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Helsingin Merkonomit ry:n jäsenenä liityt kätevästi Suomen 
suurimman, kaikille palkansaajille avoimen työttömyyskassa 
YTK:n jäseneksi. 
Jäsenmaksu on 115 euroa vuonna 2022. 
YTK:lla on yli 500 000 jäsentä, mikä on yli 20 % suomalaisista 
palkansaajista.
Liity jäseneksi SMYL ry:n kotisivuilla 
www.smyl.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

Yleinen työttömyyskassa YTK on sitoutumaton ja itsenäinen 
työttömyyskassa. Avoin kaikille palkansaajille. YTK:n tehtävä 
on järjestää ansioturva jäsenille. YTK turvaa siis toimeentulosi 
työttömyyden, lomautuksen, osa-aikatyön, sivutoimisen yritys-
toiminnan sekä vuorotteluvapaan aikana.

YTK on perustettu Loimaalle Varsinais-Suomeen vuon-
na 1991 ja aloitti toiminnan 1.1.1992. YTK tunnetaan myös  
Loimaan kassana. 

Liity työttömyyskassa YTK:n jäseneksi

Turvaa tulevaisuutesi ja huolehdi, että jäsenyytesi on kunnossa molemmissa!



Kirjat tuovat iloa talven keskelle

Pääkirjoitus

Parhaiten ystävyyden saavuttaa  
osoittamalla ystävyyttä.
(Baltasar Gracián)
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Hyvää alkanutta vuotta 2022. Tam-
mikuu alkoi poikkeuksellisesti: 
suomalaiset äänestivät historiansa 

ensimmäisistä hyvinvointialueista, toi-
saalta koronaluvut ovat nousseet huo-
lestuttavan korkealle - rajoitukset ovat 
lisääntyneet ja sulkeneet taas julkisia 
tiloja. Kun vuosi sitten uskoimme, että 
rokotuksilla pääsemme tästä epidemiasta, 
alkoi tämä vuosi entistä hankalammassa 
tilanteessa. Toivottavasti uusi epidemia 
hellittää yhtä nopeasti kuin tänne tuli-
kin. Helmerien alkuvuoden tapahtumia 
on jouduttu siirtämään tai peruuttamaan. 
Monet kulttuurilaitokset ovat sulkeneet 
ovensa tammi-helmikuuksi. Tammikuun 
Matkamessut jouduttiin peruuttamaan, 
myös kevään matkat ovat epävarmoja. 
Helmereillekään ei täksi vuodeksi varattu 
pääsiäismatkaa, koska pääsiäisen korona-
tilanteesta ei vielä tiedetä mitään. Mutta 
uusia hienoja tapahtumia Helmereille on 
kevääksi ja kesäksi varattu. Käykää tu-

tustumassa tapahtumasivuilla - kevättä ja 
valoa kohti kuitenkin mennään

Meillä pääkaupunkiseudullakin on ollut 
jo kuukauden kunnon talvi: lunta on ollut 
riittävästi ja meren jäällekin pääsee hiih-
tämään tai kävelemään. Mukavaa, ettei 
tarvitse epidemiatilanteen vuoksi jäädä 
vain neljän seinän sisään. Toisaalta sekin 
on mukavaa pakkasten paukkuessa, var-
sinkin hyvän kirjan seurassa.

Lukeminen on hyvä ja kehittävä har-
rastus kotioloissa. Suomalaisten nuorten 
lukutaidosta ollaan viime aikoina oltu 
huolissaan ja siitä on kirjoitettu paljon eri 
medioissa. Hallitusohjelmassa on jatkuva 
ohjelma, Lukuliike, Suomessa asuvien lu-
kutaidon edistämiseksi. Monet kirjastot 
innostavat lukemiseen: pääkaupunkiseu-
dun Helmet-kirjastolla on tänä vuonna 
uusi lukuhaaste, Helmet-lukuhaaste 2022. 
Olen huomannut, ettei Helmereitä tarvitse 
kehottaa lukemaan – tuntemani Helmerit 
lukevat muutenkin paljon ja monipuoli-

sesti. Tässä numerossa Liisa Kotimäki ja 
Irma Toivonen kertovat omista kirjalli-
suus/lukupiireistään. Ilse Samuelsson on 
ihastunut Georg Otsin elämäkertaan, josta 
hän halusi kirjoittaa meillekin. 

On aika muistaa ystäviä; 14. helmikuu-
ta on Ystävänpäivä. Se on iloinen päivä 
talven keskellä, samoin helmi-maaliskuun 
vaihteessa laskiainen. Niitä kannattaa 
juhlia. Ilse kertoo tässä numerossa, mi-
ten hän sai äskettäin Saksasta uuden iäk-
käämmän ystävän. Hieno yllätys molem-
mille. Laskiaista voimme juhlistaa Liisan 
ja Raunin maukkailla rahkaletuilla ja bli-
neillä, joiden ohjeet löytyvät Helmerin 
ruokapalstalta.

 
Mukavaa Ystävänpäivää,  
Laskiaista ja Pääsiäisaikaa!

Merja Äimänen
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❦ Teksti ja kuva: Merja Äimänen

Helmerit Ateneumissa1.12.21
Outi Heiskasen  
myyttisessä maailmassa

Kokousuutiset

Ennen vuodenvaihteessa 
tulleita tiukkoja osallis-
tujarajoituksia pääsimme 

vielä joulukuussa Helmeri-
ryhmänä ihastuttaviin tapahtu-
miin: Kilven Kuoron perintei-
seen Valoa!-joulukonserttiin, 
Helsingin Kaupunginteatterin 
ja ShedHelsinki-nuorisoryh-
män Saiturin joulu -musiikki-
näytelmään sekä akateemikko 
Outi Heiskasen laajaan ja ai-
nutlaatuiseen näyttelyyn Ate-
neumiin.

Heiskasen taidenäyttelyssä 
meitä oli tunnin opastetulla 

näyttelykierroksella kahdek-
san Helmeriä – mukavan pie-
ni ryhmä korona-aikana. Ate- 
neumin suurissa saleissa oli ti-
laa ja rauhaa katsella ja kuun-
nella. Saimme monipuolisen  
läpileikkauksen Outi Heis-
kasen taiteesta ja elämästä. 
Näyttelyinfon mukaan Heis-
kanen on virtuoosimainen tai-
degraafikko, mutta myös sään-
töjä kyseenalaistava ja rajoja 
rikkova kokeilija. Sen mekin 
saimme kokea erinomaisen 
näyttelyoppaamme johdolla. 
Helmeri-ryhmämme oli tyy-
tyväinen innostavaan taide-
kierrokseen. 

Ateneumin näyttelyssä Helmerit saivat laajasti tietoa Outi Heis-
kasesta ja hänen taiteestaan.

Helmerien syyskokous  
pidettiin marraskuussa
Helsingin Merkonomien syysvuosikokous pidettiin Helsingissä 
Keskustakirjasto Oodissa 9.11.2021. Kokous hyväksyi toimin-
tasuunnitelman ja yhdistyksen entiseen jäsenmaksuosuuteen 
perustuvan talousarvion sekä valitsi nykyisen hallituksen jäsenet 
jatkamaan vuonna 2022.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsen-
tä ja kaksi varajäsentä. Erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet 
Liisa Kotimäki, Anna-Maija Kunnas, Rauni Mononen ja Keijo 
Nyström sekä varajäsen Tuuli Paavola. Kaikki erovuoroiset jat-
kavat hallituksessa myös vuonna 2022. Puheenjohtaja ja jäsenet 
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Tilintarkastaja HT Timo Tarkela ja toiminnantarkastaja Anni 
Purontaa jatkavat vuonna 2022, samoin varatoiminnantarkas- 
taja Irene Uimonen.

Hallitus 2022
Puheenjohtaja:  Merja Äimänen
Jäsenet: Liisa Kotimäki
                        Anna-Maija Kunnas
                       Marja-Terttu Lamminen
                        Rauni Mononen
                        Keijo Nyström
                       Irmeli Satka
Varajäsenet:   Tuuli Paavola
                       Sirkka Warvas

SMYL-liiton syyskokous  
marraskuussa Helsingissä
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n syysliit-
tokokous pidettiin lauantaina 13.11.2021 Helsingissä Scandic 
Grand Central -hotellin kokoustilassa.

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2022 talousarvio ja toi-
mintakertomus. Liittokokous vahvisti myös vuosittaiset jäsen-
maksut ja niiden perusteet vuodelle 2022. Varsinaisen jäsenen 
liiton osuus vuonna 2022 on 85 euroa, opiskelijajäsenen 0 euroa 
ja seniorijäsenen (yli 65 v.) 47 euroa. Ainais- ja kunniajäsenten 
liiton maksuosuudeksi vahvistettiin 35 euroa. 

Helsingin Merkonomit ry:n vuoden 2022 (yhdistyksen ja lii-
ton osuudet) varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 112 euroa, se-
niorijäsenmaksu (yli 65-v) 59 euroa ja opiskelijajäsen 0 euroa. 

Liiton hallituksessa jatkavat Helmerien edustajina Liisa Ko-
timäki, Keijo Nyström ja Merja Äimänen.

Muistithan maksaa jäsenmaksun
Vuoden 2022 jäsenmaksulomak-
keet on lähetetty marraskuun 
lopulla Suomen Merkonomi- 
yhdistys - SMYL ry:n kuoressa, 
jossa oli myös Merkonomi News  
4 21 -lehti. Jäsenmaksujen eräpäi-
vä oli 3.1.22.

Jollet ole saanut kirjettä,  
ota yhteyttä SMYL-liittoon:  
info(at)smyl.fi, puh. 0400 996346.

SMYL:n liittokokouksen puheenjohtajana 
toimi Helmerien edustaja Rauni Mononen 
(oik.) ja sihteerinä liiton toiminnanjohtaja  
Anna-Maija Kunnas.
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❦	 Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki
 

Olin jo ennen kirjallisuus-
piiriä melko aktiivinen 
lukija, mutta kirjalli-

suuspiirin ansiosta pääsin lu-
kemaan sellaisiakin kirjoja, 
joita en muuten olisi tullut lu-
keneeksi. Luettavaksi on tul-
lut hyvin erilaisia kirjoja, niin 
faktaa kuin fiktiotakin. Luet-
tavien kirjojen suhteen meil-
lä toiveena on, että kirja olisi 
helposti saatavilla kirjastosta. 
Tietysti jokainen halutessaan 
ostaa oman kappaleen.

