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Pääkirjoitus

Suomen juhlavuosi näkyy
erilaisina tapahtumina

H

yvää alkanutta Suomen 100-vuotisjuhlavuotta! Juhlavuosi tuo mukanaan mielenkiintoisia ja erilaisia
tapahtumia joka puolelle maatamme. Esimerkiksi Suomen talvesta voi nauttia luistimilla Koko Suomi luistelee -tapahtumissa, joita järjestetään 70 paikkakunnalla
ympäri maan. Valtioneuvoston kansliassa
työskentelevä sihteeristö koordinoi Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden
tapahtumia. ”Juhlavuosi rakentuu Suomessa ja maailmalla kaikkien suomalaisten ja Suomen ystävien yhteistyönä”, todetaan Suomi 100 -hankkeen tiedotteessa.

Uudet nettisivut käytössä
Helsingin Merkonomien uudistetut kotisivut otettiin käyttöön viime vuoden
lopussa. Sivut ovat nyt nykyaikaisessa
käyttöjärjestelmässä, joka mahdollistaa
muun muassa sivun koko näkymän koneen näyttökoosta tai muodosta riippumatta; isolla näytöllä sivu näkyy laajana,

kännykän näytöllä taas palstoitettuna.
Myös tapahtumien ilmoittautumisjärjestelmä muuttui uudistuksen yhteydessä.
Helmeri-tapahtumat ovat netin etusivulla kuvallisina erivärisissä lokeroissa tapahtuman aiheen mukaisesti, esimerkiksi matkat tunnistat vihreistä kehyksistä.
Tapahtuman omaa lokeroa klikkaamalla
pääsee kyseisen tapahtuman ohjelmaan
ja muihin tietoihin sekä ilmoittautumaan
siihen.
Helmerit haluavat järjestää hyviä, kotimaisia Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia myös jäsentapahtumiksi. Niitä on jo
nyt tarjolla. Tästä lehdestä löydät monta
mielenkiintoista Helmeri-tapahtumaa.
Käy tutustumassa niihin tarkemmin uusilla kotisivuillamme: www.helmeri.fi.
Tervetuloa mukaan!

Merja keskellä Kusaman taidetta.

Merja Äimänen

Kutsu Helsingin Merkonomien
sääntömääräiseen kevätvuosikokoukseen
ma 3.4.2017 kello 18.00.

Paikka: Yhdistyksen toimiston kokoushuone, Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
1.
2.
3.

Onnellinen hän,
joka voi muistella
mennyttä ylpeänä ja
katsoa toiveikkaana
tulevaisuuteen.
-Oliver G. WilsonHelmeri 1-2017

Kokouksen avaus
Läsnäolijoitten toteaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
sekä kaksi ääntenlaskijaa
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kevätkokousasiat
A. käsitellään vuoden 2016 toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilinja toiminnantarkastajien kertomukset
B. päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
C. valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat edustajat
7.
Ilmoitusasiat
17.
Kokouksen päättäminen
Kahvitarjoilua
Tervetuloa!
Helsingin Merkonomien hallitus

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa
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Helme
Andalu r it
s
20-26.1 ia ssa
1.2016

Torremolinoksen komea rantakatu auringonlaskun aikaan.

Lämpöä ja valoa
kaamoksen keskellä
❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen ja
Raija Paasonen

L

okakuun lopulla – silloin,
kun ensimmäiset hyytävät
ilmat saapuivat Suomeen –
iloinen, parinkymmenen hengen Helmeri-ryhmä suuntasi
Andalusiaan, Espanjan Aurin-

korannikolle. Saimme viettää
monta hienoa päivää vuoroin
yhdessä retkeillen vuoroin
rannalla leväten tai kierrellen
lähiseutuja omin päin.
Huoneistohotellimme sijaitsi Torremolinoksen pitkän
hiekkarannan läheisyydessä;
hotellista oli helppo pistäytyä

rannalla ja uimassa. Päiväretket teimme Gibraltariin ja
Granadaan, puolipäiväretken
Malagan kaupunkiin. Granadan matkan pääkohteena oli
Unescon maailmanperintökohde, mahtava, ”Tuhannen
ja yhden yön” Alhambran palatsi. Malagassa vierailimme

kaupunkikierroksen ja tapaslounaan lisäksi komeassa Picasso-museossa. Gibraltarilla
puolestaan oli mahdollisuus
viettää päivä omien toiveiden
mukaan: shoppailla, käydä ihmettelemässä kuuluisia Gib-

Helmeri-ryhmä sai
oppaalta neuvoja
Gibraltarilla omin
päin liikkumiseen.

Raija Paasonen
(edessä) ja AnnaMaija Kunnas
Malagan korttikaupoilla.

Yllättävä lordi Nelsonin tapaaminen
Gibraltarilla.

Malagassa on
mukavia tapasravintoloita.
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Malaga on myös Picasson kaupunki. Kuulimme oppaan
selostuksen ennen Picasso-museoon menoa.

Hyviä olivat tapakset ja paikallinen juoma! Edessä istumassa Tuula ja Kari Natunen.

raltarin vuoren apinoita tai
pistäytyä vaikkapa englantilaisessa pubissa syömässä aidot
fish &chipsit.
Kiitos kaikille matkaseurasta. Mikä sen ihanampi tapa
keskeyttää Suomen kaamos ja
nauttia luonnon D-vitamiinista
Espanjan lämmössä hyvässä
seurassa. ❦

Aasiveistos huoneistohotellimme kauniilla
pihalla.

Ritva ja Seppo Laakso Malagan kujilla.

Gibraltarin apinat ihastuivat Atteen.
Helmeri 1-2017

Malagan kaupungissa on paljon komeaa nähtävää.

Tapas-pöydässa Granadassa Heikki ja Anna-Maija
Kunnas (vas.) sekä Sirkka ja Yrjö Warvas.

Alhambran palatsit ovat vaikuttuvia.

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa
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Joulunajan säihkettä
Budapestissa

Helme
Budape r it
s
25-27.11 t i ssa
.2016

❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

E

nsimmäisenä adventtiviikonloppuna yhdeksäntoista Helmeri-ryhmäläistä
lensi jouluun valmistautuvaan,
kauniiseen Budapestiin. Saimme ihailla joulun valoja ja
nauttia jouluglögia, forralt boria, niin monipuolisilla joulumarkkinoilla kuin kuuluisassa
kauppahallissakin. Ihastuttava Judit-oppaamme tutustutti
meidät vauhdikkaasti jo tulopäivänä perjantaina niin Budaan kuin Pestiinkin – sen joulukatuihin, hallin tarjontaan ja
hyvään unkarilaiseen ruokaan
– gulassiin, tietysti.
Mieleen jäävä tapahtuma
matkallamme oli vierailu
pikkujoululauantaina suomalaisen taidemesenaatin, Ari
Kupsuksen, kuuluisassa salongissa, jossa saimme nauttia nuorten, taitavien unkarilaisten oopperalaulajien kon-

sertista. Salonkikonsertti oli järjestetty Helmeri-ryhmäämme varten. Konsertin jälkeen
maistelimme unkarilaisia viinejä mukavan
isännän ja solistien seurassa. Lauantai-iltamme kruunasi yhteinen illallinen unkarilaisessa ravintolassa, jossa ruokailun yhteydessä
kuuntelimme mustalaisviulujen taiturointia.
Lämmin kiitos matkaseuralaisille mukavasta jouluisesta viikonloppumatkasta. Lyhytkin loma antaa paljon iloa.
Merja

Halli oli jo joulutunnelmissa.

Budapestin joulumarkkinoilta löytyi monenlaista herkkua.
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Kiertelimme Budapestin hallissa ihmettelemässä mahtavia ruokakojuja.

Vaci utcan kävelykadulla pysähdyimme maistelemaan paikallista glögiä, forralt boria.

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa
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Joulumarkkinoilla oli tietysti myös lämmintä joulujuomaa, josta iloitsivat Hannu, Jaakko Vähtäri ja
Kirsi Äimänen sekä Lea Österman (oik.).

Ryhmämme Tonavan risteilyllä. Edessa Ulla Pauna (vas.) ja Lea
Österman.

Opas Judit Jouslahti ja isäntä
Ari Kupsus.

Merja ja Anni innostuivat unkarilaisesta ruuasta ja musiikista.

Unkarilaisesta ruuasta ja musiikista nautimme myös Karpatiaravintolassa. Kuvassa vas. Keijo ja Kirsti Nyström, Ulla ja Veikko Vana sekä Merja Teva.

Illan taitavat nuoret solistit: sopraanot
Anna Vivien Havár-Ferenczy ja Zuzana
Kohoutová sekä baritoni Attila Erdös.
Ihana pikkujouluilta Ari Kupsuksen taidesalongissa
kruunasi matkamme.
Konsertin päätteeksi
Ari Kupsus tarjoili ryhmällemme unkarilaisia
viinejä kuninkaallisessa salongissaan.

