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Matkoja voi tehdä kotisohvallakin

Pääkirjoitus

Oi valkeus, säteilevä valkeus!
Valkeus humahtaa lävitseni kuin lintuparvi.
(Katri Vala)
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Hyvää vuoden 2021 alkua. Poikkeus-
vuosi takana, mutta vuoden loppu 
ja uuden alku on ollut melkoista 

mullistusta maailmalla ja meillä: USA:n 
presidentinvaalit, Brexit sekä edelleen 
korona ja odotetut koronarokotukset. 
Koronasta emme näytä kovin helpolla 
pääsevän eroon. Helmerien loppu- ja al-
kuvuoden tapahtumat jouduttiin jälleen 
peruuttamaan eikä kevään tapahtumista 
ole varmuutta. Toivottavasti tilanne vä-
hitellen normalisoituu. Helmikuun puo-
len välin jälkeisiä tapahtumia on lehdessä 
tarjolla, mutta niiden toteutumisesta em-
me tässä vaiheessa tiedä. Pääsiäismatkan 
Järvisydämeen peruutimme matkatoi-
miston suosituksesta, koska varaus-
vahvistukset olisi pitänyt tehdä jo hel-
mikuussa. Ajantasaisen tapahtumati-
lanteen löydät Helmerien nettisivuilta 
(www.helmeri.fi).

Kotonakin on mahdollista haaveilla 
matkoista, teattereista ja muista elämyk-

sistä. Sitä varten meillä on paitsi netti 
onneksi myös kirjat, joiden avulla voi 
paeta uuteen maailmaan. Pyysin muuta-
maa, ahkerasti kirjoja lukevaa Helmeriä, 
Ilse Samuelssonia, Hannele Jantusta 
ja Anni Purontaata, kirjoittamaan tähän 
jäsenlehteen omista kirjasuosikeistaan ja 
viimeaikaisista lukukokemuksistaan. He 
kertovat sivulta 5 alkavassa kirjaosiossa 
omista suosikeistaan, elämäkerroista dek-
kareihin. Matkailun ammattilaisena Ilse 
teki meille myös mielenkiintoisen luet-
telon eri maihin ja matkailuun liittyvistä 
suosikkikirjoistaan.

Tavallista enemmän kotona ollessani 
olen itsekin lisännyt lukemista ja lukenut 
muun muassa hyllyssä parempia hetkiä 
odottaneita kirjoja. Niistä on löytynyt 
ihan uusia elämyksiä. Italian ystävänä 
luen paljon myös Italian matkailuun ja 
ruokaan liittyviä teoksia, viimeisimpänä 
Ella Kannisen Minun Italiani. Minulla on 
useita Ellan ja muiden kirjoittamia Italian 

ruokakulttuuriin liittyviä kirjoja, joiden 
kera on mukavaa fiilistellä Italiasta ja sen 
ruoasta. Olen Ilsen tavoin myös Donna 
Leonin venetsialaiskomisario Guido Bru-
nettin ystävä. 

Pyysin paitsi kirjasuosikkeja Ilse Sa-
muelssonilta myös juttua jostain omasta 
suosikkimatkakohteesta. Ilse kirjoittaa 
meille Unkarin pääkaupungista Buda-
pestista, jonne hän matkustaa mielellään 
aina uudelleen. Budapest on tuttu monelle 
Helmeri-matkalaisellekin, kävimmehän 
muutama vuosi sitten esimerkiksi ihai-
lemassa Budapestin monipuolisia jou-
lutoreja. Matkustamisen vapautumista 
odotellessa voit tutustua Ilsen kokoamiin 
Budapestin matkavinkkeihin sivulta 10.
Reippaillaan ja luetaan.

Aurinkoisia talvipäiviä ja 
mukavaa kevään odotusta!

Merja Äimänen 
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Virtuaalisia kohtaamisia 
Teamsissä

Teamsissä joka päivä
Teams on olennainen osa 
päivittäistä työtäni. Aamulla 
ensimmäisenä aukeaa Teams 
näytölleni. Näen chat-keskus-
telut, puhelut ja viestit työyh-
teisöni eri kanavissa yhdessä 
sovelluksessa.  Erilaiset ko-
koukset ja koulutukset - sekä 
pienemmät että suuremmat 
-  hoituvat Teamsin kautta. 
Kaikille on samananaikai-
sesti käytössä muun muassa 
yhteiset kansiot ja aikataulut. 
Outlookin kalenterikin näkyy 
Teamsissa. 

Virtuaalisista kohtaamisis-
ta voi tehdä mielenkiintoisia 
käyttäen Teamsin toimintoja. 
Koska emme näe toisiamme 
kokoushuoneessa fyysises-
ti, voimme sopia kokouksen 
aluksi pidettävän videoita 
päällä.  Näin voimme koh-
data toisemme kuvan väli-
tyksellä. Taustakuviksi saa 
mitä erilaisempia kuvia pil-
venpiirtäjän toimistosta maa-
laismaisemaan niin halutes-
saan. Auditorionäkymässä 
voimme kuvitella olevamme 

Näytön jakaminen on vält-
tämätöntä, kun halutaan jakaa 
yhteisesti kahden tai useam-
man henkilön kesken tietoa. 
Tämä ominaisuus helpottaa 
suuresti asioiden selvittämistä, 
kun nähdään sama dokumentti 
samaan aikaan ja voidaan jopa 
muokata sitä samanaikaisesti. 
Näytön jakaminen on itselläni 
käytössä päivittäin.

Virtuaaliset kahvitauot ja 
pikkujoulutkin onnistuvat 
Teamsin kautta. Se, mikä toi-
mistotyössä onnistui ennen 
fyysisesti toimistolla, voi nyt 
onnistua virtuaalisesti Team-
sin kautta. Teamsiin tulee jat-
kuvasti uusia ominaisuuksia, 
jotka tekevät etätyöskente-

auditoriossa. Osallistujia voi 
aktivoida tekemällä Forms–
kyselyitä kokouksen aikana, 
esimerkiksi äänestys jostakin 
kokouksen päätöksestä tai jat-
kotoimenpiteistä. Chatiin voi 
lisätä linkkejä, kommentteja, 
kuvia, jotka jäävät kokouksen 
keskusteluun muistiin - näihin 
on sitten helppo myöhemmin-
kin palata. Kun osallistujia on 
paljon, ja odotettavissa useita 
puheenvuoroja, on hyvä sopia 
kokouksen aluksi, miten pu-
heenvuoroja käytetään. Kä-
dennosto on varmaankin su-
juvin tapa saada puheenvuo-
ro. Kokoukset ja koulutukset 
voi nauhoittaa myöhempää 
käyttöä varten ja tällöin myös 
ne, jotka eivät pääse osallis-
tumaan, voivat myöhemmin 
katsoa nauhoituksen.

Mikrofonin mykistystä on 
myös ihan hyvä opetella käyt-
tämään. Kokoushuoneessa ei 
yleensä häiritse kahvin tai 
veden juonti, mutta virtuaali-
palaverissa kulautukset eivät 
välttämättä ole kokouksen 
mielenkiintoisinta antia.

❦	 Teksti: Marja-Terttu Lamminen

Marja-Terttu Lamminen on kirjoittanut viime 
vuonna Helmerissä korona-ajan etätyöstään 
Orionilla. Tärkeä tiimityökalu hänen työssään on 
Teams-alusta. Kaikille Teams ei ole tuttu, joten  
Marja-Terttu kertoo nyt, mikä Teams on,  
miten se toimii ja helpottaa etätyön tekoa.

lystä helpompaa. Youtubessa 
on paljon erilaisia videoita, 
miten saada Teamsin käytös-
tä sujuvaa. Kannattaa käydä 
tutustumassa. Fyysistä läsnä-
oloa ei toki voi korvata vir-
tuaalisesti. Uskon kuitenkin, 
että kehittämällä ja opettele-
malla uusia toimintatapoja 
virtuaalisesti saamme työpäi-
vään vähän enemmän mer-
kityksellisyyttä ja yhteisölli-
syyden tunnetta. Nähtäväksi 
jää, mitä kaikkea virtuaalista 
voimme hyödyntää myös tu-
levaisuudessa, kun pääsemme 
taas tapaamaan toimistolla.

Mikä Teams on ja mihin sitä käytetään?

Microsoftin mukaan Microsoft Teams on tiimityön keskus, 
johon on kerätty kaikki, mitä tiimi tarvitsee: yksityiskes-
kustelut ja ketjutetut keskustelut, kokoukset ja videoneu-
vottelut, soittaminen, sisällön yhteiskäyttö Microsoft 365 
-sovellusten avulla  sekä mahdollisuus luoda ja integroida 
sovelluksia ja työnkulkuja, joita yrityksesi tarvitsee.
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Heidi Herala on elänyt koko 
elämänsä teatterin maailmas-
sa. Kirja kertoo mainiolla ta-
valla Heidin elämästä – niin 
”kulissien takana” yksityisesti 
kuin monilla estradeillakin – 
vauvasta aina vuoteen 2020 eli 
kirjan tekoon asti. Näyttelijä-
vanhempien tytär sai seurata 
vanhempiensa työskentelyä 
monissa rooleissa jo pienestä 
pitäen, ja näyttämöjen ja te-
atteritalojen tunnelma tuli tu-
tuksi. Vuosikymmenten aika-
na Heidi on luonut näyttävän 
uran suomalaisessa teatterissa, 
myös omassa perheessä on 
teatteri ollut läsnä koko ajan.  

Teatterikorkeakoulun Hei-
di aloitti alle kaksikymppise-
nä, vuonna 1979, ja valmistui 
vuonna 1983. Jo opiskeluai-
kana, vuoden opiskelun jäl-
keen, Heidiä pyydettiin mu-
kaan Turkuun, Samppalinnan 
kesäteatteriin. Näytelmä oli 
Nummisuutarit, jossa Heidi 
esitti kasvattitytär Jaanaa, pää-
roolissa oli Seppo Maijala. 
Tämän Samppalinnan kesän 
aikana alkoi kahden näytteli-
jän, Heidin ja Sepon yhteinen 
taival ja pitkä liitto.  Valmistu-
misensa jälkeen vuonna 1983 
Heidi sai kiinnitykseen Lah-
den kaupunginteatteriin, jonne 
myös Seppo siirtyi. Lahdessa 

syntyi perheen esikoinen, Lau-
ri-poika - nykyään ohjaajana 
mainetta niittänyt Lauri Mai-
jala. Lauri ohjasi vuonna 2019 
Helsingin kaupunginteatterille 
Anton Tsehovin kirjoittaman, 
upean Kirsikkatarhan. Sii-
nä Heidi loisti Ranevskajan 
roolissa, myös Seppo Maijala 
esiintyi samassa näytelmässä.  

Lahdesta nuoren perheen tie 
vei Turkuun, Turun kaupun-
ginteatterin lavalle. Turun ai-
kana perheeseen syntyi Juhani 
ja Inka. Neljän Turun vuoden 
ja monen mielenkiintoisen 
roolin jälkeen perhe siirtyi 
Helsinkiin. Vuonna 1991 al-

koi Heidin nyt jo 30-vuotinen 
ura Helsingin kaupunginteat-
terissa. Helsingin vuosiin on 
mahtunut paljon: kuopus Eero 
syntyi, ja perhe sai viettää pal-
jon yhteistä aikaa isovanhem-
pien, Helge Heralan ja Marja 
Korhosen, kanssa. Vuosiin on 
mahtunut myös surua ja luo-
pumista, kun Heidi on huoleh-
tinut ikääntyvistä, nyt jo edes-
menneistä vanhemmistaan. 

