen, Leenamari Unho, Mikko Vihma, Jussi Virkki, Mirva
Väänänen, Marika Westerling,Vera Brusi / Dorota Osinska, Iida
Kontro / Ella Kettunen, Eero Pääkkönen / Paul Bäckman.
Viulisti: Mauri Saarikoski / Toivo Rolser
Suomennos: Esko Elstelä
Ohjaus: Hans Berndtsson
Koreografia: Rebecca Evanne
Kapellimestari: Markku Luuppala
Hinta: 46,00 euroa/permanto, maksuviite: 5937.
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

Näin löydät perille:
Lentoasemalle pääset kätevästi myös linja-autolla:
Linja 615, Rautatientorilta laituri 3
Linja 61, Tikkurilan asema, laituri 1
Aikataulut HSL:n sivuilla: www.hsl.fi
Tervetuloa!
Helmeriterveisin Hanna Kukkonen

Ti 25.9. klo 19.00
Nick Whitby

Ollako vai ei

Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö
Näyttele henkesi edestä
Ollako vai ei, To Be or Not to Be perustuu Ernst Lubitschin
ohjaamaan elokuvaan.
Näytelmän ohjaa Mikko Kivinen, jonka mukaan esityksessä on
”jännitystä ja hikisiä tilanteita”.
”Tekstin täytyy naurattaa. Ja sitten pitää olla hyvät
komedianäyttelijät. Jos on hauska teksti ja hyvät näyttelijät, niin
ohjaaminen on järjettömän mukavaa ja nautinnollista”, muistuttaa
Mikko Kivinen, joka on ohjannut, kirjoittanut ja näytellyt komediaa
80-luvulta asti. Kivisen mielestä esityksestä tulee hulvaton.
Rooleissa: Pertti Sveholm, Tiina Lymi, Nelly Hristova, Pekka Huotari,
Juha Jokela, Ville Keskilä, Jouko Klemettilä, Jarkko Miettinen,
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Tapahtumakalenteri
Vappu Nalbantoglu, Jari Pehkonen, Heikki Sankari, Joe Ahonen/
Tobias Karlenius.
Suomennos: Reita Lounatvuori, Shakespeare-suomennokset: Paavo
Cajander.
Ohjaus: Mikko Kivinen.

Ensi-ilta 6.9.2012
Hinta: 30,00 euroa, maksuviite: 5940.
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

Ke 3.10. klo 16.00
Vierailu Urho Kekkosen museoon Tamminiemeen
Seurasaarentie 15, 00250 Helsinki

Kesto 2 t 30 min, 2 väliaikaa. Liput permannolla.
Koreografia Ivan Liška (Petipan mukaan)
Lavastus ja puvut Roger Kirk
Valaistus Christian Kass
Kapellimestari Aivo Välja
Hinta: 64,00 euroa (norm.74 €), maksuviite: 5953
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Vetäjä jakaa liput Oopperan aulassa puolta tuntia ennen esitystä,
sisään Mannerheimintien puolelta. Hän seisoo ovesta vasemmalla,
nimilapussa: Irene Uimonen.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen
www.ooppera.fi

Ti 9.10. kello 19.00
Villisorsa

Aleksanterin teatteri, Bulevardi 32–37, Helsinki

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen eli vivahteikkaan elämän,
jonka vaiheita käsittelee Helsingissä kokonainen museo.
Tamminiemen kartano oli Kekkosen pitkäaikainen asunto, joka on
toiminut jo parinkymmenen vuoden ajan Kekkosen elämää
esittelevänä museona.
Kolme vuotta peruskorjauksessa ollut museo on avattu jälleen
vierailijoille. Päärakennuksen julkisivut on palautettu lähelle
alkuperäistä jugendin ajan asua. Opastus alkaa klo 16.00. Opastus
kestää noin tunnin. Olethan ajoissa paikalla.
Osallistumismaksu 6,50 euroa, joka sisältää museon
pääsymaksun ja opastuksen.
Maksuviite: 5995
Sitovat ilmoittautumiset ja maksusuoritukset 21.9. mennessä.
Tutustumiskäynnille voi osallistua jäsenen lisäksi hänen
perheenjäsenensä tai ystävänsä.
Lisätietoja: www.nba.fi/fi/museot/urho_kekkosen_museo
HKL:n bussi 24 Erottajalta, päätepysäkki Seurasaari.
Aikataulu: http://www.hel.fi/hkl/
Omalla autolla tulijoille: parkkipaikkoja on rajoitetusti museon
pääportin edessä Seurasaaren sillan vieressä.
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki

Tervetuloa!

