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Kuinka ilahduttavaa onkaan lukea ai-
kuisten ihmisten uudelleen löyde-
tystä ystävyydestä - Facebookissa. 

Anni Purontaa ja Virpi Gustafsson, entiset 
lapsuuden leikkikaverit löysivät toisensa 
aikuisena lähes kuudenkymmenen vuo-
den jälkeen. Myönteistä on paitsi, että he 
löysivät uuden aikuisen ystävyyden myös 
se, että tutustuminen tapahtui sosiaalises-
sa mediassa, Facebookissa. 

Useat tuntemani aikuiset ovat  epäluu-
loisia netin yhteisöpalveluita kohtaan. 
Niitä pidetään epäilyttävinä ja vähän 
pelottavinakin, sellaisina: ”joissa ei mi-
nun ainakaan tarvitse olla mukana.” Sen 
vuoksi luin innostuneena Virpin kirjoituk-
sen Facebook-ystävyydestä. Hän kertoo 
meille tässä numerossa oman tarinansa 
kadotetusta ja uudelleen löydetystä lap-
suudenystävästä.

Toki Virpi opetustyössään tietää, ettei 
sosiaalinen media ole aina vain hyväksi, 
varsinkaan nuorille, mutta kehottaa sen 
vuoksi vanhempia olemaan mukana siel-
lä, missä nuoretkin.

Kirjoittaminen sosiaalisessa mediassa ja 
sähköposteissa vaatii hyviä viestintätaito-

ja, niin kirjoittajalta kuin vastaanottajalta. 
Helposti kirjoitetun tekstin voi ymmärtää 
väärin; ja toinen jopa loukkaantua. Oma 
tapa ilmaista itseään ei välttämättä ole sa-
ma kuin toisella. Kirjoittaminen on taito-
laji, mutta niin on usein puhuminenkin.

Pirjo Onza referoi meille mielenkiin-
toista Neuvotteluvalta-kirjaa, joka hänen 
mielestään pitäisi jokaisen neuvottelutai-
toja tarvitsevan lukea. Kirjalyhennelmän 
luettuaan ymmärtää, että näin varmasti 
on:  hyvä neuvottelutaito on tärkeää kai-
kessa kanssakäymisessä. Samantapaista 
aihetta on käsitelty kevään Palvelu polt-
topisteessä -seminaarissa, jossa näyttelijä, 
viestintäkouluttaja Outi Mäenpää koulutti 
palvelualan ammattilaisia hyvään vies-
tintään. Hän muistuttaa, että viestinnällä 
pitää ratkoa asioita, ei hakea itselleen tyr-
mäysvoittoa. Hänen mielestään ihminen 
on parhaimmillaan rennossa ja sallivassa 
ympäristössä. 

Viestinnän huippuosaajia ovat varmasti 
kansainvälisessä EU-ympäristössä työs-
kentelevät ammattilaiset. Yksi heistä on 
europarlamentaarikko Sari Essayah´n 
avustaja Merja Eräpolku, joka lomaili 

kesällä Lohjan maisemissa. Monen vuo-
den yhteistyökokemuksella Sirkka War-
vas ja Merja Eräpolku kokosivat yhdessä 
lukijoillemme keskeisiä ja kiinnostavia 
käytännön toimintoja. Mitä sisältääkään 
avustajan arki EU-parlamentissa?

Syksy lähestyy ja Helmerien tapahtu-
matarjonta lisääntyy. Meillä on syksyn ja 
vuoden lopun aikana monia erilaisia jä-
sentapahtumia. Tarjontaa on “jokaiselle 
jotakin”: juridiikan koulutusta, matko-
ja  ja matkailuilta, hyvänolon iltoja, vie-
railut yliopiston pääkirjastoon ja Vii-
kinmäen jätevedenpuhdistamoon sekä 
erilaisia teatterielämyksiä, komediasta 
tragediaan.

Tutustu Helmeri-tapahtumiin sivulta 16 
alkaen. Nettisivuiltamme löydät usein tar-
kat ja ajankohtaiset tiedot tapahtumasta. 
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin 
ja tapaamaan tuttuja ja luomaan uusia ys-
tävyyksiä – ihan kasvokkain. 

Uutta intoa teille syksyn töihin ja opis-
keluihin!

Aurinkoisia syyspäiviä toivoo
Merja Äimänen

Vuorovaikutustaitoja tarvitsee jokainen
Pääkirjoitus

Opi näkemään yksinkertaisten ilojen metsä 
ongelmien puilta.

- Christiane Collange
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Avustajana EU-parlamentissa
❦	 Teksti: Merja Eräpolku, Sirkka Warvas 

Kuvat: Euroopan parlamentti,  
Merja Eräpolku, Sirkka Warvas

EU-parlamentin toimin-
ta ja siellä avustajan työ 
ovat hyvin mielenkiintoi-

sia. Kovin harvat meistä ovat 
kuitenkaan päässeet sitä näke-
mään läheltä. Helmeri-lehdel-
lä on nyt erinomainen tilaisuus 
saada kurkistaa lomailevan 
Euroopan parlamentin jäse-
nen, mepin, avustajan Merja 
Eräpolun työhön. 

Mepin avustajaksi
Maailmanparantajan sielu. 
Sellaisen Euroopan parlamen-
tissa mepin avustajana työs-
kentelevä Merja Eräpolku, 44, 
arvelee omaavansa. Vaikutta-
misen halu ja innostus ”tehdä 
jotain” paremman yhteiskun-
nan eteen vei aikoinaan nuo-
ren teologian opiskelijan puo-
li vahingossa politiikan pariin. 

Samalla vaihtui myös opiske-
luala valtiotieteiksi. Merja on 
miehensä Esa Erävalon ta-
voin työskennellyt neljä vuot-
ta europarlamentaarikko Sari 
Essayah´n avustajana Euroo-
pan parlamentissa. 

Sari Essayah’n, Merjan ja 
Esan yhteistyö alkoi jo edus-
kunnassa, jossa Merja toimi 
kristillisdemokraattien edus-
kuntaryhmän pääsihteerinä. 
Essayah valittiin 2004 edus-
kuntaryhmän puheenjohta-
jaksi. ”Siitä saakka olemme 
olleet tiivis työpari ja myös 
hyvät ystävät.”

Tyypillistä työpäivää 
avustajalla ei ole
Mepin päämäärät ja aktiivi-
suus määrittävät toiminnan 
monipuolisuuden, laaja-alai-
suuden ja dynamiikan. Käy-
tännön pyörittämisessä ja 
käsiteltävien asioiden tausto-
jen ajantasaistamisessa mep-
pi tarvitsee päteviä avustajia. 

Sari Essayah’lla on myös ko-
timaassa avustaja, niin kuin 
yleensä muillakin. 

– Mepin toimistolla työn-
jako on ollut helppoa. Tek-
niikan tohtori Esa Erävalolle 
on annettu tehtäväksi sukel-
taa direktiivien saloihin. Va-
liokunta-asioissa hän avustaa 
Essayah`a, joka on kaikista 
–  peräti 754 mepistä - tehnyt 
neljänneksi eniten muutoseh-
dotuksia käsittelyssä olleisiin 
mietintö- ja lausuntoluonnok-
siin (4 vuoden aikana yli 700).  
Merja seuraa erityisesti ihmis-
oikeuksiin ja Lähi-itään liitty-
viä asioita. Kuitenkin suurin 
osa työajasta menee monen-
moisiin sihteeri-, hallinto- ja 
viestintätehtäviin, toimiston 
työn koordinointiin ja vierai-
lujen hoitamiseen. 

Yhtenä osana hallinnolli-
sista töistä on työharjoitteli-
joiden tehtävien koordinointi 
osamentoroinnin ohella. Vie-
railuryhmiä on useita vuosit-

tain. Yksi ryhmä voi olla jopa 
useita kymmeniä henkilöitä, 
joille Merja laatii kattavat vie-
railuohjelmat. 

– Tyypillistä työpäivää ei 
ole, mutta työviikot jakaantu-
vat valiokunta-, ryhmäkokous- 
ja täysistuntoviikkoihin, joista 
jälkimmäiset pidetään 12 ker-
taa vuodessa 4 päivän sessioi-
na Etelä-Ranskassa Strasbour-
gissa.  Koska Strasbourgissa 
jokaisella mepillä on vain yksi 
työhuone, avustajien määrä on 
rajoitettu yhteen. Kustannus-
kertymä tulee pitää kohtuulli-
sena, eikä Strasbourgin hotel-
likapasiteettikaan riitä.

Pääosin ”muuttoaikaiset” 
asiakirjat ovat nykyisin säh-
köisesti. Mutta tarvittavat 
paperit ja muut tarvikkeet 
kulkevat kuljetuslaatikoissa, 
joita jokaisella mepillä on yk- 
si. Kuljetuslaatikot ovat työ-
huoneiden käytävillä, josta ne 
kuljetetaan rekalla edestakai-
sin.
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Esimerkkinä haasteellisista 
yllättävyyksistä lienee Stras-
bourgin kokousmatkan järke-
vä junailu lakkoilevan Euroo-
pan keskellä. 

Suomalaisuus  
eurooppalaisen silmin
– Meillä suomalaisilla on 
epäilemättä paljon annetta-
vaa ja olemme monessa asi-
assa esimerkillisiä. Etujamme 
ovat ahkeruus ja tunnollisuus, 
täsmällisyys ja luotettavuus. 
Mutta olemme myös taipuvai-
sia eristyneisyyteen, huonoon 
itsetuntoon ja pahantuulisuu-
teen. 

– Toimiminen monikansalli-
sessa ja -kulttuurisessa työyh-
teisössä on ollut upea ja avar-
tava kokemus. Monella eri 
tasolla on voinut oppia uusia 
asioita elämästä ja erilaisista 
toimintatavoista.

– Useissa muissa kulttuu-
ripiireissä ihmisten väliset 
suhteet ovat lämpimämpiä 
ja kanssakäyminen vaivatto-
mampaa. Toivon, että itse oli-

sin oppinut jotain uutta vaik-
kapa näistä asioista, Merja 
toteaa.

Lomalla kotona
Merjan ja Esan EU-pestin ajan 
Suomen kotiin Lohjan Pusu-
laan tullaan perheen kanssa 
viettämään lomia. 

– Loman ensimmäiset päi-
vät ovat yleensä totuttelua 
hiljaisuuteen ja siihen, että ih-
misiä ja autoja on niin vähän. 
Helposti tulee outo tunne; ai-
van kuin Suomi olisi jotenkin 
tyhjä. 

– Kuitenkin Brysselissä sil-
loin tällöin haaveilen siitä, et-
tä pääsen aurinkoisena kesä-
aamuna yksin lenkille peltojen 
halki kulkevalle kylätielle, jol-
la ei välttämättä tule vastaan 
ketään. Sellaista ei voi kokea 
Belgiassa. 

Merja ei halua ennustaa tu-
levaa. Vielä vuoden verran 
on nykyistä tehtävää jäljellä 
Brysselissä, mutta työn jatko 
kiinnostaa myös avustajaa. ❦

Meppi ja avustajat tapaavat myös kesälomalla. Sari Essayah, 
Merja Eräpolku ja hänen miehensä Esa Erävalo kotipuutarhassa 
Lohjan Pusulassa.

Mikä on meppi?

Euroopan parlamentin jä-
sen, josta myös nimityk-
siä europarlamentaarikko, 
eurokansanedustaja, MEP 
(Member of the European 
Parliament) ja meppi käy-
tetään, on Euroopan par-
lamentin vaaleilla valittu 
kansanedustaja. Edustajia 
on yhteensä 754. Euroo-
pan parlamentin jäsen on 
henkilö, joka on valittu Eu-
roopan parlamenttiin edus-
tamaan Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden noin 500 
miljoonaa kansalaista.

Lähde: Wikipedia

Etualalla Merja Eräpolku 
ja taaempana Sari Essayah 
huolehtivat että jokainen 
ryhmäläinen  on paikalla 
vieraiden infosalissa.
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Vantaalainen Anni Pu-
rontaa ja Ruotsin Norr-
köpingissä asuva Virpi 

Gustafsson leikkivät lapsuu-
dessaan yhdessä kotipaikka-
kunnallaan Vesilahdella. Mo-
lempien perheet olivat tulleet 
Pirkanmaalle luovutetusta 
Karjalasta. Annin ja Virpin tiet 
erosivat lähes kuudeksikym-
meneksi vuodeksi, kunnes he 
tapasivat uudelleen Faceboo-
kissa. Siitä alkoi uusi, aikui-
nen ystävyys, jota lähentää 
karjalaistausta.