Pitkä ura Helsingin 
kaupunginteatterissa 
Heidin ura Helsingin kaupun-
ginteatterin lavalla on tuonut 
hänet näyttämölle lukematto-

missa erilaisissa, unohtumat-
tomissakin rooleissa. Uran 
varrelle on mahtunut koti-
maisten kirjailijoiden klassik-
koja, tunnettuja kansainvälisiä 
nimiä, suuria venäläisiä ker-
tojia, kapakka- ja kabareelau-
luja, hyväntekeväisyysiltoja.  
Ja lukemattomia komedioita 
ja ratkiriemukkaita rooleja! 
Heidi on teatterin lavalta vä-
littänyt katsojille hyvin erilai-
sia tunteita, koskettavia ihmis-
kohtaloita – ja nauruhermotkin 
ovat olleet koetuksella! Kun 
tätä mainiota teosta Heidin 
elämästä ja elämän estradeista 
luin, tuli vähän haikeakin olo: 
niin valtavan paljon aivan var-
masti upeita esityksiä on jää-
nyt näkemättä! 

Olen Heidin eläytymistä ja 
heittäytymistä monenlaisiin 
rooleihin saanut todistaa ”li-
venä” myös monissa Helme-
rien teatteri-illoissa. Viimeksi 
olen nähnyt Heidin lavalla, 
kun nautittiin ”Pullo cavaa ja 
aurinkoa”, marraskuussa 2018 
– onpa siitäkin jo aikaa! Nyt 
odotan, niin kuin tietysti me 
kaikki, kaikella tapaa normaa-
lia elämää ja Everstinnaa taas 
kaupunginteatterin lavalle. 
Tämä Rosa Liksomin tekstiin 
perustuva ja Susanna Airak-
sisen ohjaama näytelmä on 

Nyt on aikaa kirjoille ja unelmille!

❦	 Teksti: Ilse Samuelsson (faktat Heidin elämästä elämäkerrasta) 
 Kuvat: Ilse Samuelsson Heidi-elämäkertakirjasta, (kuvaajat kuvateksteissä)

Teatteria koko elämä 
Teatteria koko elämä – sitä on rakastetun näyttelijän Heidi 
Heralan elämä, varhaislapsuudesta lähtien. Ja nyt, kun 
poikkeusolosuhteet ovat sulkeneet teatterit ja hiljentäneet 
näyttämöt, on Liisa Talvitien kirjoittama, syksyllä 2020 
ilmestynyt Heidi Heralan elämäkerta ”Teatteria koko elämä” 
johdattanut minut ja varmasti muutkin teatterinystävät moniin 
kiehtoviin tarinoihin, hauskoihin hetkiin ja unohtumattomiin 
teatterielämyksiin.

Lukuelämys teatterin maailmasta. Heidin kuvasi kirjan kanteen 
Laura Malmivaara.

Upea Kirsikkatarha ja upea Heidi Helsingin kaupunginteatterin 
näyttämöllä – kuvat kirjan sivuilta. Alkuperäiset kuvat kirjaan: 
Stefan Bremer.
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arvostelujen ja teatterin luon-
nehdinnan mukaan väkevä ja 
unohtumaton.  

Kiva idea Helsingin kau-
punginteatterissa ovat myös 
yleisötapahtumat, kun pää-
semme teatterin lämpiössä 
kahville paitsi kiinnostavan 
kirjailijan, myös Heidin ja 
näyttelijäkollegoidensa kans-
sa. Heidi Herala, Aino Seppo 
ja Eija Vilpas kutsuvat mie-
lenkiintoisia kirjailijoita vie-
raakseen lämminhenkiseen 
tapaamiseen, jossa yleisöllä 
on tilaisuus osallistua myös 
kysymysten muodossa. Toi-
vottavasti kahvilatapaamiset 
saavat myös jatkoa – ennem-
min tai myöhemmin.  

Elämänmakuinen elämäkerta 
FM, toimittaja Liisa Talvi-
tien kirjoittama elämäkerta 
suosikkinäyttelijästäni Heidi 
Heralasta on täynnä elämää, 
teatteria, työelämän haasteita 

– ja myös rakkautta, iloa, opis-
keluvuosia, perhe-elämää, lap-
siperheen arkea ja juhlaa las-
tenhoitojärjestelyineen, se on 
myös surua ja luopumista… 
täyttä elämää siis.  Ja minua 
tietysti eläinrakkaana koiraih-
misenä ilahdutti maininta Mai-
jalan perheen rakkaasta, pit-
käaikaisesta jäsenestä, Milla 
Amanda Maijalasta, portuga-
linvesikoirasta, sekä sen seu-
raajasta. Saman rodun edusta-
ja, parivuotias Toivo Valentin 
Herala ilahduttaa ja täydentää 
nyt vuorostaan perheen elä-
mää – ja mitä ilmeisimmin 
Heidin ja Sepon sohvaa… 

Kirja on elämänmakuista ja 
värikästä tekstiä haastattelui-
neen, muisteluineen, keskuste-
luineen. ”Äänessä” ovat Heidin 
lisäksi myös läheiset ja kolle-
gat vuosien varrelta.  Mukana 
on paljon ihania kuvia, Heidin 
lapsuusajoilta, lämminhenkisiä 
perhekuvia kotipuutarhasta, ja 

tietysti paljon upeaa kuvama-
teriaalia pitkältä uralta eri teat-
terien lavoilla. Monipuolinen, 

kiinnostava kuvakokoelma pel-
kästään lisää ja täydentää tätä 
lukuelämystä!

kirjoja, kirjoja, kirjoja, kirjoja

Heidi Heralan tervehdys Helsingin Merkonomeille: ”Läm-
pimät terveiseni lukijoille, ja tervetuloa teatteriin heti, kun 
lupa taas annetaan. Meillä Helsingin kaupunginteatterissa 
ja tietysti muissakin teattereissa on upeasti hoidettu tur-
vavälit ja muut säädökset. Kaikkien meidän näyttelijöiden 
puolesta: meillä on ikävä teitä, hyvä yleisömme!”

Heidin vaikuttava 
tulkinta Everstin-
nana – kuva kirjan 
sivuilta. Alkuperäi-
nen kuva kirjaan: 
Otto-Ville Väätäi-
nen. 

❦	 Teksti: Hannele Jantunen

Yksi harrastus on minulla 
ylitse muiden. Silkkaa uteli-
aisuuttani, elämäkerrat. Tai-
teilijat, muusikot, toimittajat, 
näyttelijät ja kirjailijat tulevat 
lukemalla jollain tavoin tu-
tuimmiksi ja lähemmäksi.

Tässä viimeaikaisia suosikki-
kirjojani: 

Kirsti Paakkanen, 
Suurin niistä on rakkaus 
(2020), kirjoittanut  
Ulla-Maija Paavilainen
Harvoin käy niin, että luettu-
ani kirjan kävelen oitis kaup-
paan hankkimaan sen.

Kirsti Paakkasen kohdal-
la kävi näin. Vaikka en enää 

olekaan työelämässä, niin 
tämä teos tarjoaa hyvää ja 
rehellistä kuvaa business-
maailmasta. Kirsti Paakkanen 
perusti ensimmäisen firmansa 
1.1.1969 Naistenmainostoi-
misto Womenan. Marimekon 
hän osti vuonna 1991 ja myi 
omat omistuksensa pois vuo-
sina 2007 ja 2009. Kirja antaa 
samalla myös monta elämän-
ohjetta. Oiva kuvaus persoo-
nallisesta henkilöstä, joka ei 
koskaan ole unohtanut Saari-
järven juuriaan. 

Kirjan neuvo tällekin ajalle: 
Ei pidä tuntea pelkoa eikä epä-
varmuutta.

Ja koska olen vankka Hercu-
le Poirot´n fani, niin ehdoton 
must oli lukea tämä kirja:

David Suchet, Sanoin ja  
kuvin (2020), omaelämäkerta
Kirja tarjosi 320 sivullaan val-
lan paljon. Lapsuusvuodet, te-
atterilavat, elokuvaroolit ynnä 
muut tapahtumat ja hauskuu-
det. Yllätys olikin, että David 
kulkee aina kamera muka-
naan. Valokuvat ovat kirjassa 
tärkeässä roolissa ja parasta 
antia. Mielenkiintoisinta oli 
tietenkin lukea Poirotin roo-
lin päättymisestä ja siitä, onko 
elämää sen jälkeen? Esittihän 
David Suchet Poirot-roolia 24 
vuotta. Hercule Poirot on sa-
malla maailman pisimpään jat-
kunut televisioelokuvien sarja 
(1989 - 2013).

Heidi Heralan Teatteria koko 
elämä on minunkin suosikki-

kirjani, joka kiinnosti minua 
erityisesti Heidin esittämän 
Everstinnan siivittämänä.

Kirjassa käydään läpi hänen 
nuoruuttaan, teatterille sytty-
mistä, elämäniloa, on siellä su-
rukin koskettavasti läsnä. Oli 
myös mielenkiintoista päästä 
tutustumaan Heidille rakkaa-
seen teatterisukuun.

Hannele harrastaa elämäkertoja
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Tämä ajatus lähti lentoon vuo-
sien takaisista Helsingin Tai-
teiden öistä, kun alettiin järjes-
tää Taiteiden yönä kirjakaupan 
aloitteesta myös Kirjojen yö 
-tapahtumaa. Yhtenä aiheena 
kirjojen yössä oli ”kirjamat-
kakohde”, ja ensimmäisellä 
kerralla sellaiseksi valikoi-
tui Pushkinin Pietari. Vähän 
haastava yhdistelmä, mutta 
silloin tunsin Pietarin todel-
la hyvin, siitä se sitten lähti.  
Seuraavana vuonna aiheena 
oli sitten jo Agatha Christien 
Englanti. Siihen oli jo hel-

pompi sukeltaa, niin paljon 
olen Agatha-dekkareita ihan 
koululaisesta alkaen lukenut. 
Siitä lähti saman tien myös 
ajatus matkatuotannosta: al-
koi todella suositut matkat 
Agathan maisemiin; Agathan 
ja hänen sankariensa jäljillä on 
matkattu jo vuosien, vuosien 
ajan. Kohteina tietysti Lontoo 
ja Hercule Poirotin kotikadut, 
neiti Marplen maalaiskylätun-
nelmat ihastuttavine puutar-
hoineen, sekä rannikko ja Tor-
quay, Agathan synnyinseudut. 

Tässä erilaisia kirjavinkke-

jä, eri puolilta maailmaa – poi-
mi omasi! 

Englanti:  
Agatha Christien valtava tuo-
tanto on vertaansa vailla, on-
han Agatha maailman luetuim-
maksi kirjailijaksi tituleerattu. 
Englannin lisäksi matkustel-
laan muuallakin: Kuolema 
Niilillä, Murha Mesopotamias-
sa, Idän pikajunan arvoitus…  

Agatha vie meitä myös monil-
le arkeologisille kaivauksille, 
olivathan ne hänelle läheinen 
asia ja kiinnostuksen kohde. 

Englantiin liittyy totta kai 
myös muun muassa Jane 
Austenin klassikot ja Harry 
Potter -kirjojen taianomaiset 
seikkailut.  

Irlanti: 
Irlannilla on myös vahva kir-

kirjoja, kirjoja, kirjoja, kirjoja

Kirjoja, matkoja – matkakirjoja ja kirjamatkoja
Kirjoja olen rakastanut aina, niin kauan kuin muistan ja olen 
kirjoista ja lukemisesta jotain ymmärtänyt. Ja matkailun 
maailmassakin olen elänyt pitkään, oikeastaan koko työurani. 
Erityisen mieluista on ollut, että vuosien varrella on voinut yhdistää 
nämä asiat, kun oivalsin: kaikki kirjathan tapahtuvat jossain. 
Voisiko sinne matkustaa? Millaisen matkan siitä saisi ideoitua? 

❦	 Teksti: Ilse Samuelsson  Kuvat: Ilse Samuelsson oman kirjahyllyn aarteista

❦	 Teksti: Anni Purontaa

Näin Anni muisteli lukukoke-
muksiaan:

Viime kevään korona-ai-
kaan olivat kirjastotkin kiinni. 
Nyt onneksi avoinna, vaikka 
rajoitetusti. Käymme mieheni 
kanssa Myyrmäen kirjastossa 
suunnilleen kerran viikossa. 
Emme tilaa tai jonota luet-
tavaa. Otan, mitä tarjolla on. 
Minulle, joka luen pääsääntöi-
sesti fiktioita, ei mitään suuria 
elämyksiä kirjastosta löytynyt. 