To 4.10. klo 19.00
Le Corsaire – Merirosvo -baletti
Suomen Kansallisooppera

Nuori kreikkalainen Medora myydään orjatytöksi Pashalle, mutta
komea merirosvo Conrad haluaa pelastaa neidon, johon hän on
rakastunut. Monien mutkien kautta rakastavaiset pääsevät Pashan
palatsista pakoon laivalle. Koituuko pakomatka kuitenkin
rakastavaisten kohtaloksi, kun myrsky nousee?
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Aleksanterin teatteri toteuttaa esityksen kahden vahvan teatterin
- Lahden kaupunginteatterin ja Tampereen Työväen Teatterin kiinnostavana ja uutta luovana yhteistyönä. Tällä kertaa kaunis ja
kova eurooppalainen klassikko soi kevyesti hämäläisen kielen ja
mielen maisemassa. Lauri Meri Helsingin Sanomien arvostelussa
toteaa, että Mikko Roihan ohjaama näytelmä häikäisee
selkeydellään.
Rooleissa: Lahdesta Mikko Jurkka, Tapani Kalliomäki, Elsa Saisio
(14 v. tytär Elsa Alho) ja Ritva Sorvali, TTT:n Soili Markkanen, Jyrki
Mänttäri (isän ystävä Jyrki Verla) ja Harri Rantanen sekä vierailijana
Jarkko Pajunen (isä Alho).
Ohjaus, sovitus ja lavastus Mikko Roiha.
Kesto n. 2 h 20 min. sisältäen väliajan.
Lippu 26 € (norm. 29 €), maksuviite 5830.
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen
Vetäjä jakaa liput teatterin aulassa puolta tuntia ennen esitystä.
Hän seisoo ovesta vasemmalla, nimilapussa: Irene Uimonen.

To 11.10. klo 17.00
Helene Schjerfbeck
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, Helsinki

Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Ateneumin laajaan
Helene Schjerfbeck -näyttelyyn torstaina 11. lokakuuta. Opastus
alkaa Ateneumin sisäpihalta, neuvontapisteen vierestä kello
17.00. Sisäänkäynti sisäpihalle on Ateneuminkujan puolelta.
Torstaisin taidemuseo on avoinna kello 20.00:een.
Pohjoismaiden merkittävimpiin ja tunnetuimpiin taiteilijoihin
kuuluvan Helene Schjerfbeckin (1862–1946) syntymästä tulee tänä
vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Ateneumin taidemuseo järjestää
juhlan kunniaksi näyttelyn, joka on laajin milloinkaan järjestetty
Schjerfbeckin taiteen esittely. Ateneumissa on esillä yli 300 teosta
taiteilijan tuotannon kaikilta kausilta, 1880-luvun
historiamaalauksista myöhäiskauden pelkistettyyn modernismiin.
Helene Schjerfbeckin taiteen pohjavirtana ovat tunne, läheisyys,
inhimillisyys ja erinomainen tekninen taito, samoin
vuorovaikutteisuus hänelle läheisiin maailmantaiteen mestareihin.

