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Pääkirjoitus

UUDET ELÄMYKSET
VIRKISTÄVÄT

P

imenevät syyspäivät lisäävät kaukokaipuuta. Vaihtelua työhön ja syyspimeään itselleni tuo marraskuun
alussa Helmerien viikon matka Pekingiin.
Monet muutkin matkalle lähtijät kertovat
odottavansa innolla matkaa ja sen tuomia
uusia kokemuksia. Kiinan matkalle meitä on lähdössä toistakymmentä henkilöä.
Se ei ole suuri joukko, mutta ennen kaikkea mukava Helmeri-ryhmä. Keväällä
Helmeri-matka suuntautuu ihastuttavaan Krakovaan. Matkan suosio yllätti
myönteisesti: viisitoista Helmeriä on jo
ilmoittautunut matkalle. Kaikki matkalle
aikovat, pitäkää kiirettä, koska ilmoittautumiset on pyydetty marraskuun loppuun
mennessä. Tässä vaiheessa voimme saada
vielä lisäpaikkoja.

”Kuka on sanonut, ettei matkustus
avarra?”, ihmettelee Nuppu Strandberg,
merkonomi-yrittäjä ja reppumatkaaja.
Sirkka Warvas jututti reipasta Nuppua,
joka matkailee työnsä puolesta – ja omaksi ilokseen maailmalla – niin Euroopassa kuin Aasiassakin. Tutustu Nuppuun
ja hänen mielenkiintoiseen yritykseensä
sivuilla 14 – 15.
Kotimaan matkoja emme toki unohda. Päivän teatterimatkoja on aina kyselty. Iloksemme Helmerien jäsen ja entinen tilintarkastajamme Irene Uimonen
- maailmanmatkaaja hänkin - on jäänyt
päivätyöstään eläkkeelle ja ehtii järjestää monipuolisia kulttuuriretkiä, joista
Helmerit pääsevät osalliseksi. Mikkelin
balettimatka syyskuussa oli suosittu: Helmereitä oli Irenen bussissa parikymmentä. Helmikuussa on vuorossa musikaalimatka Tampereelle.

Tässä lehdessä kerromme niin mikkeliläisestä lähiruokakulttuurista kuin
krakovalaisista herkuistakin. Ruokatoimittajamme Anni kävi syysmatkallaan
maistelemassa krakovalaisia ruokia ja
vähän juomiakin. Me Mikkelin matkailijat puolestamme pääsimme nauttimaan
paikallisia kartanoherkkuja.
Mielenkiintoisia tapahtumia Helmereillä on syksyllä ollut toki Helsingissäkin. Liisa Kotimäki kertoo meille niistä:
muoti-illasta sekä tutustumiskäynneistä
Uspenskin katedraaliin ja Työväenasuntomuseoon.
Lähde virkistäytymään Helmeri-matkoille ja kulttuuritapahtumiin. Se avartaa
aina.
Iloa syksyyn!
Merja Äimänen

Täytyy nauttia taipaleesta, matkalla olosta, eikä aina
vain varrota perillepääsyä. (Rolf Arnkil)
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Omistaja, muodin ammattilainen ja mallistojen suunnittelijana Eija Michelsson. Studio em on suomalainen yritys, joka toimii
muodin maailmassa.

Shoppaillaan iltamyöhään muodin ystävien seurassa.

Helmerit Studio em:n
muoti-illassa
Vierailimme keskiviikkona 14.9.2011 Studio em:n naistenvaateliikkeessä. Vierailun emäntänä toimi Eija Michelsson.
Tilaisuuteen saapui 16 muodista kiinnostunutta Helmeri-naista. Kuulimme yrityksen toiminnasta ja tuotannosta sekä
teimme illan aikana hyviä ostoksia. Muotinäytöksessä meille esiteltiin vaateliikkeen mallistoa. Asuja esittelivät Eijan
ystävät ja asiakkaat.

❦ Teksti ja kuvat:
Eija Michelsson ja Liisa Kotimäki

K

eskellä Helsinkiä kauppatorin kulmassa on naistenvaateliike Studio em.
Se on yrittäjä Eija Michelssonin omaan mallistoon rakentuva naisten vaatemaailma, jossa kaikki on huolella
suunniteltua ja laadukkaista
materiaaleista Suomessa valmistettuja. Suunnittelijan tärkeimpiä tavoitteita on laadun
ja muodon kestävyys.

Kaikki alkoi kudotuista sisustus- ja
käyttötekstiileistä

yrittäjävuoden jälkeen kudottujen sisustus- ja käyttötekstiilien parissa Michelsson vaihtoi
alaa naisten vaatteiden pariin.
Lapsesta asti estetiikka ja vaatteet ovat olleet kiinnostuksen
kohteita. Vaatteita hän on tehnyt ensin nukeille sittemmin
itselleen, kunnes niistä tuli
ammatti 1990-luvun alkupuolella. Markkinat ovat tuoneet
putiikin Helsinkiin. Studio em
toimi ensin Kiseleffin kauppiastavaratalossa kymmenen
vuotta ja nyt se on toiminut
Etelärannassa kaksi vuotta.

Tyylikkäitä ja muodikkaita
Turkulainen Eija Michelsson vaatteita
kouluttautui tekstiilien suunnittelijaksi. Kahdenkymmenen
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Pieni vaatemerkki, kuten Studio em collection, ei pysty kil-

pailemaan suurten kansainvälisten merkkien kanssa, eikä
se ole tavoitekaan. Siinä missä vähittäiskauppa yleisesti
tuo liikkeisiin kolme sesonkia
vuodessa ja pyrkii myymään
”parhaat päältä” etupainotteisesti, kesävaatteet helmikuussa ja syysuutuudet elokuun
alussa. Eija Michelsson suunnittelee ja tuottaa uusia tuotteita viikoittain ja mallisto elää
koko ajan. Mallit eivät pyrikään olemaan huippumuotia
vaan tyylikkään muodikkaita,
jotka kestävät aikaa. Lisäksi
suunnittelussa on kantavana
ajatuksena, että vaatteella ei
ole vain yhtä ainoaa käyttöaluetta tai -tarkoitusta. Sopivasti
asustamalla samassa vaattees-

sa voi ulkoilla tai osallistua
kokkareille.
Studio em:n oma mallisto
käsittää vaatteita varsinkin
niille naisille, jotka kokevat
vaikeaksi löytää päälle pantavaa valmisvaatetarjonnasta.
Mallit ovat niin suunniteltuja,
että ne eivät vaadi valokuvamallin mittoja. Kokoja valmistetaan XS:stä 3XL:än ja joustava tuotantotapa mahdollistaa
yksilöllisten toiveiden huomioonottamisen.

Vaatesuunnittelija odottaa designpääkaupunki vuotta
Vaikka studio em collection
myydään lähinnä vain omassa liikkeessä Helsingissä,
ovat sen löytäneet monet tyy-

KUTSU
Helsingin Merkonomit Ry:n
Syysvuosikokoukseen
Aika:

torstai 24.11.2011 klo 18.00

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

Nautittiin mukavasta tunnelmasta. Tarjolla oli naposteltavaa ja
viiniä.

tyväiset asiakkaat kaikkialta
maailmasta. Suunnittelijana
Eija Michelsson odottaakin
design-pääkaupunki Helsinki
2012 -vuodelta paljon matkailijoita, jotka tulevat kaupunkiin nimenomaan korkeatasoisen suomalaisen suunnittelun

vuoksi. Huolellisen suunnittelun, korkeatasoisen laadun
ja suomalaisen valmistuksen
johdosta Eija Michelsson kokee voivansa vastata designturistien odotuksiin. ❦
www.studioem.fi

TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsijoiden valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2012
7. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja
toimielimien jäsenille maksettavien korvausten perusteista
8. Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen
ja seniorijäsenen jäsenmaksun sekä mahdollisen
liittymismaksun suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun vähimmäismäärä.
9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2012
10. Päätetään tilintarkastajien palkkioista
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden
2012 tilejä ja hallintoa
12. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
13. Muut mahdolliset asiat
14. Ilmoitusasiat
15. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
Helsingin Merkonomit ry
Hallitus

Tämä asu on aivan ihana! Myymälässä muodin asiantuntija auttaa valitsemaan juuri sinulle sopivat vaatteet.

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
- SMYL ry:n
sääntömääräinen syysliittokokous
lauantaina 26.11.2011 klo 15
Aboa Vetus & Ars Nova,
Itäinen Rantakatu 4-6, 20700 TURKU
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Pohjois- ja Länsi-Euroopan
suurin ortodoksinen kirkko
Helmereillä oli mahdollisuus tutustua Katajanokalla
sijaitsevaan Uspenskin katedraaliin opastuksen
kera 5.10.2011. Kirkon esitteli meille virkistävän
hauskasti Mikael Dahlbacka. Paikalla oli peräti 25
kiinnostunutta kuulijaa.

❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Kirkon myymälästä sai tehdä ostoksia.

Opas esittelee ikonia.

U

spenskin katedraali on
Helsingin ortodoksisen
seurakunnan sekä samalla Helsingin hiippakunnan pääkirkko eli katedraali.
Uspenskin punaisesta tiilestä
rakennetussa katedraalissa on
kolmetoista kullattua liekin
muotoista kupolia, yksi suuri
ja kaksitoista pienempää. Kupolien määrä kuvastaa Kristusta ja kahtatoista apostolia.
Kirkko on rakennettu Katajanokan kallioiselle kukkulalle
ja se on siunattu käyttöönsä
vuonna 1868. Kirkon on suunnitellut venäläinen kirkkoarkkitehti, akateemikko Aleksei
M. Gornostajev.

Liisankatu 29:ssä sijaitsee
ortodoksinen Kotikirkko, jossa palveluksia on suomeksi sekä ruotsiksi, englanniksi, slaaviksi, kreikaksi ja romaniaksi.

Suosittu vierailukohteena
Uspenskin katedraali on erittäin suosittu turistikohde, jossa vierailee lähes puoli miljoonaa matkailijaa. Kirkossa
pidetään lukuisia itäisen ja
läntisen perinteen mukaisia
konsertteja ja järjestetään kirkollisia kulttuuria käsitteleviä seminaareja ja esitelmiä.
Kirkossa toimitetaan jumalanpalvelukset lauantaisin ja
juhlapäivien aattoina kello 18
ja sunnuntaisin ja juhlapäivinä
kello 10.