Olen kuitenkin lukenut mie-
lenkiintoisia virolaiskirjailija 

Indrek Harglan dekkareita, 
joissa ollaan keskiaikaisessa 
Tallinnassa. Apteekkari Mel-
chior seikkailee seitsemässä 
kirjassa, joista kaksi olen on-
nistunut lähikirjastosta lainaa-
maan.

Mieheni lukee vain fak-
taa. Hänen kirjoistaan olen vii-
me aikoina lukenut myös joi-
tain. Tyyni Kalervon (1900-
1993) uskomaton elämäkerta 
”New Yorkin uhmatar” teki 
vaikutuksen. Rouva tunsi kaik-
ki ja sai paljon aikaan. Timo J. 
Tuikan historiallisen ”Kekko-
sen salaiset päiväkirjat” -kir-

jan luin kiinnostuneena, mut-
ta päätäni puistellen. Jatkoksi 
sopi ”Valtakunnan miniä”, 
Brita Kekkosen (1927-2013) 
elämäkerta. Näin takavuosina 
monesti kyseisen rouvan nuo-
ren seuralaisen käsipuolessa 
konserttisaleissa.

Taloyhtiömme kierrätys-
hyllystä nappasin pari päivää 
sitten Katja Kallion ”Yön-
kantajan”.  Romaani kertoo 
Seilin saaresta ja asukkaista. 
Olen nähnyt Seili-aiheisen te-
atteriesityksen Turussa ja pa-
ri vuotta sitten olin mukana 
Irene Uimosen retkellä, jossa 
vierailtiin muun muassa Sei-
lin saaressa. Toinen kierrätys-
löytöni on Pauliina Rauha-
lan ”Synninkantajat”.  Hänen 

”Taivaslaulunsa” teki minuun 
vaikutuksen niin kirjana kuin 
Tampereen Työväenteatterin 
esityksenäkin. 

Mukavia lukuhetkiä odotet-
tavissa. Huomenna palautan 
muita kirjoja kirjastoon. Aina 
minulla on jokin kirja luetta-
vana.

Lukuterveisin Anni 

Anni viihtyy kirjojen maailmassa
Anni Purontaa on ahkera ja monipuolinen lukija, jolta kysyimme, 
mitä kirjoja hän viime aikoina on lukenut ja mistä erityisesti pitänyt. 

7Helmeri 1-2021



jallisuusperinne, sieltä ovat 
kotoisin maailmankuulut kir-
jailijat James Joyce, Samuel 
Beckett ja Oscar Wilde.  

Italia:  
Italiasta tulee minulle, dekka-
reiden ystävälle, tietysti en-
simmäisenä mieleen Venetsia 
ja maailmankuulu kirjailija 
Donna Leon. ”Vanha rouva” 
Venetsia esiintyy merkittä-
vässä roolissa Leonin jänni-
tyskirjoissa. ”Turistilaumat” 
vaeltavat Pyhän Markuksen 
aukiolla, kiertelevät nähtä-
vyyksiä ja ajelevat vaporettol-
la eli vesibussilla aivan kuin 
oikeassakin elämässä. Leonin 
luoma charmikas venetsialais-
komisario Guido Brunetti elää 
arkeaan ja ratkoo kollegoiden-
sa kanssa rikoksia näissä his-
toriallisissa puitteissa. Ja her-
kullista roolia näyttelee näis-
sä tarinoissa myös italialai-
sen keittiön antimet ja rouva  
Brunettin taidonnäytteet kok-
kina.  

Portugali: 
Portugaliin suunnataan junan 
kyydissä. Pascal Mercierin 
teos ”Yöjuna Lissaboniin” al-
kaa Bernistä.  

Berniläinen latinanopetta-
ja Raimund Gregorius läh-
tee yöjunalla kohti Lissabo-
nia mukanaan portugalilai-
sen Amadeu de Pradon kirja. 
Gregorius vaikuttuu kirjasta 
ja yrittää Lissabonissa väsy-
mättä saada selville, millaista 
oli olla Amadeu de Prado. Hän 
kulkee ristiin rastiin kaupun-
kia, puhuu Pradon tuntenei-
den kanssa. Vähitellen alkaa 
muodostua kuva harvinaisesta 
lääkäristä ja sanojen mestaris-
ta, joka taisteli Salazarin dik-
tatuuria vastaan. 

Myös Joel Haahtelan ”Tu-
le risteykseen seitsemältä” liit-
tyy Portugaliin. 

Malta:
”Maltan mieleni”, kirjoittaa 
Juha Vuorinen. Eira Poso 
kertoo matkakokemuksistaan 
ja erityisesti myös Maltan his-
toriasta ”Ison tammen juurel-
la”. 

Islanti: 
Satujen saarella Islannilla on 
paljon kerrottavaa, saaga-pe-
rinteensä lisäksi. Arnaldur 
Indridason, islantilainen dek-
karisti, on palkittu mm. poh-
joismaisella dekkaripalkin-
nolla. Hän kertoo paikallisten 
poliisien tutkimuksista niin 
Reykjavikissa kuin muualla-
kin Islannissa.  

Ja ”Islantilainen voittaa ai-
na” – näin kertoo Reykjavikis-
sa asuva, suomalainen kirjai-
lija ja toimittaja Satu Rämö 
elämästä hurmaavien harhojen 
maassa. 

Ruotsi: 
Ruotsi on todellinen dekka-
rimaa, kirjalistasta tulisi erit-
täin pitkä. Eteläisen Ruotsin 
Ystad on kirjailija Henning 
Mankellin luoman komisario 
Wallanderin kotikaupunki. 
Hurmaavalla ruusujen saarel-
la Gotlannilla on myös pimeä 
ja synkkä puolensa, mikä tulee 
esiin mm. Anna Janssonin ja 
Mari Jungstedtin teoksissa. 
Ja maailmankuulu on Stieg 
Larssonin Millenium-trilogia. 

Viro: 
Virosta haluan nostaa esiin 
kaksi tunnettua, lahjakasta 
naista, Lydia Koidulan ja 
Aino Kallaksen, joka on oi-
keastaan meidän molempien, 
suomalaisten ja virolaisten yh-
teinen kirjailija. Lydia Koidu-
lan merkitys virolaiselle runo-
udelle on valtava. Aino Kallas 
kirjoitti useita teoksia uransa 
aikana, muun muassa Reigin 
pappi sekä Sudenmorsian. Ai-

no Kallaksen teos on myös 
”Tähdenlento – virolaisen ru-
noilijattaren Koidulan elämä”. 

Aino Kallaksen elämästä, 
niin Suomessa, Virossa kuin 
maailmallakin, yhdessä puoli-
sonsa, virolaisen diplomaatin 
Oskar Kallaksen kanssa, kertoo 
upea teos ”Aino Kallas – Maa-
ilman sydämessä”. Sen on kir-
joittanut FT Silja Vuorikuru. 

Venäjä: 
Pietari, Pietari… se on todel-
linen runon, draaman, tragedi-
oiden ja suurten tunteiden kau-
punki. Runoilija Aleksandr 
Pushkin, Venäjän kansallis-
runoilijaksikin kutsuttu, on 
runoelmassaan Vaskiratsastaja 
kuvaillut vahvasti ja tunteel-
la, järkyttävästikin tätä Nevan 
rannan uljasta kaupunkia ja 
sen tulvaa.  Myös Pushkinin 
oma elämä päättyi tragediaan, 
kaksintaistelussa vain 38-vuo-
tiaana vuonna 1837. 

Pietari on myös mm. runoi-
lija Anna Ahmatovan ja kir-
jailija Fjodor Dostojevskin 
kaupunki.  Dostojevskin tun-
netuin teos, 1800-luvun Pie-
tarissa tapahtuva Rikos ja ran-
gaistus, on yksi maailmankir-
jallisuuden suuria klassikkoja.  

  
Myös rakastettu suomalaiskir-
jailija, painosten kuningatar 
Laila Hietamies (nyk. Hir-
visaari) on kirjoittanut paljon 
Pietarista. Hänen ihastutta-
va, 5-osainen Sonja-sarjansa 
(Sonja, Valkoakaasiat, Myrs-
kypilvet, Satakielimetsä, Vik-
toria) on vahva, kiehtova ja 

monipolvinen kuvaus vallan-
kumousta ja punaisia lippuja 
kohti kulkevasta Pietarista, ja 
vähän uudestakin ajasta val-
lankumouksen jälkeen. 

Laatokan ja Äänisen ris-
teilyt ovat yksi upeimpia mat-
kaelämyksiä omalla matkalla-
ni vuosien ja vuosikymmenten 
aikana. Vahvoja, unohtumat-
tomia kokemuksia, kuvauk-
sellisen kauniita maisemia, 
koskettavaa historiaa, suuria 
tunteita.  Näissä maisemissa 
eletään, rakastetaan, taistel-
laan, ollaan osana historian 
myllerryksiä ja maailmanpa-
loa kymmenien, satojen, ken-
ties tuhansien romaanienkin 
sivuilla.  Laila Hietamiehen 
Laatokka-sarja tutustuttaa elä-
mään näillä Laatokan rannoil-
la ja Valamon luostarisaarella, 
se kertoo monista kohtaloista 
tässä ainutlaatuisessa luosta-
rissa, elämästä siellä ennen 
sotia. Hietamies on kirjoitta-
nut myös jatkosodan ajasta 
Äänisellä, ja jo Lehmusten 
kaupunki –sarjasta tuttujen 
henkilöiden sotataipaleesta ja 
kohtaloista niin sodassa kuin 
kotirintamalla - kuin Suomen 
kansan kohtaloita pienois-
koossa. 

Vähän yllättävä ja erikoi-
nen tuttavuus voi olla Mauri 
Sariolan romaani Petroskoin 
keltainen kissa. Kirja kertoo 
rikostarkastaja Susikosken 
lukemattomista tutkimuksista 
yhden, hyvin erilaisen.  Tällä 
kertaa ollaan ihan tavallisel-
la turistimatkalla, joka suun-
tautuu Leningradin kautta 

kirjoja, kirjoja, kirjoja, kirjoja
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 kirjoja,  kirjoja 
Neuvosto-Karjalaan ja sen 
pääkaupunkiin Petroskoihin. 
Eräät matkalaiset ovat käyneet 
siellä aiemminkin, aikana, jol-
loin kaupungin nimi oli Äänis-
linna. Sodan ajalta on jäänyt 
velka…, Petroskoissa koittaa 
vihdoin koston hetki. 

Kiina
Kiinasta mainitsen muutaman 
nimen, kiinalaisen nobelistin 
Gao Xingjianin suurromaa-
nin ”Sielun vuori”, sekä Jung 
Changin ”Kiinan viimeinen 
keisarinna”. Shanghaissa 
seikkaillaan dekkaristi, runoi-
lija Qiu Xialongin kirjojen 
sivuilla. Hänen dekkareitaan 
ovat mm. Punaisen sankaritta-
ren kuolema, Punaisen merkin 
tanssija sekä Musta sydän. 

Mari Mykkänen on kir-
joittanut teoksen ”Kiinalainen 
juttu – 33 Kiina-myyttiä, jotka 
vaativat kumoamista”. 

J. Pekka Mäkelän teos 
”Hunan” oli vuonna 2018 
myös Finlandia-ehdokkaana.    

Suomalaisen kirjallisuu-
den mestari Mika Waltari 
on kirjoissaan matkustanut 
paljonkin. Hänen teoksensa 
”Yksinäisen miehen juna” se-
kä ”Lähdin Istanbuliin” liit-
tyvät Turkkiin ja kiehtovaan 
Istanbuliin. Ja vertaansa vail-
la oleva mestariteos on hänen 
maailmanluokan klassikkon-
sa, Sinuhe Egyptiläinen. 

Mirva Saukkolan viihdero-
maani ”Silkkiä, safiireja ja sa-
laisuuksia” vie Pariisiin, val-
lankumouksen ajan Pietariin, 
ja moneen muuhunkin kiehto-
vaan paikkaan, rikoksessa ei 
kaikki ole sitä miltä näyttää. 
Mikä koodi mahtaa Pietarista 
vallankumouksen myllerryk-
sessä salakuljetettuihin korui-
hin kätkeytyäkään? 