Pääkaupunkiseudun omais- 
hoitajat ry:n (Polli) Pirjo Va-
lasteen luotsaama omaishoi-
tajille ja omaistaan hoitavil-
le suunnattu kirjallisuuspiiri 
kokoontuu keskustakirjasto 
Oodin tiloissa. Pollin kirjalli-
suuspiiri, jossa olen ollut mu-
kana alusta alkaen, kokoontui 
ensimmäisen kerran helmi-
kuussa 2019. Piirin idea on 
pysynyt alusta lähtien samana. 
Säännöllisesti joka kuukauden 
viimeisenä torstai-iltana ko-
koonnutaan ja keskustellaan 
etukäteen sovitusta kirjasta ja 
tietysti kaikesta muusta. Asi-
antuntijavieraita, kuten kirja-
alan toimijoita, emme ole ta-
paamisiin pyytäneet.

Tammikuun kuukauden kir-
jana oli Rottien pyhimys. Kirja 
on fiktiivinen tarina Hattulan 
Pyhän Ristin kirkon seinäku-
vien maalaamisesta ja maala-
reista 1500-luvulla. Kirjailija 
Anneli Kanto muuttaa histo-
rian hersyvän eläväkieliseksi 
tarinaksi taiteilijoista, kirkon-
miehistä ja arkisesta talonpoi-
kaiselämästä. Rottien pyhimys 
-kirja on valittu Suomalaisen 
Vuoden kaunokirjaksi 2021 
ja Runeberg-kirjallisuuspal-
kinnon ehdokkaiksi. Voittaja 
julkistetaan Runebergin päivä-
nä 5.2.2022. 

Meillä kirjallisuuspiiriläi-
sillä on yhdistäviä tekijöitä, 
kuten samankaltainen elä-
mäntilanne ja suuri kiinnostus 
kirjoihin ja lukemiseen. Ryh-
mässä on mukana nykyisiä ja 
entisiä omaishoitajia. Kirjal-
lisuuspiiriin osallistuakseen 
ei tarvitse olla himolukija tai 
muistihirviö. Into lukemiseen 
on riittävä. Tunnelma on lep-
poisaa.

Vetäjä pitää huolen siitä, et-
tä halukkaat pääsevät tasapuo-
lisesti ääneen eikä tapaamis-
ta hallitse vain yksi ihminen. 
Nyt kun ryhmäläiset tuntevat 

jo toisiaan pa-
remmin, on ve-
täjän rooli pienempi. 
On mielenkiintoista kuun-
nella muiden mielipiteitä ja 
jaettu lukukokemus on yksi li-
sä harrastuksessa. Jotkut naut-
tivat siitä, että saavat lähinnä 
kuunnella muiden keskuste-
lua. Keskustelu voi mennä 
hetkeksi hieman sivuraiteille-
kin, sillä usein kirjan yhtymä-
kohdat omaan elämäntilantee-
seen ovat tärkeitä ja mielen-
kiintoisia aiheita. Keskustelun 
voi palauttaa sopivassa välis-
sä takaisin luettavaan kirjaan. 
Meillä on rento ilmapiiri.  

Osallistuminen ei ole si-
tovaa, jäseniä on paikalla 
vaihteleva määrä noin kuusi-
seitsemän henkilöä. Kirjalli-
suuspiiri on meille tärkeä. Se 
näkyy sitoutumisessa ja aktii-
visuutena ja myös siinä, että 
kokoontumisia ei jätetä välistä 
ilman selkeää estettä. Tapaa-
misisiin halutaan osallistua, 
vaikka käsiteltävä teos ei olisi 
ihan omaa lukumakua vastan-
nutkaan. Periaate on se, että 
jokainen jäsen miettii ja eh-
dottaa luettavaksi jotain kirjaa.

Meillä oli ennen joulua vielä 

loistava kirjallisuuspiirin glö-
gitapaaminen Helsingin sydä-
messä aivan rautatieaseman 
vieressä upouudessa Scandic 
Hotellissa. Keskustelu meil-
lä oli vilkasta ja meni laidas-
ta laitaan, siis keskusteltiin 
muustakin kuin kirjoista.

Kirjallisuuspiirejä voisi olla 
vielä enemmänkin ja monis-
sa kaupunginosissa on omia 
kirjallisuus- tai lukupiirejä, 
esimerkiksi niitä järjestävät 
kirjastot, yhdistykset, asukas-
toiminta, seurakunnat, kan-
salais- tai työväenopistot ja 
muut oppilaitokset.

Kirjallisuus- tai lukupiirin 
voi perustaa itsekin vaikkapa 
kaveriporukalla, ystävien, tut-
tavien, naapurien tai lukemis-
ta harrastavien saman alueen 
asukkaiden kesken. Kokoon-
tua voi ehkä vuoroin kunkin 
kotona, kahvilassa tai muussa 
sopivassa paikassa.

Linkki videoon:  
www.annelikanto.fi/hattulan-
kivikirkko/
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❦ Haastattelu: Merja Äimänen
 Kuva: Irma Toivonen

Helmeri-tapahtumiin usein 
osallistuva Irma Toivo- 
nen on eläkkeellä olles-

saan monipuolinen harrastaja: 
kulttuuri, liikunta, espanjan 
kieli sekä lukeminen, varsin-
kin karjalaisuuteen liittyvä 
kirjallisuus, ovat hänelle tär-
keitä. Irma on mukana Kar-
jalan Liiton Karjalaisen kir-
jallisuuden lukupiirissä, joka 
kokoontuu Karjalatalossa Hel-
singin Käpylässä.

Miten löysit Karjalaisen kir-
jallisuuden lukupiirin, Irma?
– Kuulin noin kolme vuotta 

sitten Karjalatalolla, että 
Karjalan Liiton monipuoli-
sessa toiminnassa on myös 
Karjalaisen kirjallisuuden 
lukupiiri. Innostuin siitä ja 
liityin mukaan, koska olen 
aina pitänyt lukemisesta ja 
karjalaisuudesta. Vanhem-
pani ovat kotoisin Sakko-

lasta Karjalankannakselta. 
Olen siis vahvasti karjalai-
nen itsekin.

Miten usein kokoonnutte?
– Kokoonnumme lukupiiris-

sä syys- ja kevätkausina ker-
ran kuukaudessa, noin kaksi 
tuntia kerrallaan. Meitä on 
ryhmässä tavallisesti noin 
15 osallistujaa ja ohjaajam-
me Aira Saloniemi. 

Onko teillä uusi kirja käsitte-
lyssä jokaisessa tapaamisessa? 
– Jokaisessa lukupiirissä on 

käsittelyssä eri kirja, joka 
liittyy karjalaisuuteen jol-
lain tavoin. Edellisessä ko-
kouksessa sovimme, minkä 
kirjan luemme seuraavaan 
tapaamiseen. Käymme ryh-
mässä innokasta keskuste-
lua kuukauden kirjastam-
me. Kaikki lukupiiriläiset 
ovat ahkeria lukijoita sekä 
tietysti kiinnostuneita Karja-
lasta ja karjalaisuudesta. Lu-
emme monenlaisia kirjoja, 
niin romaaneja kuin tietokir-
jojakin. Aiheet tai kirjailijat 
ovat karjalaisia.

– Muiden lukijoiden mielipi-
teitä luettavasta kirjasta on 
kiinnostavaa kuulla ja ver-
rata, ovatko omat ajatukset 
samanlaisia tai erilaisia.

Mitkä kirjat sinua ovat erityi-
sesti innostaneet?
– Olemme lukeneet monia 

mielenkiintoisia kirjoja näi-
den vuosien aikana. Olen 
löytänyt luettavat kirjat 
yleensä Helsingin kirjastois-
ta. Karjalatalossa on myös 
oma kirjasto, mutta siellä 
voi vain lukea, ei viedä kir-
jaa kotiin.

– Lukemistamme kirjoista 
minulla on useita suosikke-
ja, joista erityisesti mieleen 
ovat jääneet Anni Kytö-
maan Kivitasku, Tito Col-
lianderin Ristisaatto, Laila 
Hirvisaaren Minä Katariina, 
Tapio Koivusaaren Unissa-
saarnaaja ja Sylvi Kekko-
sen Kotikaivolla/Käytävä. 
Tietokirjailija, taidehisto-

rioitsija Anna Kortelaisen 
Siemen-romaani sai ryh-
mässämme aikaan vilkasta 
keskustelua. Nyt odotamme 
hänen Viipuri-kirjaansa.

Mitä tämä karjalainen lukupii-
ri on sinulle merkinnyt?
– Karjalainen lukupiiri on mi-

nulle tärkeä yhteisö. Meitä 
kiinnostavat samat asiat: lu-
keminen ja karjalaisuus.

– Voin lämpimästi suositella 
Karjalan Liiton lukupiiriä. 
Se on avoin kaikille kiin-
nostuneille ja siihen voi 
osallistua silloin, kun itselle 
sopii. Minä olen tosin ollut 
niin innostunut, että olen 
lukenut näiden kolmen vuo-
den aikana kaikki lukupiirin 
kirjat ja käynyt lähes joka 
kuukausi keskustelemassa 
niistä, kertoo Irma Toivo-
nen ja odottaa jo seuraavaa 
yhteistä tapaamista, jonka 
koronarajoitukset ovat nyt 
pistäneet tauolla.

Karjalaisuus ja lukeminen 
yhdistyvät lukupiirissä

Irma lempiharrastuk-
sensa parissa
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Anni Purontaa on kirjojen suurkuluttaja. Hänellä on aina 
jokin kirja meneillään; hän lukee kirjallisuutta monipuo-
lisesti. Annin juuret ovat Sakkolassa Karjalankannaksella, 
joten myös sota-ajasta kertova kirjallisuus kiinnostaa häntä.

– Onneksi kirjastot ovat auki. En tilaa ja odottele vaan 
menen ja noukin lukemista. Kaikenlaista jäänyt kassiin. Kir-
jaston kierrätyshylly on ollut pois käytöstä koko korona-ajan. 
Harmi. Outoa, että HUS Meilahden Tornisairaalan aulan 
kierrätysvaunut ovat olleet edelleen käytössä. Vein kirjoja 
sinne ja hainkin jotain.

– Tällä hetkellä luen Antti Tuurin kirjaa Rata. Se kertoo, 
kuinka suomalaiset lähetettiin tuhoamaan Muurmannin rataa 
vuonna 1942. Loputonta hiihtämistä, kovaa pakkasta.  