Ortodoksiset juhlapäivät

Vihkikruunun kokeilua.
Ortodoksit pitävät vihkimistoimituksessa vihkiparin yläpuolella kruunuja. Toimituksen näyttävin osa on, kun pappi ja vihkipari
kiertävät kolme kertaa vihkipöydän ympäri juhlavassa saatossa.
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Oppaamme esittelee kirkon
esineistöä. Taustalla Uspenskin kuvaseinä, joka muodostuu ikoneista, joita on laitettu seinäksi vierekkäin ja päällekkäin.

Pääsiäinen, Kristuksen ylösnousemuksen juhlapäivä, on
ortodoksisen kirkon suurin
juhlapäivä ja kaikkien muiden
juhlien yläpuolella, juhlien
juhla. Pääsiäisen lisäksi ortodoksisessa kirkossa on kaksitoista suurta juhlaa, muun muassa: loppiainen, helatorstai,
helluntai ja joulu.
Ortodoksisessa maailmassa
nimipäivä on edelleen usein
paljon suurempi juhla kuin
syntymäpäivä, mikä on käytännöllistä. On vaikeaa muistaa ihmisten syntymäpäiviä,
mutta nimipäivän perusteella
on helppo onnitella etäisempääkin tuttavaa. ❦

Osa ryhmäläisiä. Huone on tehty vuoden 1970 tyyliin.

Kahvikutsut vuonna 1948. Kuvassa vasemmalla isoäidin värikäs
tilkkupeitto.

Työväenasuntomuseo,
tunnelmallinen kotimuseo
Helmerit kävivät tutustumassa Työväenasuntomuseoon 21.9.2011. Mukana oli 14 innokasta tutustujaa. Oppaina
toimivat Mirka Jalonen ja Aino Ukko Työväenasuntomuseosta.

❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

T

utustumiskäynti oli mielenkiintoinen ja herätti meissä monenlaisia tunteita. Useat löysivät kodeista jonkin tutunoloisen esineen tai tunnelman, joko lapsuudenkodista tai mummolasta.
Helsingin kaupunginmuseon Työväenasuntomuseo avautui
ensi kerran vuonna 1989. Parivuotisen remontin jälkeen se avattiin korjattuna ja uudistettuna 12.6.2009. Ensimmäiset kunnalliset työväenasunnot valmistuivat Alppilaan vuonna 1909. Puutalot ovat arkkitehti Albert Nybergin suunnittelemia.
Yksikerroksisessa talossa on yhdeksän pientä hellahuonekotia 1910-luvulta 1980-luvulle asti. Jokaiseen kotiin liittyy aina
perheen tarina. Kotien asukkaista on koottu tietoja arkistotutkimuksin ja haastatteluin. Näiden pohjalta on valittu kaupunginmuseon kokoelmista aikakauteen ja ympäristöön sopivia
kalusteita ja esineitä, joista on saatu täyteläisiä kotimiljöitä.
Vain kahden kodin esineet ovat oikeasti kuuluneet huoneessa
esitellyille asukkaille.
Uutta ovat täydennetty kellarinäyttely ja 1970-luvun alun
hellahuone, johon saa kotiutua hetkeksi ja koskea esineisiin.
Työväenasuntomuseo on kesämuseo ja seuraavan kerran se on
avoinna ensi vuonna 9.5. - 30.9. välisenä aikana. ❦

Asunnot oli varustettu alusta asti mukavuuksilla, vesijohdolla ja
viemärillä.

Yhteystiedot:
www.helsinginkaupunginmuseo.fi/tyovaenasuntomuseo
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Kartanoherkut
balettim
Anni Purontaa
herkuttelee
Kenkäverossa
ja matkamme
vetäjä Irene Uimonen
Tertissä.

Karu arki pulloissa.

Menomatkalla pysähdyimme ensin Kenkäverossa, jossa saimme nauttia tuoreista
leivonnaisista ja Dora Jungin
tekstiilinäyttelystä. Lounastimme sen jälkeen maankuulussa Tertin Kartanossa, todellisessa lähiruuan mekassa.
Ihastuimme tarjottuun ruokaan ja sen aitoihin, yrttisiin
makuihin. Päivi Halonen otti
riskin tilaamalla hyvän ruuan
seuraksi Karu arki -nimistä
olutta, mutta ei sekään tehnyt
päivästä arkista – saati karua.
Venäläisestä Boris Eifmanin
ryhmän taidokkaasta ja värikylläisestä balettispektaakkelista nautimme täysin vatsoin
ja rinnoin Mikkelin konserttitalo Mikaelissa.
Lähiruokateema ei jäänyt
paluumatkallakaan väliin, sillä pysähdyimme kahvilla Heinolan Café Heilassa, jossa on
myös monipuolinen lähiruokakauppa.

❦ Teksti: Merja Äimänen
Kuvat: Irene Uimonen, Jaana Nuutinen
ja Merja Äimänen

B

oris Eifman -baletin juhlagaala houkutteli parisenkymmentä Helmeriä
mukaan syyskuun alkupuolen
bussimatkalle Mikkeliin. Matkan vetäjä ja yhdistyksemme
aktiivinen jäsen Irene Uimonen oli kutsunut Helmerit mukaan SOK:n Eläke-Eevojen
monipuoliselle kulttuurimatkalle, niin sielun kuin ruumiin
nautintoihin.
Mikkelin seudun kartanoravintolat, Tertin kartano ja
Kenkäveron vanha pappila,
tekivät vaikutuksen erinomaisella lähiruuallaan. On iloinen
yllätys löytää eri puolella Suomea korkeatasoista paikallista
osaamista. Vastapaistetut leivät, pullat ja piirakat ovat jotain ihan muuta kuin kotikaupan hyllyille pakatut.
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Tutustuimme Kenkäveron vanhan papp

ilan päärakennukseen.

ttelua Mikkelin
matkalla
Helmeri-jäsenet kiittelivät
yhteistä Mikkelin matkaa ja
toivoivat lisää kotimaan teatteri- ja muita kulttuurimatkoja.
Yhteismatka on mainio keino
saada bussi täyteen, jolloin
hinta pysyy hyvin kohtuullisena. Irene järjestää muun
muassa helmikuussa mielenkiintoisen musikaalimatkan

Tampereelle, johon hän tarjoaa paikkoja Helmereille. Tapahtuman tiedot löydät Helmeri-tapahtumista. ❦
Kiitos hyvästä Mikkelin
matkasta, Irene!

Eifman-balettia Mikkelissä
Savcor Balletin Boris Eifman 65 -juhlagaalassa näimme
otoksia Eifmanin tunnetuimmista baleteista.
Tshaikovski, musiikki P. Tshaikovski
Punainen Giselle, musiikki P. Tshaikovski
Venäjän Hamlet, musiikki L.v. Beethoven
Minä, Don Quijote, musiikki L. Minkus
Anna Karenina, musiikki P. Tshaikovski
Onegin, musiikki P. Tshaikovski, A. Sitkovetski
Gaalaohjelma sai ensi-iltansa La Fenice -teatterissa Venetsiassa maaliskuussa 2011.

me ja ostimme
Tertin kauniissa kartanossa lounastim
paikallisia herkkuja.
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Ohjeita
lOgOn
käytöstä

Kampin hiljentymiskappeli
tarjoaa rauhallisen tilan
design-pääkaupunkilaisille

Helsinki on
design-pääkaupunki 2012
1

❦ Valinnan teki Maailman muotoilujärjestö (Icsid) designkongressissa Singaporessa. Kriteereinä on designin hyödyntäminen kaupungissa sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen
elämän parantajana ja sellainen kaupunki, joka käyttää designia innovatiivisesti.
Design-pääkaupungin titteliä tavoitteli 46 kaupunkia 27
maasta. Viime vuonna kunnian sai Italian Torino.
Helsingin keskustaan, Suomen rakennustaiteen museon ja
Designmuseon väliselle tyhjälle tontille, nousee design-pääkaupunkivuoden kiintopiste ja kohtauspaikka.
Vapun 2012 jälkeen avautuvassa puupaviljongissa järjestetään monenlaista ohjelmaa, workshopeja, kansainvälisiä ja
kotimaisia huippupuheenvuoroja, kommentteja design-pääkaupungin muuhun ohjelmistoon, päivätansseja, elokuvanäytöksiä, designkirpputoreja ja piknik-tapahtumia. Paviljongissa
toimii myös kahvila ja pieni World Design Capital Helsinki
2012 -myymälä.
Tietoa tapahtumista julkaistaan vähitellen ja ohjelma täydentyy loppuvuoden 2011 aikana.
Design-pääkaupungin virallisia avajaisia juhlitaan Helsingin
Senaatintorilla 31.12.2011. ❦
Torilla tavataan.
Lisätietoja: www.wdchelsinki2012.fi/

Kaupungin tilakeskuksen
uudet sähköiset palvelut
auttavat yrityksiä toimitilojen
etsimisessä
❦ Tilakeskus tarjoaa kaupungin kiinteistöistä tiloja yritysten ja
yhteisöjen tarpeisiin. Yritykset ja yhdistykset voivat ilmoittaa
sähköisesti tilakeskukselle tarvitsevansa toimitilaa ja tehdä tilakeskukselle vuokratarjouksen tarjolla olevista toimitiloista.
Ilmoitukset ja tarjoukset menevät tilakeskuksen vuokraneuvottelijalle.
Asiantuntevat vuokraneuvottelijat kartoittavat yrityksen tarpeisiin sopivat tilat ja ottavat yhteyden asiakkaaseen, mikäli
sopiva kohde löytyy. Vuokraneuvottelijat myös esittelevät kohteita ja ovat yhteyshenkilöinä vuokrauksen kaikissa vaiheissa.
Tilantarveilmoitus ja vuokratarjouslomake löytyvät Asiointi.
hel.fi -sivuilta, kohdasta Toimitilat ❦
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❦ Helsingin Narinkkatorille parhaillaan kohoava Kampin hiljentymiskappeli on osa design-pääkaupungin ohjelmasisältöä.
Joka päivä aamuvarhaisesta iltamyöhään auki oleva kappeli
tarjoaa hiljentymispaikan, mutta myös keskusteluseuraa. Paikalla päivystää Helsingin seurakuntien sekä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston työntekijöitä. Varsinaisia jumalanpalveluksia tai seurakunnallisia tilaisuuksia siellä ei tulla järjestämään
Idea ja toive kappelin rakentamisesta ovat tulleet alun perin
Helsingin kaupungilta. Rakentamisesta vastaa Helsingin seurakuntayhtymä. Toiminnan suunnittelussa ovat olleet mukana
myös Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät. ❦

Kampin Narinkkatorin kulmalle on alkanut nousta hiljaisuuden
kappeli.