Tapahtumakalenteri
Helene Schjerfbeckin tunnetut klassikkoteokset saavat Ateneumissa
rinnalleen ennen näkemättömiä tai harvoin nähtyjä taiteilijan
teoksia useista yksityiskokoelmista. Yhtenä vahvana teemana on
Schjerfbeckin vuoropuhelu maailmantaiteen mestareiden kanssa.
El Grecon mukaan maalatut teokset saavat ensimmäistä kertaa
näyttelyssä rinnalleen kaksi teosta espanjalaistaiteilijalta.
Hinta: 14,00 euroa (lippu ja opastus), maksuviite: 5979
Maksut ja ilmoittautumiset 1.10. mennessä.
Helmerivetäjä Merja Äimänen
www.ateneum.fi

Ma 22.10.12 klo 19.00
Giuseppe Verdi

Don Carlos -ooppera
Suomen Kansallisooppera

Kun isä ja poika rakastavat samaa naista, siinä lähtökohta suurelle
draamalle. Kun tarinassa ovat mukana vielä vapauden puolesta
kuoleva Rodrigo, rakkautta haluava Elisabet ja vahva
Suurinkvisiittori, syntyy energiaa joka purkautuu toinen toistaan
hienommissa aarioissa ja duetoissa.
Don Carlos on Verdiä vetävimmillään, todellista suurien äänien
juhlaa. Odotettavissa on vavahduttavia kokemuksia kun suuret
bassot kohtaavat goottihenkisessä maisemassa. Don Carlos on
yhteistuotanto Prahan Kansallisoopperan kanssa.
Musiikinjohto Pietro Rizzo
Ohjaus Manfred Schweigkofler
Vetäjä jakaa permantoliput Oopperan aulassa puolta tuntia ennen
esitystä, sisään Mannerheimintien puolelta. Hän seisoo heti ovesta
vasemmalla, nimilapussa: Irene Uimonen.
Lippu 69 € (norm. 80 €), maksuviite 5966
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen
Tutustu: www.ooppera.fi

La – su 27. – 28.10.
Viikonlopun musikaalimatka:

Naisten Pankki ja Cabaret Tallinnassa
Matkatoimisto Matka-Agentit toivottaa Helmerit tervetulleiksi
mukaan hyväntekeväisyysjärjestö Naisten Pankin
musikaalimatkalle Tallinnaan.
Naisten Pankin osakkaiden, tukijoiden, ystävien matka Tallinnaan
vie maailmankuulun Cabaret-musikaalin tunnelmiin! Matkalla
kuullaan Naisten Pankin edustajan puheenvuoro Naisten Pankin
kuulumisista ja ajankohtaisista asioista, nautitaan Cabaretin
sävelistä ja vieraillaan taidemuseo KUMUssa. Lähde mukaan hyvälle
asialle Tallinnaan ja matkusta naiselle ammatti: jokaisesta matkasta
Matka-Agentit, Naisten Pankin yhteistyökumppani, tilittää 25 euroa
Naisten Pankille!
Cabaret-musikaalin esityskieli on viro, mutta se on tekstitetty
suomeksi ja englanniksi.

Mikä Naisten Pankki on?
Naisten Pankki kerää lahjoituksia kehitysmaiden naisten
yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi kestävän kehityksen
periaattein. Naisten Pankki on vapaaehtoisyhteisö, jossa
voimavarana ovat aktiiviset vapaaehtoiset, lukuisat osakkaat ja