Helmeri 1-2017
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Ulkoministeriö Merikasarmissa
kiinnostava vierailukohde
Seinällä entisten ulkoministerien komea rivi.

Kokoonnuimme televiosta tutussa UM:n aulassa,
jossa Erja Päivärinta toivotti Helmerit tervetulleiksi.

H

elmereillä oli ilo päästä
tutustumaan joulukuun
alussa ulkoasiainministeriöön, joka sijaitsee Katajanokalla mahtavassa Carl-Ludvig
Engelin 1800-luvulla suunnittelemassa Merikasarmissa.
Kokonaan uudistettu Merikasarmin virastotalo valmistui
ministeriön käyttöön vuonna
1989.
Ministeriövierailu sai suuren
suosion. Tilaisuuteen osallistui yli neljäkymmentä Helmeriä. Kaikki osallistujat olivat
innostuneita näkemästään ja
kuulemastaan. Vierailuamme
emännöi reipas johdon assistentti Erja Päivärinta UM:n
viestintäosastolta. Erja kierrätti ryhmäämme ensin kauniissa

it
Helmer
of
Hou se
sa
Elliott ´s
16
21.11.20

❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Helmeri-ryhmämme pääsi ulkoministerin komeaan huoneeseen.

talossa, vei tutustumaan ulkoasiainministeri Timo Soinin
huoneeseen ja siellä hänen
lähimpiin avustajiinsa, ministerin sihteeri Katariina Prepulaan ja diplomaattiavustaja
Matti Nissiseen. He kertoivat
meille mielenkiintoisesta työstään. Monta ministeriä avustanut Katariina Prepula sanoi
olevansa koulutukseltaan yomerkonomi, josta tutkinnosta
hän kertoi saaneensa hyvän
pohjan työhönsä ministeriössä.
Erja Päivärinta, joka on
työskennellyt UM:n palveluksessa monissa eksoottisissa maissa, kertoi olevansa
myös merkonomi. Erja innosti
kaupallisen koulutuksen saaneita nuoria hakemaan töihin

ulkoministeriöön. Hakijoita on
paljon, mutta hyvät työntekijät, joilla on monipuolinen kielitaito, ovat etulyöntiasemassa.
Päärakennuksen edustustiloissa – entisessä maapohjaisessa kellarissa – saimme
kahvin kera erittäin hyvän tietopaketin ulkoministeriöstä ja
maailmalla matkustamisesta.
Erja totesi, että matkalle lähtiessä on tärkeää muistaa neljä
ämmää: matkustustiedotteet,
matkustusilmoitus, matkavakuutus ja matkustusasiakirjat
(passi ja muut asiakirjat).
Kiitos Erja Päivärinnalle ja
UM:lle kiinnostavasta vierailusta.
Tutustu tarkemmin:
www.formin.fi

Ministerin tärkeät avustajat,
sihteeri Katariina Prepula ja
diplomaattiavustaja Matti Nissinen kertoivat työstään ulkoministeriössä.

Erja Päivärinta UM:n viestintäosastolta johdatti meitä diplomatian saloihin.

Helmeilevää samppanjaa

M

eillä, 17:lla Helmeri-naisella, oli ilo nauttia marraskuun lopun pimeim-

pään aikaan muutama tunti helmeilevästä luksuksesta: maistella samppanjaa ja ihastella –

Maistelimme samppanjaa ja pikkusuolaista samppanjaluennon ohessa.
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Helmer
ulkoa si it
a
mini ste inr iös
8.12.20 sä
16
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ja toki ostaakin - helmikoruja
House of Elliott´in hienossa
huoneistossa Helsingin Poh-

❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen
Helmeri 1-2017

Taide-elämys Töölössä

Helmer
it
Reit zin
kot imu
seoss
1.11.16 a

Museossa voi vierailla ilman opastakin, mutta oppaan
kanssa näyttelystä
saa parhaan mahdollisen hyödyn.

❦ Teksti ja kuvat Liisa Kotimäki

H

elmerit järjesti tiistaina
1. marraskuuta vierailun
Apollonkadulla Töölössä
sijaitsevaan Reitzin kotimuseoon opastetun museokierroksen, jolloin saimme ja koimme
paljon uutta ja mielenkiintoista. Kierroksella oli mukana 15
taiteenystävää.
Harva oli kuullut Reitzin
museosta mitään, kunnes se
viime vuoden lopulla huusi Lontoon kansainvälisestä
taidehuutokaupasta omistukseensa Helene Schjerfbeckin

teoksen Sitruunoita visakoivukulhossa. Lauri ja Lasse Reitzin säätiö on Suomen museoiden suurimpia taiteenostajia.
Se saattaa ostaa taidetta noin
700 000 eurolla vuodessa.
Esimerkiksi Ateneum ostaa
taidetta 195 000 eurolla vuosittain.
Maalausten ja hopeakokoelman lisäksi museovieras voi
ihailla Meissenin ja Sevrèsin
posliiniesineitä ja antiikkikelloja, haarniskakokoelmaa,
aseita 1500-luvulta alkaen
sekä eri aikakausilta peräisin
olevia antiikkihuonekaluja.

Ihanaa, paljon helmiä House of Elliott´n showroomissa.

joisrannassa Meritullinkadulla.
Kuulimme luennon samppanjasta, sen valmistuksesta,
eroista ja kuplista, maistellen samalla paria erityyppistä
kuohujuomaa hyvän pikkupurtavan kera. Illan emäntämHelmeri 1-2017

me Sofia Högberg johdatteli
meidät aitojen helmien saloihin: helmien viljelyyn ja korujen valmistukseen. Kaikki
House of Elliott´n korut ovat
talon omia malleja. Korut
suunnitellaan itse ja valmis-

Erityisen viehättävän ja mielenkiintoisen museosta tekee
se, että alkuperäinen koti-ilmapiiri on säilytetty.
Lauri Reitz rakennutti vuonna 1938 funkkisasuinkerrostalon, jonka hän sitten itse
omisti. Reitz asui perheineen
talossa vuodesta 1941 alkaen
ja hänen taidekokoelmansa sijoitettiin myös taloon. Talon
kivijalassa on alusta lähtein
toiminut taiteilijaravintola
Elite. Rakennuksessa toiminut elokuvateatteri Kino Ritz
sai nimensä Reitzin mukaan.
Museo on avoinna yleisölle

Taistelu- ja turnajaishaarniska noin 1540-luvulta, PohjoisItalia.

vain kaksi iltapäivän tuntia,
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, ilman pääsymaksua.
Lähde: www.reitz.fi

Emäntämme Sofia Högberg (vas.) esitteli meille talven
korumallistoa. Terttu Vuori miettii kaulakoruhankintaa.

tetaan Kiinassa kiinalaisista
makeanveden helmistä.
Illan esitysten jälkeen meillä oli mahdollisuus tutustua
House of Elliott´in uusiin koruihin. Innostuimme tietysti
kokeilemaan erilaisia helmi-

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

ja kivikoruja, eikä varmasti
kukaan malttanut jättää ostamatta jotain kaunista korua –
ansaittua joululahjaa itselle.
Ihana ilta hyvässä seurassa ja
kauniissa ympäristössä.
Tutustu: www.houseofelliott.fi
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Helmerin ruokanurkkaus

❦ Teksti ja kuvat: Rauni Mononen

Lisämakuja
perulaisesta keittiöstä

S

iirtomaavallan aikaan monia perinteisiä ruoka-aineita ei haluttu käyttää,
mieluummin tehtiin espanjalaistyylistä ruokaa. Nykyisin perulaiset ovat kuitenkin taas löytäneet perinteiset kasvinsa,
esimerkiksi inkojen tärkeimmän viljelykasvin kvinoan, ja alkaneet käyttää niitä
yhä enemmän ruuanlaitossa, Suomestakin saa nykyisin kvinoaa, mutta ei vuonna 2004. Muutamat muutkin ruokalajikkeet ovat alkujaan Perusta ja ne kulkeutuivat Eurooppaan Etelä-Amerikan valloittajien mukana. Perusta ovat kotoisin
esimerkiksi tomaatti, maapähkinä sekä
jotkin papulajikkeet, joita perulaiset viljelevät pengerviljelmillään nykyisinkin.
Tomaatin ja papujen lisäksi perinteisessä ruuanlaitossa käytetään muun muassa maissia (150 eri lajiketta), kurpitsaa,
jamssia, yuccaa, perunaa (Cuscon alueel-

la 325 eri lajiketta ja koko Perussa useita
tuhansia), banaaneja ja maniokkia sekä
mausteita, siis kansallisia raaka-aineita,
jotka ovat peräisin inka-aikakaudelta.
Suomen peruna-sana antaa ehkä olettaa, että kasvin alkuperämaa olisi juuri
Peru. Lukuisat perunalajikkeet ovatkin
kotoisin Andeilta. Perussa monissa ruokalajeissa käytetään perunaa ainakin
jossain muodossa. Peruna on kuitenkin
alun perin kotoisin Chilen alueelta, kun
vuosina 1471 -1493 inkavaltakunta oli
laajentunut etelään nykyiseen Chileen ja
nykyisen Argentiinan pohjoisosiin. Inkaaikaan eliitin ruoka oli maissi ja liha, nykyisinkin perulaiset käyttävät laaman- ja
alpakanlihaa.
Chicha on alkoholipitoinen juoma, jonka valmistus on meikäläisittäin ajateltuna
aika erikoinen. Vanhat naiset valmistavat