Toisesta teoksestaan, mat-
kakirjastaan Mirva Saukkola 

kertoo itse näin: ”Matkakirja-
ni Once in a Lifetime – Tra-
vel experiences to remember 
(Cozy Publishing) sulkee si-
sälleen matkustamisvinkkien 
ohella 18 kohdetta, joihin olen 
rakastunut. Kustakin kohteesta 
olen pyrkinyt nostamaan esiin 
niitä ainutkertaisia elämyksiä, 
jotka pitäisi kokea ainakin ker-
ran elämässä: Kioton onsen-
kylpylät, Marrakechin puu-
tarhat, New Yorkin vintage-
liikkeet…” 

Eppu Nuotion kotikaupun-
ki oli vuosien ajan Berliini. 
Elämänlanka on odotettu jat-
ko-osa hyvänmielen dekkari-
sarjaan, jossa Ellen Lähde, in-
tohimoinen puutarhaharrastaja 
ja martta, ratkoo rikosmystee-
rejä. Elämänlanka vie Ellenin 
poikansa talonvahdiksi Ber-
liinin kevääseen, nauttimaan 
kaupungin museoista, puutar-
hoista, ravintoloista, putiikeis-
ta, kunnes alkaa tapahtua. 

Oletko junamatkailun 
ystävä? 
Suuri junamatka Siperian hal-
ki Kiinaan tai Venäjän toisel-
le laidalle Vladivostokiin on 
monelle se ”kerran elämässä” 
-haave. Siperian junamatkan 
suosio nousi huippuunsa, kun 
Rosa Liksomin kirja ”Hytti 
nro 6” voitti Finlandia-palkin-
non 2011.  Se kertoo kohtaa-
misista junassa, kun suoma-
lainen opiskelijatyttö ja ve-
näläinen, keski-ikäinen mies 
jakavat hytin nro 6.  Ja omasta 
matkakokemuksesta voin ker-
toa, että tämä on todella ”ker-
ran elämässä -matkaelämys” 
– ainakin kerran!  Sen sain ko-
kea jo yli 30 vuotta sitten, kun 
matkustin Siperian halki Pe-
kingiin – ja Mongolian kautta 
takaisin kotiin. Hieno reissu! 

Kirja- ja matkaterveisin Ilse

MITÄ SUOMI LUKEE  
- JOULUKUUN 2020 MYYDYIMMÄT KIRJAT
 
Kirjakauppaliitto on julkaissut uuden Mitä Suomi lukee -listan. 
Kotimaisen kaunokirjallisuuden suosituin on Anni Kytömäen 
Margarita ja käännetyn kaunokirjallisuuden ykkönen: Lars 
Keplerin Peilimies.
Mitä Suomi lukee -listat löytyvät Kirjakauppaliiton kotisivulta: 
www.kirjakauppaliitto.fi .

Lähde: Kirjakauppaliitto, tiedote 13.1.2021

Uutisia

Gery ry:n Voimaa ruuasta -toiminnassa on pandemian aikana 
toteutettu Voimaa ja iloa ruuasta -valmennuksia etäyhteydellä 
syksyn 2020 aikana. Valmennuksissa on perehdytty moni-
puolisesti ravitsemuksen ja hyvinvoinnin teemoihin.

Ravitsemustreffit 3.2.2021 aloittivat kevään maksuttomat 
”Voimaa ja iloa ruuasta” -valmennukset. ”Voimaa ja iloa 
ruuasta” -valmennuksissa nostetaan esiin keskeisiä teemo-
ja ikäihmisten ravitsemuksesta, kuten riittävää proteiinin-
saantia, ravitsemusta liikuntaharjoittelun yhteydessä, rasvan 
laatua ja kulutusta vastaavaa energiansaantia. Mukaan val-
mennuksiin voi liittyä yksin, puolison tai ystävän kanssa ja 
pienellä ryhmällä.

Lisätietoa ja tarkemmin aiheesta löydät www.gery.fi ja 
www.voimaaruuasta.fi sivuilta.

Lisäksi Facebookissa ja instagrammissa tileillä  
@voimaaruuasta on ajankohtaista tietoa ikäihmisten ravitse-
muksesta ja hyvinvoinnista.

Gery ry edistää ikäihmisten hyvää ravitsemusta, toiminta-
kykyä ja osallisuutta muun muassa valmennusten, viestinnän 
ja tutkimuksen avulla.

Lähde: www.gery.fi 
www.gery.fi/julkaisut/esitteet

Voimaa ja iloa ruuasta 
valmennukset

Lämmin Nizzan salaatti ja tonnikala
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Lyhyehkö lentomatka ja 
mukavat aikataulut takaa-
vat kivan kaupunkiloman 

kiireisellekin. Useamman 
päivän reissulla ehtii sukel-
taa tämän mainion kaupungin 
elämään vähän perusteelli-
semminkin, tekemistä ja ko-
kemista riittää. Kaupungin 
sydän on tietysti sen halki 
virtaava mahtava Tonava, ja 
kaupunki jakaantuu sen mo-
lemmille rannoille. Budan 
kukkuloille nousemisen ”vai-
va” on ehdottomasti nähtävä, 
niin hienot maisemat Linna-
vuorelta ja Kalastajalinnak-
keelta avautuvat alas Tonaval-
le ja sen yli toiselle rannalle, 
Pestin puolelle.  Budan näh-
tävyyksiä ovat muun muassa 
Matyas-kirkko, Kuninkaan-
linna, siellä toimiva Unkarin 

kansallisgalleria ja koko idyl-
linen vanha kaupunki. Kuk-
kuloille pääsee kaiken lisäksi 
hyvin vaivattomasti köysira-
tasvaunulla, ja tietysti vähän 
persoonattomammin bussilla 
– ja kävellen totta kai. 

Pestin puolella ihaillaan kau-

punkia ja sen elämää tasaisem-
malla maalla. Pestin puolella 
toimii kaupungin liike-elämä, 
mutta katukuva ei ole suinkaan 
pelkkiä moderneja liikeraken-
nuksia. Silmänruokaa riittää: 
vanhoja, tunnelmallisia raken-
nuksia, loisteliasta arkkiteh-

tuuria, puistoja, pieniä sieviä 
kahviloita, värikkäitä, tyylik-
käitä putiikkeja. Myös paljon 
kiinnostavia vierailukohteita, 
lukuisia museoita ja taidegal-
lerioita sekä Budapestin legen-
daarinen kauppahalli kaikkine 
herkkutiskeineen. 

Kulttuuria, hyvinvointia…  
Budapestin ooppera on erittäin 
korkeatasoinen ja ohjelmisto 
monipuolinen. Oopperatalo on 
sanoin kuvaamattoman kaunis, 
se on ehdottomasti vierailemi-
sen arvoinen jo pelkästään ra-
kennustaiteellisena elämykse-

Ihana, ystävällinen Budapest 
– oma suosikkikaupunkini 

On monta syytä suunnata suosikkikaupunkiini Budapestiin – vaikka kuinka monta 
kertaa! Budapest on yksi Euroopan parhaita matkailukaupunkeja: kaunis, vähän rosoi-
nen, monipuolinen ja mielenkiintoinen, ei liian suuri, vaan juuri sopivan kokoinen.  
Se on Tonavan rannan vanha kaunotar, joka elää trendikästä nykyaikaa. 
Ja Budapestiin liittyy monia niin mukavia, iloisia, ihania, romanttisia muistoja.
❦	 Teksti: Ilse Samuelsson Kuvat: Ilse Samuelsson ja Timo Lindgrén 

Ilsen suosittelema eurooppalainen kaupunkikohde

Parlamenttitalo iltavalaistuksessaan. 

Ilta Sankarten aukiolla. 

Haaveillaan matkoista!
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nä. Budapestissa järjestetään 
paljon myös kansainvälisten 
tähtien megakonsertteja. Kon-
serttipaikkana on yleensä Lasz-
lo Papp Arena, jossa esiintyvät 
muun muassa Andrea Bocelli, 
Jose Carreras, Il Divo ja monet 
muut maailmantähdet.  Hienoja 
musiikkielämyksiä!  

Myös kylpyläkulttuuri edus-
taa parasta ja perinteistä unka-
rilaisuutta. Ihania kylpylöitä on 
paljon, pulppuaahan kaupungin 
alueella lukemattomia kuumia 
lähteitä, joiden terveellinen mi-
neraalipitoinen vesi hemmot-
telee kylpyläasiakkaita.  Kaik-
kein tunnetuimmat kylpylät 
ovat Gellért ja Széchenyi sekä 
jo 1500-luvulta peräisin olevat 
Rudas Spa ja Király. Terveys- 
ja hyvinvointimatkailu on tär-
keää muutenkin koko Unkaris-
sa. Sitä halutaan markkinoida 
ulkomaisille vieraille, koska 
erilaisia kylpylähotelleja on 
paljon eri puolilla maata. Un-
kariin suuntautuvaan terveys-
matkailuun kuuluvat myös 
hammashoidot.  Monipuolinen 
ja erittäin hyvätasoiseksi mai-
nittu Kreativ Dental -hammas-
klinikka Budapestissa palvelee 
myös suomalaisia asiakkaita. 
Paikan päällä suomenkieliset 
tulkit toimivat asiakkaiden 

apuna, ja Suomessa palvelevat 
klinikan suomalaiset edustajat, 
joilta saa paljon asiantuntevaa 
apua ennakkoon.  

Vilkasta ilta- ja yöelämää et-
sivä suuntaa tiensä lukematto-
miin erilaisiin baareihin, ravin-
toloihin ja musiikkiklubeihin. 
Budapestin erikoisuuksia ovat 
rauniobaarit, yllätykselliset 
vierailupaikat, joita on noussut 
etenkin toisen maailmansodan 
myllerryksissä ja sen jälkeisen 
ajan kuluessa ”rähjääntynei-
siin” juutalaiskortteleihin. Ren-
toa meininkiä tiedossa näissä 
värikkäissä, yllätyksellisissä, 
kierrätystä kunnioittavissa pai-
koissa. 

Siltojen lumoa ja  
Tonavan tunnelmaa 
Budapest on myös monien 
siltojen kaupunki. Sillat eivät 
ole pelkästään kulkuväylä yli 
Tonavan vaan koristeellinen 
ja näyttävä lisä muutenkin ko-
meassa kaupunkikuvassa. Ko-
ko kaupunki esittäytyy aivan 
erilaisena joelta käsin ihailtu-
na, erityisen vaikuttava se on 
illalla.  Kun ilta tummuu, on 
risteily Tonavalla suorastaan 
unohtumaton elämys. Sekä 
Budan puolen kukkulat linnoi-
neen että Pestin rannat mah-

tavine rakennuksineen ovat 
valaistu, ja tietysti Tonavan 
yli kulkevat, toinen toistaan 
komeammat sillat koreilevat 
valoissa. Etenkin Ketjusilta on 
uljas nähtävyys. Iltaristeilyyn 
voi yhdistää myös illallisen ja 
nauttia buffetpöydän herkkuja, 
perinteisiä unkarilaisia makuja 
ja kansainvälisen keittiön anti-
mia, tietysti hyvien viinien ke-
ra ja tanssimusiikin säestyksel-
lä. Mikäpä sen hienompi tapa 
viettää unohtumatonta iltaa 
Tonavalla.

Suomalainen linnanherra  
Unkarin sydämessä   
Suomalaisen Ari Kupsuksen 
kädenjälki Unkarin kulttuuri-
elämässä on merkittävä. Ari 
Kupsus on asunut Budapestis-
sa jo vuosia. Hän on taiteen, 
kulttuurin ja kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaiden rakennus-
ten ystävä. Kupsus pitää taide- 
ja antiikkigalleriaa Budapes-
tissa ja vuodesta 2012 hän on 
isännöinyt Iszkaszentgyörgyin 
Pappenheimin linnaa. Tämä 
uljas, vuonna 1735 rakennettu 
barokkilinna on saanut uuden 
elämän suomalaisen linnan-
herran, paikallisten kreiviksi-
kin kutsuman Kupsuksen kun-
nostamana. Linnan omistaja 

oli unkarilainen Pappenheimin 
aatelissuku aina toiseen maa-
ilmansotaan saakka. Sen jäl-
keisinä vuosikymmeninä linna 
rapistui, kunnes se heräsi uu-
teen kukoistukseen suomalai-
sen isäntänsä johdolla. 