Yhdeksänkymmentäluvulla vedin muutamia matkoja Ve-
näjälle Karjalaan. Houkuttelin niille matkoille tuttujani mu-
kaan. Muuan mukava mies, nyt jo pitkään edesmennyt, sanoi: 
En mie sinne uskalla alkaa viisumia anomaan, kun niin pal-
jon pahaa tein Muurmannin radalla. Olisi pitänyt ymmärtää 
haastatella häntä siitä paremmin, harmittelee Anni. Paljon 
suomalaista sotahistoriaa on jo jäänyt unholaan.

Annia haastatteli Merja Äimänen

Antti Tuuri: Rata

Väkevä kuvaus tuhoamis-
retkestä äärimmäisissä 
olosuhteissa  

Tammikuussa 1942 Pää-
maja haluaa selvittää, 
voidaanko Muurmannin 
rata katkaista ja pysäyttää 
amerikkalaisten sotatar-
vikkeiden kuljetukset 
Puna-armeijalle. Kaksi 
pataljoonaa lähetetään rikkomaan rataa ja tuhoamaan Maj 
Guban asema. 

Ilmestynyt vuonna 2010.  Sivumäärä: 207.  
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Otava

Uutisia

Rata-kirja vei ajatukset sotavuosiin

Kutsu Helsingin Merkonomien 
sääntömääräiseen vuosikokoukseen

tiistaina 26.4.2022 kello 17.30.
Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 4, 

Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

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 2021 toimintakertomus,  
  tilinpäätös sekä tilin- ja toiminnantarkastajan  
  kertomus
- päätetään tili- ja vastuuvapaudesta

7. Valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat  
edustajat 

8. Ilmoitusasiat
9. Kokouksen päättäminen.

Helsingin Merkonomit ry:n hallitus
Tervetuloa!

Suomen suurin kirja-alan tapahtuma
Helsingin Kirjamessut on valtakunnallisesti merkittävä kult-
tuurifoorumi, jossa kirjailijat, poliitikot, taiteilijat ja asian-
tuntijat keskustelevat aikamme ilmiöistä. Kirjamessujen tär-
keimpiä arvoja ovat sananvapaus, suvaitsevaisuus ja ihmis-
oikeuksien kunnioittaminen.

Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut 27. – 
30.10.2022 Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Suo-
men Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. 
Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kir-
jamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikva-
riaattiyhdistyksen kanssa. Samaan aikaan on myös Viini & 
Ruoka -tapahtuma.

Uusi ohjelmajohtaja Ville Blåfield
Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajaksi on valittu viestin-
täkonsultti ja tietokirjailija Ville Blåfield. Uusi ohjelmajoh-
taja tuo Helsingin Kirjamessuille uudenlaista näkökulmaa, 
jossa yhteiskunnallisilla keskusteluilla ja moniäänisyydellä 
on oma paikkansa. Blåfield arvostaa kirjamessuja ja lupaa 
ottaa huomioon rakastetun tapahtuman ainutlaatuisuuden. 
”Toivon, että messut kehittyvät entisestään myös yhteiskun-
nallisen keskustelun foorumina”, hän toteaa. 

www.helsinginkirjamessut.fi     Lähde: Tiedote 18.1.2022

Helsingin Kirjamessut 
järjestetään lokakuussa
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Helmet-lukuhaaste pyörähtää käyntiin jo kahdeksannen kerran. 
Se on leikkimielinen, koko vuoden kestävä lukuprojekti, jossa 
saat 50 erilaista perustetta uuden lukemisen valintaan. Terve-
tuloa mukaan tutkimusmatkalle kirjallisuuteen!
Lue lisää:  
helmet.fi/lukuhaaste 

 

Helsingin kampuksille  
yrityshautomoiden verkosto
Helsingin kaupunki 
luo yrityshautomoi-
den verkoston yhteis-
työssä korkeakoulujen 
kanssa. Uuden Kam-
pusinkubaattorit-oh-
jelman tavoitteena on 
synnyttää sata uutta 
yritystä vuodessa.

Kampuksille sijoittuvat yrityshautomot tukevat opiskelijoiden 
tutkimuslähtöisiä yrityksiä niiden alkuvaiheessa. 
www.yrittajat.fi > uutiset 10.1.2022

HSY laajentaa  
poistotekstiilin keräystä
Kaupunkilaiset voivat entistä helpommin lajitella rikkinäiset 
sekä käyttö- ja korjauskelvottomat tekstiilinsä hyötykäyttöön. 
Keräysrullakot on puettu kierrätettyihin farkkukankaisiin. HSY 
kerää poistotekstiiliä kesäkuun loppuun saakka. 

Maksuttomia poistotekstiilien keräyspisteitä on Helsingissä 
viidessä kauppakeskuksessa. Kauppakeskus Hertsi, Herttonie-
mi, Kauppakeskus Kaari, Kannelmäki, Kauppakeskus Kamppi, 
Stockmann Itis, Itäkeskus, Stockmann, Helsingin keskusta.

Poistotekstiilikeräys jat-
kuu HSY:n Sortti-asemilla ja 
Koivukylän Sortti-pienase-
malla, mutta nämä asemat 
veloittavat poistotekstiileis-
tä pienen käsittelymaksun 
(kaksi euroa 200 litran sä-
kistä tai 50 senttiä 50 litran 
pussista). 

Lue lisää: www.hel.fi/uuti-
set/fi/helsinki/poistotekstii-
lit-maksuttomiin-uusiin-ke-
rayspisteisiin

Helsingin yliopiston koordinoima Ilmastoyliopisto (Climate 
University) -verkosto on solminut opetusyhteistyösopimukset 
18 korkeakoulukumppanin kesken. Uuden sopimuksen myö-
tä suurin osa Suomen korkeakouluopiskelijoista voi opiskella 
verkoston ilmasto- ja kestävyysaiheisia kursseja. Verkoston 
yhteistyöyliopistojen opiskelijoille avoimet opiskeltavat kurssit 
käynnistyivät tammikuussa 
2022.
Metropolia on mukana il-
mastoyliopisto-verkostossa.

Lähde:
climateuniversity.fi
metropolia.fi

Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu jatkuva ohjelma, jonka 
tavoitteena on edistää Suomessa asuvien lukutaitoa. Lukuliike 
pyrkii laajentamaan lukutaidon käsitettä ja tuomaan esiin mo-
nilukutaitoa sekä monikielisyyttä.

Lukuliike kiertää eri puolilla Suomea messuissa, tapahtu-
missa ja koulutuksissa keskustelemassa lukutaidosta. Kevääl-
lä 2020 käynnistyivät Lukuliike koulussa sekä Lukeva kunta 
-ohjelmat, joissa Lukuliike tuo lukemisen vahvemmin osaksi 
koulujen opetustarjontaa sekä ammattilaisten koulutusta kun-
tatasolla.

Miksi ja miten Lukuliike syntyi?
Suomi on ollut vuosituhannen alusta alkaen kärkisijoilla luku-
taitoa mittaavissa tutkimuksissa, ja suomalaisnuorten erityispiir-
re on korkea osaamistaso kaikissa oppilasryhmissä. Heikkojen 
lukijoiden määrä on kuitenkin lisääntynyt ja huippulukijoiden 
määrä vähentynyt. Alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on hei-
kompi kuin reilu vuosikymmen aikaisemmin.

Lukuliikkeen tarina sai alkunsa vuonna 2017, kun opetus- 
ja kulttuuriministeriö kutsui koolle lukutaidon ammattilaisista 
koostuvan kansallisen Lukutaitofoorumin. Kokoonpanon tar-
koitus oli pohtia, millaisin keinoin suomalaislasten ja -nuor-
ten heikentyvään lukutaitoon tulisi vastata. Näin syntyi ajatus 
Lukuliikkeestä.

Tutustu Lukuliikkeeseen: https://www.oph.fi/fi/lukuliike
Lähde: Opetushallitus

Helmet-lukuhaaste 2022

Ilmastoyliopiston kurssit

❦	 koonneet: Liisa Kotimäki, Merja Äimänen

Lukuliike laajentaa toimintaa 
suomalaislasten ja -nuorten  
lisäksi myös aikuisten  
lukutaidon kehittämiseen

Uutisia
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Kirjeenvaihtokaverini on 
vanhempi rouva, joka ei 
osaa englantia. Ja minä 

olen aikoinaan (= vuosikym-
meniä sitten) lukenut lukion 
lyhyen saksan... Hän kirjoittaa 
pitempään, minä lyhyemmin. 
Punnerran kirjeeni työllä ja 
vaivalla, ilolla ja suurella in-
nolla ja tietysti lukemattomilla 
virheillä höystettynä (ei hait-
taa!), muistilokeroita kaivaen, 
googlekääntäjän ja ison, pak-
sun sanakirjan avulla. 

Tämän tarinan tausta on su-
rullinen.  Serkkuni kuoli äkil-
lisesti kesällä 2020 ja minä 
hänen lähimpänään selvitte-
lin asioita. Jouduin tekemään 
vähän salapoliisityötäkin jäl-
jittääkseni ihmisiä, joille su-
ru-uutinen piti välittää. Tiesin, 
että serkulla on ollut vuosien 
ajan kirjeenvaihtokaveri Sak-
sassa, löysin osoitteen, ja ys-
täviemme kaksikielinen vävy 
käänsi saksaksi kirjeen, jolla 
ilmoitin suru-uutisen. Sain 
heti postitse vastauksesi ys-
tävällisen, saksankielisen kir-
jeen. Ja lisäksi tyttären ja tyt-
tärentyttären englanninkieliset 
sähköpostiviestit: mummi ei 
osaa englantia, mutta mielel-
lään lähettää sähköpostia, ja 
treenaa nyt mm. kuvien käsit-
telyä ja lähettämistä uudella 
iPadillaan. Samalla selvisi, 
että serkkuni ja saksalaisrou-

reltä sähköpostitse – 
ja toivoin, että tytär 
ei pyyntöäni paljasta 
äidilleen, halusin yl-
lättää.  Kirjoittelin 
valmiiksi muutamia 
lauseita, jotta olisi 
puhelimessa vähän 
helpompaa. Keskus-
telu sujui, Roswitha 
puhui hitaasti ja sel-
keästi, ja malttoi ai-
na odottaa, kun vä-
lillä selasin jopa sanakirjaa: 
Moment, Moment. Ihan hiki 
valui, kun lopetin puhelun, 
mutta pystyinpäs sen hoita-
maan! 