Virpi kertoo meille antoisasta 
Facebook-kohtaamisesta.
Olin ollut noin vuoden ajan 
liittyneenä Facebookiin, kun 
näin veljeni tyttären ystävä-
joukossa edesmenneen äitini 
edesmenneen ystävättären su-
kunimen. Etunimi oli mieles-
täni outo, mutta kuvassa oli 
tuttuja piirteitä. Niinpä roh-
kaisin mieleni ja eräänä ilta-
na kovan pohdiskelun jälkeen 
kirjoitin Annille viestin: ”Hej! 
Oletko Tyyne ja Viljo Puron-
taan tytär Vesilahdelta?” Vas-
tausta sain odottaa muutaman 
päivän, mutta se tuli ja selitti 
myös sen, miksi olin saanut 
odottaa.  ”Kyllä, toiseksi nuo-
rin ... Tulin viime yönä taas 
kerran neljän päivän Karjalan 
matkalta.” 

Kommunikointimme jat-
kui melkein päivittäin. Ensin 

se oli haparoivaa, aivan kuin 
tutkien tilannetta ja maape-
rää. Keskustelimme vanhoista 
muistoistamme, karjalaisista 
ruoista – aina sieniin asti. Äi-
tiemme ystävyys oli kaiketi se 
kantava osa uusittua ystävyyt-
tämme. Se oli tärkeää äidilleni 
ja niin kuin Anni sen kauniisti 
ilmaisi: ”Äiti-Tyyne ja Helli-
äitisi haastelivat mukavat ja 
kaarittelivat ikävät.”

Keskusteluissamme oli kar-
jalaisella Suvannon seudulla 
ja sukujuurilla hyvin oleelli-
nen osa. Anni piti huolen, että 

sain tietää, kuinka eri henkilöt 
liittyivät minun sukuuni ja hä-
nen sukuunsa. Löytyihän siel-
tä sitten yhteinen viidennen-
kuudennen polven serkkukin 
Martti Ahtisaaren muodossa.

Ystävyys jatkuu
Olin yrittänyt jo aikaisemmin 
löytää vanhoja lapsuuden ja 
nuoruudenaikaisia tuttavia 
sosiaalisten medioiden kaut-
ta, koska yhteydet Suomeen 
olivat vanhempien poismenon 
jälkeen vähentyneet. Muuta-
man kerran olin onnistunutkin, 

mutta molemmin puolinen ke-
hitys oli vienyt meitä eri suun-
tiin eikä suhteilla ollut eloon-
jäämisen pohjaa. 

Sosiaaliset mediat johtivat 
kuitenkin karjalaissyntyiset 
leikkitoverit yhteen melkein 
60 vuoden tauon jälkeen hei-
näkuussa 2010 ja tällä ystä-
vyydellä tuntui olevan kehit-
tymisen mahdollisuuksia. Jo 
elokuun alussa - vain kuukausi 
ensi yhteyden jälkeen - syntyi 
halu tavata toisemme ja jatkaa 
leikkejä. Leikkien sisältö oli 
ehkä muuttunut, mutta vuo-

 Sosiaalinen media yhdisti leikkitoverit 
vuosikymmenten tauon jälkeen 

Iloinen kohtaaminen 
Facebookissa

❦	 Virpi Gustafsson, Norrköping Ruotsi 
Kuvat: Mirja Antila

Anni (vas.)  
ja Virpi  

Tallinnan kujilla.
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rovaikutus tulisi toivottavasti 
olemaan yhtä antoisaa kuin 
silloin lapsena. 

Päädyimme tapaamiseen 
Latvian pääkaupungissa Riias-
sa syyslomani aikaan. Pientä 
hermostuneisuutta ja kyseen-
alaisuutta matkan edellä on 
havaittavissa  Annille lähettä-
mässäni viestissä muutamaa 
viikkoa ennen matkaa:  ”… 
oikeastaan me emme tunne 
toisiamme muuten kuin, että 
”sammoi karjalaisii ollaa” ja 
se onkin kyllä jo hyvä pohja 
sen lisäksi, että äitimme olivat 
läheisiä ystäviä.”

Anni oli kaiketi samalla lin-
jalla ja ilmaisi sen rehellisel-
lä suorasukaisella tavallaan: 
”Emmehän me voi sydänys-
täviä olla, koska molemmat 
olemme eläneet oman elä-
mämme muualla.  Minusta on 
kuitenkin mukavaa, jos tiem-
me leikkaavat nyt yli kuusi-
kymppisinä. Tunnustellaan 
maaperää.”

Matkailu yhdistää
Siitä matkasta tuli lähtökohta 
uusvanhalle ystävyydellem-
me. Riiassa paransimme maa-
ilmaa, katselimme kirkkoja ja 
museoita, söimme ja nautim-
me elämästämme. Olimme jo 
Facebookissa keskustelleet 
Suvannon seutu -lehdestä ja 
olin kirjoittanut Annille:  ”Su-
vannon seutu tulee minulle ja 
luen sen aina. Se on se ainoa 
yhteys suomalaisuuteeni ja 
karjalaisuuteeni. Sen ensim-
mäisen ja ainoan Karjalan 
matkan, jonka tein, kannan 
mukanani, mutta en halua sin-
ne enää. Sieltä jäi niin paljon 
koskaan vastausta saamatto-
mia kysymyksiä taustastani 
ja kaipuuta johonkin, mihin 
ei ole todellisuuspohjaa.”

Riiassa maailmaa parannel-
lessa Anni muisti sen ja lupasi 
pitää huolen, että yhteys taus-
taani säilyisi. Sen lupauksen 
Anni on pitänyt sataprosentti-
sesti, koska myöhemmin päi-

vätyillä sivuilla voin lukea: 
…” sinä ja Suvannon seutu 
olette ne ainoat yhteydet suo-
malaisuuteeni ja karjalaisuu-
teeni.”  

Vain muutama päivä kotiu-
tumisemme jälkeen olimme 
päättäneet, että tapaamme seu-
raavanakin syksynä. 

Kommenttiemme sisällöstä 
Facebookissa huomaan, että 
pikku hiljaa olemme alkaneet 
sisällyttää keskusteluumme 
perheemme ja jokapäiväiset 
tapahtumat, toiveet sekä tun-
temukset iloineen ja surui-
neen. 

Seuraava matkamme suun-
tautui Krakovaan 2011. Olim-
me jo ennen matkaa valinneet 
pois Auschwitzissa käymisen. 
Tutustuimme sen sijaan Kra-
kovan juutalaiseen kaupungin-
osaan, sen toista maailmanso-
taa käsittävine museoineen, 
juutalaisine hautausmaineen ja 
synagogineen. Tuntemuksiam-
me ei voi sanoin kuvata, kun 
istahdimme museokierroksen 
jälkeen läheiselle penkille ve-
sisateessa. Olimme taas kerran 
saaneet muistutuksen ihmi-
sen julmuudesta. Krakova on 
kuitenkin hurmaava kaupun-
ki monipuolisine ja hienoine 
nähtävyyksineen.

Viime syksynä matkustim-
me Tallinnaan; siellä oli vel-
jeni tytär Mirja osan matkasta 
mukanamme. Olin ollut Tal-
linnassa vain kerran 70-lu-
vun loppupuolella. Halusin 
niin mielelläni nähdä, kuinka 
Eesti oli muuttunut itsenäis-
tymisensä jälkeen. Matka oli 
kaiken puolin mielialaa kohot-
tava. Kävelimme kaupungil-
la, katselimme muun muassa 
Estonia-muistomerkkiä ja Va-

pauden patsasta sekä ihailim-
me kauniita, hyvinpukeutuvia, 
hoikkia ja pitkiä eestittäriä. 
Kävimme myös kansallisteat-
terissa katsomassa ja kuule-
massa erilaisen Don Quijoten.

Neljäs matkamme on jo ti-
lattu. Tällä kertaa Budabestiin; 
sukulaiskielikansan pariin ja 
Raoul Wallenbergin toisen 
maailmansodan aikaisiin mai-
semiin, joissa hän pelasti lähes 
100 000 juutalaista joutumasta 
varmaan kuolemaan ja katosi 
itse 17. tammikuuta 1945.

Sosiaaliset mediat  
– ei pelkkää hyvää
Elän itse ruotsalaisten teini-
ikäisten maailmassa työs-
kennellessäni Norrköpingin 

kaupungin erään 7-9-koulun 
erikoispedagogina ja oppilas-
huollon vastaavana. Sosiaali-
set mediat ovat jokapäiväinen 
puheen- ja ongelmien aihe 
nuorten elämässä. 

Koulukiusaaminen on suu-
rilta osin muuttanut koulun 
käytäviltä ja pihanurkista so-
siaalisiin medioihin ja inter-
nettiin. Erilaiset kontaktisivut 
antavat pelottavan hyvät mah-
dollisuudet lain ulkopuolella 
kulkijoille ottaa yhteyttä nuo-
riimme. Meillä on suorastaan 
velvollisuus – ei vain oikeus 
– tietää, missä ja mitä nuo-
remme tekevät netissä. Keho-
tankin vanhempia liittymään 
itse Facebookiin; olkaa siellä 
kavereita nuortenne kanssa, 
seuratkaa, keitä he tapaavat  
ja mitä kontakteja heillä on.

Paras paikka nuoren tie-
tokoneelle on keittiön pöytä 
tai joku muu paikka kodissa, 
jossa itse liikumme mahdolli-
simman usein. Yhteydenotto 
sosiaalisilla medioilla on niin 

Äitiemme ystävyys oli kaiketi se
kantava osa uusittua ystävyyttämme.

”
”

Vírpi (vas.) ja Anni hämmästelevät Tallinnan muureja.
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Mukavaa muistella yhdessä

Muistan, kuinka sunnuntaisin katselin ikku-
nasta, kun ylös meidän mäkeämme tuli Hel-
li-täti mukanaan ainakin yksi lapsi eli Virpi, 
usein kaksi, myös Maija, ja ehkä myöhemmin 
kolmantena Inkerikin. 

Leikimme yhdessä, mutta siitä en muista mi-
tään. Vasta kun Virpi otti yhteyttä ja kertoi, mi-
ten keräsimme lelut, aloin ajatella, mitä tavaroita 
minulla oli. Jonkun nuken muistin ja pikkusisa-
ren lelun. Meillä oli viisi lasta ja Virpin kotona 
kymmenen; meillä oli paremmin tilaa leikkiä.

Leikittiin joka sunnuntai, mutta kun tuli 
aika mennä kouluun, tiemme erosivat. Virpi 
meni Laukon ja minä siirryin Vakkalan kou-
luun, joka oli lähempänä. Myöhemmin Vak-
kala lopetettiin, mutta silloin menin yhteiskou-

luun. Emme Virpin kanssa enää juurikaan 
tavanneet. Kuulin toki sukulaisilta hänen  
myöhemmistä vaiheistaan. 

Kun nyt liki 60 vuoden jälkeen tuli yhtey-
denotto, se tuntui heti oikealta. Meidän ei tar-
vitse teeskennellä, koska tiedämme taustam-
me ja juuremme. Voimme vapaasti muistella 
lapsuuttamme. Tavatessamme aika kuluu rat-
toisasti ja mukavaa meillä on yhdessä ollut.

Tapaamista suunniteltaessa totesimme, 
ettei kummankaan nykyisessä kotimaas-
sa kannata kokoontua, koska silloin olisi 
toisella ”velvollisuuksia”.  Outo ympäris-
tö vapautti. Oli mukava huomata, kuinka 
hyvin asetuimme rooleihimme. Me lapsuu-
denystävät tunnemme ja tunnustamme juu-
remme.  Ystävyys ja tapaamiset jatkuvat!

Anni Purontaa

äärettömän helppoa. Vain 
pieni napsaus etusormella ja 
koko elämäsi voi olla kaik-
kien tutkittavana - siellä jos-
sakin. 

Sosiaalinen media johti kar- 
jalaissyntyiset leikkitoverit yh- 
teen melkein 60 vuoden tauon 
jälkeen ja ystävyys jatkuu. Iloi-
sia tarinoita ei voi lukea joka 
päivä ja siksi on tärkeää muis-
taa, että sosiaalisilla medioilla 
on myös haittapuolensa, joilta 
meidän tulee suojella lapsiam-
me ja lapsenlapsiamme.

Toivon kaikille yhtä hyviä 
ja auringonpaisteisia Face-
book-kokemuksia kuin itsel-
läni on. ❦

Neuvotteluvalta on in-
vestointipankkiiri Sami 
Miettisen ja teologian 

tohtori Juhana Torkin yh-
teinen teos vuodelta 2008. 
Kirjassa käsitellään neuvotte-
lussa tarvittavia taitoja moni-
puolisesti ja haastetaan lukija 
arvioimaan omia neuvottelu-
taitojaan. Kirjailijoiden omat 
kokemukset ja osuvat henki-
löhaastattelut tuovat kirjaan 
kiinnostavan näkökulman 
käytännön tilanteisiin.