Vantaan Pyhän Laurin
kappelille European Copper
Award-palkinto
❦ Kilpailun tulos julkaistiin 27. syyskuuta Brysselissä pidetyssä palkintojenjakotilaisuudessa. Vuoden 2011 kilpailuun
osallistui 66 korkeatasoista työtä eri puolilta Eurooppaa. Loppukilpailuun valittiin 7. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi
ja nyt 15. kerran.
Kilpailun järjestää European Copper Institute ja tuomaristo
koostui neljästä arkkitehdista, jotka ovat voittaneet palkinnon
aiemmin: Einar Jarmund, Patrik Genard, Pia Salin ja Keith
Williams. Tuomaristo piti kokonaisuutta erittäin vaikuttavana
ja arvosti erityisesti tilan, valon ja materiaalin esimerkillistä
käyttöä. On onnistuttu luomaan kuparia käyttäen levollisen
harras tunnelma, korostamatta kuparia kuitenkaan liikaa.
Kuparit Pyhän Laurin kappeliin toimitti Luvata Oy Porista (nykyisin Aurubus Finland). Kappelin suunnitteli Avanto
Arkkitehdit Oy:n Anu Puustinen ja Ville Hara.
Voittoteoksessa kappelin katto on patinoitua kuparia, kuten
lähellä sijaitsevassa keskiaikaisessa Pyhän Laurin kirkossakin.
Monissa sisätilojen katoissa on käytetty siirrettäviä, reijitettyjä
taiteilija Pertti Kukkosen käsin patinoimia kuparilevyjä. Salien suurissa lasiseinissä on patinoitua kupariverkkoa, joka erottaa sisätilat ja ulkopuolella olevan hautausmaan toisistaan. ❦

Uutisia

Työeläkejärjestelmä
täyttää 50 vuotta
Juhlavuosi käynnistyi Matka tulevaisuuteen -näyttelyssä
❦ Työeläkejärjestelmä on kantanut vastuuta suomalaisten
tulevaisuudesta pian 50 vuoden ajan. Se on matkavakuutus
tulevaisuuteen.
Tiedekeskus Heurekassa on avattu Tulevaisuus 20X0 -näyttely, joka on osa työeläkejärjestelmän juhlavuoden tapahtumatarjontaa. Yhteistyö Heurekan tulevaisuusnäyttelyn kanssa on
luonteva osa juhlavuotta.
Työeläkealan juhlavuosi 2012 on täynnä toimintaa, joka tähtää laajaan kansalaiskeskusteluun, eläketiedon jakamiseen sekä
avoimuuden ja ymmärrettävyyden lisäämiseen eläkeasioissa.
Keinoina on seminaareja, verkossa tapahtuvaa neuvontaa, kohdennettua viestintää, oppimateriaalia kouluille sekä erilaisia
yhteistyöprojekteja sidosryhmien kanssa. ❦
Lisää eläketietoa:
www.etk.fi, www.tyoelake.fi

Kaupungin tapahtumaluvat
ja -ilmoitukset yhdellä
lomakkeella

❦ Tapahtumien, yleisötilaisuuksien sekä myynti- ja markkinointitapahtumien ilmoitusten ja lupahakemusten tekeminen
Helsingin kaupungin eri viranomaisille helpottuu. Uuteen
sähköiseen palveluun on koottu kuuden eri viraston ja niiden
alayksiköiden myöntämät luvat yhdeksi kokonaisuudeksi.
Tapahtumajärjestäjä voi yhdellä hakemuksella saada luvat
tapahtuman järjestämiseen Helsingin kaupungin rakennusvirastolta, tukkutorilta, liikuntavirastolta, ympäristökeskukselta,
pelastuslaitokselta sekä Helsingin Satamalta.
Lomakkeen ohjeissa annetaan neuvoja ja linkkejä myös monien tapahtumien järjestämiseen liittyvien valtion viranomaisten kuten poliisin ja ELY-keskuksen sekä muiden yksityisten
ja julkisten tahojen verkkosivuille. Asiointi niiden kanssa on
tehtävä erikseen. Ohjeita tapahtumajärjestäjille löytyy myös
tapahtumayksikön sivustolta www.hel.fi/events ❦

Helmerien uusi
palvelunumero
❦ Olemme tehostaneet Helsingin Merkonomien puhelinpalvelua ja ottaneet syys-lokakuussa 2011 käyttöön
palvelunumeron 050 428 5588. Numeroon vastaa yhdistyksemme päivystäjä, hallituksen jäsen Marja Alppi.
Puhelinpäivystysaika on arkisin pääsääntöisesti kello
9.00 – 14.00 välisenä aikana. Viestin voit lähettää myös
sähköpostitse helmeri@helmeri.fi.
Toimiston kiinteä lankanumero (09 773 1405) jää vähitellen pois käytöstä. Muutos säästää sekä soittajan että
yhdistyksen puhelukuluja. Nykyään jäsenemme soittavat
pääosin matkapuhelimesta, joten soitot uuteen palvelunumeroon tulevat soittajallekin edullisemmiksi. ❦

Matkalla tulevaisuuteen
Heurekassa
❦ Tiedekeskus Heurekassa avattiin 8. lokakuuta uusi vuorovaikutteinen näyttely: 20X0 – Matka tulevaisuuteen. Aikajuna kuljettaa kävijät matkalle tulevaisuuden kaupunkiin
vuonna 20X0. Näyttely on kaupunkisimulaattori, joka tutustuttaa muun muassa tulevaisuuden asumiseen, liikkumiseen,
kuluttamiseen ja terveydenhuoltoon. Kävijä tekee näyttelyssä
tunnisterannekkeen avulla valintoja, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. Sen mukaan muodostuu hänen oma kestävän elämän
barometrinsa, jota voi verrata kaikkien kävijöiden valintojen
kokonaisvaikutukseen.
Näyttelyn lähtökohtana ovat elintapamme ja niiden kestävyys. Kestävyyttä tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: ympäristö, yhteisö ja talous. Nykyiset elintapamme ovat maapallon
mitassa kestämättömiä, ja kestävä kehitys on saavutettava tällä
vuosisadalla. Globaalisti kestävät ratkaisut ovat usein paikallisia. Meillä Suomessa haasteena ovat erityisesti asuminen,
ruoka ja liikkuminen.
20X0 – Matka tulevaisuuteen on osa World Design Capital
Helsinki 2012 -ohjelmaa. Vuosi tarjoaa kokemuksia ja kohtaamisia designin kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.
Tavoitteena on esitellä tapoja, joilla elinympäristöämme kehitetään designin keinoin sekä luoda mahdollisuuksia uudelle
liiketoiminnalle ja innovaatioille. Näin teemme yhdessä kaupungistamme paremman paikan elää – myös tulevaisuudessa.
Näyttelyn pääyhteistyökumppaneita ovat A-insinöörit Oy
sekä Työeläkevakuuttajat TELA ja Eläketurvakeskus, jotka
tekevät Heurekan kanssa yhteistyötä työeläkejärjestelmän
50-vuotisjuhlavuoden hyväksi.
Matka tulevaisuuteen -näyttely on Tiedekeskus Heurekassa
Vantaalla koko ensi vuoden ja se päättyy 27.1.2013. ❦
Käyntiosoitteet
Tiedekeskus Heureka,
Käyntiosoite: Tiedepuisto 1, Tikkurila, Vantaa
Asiakaspysäköintialueen osoite on Kuninkaalantie 7,
Tikkurila, Vantaa.
Lisätiedot näyttelystä ja aukioloajoista: www.heureka.fi
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Helmerin ruokanurkkaus

Krakovassa syödään
hyvin ja vahvasti
❦ Teksti: Anni Purontaa
Kuvat: Virpi Gustafsson

H

elmerit menevät keväällä Puolan
Krakovaan, jossa kävin äskettäin
syyslomalla ystävättären kanssa.
Nautimme matkallamme paitsi kaupungin kauneudesta myös sen hyvistä ruuista.
Maistelin paikallisia herkkuja Helmerin
ruokatoimittajan ominaisuudessa. Ensinnäkin varoitus: annokset ovat valtavia.
Kaikki näkemäni olivat ”nälkäisen naisen” annoksia. Koska olen lääkityksellä,
ei ruoka ole minulle kovasti maistunut,
mutta Krakovassa oli toki pakko syödä.
Puolalaisten mielestä ateriassa pitää olla
aina lihaa. Liharuokia olikin monenmoi-
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sia: isoja saslik-vartaita, oluessa haudutettua sianpotkaa, liharullia, joiden sisällä on
pekonia, ja monta muuta hyvää vaihtoehtoa. Riistaakin on tarjolla.
Maistelin muun muassa zurekia. Se on
hapankaalista tehty keitto, joka sisältää
makkaraa, lihaa ja keitettyä kananmunaa.
Smetana kruunasi varmaan kaiken. Alkupaloina - tai minulle riitti jo pääruoaksikin - voi nauttia pierogi ruskie, jotka
ovat pelmenien tapaisia herkullisia pieniä keitinpiirakoita. Täytteitä saa moneen
makuun.
Perunaletut ja savulohi ruohosipulin
kanssa maistuivat hyviltä. Smetanaa lisukkeena, tietysti. Lisukkeena tarjotaan
riisin asemasta myös tattaria, joka minulle
kannaksenkarjalaisena maistui. Perunoi-

ta löytyy toki eri muodoissa, kuten ranskalaisina, frytki. Jos koti-ikävä yllättää,
kaupungissa on ”Mäkkäri”, mutta jätin
itse sen väliin.
Paljon ruokia jäi maistelematta. Minua
kiinnostaisi juutalainen karppi rusinahyytelössä. Hyvää tai kauheaa! Juutalainen
kosher-ruoka jäi ylipäätään maistamatta,
koska aika oli rajallinen. Kosherina mainostettiin myös viiniä ja vodkaa. Nautimme koshervodkaa Ariel-ravintolassa,
jossa Steven Spielberg oli syönyt filmatessaan Schindlerin lista -elokuvaansa.
Hyvä palvelu ja laatuisaa juomaa, myös
teetä. Olen yrittänyt selvittää, miten alkoholikin voi olla kosher. Lihassa ja kalassa on selkeä linja, mutta lieneekö niin,
että koko käsittelyprosessiin osallistuneet