lahjoittajat. Naisten Pankin rahastoa hallinnoi Kirkon
Ulkomaanapu.
Naisten Pankki perustettiin toukokuussa 2007 yhdessä Liberiassa
käyneiden vaikuttajanaisten ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa.
Tutustu toimintaan: www.naistenpankki.fi
Matkan hinta: 235,00 euroa/hlö, maksuviite: 5982
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 14.9.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 35,00 euroa.
HUOM! Ilmoita lisätiedoissa myös syntymäaikasi.
Hintaan sisältyy:
* laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä
* hotellikuljetukset Tallinnassa
* majoitus Radisson Blu Hotel Olümpiassa kahden hengen
huoneessa
* ateriat: salaattibuffet laivalla (kokoustila) menomatkalla,
buffetpäivällinen ruokajuomineen paluumatkalla,
hotelliaamiainen
* musikaalilippu
* opastettu vierailu taidemuseo KUMUssa
Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna Viking XPRS klo 11.30–14.00
Tallinna - Helsinki Viking XPRS klo 16.30–19.00
Matkaohjelma:
Lauantai 27.10.
Lähtö Helsingistä Viking XPRS:llä klo 11.30 kohti Tallinnaa.
Laivamatkalla, laivan kokouskannella yhteinen Naisten Pankin
tilaisuus sekä salaattibuffet. Kokoustila on käytössä koko
laivamatkan ajan. Laiva saapuu Tallinnaan klo 14.00. Kuljetus
satamasta hotelliin ja majoittuminen. Iltapäivällä vapaata aikaa
esim. ostoksille. Iltaa vietetään Cabaret-musikaalissa Nokia
Konserttisalissa, joka sijaitsee hotellin välittömässä läheisyydessä.
Musikaali alkaa klo 19.00.
Sunnuntai 28.10.
Hotelliaamiainen. Päivällä lähdetään opastetulle vierailulle
taidemuseo KUMUun. Museosta bussikuljetus satamaan ja laivalle.
Laiva, Viking XPRS, lähtee Tallinnasta klo 16.30. Matkalla
yhteinen buffetpäivällinen. Helsinkiin saavutaan klo 19.00.
Majoitus:
Radisson Blu Hotel Olümpia Tallinn****
Liivalaia 33, 10118 Tallinn
Puh. +372 631 5333
www.radissonblu.com
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy,
www.matka-agentit.fi
Lisätietoja: Anne-Mari Karlsson, Matka-Agentit, Porvoo

Pe-su 30.11. – 2.12.
Helmerimatka:
lentäen Riikaan – pikkujoulun viettoon!
Lähde Helmereiden pikkujoulumatkalle Latvian upeaan
pääkaupunkiin Riikaan!
Riika on nykyaikainen kaupunki täynnä kahviloita, muotiliikkeitä ja
yöelämää – ja tietysti vanhoja, kauniita rakennuksia kirkkoineen ja
museoineen. 1200-luvulta peräisin oleva vanha hansakaupunki Riika
on mukava sekoitus baltialaista ja keskieurooppalaista, hansa-ajan
tunnelmaa, jota maustaa melkeinpä kaikkien eurooppalaisten
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Tapahtumakalenteri
kansojen vaikutteet. Baltian erikoisuus, meripihka, on saanut uuden
ilmeen taitavasti työstettyjen korujen muodossa. Riian
Tuomiokirkon maailmankuulujen urkujen sointi kutsuu hetkeksi
rauhoittumaan kaupungin vilinästä.
Riika on vain tunnin lentomatkan päässä Helsingistä.
Lentoaikataulu:
30.11. BT 302 Helsinki-Riika klo 08.35 – 09.30
02.12. BT 305 Riika-Helsinki klo 19.00 – 20.00

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy,
www.matka-agentit.fi
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä MatkaAgenttien erityisehtoja.
Tervetuloa!

La 1.12. klo 14.30
Nukketeatteri Poiju

Saunatontun salaisuus
Kansallisteatteri

Willensauna

Pikkujoululauantain päivänäytös Willensaunassa: nukke-esitys
perheen pienimmille ja koko perheelle!