Kirjailijoiden asiantuntijuus 
vakuutetaan lukijalle kirjan 
esipuheessa. Itse asiaan pääs-
tään käsiksi jo heti toisessa 

luvussa, jossa käytännössä 
tulee esiin tiivistettynä koko 
kirjan sisältö. Ensimmäinen 
luku on kirjoitettu niin mu-
kaansa tempaavasti, että luki-
ja haluaa tietää enemmän ai-
heesta ja kirja on suorastaan 
ahmittava loppuun melkein 
yhdeltä istumalta. Kirja on 
jaettu lukuihin, joissa käsitel-
lään huippuneuvottelijan nel-
jää perusominaisuutta: valtaa, 
analyyttisyyttä, sosiaalisuutta 
sekä periaatteellisuutta.

Kirjassa avataan lukijalle, 
mitä on neuvottelu; miten ja 
miksi neuvotteluun valmis-
taudutaan. Neuvottelu on 

prosessi, johon osallistuvi-
en täytyy tietää, mitä tavoi-
tellaan, mitä oikeasti tarvi-
taan ja millä keinoin näihin 
tavoitteisiin voidaan päästä. 
Neuvottelukumppani on hy-
vä tuntea, jotta neuvottelu-
suhde tulee oikealla tavalla 
ansaituksi ja neuvottelusta 
muodostuu rakenteeltaan 
jäntevä ja tuloksellinen. 
Kappaleessa olevat esimer-
kit suomalaisista neuvotteli-
joina maailmalla tuovat esiin 
kulttuurien eroja neuvottelu-
tavoissa sekä suomalaisten 
ominaispiirteitä, jotka jos-
kus ovat eduksi neuvottelui-

den etenemiselle. Aina eivät 
neuvottelut onnistu, kuten oli 
odotettu.

Neuvotteluroolit
Ihmiset voidaan jakaa neu-
vottelutilanteissa erilaisiin 
rooleihin sen mukaan, mikä 
on henkilölle tyypillistä val-
takäyttäytymistä kyseisessä 
neuvottelussa. Näitä kuvaa-
maan kirjoittajat kertovat mi-
ten alfat, oomegat, beetat ja 
gammat käyttäytyvät neuvot-
teluissa ja miten suoraa valtaa 
sekä epäsuoraa valtaa voidaan 
käyttää erilaisissa tilanteissa. 
Hyvä neuvottelija kykenee 

Neuvotteluvalta - kirjavinkki 

Miten tulen 
huippuneuvottelijaksi? 
Miettinen & Torkki, Neuvotteluvalta, WSOY

Helmeri-lehden lukija Pirjo Onza suosittelee Neuvotteluvalta-kirjan lukemista jokaiselle, joka  
haluaa kehittää neuvottelutaitojaan ja joka joutuu työssään erilaisiin neuvottelutilanteisiin.  
Kirjan lukija Pirjo Onza esittelee kirjan sisältöä ja aihepiiriä seuraavasti.
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tarkkailemaan omaa ja neu-
vottelukumppanien statusta, 
näin saavutetaan neuvotteluis-
sa todennäköisemmin haluttu-
ja tavoitteita. Status lunaste-
taan käytöksellä. Hyvä neu-
vottelija osaa siirtyä omasta 
mukavuusalueestaan tarvitta-
essa. Tavoitteen ja päämäärän 
asettaminen lisää neuvotteli-
jan itseluottamusta ja parantaa 
valta-asemaa. Tähän sopivaksi 
työkaluksi kirjassa esitellään 
PRV (paras realistinen vaih-
toehto) ja miten se asetetaan 
itselle ennen neuvottelua. 
PRV:n avulla voidaan mitata 
neuvottelun onnistumista.

Analyyttisyyttä tarvitaan 
neuvotteluissa, jotta päästäi-
siin ”yhteisvoittoon”. Neu-
vottelijan taito eläytyä vasta-
puolen tarpeisiin lisää tehok-
kaamman ja paremman neu-
vottelutuloksen saavuttamisen 
mahdollisuuksia. Pareto-op-
timin löytäminen kaikkien 
neuvottelijoiden omien PRV-
pisteiden välillä on paras saa-
vutettavissa oleva vaihtoehto 
kaikille osapuolille. Tätä ku-
vataan neuvottelun huipputi-
lanteeksi. Neuvottelua tulee 
analysoida eri näkökulmista. 
Ei riitä, että sitä analysoidaan 
vain oman ja neuvottelukump-

panin näkökulmasta. Omien 
tavoitteiden lisäksi vaihtoeh-
toja neuvotteluissa ovat myös 
kompromissit, synergian löy-
täminen, poiskävely sekä kol-
mannen tahon näkökulmien 
oivaltaminen. Näiden vaihto-
ehtojen analysointiin kannat-
taa käyttää aikaa ennen neu-
votteluja. Luovuus on tärkeä 
osa analyyttisyyttä ja se yh-
dessä faktojen ymmärtämisen 
sekä kokonaisuuden hahmot-
tamisen kanssa vie molempia 
neuvottelijoita kohti hyödyttä-
vää yhteisvoittoa.

Tunteet vaikuttavat
Tunteet vaikuttavat meihin 
kaikkiin ja ne ovat läsnä myös 
neuvottelutilanteissa kuuluen 
neuvotteluprosessiin. Hyvän 
neuvotteluilmapiirin luomi-
nen on kirjan kirjoittajien 
liike-elämän neuvottelijoiden 
keskuudessa tekemien ky-
selyiden perustella kaikkein 
tärkein tekijä neuvotteluiden 
onnistumiselle. Hyvän ilma-
piirin luomiseen vaikuttavat 
myös monet ulkoiset tekijät, 
kuten kahvitarjoilut sekä tuo-
lien ja pöytien asettelut. Oman 
tunneherkkyyden hallinta ja 
oikeanlainen tilanteeseen so-
piva viestintätyyli sekä toisen 

osapuolen ymmärtäminen 
ovat sosiaalisen taidon kol-
me askelmaa. Ihmiset ovat 
introvertteja tai ekstrovertte-
jä myös neuvottelutilanteissa. 
Eleet, ilmeet ja kehonkieli pal-
jastavat paljon. Sosiaalisuus 
on kykyä signaloida ja hallita 
tunteita.

Periaatteellisuus ja etiikka 
ovat neuvotteluiden kanta-
vat voimat. Maineen ja luot-
tamuksen saavuttaminen on 
usein hidasta, mutta niiden 
menettäminen voi tapahtua 
hetkessä. Onnistuneessa ja 
hyvin johdetussa neuvotte-
lussa saavutetaan sitoutumis-
ta ja vähennetään myöhempi-
en neuvotteluiden ongelmia. 
Henkilösuhteiden luomiseen 
voi panostaa hyvällä ensivai-
kutelmalla ja viestinnällä sekä 
kartoittamalla tarpeet jo neu-
votteluiden alkuvaiheessa.

Kirjassa käsitellään johta-
juuteen kasvamista suoriutu-
misen ja hyvän itseluottamuk-
sen kautta. Karismaattinen 
johtaja visioi, kommunikoi ja 
ratkaisee ongelmia ja saa muut 
tekemään ja pitämään lupauk-
sia. Luvun lopussa on kirjai-
lijoiden tekemä presidentti 
Martti Ahtisaaren haastatte-
lu, jossa Ahtisaari kertoo käy-
tännön esimerkkejä tiukoista 
ja jännittävistäkin neuvottelu-
tilanteista maailmalla.

Kirja on erinomainen luku-
paketti kaikille niille, jotka 
joutuvat neuvottelutilantei-
siin ja se avaa oven neuvotte-
luiden maailmaan myös niille, 
joilla kokemusta ei vielä ole. 
Sen oikeat esimerkit aidoista 
tilanteista ja historiasta se-
kä haastattelut elävöittävät 
kirjaa ja tekevät siitä käy-
tännön läheisen ja kiinnosta-
van. Kirjassa kirjoitetaan, että 
neuvottelutaidolla saat, mitä 
neuvottelet ja tämä pitää täy-
sin paikkansa. Tarkkailemalla 
itseään neuvottelutilanteissa 
oppii hyväksi neuvottelijaksi 
ja jatkuva oppiminen on tällä-

kin saralla tarpeellista. Kirjan 
avulla löytää ne asiat omasta 
neuvottelutaidostaan tai -tai-
dottomuudestaan, joilla on 
merkitystä ja joiden hallinnal-
la päästään kohti haluttua pää-
määrää. Kun tunnistaa itses-
tään, onko introvertti vai ekst-
rovertti neuvottelija ja vielä, 
kun oppii määrittämään käyt-
tämismallinsa alfojen, beeto-
jen, oomegojen ja gammojen 
joukosta on päässyt alulle me-
nestyksekkään neuvottelijan 
polulle. Tarkkailemalla itse-
ään ja muita neuvottelutilan-
teissa, voi oppia paremmaksi 
neuvottelijaksi ja saada mitä 
tavoittelee.

Filosofian lisensiaatti Päi-
vi Kärkkäisen toteamus 
”Mediapeliä”-otsikon alla 
kuvaa, miten tärkeää on har-
joituttaa itseään neuvottelui-
hin, jotta läsnäolokin onnistuu 
luonnollisesti ”teorioiden 
tunteminen on hyväksi, 
mutta itse neuvottelutilan-
teessa ne pitää unohtaa ja 
olla vain läsnä”.

❦	Teksti: Pirjo Onza

Neuvottelu on prosessi, johon osallistuvien täytyy tietää, mitä ta-
voitellaan, mitä oikeasti tarvitaan.

Pirjo Onza
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Outi Mäenpää Mercurin palveluseminaarissa:

Hae viestinnälläsi ratkaisua,
älä tyrmäysvoittoa

Aikana, jolloin ihmisten 
odotetaan työskentele-
vän yhä tehokkaammin 

ja tuotteliaammin, ei ole yh-
dentekevää, miten viestimme 
toinen toisillemme.  Ihminen 
voi tyrmätä toisen sanallisesti 
monin tavoin. Kokoukset tar-
joavat erinomaisia esimerkke-
jä tästä.  

”Toisen energiaa voi syö-
dä mitätöimällä ideat ja eh-
dotukset heti alkuunsa. Kun 
mitätöijä pääsee näin hallitse-
maan tilannetta, ideat helposti 
tyrehtyvät”, muistutti näytte-

lijä, viestintäkouluttaja Outi 
Mäenpää Mercurin Palvelu 
polttopisteessä -seminaarissa 
2013.

”Rennossa ja virheitä salli-
vassa ympäristössä ihminen 
on parhaimmillaan.  Meidät 
on kasvatettu pelkäämään 
epäonnistumista.  Näinkö ra-
kennetaan 7-19-vuotiaista vir-
heitä pelkäämättömiä, itseensä 
luottavia ihmisiä?” Mäenpää 
huomautti. 

Yritykset, joissa huomioi-
daan virheet vain syyllisten 
löytämiseksi, menettävät ka-
pasiteettiaan. Syyllisten etsi-
misen sijaan tulisikin miettiä, 

❦	 Teksti ja kuva: Taru Mälkiä miten asiat tehtäisiin toisin. 
Toisin sanoen on etsittävä rat-
kaisuja.  ”Kyllä suomalainen 
osaa syyllistää muutenkin itse 
itseään ihan riittävästi.”

Voit muuttaa omaa reagointiasi
Ihminen ei voi juurikaan 
muuttaa toista ihmistä eikä 
muokata hänen viestintäänsä. 
Sen sijaan hän voi muuttaa 
omaa tapaansa reagoida vies-
teihin ja näin vaikuttaa myös 
toisen käyttäytymiseen. On 
hyvä muistaa, ettei kaikkia toi-
sen lähettämiä tunnekoukkuja 
kannata nielaista.

Sanojen lisäksi viestimme 
myös muilla tavoilla. Eräi-
den selvitysten mukaan koko-
naisviestinnästämme puheen 

osuuden arvioidaan olevan 
seitsemän prosenttia, kasvo-
jen ilmeiden ja äänenpainon 
38 prosenttia ja kehon vies-
tinnän jopa 55 prosenttia. 

Mäenpään mukaan meillä 
arvostetaan liikaa asiantunti-

javiestintää, jossa puhuja käyt-
tää ilme- ja elekieltä mahdol-
lisimman vähän. Ikävä kyllä 
tällaista viestintää on muiden 
vaikea tulkita.   

Viestinnässä käytetään 
myös niin sanottuja pelejä. Pe-
lin tunnistaa siitä, että ihminen 
ei ilmaise suoraan tarvettaan 
vaan käyttää hyväksi manipu-
lointia, nalkutusta tai vaikkapa 
mykkäkoulua, ja näin pidättää 
toiselta hyvän olon tunteen. 