Pappenheimin linna sijait-
see noin 75 kilometrin päässä 
kaupungista. Se on kiehtova 
vierailukohde, jolla on hyvin 
vaiherikas historia. Vieraat 
saavat kuulla linnanherra Arin 
mielenkiintoisia ja eloisia ta-
rinoita linnasta, sen historias-
ta ja tietenkin viime vuosien 
kunnostus- ja entisöimistyös-
tä. Samalla ihaillaan upeita 
saleja. Linna on tällä hetkellä 
ainoa asumiskäyttöön entisöi-
ty, täysin antiikkihuonekaluil-
la alkuperäistyyliin sisustettu 
linna koko Unkarissa. Ja lin-
nan viinikellarissa voi nauttia 
viinien lisäksi vaikkapa illal-
lisen! 

Ari Kupsus vaikuttaa pait-
si täällä Unkarin sydämessä, 
myös Unkari sydämessään. 
Hän tukee merkittävästi myös 
unkarilaista musiikkielämää ja 
nuoria lahjakkaita muusikoita. 
Hänen Budapestissa sijaitse-
vassa salongissaan järjestetään 
tilauksesta konsertteja, joissa 
esiintyy nuoret soittajat, ja 
pääsylipputuloilla tuetaan mu- 
siikinopetusta ja musiikkielä-
mää.  

Herkullinen Budapest 
Makunautinnot vilahtelevat 
siellä täällä Budapestin mat-
kaajan reitillä, Tonavan illal-
lisristeilyistä linnan viinikel-
lariin.  Vuonna 1897 avattua 
kauppahallia ei missään tapa-
uksessa kannata ohittaa. Se on 
todellinen makujen, tuoksujen 
ja värien aarrearkku, täynnä 
salamia, juustoja, paprikaa, 
mausteita… Lukemattomat ra-
vintolat tarjoavat herkuttelijal-
le erilaisia ja edullisia elämyk-
siä. Paikallinen kuuluisuus on 
tietysti paprikalla ryyditetty 
gulassi. Pieniä paikallisia, Legendaarinen kauppahalli on täynnä makuja, värejä, tuoksuja ja tunnelmaa.
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❦	 Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

erilaisia etnisiä ravintoloita, 
vaihtoehtoja riittää. 

Astoria-hotellissa voi viet-
tää kiireettömän hetken ilta-
päiväkahvilla tai lasillisella, 
todella tunnelmallisessa ja 
tyylikkäässä ympäristössä, 
kristallikruunujen alla. Ger-
beaud-kahvila kaupungin sy-
dämessä, Vörösmartyn aukiol-
la, on varmasti kaupungin tun-
netuimpia.  Ja aivan erityinen 
kokemus on maailmankuulu 
New York Cafe, maailman 
kauneimmaksi kehuttu. Poik-
kea sisään, tilaa Afternoon tea 
–menu ja uppoudu hetkeksi 
mennen maailman tunnelmaan 
tässä suorastaan aristokraatti-
sen upeassa miljöössä. 

Hungaroringillä tapahtuu   
Budapest on myös yksi pe-
rinteisimpiä formulakisakau-
punkeja. Kaupungin ulkopuo-
lella, Hungaroringin radalla, 
ajettava kesäinen Unkarin 

GP on yksi suomalaiskatso-
jien suursuosikki. Eikä ihme, 
hinta-laatusuhde on hyvä ja 
kisatunnelmien lisäksi paljon 
muutakin mielenkiintoista on 
tässä mukavassa kaupungissa 
tarjolla kisaturisteille.  Formu-
lafanien kisakalenteriin löytyy 
useampia erilaisia matkavaih-
toehtoja, ja kaikille on yhteistä 
kiihkeä formulafiilis ja rento ja 
tuttavallinen Budapest. 

Budapestin parhaat puolet  
Budapestissa pitkään, jo 
1990-luvulta alkaen asunut 
suomalainen matkailualan 
yrittäjä Margita Tiainen toi-
vottaa myös lämpimästi terve-
tulleeksi omaan kaupunkiinsa. 

Pyysin Margitaa listaamaan 
viisi hyvää syytä vierailla Bu-
dapestissa. Nämä Margitan Bu-
dapest-faktat kertovat myös jo 
oleellisen tästä upeasta Tona-
van kaunottaresta. Faktoja tu-
li jo kuusi, niin hieno on tämä 

meidän molempien, Margitan 
ja minun, suosikkikaupunki. 
Fakta 1: 

Budapest on muotia, ja se 
valittiin vuoden 2019 par-
haaksi matkailukohteeksi 
Euroopassa. 

Fakta 2: 
Tonavalta aukeavat iltanäky-
mät ovat ikimuistoiset. 

Fakta 3: 
muodikkaita viinibaareja ja ra-
vintoloita jokaiseen makuun.

Fakta 4: 
maailman ykkösmusiikki-
kaupunkeja: oopperat, kon-
sertit, maailman paras jazz-
klubi A 38. 

Fakta 5: 
tuhatvuotisen historian läs-
näolo kaikkialla, kaduilla, 
kirkoissa, museoissa, kylpy-
löissä

Fakta 6: 
vuosi toisensa jälkeen 15 
miljoonaa matkustajaa to- 
teaa: kaunein kaupunki! 

Ja lisää faktoja keräät tähän 
listaan itse, kun kiertelet, kat-
selet ja ihailet Budapestia, 
yhtä Euroopan kauneinta kau-
punkia – kunhan taas matkaan 
päästään! ❦

Matyas-kirkko  
Budan kukkulalla.

Ennen kuin loppu- ja alku-
vuoden koronarajoitukset 
sulkivat taas kulttuurilai-

tokset, museot ja teatterit, ehti 
taiteesta kiinnostunut Helmeri-
ryhmämme vierailla ainutlaa-
tuisissa taidenäyttelyissä: lo-
kakuun lopulla Sinebrychoffin 
taidemuseon Tiepolo – Venet-
sia Pohjolassa -näyttelyssä ja 
marraskuun puolivälissä Did-
richsenin taidemuseon Vin-
cent van Gogh, Tie taiteilijaksi 
-näyttelyssä. Tiepolo-näyttely 
päättyi tammikuun lopussa, 
mutta Van Gogh -näyttely jat-
kuu helmikuun loppuun, mikä-
li rajoitukset sen sallivat.

Van Gogh -näyttelyyn osal-
listui parisen kymmentä Hel- 
meriä. Ryhmävierailu oli 
turvallinen, koska oppaan ja 

osallistujien piti käyttää mas-
kia, tilaa oli riittävästi ilman 
tungosta: olimme ainoa ryh-
mä, eikä muita näyttelyvie-
raita päästetty samaan aikaan 
samaan tilaan. 

Tie taiteilijaksi -näyttely 
esittelee valikoiman hollanti- 
laisesta Kröller-Müller-mu- 
seosta lainattuja piirustuksia 
Van Goghin uran alkuvaiheilta 
sekä kaksi öljyvärityötä myö- 
hemmältä ajalta.

Vincent van Goghin teoksiin 
ja näyttelyn taustoihin voi tu-
tustua Didrichsenin taidemuse-
on nettisivuilla ja video-opas-
tuksilla. Tämän hetken tiedon 
mukaan museo on avoinna 
25.1. alkaen, näyttelyaika jat- 
kuu 28.2.21 asti.

https://www.didrichsen- 
museum.fi/van-gogh

Van Gogh -näyttely innosti 
Helmeri-ryhmää
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Pirkka-kissan kuulumisia
❦	 Teksti ja kuvat: Keijo Nyström

Tervehdys ja Hyvää jatkoa 
alkaneelle vuodelle 2021!

Minä olen Pirkka ja 
minusta kerrottiin Helmeri-
lehdessä (3/2020), miten tulin 
löytökissana Kirstin ja Keijon 
luokse viime vuonna.

Nyt tahdon kertoa teille, mi-
ten tällä hetkellä normaalipäi-
väni kuluu täällä Myyrmäessä.

Yleensä herään siinä kello 
neljän-viiden maissa, kömmin 
makuuhuoneen sängyn alta ja 
hyppään ikkunan edessä ole-
valla lehtihyllylle katsomaan, 
millaista ulkona on.  Jos säle-
verhot ovat liian kiinni, niin 
hyppään ”isäntää” herättä-
mään ja ”pyydän” avaamaan 
verhot, jotta näen, mitä ulko-
na tapahtuu. Sen jälkeen onkin 
päästävä parvekkeelle haiste-
lemaan ilmaa ja katselemaan 
siltä puolelta, näkyykö ulkona 
mitään liikettä.

Isännän on oltava valveilla 
niin kauan, kun olen parvek-
keella, koska hän pistää oven 
aina kiinni päästäessään minut 
sinne...on kuulemma liian kyl-
mä pitää ovea auki.

Yleensä olen parvekkeella 
noin 5-10 minuuttia. Sen jäl-
keen onkin edessä raapimis-
puu ja kynsien teroitus sekä 
venytykset. Kupissa odottaa 
aamuruoka, jonka on isäntä 
laittanut valmiiksi.

Syötyäni onkin sitten hiekal-
la käynti ja kokeilu, josko ulos 
lähdettäisi. Sillä, johan kello 
lähentelee viittä. Normaalisti 
en pääse vaan isäntä houkut-
telee minut takaisin sänkyyn 
ja rapsutukset alkavat.

Minulle tulee usein liian 
lämmin rapsutuksia saadessa, 
joten hyppään lattialle otta-
maan torkut.

Tunnin tai pari loikoiltuani 
kello kuulemma onkin niin 
paljon, että voimme lähteä 
aamulenkille – siis noin kello 
seitsemän.

Jos ilma on kohtalainen - ei 
liikaa pakkasta eikä sada kaa-
tamalla lunta tai vettä - niin 
kierrämme muutamat talot 
ympäri ja katsastamme auto-
jen alustat, ettei kanit ja muut 
jyrsijät ole siellä. Isäntä kyllä 
pitää remmin sen verran kire-
ällä, etten pääse kunnolla auto-
jen alle ja saa kaneja tai muita 
elukoita kiinni, mutta onhan 
se mukavaa ”metsästystä” sil-
ti.  Pihalla on pari isoa mäntyä, 
joihin myös mielelläni kiipeän.

Takaisin tultua on syömisen, 
peseytymisen ja aamupäivä-
unien aika.  

Ennen puoltapäivää on sit-
ten niin sanotun metsälenkin 
aika, jollei lunta ole paljon. 
Vähäinen lumimäärä ei haittaa 
vaan menemme lähimetsään 
ja kiipeän muutamaan tuttuun 
puuhun sekä etsin pehmeätä 
maata, johon kaivan kuopan, 
teen asiani ja tietysti peitän ne.  
Päivälenkki kestää noin puoli 
tuntia nyt talviaikana, mutta 
kesällä meni yli tuntikin. Tä-
män jälkeen ovat vuorossa 
normaalit päiväunet aina myö-
häiseen iltapäivään asti tutussa 
olohuoneen nojatuolissa.

Iltapäivälenkki tehdään 
yleensä, kun muut saapuvat 
töistä. Se on hieman rauha-
tonta aikaa, kun autot tulevat 
parkkipaikoille, mutta ilta-
lenkki onkin sitten rauhalli-
nen, kun se tehdään siinä kello 
yhdeksän-kymmenen aikaan 
illalla.  Joskus koirat hieman 
ärisevät, mutta en oikein välitä 
niistä, vienkin isännän muis-
ta eläimistä kauemmaksi, että 
saan rauhassa tutkia paikkoja.