ovat oikeaoppisia vai mikä antaa luvan
käyttää tuota nimikettä.
Jälkiruokia löytyi monenlaisia, mutta valtavien annosten jälkeen olin niin
täynnä, että ne jäivät pääosin nauttimatta.
Marjapikari, puchar owocow, on jälkiruokien kevyemmästä joukosta ja sen toisessa laidassa vaikkapa juustokakku sernik.
Krakovan ruokatarjonta on kaiken
kaikkiaan monipuolista. Tarjolla oli paprikaruokia, gulassia ja Wienin-leikettä
johtuen yhteisestä menneisyydestä Itävalta-Unkarin kanssa. Niiden lisäksi kaupungista saa puolalaista talonpoikaisruokaa ja
juutalaista ruokaa; kurottelevatpa he ranskalaista ja italialaista keittiötäkin kohti.
Valinnan varaa on ja vieläpä uskomattoman edullisesti. Ystävättäreni nautti kasarillisen valkoviinissä keitettyjä simpukoita hintaan 9,40 euroa. Vahvan keiton
sai noin 3,50 eurolla ja piirakka-annoksen
4,50 eurolla. Viiniä ja olutta pikkurahalla.
Jos vielä matkustan Krakovaan, ruokalistallani on silloin esimerkiksi suolaheinäkeitto (zupa sczzawiowa), joka kuulostaa tällaisen lihaa vieroksuvan korvissa
tosi hyvältä. Alkupalana bigosia, hapankaalimuhennosta, jossa on luumuja, sieniä ja makkaraa.
Krakovassa on paljon hienoa säilynyttä
historiaa, mutta kuitenkin se elää vahvasti tätä päivää. Minua ilahdutti, että joka
paikassa sai asiallisen kuitin, jossa verot olivat eriteltyinä - eli hyvä kumppani
EU:ssa. Nähdäänkö sittenkin keväällä
Krakovassa? ❦

Paprikainen krakovan vuoka
(4 annosta)
4 (n. 500 g) paprikaa (punaista, vihreää ja keltaista)
5 - 6 (n. 300 g) perunaa
3 (n. 300 g) tomaattia
2 (n. 200 g) sipulia
500 g Krakovanmakkaraa
1 – 2 valkosipulinkynttä
3 rkl oliiviöljyä
3/4 tl suolaa
2 tl kuivattua oreganoa tai 2 rkl tuoretta oreganoa
mustapippuria
Vaihe 1: Halkaise paprikat, poista
siemenet ja viipaloi reiluiksi paloiksi. Kuori perunat ja halkaise ne.
Vaihe 2: Leikkaa tomaatit ja sipuli
lohkoiksi ja makkarat sopivan kokoisiksi suupaloiksi. Viipaloi valkosipulinkynnet.
Vaihe 3: Kuumenna oliiviöljy kattilassa ja pyörittele paprikoita, sipuleita ja perunoita, kunnes ne kuullottuvat. Levitä kasvikset laakeaan
uunivuokaan. Sekoita joukkoon
mausteet. Kypsennä 225 asteessa
uunissa 30 minuuttia.
Vaihe 4: Lisää joukkoon makkarat
ja jatka kypsentämistä noin 15 minuuttia.
Lähde: www.pirkka.fi/ruoka/reseptit

Lohikäärmeen
luolassa
❦ Krakovassa on lohikäärmeen luola.
Me kaksi yli kuusikymppistä matkalaista laskeuduimme urheasti jyrkkiä
kierreportaita alas luolaan. Minulla
on huonot nivelet ja Virpillä suljetun
paikan kammo. Piti kuitenkin saada
jotain lapsille ja lapsenlapsille kertomista. Olisi pitänyt laskea portaat!
Luola on Wawelin kukkulalla. Siellä
on legendan mukaan asustanut kauhea
lohikäärme, joka terrorisoi koko seutua ja söi paikallisia ihmisiä. Krakus,
Krakovan kaupungin perustaja, syötti
lohikäärmeelle pippurilla ja ruudilla
täytetyn lampaan. Elukalle tuli kaamea jano ja se joi vieressä virtaavan
Veikselin vettä niin ahnaasti, että halkesi. Luola saatiin sitten muuhun käyttöön. Kuulemma se toimi 1700-luvulla
jopa bordellina.
Luolan suulla, kun pääsee viimein
kömpimään päivänvaloon, on teräksinen lohikäärmeveistos vuodelta 1972.
Luolaa voi kiertää vain yhteen suuntaan. Oli sen verran kova kokemus että kuvatessa jäi lohikäärmeen pääkin
pois kuvasta… ❦
Anni
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Reppu selkään ja matkaan
❦ Teksti: Sirkka Warvas
Kuva: www.markkina.net,
Markkinaperinteen tuki ry
Korukuvat: www.korukoru.fi

N

uppu Strandberg kuvailee itseään iloisesti
autonkuljettajaksi, varastomieheksi, sisäänostajaksi,
maahantuojaksi, tukkukauppiaaksi, johtajaksi ja – Merkonomiksi! Kaiken takana on in-
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tohimo myyntityöhön. Nuppu
kantaakin kunniakkaasti nimikettä myyjä ja on siinä hyvä.
Lohjalainen Nuppu kertoo
päätyönään kiertävänsä messuja ja markkinoita Hangosta
Kittilään ja kaikkia siltä väliltä. Hän toimii pääosin omien
mieltymystensä mukaan. Tosin tänä päivänä ovat hyvät ja
luotettavat yhteistyökumppanit välttämättömiä eikä niitä

ole koskaan liikaa, hän painottaa. Mutta myynnin Nuppu ehdottomasti haluaa hoitaa itse.
Hän kokoaa ja purkaa erilaiset
myyntipisteet yksin. Jokaisen
tuotteensa hän hankkii eri puolilta maailmaa.

Miten kaikki alkoi?
- Suvussani on paljon kauppiaita ja myyjiä. Myynnin
vieressä kasvaminen on ollut

elämääni ja tullut osaksi luontoani. Itse aloitin ”urani” jo
13-vuotiaana jäätelömyyjänä.
Eka messut koin 14-vuotiaana Turun suurmessuilla, niinikään jäätelömyyjänä.
Nyttemmin tuotteet ovat
vaihtuneet pukukoruiksi, pala- ja teräskoruiksi sekä koruhuiveiksi. Kaikkeen siihen,
mitä nuoret ja naiset yleensäkin kaipaavat pukeutumisensa

kaunistukseksi sekä arkeen että juhlaan.

Korun tie Kittilään
Nuppu kertoo värikkäästi sisäänostomatkoistaan: reppu
selkään ja baanalle kiertelemään ulkomaan markkinoille.
- Minulle riittävät kartat, liput,
passi, rahaa ja vähän vaihtovaatteita sekä hyvät kengät.
En ole koskaan pelännyt kiertäessäni matkoillani vaan luottanut aina selviäväni hengissä
kotiin. Täytyy tietää mitä hakee ja mistä.
Nykyajan yksi kanava on
etsiä uutuustuotteensa netistä.
Kun löytyy omaan makuun sopiva tuote, Nuppu Strandberg
tilaa kokeeksi pienen erän ennakkomarkkinointiaan varten.
Mikäli kaikki pelaa toivotulla
tavalla ja laatu on hyvää, niin
seuraavaksi hän uskaltaa tilata
suuremman erän myyntiin.
Nuppu vierailee muun muassa Euroopan kiinalaisten
tukkualueilla, joista hän saa
tavarat suoraan reppuunsa.
Ajoittain hän matkustaa itse
myös Kiinaan ostoksille. Hän
on tutustunut omakohtaisesti sikäläisiin tehtaisiin sekä
myyjiin. Se on hänen tapansa
saada itselleen luotettava kuva ostamistaan tuotteista sekä
toimittajista. Espanjasta on
tullut tällä hetkellä Euroopan
pääkohdemaa testiostoksiin.
- Vietin siellä lasteni kanssa neljä kuukautta opiskellen
kieltä ja kierrellen markkinoita. Samalla pistäydyin Ranskassakin, kuvailee Nuppu
opintomatkaansa.
Nuppu valitsee tuotteensa
pitkälti oman, varmaksi kehittyneen makunsa, laadun ja
tyylin mukaan. Samalla hän
peilaa niitä myös Suomen
markkinoille; mikä täällä menisi kaupaksi. Hänellä on tapana kysyä itseltään, ostaisinko

tämän ja mitä olisin valmis
siitä maksamaan. Mukaan on
tosin otettava värejä pieni erä
oman maun ulkopuoleltakin.
Korun tie voi olla netistä Espanjaan, Espanjasta Kiinaan ja
sieltä Suomeen ja Kittilään.

Kiinan kielen oppitunti
- Eräällä Kiinan matkallani
matkustin junalla useamman
tunnin lueskellen aikani kuluksi matkaopasta. Viereeni
tupsahti opiskelijajoukko, joka alkoi vilkuilla minuun päin.
Tietenkin kysäisin, josko he
puhuisivat englantia - eivät
sanaakaan, enkä minä kiinaa.
Mutta löysin opaskirjasta luettavan perussanaston ja siitä
lähti ikimuistoinen kiinalainen oppitunti, välillä kippurassa nauraen ja välillä käsillä
puhuen. Vaunuosasto täyttyi
tupakansavusta siinä ohessa.
Vieläkin saan uudenvuoden
tervehdyksiä matkaseurueeltani. Junassa opin ’kiitos, terve
ja näkemiin’. Nämä sanat ovat
avanneet ovia moneen keskusteluun sillä mantereella. Onko
joku väittänyt, ettei matkailu
avarra?

Mutkia matkassa
- Hankintamatkoillani joudun yleensä varautumaan,
ettei kaikki menekään suunnitelmieni mukaan. Muistuu
mieleeni eräs joulumyyntimatka. Uutta hittituotetta piti

saada lisää joulumyyntiin ja
sitä ennen Kuopion markkinoille. Lähdin Espanjaan hankintamatkalle. Sain pakatuksi
tavarat hyvin rekkaan ja pari
laukullista mukaan koneeseen
viedäkseni ne Kuopion markkinoille viikonlopuksi.
- Lentomatka siirtyi vuorokaudella koneen hajottua,
perhe sairastui sillä välin sikainfluenssaan ja nuorin joutui
sairaalaan hoidettavaksi. Lopulta koneen moottori saatiin
Englannista ja lähtö onnistui
Tanskaan. Virkailija ei enää
halunnut järjestää jatkolentoa
ilman 1000 euron lipun hintaa,
perusteena ”olette myöhässä”. Tunnin itkuni jälkeen hän
suostui. Saavuin perjantaina
myöhään illalla Helsinkiin ja
aamulla kello kuusi piti olla
Kuopiossa. Kotimaan lento
onnistui, samoin myynti. Palasin tyhjien laukkujen kanssa
väsyneenä, mutta onnellisena
kotiin.