Perulainen causa
1 kg perunoita
4 rkl aji amarillo paste
(chilitahna)
reilu 0,5 dl rypsiöljyä
limen mehu
1 prk tonnikalaa
½ sipuli hienoksi silputtuna
2,5 dl majoneesia
1 avokado ohuehkoina siivuina
suolaa
Lisäksi:
punasipulia ohuina puolirenkaina tai siivuina
limemehua
(chilitahnaa)
1. Keitä perunat kypsiksi. Kuori ja
muusaa, kun perunat ovat vielä kuumia. Sekoita joukkoon chilitahna, öljy, limemehu ja suola. Anna jäähtyä.
2. Sekoita keskenään tonnikala, sipulisilppu, majoneesi.
3. Parhaiten kokoamiseen käy irtopohjainen kakkuvuoka, mutta causan
voi koota myös tarjoiluastiaan. Levitä pohjalle kerros perunamuusia, sen

10

päälle avokadosiivut ja seuraavaksi
kerros tonnikalamajoneesia.
4. Voit tehdä kerroksia useampia riippuen siitä, paljonko sinulla on aineksia. Päällimmäiseksi kerros perunamuusia.
5. Koristele kerros”kakku” esimerkiksi
keitettyjen munien siivuilla, mustilla
oliiveilla, avokadon tai limen siivuilla.
6. Yhdistä kulhossa punasipuliviipaleita, paljon limemehua ja
halutessasi chiliä. Tarjoa causan kanssa.
Täytteitä voit vaihdella, esimerkiksi
tonnikalan sijasta
voi käyttää katkarapuja tai mustekalaa,
kasvissyöjät tomaattisiivuja. Itse olen
causalla korvannut
mm. perunasalaatin.
Sano taas Provecho!
(hyvää ruokahalua) ja nauti.

Chichan keittämistä

sitä puremalla maissinsiemeniä ja sylkemällä ne vesiastiaan. Tätäkin juomaa tuli
maisteltua matkallani, koska meille oli
tulossa flunssa ja kumma kyllä: flunssaa
ei tullut. Juoma on alun perin myös perinne inkavaltion ajoilta.
Trooppisen alueen ruokakulttuurin tärkeä raaka-aine on kala, joka tarjoillaan
usein palmunsydämen, yuccan tai paistettujen banaanien kera. Kilpikonnankeitto
ja kaimaani ovat trooppisten sademetsien
alueiden erikoisuuksia. Suosittu aamiaisruoka on chapo, banaanista valmistettu
puuro.
Vuoristoalueen ruokakulttuurin tärkeimmät raaka-aineet ovat maissi ja peruna. Kaksi hyvää perunaruokaa ovat causa
ja carapulca. Keitot ovat myös suosittua

Perulainen causa
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Sacsayhuamanissa. Vieressäni
kalliolla istui iäkäs pariskunta,
jolla oli marsuja eväänä. Katselin vähän uteliaana heidän
syöntiään ja huomasin, että
marsut olivat aika pieniä ja
luut ohuita. Marsujen lihaa
on kuvailtu jäniksen ja kanan
lihan yhdistelmäksi, tosin se
muistuttaa niin väriltään kuin
maultaankin viiriäistä ja on
vähärasvaista. Cuscon pääkatedraalissa on maalaus, jossa
kuvataan Jeesusta syömässä
marsua ja juomassa chichaa
viimeisellä ehtoollisellaan
kahdentoista opetuslapsensa
kanssa. Eurooppalaiset valloittajat toivat aikanaan marsuja Eurooppaan ja päättivät
niiden soveltuvan paremmin
lemmikeiksi.

Perulaisen marsutilan
tytölle marsu on
ravinnon lähde.

Kuva Nina Silander

ruokaa vuoristossa, raaka-aineena perunaa, lihaa, papuja.
Perulaiset käyttävät yleensä
eläimen kaikki osat ruuanvalmistuksessa.
Monille eurooppalaisille
hieman kummallisempi ruoka on marsu eli cay. Perulaiset syövät noin 65 miljoonaa
marsua vuodessa. Perussa intiaanit kesyttivät marsun tuhansia vuosia sitten, ja se on
edelleen vuoristossa asuville
kyläläisille tärkeä proteiinin
lähde, sitä syödään varsinkin juhlien aikaan ja pidetään
herkkuna. Oman kokemukseni sain silloin, kun olimme
juhannusaattona 24.6.inkojen
tärkeimmässä uskonnollisessa
auringonjumalan (Intiraymi)
juhlassa. Cuscon lähellä sijaitsevassa inkojen kaupungissa

Kirjapino ja joulunajan ihana lukurauha

J

oulu on ohi. Oli monta päivää aikaa lekotella. Aikaa
syödä hyvin ja viettää leppoisia lukuhetkiä. Lapsuudenkodissani kuului asiaan, että
ruoka oli pöydässä läpi yön ja
lahjoiksi tuli aina kirjoja. Samoin siihen aikaan ilmestyi
eri järjestöjen joululehtiä, joita ostettiin lukemisiksi. Olin
loppuvuonna kuuntelemassa
erään Helsingin ja Oulun yliopiston luennoitsijan esitystä joulutavoista. Kuulemma
ruoka jätettiin pöytään, koska
haluttiin tarjota talon vainajillekin jouluruokaa. Kai perimmäinen ajatus oli vuosisatojen
ja kymmenien varrella hiipunut.
Luen paljon ja kaikenlaista. Romaaneja, dekkareita,
”hömppää”, muistelmia. Mieheni lukee vain totta: elämäkertoja ja muistelmia.
Pidän dekkareista. Eurooppalaiset ovat minun mielestäHelmeri 1-2017

ni luettavia. Amerikkalaiseen
elämänmenoon en nykydekkareista ole saanut tuntumaa.
Pohjoismaissa ilmestyy jatkuvasti uusia hyviä kirjoja. Tietysti esimerkiksi Donna Leon,
joka kertoo Venetsiasta, on
ihan oma lukunsa.
Mutta on meillä monia hyviä kotimaisia jännityskirjailijoitakin. Olen toki lukenut
maailmanmaineeseen yltäneen
Ilkka Remeksen kirjoja, mutta
niissä seikkaillaan usein niin
vieraassa ympäristössä, etten
saa otetta. Paljon mieluummin luen esimerkiksi Matti
Remestä, jonka sankari vaikuttaa Hangossa ja Espoossa.
Turussa asioita ratkaisee tietysti Reijo Mäen Vares, mutta
myös Max Manner kirjoittaa
usein Turusta. Jyväskylässä ja Hämeenlinnassakin on
dekkareitten päähenkilöitä. Pirkanmaalla kasvaneena
suuren palan sydämestäni on

saanut Seppo Jokinen. Hänen sankarinsa asuu Tampereella, vaikuttaa paljon myös
Hervannassa. Tuttuja kulmia
löytyy joka kirjassa. Yhdessä oltiin aika tunnistettavissa
Vesilahdellakin. Yhden kerran
alkuvuosina Jokinen hairahtui
Kreikkaan, luin, mutta en pitänyt. Pari vuotta sitten hän oli
maratonilla Australiassa - siinä jutussa kerronta on paljon
parempaa.
Helsingissä ja Espoossa
seikkailevat useammat kirjailijat, muun muassa Leena Lehtolainen, Jarkko Sipilä, Outi
Pakkanen. Suosikkejani ovat
Matti Röngän Viktor Kärppä
-jutut. Niissä ollaan Helsingissä ja väliin Sortavalassa.
Joulun aikaan luin suomalaisen Heidi Köngäksen kirjan,
Hertta. Yllätyin positiivisesti.
Olen joskus vienyt kotimaisen
naiskirjailijan teoksia vähän
aikaa luettuani takaisin kir-
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jastoon. Hertassa oli ajatuksia
Hertta Kuusisen, Yrjö Leinon
ja Esko Riekin mielikuvista.
Mukana Hella Vuolijokikin.
Hyvin kirjoitettu, mielenkiintoinen kirja. Minua hivenen
häiritsi, mikä on faktaa ja mikä fiktiota, mutta perusasiat
ilmeisesti faktaa. Riensin lainaamaan heti Köngäksen aiemman kirjan Dora, Dora. Se
kertoo Albert Speerin matkasta
Suomen Lappiin. Mukana ajatuksissa on saksalainen sihteeri
ja suomalainen tulkki. Koetan
tarkistaa sen faktat. Olen aiemmin yhdistänyt Speerin vain
natsi-Saksan mahtipontisiin
rakennuksiin. Suomen yhteyksistä en ole kuullutkaan.
Lukekaa. Meidän ikäpolvemme vielä osaa. Ennustetaanhan, ettei muutaman kymmenen vuoden jälkeen kansa
enää lue… surullista. Toivottavasti ei totta.
Anni Purontaa
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Uutisia