Ylä- vai alastatus?
Mäenpää kertoi kuulijoil-
leen myös statuksen käytöstä.  
Status kertoo siitä, millaisen 
viestintäalueen ihminen ot-
taa hallintaansa, ei siitä, kuka 
tai mitä hän on. Esimerkiksi 

poliitikot pyrkivät korkeaan 
ylästatukseen. Tällöin liikkeet, 
katsekontakti ja puhe pide-
tään rauhallisina.  Näin ihmi-
nen viestii, että hallitsee asiat.  
Alastatuksen käytöstä kielivät 
puolestaan pienet, nopeat liik-
keet, jotka tapahtuvat lähellä 
kasvoja. Naisellisuuteen lii-
tetäänkin usein alastatuksen 
käyttö. 

Outi Mäenpää tähdensi, et-
tä vuorovaikutustilanteessa - 
vaikkapa palvelu- tai neuvot-
telutilanteissa - on hyvä pyr-
kiä käyttämään samaa statusta 
kuin vastapuoli. 

Näyttelijä ja viestintäkou- 
luttaja Outi Mäenpää opas-
ti Palvelu polttopisteessä 
-seminaarissa rakentavien 
viestintäkeinojen käyttöön.

Rennossa ja virheitä sallivassa 
ympäristössä ihminen on parhaimmillaan.

”
”
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Helsingin Merkonomit jär-
jesti 13.5. ja 14.5. kaune-
usillat Oriflame-tuottei-

den edustajien Tytti Meierin 
ja Nina Kalevin kanssa. 

Helmereitten järjestämiin 
kauneusiltoihin osallistui täl-
lä kertaa 23 kauneudenhoi-
totuotteista ja hemmottelusta 
kiinnostunutta. 

Saimme vinkkejä, opastus-
ta ja mahdollisuuden kokeil-
la Oriflame-tuotteita kaikessa 
rauhassa.

Tehtiin porukalla kasvohoi-
dot ja hoidettiin kädet kau-
niiksi! Oli helppo testailla it-
selle sopivia tuotteita ja tehdä 
onnistuneita tuotevalintoja, 
kun asiantuntijat olivat meitä 
opastamassa. Teimme kasvo-
jenpuhdistuksen ja kuorinnan, 
levitimme naamion, seerumit 
ja lopuksi hoitovoiteen. Sitten 
kädet kuntoon ja kynnet kau-
niiksi. 

Parhaat, juuri itselle sopivat 
tuotteet löytyivät kokeilemal-
la. Illan jälkeen kasvojen ja 
käsienhoito on helppoa ja no-
peaa myös kotona Oriflamen 
monipuolisilla hoitotuotteilla.

Hyvinvointitilaisuudet syyskuussa
Tytti Meier lupautui seuraa-
vaksi järjestämään yhdistyk-
sellemme luentotyyppisen il-
lan Wellness- hyvinvointituot-
teista. Illan aikana pääsemme 
testaamaan ja maistelemaan 
Wellness-keittoja. Kaikille 
osallistujille on luvassa myös 
tuotelahja.

Tytti kertoo ihan perusjuttu-
ja syömisestä; sellaisia, jotka 
monelta on unohtunut. Mie-
titään, miksi sairaudet vaan 

Hyvinvointitilaisuudet to-
teutetaan torstaina 12.9. ja 
maanantaina 16.9. Helmeri-
en toimistolla. Samansisältöi-
siä iltoja on siis kaksi. Terve-
tuloa mukaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set: www.helmeri.fi > tapah-
tumat. ❦

lisääntyvät, vaikka syödään 
”terveyttä edistäviä” ruokia? 
Mikä olisi se, joka oikeasti 
laihduttaa ja miksi? Puhutaan 
elämäntapamuutoksesta ilman 
luopumista ja siitä, miksi vä-
lipalalla on väliä. Mikä meitä 
ihmisiä oikein vaivaa? Ja mik-
si jokaiseen vaivaan haetaan 
lääkettä, mutta ei sen aiheut-
tajaa. Voisiko ruoka kuitenkin 
olla se paras lääke? Kuten jo 
satoja vuosia?  

Helmeritkevään
kauneus-
illassa

❦	 Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Hemmottelua 
Helmerien kauneusillassa 

Tytti Meier ja Nina Kalevi esittelevät tuotteita. Testattiin Oriflamen kosmetiikkaa..

Kädet ovat käyntikorttisi

Kosmetiikkatuotteiden esittelyä ja hyviä tarjouksia.
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Musiikki siivitti 
Tarton matkaa

HelmeritTartossa26. - 28.4.

Tarton raatihuoneentorin vanhat rakennukset ihastuttivat. Ryhmämme tu-
tustui oppaan johdolla kaupungin vanhaan keskustaan.

Tarton yliopiston päärakennus on komea.

”Ikkunoissa” tervehtivät yliopiston entiset opettajat.  Pöltsamaan viinikellarissa maisteltiin talon omia 
tuotteita.

Teuvo ja Maria pitivät ta-lon mustikkaviinistä.

Keväiselle Tarton musikaalimatkalle osallistui ilahduttavan suuri ryhmä 
Helsingin ja Tampereen Merkonomien edustajia, peräti 37 henkilöä. 

Saimme nauttia hienosta Sound of Music -musikaalista Tarton 
kuuluisassa Vanemuine-teatterissa.

Sound of Musicin päätähtenä, Mariana, loisti Hanna-Liina Võsa, vi-
rolainen musikaalitähti, joka on esiintynyt Broadwaylla ja Suomessa-
kin Helsingin kaupunginteatterin Hairspray-musikaalissa.  Ihanat sävelet  
jäivät mieleen ja siivittivät koko loppumatkaamme Virossa – ja vähän 
vielä Suomessakin.

Paluumatkalla Tartosta Tallinnaan kävimme tutustumassa Põltsamaan 
kartanoon ja sen viinituotantoon. Saimme maistella hyviä marjaviinejä 
talon viinikellarissa. 

Kevät oli myöhässä myös Etelä-Virossa, eikä se ollut huhtikuun lopulla 
ehtinyt Tarttoonkaan.  Paluumatkalla  kevätaurinko jo lämmitti ja Põltsa-
maalla pääsimme ulkoterassille herkuttelemaan ostamillamme paikallisilla 
tuotteilla, viinillä ja juustolla.

Kiitos osallistujille hyvästä matkaseurasta. 

❦	Teksti ja kuvat: Merja Äimänen
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Puotilan kartanoon kuulu-
vassa Pehtoorin talossa 
on avattu Cafe Svenkka 

-niminen kahvila-ravintola 
heinäkuussa. Puotilan Kar-
tano on tällä hetkellä poissa 
käytöstä. Kartano on kuiten-
kin kaunis, vaikka hiukan 
rapistuneenaankin. Puotilan 
kartanon täydellinen kunnos-
taminen alkaa myöhemmin. 

Svenkka-nimellä on vahvo-
ja perinteitä, sillä Pehtoorin 
taloon perustettiin yksi Suo-
men ensimmäisistä diskotee-
keista eli Club Sven Tuuva 
vuonna 1969. Myöhemmin 
paikan nimi muuntui muotoon 
Svenkka ja se oli toiminnassa 
vielä muutama vuosi sitten. Se 
oli pisimpään Suomessa yhtä-
jaksoisesti toiminut disko.

Sven Tuuva -nimi juontuu 
siitä, että talon sisäseinässä on 
kipsinen Sven Tuuvan rinta-

Vuosaari Golfin klubitalon 
Ravintola Väylässä. 

Itä-Helsinki-palkinto
Itä-Helsinki-palkinto on 
myönnetty 22.8.2013 Puoti-
lan kartanon ystävät ry:lle! 
Palkinnon takana ovat Itä-
Helsingin Yrittäjät ry, LC 
Helsinki Itä ja Helsingin Uu-
tiset. Palkinnon luovutti valta-
kunnansovittelija Esa Lonka.

kuva. Vakavamielinen kipsi-
hahmo pitää hallussaan talon 
herruutta yhä edelleen.

1700-luvulta peräisin ole-
vaan rakennukseen on remon-
toitu perheystävällinen Café 
Svenkka ja pihaan on raken-
nettu viihtyisä terassi. Kauniil-
la terassilla on pidetty arki-il-
taisin pihakonsertteja ja muuta 
ohjelmaa. Kulttuurikarkeloi-
den ja erilaisten taidenäytte-
lyiden toteuttamisesta vastaa 
Puotilan kartanon ystävät ry.

Café Svenkka on nimensä 
mukaisesti enemmänkin kahvi-
la, mutta siellä on myös A-oi-
keudet. Tarjolla on pientä suo-
laista ja makeaa. Joka päivä tar-
joillaan salaatti + keittobuffet.

Rakennuksen on ravintolan-
pitoa varten vuokrannut Sanna 
ja Pekka Puhakan P & S Crew 
-yhtiö. Samat yrittäjät toimi-
vat ravintoloitsijana myös 

Itä-Helsinki-palkinto on 
tunnustus merkittävästä työstä 
alueen tunnettavuuden, viih-
tyvyyden, harrastusten ja elä-
mänlaadun lisäämiseksi sekä 
imagon nostamiseksi.

Café Svenkan toiminnas-
ta ja tapahtumista löytyy li-
sätietoa mm. facebookista
https://fi-fi.facebook.com/
PuotilanKartano, www.puoti-
la.fi sekä www.svenkka.fi  ❦

Puotilan diskovanhus nuortuu ❦	 Teksti ja kuva: 
Liisa Kotimäki

Helmerin ruokanurkkaus

Liisan mustikka-puolukkapiirakka

150 g voita
1 ½ dl sokeria
2 munaa
2 dl vehnäjauhoja
1 dl kaurahiutaleita
1 tl kardemummaa
1 tl leivinjauhetta

Täyte:
4 dl mustikoita 
1 dl puolukoita
1 prk kermaviiliä
1 muna
½ dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
2 tl perunajauhoja

Vaahdota voi ja sokeri, lisää 
munat yksitellen vatkaten. Se-
koita jauhot keskenään ja lisää 
jauhoseos taikinaan. Painele 
taikina piirakkavuoan pohjalle 
ja reunoille. Paista piirakka-
pohjaa 200-asteisessa uunis-
sa alimmalla tasolla noin 15 
minuuttia.

Valmista sillä aikaa täyte. 
Sekoita kermaviilin joukkoon 
muna, perunajauhot, soke-
ri, vaniljasokeri. Levitä täyte 
puolikypsän piirakkapohjan 
päälle. Ripottele pinnalle mar-
jat. Paista edelleen noin 15–20 
minuuttia 200 asteessa. Tarjoa 
vaniljakastikkeen tai jäätelön 
kanssa.

Sinikan sienikastike

1 l  tuoreita sieniä esim. kan-
tarelleja tai tatteja
2 rkl voita
½ dl vehnäjauhoja
2 dl maitoa
1 prk kermaa
mustapippuria
½ tl suolaa
1 dl tuoretta persiljaa

Puhdista ja pilko sienet. Paista 
sieniä, kunnes sienistä irron-
nut neste on haihtunut. Lisää 
voi ja vehnäjauhot, sekoita. 
Lisää maito ja kerma, kypsen-
nä muutama minuutti ja sekoi-
ta tasaiseksi. Lisää mausteita 
maun mukaan.

Tarjoa pastan tai keitettyjen 
perunoiden kera. 

Hyvää ruokahalua!

Nauti syksyn herkuista

Sinikka on poiminut nämä 
Rautalammin mökin pihalta ja 
lähimetsästä.

Liisa Kotimäki on leiponut syksyn marjoista ihanan mustikka-puolukkapiirakan. 
Sinikka Karanko puolestaan teki syksyn sienisadosta maistuvan kastikkeen. 
Molemmat haluavat jakaa herkkunsa jäsenillemmekin.
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Café Svenkan avajaisia 
vietettiin 6.7.2013
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MJK-instituutissa on kä-
sillä muutosten syksy. 
Muutimme elokuun 

lopulla uusiin, upeisiin tiloi-
hin Helsingin Ruoholahteen 
yli 15 vuoden Rööperissä toi-
mimisen jälkeen. Nykyiset, 
valoisat toimitilamme ovat 
muuntautumiskykyiset ja vas-
taavat tämän hetkisiin tarpei-
siimme aiempaa paremmin.

Myös järjestämämme mer-
konomitutkinto on jälleen 
ollut muutosten kourissa. 
Uudistunut tutkinto soveltuu 
suoritettavaksi hyvin monen-
laisissa työtehtävissä jousta-
van moduulirakenteensa an-
siosta. Sama moduulirakentei-
suuden trendi näkyy yhä use-
ammissa näyttötutkinnoissa.