Iltalenkin ja kymmenen uu-
tisten jälkeen on aika kömpiä 
sängyn alle ja nukkumaan, kun 
isäntäväki sammuttaa valot.

Näin tämäkin päivä on taas 
mennyt. Onneksi saan nyky-
ään elellä lämpöisessä asun-
nossa verrattuna sitä aikaisem-

paa elämään.
Toivonkin että te ihmiset, 

kun näette meitä vapaana 
luonnossa, niin katsoisitte, mi-
hin me piiloudumme ja olem-
me menossa, sillä näin kyl-
mällä ja runsaslumisena tal-
vena emme pärjää luonnossa.

Tällöin te ihmiset voitte 
soittaa lähimpään Eläinsuole-
luyhdistykseen ja kertoa, mis-
sä ja milloin olette nähneet 
irtolaisen, kissan tai koiran, 
kulkevan yksin ulkona. Yhdis-
tyksen edustajat tulevat ”lou-
kuttamaan” kyseisen eläimen, 
joka näin saadaan suojaan pa-
leltumiskuolemalta.

Jos eläimellä ei ole sirua ja 
eikä pystytä sitä tunnistamaan, 
niin se saa sirun sekä, jos sitä 
ei ole leikattu, niin sekin hoi-
detaan rokotusten kera.

Eipä muuta kuin ollaan 
valppaina luonnossa ja pihoil-
la kulkiessa, jotta nuo irtolai-
set ja karkulaiset saadaan kiin-
ni ennen kuin on heidän osalta 
liian myöhäistä.

Terveisin
Pirkka-kissa ja hänen isäntä-
väkensä Kirsti ja Keijo

Eläinsuojeluyhdistyksiä  
pääkaupunkiseudun läheisyydessä:
- Helsingin Eläinsuojeluyhdistys /Hesy
- Lohjan Eläinsuojeluyhdistys / Lesy
- Viikin löytöeläintalo

Pirkalla on nyt kissanpäivät.
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Koristele halutessa vielä hasselpähkinärouheella.
Tarjoa sellaisenaan, vaniljakastikkeen tai vaniljajäätelön kans-

sa. Kakku on mielestäni parasta jäähtyneenä tai jopa jääkaappi-
kylmänä. Maku vain paranee, jos sen tarjoaa vasta seuraavana 
päivänä.

Nautitaan talvesta ja juhlitaan keikauskakun kera 
vaikkapa laskiaista.
Mukavia herkutteluhetkiä!

Liisa

Helmerin ruokanurkkaus

❦	Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Kahvipöydän komistus 
keikauskakku

Ananas-kirsikkakeikauskakku
Jos perinteinen kuivakakku kyllästyttää, tämä ananas-kirsik-
kakeikauskakku on leivonnainen, jonka ohje kannattaa ottaa 
talteen. Keikauskakku on nopea ja helppo tehdä ja onnistuu 
aina. Kaiken lisäksi se on ihan älyttömän hyvää esimerkiksi 
vaniljajäätelön kanssa. Ananas, kirsikat ja rouhittu hasselpäh-
kinä on sekä herkulliselta, että keikautettuna hauskan näköinen 
yhdistelmä.

Taikina:
3 munaa
1 dl sokeria
3 dl vehnäjauhoa
1 dl perunajauhoa
2 tl leivinjauhetta
1 tl kardemummaa
2 tl vaniljasokeria
1 dl ananasmehua
100 g voita, sulatettua

Pingota irtopohjavuoka leivinpaperilla. Kaada vuoan pohjalle 
sulatettu voi ja voitele myös reunat. Ripottele pohjalle fariini-
sokeri tasaiseksi kerrokseksi. Asettele ananasrenkaat tai -puo-
likkaat vieretysten ja laita koloihin ja väleihin valutetut kirsikat. 
Kirsikat voi myös halkaista.

Vaahdota huoneenlämpöiset munat ja sokeri hyvin kuohke-
aksi vaahdoksi. Yhdistä kuivat aineet ja lisää ne vuorotellen 
ananasmehun ja voin kanssa. Sekoita tasaiseksi taikinaksi. Kaa-
da taikina hedelmien päälle vuokaan.

Paista 175-asteisessa uunissa alimmalla tasolla noin 40–50 
minuuttia, kunnes kakku on alkanut irrota vuoan reunoista. Ko-
keile myös tikulla kakun keskustasta, kun tikku pysyy kuivana, 
kakku on kypsä. Jos kakku pääsee tummumaan ennen kuin se 
on kypsä, voit varovasti peittää kakun foliolla tai leivinpape-
rinpalalla ja jatkaa kypsentämistä. 

Anna kakun jäähtyä puoli tuntia vuoassa ennen kuin kumoat 
kakun tarjoiluvadille.

Keikauskakku eli ylösalaisinkakku on kakku, jonka taikina kaadetaan tasapohjaiseen vuokaan, jossa on pohjalla 
esimerkiksi ananasrenkaita, omenalohkoja tai raparperipaloja. Näin lisukkeita vaihtamalla keikauskakusta 
saa monenlaisia muunnoksia. Uunissa paistamisen jälkeen kakku kumotaan ylösalaisin tarjoiluvadille, 
jolloin hedelmäkerroksesta ja karamellisoituneesta pohjakerroksesta tulee kakun kauniin koristeinen pinta. 
Keikauskakku on 1970-luvun klassikkokakku, jonka yksinkertaisuus, kauneus ja mehevyys viehättävät jatkuvasti.

Käytä leivinpaperia apuna 
Irtopohjavuoka saattaa vuotaa helposti (fariinisokeri) 
uunissa, joten kakun voi valmistaa myös syvemmän 
puoleiseen kiinteäpohjaiseen vuokaan. Vuoraa pohja 
leivinpaperilla, niin kakku irtoaa vuoasta paremmin. 

Jos pelkäät, että irtopohjavuokasi vuotaa tai kakku-
taikina tulvii vuoastaan uunin pohjalle, suojaa paisto-
ritilä uunin pellin sijaan leivinpaperilla. Leivinpaperi 
ei hidasta kakun kypsymistä, kuten paksu uunipelti 
tekee.

Kahvipöydän komistus 

Vuokaan:
1/2 dl voita, sulatettua
1 dl fariinisokeria
1 prk ananasrenkaita, valutettuna
1 prk punaisia kirsikoita, 
   valutettuna

Koristeluun:
½ dl hasselpähkinärouhetta
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Vanhan Hartwallin juoma-
tehtaan tilalle nousi joitakin 
vuosia sitten vaivihkaa vä-
rikäs ja viihtyisä asuinkort-
teli. Se oli ensimakua siitä, 
miten entinen ”metsälähiö” 
mullistuu Helsingissä. Yli 

Vuoden 2020 talvi oli myö-
hässä, tosin nyt luistelukent-
tien jäädytyksessä on edetty. 
Luistelukentät ovat avoinna 
kelien salliessa alkukevää-
seen. Kenttiä jäädytetään pa-
kastuessa.

Konalan urheilupuistossa 
on valaistus. Luistimet vaih-
detaan ulkopenkeillä.

Lähde: stadissa.fi

Kirjastot haastavat jälleen kir-
jojen, musiikin, pelien ja elo-
kuvien pariin vuoden 2021 
Helmet-haasteilla. Haluaisitko 
aloittaa näiden parista uuden 
harrastuksen tai hakea muuten 
uutta inspiraatiota?

Haasteiden tavoitteena on 
innostaa lukemaan, kuunte-
lemaan, pelaamaan ja katso-
maan enemmän ja monipuo-
lisemmin kuin aikaisemmin, 
mutta ilman suorituspakkoa.

Lue tarkemmin: www.hel.fi/
uutiset/fi/helsinki/helmet-
haasteet-innostavat-kirjat-
musiikki-pelit-elokuvat

Liikuntaluuri -puhelinpalvelu on avattu 11. tammikuuta. Neuvon-
taa palvelussa tarjotaan liikunta ja liikkumisen suositukset edel-
lä, joten neuvontaa esimerkiksi sairauksien hoitoon tai ravitse-
mukseen liittyen palvelusta ei ole saatavilla. Liikuntaluuri palvelee puhelimitse numerossa 
09 310 32623. Liikuntaluurin palveluajat 1.2.2021 lähtien, arkisin ma-to kello 13.00-15.30.

Puhelu on maksuton, ja siitä veloitetaan vain normaali puhelumaksu oman operaattorisopi-
muksen mukaisesti.
Mitä? Liikunnan infopuhelin, johon soittamalla saa tietoa Helsingin ohjatuista liikuntapal-
veluista ja liikuntamahdollisuuksista. Puheluun vastaa kaupungin liikunnanohjaajat. Info on 
maksuton 
Missä? Puhelimitse palvelunumerossa 09 310 32623.
Milloin? 1.2.2021 lähtien Liikuntaluuri palvelee arkisin ma-to kello 13.00-15.30)
Kenelle? Kaikille liikuntaan apua ja neuvoja kaipaaville kaupunkilaisille
Esimerkkejä aiheista, joista voi Liikuntaluurissa keskustella:

-  Millaisia maksuttomia tai edullisia liikuntamahdollisuuksia Helsingissä on tarjolla?
-  En saa itseäni tai perheenjäseniäni liikkeelle, kaipaan kannustusta ja vinkkejä liikkeelle 

lähtemiseksi.
-  Millaista liikuntaa minun ikäiselleni suositellaan ja miten usein terveyteni kannalta pitäisi 

liikkua?
-  Haluaisin liikkua yhdessä muiden kanssa ja toivoisin vinkkejä liikuntamahdollisuuksista.

Lue lisää: www.hel.fi /uutiset/fi /kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/uusi-ja-maksuton-liikunta-
luuri-tarjoaa-henkilokohtaista-ohjausta-helsingin-liikuntamahdollisuuksien-pariin

Helsingin Konalan urheilupuiston luistelukenttä jäädytetty

Uusi maksuton Liikuntaluuri tarjoaa 
henkilökohtaista ohjausta Helsingin 
liikuntamahdollisuuksien pariin

Konala on yli 6000 asukkaan kaupunginosa

Vuoden 2021 
Helmet-haasteet 
innostavat kirjo-
jen, musiikin, 
pelien ja elokuvi-
en maailmaan

Uutisia

6000 asukkaan kaupunginosa 
jäi piiloon Konalan autoliik-
keiden taakse. Nyt alue kokee 
renessanssin. Käynnissä on 
kehitys, jonka myötä asuinalu-
eesta kasvaa entistä vilkkaam-
pi. Tavoitteena on vahvistaa 

Konalantien varren ja Kaup-
pakeskus Ristikon lähialuetta 
Konalan alueen monipuolise-
na ja tiivistyvänä lähikeskuk-
sena Helsingin yleiskaavan 
mukaisesti.
Lähde: Konala-lehti
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Konalan liikuntapuisto, luistelukenttä.
Taustalla värikäs asuinkortteli vanhalla Hartwallin juomatehtaan alueella. 
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Helmerien syyskokous 
pidettiin marraskuussa

Kokousuutisia

Kutsu Helsingin Merkonomien sääntömääräiseen 
vuosikokoukseen kesviikkona 21.4.2021 kello 18.00.
Paikka: Kokouspaikka tarkentuu lähempänä kokousta.

TYÖJÄRJESTYS

1.  Kokouksen avaus
2. Läsnäolijoitten toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
 Valitaan kokouksen
   - puheenjohtaja
  - sihteeri 
  - kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  - kaksi ääntenlaskijaa

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kevätkokousasiat
  - käsitellään vuoden 2020 toimintakertomus, tilin-
    päätös sekä tilin- ja toiminnantarkastajan kertomus
  - päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
7.  Valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat edustajat 
8. Ilmoitusasiat
9. Kokouksen päättäminen.

Helsingin Merkonomit ry:n hallitusTervetuloa!