Mikä on energiasi lähde?
- Asiakkaiden tapaaminen,
tuttujen ja tuntemattomien,
heidän elämäntarinoittensa
kuunteleminen sekä asiakaspalvelu sinänsä ovat energian
lähteitäni. On ollut ilo tavata
asiakasperheitä sekä heidän
jälkipolviansa kohdusta kouluun. Ihanin hetki on, kun
kauppa on tehty, asiakas ja
minä hymyilemme tyytyväi-

sinä. Sydämessäni sykähtää
lämpimästi yhä uudelleen ja
uudelleen vielä kuudentoista
vuoden jälkeenkin.

Mitä hyötyä sinulle on
merkonomitutkinnosta?
- Katsoessani nyt taaksepäin
niin mielestäni olisi ollut hyödyllisempää suorittaa ensin
merkonomitutkinto ja vasta
sen jälkeen kokea maahantuonnin koukerot. Tutkinto
selkeytti omaa ajatteluani ja
ennen kaikkea järkeisti ajankäyttöni. Aikaisemmin tein
töitä lähes ympärivuorokautta, nyt osaan ottaa rennommin
tehostettujen työtapojeni ansiosta. Olen oppinut myös sanomaan ei. Näin jää aikaa enemmän lapsilleni, jotka ovatkin
todenneet: ”äiti on nykyään
joskus ihan ihana”.
- Rohkeana luonnonlapsena olen tallannut omaa tietäni
erehdysten ja niistä oppimisten kautta. Näyttöjä varten
tuli laitettua paperille kaikki
mitä todellakin osaan ja missä
olen hyvä. Kirjasin unelmani
ja haaveeni. Samalla näin, miten asioita kuuluisi tehdä, eikä
miten olen ne tehnyt. Kaikkea
oppimaani olen käyttänyt täysillä hyväkseni arjen työssäni.
- Täytyy myöntää, että ilman merkonomitutkintoa tie
tähän hetkeen olisi siirtynyt
hamaan tulevaisuuteen. ❦

Nuppu Strandberg on valmis tulemaan myös meidän
tilaisuuksiimme esittelemään ihania korujaan.
Uutta! Muotisormukset

Uutta! Kuvakorut
digikuvista
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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 2.11.2011 klo 19.00
BORIS GODUNOV, ooppera
Suomen Kansallisooppera

Modesti Musorgskin alkuvoimainen sävelkieli ammentaa venäläisestä
kansanmusiikista ja kielestä, luonteesta ja historiasta. Boris
Godunov on suurten bassojen rooli. Kun Boriksena on Matti
Salminen, odotettavissa on jälleen unohtumaton tulkinta.
Kesto 3 t 30 min, 1 väliaika
Hinta 54 € (normaali 62 €), maksuviite 5542
Ilmoittautuminen päättynyt.
www.operafin.fi
Helmerivetäjä: Irene Uimonen

Pe-pe 4. – 11.11.2011
HELMERI-MATKA PEKINGIIN,
Ilmoittautuminen on päättynyt.

MATKAOHJELMA:
Pe 4.11. Kokoontuminen klo 15.30 Helsinki-Vantaalla, terminaali
2:ssa.
Lähtö Helsingistä Finnairin reittilennolla klo 18.00 kohti Pekingiä.
La 5.11. Saapuminen aamuvarhaisella, klo 07.55 Pekingiin, ja
bussikuljetus lentoasemalta kaupunkiin.
Majoittuminen ydinkeskustassa sijaitsevaan Sunworld-hotelliin
(Hotel Sunworld Beijing ****). Kävelykierros hotellin läheisyydessä,
Wangfujing-ostoskadulla ja tervetulolounas.
Su 6.11. Aamiaisen jälkeen vierailu Kielletyssä kaupungissa, jo
1400-luvulla rakennetussa Kiinan keisaridynastioiden suljetussa
maailmassa, sekä Tian An Menin eli Taivaallisen rauhan aukiolla,
retken yhteydessä lounas.
Ma 7.11. Aamiaisen jälkeen retki suurkaupungin ulkopuolelle,
vuoristoisessa maastossa sijaitsevaan Badalingiin. Siellä avautuvat
uskomattomat näkymät tälle Ming-dynastian aikaan rakennetulle
Kiinan Muurille, joka kiemurtelee rinteillä aina tuhansien
kilometrien päähän kaukaisuuteen. Tätä yhdeksi maailman
seitsemästä ihmeestä kutsuttua mahtavaa rakennelmaa pääsee
ihailemaan kävelemällä muurin päällä. Retkellä vieraillaan myös
Ming-haudoilla eli Ming-dynastian keisarien hautalaaksossa, sekä
käydään myös cloisonne- eli soluemalitehtaalla ja helmikeskuksessa.
Päivän aikana on lounas.
Ti 8.11. Aamiainen ja vapaata aikaa Pekingissä. Lisäretkipaketin
akrobaattiesitys ja illallinen.
Ke 9.11. Aamiainen. Lisäretkipaketin retki leskikeisarinna Ci Xin
ihastuttavaan kesäpalatsiin Kunming-järven rannalle. Yhteinen
lounas.
To 10.11. Aamiainen. Vapaata aikaa Pekingissä. Illalla Pekingin
Ankka -illallinen.
Pe 11.11. Aamiainen. Bussikuljetus lentoasemalle. Finnairin
reittilento klo 11.35 Helsinkiin, jonne saavutaan klo 14.25.
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HINTA: 1590,00 e, maksuviite: 5393.
Lisäretket toteutuvat, koska kaikki osallistujat ovat varanneet
lisäretkipaketin (95,00 e).
Tervetuloa Pekingin matkalle reipas Helmeri-ryhmä!
Oppaana Kiinan asiantuntija Anneli Palokangas.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit Oy
www.matka-agentit.fi

To 10.11. klo 19.00
RAUDAN LUJA RAKKAUS
Teatteri Avoimet ovet

Näytelmä rakkaudesta: suuresta, lujasta ja kipeästä
Raudanluja rakkaus jatkaa Teatteri Avoimien Ovien raikkaasti
tulkittujen suomalaisten naistaiteilijakuvien sarjaa.
Käsikirjoitus ja ohjaus Heini Tola.
Rooleissa Emmi Pesonen, Ella Pyhältö, Mikko Pörhölä, Outi
Vuoriranta
Hinta 26,00 e, maksuviite 5555. Ilmoittautuminen on päättynyt.
Helmerivetäjä Anni Purontaa
www.avoimetovet.fi

To 17.11. kello 15.00 – 16.00
TUTUSTUMINEN HELSINGIN KAUPUNGINTALOON
Pohjoisesplanadi 11 -13, Helsinki 17

Oppaan johdolla tutustutaan Helsingin kaupungintalon
loisteliaaseen menneisyyteen ja nykyiseen elämänmenoon sekä
taideteoksiin. Kierrokseen sisältyy ala-aula, Juhlasali, Empiresali,
kaupunginvaltuuston istuntosali ja kaupunginjohtajan
vastaanottohuone. Huom. kaikkiin tiloihin ei välttämättä päästä
kurkkaamaan, jos huoneessa on menossa joku tilaisuus. Kierroksen
jälkeen on mahdollisuus jäädä lähemmin tutustumaan ala-aulan
Virka-galleriaan.
Kierros kestää noin tunnin. Tavataan kaupungintalon ala-aulassa
Sitovat ilmoittautumiset 12.11.2011 mennessä.
Tutustumiskäynnille voi osallistua jäsenen lisäksi hänen
perheenjäsenensä tai ystävänsä.
Tilaisuus on maksuton.
Linkki: www.hel.fi
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
Tervetuloa!

Tapahtumakalenteri
Ti 22.11. kello 17.00

Ke 30.11. kello 19.00

AKSELI GALLEN–KALLELA
- Eurooppalainen mestari

Sinivalkoinen ääni
KATRI HELENA -musikaali

Helsingin taidemuseo - Tennispalatsi
Salomonkatu 15, 00100 Helsinki
Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Tennispalatsin
taidemuseon Akseli Gallen-Kallelan näyttelyyn.
Akseli Gallen-Kallelan (1865–1931) näyttelyn teokset ajoittuvat
pääosin vuosiin 1884–1910, jota voidaan pitää Gallen-Kallelan
tuotannon huippukautena. Se on myös eurooppalaisen taiteen
historiassa ajanjakso, joka edelsi ja samalla ennakoi abstraktin
taiteen esiinmarssia. Tuona aikana Gallen-Kallela tunnettiin
taiteilijana, jonka omaleimainen pohjoismainen tyyli- ja muotokieli
erottui lukuisten muiden taiteilijoiden joukosta.
Helsingin taidemuseon, Pariisin Musée d’Orsayn ja Düsseldorfin
Museum Kunstpalastin yhteistyönä toteuttama näyttely esittelee
taiteilijan tuotannon esteettisesti kirkkaimman huipun, valikoiman
mestariteoksia. Se on laajin Gallen-Kallelan taiteen katselmus, joka
on koskaan järjestetty Ranskassa tai Saksassa.
Hinta: 12 e (lippu ja opastus), maksuviite 5665
Ilmoittautumiset ja maksu 15.11. mennessä
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5

Suomen sinivalkoisimmaksi ääneksi kutsutun Katri Helenan
häikäisevä ura tarjoaa ainekset upealle musikaalille. Musiikki
koostuu Katri Helenan tunnetuista, ikivihreistä menestysiskelmistä.
Rooleissa: Sanna Majuri, Sinikka Sokka, Lasse Pajunen, Sari
Siikander, Heikki Sankari, Valtteri Tuominen, Katja Aakkula, Miikka
Tuominen, Kari Arffman, Eija Vilpas, Sami Hokkanen, Helena
Haaranen, Sari Haapamäki, Karoliina Kudjoi.
Lapset: Joel Bonsdorff, Asta Friman,Rosa Honkonen, Nuutti
Konttinen.
Tanssiryhmä: Iiro Heikkilä, Sofia Hilli, Riku Immonen, Antti
Kankainen, Kirsi Karlenius, Elina Lähde, Saku Mäkelä, Hanna
Mönkäre, Anne Naukkarinen, Antti Nieminen, Jaakko Nieminen,
Sami Paasila, Tiina Peltonen, Suvi Salospohja, Sonja Sorvola, Inka
Tiitinen, Jukka Wennström, sekä 12-henkinen orkesteri.
Ohjaus ja koreografia: Tiina Brännare, musiikin sovitus: Jarkko
Kiiski, kapellimestari: Lasse Hirvi.
Ilmoittautumiset ja maksut: heti.
Hinta: 49,00 e (norm. 51,00), maksuviite: 5584.