Ja nyt vaihdamme kuulu-
misia ja kuvia, sähköposti-
kirjeenvaihtomme on voimis-
saan. Myös perinteiset pos-
tikortit kulkevat Suomen ja 
Saksan väliä. Jouluna Saksan 
joulupukki muisti valtavalla 

va ovat olleet kirjeenvaihdossa 
kouluajoistaan asti - vuodesta 
1957!  Tavanneetkin tietty mo-
neen otteeseen, molemmissa 
maissa. Minä sitten kirjoittelin 
alkeellisella saksallani kiitok-
set ja lähetin kuvia, kun vein 
ystävän toivomat kukat hau-
dalle. Tiesin kukkia valitessa-
ni, että serkkuni piti valkoisis-
ta kukista, niinpä valitsin val-
koiset ruusut. Sitten minulle 
kirjoitti Roswithan tytär: tie-
sinkö, että Roswitha tarkoittaa 
valkoista ruusua. Enpä tiennyt 
tai osannut ajatella, mutta tie-
tenkin. Ja siitä se lähti! Näin 
elämä menee: menetyksestä 
voi seurata uutta, ja uusi ystä-
vyys, kauempanakin.   

Kesällä 2021 uusi ystävä-
ni Saksassa täytti pyöreitä 
vuosia. Kortin lisäksi halu-
sin muistaa häntä soittamalla. 
Numeron sain selville tyttä-

piparkakulla ja 1000 palan 
palapelillä. Kuuluisan Ra-
vensburger Puzzlen vanhassa 
saksalaisessa kaupungissa on 
nyt minulla haastetta. Ja on-
han mieleeni jopa tullut, meni-
sinkö Loviisan kansalaisopis-
toon saksan kurssille jossain 
vaiheessa ... ehkä menenkin! 

Näinkin voi ystävyys alkaa

❦	 Teksti ja kuvat: Ilse Samuelsson

Joulunalusaikaan kuuluvat joulutervehdykset – kuten 
tietysti muihinkin juhlapäiviin ja tärkeisiin ajankohtiin omat 
tervehdyksensä.  Vuonna 2020 sain lähettää joulukortin 
ensimmäistä kertaa Saksaan. Minulle oli tuon syksyn  
mittaan, kun on ollut enemmän aikaakin, kehittynyt  
vähän niin kuin uusi harrastus, ja samalla uusi ystävyys. 
Minulla on kirjeenvaihtokaveri Saksassa! 

Saksaa.

Saksan joulupukki muisti 1000 palalla! Ensin pitää kui-
tenkin treenata 48 palan Vihulan kartanolla.
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❦ Teksti: Ilse Samuelsson 
Kuvat: Ilse Samuelsson,  
omat kuvat ja kirjasta kuvatut 

Kulle Raig on vuonna 1940 
syntynyt virolainen kirjai-
lija ja toimittaja, joka on 

myös tunnettu Viron ja Suo-
men välisen kulttuurisillan 
rakentajana. Hän on toiminut 
Viron Suomen-instituutin joh-
tajana, Suomen Viro-yhdistys-
ten liiton puheenjohtajana sekä 
Viron Suomen suurlähetystön 
lehdistö- ja kulttuurineuvokse-
na. Hän on kirjoittanut Georg 
Otsin lisäksi myös mm. Len-
nart Merestä. Georg Otsin elä-
mäkerran on julkaissut Gum-
merus Kustannus Oy/Ajatus 
Kirjat vuonna 2002. 

Georg Otsin elämäkerta – 
Saarenmaan valssi - ilmestyi 
vuonna 2002. Teos on mo-
nipuolinen katsaus ja syvä 
luotaus tämän legendaarisen 
laulajan elämään, lapsuuteen, 
nuoruuteen, koko elämänmit-
taiseen uraan. Ja erityisesti 
aikaan, joka alkoi 18.8.1941. 
Silloin Tallinnan satamasta oli 
lähdössä merelle Sibir-alus, 
kyydissään haavoittuneiden 
sotilaiden lisäksi myös puna-
armeijaan pakotettuja virolai-
sia nuoria miehiä. Yksi heistä 
monista oli nuori, 21-vuotias 
Georg Ots. Laiva ei ehtinyt 

pitkälle, vain Suursaaren lä-
histölle, kun siihen osui pom-
mi. Georg taisteli meressä, 
hirrenpätkän avulla, kunnes 
paikalle osui troolari. Tästä 
jatkui Georgin pitkä tie kohti 
sotaa käyvää Neuvostoliittoa, 
ja perhe kotona suri haaksiri-
kossa menettämäänsä poikaa. 
Sodan aikana, lähinnä Jarosla-
vissa, alkoi Georgin laulajan 
ura, ja esiintymiset ulottuivat 
myös muun muassa Mosko-
vaan. Kerran tuttu kuuli ra-
diosta hänen äänensä ja oli sitä 
mieltä: Georg Ots! Tämän hän 
kertoi Georgin vanhemmille, 
jotka eivät voineet uskoa kuu-
lemaansa: Georghan hukkui 
Sibir-aluksen mukana. Kun-
nes hän todella pääsi vihdoin 
palaamaan takaisin Tallinnaan! 

Elämä jatkuu Tallinnassa  
– ja niin monilla estradeilla 
Sodan jälkeen oli edessä uusi 
elämä, uudet vallanpitäjät, uusi 
maailma – raunioiden keskel-
lä Tallinnassa. Myös Estonia-
teatteri oli kuin rauniokasa, tu-
hopommitusten jäljiltä. Kult-
tuurielämä – oopperat, opere-
tit, kansanlaulut – kaikenlai-
nen musiikki ja taide heräsi 
henkiin kuitenkin nopeasti, se 
oli äärimmäisen tärkeää, vaik-
ka kaikkea lähdettiin rakenta-
maan tyhjästä. Georg Ots sai 

nopeasti merkittävän aseman 
Estonia-teatterissa, jonka oh-
jelmisto on ollut aina – jo tuol-
loin – erittäin monipuolinen 
ja tasokas. Laulajauran lisäksi 
hänelle tuli vuosien saatossa 
myös moninaisia luottamus-
toimia, ja tuohon aikaanhan 
poliittiseen elämään liittyvät 
”asiat” näyttelivät mitä suu-
rinta roolia. 

Estonia-teatteri esiintyi pal-
jon myös Moskovassa, erityi-
sesti Bolshoi-teatterissa. Bol-
shoin lavalla Georg Ots nousi 
pian venäläisen oopperaylei-
sön suureksi suosikiksi ja lem-
mikiksi. Myös Kremlin ovet 
avautuivat Otsille. Mosko-
van lisäksi Ots esiintyi paljon  
Leningradissa, samoin Riias-

Saarenmaan valssi  
– Georg Otsin elämäkerta

sa, Vilnassa, Odessassa, Jal-
talla… ja totta kai myös Suo-
messa. 

Otsin legendaarisia roo-
leja oopperanäyttämöillä on 
paljon. Ensimmäinen ooppe-
rarooli oli Jevgenij Onegin 
vuonna 1944, ja sitä hän esit-
ti aina kuolemaansa, vuoteen 
1975 asti. Muita merkittäviä 
rooleja ovat mm. Don Giovan-
ni ja Papageno. 

Suuren yleisön suosikiksi Ots 
nousi viimeistään vuonna 1958 
Lenfilmin esittämän musikaa- 
lin ”Mister X” siivittämänä. 
Musikaali perustui Imre Kál- 
mánin operettiin ”Sirkusprin- 
sessa”, ja Mister X:n aaria lu-
mosi kuulijansa kerta toisensa,  
vuosi toisensa jälkeen. 

Tämä virolaisen kirjailijan ja toimittajan Kulle Raigin kirjoittama 
elämäkerta alkaa: ”Lukijalle. Paljon puhuva tosiasia on, että 
Georg Ots on edelleen Suomessa tunnetuin virolainen. Eri Klas on 
oikeassa – Georg rakensi Viron ja Suomen välistä siltaa jo silloin, 
kun kukaan muu ei ollut sitä vielä tekemässä. Tämä kirja kertoo 
poikkeuksellisen Georg Otsin elämäntarinan. Hänen kohtalonsa oli 
pitkälle samanlainen kuin hänen kansansakin kohtalo.” 

Saarenmaan 
valssi – Ilonan 
omistuskirjoi-
tuksin.

Kuvat kirjas-
sa kertovat – 
enemmänkin 
kuin sanat.
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Tie suomalaisten sydämeen 

Virossa Georg Ots tunnetaan 
nimenomaan ooppera- ja kon-
serttilaulajana, joka esitti pal-
jon myös ikivihreiksi elämään 
jääneitä iskelmiä – Saaren-
maan valssi ehdottomasti tun-
netuimpana. 

Suomessa Ots tunnetaan 
enemmän kevyemmästä mu-
siikistaan. Hän kiersi ja kon-
sertoi Suomessa hyvin aktiivi-
sesti 1960-luvulla – ja esiintyi 
ympäri Suomea, aina täysille 
saleille. Rakastetuimpia oli-
vat tietysti Raimond Valgren 
säveltämä Saarenmaan vals-
si, Kalastajan laulu, ja monet 
muut. Ots alkoi tehdä myös tii-
vistä yhteistyötä suomalaisten, 
tunnettujen musiikintekijöiden 
ja levy-yhtiön kanssa. Rauno 
Lehtisen ”On hetki” ja ”Muut-
tuvat laulut” ovat rakastettuja 
ikivihreitä. Ja Mustanmeren 
valssi, Moskovan valot, Ra-
kastan elämää, Uudelleen jos 
luokses tulla voisin…. kaikkia 
näitä suomalaiset kuulijat ovat 
rakastaneet. 

Elämäkerrassa Kulle Raig 
kertoo, että Yleisradion tie-
dostoissa oli vuonna 2002 noin 
100 Georg Otsin levyä. 

Elämän vaiheita 
Georg Ots syntyi 21.3.1920 
Pietarissa. Virolaiset vanhem-
mat muuttivat pienen poikan-
sa kanssa takaisin Viroon ja 
Tallinnaan jo syksyllä 1920. 
Muuton jälkeen alkoi Georgin 
isän, Karl Otsin, 37-vuotinen 

ura Estonia-teatterissa ja kon-
serttilavoilla. 

Jo pienestä pitäen Georg 
pääsi tutustumaan – isänsä ja-
lanjäljissä – teatterin ja musii-
kin maailmaan. Myös uiminen 
oli tärkeä harrastus. Georg oli 
Tallinnan uimaklubin jäsen ja 
nuorena myös kilpauimari. Ui-
maritausta ja hyvä kunto var-
masti auttoivat myöhemmin, 
elokuussa 1941. 