Helmerien ja SMYL-liiton
syyskokoukset pidettiin
marraskuussa
Helsingin Merkonomien syysvuosikokous pidettiin 10.11.
yhdistyksen toimistolla Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset syyskokousasiat.
Vuosikokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksuosuudeksi vahvistettiin entinen eli 27 euroa. Seniorijäsenten maksuosuus on edelleen 12 euroa ja opiskelijajäsenten 0 euroa.
Kokouksessa valittiin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle. Päätettiin, että jatkaa entisen suuruisena: puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Merja Äimänen. Jäsenininä
jatkavat entiset jäsenet.
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n syysliittokokous pidettiin 12. marraskuuta ParfaitK-kahvilassa Helsingissä.
Kokouksessa
vahvistettiin vuoden 2017 talousarvio ja toimintakertomus. Liittokokous vahvisti myös
uudet vuosittaiset
jäsenmaksut ja niiden perusteet. Varsinaisen jäsenen liiton osuus vuonna 2017 on
73 euroa, opiskelijajäsenen 0 euroa ja seniorijäsenen 40 euroa.
Ainais- ja kunniajäsenten liiton maksuosuudeksi vahvistettiin
35 euroa.
Liittokokous valitsi uudeksi hallituksen jäseneksi Keijo Nyströmin Helsingin Merkonomeista. Liiton hallituksessa jatkavat
Helmerien edustajina Liisa Kotimäki ja Merja Äimänen.

Helsingin pulkkamäkiä
Helsingistä löytyy paljon suosittuja pulkkamäkiä, jossa on hyvä laskea
mäkeä. Linkkilistalla on
esimerkkejä kaupungin
suosituimmista pulkkamäistä.
www.myhelsinki.fi/
fi/sivu/382

Helsingin aineistopankki, Lumikasa,
Kuvaaja: Jouko Vatanen

Itsehoito
Terveysneuvontaa vuorokauden ympäri
Onko tämä vakavaa, pitääkö lähteä lääkäriin tai sairaalaan vai
auttaako lepo? Neuvontanumerosta 09 310 10023 saat sairauksien hoito-ohjeita ja tietoa terveyspalveluista. Numerosta vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset ympäri vuorokauden.

Etsi tietoa oireen tai sairauden perusteella
Duodecimin ylläpitämästä Terveyskirjastosta saat luotettavaa
tietoa terveydestä ja sairauksien hoidosta.
www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti

Hoida itseäsi!
eOmahoitokirjasto tarjoaa hyödyllistä sairaus- ja riskitekijäkohtaista tietoa kotona tapahtuvan hoidon avuksi.
www.terveysportti.fi/dtk/ohk/koti

Helmerien hallitus 2017
Puheenjohtaja: Merja Äimänen
Varsinaiset jäsenet: Liisa Kotimäki, Anna-Maija Kunnas, Rauni
Mononen, Keijo Nyström, Irmeli Satka, Sirkka Warvas
Varajäsenet: Marja Alppi ja Tuuli Paavola

Itsehoitosivujen oire- ja sairaushakemisto

Helsinki ei hyydy
talvellakaan!

Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus

Tunnetta, draamaa, tulkintaa
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ehkä komein urheilutapahtuma 29.3.–2.4.2017. Juhlahumuun, Helsingin Hartwall Arenaan saapuvat myös maailman parhaat taitoluistelijat.
Koetaan yhdessä ainutlaatuinen urheilujuhla ja kerätään muistoja vuosiksi eteenpäin.
Tervetuloa #Helsinki2017!
www.helsinki2017.com/fi/helsinki
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Linkkien kautta pääset lukemaan erilaisista oireista ja sairauksista ja niiden omatoimisesta hoidosta. Linkkien kohteena on
Lääkärikirja Duodecim.
www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=dlk&p_
osio=oireet

Kiinnostaisiko sinua tietää eliniän ennusteesi? Tiedätkö miten
paljon elintapasi vaikuttavat terveyteesi ja hyvinvointiisi? Näihin ja moniin muihin terveyttäsi koskeviin kysymyksiin voit
saada vastauksen Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin sähköisen terveystarkastuksen avulla.
Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus on maksuton palvelu, jota voivat käyttää kaikki helsinkiläiset.
Sähköisen terveystarkastuksen ja -valmennuksen avulla voit
parantaa mahdollisuuksiasi hyvään ja terveelliseen elämään!
Aloita sähköinen terveystarkastus:
https://star.duodecim.fi/star/home.do?regcode=5EZGU

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa
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Monipuoliset matkamessut
innostivat matkoille
Suomen satasvuotisjuhla näkyi eri
osastoilla
Tammikuussa Helsingin
Messukeskuksessa järjestetyt kansainväliset Matka2017
-messut houkuttelivat peräti
71 000 kävijää neljän päivän
aikana. Messuilla oli mukana
920 näytteilleasettajaa yli 80
eri maasta.
Suomen 100-vuotisjuhlavuosi oli tänä vuonna näkyvästi esillä messuilla. Eckerö
Line ja Tallink Silja -laivayhtiöt ovat muun muassa Suomi 100 -hankkeen yhteistyökumppaneita
Eckerö Line haluaa onnitella satavuotiasta Suomea tar-

joamalla nuorille muusikoille
estradin esiintymistä varten.
Joka toinen torstai koko juhlavuoden ajan Finlandia-laivalle
ja sen lavalle nousevat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian
opiskelijat. Sibelius ja Finlandia yhdessä.
Tallink Silja esitteli messuilla Megastar-laivan
Tallink Megastar aloittaa
liikennöinnin Helsingistä
Tallinnaan tammikuun lopussa. Uusi, komea laiva kulkee
reitin kahdessa tunnissa, kuten nykyisetkin nopeat Tallink Shuttle -alukset, Star ja
Superstar. Tallink Star jatkaa
Helsinki-Tallinna-reitillä Me-

gastarin kanssa.
Megastar-laiva on rakennettu Suomessa, Turun Meyerin telakalla. ”Megastar on
ihmisten, kokemusten, luonnon, tarinoiden ja historian
muovaama laiva. Siksi se on
kuin omaan olohuoneeseen astuisi. Tervetuloa teille”, esittelee Tallink Silja uutta laivaa.
Laivassa on muun muassa kolme erilaista, rauhallista matkustustilaa: Sitting-, Comfort-,
Business-luokka.
Megastarissa on useita ravintoloita ja baareja. Lisäksi
laiva on shoppailijan unelma,
jossa on Itämeren suurin ostoskeskus.

Suomi 100 - Teemana Yhdessä
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä; rakennamme koko vuodeksi 2017 elävän ohjelman yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Juhlavuosi on avoin kaikille
suomalaisille ja Suomen ystäville.
Suomen itsenäisyyttä juhlistetaan vuonna 2017 laajalla
ja monipuolisella ohjelmalla.
Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa
juhlavuoden ohjelman kokoamisesta, mutta juhlavuoden
ohjelma voi syntyä vain yhdessä suomalaisten ja Suomen
ystävien kanssa sitä rakentaen.
Ohjelmasta tulee toteuttamistavoiltaan ja teemoiltaan yhtä
monimuotoinen kuin Suomi ja
suomalaisetkin ovat.
Tutustu Suomi 100 -hankkeeseen: http://suomifinland100.fi

Tapahtumakalenteri
Osallistumismaksutili: 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.