Matkan hinta:
299,00 euroa/matkustaja sisältää kaiken tämän:
* Air Balticin reittilennot Helsinki-Riika-Helsinki veroineen *
lentokenttäkuljetukset Riiassa * majoitus ydinkeskustassa, vanhan
kaupungin kupeessa sijaitsevassa Riga-hotellissa kahden hengen
huoneessa * hotelliaamiaiset, lounas perjantaina ja illallinen
lauantaina * kaupunkikierros suomenkielisen oppaan johdolla alkaen
lentokentältä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 50,00 euroa.
Retki maaseudulle:
Lisämaksullinen retki maaseudulle, Riian ulkopuolelle, historiallisiin
Rundalen ja Mezotnen palatseihin. Retkellä lounas. Retken hinta
lounaineen 50 euroa/henkilö. Retki on varattava ja maksettava
etukäteen.
Varaa retki ilmoittautumisen yhteydessä; viesti
lisätietosarakkeeseen.
Ennakkomaksu 100,00 euroa/henkilö 7 päivän sisällä
varauksesta, loppumaksu 22.10. mennessä.
Maksuviite: 6020
Ilmoittautumiset:
Huomioithan myös, että lentopaikat on vahvistettava syyskuun
lopussa – ilmoittautumiset/ennakkomaksut ehdottomasti
viimeistään 25.09.
Hotelli Riian keskustassa:
Hotel Riga ****
Address: 22 Aspazijas Boulevard, Riga, LV-1050, Latvia
http://hotelriga.lv
VARMISTA MUKANAOLOSI HELMEREIDEN OMALLA
PIKKUJOULUMATKALLA MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI!
Voit ottaa mukaan myös ystäväsi.
MUIDEN SMYL-YHDISTYSTEN JÄSENET OVAT TERVETULLEITA
MATKALLE.
Kun ilmoittaudut, anna samalla kotiosoitteesi ja muut tarpeelliset
henkilötiedot, kiitos.
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Saunatontulla on salaisuus, jota se ei ole uskaltanut kertoa
kenellekään. Se tuntee itsensä erityisen yksinäiseksi ja
tarpeettomaksi joulun lähestyessä. Talonväki ei enää halua kylpeä
vanhanaikaisessa savusaunassa. Saunatonttu loikoilee yksinään
vanhan saunan lauteilla ja miettii elämän kurjuutta: sähkövalot,
sähkökiukaat, kylpytynnyrit ja höyrysaunat… Kaikilla muilla
tontuilla näyttää olevan kova kiire ja tohina.
Tontun mietteet keskeyttää lauteiden alle pujahtanut rotta. Rouva
Rotta Rääpäle ei ole mikään tavallinen rotta, vaan masentavien
salaisuuksien asiantuntija. Uuden ystävänsä avulla Saunatonttu
löytää taas joulun hengen.
Esitystä suositellaan 1—10-vuotiaille lapsille.
Kesto: 30 minuuttia
NUKEILLA NÄYTTELEMINEN JA KÄSIKIRJOITUS
Teija Muurinen, Teatteri Helmi
OHJAUS Satu Paavola
NUKET JA LAVASTEET Teija Muurinen ja Kristiina Kaila
MUSIIKKI Bojan Baric

Hinta: 15,00 euroa (aikuinen), 12,00 euroa (lapsi),
maksuviite: 6017.
Liput riveillä 2 ja 3.

Ilmoittautumiset maksut 28.10. mennessä.
www.kansallisteatteri.fi
www.nukketeatterikeskus.fi

Ke 12.12. klo 19.00
Saiturin joulu
Kansallisteatteri

Suuri näyttämö
Läntinen teatterikuja 1, 00100 Helsinki
Dickensin Saiturin joulu - koko perheen ihana joulutarina
jälleen Kansallisteatterissa
On yksi asia, jota itara ja itsekäs Ebenezer Scrooge vihaa yli kaiken
– joulu! Scrooge on omistanut elämänsä rahalle ja kovettanut
sydämensä muita ihmisiä ja heidän avunpyyntöjään kohtaan.
Jouluaattona Scroogen talossa alkaa kummitella. Yön aikana
menneen, tämänhetkisen ja tulevan joulun henget loihtivat
Scroogen silmien eteen näkyjä, jotka vähä vähältä piinaavat hänet
epätoivon partaalle. Millainen jouluaamu valkenee Scroogelle? Voiko
läpeensä paatunut saituri suoda itselleen uuden mahdollisuuden?

Tapahtumakalenteri
Charles Dickensin rakastettu Saiturin joulu on kertomus
oikeudenmukaisuudesta, inhimillisyydestä ja siitä, ettei koskaan ole
liian myöhäistä muuttaa elämänsä suuntaa. Kurt Nuotion
näyttämöversio, jonka pääosassa loistaa Kari Heiskanen, on kaunis ja
tunnelmallinen jouluesitys, joka huokuu teatterin ja tarinan taikaa.
Saiturin joulu sopii hyvin 6-100-vuotiaille katsojille!

Kesto 2 t 30 min. 1 väliaika.