Georg Ots oli kolme kertaa 
naimisissa. Nuoruuden avio-
liitto Margotin kanssa oli ly-
hyt. Asta-vaimon kanssa yh-
teinen elämä alkoi sodan ai-
kana Venäjällä. Myöhemmin 
perheeseen syntyi kaksi lasta, 
poika ja tytär. Vuosien aikana 
perheeseen tuli myös kaksi 
kasvattipoikaa. Liitto päättyi 
kuitenkin eroon ja avioerossa 
lapset jäivät Astalle. 1960-lu-
vun alkupuolella Otsin elä-
mään tuli Ilona, nuori tallin-
nalainen mannekiini ja muo-
tisuunnittelija – Otsin suuri 
rakkaus. Hyvin pian ensitapaa-
misen jälkeen he avioituivat, 
ja perheonni täydentyi kesällä 
1967 tyttärellä, Mariannilla. 

Mariann – isän Ninni - oli 
isänsä silmäterä. Onnea ei 
kuitenkaan kestänyt montaa 
vuotta. Georgin terveys alkoi 
reistailla, vaikka hän sairaste-
lustaan huolimatta jatkoi ah-
keraan työntekoaan, esiintyi 
ja konsertoi. Viimeiset julkiset 
esiintymiset olivat tammikuus-
sa 1975. Syyskuussa 1975, kun 
Estonia-teatteri aloitti 70. näy-
täntökautensa, tuli suruviesti. 

Oopperaesitys Koston liekit 
oli puolivälissä, kun tieto ra-
kastetun Georg Otsin poisme-
nosta tuli, esitys keskeytettiin 
ja yleisö poistui hiljaa teatte-
rista. Hautajaiset 10.9.1975 
Tallinnassa oli suuri surujuhla. 
Edelleenkin, vuosikymmenten 
jälkeen, Otsin ihailijat käyvät 
hiljentymässä hänen haudal-
laan, Tallinnan Metsäkalmis-
tossa. 

Nyt on Georg Ots tähtenä 
taivaalla, sananmukaisesti. Ve-
näläiset tähtitieteilijät omisti-
vat hänelle 1996 pikkuplanee-
tan. Tähti kiertää nyt Auringon 
ja Venuksen välistä rataa, 333 
miljoonan kilometrin päässä 
meistä, hänen musiikkinsa 
kuuntelijoista ja ihailijoista. 

Ajatuskirja – sananmukaisesti   
Kirja herätti minussa paljon 
ajatuksia, ja paljon nousi mie-
leen ihan omiakin muistoja. 
Niin kattavaa ajankuvaa sen 
ajan maailmasta kertoo Georg 
Otsin elämä - yksilö on osana 

yhteiskuntaa, pienenä rattaana, 
ja miten paljon erilaista, eri-
koista, hämmästyttävää, kau-
histuttavaa ja pelottavaa voi 
mahtua niin lähelle…. vaikka 
tämä on ollut toki historiasta 
tuttuakin, silti se taas havah-
duttaa ja vavahduttaa – kaik-
kine yksityiskohtineen. 

Tätä kirjaa minä en lukais-
sut nopeasti enkä kevyesti, 
päinvastoin. Useampaan ot-
teeseen selasin sivuja taak-
sepäin, takaumia oli paljon. 
Useaan otteeseen piti lukemi-
nen myös keskeyttää ja etsiä 
Youtube, ja illan – joskus yön-
kin - hiljaisina hetkinä laittaa 
kuulokkeet korville ja eläytyä. 
Saarenmaan valssi, Mister X:n 
aaria, Muuttuvat laulut, Mus-
tanmeren valssi, Moskovan 
valot…  Ja tulipa monta ker-
taa mieleeni myös maaliskuu 
2020, kun minä, monet Hel-
merit, ja toki suuret joukot 
meitä muita suomalaisia olim-
me kaikki menossa Tallinnaan, 
Estonia-teatteriin ja Georg Ots 
100 -oopperagaalaan. Tai Pär-
nuun, samaan oopperagaalaan. 
Se jäi haaveeksi. 

Tätä minulla lainassa olevaa 
kirjaa lukiessa mielessäni oli 
myös koko ajan tämän aivan 
erityisen ”kirjayksilön” eri-
tyinen tarina. Se on ystäväni 
ystävän kirja Tallinnasta, kirja, 
jossa on Ilona Otsin omistus-
kirjoitus – ”Armsale söbrale 
- Ilona Ots, november 2002”. 

”I love you, Georg Ots”.

Unohtumaton  
Georg Ots  
Tallinnan juhla- 
näyttelyssä 
2020.
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Helmerin ruokanurkkaus ❦	Teksti ja kuvat: Rauni Mononen

BLINIT 
Seremoniallinen 
uhrilahja auringolle

Gluteenittomat blinit
1,5 dl smetanaa 
1,5 dl turkkilaista jugurttia
15 g hiivaa
2 dl tattarijauhoja
1tl sokeria

Lämmitä smetana-jugurttiseos kädenlämpöiseksi. Murenna sii-
hen hiiva ja sekoita joukkoon tattarijauhot ja sokeri. Kohota taiki-
naa jääkaapissa yön yli tai huoneenlämmössä pari tuntia. Sekoita 
taikinaan kuuma maito, voisula, suola, keltuainen ja viimeiseksi 
vaahdoksi vatkattu valkuainen. Älä sekoita liikaa, jotta taikina ei 
menetä kuohkeuttaan. Paista taikinasta voissa tai kirkastetussa 
voissa pannulla (joka sinulla on) paksuja blinejä.

Blinit
5 dl maitoa
25 g hiivaa
2,5 dl ohrajauhoja
2 dl hiivaleipäjauhoja tai 
vehnäjauhoja
1 tl suolaa
1 dl piimää tai kermaviili
2 keltuaista
2 valkuaista
(1 dl vodkaa)

Lämmitä maito kädenlämpöiseksi ja liuota hiiva. Sekoita jauhot 
joukkoon tasaiseksi seokseksi. Peitä kulho ja anna taikinan käydä 
lämpimässä paikassa 2 - 6 tuntia. Taikina voi mielellään seistä 
myös yön yli, jolloin sen maku vain paranee. Lisää taikinajuureen 
suola ja piimä tai kermaviili. Erota munista keltuaiset ja valkuai-
set. Lisää keltuaiset taikinajuureen. Vatkaa valkuaiset vaahdoksi 
ja sekoita taikinaan. Taikinaa ei sekoiteta ennen paistamista. Paista 
taikinasta paksuhkoja ohukaisia.

Blinipannuun pannaan runsaasti voita ja blinit paistetaan hitaasti 
kauniin ruskeiksi. Taikinaa saa olla pannussa yli puolenvälin, jol-
loin blini paistamisen aikana kohoaa lähes pannun korkuiseksi. Älä 
käytä liian kovaa lämpöä, että blinit kypsyvät sisältä.

Olivatpa kyseessä sitten venäläiset ohuet blinit tai suomalaisten 
suosimat paksummat tattariversiot lisukkeiksi sopivat esimerkiksi 
sipuli, lohi, sienet, erilaiset mädit, kylmäsavuporoa - Venäjällä ei 
enää lihaa viimeisellä viikolla ennen paastoa - erilaisia rapuja, suo-
lakurkkuja, kananmunaa, punajuuresta tehty tahna ja smetana, joka 
Venäjällä on vain puoleksi niin rasvaista kuin Suomessa. 

Venäjällä blinit syödään suolaisten lisukkeiden kanssa. Viimei-
nen niistä voidaan syödä jonkin makean, esimerkiksi smetanan, 
hunajan tai hillon kanssa. 

Ajattelin ensin kirjoittaa venäläisestä laskiaisperinteestä ruoka-
kulttuurin näkökulmasta, mutta huomattuani kuinka paljon ja mie-
lenkiintoista historiaa ja kulttuuriperinteitä siihen liittyy, päätin 
pitäytyä vain jutun koskemaan blinin historiaa. Yllätyin, kuinka 
moni perinne on meillekin tuttua ja turvallista kansanperinnettä. 
Sana blin tulee muinaisslaavin myllyä tarkoittavasta sanasta mlin 
ja se tarkoittaa yksinkertaisesti lettua. 

Blinit ovat alun perin seremoniallinen ruoka, jota nautittiin esi-
kristillisinä aikoina Kiovan Rusin alueella. Varhaisimmat arkeolo-
giset löydöt kertovat ruokaa syödyn jo 200-luvulla. Ruokalaji on 
aina liittynyt olennaisesti Komoeditsa-juhlaan, joka pakanallisina 
aikoina oli auringon juhla, palvottiin auringon jumalaa, Jarilaa, 
ja blinejä syödessä juhlittiin valon määrän lisääntymistä. Pyöreä 
lätty symboloi aurinkoa. Auringon lisäksi kunnioitettiin myös mui-
naisjumalaa nimeltään Veles, joka on maan, vesien ja manalan ju-
mala, joka yhdistetään myös lohikäärmeisiin, karjaan, taikuuteen, 
muusikoihin, rikkauteen ja pilailuun. Blinien paistamiseen liittyy 
tarinoita ja uskomuksia. Yhden mukaan paras miniäkandidaatti 
on se, joka pystyy paistamaan hiivalla kohotetusta taikinasta pit-
simäisen ohuita blinejä. 

Laskiaista tarkoittava Maslenitsa-juhla on tuoreempaa perua 
ja tulee venäjän kielen sanasta maslo eli voi, sillä lettuja syödään 
juhlan aikaan nimenomaan voin kanssa. Juhlaa kutsutaan Suomessa 
bliniviikon lisäksi myös nimellä ”voiviikko”. Ennen paastonaikaa 
käytetään munat, maidot ja voit. Nykyään blinit ovat ortodokseille 
paastoon laskeutumisen ruokaa. Kristinuskon myötä blineistä tuli 
seitsemänä päivänä suurta paastoa edeltävän laskiaisviikon ruokaa. 
Neuvostoaikana voiviikko oli uskonnollisesta luonteestaan johtuen 
pannassa, mutta nykyisin maslenitsa on taas palannut juhlien jouk-
koon. ”Linnittä ei laskiaista” (venäläinen sananlasku).

Suomalaiset herkuttelevat happamilla, paksuilla, voissa pais-
tetuilla tattariblineillä. Nykyisin tuntemamme paksut tattariblinit 
tulivat Suomeen Venäjältä 1800-luvulla venäläisten sotilaiden, niin 
sanotun paremman väen ja heidän kokkiensa mukana. Venäläinen 
ruokakulttuuri oli tuossa vaiheessa saanut vaikutteita Ranskasta, 
sillä Ranskan vallankumouksen jälkeen sieltä alkoi tulla kokkeja 
töihin Venäjän hoviin ja yläluokkaisiin perheisiin. Ranskalaiset 
kokit myös opettivat venäläisiä kokkeja.