Tutkintotarjontaamme kuu-
luvat Liiketalouden perustut-
kinnon (merkonomi) lisäksi
– Taloushallinnon ammatti-

tutkinto
– Yrittäjän ammattitutkinto
– Myynnin ammattitutkinto
– Markkinointiviestinnän am-

mattitutkinto
– Markkinointiviestinnän eri- 

 

koisammattitutkinto sekä
– Johtamisen erikoisammatti-

tutkinto (JET).
Lisäksi tarjoamme valmis-

tavaa koulutusta Sihteerin 
ammattitutkintoon. Tutustu 
tutkintotarjontaamme verk-
kosivuillamme www.mjk.fi, 
ja hae juuri sinulle sopivaan 
tutkintoon!

Tule tapaamaan meitä Bis-
nes-päiville 4.-5.9.2013 Hel-
singin Messukeskukseen, 
osastolle numero 5r60. Uudis-
tuneisiin tiloihimme voit tulla 
tutustumaan MJK-instituutin 
avoimien ovien päivänä. Sii-
tä ilmoittelemme tarkemmin 
tuonnempana niin ikään verk-
kosivuillamme. ❦

MJK-instituutissa 
puhaltavat uudet tuulet!

❦	 Teksti: Ipu Ruusunen,  
MJK Koulutuspäällikkö 
Kuvat: Matti Niemelä

Rehtori Risto Oksanen

Koulutuspäällikkö Ipu Ruusunen

Uusi osoite: Itämerenkatu 1, 
8.krs, 00180 Helsinki
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Avoin ammattiopisto aloittaa 
toimintansa syksyllä
Avoin ammattiopisto on yksi tapa, jolla Helsingin kaupunki 
toteuttaa nuorisotakuuta. Helsinkiläisnuorille avautuu syksyllä 
uusi mahdollisuus opiskella ammatillisia opintoja, kun Stadin 
ammattiopistossa käynnistyy avoimen ammattiopiston toiminta. 

Avoin ammattiopisto tarjoaa ohjausta ja koulutusta ilman 
opiskelupaikkaa oleville helsinkiläisille nuorille sekä niille Sta-
din ammattiopiston opiskelijoille, jotka ovat keskeyttäneet tai 
ovat keskeyttämässä opintonsa. Ideana on, että avoimessa am-
mattiopistossa suoritetut opinnot voi myöhemmin saada hyväksi 
luettua ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa.

Joustavaa opiskelua ympäri vuoden
Avoimessa ammattiopistossa voi opiskella joustavasti ympäri 
vuoden ammatillisten perustutkintojen osia ja suorittaa erilaisia 
kursseja kuten tulityö, ensiapu, hygieniapassi ja työturvalli-
suuskortti. Maahanmuuttajanuorille on tarjolla suomen kielen 
opintoja yhdistyneenä ammatillisiin opintoihin. 

Kaikille avoimen ammattiopiston opiskelijoille räätälöidään 
yksilölliset koulutussuunnitelmat. Nuoret opiskelevat pienryh-
missä, työssäoppimalla, oppisopimuskoulutuksessa tai verk-
kokursseilla. 

Avoimen ammattiopiston koulutustarjonta päivitetään syys-
lukukauden 2013 alussa. Kursseista kiinnostuneet voivat olla 
yhteydessä Helsingin kaupungin Tulevaisuustiskiin tai Stadin 
ammattiopiston urasuunnitteluohjaajiin.
Lisätietoa: www.hel.fi/hki/ammatillinen/fi/Nuorten+koulutus/
Avoin+ammattiopisto

Uutisia

TYÖJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösval-
taisuuden toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsi-
joiden valinta

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet

6. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2014

7. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hal-
lituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valm-
istelu- ja toimielimien jäsenille maksettavien 
korvausten perusteista

8. Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen 
ja seniorijäsenen jäsenmaksun  sekä mahdollisen 
liittymismaksun suuruus ja tukijäsenten jäsenmak-
sun vähimmäismäärä.

9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2014

10. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilö-
kohtaiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 
2014 tilejä ja hallintoa

12. Käsitellään hallituksen sääntömuutosehdotus

13. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
 
14. Muut mahdolliset asiat

15. Ilmoitusasiat

16. Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu

Helsingin Merkonomit ry:n hallitus

Kutsu Helsingin 
Merkonomit Ry:n 
syyskokoukseen

Aika: torstai 21.11.2013  klo 18.00
Paikka: Helsingin Merkonomien toimisto,

Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki

Kevään Helmeri-stipendi 
Helsingin Merkonomien  tämän vuoden stipendi, rahalahja ja 
loppuvuoden täysjäsenyys, annettiin Suomen Liikemiesten Kaup-
paopistossa, SLK:ssa, keväällä valmistuneelle Maria Taralle.

Stipendiaattimme Maria Taran suorittama tutkinto on Liike-
talouden perustutkinto, merkonomi, talous- ja toimistopalvelut.

Stipendi myönnettiin opettajien suosituksesta ja perusteluna 
oli kiitettävä opintomenestys. 
Lämpimät onnittelut, Maria!

Työttömyyskassan hallituksessa 
Helmeri-jäsenen vaihdos
Työttömyyskassa Nomitin kevään edustajiston kokouksessa 
25.5.2013 valittiin kassan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Helsingin Merkonomien hal-
lituksen jäsen Heikki Immonen.

Nomit-kassan hallituspaikan puolestaan jätti muiden kiireiden 
vuoksi yhdistyksemme hallituksen jäsen Irmeli Satka.

Heikki Immonen tuntee työttömyyskassan toiminnan jo pitkältä 
ajalta. Hän ollut ollut aikaisemmin pitkään mukana kassan halli-
tuksessa, mutta välillä muutaman vuoden ”sivussa” varajäsenen 
paikalla.

Tervetuloa!

13. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat

Helsingin Merkonomit ry:n hallitus

Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
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Uutisia

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.

Tapahtumakalenteri

Helmerien
juridiikan koulutusta

Ti 22.10. klo 17.00 – 20.00
Iltakurssi perhe- ja perintöoikeudesta

Paikka: Helsingin Merkonomien toimisto,
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki

Koulutustilaisuudessa valotetaan perhe- ja perintöoikeu-
den peruskysymyksiä, joista jokaisen kannattaa olla sel-
villä. Koulutus on tehokasta, keskustelevaa pienryhmä-
koulutusta, koska tilaisuuteen otetaan vain 12 opiskelijaa. 

Kouluttajana varatuomari Hannu Äimänen.

Koulutustilaisuudessa käsitellään:
perimysjärjestystä, perunkirjoitusta, lakiosaa, pesänsel-
vitystä ja perinnönjakoa, kuolinpesän osakkaan vastuuta 
pesän veloista, testamenttityyppejä, testamentin tekemistä, 
perintöverotusta, aviovarallisuutta, avio-oikeutta ja avio-
ehtoa, ositusta ja sen sovittelua, avoliittoa

Tauolla on tarjolla kahvia ja pientä välipalaa.

Hinta: 50,00 e, maksuviite: 291356
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 7.10.
Ilmoittaudu nopeasti, koska paikkoja on rajoitetusti.

Tervetuloa juridiikan iltaan!

To 5.9. klo 19.00
Georges Feydeau

Hotelli Paradiso

Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö

Ranskalainen vauhtifarssi

Hinta: 35,00 euroa, maksuviite: 291233
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

La 7.9. klo 8.30
Jekyll & Hyde -musikaaliretki Turkuun
 
Tutustumme opastettuna Luostarinmäen käsityöläismuseon 
keskeisimpiin koteihin ja käsityöläisverstaisiin. Vanhan 
verkatehtaan Ravintola Verkahovin runsaasta noutopöydästä löytää 
varmasti jokainen mieleistään suuhunpantavaa. Turun 
Kaupunginteatterin Jekyll & Hyde -musikaalissa on TS:n mukaan 
komea musiikki, upeat laulajat, vaikuttava visualisointi ja tehokkaat 
joukkokohtaukset.

Klo 8.30 Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista PS-Bussi Oy:llä kohti 
Turkua. Ohjelman löydät Helsingin Merkonomien nettisivuilta:  
www.helmeri.fi.

Suomen Merkonomiyhdis-
tysten Liitto – SMYL ry:n 
kevätliittokokous järjestet-
tiin aurinkoisena lauantai-
na, 18. toukokuuta, Kot- 
kassa Merikeskus Vella-
mossa.

Helsingin Merkonome-
ja kokouksessa edustivat 
Merja Äimänen ja Sirkka 
Warvas. Liittokokouksessa 
hyväksyttiin muun muassa 
edellisen vuoden tilinpää-
tös ja toimintakertomus.

Ennen kokouksen alkua 
julkistettiin Vuoden 2013 
kunniamerkonomi: kotka-
lainen merkonomi ja lahja-
kas muusikko-kapellimes-
tari Mika Huusari. Mika 
Huusari taituroi haitarilla 
meille myös ihanaa musiik-
kia, muun muassa Edit Piaf 
-musikaalista, jota esitetään 
ravintola Kairossa ja jonka 
kapellimestarina Huutari 
toimii.  

SMYL:n kevätliittokokous 
pidettiin Kotkassa

Sirkka Warvas (vas.) ja Carola 
Gustafsson Vellamon terassilla.

 Markku Mikkola (vas.) ja Heljä 
Haapala luovuttivat kunniakirjan 
ja viirin Mika Huusarille.
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Ti 1.10. klo 18.00
Matkailuilta ravintola Farossa
Kellosaarenranta 2, 00180 Helsinki
 
Tervetuloa Helmerien omaan matkailuiltaan!

Helmerien matkailuiltaa vietämme lokakuun 1. 
päivänä ravintola Farossa Ruoholahdessa, lähellä 
metroasemaa.
Illan aikana tutustutaan Matka-Agenttien maailmaan, 
kuullaan Balkanin ”uutuudesta”, mielenkiintoisesta 
ja kauniista Serbiasta, ihastellaan Costa Cruises -va-
rustamon loistoristeilyjä maailman merille...

ja nautitaan välimerellisistä pikkuherkuista viinilasillisen kera.
Tilaisuuden hinta: 10 euroa (sisältää tarjoilun), maksuviite 291327
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään perjantaina 20.9.

Tule mukaan katkaisemaan syksyä aurinkoisten matkojen ja 
makujen maailmaan!
Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä! Ystäväsikin on tervetullut.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen 
www.ravintolafaro.fi

To – su 3. – 6.10.
Tyyli- ja hyvinvointimatka Viron Pyhäjärvelle 
 
Eteläisessä Virossa, Otepään kupeessa, kauniissa järvimaisemassa 
sijaitseva Pühajärven kylpylähotelli, Pühajärve Spa & Lomakeskus, 
tarjoaa ihastuttavat puitteet lomailulle. 

Matkamme ohjelmassa on tyyli- ja tapakouluttaja Riitta Pullan lu-
ento: tule mukaan kuulemaan ja oppimaan mm. pukeutujan vastuu-
ta, asusteiden käyttöä, persoonallista tyyliä… Saat mukaasi uudet, 
kivat vinkit, mitä kannattaa huomioida omassa pukeutumisessa ja 
olemuksessa! Katso lisää www.egotraining.fi. 

Matkan hinta: 395,00 euroa/henkilö
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 80,00. Yksinmatkustavan on va-
rattava yhden hengen huone.
Hintaan sisältyy:
* laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä kansipai-
koilla. Ryhmälle varattu kokoustilat (meno-paluu), jossa kahvi, tee 
ja hedelmätarjoilu
* matkaohjelman mukaiset kuljetukset Tallinna-Pühajärve-Tallinna
* majoitus kahden hengen huoneessa Pühajärve Spa –kylpylähotel-
lissa
* matkaohjelman mukaiset ateriat
* neljä kylpylähoitoa seuraavasta valikoimasta: osahieronta (20 
min), porekylpy, jalkakylpy, lämmin savipakkaus, paikallinen turve-
hoito, kylmä parafiinikääre, parafiinihoito käsille, parafiinihoito ja-
loille, suolahuone (30 min), hierontatuoli, hierontasänky, solarium 
(5 min), infrapunasauna (20 min), kävelysauvat 3 tunniksi. Hoidot 
varataan perillä kylpylässä.
Laiva-aikataulu:
Helsinki – Tallinna Viking XPRS klo 11.30–14.00
Tallinna – Helsinki Viking XPRS klo 16.30–19.00
 
Matkaohjelma :
Torstai 3.10.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS:llä klo 11.30-14.00.
Laivamatkan aikana Riitta Pullan luento sekä yhteinen 
salaattibuffetlounas ruokajuomineen (viini, olut).  Matka jatkuu 
satamasta kohti Pyhäjärveä, jonne matkaa noin 220 km. 