Käy lukemassa www.helmeri.fi-nettisivuilta uusimmat tiedot tapahtumista.
Ti 21.2. klo 19.00
Ken Ludwig, Matti Laine

Kirka - Surun pyyhit silmistäni
Helsingin kaupunginteatteri
Peacock-teatteri
Linnanmäki, Tivolikuja 1, Helsinki

Musiikkinäytelmä Kirkasta Peacockiin helmikuussa
Rooleissa: KIRKA - Kalle Lindroth/Heikki Ranta, Sami Hokkanen/Juha Lagström, Rauno Ahonen, Jon-Jon Geitel, Sari Haapamäki, Sofia
Hilli, Kirsi Karlenius, Petrus Kähkönen, Kai Lähdesmäki, Kari Mattila,
Vappu Nalbantoglu, Unto Nuora, Emilia Nyman, Sami Paasila, Tiina
Peltonen, Raili Raitala, Inka Tiitinen, Marjut Toivanen, Mikko Vihma, Sonja Arffman, Nomi Enckell, Jaakko Hellsten, Rosa Herpiö,
Saara Kaskilahti, Paulus Kähkönen, Petteri Lassila, Vera Lillqvist,
Taneli Läykki, Alvari Stenbäck.
Ohjaus Kari Rentola, Koreografia Mindy Lindblom,
Kapellimestari Risto Kupiainen
Helmeri 1-2017

Hinta: 46,00 e (norm. 49,00 e), maksuviite: 30025
Ilmoittautuminen on päättynyt.
Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

Ke 1.3. klo 10.00
RSO:n kenraaliharjoitus
John Storgårds & Golda Schultz
Radion sinfoniaorkesteri
Musiikkitalo, konserttisali

John Storgårds, kapellimestari, Golda Schultz, sopraano
Ernest Pingoud: Suurkaupungin kasvot W. A. Mozart: Misera, dove
son K369W. A. Mozart: Vado, ma dove K 583
W. A. Mozart: Non più di fiori, aaria oopperasta La Clemenza di Tito
John Adams: City Noir

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa
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Tapahtumakalenteri
Kenraaliharjoitukset ovat ilmaisia ja niihin pääsee ainoastaan ryhmiä ennakkovarauksella. Kenraaliharjoitukset alkavat klo 10 ja päättyvät viimeistään klo 13. Kenraalin paussilla on mahdollista poistua, jos koko kenraalin kuunteleminen tuntuu liian pitkältä. Paussi
on viimeistään klo 11.30 ja poistua voi ainoastaan paussilla. Kenraalissa soitetaan läpi illan konsertin ohjelma ja se saattaa sisältää
myös jonkin verran teosten harjoitusta. Päättymisaika on viitteellinen, koska ei voi etukäteen tietää kuinka paljon harjoitusta kenraaliharjoitus sisältää.

letön metodi. Sen ensi-ilta on Lillanissa maaliskuussa.
Pitkää suhdetta selvänäköisesti ja lämpimällä huumorilla kuvaavassa komediassa näyttelevät Nicke Lignell, Pia Runnakko ja Joachim Wigelius. Lilla Teaternin taiteellisena johtajana 2017 aloittava
Marina Meinander on kääntänyt uutuusnäytelmän ja ohjaa sen yhdessä Kirsi Porkan kanssa.
Ohjaus: Marina Meinander ja Kirsi Porkka
Rooleissa: Nicke Lignell, Pia Runnakko, Joachim Wigelius
Ensi-ilta 9.3.2017.

Tilaisuus on maksuton. Tällä hetkellä kaikki paikat ovat täynnä.
Kysy mahdollisia peruutuksia.

Hinta: 31,00 e, maksuviite: 30041
Ilmoittautumiset ja maksut 3.2. mennessä.

Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40. Käytössä on maksuton ja
valvottu narikka. Musiikkitalon kahvilan palvelut ovat avoinna.
Kaikki paikat ovat etupermannolla. Ryhmämme ohjataan pääaulasta
konserttisaliin. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
www.musiikkitalo.fi

Ismo Leikola – Kalle Pylvänäinen

To 2.3. klo 17.00–18.00

Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, Helsinki

Saikkua, kiitos!

Helsingin kaupunginarkisto

Eläintarhantie 3 F, Helsinki
Oma sisäänkäynti rannan puolelta,
Ympyrätalon ja Kaupunginteatterin välissä
Nyt on hyvä tilaisuus lähteä tutustumaan Helsingin
kaupunginarkistoon. Helmereille on varattu sinne vierailu
torstaina 2. maaliskuuta.
Perusnäyttelyssä on esillä alkuperäisaineistoa arkiston kokoelmista.
Kaupunginarkiston perusnäyttely kertoo Helsingin ja helsinkiläisten
historiasta niin julkishallinnon kuin yksityisarkistojenkin kokoelmista peräisin olevien asiakirjojen avulla. Kierrämme myös muissa arkiston tiloissa.
Merkittävimmät yksityisarkistot ovat Helsingin Olympia-arkistot,
jotka sisältävät pitämättä jääneiden vuoden 1940 ja kesällä 1952
pidettyjen olympialaisten arkistot.
Kaupunginarkistossa ovat Helsingin vanhat asiakirjat 1720-luvulta alkaen. Kaupunginarkiston asiakirja-aineistot antavat hyvän kuvan Helsingin menneisyydestä ja sen kehityksestä. Kaupunginarkisto
on yksi Suomen suurimmista julkisista arkistoista. Aineistoja on
kaikkiaan yli 14 hyllykilometriä.
Oppaana toimii arkiston erikoistutkija Martti Helminen.
Sitovat ilmoittautumiset 22.2. mennessä.
Tilaisuus on maksuton.
Mukaan mahtuu 20 henkilöä. Myös Helmeri-jäsenen ystävä tai perheenjäsen on tervetullut mukaan.
Tutustu:
http://www.hel.fi/www/tieke/fi/kaupunginarkiston-palvelut/
Helmeri-terveisin Liisa Kotimäki

Jatkuvasti täysiä katsomoita naurattanut riemastuttava esitys irvailee
lähes kaikelle sairastamiseen liittyvälle. Sairaalan ylilääkäri ja hänen orkesterinsa Duo Aspirin tuovat
kaikessa karuudessaan oman lisämausteensa esitykseen, tulkiten Ismo Leikolan jäljittelemättömällä tyylillä tehtyjä lauluja.
Käsikirjoitus: Ismo Leikola ja Kalle Pylvänäinen
Ohjaus: Otto Kanerva
Rooleissa: Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen/Otto Kanerva
Esityksen kesto noin 2 tuntia 15 minuuttia, sisältäen väliajan.
Ensimmäinen esitys Studio Pasilassa 10.2.2017.
Hinta: 31,00 e (norm. 34,00), maksuviite: 30054
Ilmoittautumiset ja maksut 13.2. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

Ke 22.3. klo 19.00
Pjotr Tšaikovskin Jevgeni Onegin -ooppera
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, Helsinki

Kun Tšaikovskin pakahduttavan kaunis musiikki yhdistyy Pushkinin
täyttymätöntä kaipausta henkivään runoelmaan, tuloksena on yksi
koko oopperakirjallisuuden koskettavimpia teoksia. Kaihontäyteinen
ooppera saa nyt Marco Arturo Marellin käsissä kauniin ja näkemyksellisen tulkinnan, jota hallitsevat elämäänsä pettyneen Oneginin
haikeat muistot.
Musiikinjohto Mikhail Agrest
Ohjaus, lavastus, valaistus: Marco Arturo Marelli
Rooleissa:
Jevgeni Onegin ➝ Josef Wagner Larina ➝ Anu Ontronen
Tarjana ➝ Olesya Golovneva
Olga ➝ Niina Keitel
Lenski ➝ Jussi Myllys
Filipjevna ➝ Lilli Paasikivi
Gremin ➝ Koit Soasepp
Triquet ➝ Aki Alamikkotervo
Zaretski ➝ Nicholas Söderlund

Ti 7.3. klo 19.00
Daniel Glattauer

Mieletön metodi
Lilla Teatern
Yrjönkatu 30, Helsinki

Mirakelmetoden-komedia suomeksi
Daniel Glattauerin parisuhdekomedia Mirakelmetoden nähdään ruotsinkielisen ensi-iltansa (2.11.) jälkeen myös suomeksi nimellä Mie-
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To 16.3. klo 19.00

Esityskieli venäjä, tekstitys suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Kokonaiskesto 3 tuntia.
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Tapahtumakalenteri
Hinta 77,00 euroa (perushinta 89,00), opiskelija 54,80 euroa ja
nuoriso alle 20-v 44,50 euroa.
Maksuviite: 30067
Ilmoittautumiset ja maksut 10.2. mennessä.
Kerro lisätiedoissa, jos varaat peruslipun lisäksi myös opiskelija- tai
nuorisolippuja.
Erinomaiset B-ryhmän keskipermannon paikat riveillä 7-12.
Saat liput Irene Uimoselta viimeistään puolta tuntia ennen esitystä
Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti
vasemmalla.
Irene lähettää ensi-illan jälkeen sähköpostitse tärkeimmät sivut käsiohjelmasta.
Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat
www.oopperabaletti.fi

Ke 22.3. klo 19.00

ruoan ja kahvin/teen. A-oikeudet. Ilmoitathan ruokarajoitteesi jo
paikkaa varatessasi.
Klo 12.45 Ajamme Tampereen Työväen Teatteriin, Hämeenpuisto
28–32 (Takit voimme jättää autoon).
Klo 13.00 Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajan Suomi TTT:n suurella näyttämöllä.
Mielensäpahoittajan omaperäinen näkemys itsenäisen Suomen sadasta vuodesta, yleisesti ja yksityisesti. Kuka olisikaan parempi kertomaan suomalaisuuden tarinan kuin Mielensäpahoittaja. Hän sopii
hommaan kuin… karvalakki päähän. Tutunoloinen jääräpää kertoo
uudessa näytelmässä lapsuudestaan, nuoruudestaan, vaimosta ja
perheestä.
Sovitus ja ohjaus: Tiina Puumalainen.
Rooleissa: Raimo Grönberg, Jyrki Mänttäri, Teija Auvinen, Auvo Vihro, Jaana Oravisto, Suvi-Sini Peltola, Pentti Helin, Vesa Kietäväinen,
Janne Kallioniemi, Severi Saarinen, Mika Piispa.
Tarkemmin:
http://www.ttt-teatteri.fi/ohjelmisto/mielensapahoittajan-suomi
Lähdemme näytelmän päätyttyä kohti Helsinkiä.