Kesto: 2 tuntia 10 minuuttia
ROOLEISSA: Kari Heiskanen, Olli Ikonen, Tero Jartti, Jani Karvinen,
Jouko Keskinen, Minka Kuustonen, Petri Liski, Harri Nousiainen,
Karin Pacius, Ilja Peltonen, Sari Puumalainen, Paula Siimes, Ville
Seivo, Amos Brotherus, Johannes Brotherus, Robert Brotherus sekä
lapsiavustajia
OHJAUS, SUOMENNOS JA SOVITUS Kurt Nuotio
MUSIIKKI Markus Fagerudd
LAULUJEN SANAT Eppu Nuotio
LAULUJEN HARJOITUS Mari Kätkä
KOREOGRAFIA Reija Wäre

Helmerivetäjä: Irene Uimonen
Tutustu: www.ooppera.fi

Hinta: 36,00 euroa (aikuinen), 19,00 euroa (lapsi),
maksuviite: 6004.
Liput permannolla riveillä 4 ja 5.

Ilmoittautumiset ja maksut 5.11. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.kansallisteatteri.fi

To 13.12.12 klo 19.00
Lumikuningatar-baletti
Suomen Kansallisooppera

Ihastuttava balettiuutuus koko perheelle
Kenneth Greven uusi koko perheen baletti perustuu H. C.
Andersenin samannimiseen satuun vuodelta 1845. Tarinan keskiössä
ovat kaverukset Kerttu ja Kai. Kerttu löytää Lumikuningattaren
taikapeilin puuttuvan palan, jonka kuningatar haluaa saada takaisin
kaappaamalla Kain vangikseen. Kerttu lähtee etsimään Kaita ympäri
maailman, ja päätyy lopulta Lumikuningattaren hyytävään linnaan.
Lumikuningatar on vaikuttava rakkauden sekä lasten viattomuuden
ja voiman ylistys, jonka taikamaailman luovat Kenneth Greven
kanssa pukusuunnittelija Erika Turunen ja valaistussuunnittelija
Mikki Kunttu. Teoksen vaikuttavan musiikin on säveltänyt Tuomas
Kantelinen. Lumikuningatar on tiettävästi ainoa Andersenin satu,
jossa on viittauksia Suomeen.

SOME-kurssi
Facebook, Youtube, Google+, Twitter, Pretzi …
Sosiaalinen eli yhteisöllinen media yleistyy ja erilaiset
verkkopalvelut mahdollistavat sisältöjen yhteisen tai
yksittäisen tuottamisen, jakamisen, muokkaamisen,
kommentoinnin ja edelleen välittämisen.
Kurssin ajankohta: lauantai 10.11.2012 klo 9-17
Kurssipaikka: MJK-Instituutti, Iso Roobertinkatu 20-22 A, 00120 Helsinki
Kurssin järjestäjä: Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry
Kurssin opettaja: Pauliina Mäkelä

Hinta: 64,00 euroa (norm.74,00), lapset 37,00 euroa (alle 16
v.), maksuviite: 6033.
Ilmoittautumiset ja maksut 8.10. mennessä.
HUOM! Permantoliput lähetetään kotiin antamaasi osoitteeseen.

Yleisökierrokset Säätytalossa
Helmerit ovat useasti toivoneet vierailua Säätytaloon. Säätytalon
tutustumiskäyntejä ryhmille ei järjestetä tilauksesta, vaan sinne
järjestetään kaikille avoimia yleisökierroksia.
Säätytalossa järjestetään yleisökierroksia yleensä kuun toisena
lauantaina kello 10.00-12.00.
Kierroksia ei järjestetä, mikäli Säätytalossa järjestetään samaan
aikaan muita tilaisuuksia. Kierroksen toteutuminen kannattaa
tarkistaa kuun toista lauantaita edeltävällä viikolla valtioneuvoston
kanslian ajankohtaista -verkkosivulta www.vnk.fi/ajankohtaista
Säätytalon yleisökierroksen kesto on noin 30 minuuttia. Yleisöä
otetaan sisään puolen tunnin välein kello 10.00:n ja 12.00:n
välisenä aikana. Kierroksella käytetään portaita, mutta myös hissi
on käytössä. Ei ennakkoilmoittautumista. Tilaisuus on maksuton.
Seuraava kiertokäynti Säätytalolla on jo lauantaina 8.9.2012
klo 10-12 välisenä aikana.
Osoite: Snellmaninkatu 9-11, Helsinki 17
(vastapäätä Suomen Pankkia)

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!