Tapahtumakalenteri

Retken hinta: 79,00 euroa, maksuviite: 291204

Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Irene jakaa liput bussissa. Paikat riveillä 7-8 ja 11–13.
Retkestä vastaa Helmeri Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat.

To 12.9. ja ma 16.9. klo 17.00-19.30
Helmerien hyvinvointi-ilta (2 tilaisuutta)
Paikka: Helsingin Merkonomit ry:n toimisto,
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
 
Tule kuulemaan, miten Wellness by Oriflame -tuotteet tukevat 
elimistön luonnollista tasapainoa ja auttavat kehoa voimaan 
hyvin.  Oriflamen aluejohtaja Tytti Meier esittelee ja myy Wellness- 
tuotteita.

Hyvä olo kaunistaa
Wellness-tuotteet ovat 100-prosenttisesti puhdasta ruokaa. 
Koostumus on optimaalinen ja tuote kehitetty Ruotsissa maailman 
johtavien professoreiden kanssa. Nämä tuotteet ovat turvallisia ja 
puhtaita ihan kaiken ikäisille ja helppo vastaus moneen ongelmaan, 
joka arjessa asettaa haasteita kunnon välipalan syömiselle. Näistä 
puhumme illalla ja varmasti monesta muusta mielenkiintoisesta 
asiasta. Wellness by Oriflame -tuotteet kaunistavat sisältäpäin. 
Tuotteet sisältävät luonnollisia raaka-aineita, joita ei ole 
geenimanipuloitu.

Saamme myös maistiaisia Wellness- tuotteista. Kaikille osallistujille 
on luvassa tuotelahja.
Tilaisuudessa voi ostaa Wellness-tuotteita. Lisäksi paikalla on pieni 
erä Oriflame-kosmetiikkaa myynnissä.
Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheenjäsenensä 
tai ystävänsä.

 Sitovat ilmoittautumiset maanantaihin 9.9. mennessä.
 Samansisältöisiä tilaisuuksia on kaksi: 12.9. ja 16.9.
Tilaisuus on maksuton. 
Pientä naposteltavaa.

Linkki: www.oriflame.fi
Tervetuloa!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Ma 23.9. klo 19.00
Metsäperkele
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
 
G.A. Serlachiuksen hirmuinen elämä
Metsäperkele on Kari Heiskasen kirjoittama ja ohjaama näytelmä 
suomalaisen metsäteollisuuden edelläkävijästä, metsäpatruuna G.A. 
Serlachiuksesta. Metsäperkele on yhden ajan sankaritarina, 
kertomus uskalluksesta, hurjuudesta ja suomalaisesta hulluudesta.

Hinta: 39,00 euroa, maksuviite: 291220
Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi
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Saapuminen illansuussa Pyhäjärvelle ja majoittuminen Pühajärve 
Spa -kylpylähotelliin, ja illallinen.
Perjantai 4.10. ja lauantai 5.10.
Aikaa nauttia lepolomasta, kylpylähoidoista, Pyhäjärven kauniista maise-
mista.  Kylpylässä on mahdollisuus myös erilaisiin, lisämaksullisiin kau- 
neus- ja wellness-hoitoihin, kampaajaan jne. Päivien aikana puolihoito.
Sunnuntai 6.10.
Aamiainen, huoneiden luovutus ja paluumatka Tallinnaan, josta läh-
tö Helsinkiin klo 16.30 Viking XPRS:llä. Laivamatkalla mahdollisuus 
buffetruokailuun – varaa Bistro Buffet (sis. viini, olut, virvoitusjuo-
mat) jo etukäteen, hinta 24 €. Perillä Helsingissä ollaan klo 19.00.

Hotelli: 
Pühajärve Spa & Lomakeskus 
Pühajärve 67414 VALGAMAA, ESTONIA 
Puh: +372 76 65 500 
http://www.pyhajarve.com/fi/

Hinta: 395,00 euroa, maksuviite: 291275
ILMOITTAUDU HETI, viimeistään 3.9. 
 Koko matkan hinta maksetaan viimeistään 3.9.! 
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy
www.matka-agentit.fi
 

Ma 7.10. klo 15.30 - 17.00
Vierailu Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle
Paikka: Viikinmäen jätevedenpuhdistamo, 
Hernepellontie 24, 00710 Helsinki
 
Tilaisuus alkaa HSYn esittelyllä 
auditoriossa, jonka jälkeen kierros 
jätevedenpuhdistamolla. Pääsemme 
tutustumaan Viikinmäen jäteveden-
puhdistamon kallioluolaston uume-
niin ja jäteveden puhdistusvaihei-
siin. Puhdistamo on Pohjoismaiden 
suurin ja yksi maailman tehokkaim-
mista. Jätevedenpuhdistus on tärkeä 
osa rannikkovesien ja Itämeren suojelua. Puhdistamolla kierretään 
teollisuushalliolosuhteissa. Kenkien valintaan kannattaa kiinnittää 
huomiota, sillä kierroksella kävellään noin 1,5 km ja siksi suosittelem-
me tasapohjaisia ulkokenkiä.
Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheenjäsenensä 
tai ystävänsä.

 Puhdistamolle on helppo tulla busseilla 71 ja 71V tai jokeribussilla 
550. Myös bussit 57, 68 ja 74 kulkevat läheltä. Reittiopas on hyvä 
apu reitin suunnittelussa.
Linkki: www.hsy.fi/vesi/jatevedenpuhdistus/viikinmaki/Sivut/
default.aspx

Sitovat ilmoittautumiset 23.9.2013
Tilaisuus on maksuton.
Tervetuloa!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Ti 15.10. klo 19.00
Javier Torres/Pjotr Tšaikovski

Prinsessa Ruusunen –baletti
Suomen Kansallisooppera      
 
Prinsessa Ruusunen on kaikkien aikojen rakastetuimpia baletteja ja 
todellinen koko perheen tanssisatu. Ruusunen perustuu tuttuun 

Tapahtumakalenteri

satuun kauniista prinsessa Aurorasta. ”Hän käy taistelua pelon ja 
rakkauden välillä”, kertoo koreografian toteuttanut Javier Torres. 
”Auroran pelastaa lopulta hänen antautumisensa rakkauteen.” 
Torresin tulkinta pohjautuu Marius Petipan klassiseen koreografiaan.

Hinta 60,00 e (norm. 70 €), lapset (alle 16 v.) 35,00 e, 
maksuviite: 291288.
Liput keskipermannolta riveiltä 7-9. Liput lähetetään postitse.
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Vetäjä: Irene Uimonen
www.ooppera.fi

To 17.10. klo 19.00
Michael Weller – Michael Korie & Amy Powers – Lucy Simon

Tohtori Zivago
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
 
Eeppinen suurmusikaali
Boris Pasternakin klassikkoromaani ja yksi maailman 
rakastetuimmista elokuvista, Tohtori Zivago saa vihdoin ensi-iltansa 
myös näyttämöllä. Uusi suurmusikaali kertoo henkeäsalpaavan 
rakkaustarinan toivosta, unelmista ja menetyksestä.

Rooleissa: Tuukka Leppänen, Marika Westerling, Anna-Maija Tuokko, 
Esko Roine, Helena Haaranen, Sanna Saarijärvi, Antti Timonen, Tom 
Wentzel, Aleksi Aromaa, Peter Achrén, Anna Victoria Eriksson, Sofia 
Hilli, Tanja Huotari, Saara Hurme, Heidi Iisalo, Anna-Maija Jalkanen, 
Juha Jokela, Annamaria Karhulahti, Kirsi Karlenius, Ilkka Kokkonen, 
Petrus Kähkönen, Hanna Mönkäre, Markus Nieminen, Jyri Numminen, 
Unto Nuora, Emilia Nyman, Sami Paasila, Lasse Pajunen, Valtteri 
Raekallio, Raili Raitala, Mira Ravald, Henri Sarajärvi, Aleksi 
Seppänen, Inka Tiitinen, Valtteri Tuominen, Mikko Vihma ja 18 
soittajan orkesteri.
Ohjaus: Hans Berndtsson  
Kapellimestari: Markku Luuppala  
Ensi-ilta 3.10.2013.

Hinta: 58,00 euroa, maksuviite: 291246
Ilmoittautumiset ja maksut 13.9. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

To 24.10. klo 19.00
Anton Tšehov

Kirsikkapuisto 
Suomen Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
 
Komedia neljässä näytöksessä
ROOLEISSA: Mi Grönlund, Olli Ikonen, Tea Ista, Ismo Kallio, Petri 
Liski, Emmi Parviainen (TeaK), Esko Salminen, Katja Salminen ja 
Kristian Smeds. 
OHJAUS JA SOVITUS: Mika Myllyaho
Ensi-ilta 18.9.13

Liput jaan puolisen tuntia ennen esitystä teatterin eteisessä, 
pääovista vasemmalla, nimilapussa: Irene Uimonen.
Hinta 36.00 euroa (normaali 39), maksuviite: 291194.
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja. 

Helmerivetäjä: Irene Uimonen.
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Ke 30.10. klo 19.00 - n. 21.30
Gaetano Donizetti

Don Pasquale - koominen ooppera
Suomen Kansallisooppera

Liput jaetaan Oopperan aulassa puolta tuntia ennen esitystä, 
sisään Mannerheimintien puolelta. Seison heti ovesta vasemmalla, 
nimilapussa Irene Uimonen.
Hinta 73,00 e (normaali 83,00), maksuviite: 291291
Keskipermantoliput riveillä 8-10 .
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Vetäjä: Irene Uimonen
www.ooppera.fi

Ke 30.10. klo 19.00
Ingmar Bergman:

Kohtauksia eräästä avioliitosta
Helsingin kaupunginteatteri
Studio Pasila
 
Erilainen rakkaustarina
Pasi Lampelan seuraava ohjaustyö Kohtauksia eräästä avioliitosta 
käsittelee avioeroa, jossa on pohjimmiltaan kyse rakkaudesta.
Johan ja Marianne ovat olleet vuosia onnellisesti naimisissa, heillä 
on kaksi lasta ja urat. Kun uskottomuus rikkoo täydellisen 
avioliiton, alkaa matka, jonka tehtyään kumpikaan heistä ei ole 
entisensä. Löytävätkö he toisensa kaiken jälkeen uudestaan? 
Bergmanin klassikko on täyttä tätä päivää, se naurattaa ja itkettää.
Pasi Lampela tarttuu tekstiin, jonka ohjaamisesta hän on haaveillut 
pitkään. Ingmar Bergmanin Kohtauksia eräästä avioliitosta on 
klassikkonäytelmä, jolle ruotsalaiset näyttelijät Liv Ullman ja Erland 
Josephson antoivat Fårön-saarella vuonna 1973 kuvatussa tv-
sarjassa kasvot. He ovat mielessämme Marianne ja Johan, jotka 
eroavat kymmenen avioliittovuoden jälkeen, mutta aloittavat 
suhteensa uudelleen.

Rooleissa: Merja Larivaara, Eero Aho
Sovitus ja ohjaus: Pasi Lampela 

Liput: 35,00 e, maksuviite 291301
Ilmoittautumiset ja maksut 28.9. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Ensi-ilta 19.9.2013
Tutustu: www.hkt.fi

To 7.11. klo 16.00
Opastettu tutustumiskäynti

Helsingin yliopiston pääkirjastoon
Kaisa-talossa
 
Osoite: Kaisa-talo Helsingin 
yliopiston kirjasto, 
Fabianinkatu 30
Aika: klo 16.00 – 17.30
 
Vierailun aikana pääsee tutustu-
maan Kaisa-talon arkkitehtuuriin 
ja sisustukseen sekä perehty-
mään kirjaston palvelukonsepteihin. Kaisa-talo edustaa uutta, pal-
kittua kirjastoarkkitehtuuria Helsingin ydinkeskustassa Hirvi-kortte-
lissa. Näyttävä rakennus kohosi tavaratalokiinteistön tilalle. 

Opastettu kierros alkaa klo 16. ja kestää noin 1,5 tuntia.
Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheenjäsenensä 
tai ystävänsä.
Linkki: www.helsinki.fi/kirjasto/

Sitovat ilmoittautumiset 21.10.2013
Tilaisuus on maksuton.
 