Suomessa blinit mielletään venäläiseksi ruoaksi, mutta venäläiset 
eivät paksuja tattariblinejä tunnista. Niitä ei myöskään helpolla löy-
dä ravintoloista Venäjällä. Venäjällä blineillä tarkoitetaan yleensä 
ohuita, hiivalla kohotetusta taikinasta leivottuja lettuja. Niihin on 
laitettu jauhoja, joita kulloinkin on pidetty arvossa: tattaria, vehnää, 
ruista, kauraa ja hirssiä. Blinit ovat venäläisen keittiön vanhimpia 
ja tunnetuimpia ruokalajeja. Ne ovat oikeastaan ensimmäisiä lei-
pätuotteita, joita Venäjällä on tehty. Alkujaan ne paistettiin leivin-
uunissa. Paistinpannut tulivat Venäjälle vasta 1700-luvulla Pietari 
Suuren ja hänen kokkiensa myötä.

1 dl kuumaa maitoa
1 tl suolaa
1 rkl voisulaa
1 keltuainen
1 valkuainen
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❦	Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Erinomaiset 
rahkaletut
Vatkaa munien rakenne rikki. Sekoita vispilällä. Lisää maito-
rahka, maito ja voi. Yhdistä vehnäjauhon joukkoon leivinjauhe, 
sokeri, vaniljasokeri ja suola. Lisää jauhoseos taikinaan. Anna 
taikinan turvota sillä välin, kun teet vadelmakastikkeen ja ker-
mavaahdon. Kuumenna lettupannu kuumaksi ja paista. 

Vadelmakastike:
200 g vadelmia ja tilkka vettä
3-4 rkl sokeria

Mittaa vadelmat ja vesi kat-
tilaan. Kiehauta kolme mi-
nuuttia koko ajan sekoittaen. 
Soseuta vadelmat hieman sau-
vasekoittimella ja painele seos 
lusikalla siivilän läpi kulhoon. 
Mausta sokerilla ja ohenna tar-
vittaessa vedellä. Jos vadelmat 
ovat kotimaisia, niitä ei tarvit-
se kiehauttaa.

Kermavaahto:
2 dl kuohu- tai vispikermaa 
2 rkl sokeria

Ota kerma esille jääkaapista vasta kun kaikki muut välineet ovat 
valmiina ja aloitat vatkaamisen. Mitä kylmempää kerma sekä 
kulho ovat, sitä nopeammin kerma vatkaantuu. Kermavaahtoa 
saa ostettua spraypullossa, mutta aitoa kermavaahdon makua 
ne eivät voita.

Nämä vaivattomat rahkaletut valmistuvat nopeasti. Letut mais-
tuvat niin talvella kuin kesällä. Erinomainen taikina syntyy, kun 
se saa turvota rauhassa puolisen tuntia. Rahkaletut ovat samalla 
terveellisiä ja herkullisia. Rahka on proteiinipitoista ja siitä saa 
kuohkeita ja maukkaita lettuja. 

Paista rahkaletut lettupannulla keskilämmöllä voissa kauniin 
ruskeiksi molemmin puolin. Tee letuista hieman paksumpia, jol-
loin niitä on helpompi käännellä. Ohuet letut tuntuvat useimmi-
ten hajoavan käännettäessä. An-
noksesta riittää neljälle. Tarjoile 
rahkaletut vadelmakastikkeen ja 
kermavaahdon kanssa.

Taikina:
2 dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
2 rkl sokeria
1 tl vaniljasokeria
ripaus suolaa 
1 prk maitorahkaa
3 dl maitoa 
2 munaa
2 rkl sulatettua voita

Rahkaletuilla herkutellen

Rahkaletut  
lautasella

Lettujen paistaminen.

Anna taikinan turvota  
ennen paistamista.

Vadelmakastike siivilän  
läpi painellen.

Helmerin ruokanurkkaus

Vuoden 2022  
karjalainen ruoka 
ja leivonnainen 
Vuoden ruoka on syyssadon li-
hapata ja leivonnainen on rotina-
kukko Uukuniemeltä. Perinnetoi-
mikunnan puheenjohtaja Kirsi 
Limatius ehdotti rotinakukkoa, 
koska rotinaperinteen uudelleen 
tuleminen on juuri hyvässä vauh-
dissa. 
Lähde: Karjalan Liitto
https://www.karjalanliitto.fi/
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Pirkka-kissan talvikuulumisia
❦	 Teksti ja kuva: Keijo Nyström

Tervehdys teille kaikille. 
Nimeni on Pirkka ja olen 
jo muutamia kertoja kir-

joitellut teille erilaisia kuulu-
misia.

Nyt kerron vähän menneestä 
joulusta ja uudesta vuodesta.

Joulunahan oli aika kylmä 
sää ja jopa täällä etelässä oli 
lunta, mutta minähän en oikein 
kummastakaan välitä, vaik- 
ka tuo alainen onkin vienyt 
miltei päivittäin ulos. Lisäk-
si hän on joutunut aina aamu-
yöstä päästämään minut ilmaa 
haistelemaan parvekkeelle, 
josta on mukava katsella ka-
neja ja muita tuohon aikaan 
liikkujia.

Samalla voin haistella, onko 
pakkasta liikaa vai taasko py-
ryttää ulkona.

En oikein pidä, jos pakkas-
ta on yli viisi astetta ja var-
sinkaan, jos vielä lunta sataa. 
Kaikki lumi jää tassuihin kiin-
ni ja joudun koko ajan nuole-
maan niitä.

Jouluni meni hyvin. Olin 
alaisteni kanssa kyläilemässä 
ja siellä oli tosi mukavaa po-
rukkaa, joka tykkäsi silitellä 
minua koko ajan.

Onneksi löysin mukavan ja 
rauhallisen paikan saunasta, 
jossa pystyin välissä ottamaan 
pienet nokoset. Olihan siellä 
hyvän näköinen harmaa tyttö-
kissakin ja vielä nuori, mutta 
se ei oikein välittänyt minusta 
vaan sähisi, kun yritin tehdä 
tuttavuutta.

Ihmiset jakavat jouluna 
erilaisia paketteja toisilleen 
ja minäkin sain olla mukana 
”repimässä” ja leikkimässä 
paperien ja nauhojen kanssa.

Erilaiset jouluruuat - paitsi 
kinkku - eivät olleet oikein 
mieleen, joten oli hyvä, et-
tä alainen oli muistanut ottaa 

lempiruokiani mukaan.
Sitten tuli tuo vuodenvaih-

de, jolloin menin alaisen kans-
sa Lohjalle yhtä kissaa hoita-
maan, kun hänen omat alai-
sensa olivat poissa.

En ymmärrä, miksi pitää lä-
hetellä erilaisia raketteja kes-
kellä yötä taivaalle ja lisäksi 
pamautella pommeja ihan 
talojen vieressä. En yhtään 
ihmettele, jos monet eläimet 
- varsinkin koirat - säikkyvät 
niitä, kun jopa ”isäntäni”, alai-
nen, säikähti muutamaa kovaa 
pamausta. Onneksi minä ja tuo 
kissakaverini emme pelkää 
valtavasti, vaikka ulkoterassil-
ta olikin tultava pakoon noita 
pamauksia. Eikö ihmisillä oli-
si parempaa ”rahareikää” kuin 
raketit? Esimerkiksi hankkia 
ruokaa kodittomille eläimille 
taivaalle ammutuilla rahoilla.

Vuodenvaihteen jälkeen on-
neksi on ollut rauhallista. Ul-
konakaan en ole oikein viih-
tynyt, kun on pakkasta ollut 

mielestäni vähän liikaa. Olen 
kyllä parvekkeella ja ulko- 
rapuilla käynyt, mutta vain 
nopeasti; mieli tekisi taas kii-
peämään noihin pihan mäntyi- 
hin.

Tulipa tässä mieleen yksi 
surullinen tapaus ennen jou-
lua. Kun menimme ulos ko-
tona Vantaalla, niin yhden ka-
nin karvat olivat vain jäljellä 
pihallamme. Alaiselle joku 
kertoi, että kettu oli nähty pi-
hassa, joten ilmeisesti se oli 
saanut saaliiksi tuon kanin. 
Toinen vähän samanlainen 
saalistaja ”väijyi” meidän pi-
hakoivussa. Onneksi jäin tui-
jottamaan sinne koivuun, kun 
kuulin erikoisen äänen. Sa-
malla alainen katsoi myös koi-
vuun ja huomasi ison haukan 
väijyvän siellä. Olisikohan tul-
lut kimppuuni, jos olisin ollut 
yksin ulkona ilman remmiä 
ja alaista? Lähdin pikaises-
ti juokseman rapun suojaan, 
alainen perässä.

Onneksi nyt ilmat vähän 
lauhtuivat ja jopa kävelytiet 
aurattiin, niin pääsen taas kier-
tämään omia lenkkejäni. Voisi 
kyllä pitää vähän lauhempaa 
säätä, jotta pääsisi paremmin 
ulkoilemaan ja jopa pihamän-
tyyn kiipeämään ja venyttele-
mään. Onhan noita raapimis-
puita kotonakin, mutta eihän 
se ole sama kuin ulkona elä-
vään puuhun kiipeäminen…

Eipä tässä muuta kuin jää-
dään odottamaan kevään tuloa 
ja aurinkoisia säitä. Lisäksi 
toivotan teille kaikille lukijoil-
le onnellista vuoden jatkoa. 

Vielä muistutan: Jos teillä 
on kissoja ja koiria, ne on pi-
dettävä hihnassa kiinni ulkoil-
lessa. Vapaana olevat kissat ja 
koirat on syytä ilmoittaa pai-
kalliselle eläinsuojeluyhdis-
tykselle.

Terveisin
Pirkka ja hänen alaisensa
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Ke 16.2. klo 19.00 – Siirtyy myöhemmäksi
Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields:

Näytelmä, joka menee pieleen
Arena-näyttämö, Hämeentie 2

Hinta: 41,00 euroa 
Maksuviite: 5351

Näytelmän esitysaika siirtyy. Ilmoitamme myöhemmin uuden ajan. 
Kaupunginteatteri tiedottaa, että koronarajoitusten vaikutukset 
esitys- ja harjoitustoimintaan sekä yleinen pandemiatilanne 
siirtävät Helsingin Kaupunginteatterin kevätnäytäntökauden 2022 
aloitusta. Kaikki helmikuun 2022 esitykset on peruttu ja koko 
kevään ohjelmistoon tulee muutoksia.  