Tenorit liemessä

Helsingin kaupunginteatteri
Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki

Matkan hinta: 68,00 euroa, maksuviite: 30096.
Ilmoittautumiset ja maksut 10.2.
Tilaisuus on täynnä, kysy mahdollisia peruutuksia.

Puhdasta riemua farssin ystäville

Retken vetäjänä Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat.
Liput jaetaan bussissa, jossa myös käsiohjelma kiertää.

Yksi hotellisviitti, kolme tenoria, kaksi vaimoa, kolme tyttöystävää ja stadion täynnä kirkuvia faneja. Mikä tässä muka voisi mennä vikaan? Eletään
30-luvun Pariisissa ja näyttämö on
katettu valmiiksi vuosisadan konserttia varten – kunhan manageri saa estettyä italialaisen lemmenkipeän supertähden ja hänen kuumaverisen vaimonsa aiheuttamasta kaaosta kesken valmistautumisen.
Rooleissa: Riitta Havukainen, Jonna Järnefelt, Oona Airola, Taneli
Mäkelä, Iikka Forss, Eero Saarinen, Santeri Kinnunen
Ohjaus: Jaakko Saariluoma
Ensi-ilta 8.2.2017.
Hinta: 40,00 e (norm. 43,00 e), maksuviite: 30038
Ilmoittautumiset ja maksut 21.2. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

La 25.3. klo 8.10
Mielensäpahoittajan Suomi
Päiväretki Tampereelle

Matkan hintaan sisältyvät opastus Tampereen tuomiokirkossa, runsas buffetlounas Ravintola Wivissä, Tampereen Työväen Teatterin
Suomi 100-vuotta -tuotantoa: Mielensäpahoittajan Suomi, kuljetus
ja bussillinen mukavaa seuraa.
Klo 8.10 Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista Erikssonin bussilla
kohti Tamperetta (E12, 178 km, 1:51-2:10).
Klo 10.25–10.55 Tampereen tuomiokirkon (Tuomiokirkonkatu 3 A)
opastus (suntio Timo Lehto 03 2190265; 040 804 8765).
Klo 11–11.10 Ajo lounaalle.
Klo 11.15–12.40 Noutopöytälounas Ravintola Wivissä (Koulukatu
18, sisään Tiiliruukinkadun puolelta). Wivi on Tampereen palvelualan ammattiopiston opetusravintola, joka on kokonaan käytössämme (50 paikkaa).Runsas lounaamme sisältää salaattipöydän, keiton,
kaksi pääruokaa lisukkeineen, leivät, levitteet, ruokajuomat, jälkiHelmeri 1-2017

Ti 4.4. klo 10.45-13.30
Tutustuminen Finnlinesin laivaan
- lounas laivalla
Vuosaaren satama, Hansaterminaali,
Provianttikatu 5, Helsinki

Tervetuloa tutustumaan Finnlinesin laivaan, sen satamassa oloaikana, laivan purun ja lastauksen välissä.
Kuulemme vierailun aikana infoa yrityksestä, matkareiteistä ja -kohteista, joten saamme hyviä vinkkejä tulevien matkojen suunnitteluun. Tutustumme myös
laivan hytteihin sekä
kierrämme laivan yleisissä tiloissa kannella 11.
Tämän jälkeen nautitaan laivalla keittolounas (sis. salaattipöydän, keiton ja jälkiruoan). Ilmoita erikoisruokarajoitukset ilmoittautumisen yhteydessä.
Modernit, vuonna 2006 ja 2007 valmistuneet ja syksyllä 2016 yleisiltä tiloiltaan uudistetut Star-luokan alukset, m/s Finnlady, m/s
Finnmaid, m/s Finnstar, liikennöivät Helsingin ja Travemünden
välillä. Aluksia kutsutaan ROPAX-laivoiksi, joka on kansainvälinen
termi matkustaja-rahtilaivoille. Laivoissa on matkustajille miellyttävät tilat niin majoittumiseen, ruokailuun kuin ajanviettoon. Alemmilla kansilla kuljetetaan rahtia pääsääntöisesti perävaunuissa ja
rekkoina. Mukaan laivaan otetaan myös henkilö- ja linja-autoja.
Matkustajamäärä Suomen ja Saksan välisissä Finnlinesin Star-luokan
ROPAX-laivoissa on max. 550. Laivat liikennöivät Suomen lipun alla
ja niiden henkilökunta on pääosin suomalaista.
Tapaaminen terminaalissa klo 10.45. Klo 11.00 kuljetus laivaan.
Kuljetus laivasta takaisin terminaaliin noin klo 13.15. Mukaan mahtuu 40 henkilöä. Myös Helmeri-jäsenen ystävä tai perheenjäsen on
tervetullut mukaan.
Hinta: 13,00 euroa, maksuviite: 30151
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 17.3. mennessä.

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa
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Muistathan ilmoittaa erikoisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä!
Klikkaa alla olevaa linkkiä, niin pääset tutustumaan yhtiöön ja laivoihin: www.finnlines.com/fi/laivamatkat
Yhteydet satamaan:
Julkisilla kulkuvälineillä: Metrolla Vuosaareen, josta bussilinjalla 90
pääsee suoraan Hansaterminaalin eteen. Tarkista bussin aikataulu:
reittiopas.fi
Omalla autolla saavuttaessa seuraa kylttejä HANSATERMINAALI.
Matkustajaterminaalin vieressä on pysäköintitalo P8, jonne voi jättää auton. Maksullinen pysäköinti.
Finnlines hoitaa kuljetuksen terminaalin ja laivan välillä. Terminaalista laivalle on hieman matkaa, noin 1,5 km. Satama-alueella ei ole
luvallista kävellä.
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Ke 5.4. klo 16.30
Juho Rissanen - Lapsuuden muisto -näyttely
Didrichsenin taidemuseo
Kuusilahdenkuja 1, 00340 Helsinki

Didrichsenin taidemuseon kevään 2017 näyttely esittelee Juho
Rissasen (1873–1950) tuotantoa. Näyttely on osa Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Didrichsenin taidemuseon juhlavuoden uutuusnäyttelyyn. Tapaamme museon aulassa
noin viisitoista minuuttia ennen opastuksen alkua.
Juho Rissasta on kutsuttu sukupolvensa ”suomalaisimmaksi” taiteilijaksi. Taiteilija kuuluu eittämättä museokävijöiden kestosuosikkeihin, ja useat suomalaiset museot luottavat Rissaseen perusnäyttelyitään suunniteltaessa. Kuitenkaan Rissasen tuotannosta ei ole
verraten pitkään aikaan kerätty teemallisia tai muita kokoavia näyttelyitä. Näyttelykonsepti keskittyy Rissasen henkilöön ja tuotannon
ytimeen 1900-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. Kansankuvauksistaan tunnetun taitelijan 1900-luvun alulla suunnitteleman, viisiosaiseksikin aikoman ”Lapsuuden muisto” -teoksen luonnoksia,
tutkielmia ja osia tunnetaan lukuisista kokoelmista.
Erillisten teemaan liittyvien teosten yhdessä esittely Didrichsenin
taidemuseon tiloissa muodostaa vahvan elämyksellisen näyttelykokemuksen ja osoittaa Rissasen taiteen ajattoman tuoreuden.
Hinta: 16,00 euroa (sisältää opastuksen ja sisäänpääsyn), 6,00
euroa Museokortilla (ilmoita lisätiedoissa ja ota kortti mukaan
näyttelyyn)
Maksuviite: 30119
Ilmoittautumiset ja maksut 27.3. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Näyttely on avoinna: 8.2.–28.5.2017
http://www.didrichsenmuseum.fi/etusivu/