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

To 14.11. klo 19.00
Neljäs tie  
– komedia suomalaisesta demokratiasta
Suomen Kansallisteatteri
Suuri näyttämö
Läntinen teatterikuja 1, 00100 Helsinki
 
Neljäs tie on kuvia kumartelematon komedia vakavista aiheista.
Musiikkipitoisessa dokumenttiteatterin, draaman ja satiirin 
yhdistelmässä kummittelevat sulassa sovussa niin nykypäivän 
aatteet, tulevaisuuden haasteet kuin menneisyyden haamutkin. 
Näytelmä kuvaa suomalaisen yhteiskunnan hiljaista vallankumousta, 
poliittisen toiminnan ja aatteiden muutosta kohti rajoittamattoman 
markkinatalouden ideologiaa, jossa asioiden arvon määrittää ennen 
kaikkea niistä saatava taloudellinen hyöty.
Historiallisten dokumenttien ja hämmentävien käänteiden kautta 
Neljäs tie kertoo Suomi-nimisen maan ja sen asukkaiden taipaleesta 
halki sodanjälkeisen ajan kriisien ja karikoiden aina edessämme 
häämöttävään tulevaisuuteen asti. Esitys on dramaattinen 
aikamatka maahan, joka kenenkään huomaamatta muuttui 
tunnistamattomaksi. Samalla se on kertomus historiasta, joka 
toistaa itseään – ensin farssina, sitten tragediana.
 
Esityksen kesto: 3 tuntia
 
Rooleissa: Juha Varis, Jukka Puotila, Katariina Kaitue, Kristiina 
Halttu, Sari Puumalainen, Seppo Pääkkönen, Timo Tuominen Jouni 
Haapakoski, Aarni Kivinen, Antti Litja, Sari Mällinen, Anna-Riikka 
Rajanen (TeaK)
Ohjaus: Esa Leskinen 

Hinta: 36,00 euroa, maksuviite: 291181.
Ilmoittautumiset ja maksut 8.10. mennessä.
Paikat permannolla.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Pe-su 29.11. – 1.12.
Helmerien iloinen pikkujoulumatka Varsovaan
Koe erilainen pikkujoulumatka  
- viikonloppu Varsovassa!

Varsovan, kuten monen muunkin keskieurooppalaisen kaupungin, yli 
ovat marssineet monet kansat, ja lähihistoria kertoo karua 
tarinaansa, kun toisen maailmansodan myrskyissä kaupunki 
pommitettiin maan tasalle. Unescon maailmanperintökohteisiin 
kuuluva vanha kaupunki on tänään upea, uudelleen rakennettu 
kokonaisuus. Kaupunki onkin viime vuosina muuttunut värikkääksi 
metropoliksi, jossa uusi ja vanha sekoittuvat keskenään, ja sen 
monipuolisuus vetää puoleensa yhä enemmän ja enemmän 
matkailijoita.
Varsova muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja sen historiallisesti 
merkittävät nähtävyydet, hyvät ravintolat ja vielä edulliset hinnat 
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ravintola, cocktail-baari, kokoustiloja, 
kuntosali, kauneushoitola, kampaamo, 
valuutanvaihto. Huoneita yhteensä 299, 
joissa kylpy/suihku ja wc, satelliitti-tv, 
puhelin, ilmastointi, tallelokero, teen- ja 
kahvinkeittovälineet, minibaari.

Hinta: 495,00 e, maksuviite: 291343
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 75,00 e.

Ilmoittautumiset ja ennakkomaksu 150 euroa/matkustaja pe 
20.9. mennessä, loppumaksu 18.10. 
HUOM! Lentopaikkojen vahvistamisen vuoksi ilmoittaudu 
nopeasti, kiitos. Paikkoja on rajoitetusti.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Matkaliput lähetetään noin kaksi viikkoa ennen lähtöä, joten muista 
ilmoittaa myös osoitteesi.

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

Ke 11.12. klo 19.00
Kaunotarten kauneimmat - 
Joulunajan jazzkonsertti
Aleksanterin teatteri
Bulevardi 23–27, 00180 Helsinki

Helena Lindgren ja Anastasia Trizna joulun tunnelmissa

Helena Lindgren ja Anastasia Trizna esittävät yhdessä Espoo Jazz 
Trion - Pekka Sarras, Valeri Nikitin ja Pekka Sarmanto - sekä 
muutaman yllätysvieraan kanssa parhaita jazzklassikoita ja 
joululauluja.
Molemmilla laulajilla on pitkä kokemus esiintymisestä erilaisten 
kokoonpanojen kanssa eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun naiset 
esiintyvät yhdessä. Helenan ja Anastasian yhteistyö käynnistyi 
yhteisessä jazzillassa Porin teatterissa vuonna 2011.

Tule nauttimaan unohtumattomasta joulujatsista vanhanajan 
upeaan miljööseen, Aleksanterin teatteriin. Äläkä hätkähdä, jos 
teatterin aulassa tapaat tontun tai muita yllätyksiä, sillä käsillä on 
vuoden ihanan ja riemun raikkahin aika.

Hinta: 25,00 e (liput rivillä 9), maksuviite: 291330

Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 25.11. Pidä kuitenkin 
kiirettä, sillä lippuja on rajoitetusti.
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: http://www.aleksanterinteatteri.fi/

Ti 17.12. klo 19.00
Sinikka Nopola:

Eila, Rampe ja suolaparta
Helsingin kaupunginteatteri
Arena-näyttämö
 
POKKA PITÄÄ JA RAKKAUTTA RIITTÄÄ 
Tampereen Hyacinth Bucket Eila ja takakenossa asennossa puheleva 
hämäläisfilosofi Rampe ottavat Arena-näyttämön omakseen Sinikka 
Nopolan uudessa elämänmakuisessa näytelmässä.
Rampen serkku Ruotsista, arkkitehti Staffan vaimonsa Birgitan kans-
sa on tulossa yökylään Eilan ja Rampen rivitaloon. Hiukan ennen 
heidän saapumistaan Rampe huomaa, että alakerran lattia kasvaa 

tekevät siitä vierailemisen arvoisen 
kaupungin. Mukavissa kellariravintoloissa 
nautit tunnelman lisäksi myös herkullisista, 
tuhdinpuoleisista puolalaisista aterioista ja 
kaloreita voi sulatella kiertelemällä 
nykyaikaisilla ostoskaduilla. Ja kaikkialla 
vaalitaan suuren puolalaisen, 
säveltäjämestari Chopinin muistoa – 
matkamuistoissa, arkipäivän esineissä, 
konserteista puhumattakaan.
 
Lähde Helmereiden mukana viikonloppumatkalle jouluiseen 
Varsovaan. Joulutorit avataan adventtiviikonloppuna.

Matkan hinta: 495, 00 euroa/henkilö
 Hintaan sisältyy: 
* Finnairin reittilennot veroineen
* lentokenttäkuljetukset
* majoitus kahden hengen huoneessa keskustassa
* buffetaamiaiset
* Varsovan kaupunkikiertoajelu
* suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja kiertoajelulla
* yhteinen pikkujouluillallinen (jos väh. 15 osallistujaa)

Lentoaikataulu:
Helsinki – Varsova AY 2741 klo 08.30–09.15
Varsova – Helsinki AY 2746 klo 13.05–15.45
 
Matkaohjelma:
Perjantai 29.11.
Finnairin reittilento Helsingistä Varsovaan. Opas on vastassa 
Varsovan kentällä, josta bussikuljetus kaupunkiin. 
Varsovan kaupunkikiertoajelu, jonka aikana nähdään tämän 
värikkään metropolin tärkeimmät nähtävyydet. Varsovan viehättävin 
osa on sodan jälkeen kokonaan uudelleenrakennettu vanha 
kaupunki. Kierroksen aikana tutustutaan kaupungin 
päänähtävyyksiin ja kuninkaalliseen reittiin, jonka varrelle 
rakennettiin lukuisia kuninkaallisten asuintaloja ja palatseja. 
Kierroksen aikana nähdään myös kauniita teatterirakennuksia, 
Lazienskin kuninkaallista puistoa ja sen palatsia, kaupungin lukuisia 
kirkkoja sekä Toisen Maailmansodan muistomerkkejä. Kierroksen 
jälkeen majoittuminen hotelliin ja ilta vapaata aikaa Varsovassa.
 Lauantai 30.11.
Aamiainen hotellissa. Päivällä vapaata aikaa Varsovassa tutustua 
omatoimisesti nähtävyyksiin, ravintoloihin, ostosmahdollisuuksiin 
tai käydä vaikkapa konsertissa.  Ja tietysti joulutorilla.
Iltapäivällä mahdollisuus osallistua lisämaksulliselle retkelle 
Wilanowin palatsiin ja sen puutarhoihin (45 €/hlö, varattava ja 
maksettava jo etukäteen Suomessa). Wilanowin palatsi on yksi 
kauneimmista rakennuksista Varsovan läheisyydessä, ja tätä upeaa 
barokkipalatsia kutsutaan myös nimellä ”pieni Versailles”. Retken 
yhteydessä nautitaan palatsissa lasi kuohuviiniä. 
Illalla yhteinen pikkujouluillallinen.
Sunnuntai 1.12.
Aamiainen hotellissa. Kuljetus lentokentälle, ja Finnairin reittilento 
Helsinkiin, jonne saavutaan iltapäivällä.

Hotelli:
Mercure Warszawa Grand****
28 Krucza Street
00-522 Warsaw, Poland
Tel. (+48) 22 5832100, Fax. (+48) 22 5832121
www.mercure.com/gb/hotel-3384-mercure-warszawa-grand/services.shtml
Hotelli sijaitsee Varsovan keskustassa, lähellä ostos- ja 
businesskeskusta, keskusrautatieaseman ja kansallismuseon välissä. 
Kävelymatkan päässä hotellista mm. vanha kaupungintalo ja 
kuninkaallinen palatsi. Hotellissa monipuoliset palvelut, mm. 

Tapahtumakalenteri
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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!

suolapartaa eli kalkkihärmettä. Eila on päättänyt, että hänen ja 
Rampen elämässä ei ole yhtään heikkoa kohtaa. Pieni häpeä – kos-
teusvaurion alku kellarissa – saa suuret mitat, kun hätävalheen 
päälle kasautuu uusia valheita.
Eilan ja Rampen edellinen vierailu Arena-näyttämöllä osoittautui 
kaikkien aikojen menestykseksi, ja nyt tämä uskomaton kaksikko uu-
sine ystävineen palaa katsojien pyynnöstä jälleen Hämeentielle.
Näyttelijät pitävät erityislaatuista lavaa mainiona: näyttämö on pie-
ni, katsomo suuri – näyttelijä tulee lähelle ihmisiä. Yleisö on niin 
liki, että pienikin juttu menee läpi, joskus pelkkä ajatus riittää, ei 
tarvitse tehdä suuria eleitä, parvekekin on siinä nenän alla.

Rooleissa: Heidi Herala, Pertti Koi-
vula, Seppo Halttunen, Tiina Pirho-
nen, Tuomas Uusitalo
Ohjaus Katja Krohn  
 
Liput 33,00 e, maksuviite 
291314
Ilmoittautumiset ja maksut 
11.11. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

Ti 17.12. klo 19:00
Sofi Oksanen

Kun kyyhkyset katosivat
Suomen Kansallisteatteri
Suuri näyttämö
 
Kun kyyhkyset katosivat on kertomus onnettomasta avioliitosta, 
naamioista ja rikkimenneistä ihmisistä, jotka keksivät itselleen 
menneisyyksiä pelastaakseen tulevaisuutensa.
Kaikilla on salaisuuksia. Edgar on valokuvaaja, jonka kuvat 
vangitsevat muutakin kuin totuuden. Edgarin aviovaimo Juudit 
kärsii rakkaudettomassa liitossaan tietämättä miksi. Edgar, Juudit 
ja heidän läheisensä joutuvat tahtoen tai tahtomattaan peliin, jossa 
kukaan ei lopulta tiedä, keneen voi luottaa.
Koskettava draama aikalaiskohtaloista luo järisyttävän kuvan Viron 
traagisesta lähihistoriasta. Tarina sijoittuu kahdelle aikatasolle: 
toisen maailmansodan saksalaismiehityksen ja 1960-luvun 
neuvostohallinnon kaudelle.

Rooleissa: Antti Luusuaniemi Jani Karvinen Jouko Keskinen Jukka-
Pekka Palo Pirjo Määttä Sari Puumalainen Timo Tuominen Janne 
Hyytiäinen, Matleena Kuusniemi.
MAIJA KAUNISMAA & KYYHKYSET -orkesterin muusikot: Maija Kaunis-
maa, Juha Kuoppala, Mikko Lankinen, Zarkus Poussa ja Sara Puljula.
Dramatisointi: Sofi Oksanen 
Ohjaus: Raila Leppäkoski
Kantaesitys 27.11.2013.