Näyttely: 23.9.2011–15.1.2012.
Näyttely tiistaisin avoinna kello 19.00:ään.
Tutustu: http://www.hel.fi/hki/Helsinki/fi/uutiset/gallenkallela+tennispalatsissa

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

La 26.11. klo 8.00 - n. 20.00

DON QUIJOTE -baletti

RETKI TURKUUN
– kulttuuripääkaupunkiin
Ohjelmassa kierros keskiaikaisessa Aboa Vetuksessa, opastettu
kierros Carl Larssonin taidenäyttelyssä sekä Erik XIV Ooppera
Logomossa. Hinta sisältää bussikuljetuksen, pääsyliput ja
opastuksen sekä ruokailun.
Matkan ohjelma ja aikataulut:
klo 8.00 Starttaamme Mikonkadun tilausautopysäkiltä, josta PSBussien kuljettaja ottaa meidät kyytiin. Ajomatkan Turkuun
arvelemme kestävän noin 2 tuntia.
klo 10.30 Tutustumme Aboa Vetus & Ars Nova -museoon.
http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/nayttelyt/perusnayttely
klo 12.00 Carl Larssonin näyttely, noin 45 min., opastettu kierros
Turun Taidemuseossa
http://www.turku2011.fi/carl-larsson-suurnayttely
klo 13.30 Ruokailu Turun kellarihovissa (Pikarisalissa).
klo 15.00 Erik XIV Ooppera (Kulttuurikeskus Logomossa)
http://www.turku2011.fi/eerik-xiv
klo 18.00 Bussimatka Turusta Helsinkiin, arvioitu saapuminen n.
klo 20.00
Hinta 120 €/hlö, maksuviite 5597.
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Tällä S-Kulttuurikerhon mielenkiintoisella retkellä on
Helmerivetäjänä Irene Uimonen,
sähköposti: IreneUimonen@gmail.com

To 1.12.klo 19.00
Suomen Kansallisooppera

Don Quijote on yksi klassisen baletin merkkiteoksista. Patrice Bartin
vauhdikas versio perustuu Marius Petipan koreografiaan.
Surullisen hahmon ritari Don Quijote ja hänen pieni tanakka
palvelijansa Sancho Panza saapuvat kastilialaiseen kylään juuri kun
ritarillista apua tarvitaan. Ihanaa Kitriä ollaan naittamassa
Camacholle, vaikka tyttö rakastaakin köyhää Basiliota. Alkaa kiihkeä
takaa-ajo ja kaiken keskellä Don Quijote uneksii näkevänsä Kitrissä
palvomansa Dulcinean.
Kansallisbaletin upea visualisointi vie värikkääseen suurvaltakauden
Espanjaan. Don Quijote on loistokasta koko perheen tanssisirkusta.
Kesto 2 t 40 min, 2 väliaikaa
Lisätietoa:
http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/don_quijote/892
Hinta 54,00 e (norm. 62,00), maksuviite 5623.
Ilmoittautuminen päättynyt.
Liput lähetetään kotiin.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen

Tapahtumien
yhteenveto
sivulla 22.
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Tapahtumakalenteri
Ke 7.12. klo 18.00

Illan emännät Ilse ja Marjo.

MATKAILUILTA PIKKUJOULUN MERKEISSÄ

Tervetuloa Matka-Agenttien mielenkiintoiseen maailmaan!
Kuule uusimmat matkakuulumiset ja Matka-Agenttien jännittävät
uutuudet – ja tutustu tuleviin Helmerimatkoihin Matka-Agenttien
toimistossa, Eerikinkatu 33, 00180 Helsinki,
keskiviikkona 7.12. klo 18.00 - 20.00.

Dersu Uzala -elokuvan kapteeni Arsenijev - ohjaa
klassikkonäytelmän Metsä. Ryhmässään hänellä on huippunimiä
Esko Roineesta Lasse Pöystiin ja Asko Sarkolaan sekä Tiina
Pirhosesta Eija Vilppaaseen ja Kreeta Salmiseen.
Näyttelijöiden on Metsässä taivuttava koomikoiksi ja hetkessä syvän
tragedian taitajiksi. Mutta tältä joukoltahan se onnistuu, siitä ei
ole epäilystäkään. Solomin kehuu porukkaansa jo nyt, eikä sano
vierasmaalaisten ohjaamisen olevan sen kummallisempaa kuin
maanmiestensä.
Juri Solomin sukeltaa Metsään kolmatta kertaa. Vuonna 1980 hän
ohjasi sen Bulgariassa, kun Maly-teatteri rentoutui lomallaan
kultahietikolla.”
(Lähde: hkt.fi)
Rooleissa: Pertti Koivula, Antti Lang, Tuukka Leppänen, Tiina
Pirhonen, Lasse Pöysti, Esko Roine, Eppu Salminen, Kreeta
Salminen, Asko Sarkola, Eija Vilpas, Tom Wentzel.
Ohjaus: Juri Solomin, apulaisohjaaja: Viktor Drevitski
Hinta 36,00 e (normaali 38 e), maksuviite: 5607
Ilmoittautumiset ja maksut heti.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

Illan emäntinä ovat Matka-Agenttien Ilse Samuelsson – Helmeri
itsekin – ja Marjo Riederer.

Ti 20.12. kello 19.00

Helmerivetäjänä Merja Äimänen.

MARIA LUND – JOULUSWING

Jouluisen tarjoilun vuoksi sitovat ilmoittautumiset
1.12. mennessä.

Lund, Sander & Bel-Etage SwingBand
Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki
Svengaava joulukonsertti

Tervetuloa!
Ilse

Huippuesiintyjät, Maria Lund ja Mart
Sander, kohtaavat ensimmäisen kerran
lavalla ja vain yhdessä joulukonsertissa,
joka järjestetään uudessa Helsingin
Musiikkitalossa 20. joulukuuta.

Ma 12.12. klo 19.00

Suomessa nopeasti tunnetuksi ja
arvostetuksi tullut Maria Lund on julkaissut useita levyjä ja
solminut yhteistyösopimuksen kansainvälisen suuryhtiön
Universalin kanssa. Nyt on hyvä mahdollisuus nähdä hänet suurella
lavalla kansainvälisessä kokoonpanossa.
Mart Sander on yksi Viron monipuolisimmista artisteista. Hänet
tunnetaan kapellimestari- ja pianonsoittotaitonsa lisäksi
lahjakkaana laulajana, näyttelijänä, taidemaalarina, ohjaajana,
juontajana ja kirjailijana.
Bel-Etage Swing Band on Martin luoma ammattiyhtye, jonka
yhteinen historia ulottuu vuoteen 2000.
Lipun hinta 36,00 e (permannon peruslippu + palvelumaksu),
maksuviite 5678.
Hyvät P-katsomopaikat!
Esko Roine ja Asko Sarkola
Kuva © Tapio Vanhatalo

Aleksandr Ostrovski
METSÄ

Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Todellista teatterin juhlaa
”Suurella näyttämöllä vietetään todellista teatterin juhlaa, kun
kotimaassaan ja maailmalla ylistetty venäläinen Juri Solomin -
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Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 30.11. – Huom! Ilmoittaudu
pian, paikkoja rajoitetusti!
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.musiikkitalo.fi

Tapahtumakalenteri
Ti 20.12.2011 klo 19.00
Giacomo Puccini:
LA RONDINE -OOPPERA
Suomen Kansallisooppera

Puccinin kevyt ooppera joulua odottaessa
Magda, ylläpidetty seurapiirinainen, naamioituu kevytmieliseksi
työläistytöksi ja rakastuu viattomaan nuorukaiseen. Nuorukainen
kosii häntä, mutta Magda ei pääse irti menneisyydestään.
Puccini tutustui operetteihin Wienissä 1913. Säveltäjän
hämmästykseksi impressaarit halusivat tilata operetin häneltä
itseltään. Puccinin kynästä syntyi kevyt ooppera, joka sai ensiiltansa Monte Carlossa 1917. Teos miellytti säveltäjää itseään siinä
määrin, että hän nimesi sen omaksi suosikikseen koko
tuotannossaan!
Kesto 2 t 15 min, 1 väliaika
Hinta 54,00 e (norm.62 e), maksuviite: 5649
Ilmoittautuminen päättynyt.
Liput lähetetään kotiin.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen
Tutustu: www.operafin.fi

La 25.2.2012 klo 8.00 - n.18.00
Kuvassa etuallalla vasemmalta Petra Ahola, Timo Saari,
Petra Karjalainen, toisessa rivissä vasemmalta Jyrki Mänttäri,
Janne Kallioniemi, Tuomas Juntunen, Toni Harjajärvi,
ylhäällä Suvi-Sini Peltola. Kuva Jyrki Tervo.