Suomalaisille tuttu Jordania tarjoaa kävijälleen sylikaupalla vieraanvaraisuutta, ylvästä kulttuuria, upeita historiallisia nähtävyyksiä ja
stressitöntä lepolomaa Akabassa. Jo suora lento jordanialaisella
Royal Wings -lentoyhtiöllä on elämys, onhan sen omistajayhtiö
Royal Jordanian osa Oneworld-allianssia.
Matkan hinta: 995,00 euroa, maksuviite: 30012
Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Ennakkomaksu 250 euroa 19.12. mennessä,
loppumaksu 1.3. mennessä.
Hintaan sisältyy: * Royal Wingsin tilauslennot Helsinki-Akaba-Helsinki veroineen * lentokenttäkuljetukset * 7 vrk majoitus jaetussa
kahden hengen huoneessa aamiaisella * matkaohjelman mukaiset
retket: Petra, Wadi Rumin autiomaa *tervetulolounas tiistaina ja
läksiäisillallinen sunnuntaina* suomenkielisen oppaan palvelut.
Lisämaksusta
* Lisämaksu yhden hengen huoneesta 115,00 euro.
Yksinmatkustavan pitää varata yhden hengen huone. Kysy yhdistyksestä toisia yksi matkustavia Helmereitä huonekaveriksi.
* Parvekkeellinen huone
Lentoaikataulu: Royal Wings, Airbus A320
Helsinki - Akaba RJ6856 klo 14.45-19.40
Akaba - Helsinki RJ6857 klo 09.00-14.00
Lentohintaan sisältyy 20 kg matkatavara, 7 kg käsimatkatavara ja
istumapaikka turistiluokassa. Lennoilla on myynnissä aterioita,
pientä purtavaa ja juomia. Akaban lentokenttä sijaitsee noin 15 minuutin ajomatkan päässä Akaban keskustasta.
Tarkemman ohjelman löydät Helmerien nettisivuilta Jordanian tapahtuman alta, www.helmeri.fi
Hotelli:
My Hotel***
Al Nahda Street, 77110 Akaba, Jordania
Keskitasoinen hotelli kaupunkialueella kävelymatkan päässä Akaban
kaupungin rannasta. Hotellissa on uima-allas ja baari katolla, ravintola, ilmainen WiFi. Huoneissa on suihku wc, puhelin, ilmastointi,
kahvinkeitin, hiustenkuivaaja ja tallelokero. Hotellissa ei myydä alkoholia. Huoneita yhteensä 63 kpl.
Huom!
PASSI JA VIISUMI
Passin on oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen. Jordanian ryhmäviisumia varten tarvitsemme valokopion passistanne viimeistään 6
viikkoa ennen matkaa toimistoomme. Saat viisumin passiisi Akaban
lentokentällä saapumisen yhteydessä.
HUOM! Lähetä passikopiosi viimeistään 25.2. mennessä sähköpostiin: helmeri(at)helmeri.fi
Tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä vastuullisen
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.

Ma – ma 10 – 17.4.

www.matka-agentit.fi

Helmerien pääsiäismatka

Ma 24.4. klo. 19.00

Arvoituksellinen
Jordania Aurinkoinen Akaba
Helmerien pääsiäismatkalle
on ilmoittautunut ilahduttavasti 14 hengen Helmeriryhmä.
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Thomas Mann

Kuolema Venetsiassa

Kansallisteatteri, pieni näyttämö
Elegia katoavista maailmoista
Kuolema Venetsiassa on Nobel-palkitun Thomas Mannin vuonna
1912 ilmestynyt novelli. Nyt novelliklassikko nähdään ensimmäistä
kertaa Kansallisteatterissa. Mannin monitulkintainen teos kertoo
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taiteen ja elämän yhteensovittamisen vaikeudesta, kielletystä rakkaudesta, porvarillisen kunnollisuuden ja individualistisen vastuuttomuuden välisestä ikuisesta ristiriidasta, luovuudesta ja rappiosta
sekä niin usein itsellemmekin tuntemattomaksi jäävästä alueesta
sisällämme. Sen hienostuneiden, täydellisyyteen asti viimeisteltyjen lauseiden alta avautuu hengästyttävä näköala koko vuosituhantisen sivilisaation elämän ja kuoleman kysymyksiin.
Rooleissa: Jukka Puotila ja Jukka-Pekka Palo
Ohjaus: Michael Baranin
Jukka Puotila juhlistaa taiteilijauraansa tällä esityksellä.
Hinta: 32,00 euroa (peruslippu 38,00), opiskelijat 20,00 euroa.
Maksuviite: 30106
Ilmoittautumiset ja maksut 6.3. mennessä.
Hyvät permantopaikat riveillä 5-7.
Marja-Leena Laivaara jakaa liput teatterin naulakkoaulassa klo
18.30–18.45.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen

Ti 23.5. klo 19.30

merkkipaaluista ja yhdistää rohkeasti eri taidemuotoja keskenään.
Lopputuloksena on leikkisä, hullu ja koskettava teos, joka voi syntyä vain ulkopuolisen silmin.
Suomen historian ikonisissa hetkissä soivat suomalaiset musiikkimuistot yli genrerajojen. Musiikin koostaa Tuomas Kantelinen,
joka säveltää mukaan myös aivan uutta. Näyttämölle nousevat
harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen ja kansanmusiikkiyhtye Värttinä. Mukana on myös Kansallisoopperan kuoro ja suuri orkesteri.
Koreografia, dramaturgia Kenneth Greve, Musiikillinen neuvonantaja Tuomas Kantelinen, Musiikinjohto Nick Davies, Lavastus, valaistus Mikko Kunttu, Puvut Erika Turunen, Dramaturgia Pirjo Toikka
Hinta: 84,00 euroa (perushinta 96,00 euroa),
ei opiskelija- eikä nuorisolippuja.
Maksuviite: 29971
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Saat liput Irene Uimoselta viimeistään puolta tuntia ennen esitystä Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta
heti vasemmalla.Irene lähettää ennakkoon sähköpostitse tärkeimmät sivut käsiohjelmasta, jos sellainen painetaan.
Lipun hintaan halukkaille kuuluu tunnelmaan virittävä kierros talon uumenissa ennen esitystä.

Tango! – Buenos Airesista Seinäjoelle

Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat
www.ooppera.fi

Mausteisia rytmejä ja intohimoa - ja tähtiesiintyjiä!

To 4.5. klo 17.00–18.30

Oopperan päänäyttämöllä tulkitaan niin argentiinalaista kuin suomalaistakin tangoa tanssillisessa konsertissa.

Tutustuminen Fazerin uuteen
vierailukeskukseen
UUSI
Fazer Experience Vierailukeskus
TO
IVETAPAHTUMA
Fazerintie 6, Vantaa

Kansallisooppera
Oopperan päänäyttämö
Helsinginkatu 58, Helsinki

Argentiinalaisia ja suomalaisia sävelmiä tulkitsevat Kansallisoopperan orkesterin tahdissa Waltteri Torikka, Arja Koriseva, Angelika Klas, Johanna Rusanen, Jyrki Anttila, Mika Pohjonen ja
Jyrki Korhonen, haikeasävyistä bandoneonia soittaa Petri Ikkelä
ja pianoa Iikka Kotaja.
Tanssillinen konsertti kuuluu Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoon.
Musiikinjohto: Nick Davies, Konseptin suunnittelu: Jorma Uotinen,
Koreografia: Jussi Väänänen, Koreografia: Katja Koukkula,
Lavastus, puvut: Anna Kontek
Hinta: 43,00 euroa (peruslippu), 38,00 euroa (eläkeläinen),
26,00 euroa (opiskelija ja nuoriso alle 20 v.).
Hyvät permantopaikat edessä riveillä C ja D.
Maksuviite: 30122
Ilmoittautumiset ja maksut 20.3. mennessä.
Ilmoita lisätiedoissa, jos varaat eläkeläis- tai nuorisolipun.
Neljä esitystä toukokuun lopulla, 16. – 23.5. Esityksen kokonaiskesto on kaksi ja puoli tuntia, mukana yksi väliaika.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.oopperabaletti.fi

Jäsenten toiveesta järjestämme vierailun Fazerin uuteen
1.10.2016 avattuun vierailukeskukseen: www.visitfazer.com
Opastettu näyttelykierros on noin tunnin mittainen ja sen aikana
kierretään oppaan johdolla näyttelyalueella tutustuen Fazerin historiaan, toimintaan, trooppiseen puutarhaan ja moniin muihin
esineisiin ja tarinoihin, jotka ovat osa Fazeria. Näemme käsin kosketeltavia taideteoksia, kaartuvien puisten kattojen, lasiseinien ja
mosaiikkilattioiden hienoa arkkitehtuuria. Toki kierroksella pääsee
myös maistelemaan Fazerin suklaita ja makeisia. Pääsylipun hintaan kuuluu kierroksen lopuksi saatava Fazer-tuotekassi, jonka
kaikki maksavat osallistujat saavat mukaansa.
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 24.4. mennessä:
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, mistä pääsylipusta on
kyse (aikuinen, eläkeläinen, lapsi).
Maksuviite: 30164
Pääsyliput: aikuinen 13,00, eläkeläinen 11,00, lapsi 7-17v.
9,00 euroa.
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki, tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi

15.11. klo 19.00

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

Kalevalanmaa-baletti
Suomen Kansallisooppera

Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi,
puhelin: 050 428 5588.
Osallistumismaksut tilille: FI88 1270 3000 1009 95.