Hinta: 38,00 e, maksuviite: 291259 
Ilmoittautumiset ja maksut 15.11. mennessä.
Paikat permannolla (rivit 3 – 8).
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.kansallisteatteri.fi

Ke – ma 16. – 21.4.2014
Helmereiden pääsiäismatka Serbiaan

Luonnonihmeiden ja luostareiden Serbia
Serbian henkeäsalpaaviin maisemiin kätkeytyy tuhansia vuosia 

Tapahtumakalenteri

vanhaa, kiehtovaa historiaa mammuteista Rooman valtakuntaan 
sekä kristinuskon ja ortodoksiluostareiden aarteisiin. Tämä 
Balkanilla sijaitseva maa on hyvin monipuolinen ja ainutlaatuinen 
matkakohde. Ystävälliset, kielitaitoiset ihmiset, maukas ruoka, 
merkittävät nähtävyydet, kuuluisa, vilkas yöelämä ja useat 
kansainväliset tapahtumat ovat maan vetonauloja. 
Maan ihmeellinen luonto ja kauniit, historialliset luostarit tulevat 
tutuksi kiertomatkalla. Näihin maisemiin on helppo ihastua!

Matkan hinta: 1.395,00 e/hlö
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 210,00 e. 
Hintaan sisältyy:
* Finnairin reittilennot veroineen, lentokenttäkuljetukset 
* majoitus *** tai **** hotelleissa 
* puolihoito 
* matkaohjelman mukaiset retket sisäänpääsymaksuineen 
* suomenkielisen oppaan/matkanjohtajan palvelut

Tutustu Serbiaan monipuolisesti pääsiäisen aikana, 
keskiviikkoaamusta toisen pääsiäispäivän iltaan.
Monipuoliselle Serbian kiertomatkalle lähdetään keskiviikkoaamuna, 
aamulento Helsingistä Budapestiin, josta matka jatkuu Belgradiin. 
Torstaina matkataan bussilla mahtaviin vuoristomaisemiin ja majoi-
tutaan Zlatiborissa, tunnetussa vuoristomatkailukohteessa.
Pitkänäperjantaina tutustutaan Serbian kauniiseen maaseutuun ja 
luonnonpuistoalueeseen. Majoittuminen on mielenkiintoisessa Stu-
denican luostarissa. 
Lauantaina kierrellään Serbian maalais-maisemissa ja käydään 
muun muassa paikallisella viinitilalla. Illaksi takaisin Belgradiin, 
jossa on majoittuminen.
Sunnuntaina eli 1. pääsiäispäivänä on aikaa kierrellä Belgradissa. Iltaa 
vietetään yhdessä serbialaisen ruoan ja juoman sekä musiikin tunnel-
missa Belgradin ainutlaatuisessa vanhassa kaupungissa Skadarlijassa.
Lähtöpäivänä maanantaina, toisena pääsiäispäivänä tutustutaan Frus-
ka Goran kansallispuistoon ja muinaisen Pannonian meren viljaviin mai-
semiin. Tutustuminen myös Sremski Karlovcin barokkikaupunkiin, jossa 
lounas. Bussikuljetus Budapestiin, josta paluulento illalla Helsinkiin.

Tutustu tarkemmin kiertomatkan ohjelmaan: www.helmeri.fi
Hinta: 1395,00 e, maksuviite: 291369.  
ILMOITTAUTUMISET: 30.11. mennessä. 
Varausmaksut 400 euroa/matkustaja 9.12. mennessä,  
loppumaksu 03.03. 
Kauniista, mielenkiintoisesta, mutta vielä monelle 
tuntemattomasta Serbiasta kuulet lisää matkailuillassamme 
1.10. TERVETULOA MATKAILUILTAAN JA MATKALLE SERBIAAN! 
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Lempeä, mutta tehokas peruskasvohoito 
luonnollisen tehokkailla Jurliquen tuotteilla. 
Hoitoon kuuluu pintapuhdistus, ihoanalyysi, 
jonka mukaan valitaan sopivat hoitotuotteet, 
kuorinta, kasvo- & dekoltee-hieronta, naamio, 
loppuvoiteet. 
 

 

 

Jalkahoito  
(kesto n.80 min) 
Jalkahoito sis.analyysin,jalkakylvyn,kovettumien poiston, 
kynsien leikkauksen ja siistimisen sekä rentouttavan hieronnan. 
 
Tutustumisetuna saat halutessasi lakkauksen ja  
lakkapullon mukaasi veloituksetta! 

 
TERVETULOA RENTOUTUMAAN! 
HYVINVOINNIN HOITOLA VIGOR’S 
Intiankatu 25, 00560 Helsinki 
Ajanvaraus p. 044 0204 750 / Hanna 

Kasvohoito  
(kesto n. 80 min) 

70 €  
 

 Kasvohoidon yhteydessä  
kestovärit ripsiin ja kulmiin veloituksetta! 

60 € 

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

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2013
Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
To 5.9. 19.00 Hotelli Paradiso, Kaupunginteatteri 35,00 e, 291233
La 7.9. 08.30 Musikaalimatka Turkuun 79,00 e, 291204
To 12.9. ja ma 16.9. 17.00 Hyvinvointi-illat, Helmerien toimisto maksuton

Ma 23.9. 19.00 Metsäperkele, Kaupunginteatteri 39,00 e, 291220
Ti 1.10. 18.00 Matkailuilta, ravintola Faro 10,00 e, 291327

To-su 3.-6.10. Hyvinvointimatka Viron Otepäälle 395,00 e, 291275

Ma 7.10. 15.30 Viikinmäen jätevedenpuhdistamo maksuton
Ti 15.10. 19.00 Prinsessa Ruusunen, Kansallisooppera 60,00 e, 291288
To 17.10. 19.00 Tohtori Zivago, Kaupunginteatteri 58,00 e, 291246
Ti 22.10. 17.00 Perhe- ja perintöoikeus, Helmerien toimisto  50,00 e, 291356
To 24.10. 19.00 Kirsikkapuisto, Kansallisteatteri 36,00 e, 291194
Ke 30.10. 19.00 Don Pasquale, Kansallisooppera 73,00 e, 291291

Ke 30.10. 19.00 Kohtauksia eräästä avioliitosta, Studio Pasila  35,00 e, 291301

To 7.11. 16.00 Yliopiston pääkirjasto, Kaisa-talo maksuton

To 14.11. 19.00 Neljäs tie, Kansallisteatteri 36,00 e, 291181
To 21.11. 18.00 Helmerien syyskokous yhdistyksen toimistossa
Pe-su 29.11.-1.12. Pikkujoulumatka Varsovaan 495,00 e, 291343
Ke 11.12. 19.00 Joulunajan jazzkonsertti, Aleksanterin teatteri  25,00 e, 291330
Ti 17.12. 19.00 Eila, Rampe ja suolaparta, Arena-näyttämö 33,00 e, 291314
Ti 17.12. 19.00 Kun kyyhkyset katosivat, Kansallisteatteri  38,00 e, 291259
2014
Ke-ma 16.-21.4. Pääsiäismatka Serbiaan 1395,00 e, 291369

Puheluiden hinnat 8,28 snt/puh +lankaverkosta 5,95 snt/min. matkapuh.+ 17,04 snt/min (+alv).
  • HELSINKI • JOENSUU • PORVOO • TURKU • Vapaa-ajanmatkat puh. 010 321 2800 • VARAA MATKASI 24 H • www.matka-agentit.fi

MatkaMatkaMatka
agentitagentitagentit

 
 

TUNTEMATON VIETNAM 

CARMEN-OOPPERA Tallinnassa 
• 5. – 6.10. ..............................................................130,-
KÄSITYÖMATKA Tallinnaan 
kouluttaja Tiina Erkkilä-Wahteran 
johdolla
• 17. – 18.10.  ........................................................185,-
VAELLUS 
Santiago de Compostelaan
• 19. – 27.10.  ..............................................1.395,-
KYLPYLÄMATKA 
Viron Pyhäjärvelle
• 27. - 31.10.  .................................................... 295,-
SAMPPANJAMATKA Ranskaan 
• 7. – 10.11.  ......................................................1.195,-
Kiinan KUKKIVAT PUUTARHAT 
ja PIONIFESTIVAALIT 
• 14. – 23.4. ...................................................2.195,-

Peking ja KIINAN MUURI
• 20. – 27.12.  .............................................1.460,-
LINNAJOULU Unkarissa 
• 21. – 26.12.  ............................................. 1.240,-
JOULURISTEILY Tonavalla 
• 22. - 28.12. ..................................alk. 1.870,-
Praha • 22. – 26.12. ........................ 985,-
Pyhäjärvi • 22. – 26.12. ......... 345,-
KARTANOJOULU 
Viron Sagadissa
• 23. – 26.12. ................................................. 340,-

UUSI VUOSI Wienissä 
- matkalla aaton 
Strauss-konsertti  
• 30.12. – 2.1. ...........................................  1.295,-

TEEMAMATKAT
MUSTALAISRUHTINATAR 
Tallinnassa 
• 29. – 30.11.  .....................................................130,-
Salzburg 
• 5. - 8.12.  ......................................................1.095,-
Rooma • 5. - 8.12.  ........................... 895,-
Istanbul 
• 5. - 8.12.  .............................................................750,-
JUNAMATKA Moskovaan 
• 5. - 8.12.  ............................................................595,-
BUSSIMATKA Pietariin
• 6. - 8.12. ........................................................... 395,-

ADVENTRESA till München 
– guidning på svenska! 
• 6. - 9.12.  ......................................................1.050,-

ADVENTIN AIKAAN JOULUN AIKAAN

• 4. – 15.3. 2.495,-

Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.

 
Uusi jouluesite on ilmestynyt!
Tutustu www.matka-agentit.fi
tai nouda toimistostamme!

-KIERTOMATKALLA mm. Ho Chi Minh (ent. Saigon), Mekong-joen risteily, 
Hoi An, Hue, Hanoi, Halongin lahden risteily

Paljon lisää matkoja www.matka-agentit.fi
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TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2013

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2013
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteerit:  Liisa Kotimäki, Sirkka Warvas
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Hanna Kukkonen 
 Matti Niemelä
 Anni Purontaa
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 25 €/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo

Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto, 
 Helsingin kauppakamari

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

Varsinaiset jäsenet: 
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 

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

Anna-Maija Kunnas
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi

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

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

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

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

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

Tiina Laurila
Puhelin 0440 695 151
tii.laurila@gmail.com

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: 
Itämerenkatu 1, 8.krs, 00180 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

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 ajanva-
rausta klo 9.00–15.00. Ajanvarauksen suosittelemme teke-
mään puhelimitse.
Internet-osoite: www.tknomit.fi 
Palvelupuhelin 09 8689 400 ma, ti, to, pe klo 9.00 – 12.00, 
ke klo 12.00 – 15.00. Palvelupuhelimemme palvelee sinua 
kaikissa jäsenyys- ja etuusasioissa.

Faksi (09) 8689 4040
sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi

Sähköinen asiointi: eAsiointi

Vuoden 2013 jäsenmaksu 120 €
Työttömyyskassa postittaa jäsenmaksulaskun tammikuun lo-
pussa. Työttömyyskassan jäsenmaksu, 120 €/vuosi ja 10 €/kk, 
on verovähennyskelpoinen.

Osoitemuutosilmoitukset työttömyyskassaan sähköisen 
asioinnin kautta nettiosoitteesta: www.tknomit.fi. Jos et ole 
kassan jäsen, voit liittyä suoraan netin kautta.

Liittoon ja kassaan pitää liittyä erikseen.



Turvaa tulevaisuutesi!

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

SMYL - SINUN LIITTOSI

Tai suosittele jäsenyyttä!
Palkitsemme molemmat! 

Täytä 
jäsenhakemus 
www.smyl.fi

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

YÖPYMISEN KAHDELLE 
87 euron hintaan Meriton Grand 
Conference&Spa Hotellissa Tallinnassa
sisältäen kylpylän vapaan käytön kaikkina 
viikonpäivinä.

Saat myös 10 euron arvoisen etukupongin 
hoito-osastolle (yksi kuponki per yöpyjä)

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon 
rahanarvoisia jäsenetuja. 
●	 Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
●	 Ammatillinen vastuu- ja oikeus-
  turvavakuutus
●	 Matkustajavakuutus
●	 Koulutusedut
●	 Ostoedut
●	 Oikeudellista neuvontaa   
  jäsenetuhintaan
●	 Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin 
  (koti, auto-, henkivakuutus ym.) 
●	 Helmeri-lehti ja SMYL-liiton 
  julkaisema Merkonomi News -lehti  
  neljä kertaa vuodessa
●	 Helmerien matkat ja tapahtumat
●	 Liiton tarjoamat palvelut ja   
  tapahtumat

JÄSENEDUT

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

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

LIITY HETI!
Meriton-arvokuponki on voimassa 30.12.2013 asti. 
Arvokupongin ja varausohjeet saat maksettuasi 
kalenterivuoden 2013 jäsenmaksun.

Meriton Grand Conference&Spa Hotell
Paldiski mnt. 4, Tallinn

Liity Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi!