Helsingin Merkonomien sääntömääräinen syysvuosikokous 
pidettiin Helsingissä Töölön kirjastossa 10.11.2020. Kokous 
hyväksyi toimintasuunnitelman ja yhdistyksen entiseen jäsen-
maksuosuuteen perustuvan talousarvion sekä valitsi nykyisen 
puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet jatkamaan vuonna 2021.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä 
ja kaksi varajäsentä. Erovuorossa olivat puheenjohtaja Merja 
Äimänen, varsinaiset jäsenet Marja-Terttu Lamminen ja Irmeli 
Satka sekä varajäsen Sirkka Warvas. Kaikki erovuoroiset jatka-
vat hallituksessa myös vuonna 2021. Puheenjohtaja ja jäsenet 
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Tilintarkastaja HT Timo Tarkela ja toiminnantarkastaja Anni 
Purontaa jatkavat vuonna 2021, samoin varatoiminnantarkastaja 
Irene Uimonen. Timo Tarkelan varalla on Tilintarkastustoimisto 
Ojala ja Tarkela Oy.

Helsingin Merkonomien hallitus 2021

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n syys-
liittokokous pidettiin lauantaina 14.11.2020 Ravintola Lasi-
palatsissa Helsingissä.

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 talousarvio ja toi-
mintakertomus. Liittokokous vahvisti myös vuosittaiset jä-
senmaksut ja niiden perusteet vuodelle 2021.  Jäsenmaksut 
pysyvät samoina kuin vuonna 2020. Varsinaisen jäsenen 
liiton osuus vuonna 2021 on 82 euroa, opiskelijajäsenen 0 
euroa ja seniorijäsenen (yli 65 v.) 44 euroa. Ainais- ja kun-
niajäsenten liiton maksuosuudeksi vahvistettiin 35 euroa. 

Liiton puheenjohtajana jatkaa Markku Mikkola Kouvolan 
Seudun Merkonomeista.

Liiton hallituksessa jatkavat Helmerien edustajina Liisa 
Kotimäki, Keijo Nyström ja Merja Äimänen.

SMYL-liiton syyskokous 
marraskuussa Helsingissä

Puheenjohtaja: 
Merja Äimänen

Jäsenet: 
Liisa Kotimäki
Anna-Maija Kunnas
Marja-Terttu Lamminen
Rauni Mononen
Keijo Nyström
Irmeli Satka

Varajäsenet:
Tuuli Paavola
Sirkka Warvas
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Tapahtumakalenteri

Ti 16.2. klo 19.00
Once-musikaali
Lilla Teatern
Yrjönkatu 30, Helsinki

Lillanin 80-vuotisjuhlamusikaalin ohjasi Lilla Teaternin taiteellinen 
johtaja, Jakob Höglund. 
Päärooleissa nähdään monipuoliset musikaaliammattilaiset Emma 
Klingenberg ja Tuukka Leppänen. 12 näyttelijä-muusikkoa täyttää 
näyttämön ja tarjoaa ennen kokemattoman musikaalisen 
elämyksen!
Ennen esitystä lavalla jammaillaan 20 minuuttia irkkumusiikin 
tahdissa. Musikaalin kesto n. 2,5 tuntia.
Hyvät permantopaikat riveillä 3-7 turvavälein. Ala-aula uusittu, 
palvelunarikka ja myynti poistettu.
 
Hinta 51,00 euroa
Maksuviite: 5144
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Liput saat Elisa Leivoselta /SOK:n Eläke-Eevat ennen teatteria. 
Lippujaosta ilmoitetaan sähköpostitse myöhemmin.

Vetäjä: Irene Uimonen.

Ke 17.2. klo 16.00
Egyptin loisto
Amos Rex  
Mannerheimintie 22–24 
00100 Helsinki

Helmereille on varattu 
noin 45 minuutin opastet-
tu tutustuminen Amos Re-
xin suosittuun Egyptin loisto -näyttelyyn keskiviikkona 16.12. 
Opastus alkaa tasan kello 16.00, joten tavataan noin kello 15.45 
ala-aulassa. Museossa on voimassa maskiedellytys: yli 15-vuotiai-
den täytyy käyttää maskia museon tiloissa. Niitä saa tarvittaessa 
myös paikan päältä. Ryhmän enimmäiskoko on 10 henkilöä. 
Ryhmille suositellaan kulkua Lasipalatsin sisäpihan kautta, josta 
löytyy esteetön sisäänkäynti. Sieltä voi siirtyä suoraan alakertaan 
ryhmille tarkoitetulle kassapisteelle, josta ilmoittautuessa saa pää-
sylipputarrat. Muista ottaa mukaan mahdollinen Museokorttisi. Opas 
hakee ryhmämme ala-aulasta.

Hinta: 23,00 euroa, Museokortilla 9,00 euroa (ilmoittautuessa-
si tieto Museokortista)
Maksuviite: 5128
Ilmoittautumiset ja maksut 8.2. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
 
www.amosrex.fi

Ke 17.3. klo 19.00
Uusi Joutsenlampi-baletti
Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, Helsinki
 
Joutsenlampi on maailman kuuluisin baletti, jossa yhdistyvät 
Tšaikovskin loistelias musiikki ja ikonisen kaunis visuaalinen maail-
ma. Nyt Kansallisbalettiin saadaan David McAllisterin kokonaan 
uusi, suomalaisille katsojille suunniteltu Joutsenlampi, joka 
kunnioittaa teoksen pitkiä perinteitä.
 
Hinta: perushinta 89,00 e, eläkeläinen 79,00 e, opiskelija/
nuoriso (alle 20 v) 53,00 e.
Maksuviite: 5173
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Liput saat Irene Uimoselta, joka ilmoittaa lippujaosta myöhemmin.
 
Vetäjä: Irene Uimonen

Ke 24.3. klo 16.15
ILJA REPIN -näyttely
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, Helsinki
 
Olemme varanneet Helmereille näyttelyintron 24.3. kello 16.15 Ate-
neumiin keväällä tulevaan Ilja Repin -näyttelyyn. Suurin ryhmäkoko 
introon on varaushetkellä 20 henkilöä.
Tavataan viimeistään kello 16.00 Ateneuminkujan puoleisessa aulas-
sa, taidekaupan lähettyvillä. Meidät ohjataan ryhmänä esityssaliin, 
jossa näyttelyintron alettua salin ovet suljetaan, eikä sisälle enää 
pääse. Esitys kestää puoli tuntia, jonka jälkeen näyttelyyn voi tutus-
tua omaan tahtiinsa. Muista ottaa mukaan myös Museokorttisi.

Hinta: 20,00 euroa, Museokortilla 7,00 euroa (Ilmoittautuessa 
lisätiedoissa maininta Museokortista.)
Maksuviite: 5160
Ilmoittautumiset ja maksut 15.3. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Tutustu turvaohjeisiin: https://ateneum.fi/

Ma 12.4. klo 19.00
HS esittää Musta laatikko 16
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki

Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia ainutkertaisena elävänä esi-
tyksenä. Huippusuosittujen iltojen aikana kuullaan kymmenkunta to-
sitarinaa, joita ei ole aiemmin Helsingin Sanomissa tai muualla ker-
rottu. Esiintyjinä ovat HS:n toimittajat ja kuvaajat. 
Esitys kestää n. 2,5 tuntia.
 

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. 

Seuraa Helmeri-tapahtumia Helmerien nettisivuilla www.helmeri.fi,  
jossa ilmoitamme tapahtumien mahdollisesta peruuntumisesta tai  
muuttuvista henkilömääristä uusien koronarajoitusten vuoksi.

Tapahtumakalenteri
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Tapahtumakalenteri
Hinta: 34,00 euroa, opiskelija 24,00 euroa. (Ilmoita lisätie-
doissa, jos varaat opiskelijalippuja).
Maksuviite: 5186
Ilmoittautumiset ja maksut 25.2. mennessä.
Numeroimattomat liput permannolla, sillä tällä hetkellä Kansalliste-
atteri täyttää katsomosta vain 1/3.
Liput saat Sinikka Laitiselta/SOK:n Eläke-Eevat ennen teatteria. 
Lippujaosta ilmoitetaan sähköpostitse myöhemmin.
 
Vetäjä: Irene Uimonen

La 17.4. klo 9.30
CABARET-musikaalimatka Turkuun
Turun Kaupunginteatteri
 

Legendaarinen, rakastettu ja monesti palkittu musikaali Cabaret sai 
ensi-iltansa Broadwaylla vuonna 1966. Turun Kaupunginteatterin 
esityksen ohjaus ja koreografia on Jakob Höglundin; musiikin sovi-
tuksesta ja johdosta vastaa Jussi Vahvaselkä.

Musikaalimatkan aikataulu:     
klo 09.30 Lähtö bussilla Helsingistä (Kiasma) Turkuun
Lounas Turussa ennen näytöstä.
klo 14.00 Cabaret-musikaali, Turun Kaupunginteatteri
Lähtö kotimatkalle Helsinkiin esityksen jälkeen
 
Matkan hinta: 115 euroa/hlö
Maksuviite: 5199
Ilmoittautumiset ja maksut 28.2. mennessä.
Hintaan sis. bussikuljetukset, lounas, musikaalilippu (permantopai-
kat, rivit 7-9).
 
Helmeri-vetäjä: Merja Äimänen
Matkan järjestäjä: ED-Matkat

La – ma 12.-14.6.
Matka Pohjois-Viroon
Georg Otsin kesäkonsertti ja kartanoromantiikkaa

Rakastettua virolaista laulaja-
legendaa Georg Otsia 
juhlistetaan monin tavoin. 
Hänen syntymästään tuli 
kuluneeksi 100 vuotta 
20.3.2020.  Georg Otsin 
musiikkiin voi eläytyä myös 
kevyemmissä 
tunnelmissa: Käsmun 
merimies- ja kalastajakylässä järjestetään 12.6. konsertti 
«Ajattomat laulut», joka siirtyi tähän ajankohtaan kesältä 2020.  
Konsertissa esiintyvät ja hänen ikivihreitään tulkitsevat Elina 
Nechaeva, Mart Sander, Voldemar Kuslap ja Marko Matvere. Konsertin 
lisäksi matkalla tutustutaan pohjoisen Viron kauneimpiin kartanoi-
hin Lahemaalla ja Harjumaalla. Majoitus tällä matkalla on Vihulan 
kartanon hotellissa. Lisäksi vieraillaan myös kahdessa muussa upe-
assa kartanossa Sagadissa ja Kiiussa, unohtamatta Käsmun sym-
paattisia nähtävyyksiä.

Matkaohjelma (sitoumuksetta, muutokset mahdollisia):
Laiva-aikataulu:
Helsinki-Tallinna Viking XPRS klo 10.30–13.00
Tallinna-Helsinki Viking XPRS klo 17.00–19.30

Lauantai 12.6.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS:llä klo 10.30–13.00. 
Laiva lähtee Katajanokan terminaalista. Lisämaksusta buffet, hinta 
22 €/hlö (varataan etukäteen). Saapuminen Tallinnaan, jossa opas 
vastassa.
Matka jatkuu kohti Käsmun kalastajakylää. Käsmussa vieraillaan 
paikallisessa merimuseossa.  Lounas Käsmussa. Käsmun 
lomakylässä klo 17 Georg Ots «konsertti -Ajattomat laulut”.  
Majoittuminen Vihulan kartanohotelliin.
Sunnuntai 13.6.
Aamiaisen jälkeen tutustutaan upeasti entisöityyn Vihulan karta-
noon. Nykyisin tämä upea, kauniisti entisöity kartano kaikkine ra-
kennuksineen toimii hotellina, jossa on tyylikäs ravintola ja myös 
pieni kylpylä.
Tutustumme myös Sagadin kartanoon, jolla on todella pitkä histo-
ria. Tutustuminen myös Sagadin kartanossa sijaitsevaan Viron met-
sämuseoon. Lounas kartanovierailujen yhteydessä. Paluu Vihulan 
kartanohotelliin, loppupäivä vapaata aikaa.
Maanantai 14.6.
Aamiaisen jälkeen lähdetään kartanohotellista kohti Tallinnaa. Mat-
kalla tutustuminen jugendbarokki-tyyliseen Kiiun kartanoon. Nyt 
Kiiun munkkitornilla juodaan päiväkahvit. Matka jatkuu Tallinnaan, 
jossa ostosaikaa.
Viking XPRS lähtee kohti Helsinkiä klo 17.00. Laivamatkan aika-
na lisämaksusta buffetpäivällinen, hinta 26 €/hlö (varataan etukä-
teen). Laiva saapuu Helsinkiin klo 19.30.
 