Kenneth Greven uusi historiallinen baletti – Suomi 100 -juhlavuoden suursatsaus

Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman
tilillemme.

Kenneth Greven uusi teos ylittää taidemuotojen rajoja. Kansallisoopperan ja -baletin yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden suursatsaus on järkälemäinen teos Suomen historiasta – ja tulevaisuudesta.
Tarina ammentaa häpeilemättä tämän maan historian ja kulttuurin
Helmeri 1-2017

Teatteri- ja konserttiliput saa noin puoli tuntia ennen
näytöstä sisääntuloaulassa Helmeri-vetäjältä, jollei muuta
ilmoiteta. Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!
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Riian
OOPPERAJUHLAT

Riika ja Latvian kansallisooppera
– kesän parhaita musiikkielämyksiä!
JEVGENIJ ONEGIN JA TANNHÄUSER.
Matkalla myös vanhankaupungin
kävelykierros, Jurmalan retki.
1 illallinen, 1 lounas, 1 keittolounas.

• 8. – 11.6.

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

415,-

TEEMA- JA
KIERTOMATKAT
ISLANTI • 13. – 17.4.
1.150,TARTTO • 14. - 17.4.
295,RIIKA • 14. – 17.4.
340,AMSTERDAM ja Keukenhofin
kukkapuisto
......................

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

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

• 18. – 22.4.
• 8. – 12.5.

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

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

Saarenmaan
OOPPERAPÄIVÄT

Upea kesätapahtuma Kuressaaren
keskiaikaisessa Piispanlinnassa:
matkan kokokohtana NAAMIOHUVIT
sekä OOPPERAGAALA. Matkalla myös
saarikierros, 1 illallinen, 1 keittolounas.

• 20. – 23.7. alk.

Andrea
Bocelli

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

610,-

KAUPUNKILOMAT

995,995,-

Agatha Christien ENGLANTI
• 19. – 23.4.

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

BASKIMAAN aarteet
• 20. – 27.5.
• 23. – 30.9.

• 2 vrk alk.

230,-

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

DUBROVNIK
• 3 vrk alk.
• 2 vrk alk.
• 2 vrk alk.

490,-

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

345,-

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

280,-

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

SAN FRANCISCO
• 7 vrk alk

375,-

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

NEW YORK
• 5 vrk alk.

1.160,1.245,-

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

• 3 vrk alk.

1.495,1.430,-

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

420,-

BUDAPEST

PRAHA

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

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

BERLIINI

LONTOO

SKOTLANNIN
ylämaan maisemat
• 29.6. – 2.7.
• 14. – 17.9.

• 3 vrk alk.

1.365,-

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

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

BARCELONA

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

830,-

1.080,-

ANDREA BOCELLIN
konsertti Riiassa

Rakastettu italialaistenori
Riga-areenalla.

Matkalla myös kiertoajelu,
retki Rundalen linnaan.
1 illallinen, 2 lounasta, 1 keittolounas.

• 6. – 9.11.

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

365,-

TILAA UUDET ESITTEEMME!

Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ateriat, retket jne. MEILTÄ MYÖS LIITTYMÄLENNOT/JUNALIPUT –KYSY LISÄÄ!

• HELSINKI, Teollisuuskatu 21 • JOENSUU, Kirkkokatu 20 • PORVOO, Lundinkatu 16 • TURKU, Linnankatu 8E
Vapaa-ajanmatkat puh. 010 321 2800 - VARAA MATKASI 24/h - www.matka-agentit.fi

Puheluiden hinnat 8,28 snt/min (+alv 24%).

Matka
agentit

Suomalainen matkanjärjestäjä

Helmerien tapahtumakalenteri 2017
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Ti 21.2.
Ke 1.3.
To 2.3.
Ti 7.3.
To 16.3.
Ke 22.3.
Ke 22.3.
La 25.3.
Ma 3.4.
Ti 4.4.
Ke 5.4.
Ma-ma 10.–17.4.
Ma 24.4.
To 4.5.
Ti 23.5.
Ke 15.11.

19.00
10.00
17.00
19.00
19.00
19.00
19.00
08.10
18.00
10.45
16.30

Kirka, Peacock-teatteri
RSO:n kenraaliharjoitus, Musiikkitalo
Helsingin kaupunginarkisto
Mieletön metodi, Lilla Teatern
Saikkua, kiitos!, Studio Pasila
Jevgeni Onegin, Kansallisooppera
Tenorit liemessä, Arena-näyttämö
Tampereen teatterimatka
Yhdistyksen kevätkokous
Tutustuminen Finnlinesin laivaan (lounas)
Juho Rissanen, Didrichsenin taidemuseo
Pääsiäismatka Jordaniaan, Akaba
Kuolema Venetsiassa, Kansallisteatteri
Tutustuminen Fazerin vierailukeskukseen
Tango! -konsertti, Kansallisooppera
Kalevalanmaa-baletti, Kansallisooppera

46,00 e, 30025
maksuton
maksuton
31,00 e, 30041
31,00 e, 30054
77,00 e, 30067
40,00 e, 30038
68,00 e, 30096
13,00 e, 30151
16,00 e, 30119
995,00 e, 30012
32,00 e, 30106
13,00 e, 30164
43,00 e, 30122
84,00 e, 29971

19.00
17.00
19.30
19.00

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: www.helmeri.fi.
Osallistumismaksut tilille: FI88 1270 3000 1009 95.
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2017

– lehti

Varsinaiset jäsenet:

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin 050 541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi
Liisa Kotimäki
Puhelin 050 5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi

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

Rauni Mononen
Puhelin 050 5148 321
rauni.mononen(at)elisanet.fi
Keijo Nyström
Puhelin 050 501 0255
keijo.nystrom(at)kolumbus.fi

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

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

MJK-instituutti ja MJK-koulutus Oy
info(at)mjk.fi
Lintulahdenkatu 10, 00530 Helsinki
www.mjk.fi

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

Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi
Etelä-Suomi, puh. 0295 016 000, ma-pe 8-15
sähköposti: tyosuojelu.etela(at)avi.fi

Tuuli Paavola
Puhelin 044 256 2901
tuuli.paavola(at)gmail.com

Työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysneuvonta
Puh. 010 6076700
www.te-palvelut.fi

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

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

TYÖTTÖMYYSKASSAN YHTEYSTIEDOT
Työttömyyskassa Finka
Työttömyyskassa Nomitin sekä Journalistien
ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan
yhteinen nimi on Työttömyyskassa Finka.

http://finka.fi/

Työttömyyskassa Finka
Kutomotie 18 B (4. kerros), 00380 Helsinki
Puhelinpalvelu: 09 8689 400
Faksi: 09 671 330
Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva(at)finka.fi
Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys(at)finka.fi

Ota tämä sivu talteen!

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

Irmeli Satka
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka(at)gmail.com

Liity Helsingin Merkonomien jäseneksi heti!
Tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme molemmat!

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

JÄSENEDUT

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten
jäsenetujen lisäksi, molemmat - sekä uusi
jäsen että suosittelija - saavat vähintään
15 %:n alennuksen Holiday Club
-kylpylähotellien, Villas- ja Chalets-huoneistojen sekä loma-asuntojen päivän
hinnoista.

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon
rahanarvoisia jäsenetuja.
● Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
● Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin
● koti-, auto-, henkivakuutus ym.
● yksilöllinen matkustajavakuutus, joka
on voimassa jopa 90-vuotiaaksi asti
● Yhdistyksen ja liiton jäsenlehdet neljä
kertaa vuodessa
● Yhdistyksen ja liiton tarjoamat palvelut
ja tapahtumat

JÄSENMAKSU
●

LIITY HETI!
www.smyl.fi
Alennus on voimassa
vuoden 2017 loppuun
kulloinkin voimassa
olevan varaustilanteen
mukaisesti.
Vähintään 15 %:n alennukseen oikeuttavan
varaustunnuksen ja varausohjeet saat
liityttyäsi jäseneksi ja maksettuasi jäsenmaksun.

●

Jäsenmaksun suuruus ainoastaan
100
10 euroa koko kalenterivuosi 2016
Seniorijäsenyys (yli 65 v) 54 euroa
Opiskelijajäsenyys 0 euroa
Kaikki jäsenmaksut ovat verotuksessa
vähennyskelpoisia!

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS
EI SISÄLLY LIITON JÄSENYYTEEN

Liity erikseen valitsemaasi palkansaajan
tai yrittäjän työttömyyskassaan.
Kassasta saat työttömyyden kohdatessa
ansiosidonnaista päivärahaa.

Liittymislomake www.smyl.fi
SMYL - SINUN LIITTOSI www.holidayclub.fi

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