- Päivitä osaamisesi ja osallistu SMYL:n järjestämälle yhden
päivän sosiaalisen median kurssille.
- Tutustumme kurssilla eri palveluihin ja keskustelemme
niiden hyödyistä työn, opiskelun ja huvin kannalta.
- Osallistujilta toivotaan tietokoneen käytön perustaitoja
sekä käytettävissä olevaa verkkosähköpostia
(esim. Gmail, Yahoo, Suomi24, Luukku).
- Ota oma kannettava tietokone mukaasi.
Halutessasi saat myös koneen käyttöösi kurssin ajaksi.
Kurssipaikalla on toimiva nettiyhteys.

Kurssin hinta:
60 euroa jäsen / kurssipäivä (muut osallistujat 80 euroa) Hinta sisältää opetuksen sekä kevyen aamupalan ja iltapäiväkahvit.
Paikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja rajoitetusti, ilmoittaudu heti! Sitova ilmoittautuminen
30.9.2012 sähköpostitse koulutus@smyl.fi. Lähetämme kurssille hyväksytyille osallistumisvahvistukset ja maksutiedot sähköpostitse.

JOULUNajan MATKAT varataan NYT!
Unohtumaton
uusi vuosi
Wienissä
• 30.12.–2.1.

995,–

Matkalla mm. Straussin
Lepakko-operetti!

PIKKUJOULUKSI
Baltic Princess-risteily

alk. .................................................................. 30,75

Riika • 3 pv alk. .................................310,–
Varsova • 3 pv alk. ...................... 398,–
Krakova • 4 pv alk....................... 530,–
Joulumarkkinat
Münchenissa • 30.11.–2.12. 640,–
Adventtitunnelmaa
Salzburgissa • 6.–9.12. .... 1.155,–
Matkalla runsaasti ohjelmaa!

JOULUN AIKAAN
Kartanojoulu Viron Vihulassa
• 23.–26.12. ........................................... 350,–
sis. mm puolihoito joulupäivällisineen,
jouluista ohjelmaa.

Jouluristeily Tonavalla
• 22.–28.12. alk. .............................. 1.790,–
mm. Passau, Wien, Bratislava
– retkiä ja jouluohjelmaa konsertteineen,
täysihoito illallisviineineen.

Joulu Kiinassa

• 22.–29.12. ...................................... 1.390,–

Peking ja Kiinan Muuri, Kielletty kaupunki,
puolihoito Pekingin Ankka – ja jouluillallisineen.

Makusi mukaan

maailmalle

Matka
agentit
VARAA MATKASI 24 H
www.matka-agentit.fi

Hinnat sis. kuljetukset Helsingistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.

• HELSINKI, Eerikinkatu 33 • Vapaa-ajanmatkat puh. 010 321 2800

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

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2012
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Ke 5.9.

19.00

Kapteeninkadun tyttö, Arena-näyttämö

33,00 e, viite: 5924

Ke 12.9.

19.00

Viulunsoittaja katolla, HKT

46,00 e, viite: 5937

Ti 25.9.

16.30

Vierailu: Helsinki Airport

maksuton

Ti 25.9.

19.00

Ollako vai ei, HKT

30,00 e, viite: 5940

Ke 3.10.

16.00

Vierailu Tamminiemeen

6,50 e, viite: 5995

To 4.10.

19.00

Le Corsaire -baletti, Ooppera

64,00 e, viite: 5953

Ti 9.10.

19.00

Villisorsa, Aleksanterin teatteri

26,00 e, viite: 5830

To 11.10.

17.00

Schjerfbeck, Ateneum

14,00 e, viite: 5979

Ma 22.10.