Ke 2.3. klo 19.00 – Siirtyy myöhemmäksi
Mikko Räsäsen tulevaisuus
HKT, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Kaupunginteatteri tiedotti, että näytelmän ensi-ilta siirtyy 
maaliskuulle ja ennakkonäytös on 10.3. Ilmoitamme myöhemmin 
Helmereille varatun uuden näytösajan (www.helmeri.fi).

Urbaani kotimainen uutuuskomedia – pääosassa Martti Suosalo

Näytelmä maailmasta, johon menneisyys ei meitä valmistanut.  
Komedia luokattoman Suomen yhteiskuntaluokista.
Mikko Räsäsen tulevaisuuden on kirjoittanut Mika Ripatti. Kyseessä 
on trilogian kolmas osa, edelliset osat olivat yleisö- ja arvostelu- 
menestykset There’s no Harri (2012) ja Vakavuusongelma (2016).
Ohjaaja: Heikki Kujanpää.
Rooleissa: Rauno Ahonen, Pekka Huotari, Sanna-June Hyde,  
Vappu Nalbantoglu, Jari Pehkonen, Martti Suosalo, Paavo Kääriäi-
nen, Lumi Aunio, Martti Manninen, Maksim Pavlenko, Raili Raita-
la.  Muusikko: Joakim Berghäll.

Hinta: 43,00 euroa (hyvät permantopaikat)
Maksuviite: 5380
Ilmoittautumisaika 2.3. -näytökseen päättynyt.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

La 12.3.klo 9.00  
Tampereen teatterimatka pienryhmänä

Kotiopettajattaren romaani
Tampereen Teatteri

Retken hintaan sisältyvät Apinat – kädel-
listen tarinan näyttelyopastus ja omaa 
aikaa tutustua Vapriikin muihin näytte-
lyihin, Tampereen Teatterin lounasbuffet, 

kehuttu Kotiopettajattaren romaani, kuljetus ja totta kai mukavaa 
porukkaa.

Klo  9.00  Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista Erikssonin bussilla 
Tampereelle. Nurmijärven liittymästä 13 (Myllykoski) pääsee kyytiin.

Klo 11.20 - 13 Museokeskus Vapriikki (Alaverstaanraitti 5). vajaan 
tunnin opastus. Varmuuden vuoksi varattu kaksi opasta tulevaan  
Apinat - kädellisten tarinan opastukseen (rajoituksistahan ei vielä 
tiedä) klo 11.30 ja 12.00. Odotusaikana toinen ryhmä tutustuu oma-
toimisesti muihin 10 näyttelyyn. Museokortti mukaan (säästät 10 €).

Klo 13.05  Bussi lähtee Tampereen Teatteriin (lounas ja teatteri), 
Keskustori 2 (ajo 2 km, 7 min). Takit voi jättää autoon (narikka 2 €). 
Ovet avataan meille jo klo 13.00.

Klo 13.20 - Ylälämpiössä nautimme teatterin lounasbuffetin
Vihersalaattia ja raastesalaattia. Leipälajitelma ja levite (L).  
Lämpöisenä paistettua kananrintaa, lämmintä tomaattisalsaa ja  
vihannes-yrttiriisiä (L,G). Jälkiruoaksi kahvi, tee ja suklaamakeisia.  
HUOM! Ilmoitathan ennakkoon ruokarajoitteesi!

Klo 14.30 Charlotte Brontën Kotiopettajattaren romaani  
(Jane Eyre)
Menneisyys, joka on sovitettava. Tulevaisuus, johon on uskallettava 
tarttua. «Kotiopettajattaren romaani on katkeransuloista kaipuuta, 
pitelemätöntä levottomuutta ja halua, vakavuudesta kumpuavaa 
huumoria ja näyttämön reunojen ylitse pursuavia, rikki repiviä 
tunteita», kertoo näytelmän ohjaaja Jussi Nikkilä. «Kaiken keskellä 
on viktoriaanisen ajan nuori kotiopettajatar Jane Eyre, sisällään 
tuuli, maanjäristys ja myrsky”.

Rooleissa: Marketta Tikkanen (Jane Eyre). Pia Piltz (Bertha). Esa 
Latva-Äijö (Rochester). Ritva Jalonen (Rouva Reed, Rouva Fairfax).  
Elisa Piispanen (Bessie, Blanche Ingram, Grace Poole, Diana Rivers). 
Annuska Hannula (Abigail, Helen Burns, Adele,Tyttö torilla, Mary 
Rivers). Antti Tiensuu (John Reed, Opettaja, Pilot, Lordi Ingram, 
Lakeija, Pappi, Saint John Rivers). Matti Hakulinen (Brocklehurst, 
Rochesterin hevonen, Richard Mason).

Ohjaus ja musiikki Jussi Nikkilä. 
https://tampereenteatteri.fi/             

Kotimatka alkaa n. klo 17.20 (n. 15 min kuluttua näytelmän loppu-
misesta). Reilun parin tunnin kuluttua saavumme Helsinkiin.

Hinta: museokortilla 87,00 euroa ja ilman korttia 97,00 e.  
Liput permannon riveillä 6-8. Rivitoiveen saa aina esittää.
Maksuviite: 5429
Ilmoittautumiset ja maksut 15.2. mennessä.

Kerro lisätiedoissa, onko sinulla museokortti sekä mahdolliset  
allergiat. Liput jaetaan bussissa. Otathan museokortin mukaan  
(säästät pääsymaksun 10 €). Irenen lähettää ennen retkeä infoa.

Vetäjänä Irene Uimonen

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 viimei-
simmät ohjelmatiedot, myös tapahtumien mahdolliset muutokset koronarajoitusten vuoksi. 
Muutoksia on tulossa HKT:n teatteriesitysten aikatauluihin.

Tapahtumakalenteri
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Tapahtumakalenteri

Ti 22.3. klo 19.00
ONCE -musikaali (suomeksi)
Lilla Teatern 
Yrjönkatu 30, Helsinki

Ilmoitamme, jos aikataulu muuttuu.
 
Ihastuttava Once-musikaali nyt suomeksi!

Dublinin kaduille sijoittuva Once kertoo katumuusikon ja 
maahanmuuttajan odottamattomasta kohtaamisesta, josta syntyy 
kaunis tarina rakkaudesta ja musiikista. Once on sydäntäsärkevä, 
lämmöllä ja huumorilla kerrottu tarina elämän risteyskohdista ja 
musiikin voimasta. Unohdetut unelmat heräävät henkiin ja 
tulevaisuus saa toiveikkaan sävelen. Ensimmäisestä nuotista alkaen 
Oncen huippulahjakas näyttelijä- ja muusikkoensemble saa katsojan 
otteeseensa ja tarjoaa ennen kokemattoman musikaalisen 
juhlan. Pääosissa ihastuttavat Tuukka Leppänen ja Emma 
Klingenberg. Onceen ei voi olla rakastumatta. 

Rooleissa: Emma Klingenberg, Tuukka Leppänen, Ulriikka Heikin-
heimo, Santeri Helinheimo Mäntylä, Aili Järvelä, Aleksi Kaufmann, 
Robert Kock, Hilda Koskinen, Pia Runnakko, Kalle Ruusukallio, Tekla 
Tolonen, Riku Vartiainen, Alexander Wendelin, Joachim Wigelius.

Jakob Höglund OHJAUS JA KOREOGRAFIA, Eeva Kontu KAPELLIMES-
TARI, Joonas Mikkilä KAPELLIMESTARI.

Hinta: peruslippu 51,00 euroa 
Maksuviite: 5403
Ilmoittautumiset ja maksut: 
21.2. mennessä  
(jollei esityksen aikataulu muutu).

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
https://hkt.fi
 

Pe 1.4. klo 9.00
Teatterimatka Turkuun
Turun Taidekappeli ja Amadeus

Retkeen sisältyvät tutustuminen Py-
hän Henrikin ekumeenisen taidekap-
peliin, Ravintola Julinian runsas lou-
nasbuffet ja Turun Kaupunginteatte-
rin Amadeus-näytelmä sekä kuljetus 
ja mukavaa seuraa.

Klo 9.00 lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista Erikssonin bussilla 
kohti Turkua ja Hirvensaloa 

Klo 11.15 -12.00 Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli, 
Seiskarinkatu 35. ( 30 min. opastus).
Taidekappeli on Hirvensalon saarella, havupuita kasvavan kukkulan 
laella. Arkkitehtuuri on kuin kuparikylkinen kala tai aaltojen vihre-
äksi huuhtoma, nurin käännetty vene. 
Oppaamme Aira Kuvaja kertoo mm. Taidekappelin todella syntyhis-
toriasta. Kappeli vihittiin vuonna 2005. Arkkitehtinä oli professori 
Matti Sanaksenaho. Lasityöt ja veistokset kappeli-idean isän Hannu 
Konolan käsialaa.

Klo 12.05-12.20 Ajamme lounaalle keskustaan (7 km, 15 min)
Klo 12.25-13.30 Lounas: Ravintola Julinia (Linnankatu 18, 4 krs, 
10-hengen hissi). Vuonna 1891 valmistui Linnan- ja Kristiinan- 
kadun kulman uusrenessanssityylinen talo, jonka suunnitteli arkki-
tehti Sebastian Gripenberg. Jos kävelet 4.kerrokseen, kiinnitä  
huomiota portaikkoon ja sen kattomaalauksiin!

Noutopöytälounaaseen kuuluvat salaattipöytä, leivät, ruokajuomat, 
keitto, kaksi lämmintä ruokaa (kasvisruoka keittiöstä), jälkiruoka ja 
kahvi/tee. Ruoat laktoosittomat. Ilmoitathan ruokarajoitteesi jo 
paikkaa varatessasi.

Klo 13.35 bussilla (800 m) tai kävellen (400 m) ”tois puol jokkee” 
Turun Kaupunginteatteriin, Itäinen Rantakatu 14, (Lipun hintaan si-
sältyy narikka).

Klo 14.00 Amadeus - Keskinkertaisuuden kirous, Turun Kaupungin-
teatteri

Antonio Salierilla on säveltämisen taivaallinen lahja. Hän on pyhit-
tänyt elämänsä työlleen Itävallan keisari Josef II:n hovisäveltäjänä. 
Kun Wienin hovia saapuu viihdyttämään ihmelapsi Wolfgang Amade-
us Mozart, Salieri huomaa, että toinen onkin saanut häntä niin pal-
jon enemmän! Kuriton, suorastaan räävitön Mozart säveltää vaivatta 
kuin luikuria laskettelisi ja nerous paistaa teoksissa Salierin keskin-
kertaisuutta ilkkuen. Hovin sisäpiiriläisenä Salierilla on mahdollisuus 
joko nostaa tai tuhota nuori kollegansa.