Salaperäisen Lady Ostapeck -taiteilijanimen taakse kätkeytyy
vuonna 1918 New Yorkissa syntynyt amerikkalainen muotokuvaaja.
Rouva Ostapeck on kuvannut kirpputorilta löytämällään, 1900-luvun
alun paljekameralla, muotokuvia, joissa historia, nykyhetki ja
fantasia kietoutuvat yhteen. Muodin historiaa rakastava Ostapeck
on kerännyt mittavan historiallisten pukujen ja tekstiilien
kokoelman, jota hän on hyödyntänyt taidokkaissa potreteissaan.
Amerikkalaiset naisten muotipuvut ja asusteet ovat
1840–1950-luvuilta.
Museolipulla pääsee kaikkiin Vapriikin museoihin mm. Kenkämuseo,
Nukkemuseo ja Jääkiekkomuseo sekä näyttelyihin esim. Tammerkoski
ja kosken kaupunki, Tampere 1918, uuteen 24.2.12 avautuvaan
Lennossa - Linnut Vapriikissa -näyttelyyn...
Ajantasaista tietoa: http://www.tampere.fi/vapriikki.html
Klo 11.40–12.40 Lounastamme Ravintola Franklyssä (Hallituskatu
22).
Menu: alkuruokana yrttitarhurin vihreä salaatti (salaattia,
tomaattia, kurkkua, marinoituja kasviksia ja yrttikastiketta),
pääruokana kananpojanrintaa, punaviinikastiketta ja lohkoperunoita
(pöytiin tarjoiltuna). Lisäksi jäävesi ja leipä. Kahvi/tee ja keksit
noutopöydästä. Ilmoitathan ruokarajoitteesi jo paikkaa varatessasi.
(www.ravintolafrankly.fi)
Klo 13.00–15.35 Päivän kohokohta on kriitikkojen ja yleisön
ylistämä Anna Liisa -musikaali Tampereen Työväen Teatterin suurella
näyttämöllä (Hämeenpuisto 32).
Anna Liisa -musikaalin on sovittanut ja ohjannut Sirkku Peltola.
Hannu Lindholmin lavastus ja Marjaana Mutasen puvut sekä Timo
Alhasen valosuunnittelu tuovat katsojille henkeäsalpaavan
visuaalisen maailman, joka hipoo kirjaimellisesti taivaita.
Tanssiteatteri Tsuumi koreografinaan Timo Saari pitää ensemblen
jatkuvassa liikkeessä. Suurella näyttämöllä nähdään myös Hehkumobändi. Laulujen teksteistä vastaa Pauli Hanhiniemi.
Teos on vahva kertomus rakkaudesta ja rohkeudesta. Minna Canthin
viimeiseksi näytelmäksi jäänyt Anna Liisa on yksi Suomen
esitetyimpiä teoksia. Se on saanut yli 70 ensi-iltaa
ammattiteattereissa. Sirkku Peltolan vankasta musikaaliosaamisesta
kertovat hänen aiemmat musikaalityönsä, kuten kiitetyt
Patukkaooppera ja Suruttomat, joka myös perustui Minna Canthin
tekstiin.

MUSIKAALIRETKI TAMPEREELLE
Anna Liisa -musikaali

Sävellykset: Anne-Mari Kivimäki, Antti Paalanen, Pauli Hanhiniemi.
Rooleissa: Suvi-Sini Peltola (Anna Liisa), Petra Ahola (Pirkko), Toni
Harjajärvi (Johannes), Jari Ahola (Mikko), Petra Karjalainen, Jyrki
Mänttäri, Mika Honkanen, Teija Auvinen, Eriikka Väliahde, Janne
Kallioniemi, Harri Rantanen.

Tampereen matkaan sisältyy opastus Museokeskus Vapriikin
hurmaavassa Ladyn tyyli -näyttelyssä, omatoiminen tutustuminen
muuhun Vapriikkiin, lounas Ravintola Franklyssä, kovasti kehuttu
Anna Liisa -musikaali, kuljetus ja bussillinen mukavaa seuraa.

Tutustu tarkemmin: http://www.ttt-teatteri.fi/anna_liisa/etu/

Klo 8.00 Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista PS-Bussi Oy:n
bussilla kohti Tamperetta.

Liput jaetaan bussissa. Paikat riveillä 7-9, oikea.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen,
sähköposti: IreneUimonen@gmail.com.

Klo 10.15–11.30 Vierailemme Museokeskus Vapriikissa
(Alaverstaanraitti 5). Aluksi opas kertoo lyhyesti Vapriikista, sen
museoista ja muista näyttelyistä. Meidät jaetaan kahteen ryhmään
ja ryhmä 1 lähtee tutustumaan näyttelyyn Ladyn tyyli –
muotokuvaaja Lady Ostapeckin Amerikan pukuja ja potretteja.
Ryhmä 2 kiertelee puoli tuntia omin päin Vapriikissa. Puolen tunnin
kuluttua vaihto eli ryhmä 1 aloittaa omatoimisen kiertelyn ja ryhmä
2 lähtee vuorostaan opastukseen.

Heti esityksen päätyttyä alkaa kotimatkamme.
Noin klo 18.00 Saavumme lähtöpisteeseen Mikonkadulle.

Matkan hinta: 77,00 e, maksuviite: 5681.
Ilmoittaudu mahdollisimman pian. Maksut 12.1.12 mennessä
Helmereiden tilille.
Matka tehdään yhdessä SOK:n Eläke-Eevojen kanssa.
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Tapahtumakalenteri
To-su 19. – 22.4.2012
HELMERIEN KRAKOVAN MATKA
Keväisen Krakovan pitkä viikonloppumatka on saanut suuren suosion
ja meille varattuja lentopaikkoja on enää muutama jäljellä. Jos
olisit lähdössä matkalle, mutta vapaat paikat ehtivät loppua, niin
ilmoita tietosi Helmereihin. Yritämme saada lisäpaikkoja.
Lentoaikataulu (ajat paikallista aikaa ja sitoumuksetta), Finnair
Helsinki – Krakova klo 9.55 – 10.55
Krakova – Helsinki klo 21.35 – 00.25 (seuraava vrk)
Alustava matkaohjelma
Torstai 19.4.
Krakovan lentokentällä suomenkielinen opas vastassa, lähtö
kaupunkikierrokselle.
Krakovan Vanhakaupunki on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä
historiallisia kaupunkialueita. Se on matkailijan kannalta myös
käytännöllinen, suurin osa kaduista on kokonaan rauhoitettuja
liikenteeltä, joten rakennuksia ja nähtävyyksiä saa rauhassa ihailla
kävellen. Vanhankaupungin sydän on upea keskiaikainen tori. Toria
hallitsee vanha Verkahalli ja reunustoja kiertävät kymmenet
ravintoloiden ja kahviloiden terassit. Vanhankaupungin läpi kulkee
Kuninkaantie, joka johtaa Florianskin portilta Wawelin linnalle. Tätä
katua pitkin Puolan kuninkaat aikoinaan kulkivat linnalle
kruunattaviksi ja tuotiin myöhemmin haudattaviksi vielä senkin
jälkeen, kun hovi oli muuttanut Varsovaan 1500-luvun lopussa.
Wawelin katedraalin alle on haudattu suuri osa Puolan entisistä
hallitsijoista. Wawelin kukkula on edelleen puolalaisille pyhä paikka
ja renessanssityylinen Kuninkaanlinna yksi Krakovan tärkeimmistä
nähtävyyksistä.
Kierroksen aikana lounas Vanhassa kaupungissa ja retki päättyy
hotellille majoittumiseen.
Perjantai 20.4.
Aamiainen hotellissa.
Retki Wieliczkan suolakaivoksille, jotka sijaitsevat noin 10 km
Krakovasta itään. Tämä Unescon maailmanperintölistalle päässyt
nähtävyys on ainutlaatuinen kaivoskokonaisuus Euroopassa. Maan
uumenissa risteilee noin 300 kilometriä kaivoskäytäviä, jotka
syvimmillään ulottuvat 135 metrin syvyyteen. Vaikuttavin
Wieliczkan maanalaisista saleista on Pyhän Kingan kappeli, jonka
kaikki koristeet, kristallikruunut ja jopa alttaritaulu, on tehty
suolasta. Lounas retkipäivän aikana.
Lauantai 21.4.
Aamiainen hotellissa.
Tämän päivän retki vie täysin toisenlaiseen maailmaan: Krakovan
länsipuolella (70 km) sijaitsee Oswiecimin pikkukaupunki, joka
tunnetaan ehkä paremmin saksankielisellä nimellään Auschwitz.
Retken aikana on lounas Rukouksen ja Anteeksiannon keskuksessa.
Sunnuntai 22.4.
Aamiainen hotellista. Huoneiden luovutus ja lähtö hotellista klo
12.00.
Tutustuminen juutalaiskaupunginosa Kazimierziin. Alueelle on viime
vuosina perustettu useita trendikkäitä baareja ja musiikkikahviloita.
Lounas nautitaan kuunnellen Klezmer-musiikkia. Klezmer on ItäEuroopan juutalaisten kansanmusiikkia, jota on esitetty esimerkiksi
erilaisissa perhejuhlissa. Sana klezmer on jiddishiä ja tulee
hepreankielisestä sanasta kli zemer, joka tarkoittaa soittimia tai
musiikkia.
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Aikaa myös viime hetken ostoksille. Kuljetus lentokentälle ja lähtö
Suomeen.
Iltaohjelmaa:
Lisäksi käymme jonain iltana Chopin-konsertissa Vanhan kaupungin
torilla sekä illallisella.
Hinta 791,00 euroa, maksuviite 5610
Lisämaksusta yhden hengen huone, 82,00 e/huone/3 yötä
HUOM! Ilmoittautumiset 30.11. mennessä,
ennakkomaksu 250 e 15.12. mennessä.
Hintaan sisältyy
- Finnairin reittilennot meno-paluu lentokenttäveroineen ja
matkustajamaksuineen (viranomaismaksujen muuttuessa
pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin)
- majoitus 3 yötä jaetussa kahden hengen huoneessa
- bussikuljetukset ja suomenkielinen opastus ohjelman mukaan
- sisäänpääsymaksut ja käynnit Wawelin linnassa, Tuomiokirkossa,
Marian kirkossa, Wieliczkan suolakaivoksessa ja Auschwitzissä
(Wieliczkassa ja Auschwitzissä myös paikallisoppaat)
- Chopin-konsertti ja illallinen
- hotelliaamiaiset ja kolme ruokailua ohjelman mukaan (sis.
alkupala, pääruoka, jälkiruoka, vesi, kahvi/tee).
Hotellikuvaus Alexander 1 ***
os. Ul. Garbarska 18
http://alexhotel.pl/Kontakt/Alexander-1
Hotelli sijaitsee rauhallisella sivukadulla vain 300 m päässä Vanhan
kaupungin torilta. Huoneita 40, joissa kaikissa tv, minibaari,
ilmastointi, hiustenkuivaaja, ilmainen internet-yhteys.
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Matka-Agentit, www.matka-agentit.fi

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

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

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

Turvaa tulevaisuutesi!
Liity Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi tai

Täytä
jäsenhakemus
www.helmeri.fi

suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme molemmat!
Uusi jäsen saa liittymislahjana meno-paluu laivamatkat
kahdelle Tallinnaan Eckerö Line m/s Nordlandialla ja arvokupongin, joka sisältää yöpymisen kahdelle 48 euron**
hintaan Viimsi Tervis SPA Hotellissa (10 km Tallinnasta).
Samat lahjat annamme myös suosittelijalle!
Muista merkitä suosittelijan jäsennumero ja yhteystiedot
jäsenhakemuslomakkeeseen www.smyl.fi
** Viimsi Tervis SPA Hotell majoitus 2hh, aamiaiset, kylpytakit,
pyyhkeet, vapaa-ajankeskuksen rajaton käyttö saapumis- ja
lähtöpäivinä klo 7-22 (uima-allas, kuntosali, uusi uinti- ja
saunaosasto, lepopaikat ja allasbaari).