19.00

Don Carlos -ooppera, Ooppera

69,00 e, viite: 5966

Cabaret Tallinnassa, Viking XPRS

235,00 e, viite: 5982

La-su 27. - 28.10.
To 22.11.

18.00

Pe-su 30.11 - 2.12.

Syysvuosikokous, yhdistyksen toimisto
Lentomatka Riikaan

299,00 e, viite: 6020

La 1.12.

14.30

Saunatontun salaisuus, Kansallisteatteri

15,00/12,00 e, viite: 6017

Ke 12.12.

19.00

Saiturin joulu, Kansallisteatteri

36,00 e, viite: 6004

To 13.12.

19.00

Lumikuningatar-baletti, Ooppera

64,00 e, viite: 6033

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 2012

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

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

Päätoimittaja:
Toimitussihteerit:
Toimituskunta:
Toimittajat:

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

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

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

TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2012
Postiosoite:
Työttömyyskassa Nomit
PL 52, 00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 20, 3 krs, Vallila
Kassan toimisto on avoinna ma – to klo 9.00 – 15.00,
pe klo 9.00 – 13.00.
Jatkossa palvelemme asiakkaitamme toimipisteessämme
ajanvarauksella maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello
9.00–15.00 välisenä aikana ja perjantaisin kello 9.00–12.00
välisenä aikana. Keskiviikkoisin palvelemme ilman ajanvarausta klo 9.00–15.00. Ajanvarauksen suosittelemme tekemään puhelimitse.
Internet-osoite: www.tknomit.fi
Palvelupuhelin 09 8689 400 ma, ti, to, pe klo 9.00 – 12.00,
ke klo 12.00 – 15.00. Palvelupuhelimemme palvelee sinua
kaikissa jäsenyys- ja etuusasioissa.

Faksi (09) 8689 4040
sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi
Sähköinen asiointi: eAsiointi
Vuoden 2012 jäsenmaksu 114 €
Työttömyyskassa postittaa jäsenmaksulaskun tammikuun lopussa. Työttömyyskassan jäsenmaksu, 114 €/vuosi ja 9,5 €/kk,
on verovähennyskelpoinen.
Osoitemuutosilmoitukset työttömyyskassaan sähköisen
asioinnin kautta nettiosoitteesta: www.tknomit.fi. Jos et ole
kassan jäsen, voit liittyä suoraan netin kautta.
Liittoon ja kassaan pitää liittyä erikseen.

Ota tämä sivu talteen!

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

– lehti

Tutustu Helmerien toimintaan ja ilmoittaudeu tapahtumiin:
www.helmeri.fi

Turvaa tulevaisuutesi!
Liity Helsingin Merkonomien jäseneksi!
Tai suosittele jäsenyyttä!
Palkitsemme molemmat!

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

JÄSENEDUT

Molemmat - sekä uusi jäsen että
suosittelija - saavat liittymislahjana
edullisen arvokupongin, joka sisältää
YÖPYMISEN KAHDELLE
Sokos Hotel Virussa, Tallinnassa
Superior-huoneessa hintaan
su-ke 62 euroa, to-la 72 euroa
LIITY HETI!

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon
rahanarvoisia jäsenetuja.
● Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
● Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
● Matkustajavakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa
jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin
(koti, auto-, henkivakuutus ym.)
● Helmeri-lehti ja SMYL-jäsenlehti neljä
kertaa vuodessa
● Yhdistyksen matkat ja tapahtumat
● Liiton tarjoamat palvelut ja
tapahtumat
JÄSENMAKSU
● Jäsenmaksun suuruus 83
euroa koko kalenterivuosi
● Jäsenmaksu on verotuksessa
vähennyskelpoinen!

Viru-arvokuponki
on voimassa
31.12.2012
saakka.

Laivamatkat voit varata esimerkiksi
Tallinkilta edulliseen jäsenetuhintaan.

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS
EI SISÄLLY LIITON JÄSENYYTEEN
Liity erikseen valitsemaasi palkansaajan
tai yrittäjän työttömyyskassaan. Kassasta saat työttömyyden kohdatessa ansiosidonnaista päivärahaa.

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