Matkan hinta: 285,00 euroa/hlö kahden hengen huoneessa
Hintaan sisältyy: * laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking Li-
nen laivalla kansipaikoilla *matkaohjelman mukaiset kuljetukset Vi-
rossa virolaisella tilausajobussilla * majoitus jaetussa kahden hen-
gen standard-luokan huoneessa 2vrk * hotelliaamiaiset, kaksi lou-
nasta * matkaohjelman mukaiset tutustumiskäynnit: tutustumiset 
Vihulan, Sagadin ja Kiiun kartanoihin, retki Võsuun ja Käsmuun, 
vierailu merimuseossa * konserttilippu, istumapaikat, katettu alue 
ulkona * suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä Vi-
rossa.
Lisämaksusta:
*yhden hengen huonelisä 85,00. Yksinmatkustavan pitää varata yh-
den hengen huone.
*buffet-brunssi menomatkalla 22,00/hlö
*buffet-illallinen paluumatkalla 26,00/hlö    
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä Lisätiedoissa lisämaksulliset va-
rauksesi, kiitos.

Ilmoittautumiset ja maksut
Ilmoittautumiset yhdistykseen Helmerien nettisivun kaut-
ta. (Mahdollisimman pian, koska paikkoja on rajallisesti.)
Maksu:
HUOM! Tätä matkaa ei makseta yhdistyksen tilille, vaan 
vastuullinen matkanjärjestäjä laskuttaa jokaista lähtijää erikseen 
suoraan. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä Lisätiedot-kohdassa, 
onko sinulla mahdollisesti koronan vuoksi peruuntuneesta Matka-
Agenttien matkasta saatu voucher, ja minkä arvoinen se on.
Varausmaksut: varausmaksu 75 €/hlö kahden viikon sisällä ilmoit-
tautumisesta, loppumaksu 40 vrk ennen matkaa eli 30.4. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
 
Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii 
Matka-Agentit/ Elämys Travel Design Oy. 
 
Tarkemmat matkatiedot www.helmeri.fi
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Tapahtumakalenteri
Ke-la 21. - 24.7. 
Oopperamatka Viron Saarenmaalle

Saarenmaan oopperapäivät

Kesän 2021 oopperapäivillä vierailee Kroatian kansallisteatteri Zag-
rebista, ja oopperapäivien ohjelmistossa on jälleen maailman tun-
netuimpia oopperateoksia. Matkan alkajaisiksi, keskiviikkona, oh-
jelmassa on Wolfgang Amadeus Mozartin rakastettu Taikahuilu, ja 
perjantai-iltana uppoudutaan Giacomo Puccinin säveliin ja Madama 
Butterflyn tarinaan. Torstaina on mahdollisuus kuulla myös Gaeta-
no Donizettin ooppera ”Lucia di Lammermoor”. Kaikki oopperapäi-
vien tilaisuudet järjestetään ulkoilmassa, Piispanlinnan pihalla, 
jossa on telttakatos.  Oopperapäivien ohjelmisto on sama, mikä 
alun perin olisi ollut myös 2020.

Matkaohjelma (sitoumuksetta, muutokset mahdollisia):
Laiva-aikataulu (alustava):
Helsinki-Tallinna Viking Mariella klo 10.30-13.15
Tallinna-Helsinki Viking XPRS klo 18.00-20.15

Keskiviikko 21.7.
Helsinki-Tallinna Viking Mariella klo 10.30-13.15. Laiva lähtee Ka-
tajanokan terminaalista. Laivamatkan aikana mahdollisuus lisämak-
sulliseen buffet-ateriaan, sis. ruokajuomat (hanaviini, olut, virvok-
keet), 26,00 e.
Saapuminen Tallinnaan, jossa opas ja bussi vastassa. Satamasta 
matka jatkuu ensiksi kohti Kuivastun satamaa, josta siirrytään lau-
talla Muhun saarelle. Jatketaan edelleen Saarenmaalle ja sen maa-
kunnan pääkaupunkiin, Kuressaareen. Majoittuminen Spa hotel 
Ryytli -hotelliin ja illallinen. Iltaa vietetään Piispanlinnassa, jossa 
soi Mozartin Taikahuilu-oopperan sävelet (istumapaikat, rivit 22-
28).    

Torstai 22.7.
Aamiainen hotellissa. Päivän ohjelmassa kierros Saarenmaalla.  
Retken aikana lounas. 
Illalla oopperapäivien ohjelmistossa Donizettin Lucia di Lammer-
moor, johon voi varata lipun lisämaksusta 95 €/hlö, varaukset ja 
maksut etukäteen Suomessa.  

Perjantai 23.7. 
Aamiainen hotellissa, ja vapaata aikaa nauttia hotellin kylpyläpal-
veluista, kierrellä Kuressaaressa ja ympäristössä. Iltaa vietetään 
taas Piispanlinnan suojissa, jossa uppoudutaan Giacomo Puccinin 
säveliin ja Madama Butterflyn tunnelmiin ja kohtaloon (istuma-
paikat, rivit 22-28, ooppera esitetään ulkoilmassa, telttakatokses-
sa).   

Helmerien tapahtumakalenteri kevät - kesä 2021

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

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
Ti 16.2. 19.00 Once-musikaali, Lilla Teatern 51,00 e, 5144
Ke 17.2. 16.00 Egyptin loisto, Amos Rex 23,00/9,00 e, 5128
Ke 17.3. 19.00 Joutsenlampi, Kansallisooppera 89,00/79,00 e, 5173
Ke 24.3. 16.15 Ilja Repin, Ateneum 20,00/7,00 e, 5160
Ma 12.4. 19.00 Musta laatikko, Kansallisteatteri 34,00 e, 5186
La 17.4. 09.30 Cabaret-musikaalimatka Turkuun 115,00 e, 5199
La-ma 12.-14.6. Matka Pohjois-Viroon: Georg Ots -konsertti 285,00 e (matkatoimistoon)
Ke-la 21.-24.7. Saarenmaan oopperapäivät, Kuressaari 675,00 e, 5157

Lauantai 24.7.
Aamiainen hotellissa. Bussimatka Muhun saarelle ja Kuivastun sata-
maan, josta lauttamatka mantereelle, ja bussilla edelleen Tallinnaa. 
Matkalla keittolounas.  Tallinnasta laivamatka Helsinkiin klo 18.00-
20.15. 

Matkan hinta: 675,00 euroa
Maksuviite: 5157
Ilmoittaudu mahdollisimman pian. Paikkoja rajoitetusti.

Hintaan sisältyy: * laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking Li-
nen laivalla kansipaikoilla * bussikuljetukset Tallinnasta Kuressaa-
reen ja takaisin virolaisella tilausajobussilla * lauttamatkat Kuivas-
tun satamasta Muhun saarelle ja takaisin * majoitus jaetussa stan-
dard-luokan jaetussa kahden hengen huoneessa Spa Hotel Ryytlissä 
* hotelliaamiaiset, 1 illallinen, 1 lounas ja 1 keittolounas * saari-
kierros tutustumiskäynteineen suomea puhuvan oppaan johdolla * 
lippu Taikahuilu-oopperaan 21.7. sekä Madama Butterfly -oopperaan 
23.7. * saunaosaston ja uima-altaiden käyttö niiden aukioloaikoina

Lisämaksusta: Yhden hengen huonelisä 300,00 e. 
Lippu: 22.7. Donizettin Lucia di Lammermooriin 95,00 e.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Valmismatkapaketin vastuullisena 
matkanjärjestäjänä toimii Matka-Agentit/ Elämys Travel & Events Oy. 

Tarkemmat matkatiedot: www.helmeri.fi

Tarkemmat tiedot uusista tapahtumista ja mahdollisista 
muutoksista tulevat Helmerien kotisivuille: www.helmeri.fi.

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

Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman 
tilillemme. Mahdolliset peruutukset pitää tehdä ennen 
eräpäivää.

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

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteeri:  Liisa Kotimäki
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Liisa Kotimäki
 Marja-Terttu Lamminen 
 Rauni Mononen 
 Anni Purontaa
 Sirkka Warvas
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 27 euroa/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Bookwell Oy
Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto

Yhteystietoja:

Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi , helmeri@helmeri.fi 
Puhelin 050 428 5588 (päivystys ark. klo 10.00 - 14.00)
Helsingin Merkonomit on Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n jäsen.

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto, 
PL 110, 00181 Helsinki, Palvelunumero 0400 996 346
www.smyl.fi, Sähköpostit: info@smyl.fi, jasenrekisteri@smyl.fi

MJK-instituutti, info@mjk.fi, www.mjk.fi

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

Työttömyyskassa YTK
www.smyl.fi 
Liity YTK Työttömyyskassan jäseneksi

Tervetuloa Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi! 
Tutustu: www.helmeri.fi , Liity: www.smyl.fi 
Liity jäseneksi tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme uuden jäsenen ja suosittelijan. 

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten jäsenetujen lisäksi uusi 
jäsen ja suosittelija saa liittymisetuna 
20 %:n alennuksen päivän parhaasta majoitushinnasta 
Metropol Hotels -hotelleissa.

Metropol-hotellit Tallinnassa: 
•  Metropol Hotel -Roseni 13, 10111 Tallinna 
•  Metropol Spa Hotel - Roseni 9, 10111 Tallinna 

Majoitushinnat Metropol-hotellissa sisältävät: 
•  aamiaisen Pizzanaut-ravintolassa 
•  Tervetuloa-lahja huoneessa, kuohuviinipullo 
•  ilmaisen wifi:n koko hotellissa 
•  erikoishintaan 10 euroa / 3 tuntia Metropol Spa -hotellin   kylpylän 
käyttö (hotellit on yhdistetty käytävillä) 
Majoitushinnat Metropol Spa-hotellissa sisältävät: 
•  aamiaisen Nomad-ravintolassa 
•  Tervetuloa-lahja huoneessa, kuohuviinipullo 
•  ilmaisen wifi:n koko hotellissa 
•  kuntosalin käyttö 
•  kylpylän käyttö  (4 saunaa, uima-allas, 4 poreallasta, spa-baari) 

Liity heti! www.smyl.fi 
Etu on voimassa vuoden 2021 loppuun kulloinkin voimassa olevan 
varaustilanteen mukaisesti. 
Varausohjeet saat maksettuasi jäsenmaksun. 
Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan valitsemastasi 
laivayhtiöstä. 

Helsingin Merkonomit ry:n jäsenedut 
Edullisella jäsenmaksulla saat paljon rahanarvoisia jäsenetuja. 
• Työsuhdejuristin neuvontapalvelut 
• Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus 
• Koulutusedut 
• Ostoedut 
• Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan 
• Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin 

• itse ottamaasi yksilölliseen matkustaja vakuutukseen, 
joka on voimassa jopa 90-vuotiaaksi asti 

• koti-, auto-, henkivakuutus ym. 
• Yhdistyksen ja liiton jäsenlehdet neljä kertaa vuodessa 
• Yhdistyksen ja liiton tarjoamat palvelut ja tapahtumat 

Helsingin Merkonomit ry:n jäsenmaksut vuonna 2021 
• Markkinoiden edullisin jäsenmaksu! 

• 109 euroa koko kalenterivuosi 2021
• Seniorijäsenyys (yli 65 v*)) 56 euroa 
• Opiskelijajäsenyys 0 euroa 

• Kaikki jäsenmaksuluokat ovat verotuksessa vähennyskelpoisia!
 *) Jäsen siirtyy automaattisesti seniorijäseneksi täyttämis vuotta (65 v) seuraavan 
vuoden alusta alkaen. 

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu 
Voit halutessasi liittyä (tai siirtyä nykyisestä työttömyyskassastasi) 
kaikkien palkansaajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi. 
• www.smyl.fi/Liity Työttömyyskassa YTK:n jäseneksi. 
• YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on 119 euroa vuosi 2021. 