Liity heti! Laivamatka-lahjakortti ja Viimsi-arvokuponki
ovat voimassa 18.12.2011 saakka.
JÄSENMAKSUT JA JÄSENEDUT
●

●

Kalenterivuoden 2011 jäsenmaksut:
Varsinainen jäsen 81 euroa
Seniorijäsen (> 70 v) 42 euroa
Opiskelijajäsen 32 euroa
Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen!

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon rahanarvoisia jäsenetuja:
● Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
● Ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta
Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
● Liittovakuutus, johon sisältyy vapaa-ajan matkustajavakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi If-vakuutuksiin (koti, auto)
● Jäsenlehdet neljä kertaa vuodessa:
Helmeri ja Merkonomi News
● Paikallisyhdistyksen tarjoamat palvelut ja tapahtumat
● Liiton matkat ja tapahtumat

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry
Pengerkatu 1 B, 00530 Helsinki
Puhelin 0400 996 346 tai (09) 827 5542
info@smyl.fi www.smyl.fi

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS EI SISÄLLY SMYL-LIITON JA
HELSINGIN MERKONOMIT -YHDISTYKSEN JÄSENYYTEEN
Liity erikseen valitsemaasi palkansaajan tai yrittäjän työttömyyskassaan. Kassasta saat työttömyyden kohdatessa ansiosidonnaista
päivärahaa.

Joulumatkalle

Ikimuistoinen

Jouluristeily
Tonavalla
• 22.–28.12. alk.

1.790,–

KAUPUNGIT JA
KIERTOMATKAT
Armenia, Kaukasuksen helmi

• 9 pv ......................... 1.385,–

Peking • 8 pv ....... 1.360,–
Shanghai • 8 pv 1.340,–
Shanghai, Hangzhou
ja Suzhou –
kierros silkin ja teen maahan

• 8 pv......................... 1.460,–

SUURI JUNAMATKA–

Transsiperian junamatka –

1. lk:ssa Siperian ja Mantsurian
halki Kiinaan, matkalla pysähdytään
Irkutskissa ja Baikal-järvellä,
paluu Pekingistä lentäen

• 2.–16.5................... 3.395,–

KAUKORANNAT
Bali • 7 vrk .................. 1.290,–
Dubai • 5 vrk.................. 783,–

Joulu
alppimaisemissa

Slovenian
Bledissä
• 22.–27.12.

1.440,–

www.matka-agentit.fi

TEEMAMATKAT

KIRJAMATKAT

Uudenvuoden matka
Tallinnaan
• 30.12.–1.1.....................

495,–

Kap Verde • 7 vrk ..1.140,–

Sis. Estonia-teatterin Uudenvuoden
Gaala illallisineen ja tanssiaisineen

Malediivit • 8 vrk .. 1.290,–

Hyvän olon viikonloppu
Viimsissä

Malesia • 7 vrk .......... 1.140,–
Mauritius • 7 vrk ... 1.500,–
Seychellit • 7 vrk... 1.655,–
Esim. hinnat sis. reittilennot
alk. H:gistä veroineen, majoitus,
joissain kohteissa
myös aamiaiset/puolihoito

Pyydä tarjous!

Matka
agentit

• 27.–29.1. ........................

295,–

Golfmatka
Arabiemiirikuntiin
• 4.–11.3.......................

1.830,–

Vaellus Santiago de
Compostelaan
• 21.–25.3. ...................

1.565,–

Mozartin kultainen Praha
Sis. Taikahuilu!

• 3.–6.5. ...........................

895,–

Opastetut matkat hinnat sis. lennot H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ateriat, retket jne.

• HELSINKI • JOENSUU • LOVIISA • PORVOO • TURKU • Vapaa-ajan matkat puh. 010 321 2800

Agatha Christien
Englanti
• 21.–25.3. .................

1.290,–

Venetsia,
Donna Leonin
ja Guido Brunettin
kaupunki
• 6.–9.4. PÄÄSIÄINEN!

1.095,–

Mika Waltarin Istanbul
• 16.–20.5. .....................

• 15.–21.8 ....................

1.190,–

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

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2011/2012
2011
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Ke 2.11.

19.00

Boris Godunov, Kansallisooppera

54,00e, viite 5542

Helmeri-matka Pekingiin

1590 e, viite 5393

To 10.11.

19.00

Raudan luja rakkaus, Avoimet ovet

26,00 e, viite 5555

To 17.11.

15.00

Vierailu: Helsingin kaupungintalo

maksuton
12,00 e, viite 5665

Pe 4.11.- pe 11.11.

Ti 22.11.

17.00

Näyttely: Akseli Gallen-Kallela

To 24.11.

18.00

Yhdistyksen syyskokous toimistolla

La 26.11.

08.00

Kulttuuriretki Turkuun

120,00 e, viite 5597

Ke 30.11.

19.00

Katri-Helena, Kaupunginteatteri

49,00 e, viite 5584

To 1.12.

19.00

Don Quijote, Kansallisooppera

54,00 e, viite 5623

Ke 7.12.

18.00

Glögi-ilta, Matka-Agentit

maksuton

Ma 12.12.

19.00

Metsä, Kaupunginteatteri

36,00 e, viite 5607

Ti 20.12.

19.00

Jouluswing, Musiikkitalo

36,00 e, viite 5678

Ti 20.12.

19.00

La Rondine, Kansallisooppera

54,00 e, viite 5649

08.00

Musikaalimatka Tampereelle

77,00 e, viite 5681

Matka Krakovaan

791,00 e, viite 5610

2012
La 25.2.
To-su 19. – 22.4.

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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995,–

Viena ja
Solovetskin saari

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2011

Kaisa Aalto, hallituksen sihteeri
Puhelin 040-7079263
k.aalto@suomi24.fi
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
Matti Niemelä, I varapuheenjohtaja
Puhelin 0400-873 367
matti.niemela(at)realseam.fi
Tuuli Paavola
Puhelin 050-375 9196
tuuli.paavola(at)gmail.com
Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040-742 0383
irmeli.satka(at)kotiposti.net
Varajäsenet:
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 0400-996 346
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi
Sirkka Warvas
Puhelin 0440-519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi
Kunniapuheenjohtaja:
Irja Vuokko
Puhelin (09) 554 657

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
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
24 e/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 2011
Postiosoite:
Työttömyyskassa Nomit
PL 52
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 20, 3 krs, Vallila
Kassan toimisto on avoinna ma - pe klo 9.00 - 15.00.
Olet tervetullut käymään toimistolla tarvitessasi opastusta
etuuksien hakemiseen sekä ansioturvaan liittyvissä asioissa.
Voit jättää kassalle osoitetun postin sisäänkäynnin yhteydessä
olevaan postilaatikkoon (1. krs, ma - pe klo 7.30 - 16.00).
Internet-osoite: www.tknomit.fi
Palvelupuhelin (09) 8689 400. Puhelinpalvelu on avoinna
1.2.2011 lähtien: ti, to ja pe klo 9.00 - 12.00 ja ke klo 12.00 15.00. Palvelupuhelimemme palvelee sinua kaikissa jäsenyysja etuusasioissa.
Faksi (09) 8689 4040
sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi

Vastaamme sähköpostitse jäsenyyteen liittyviin tiedusteluihin.
Henkilökohtaisiin etuuksiin liittyvissä tiedusteluissa pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä palvelupuhelimeemme.
Vuoden 2011 jäsenmaksu 108 €
Työttömyyskassa postitti jäsenmaksulaskun tammikuun lopussa. Työttömyyskassan jäsenmaksu, 108 €/vuosi ja 9 €/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
gsm 050-541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi

– lehti

Jäsenmaksun maksamalla
saat jäsenedut
Vuoden 2011 jäsenmaksulomake, jossa on uusittu jäsenkortti, lähetettiin tammikuun lopussa.
Muista, että jäsenkorttisi on voimassa, kun olet maksanut kuluvan
vuoden jäsenmaksun.
Helsingin Merkonomien vuosimaksu on 81 euroa. Siihen sisältyvät
Liiton ja yhdistyksen antamat edut.
Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.
Opiskelijajäsenen maksu on 32 euroa ja seniorijäsenen (70 täyttänyt)
vuosimaksu 42 euroa.
Jäsenetuja uusitaan jatkuvasti. Tutustu etuihisi liiton nettisivuilla:
www.smyl.fi.
Sivuilta löydät myös tietoa vapaista työpaikoista.
TUTUSTU ETUIHISI!
UUSI JÄSENHANKINTAKAMPANJA sivulla 21

Työttömyyskassa Nomit
Jäseneksi voivat liittyä:
Kaikki toisen asteen tai ylemmän tutkinnon suorittaneet palkansaajat alasta riippumatta.
Lisäksi kassaan voivat liittyä tutkintoihin opiskelevat ansiotyössä olevat henkilöt.
Jäsenmaksu vuonna 2011 on 108 euroa/vuosi.
Liity netissä: www.tknomit.fi

Nomitin Suur-Helsingin
piirin kassa-asiamies
vuodelle 2012
Jos olet kiinnostunut Työttömyyskassa Nomitin Suur-Helsingin
piirin kassa-asiamiehen toimesta, tutustu siihen ja sen hakuohjeisiin Nomitin nettisivuilla www.tknomit.fi
Kassa-asiamieheksi hakeva täyttää hakulomakkeen ja toimittaa
sen ohjeiden mukaisesti 30.11.2011 mennessä työttömyyskassaan.
Työttömyyskassa Nomit
www.tknomit.fi

Ilmoittaudu Helmeri-tapahtumiin nyt
Internetin kautta.
Se on helppoa.
Tutustu kotisivuihin ja tapahtumiimme
osoitteessa:
www.helmeri.fi
Päivitä tietosi jäsenrekisteriin:
www.smyl.fi