Amadeus on esitetyimpiä nykyajan klassikkonäytelmiä, jonka pitää 
parrasvaloissa sen herkullinen valta-asetelma ja henkilöhahmojen 
tunnistettava kamppailu toistensa – mutta etenkin itsensä kanssa. 

Tekijät: Teksti Peter Shaffer. Suomennos Sami Parkkinen. Ohjaus 
Tuomas Parkkinen. Lavastus Jani Uljas. Puvustus Tuomas Lampinen. 
Valot Jari Sipilä. Ääni Jari Tengström

Näyttelijät: Santtu Karvonen - Antonio Salier. Miro Lopperi - Wolf-
gang Amadeus Mozart. Linda Hämäläinen. Ulla Reinikainen. Mika Ku-
jala, Stefan Karlsson, Kimmo Rasila, Minna Hämäläinen, Riitta Salmi-
nen, Ulla Koivuranta sekä muusikko Henna Linko.  

https://teatteri.turku.fi/

Esityksen päätyttyä noin varttitunnin jälkeen alkaa kotimatkamme. 
Parin tunnin kuluttua saavumme Helsinkiin (167 km).  Ensi-ilta 
4.2.22, jolloin näytelmän kesto selviää.                 
Permannon I-lohkon paikat riveillä 4-6. Rivitoiveen saa aina esittää. 
Liput saat bussiin noustessasi. Irene lähettää vielä ennen retkeä in-
foa.

Hinta: 77,00 euroa.
Maksuviite: 5461
Ilmoittautumiset ja maksut 15.2. mennessä.

Vetäjänä Irene Uimonen

Su 24.4. klo 14.00
HS esittää Musta laatikko 17
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Uusi Musta laatikko keväällä

Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia ainutkertaisena elävänä 
esityksenä. Huippusuosittujen iltojen aikana kuullaan kymmenkunta 
tositarinaa, joita ei ole aiemmin Helsingin Sanomissa tai muualla 
kerrottu. Esiintyjinä ovat HS:n toimittajat ja kuvaajat. Musta laatikko 
etenee kuin sanomalehti: aiheiden kirjo sekä yllättää että viihdyttää. 
Ulkomaanreportaasista siirrytään sujuvasti kulttuuriaiheisiin ja 
humoristista kolumnia voi seurata kuvajournalistin koskettava 
minidokumentti. Esitykset päästävät yleisön myös toimittajien ja 
kuvaajien työn kulisseihin.

Esitys kestää n. 2,5 tuntia. Paikat ovat permannon riveillä 4-6.

Hinta: 34,00 euroa, opiskelijoille 24,00 e  
(kerro lisätiedoissa, jos varaat opiskelijalippuja)
Maksuviite: 5432
Ilmoittautumiset ja maksut 15.3. mennessä.
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Liput saat Sinikka Laitiselta/SOK:n Eläke-Eevat todennäköisesti 
teatterin aulassa heti ulko-ovista oikealla klo 18.30-18.45.

Vetäjä: Irene Uimonen

https://kansallisteatteri.fi/

Ma 23.5. klo 19.00
Suomalaisille suunniteltu

Joutsenlampi-baletti
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, Helsinki

Joutsenlampi on maailman kuuluisin ba-
letti, jossa yhdistyvät Tšaikovskin lois-
telias musiikki ja ikonisen kaunis visuaalinen maailma.  
Nyt Kansallisbalettiin saadaan David McAllisterin kokonaan uusi, 
suomalaisille suunniteltu Joutsenlampi, joka kunnioittaa teoksen 
pitkiä perinteitä.

“On valtava kunnia saada tehdä Joutsenlampi, joka juhlistaa sa-
malla ryhmän satavuotista historiaa. Siksi haluan tämän version 
olevan nimenomaan suomalainen versio, josta suomalaiset voivat 
olla ylpeitä – baletti, joka on kunnianosoitus satavuotiaalle Kansal-
lisbaletille.” – David McAllister, koreografi.

Tekijät: Koreografia David McAllister. Musiikki Pjotr Tšaikovski.  
Musiikinjohto Benjamin Pope/Matthew Rowe. Lavastus,  
puvut Gabriela Týlešová. Valaistus Kalle Ropponen
Suositus yli 7-vuotiaille. Kokonaiskesto 2:40 t (2 väliaikaa á 25 min).

Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat oikealta riveillä 4-10. Rivitoi-
veen saa aina esittää.

Hinnat: normaali lippu 98,00 euroa, eläkeläinen 96,00 eu-
roa, opiskelija 64,00 e, nuoriso (alle 20 v) 53,00 e.
Maksuviite: 5458.
Ilmoittautumiset ja maksut 11.4. mennessä.   
HUOM! Ilmoittautuessasi kerro lisätiedoissa, minkälaisia lippuja va-
raat!

Liput saat Irene Uimoselta, joka ilmoittaa lippujaosta myöhem-
min.

https://oopperabaletti.fi/

Ma 30.5. klo 19.00
Koko Karita
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, Helsinki
 
Karita Mattila - Esitys täynnä draamaa ja glamouria

Koe yhdellä kertaa Suomen kuuluisimman oopperadiivan koko laaja 
tulkinnallinen skaala! Luvassa on sekä väkevää draamaa että rie-
mastuttavaa loistoa suuren maailman tyyliin. Karita Mattila on yksi 
aikamme valovoimaisimmista sopraanoista, jonka ainutlaatuinen 
ääni ja karismaattiset tulkinnat lumoavat yleisön yhä uudestaan 
niin oopperanäyttämöillä kuin konserttilavoilla ympäri maailman.
Ilta koostuu kahdesta osasta, joissa käydään läpi tunnekirjon ääri-
päät. Ensimmäiseksi kuullaan Poulencin säveltämä väkevä Ihmisen 
ääni, jossa yleisö saa myötäelää hylätyn naisen sydäntä särkevän 
kohtalon. Noin 45-minuuttinen monologiooppera nähdään melodra-
maattisena film noir -versiona. Väliajan jälkeen siirrytään toisenlai-
seen tunnelmaan: luvassa on huikea show, jossa kuullaan mm. ra-
kastettuja musikaaliklassikoita ja ikivihreitä hittejä. Ikioman maail-
mantähtemme Karita Mattilan ympärille luotu ilta nähdään Jussi 
Nikkilän ohjaamana kokonaisuutena.

Tekstitys ennen väliaikaa suomi, ruotsi ja englanti, väliajan jälkeen 
suomi ja ruotsi.

Tekijät: Musiikinjohto Dalia Stasevska. Ohjaus Jussi Nikkilä. Lavastus 
takis (mm. Pieni merenneito -baletti, TT Kotiopettajattaren romaani 
12.3.22). Puvut Erika Turunen. Valaistus ja projisoinnit Mikko Linna-
vuori.
Kokonaiskesto 2 tuntia sis. väliajan 30 min. Suositus yli 12-vuotiail-
le.
Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat oikealta riveillä 6, 9-13. Rivi-
toiveen saa esittää.

Hinta: Eläkeläinen 89,00 euroa, norm. lippu 91,00 e, opiskelija 
59,00 e, nuoriso (alle 20 v) 50,00 e.
Maksuviite: 5445
Ilmoittautumiset ja maksut 11.4. mennessä.

HUOM! Ilmoittautuessasi kerro lisätiedoissa, minkälaisia lippuja va-
raat!
 
Liput saat Irene Uimoselta, joka ilmoittaa lippujaosta myöhemmin.

https://oopperabaletti.fi/

To-su 11.-14.8.
Kesämatka Wieniin ja St. Margarethenin oopperafestivaaleille

IHASTUTTAVA ITÄVALTA JA VERDIN NABUCCO  
 
Itävaltaan ja sen eleganttiin pääkaupunkiin Wieniin on aina kuulu-
nut musiikki. Tällä ainutlaatuisella matkalla koetaan paitsi ihastutta-
van Wienin ja lähistön nähtävyydet, myös St. Margarethenin kesäiset 
oopperafestivaalit ja Verdin ooppera Nabucco.  

Itävallan järvialueella, 
pienessä St. Margarethe-
nin kylässä, roomalais-
ten aikaisessa kivilouhi-
mossa eläydytään Verdin 
oopperan Nabuccon tun-
nelmiin.  Matkalla on 
oopperaelämyksen lisäksi 
paljon muutakin mielen-
kiintoista: Wienin kau-
punkikiertoajelu, kävelykierros vanhassa kaupungissa ja vierailu Hof-
burgin talvipalatsissa, vierailu Sissi-museossa ja kakkukahvit aidossa 
wieniläiskahvilassa, retki Wienerwaldiin, Heiligenkreuzin sistersiläis-
luostariin, Badenin kylpyläkaupunkiin ja Rosarium-ruusupuistoon. 

Oopperapäivän ohjelmaan kuuluu, ennen illan oopperaesitystä, 
vierailu Eisenstadtin kaupungissa ja Esterházy-suvun linnassa, jossa 
Joseph Haydn toimi hovimuusikkona. Linnakierroksella nähdään myös 
Haydnsaal-konserttisali, jonka kehutaan olevan yksi akustiikaltaan 
parhaista Itävallassa.

Matkaohjelma:
Torstai 11.8./Lento Helsinki-Wien, kiertoajelu Wienissä (lounas)
Finnairin lento Helsinki-Wien klo 8.30–9.55. Lentoasemalta ajetaan 
Wienin keskustaan, jossa kiertoajelulla nähdään kaupungin tärkeim-
piä nähtävyyksiä, sekä uudenaikaista Wieniä että keisarillisen ajan 
historiaa. Ja paljon puistoja. Yhteinen lounas kierroksen aikana. 
Retki päättyy iltapäivällä hotelliin, jossa majoittuminen. Loppupäivä 
vapaa.

Perjantai 12.8./Wien, Eisenstadt, St. Margarethenin oopperafes-
tivaalit, oopperaesitys Nabucco
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vapaa-aikaa. Iltapäivällä lähdetään 
Wienistä kohti Eisenstadtin kaupunkia ja Esterhazy-suvun linnaa, 
jossa tehdään linnakierros ja ihaillaan mm. kuuluisaa Haydnsaal-kon-
serttisalia. Eisenstadtissa sijaitsee Bergkirche-kirkko, jonne Joseph 
Haydn on haudattu.  Illallinen järvialueella sijaitsevassa viehättä-
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vässä Rustin kylässä, jossa kattohaikarat pesivät savupiippujen 
päälle rakentamissaan pesissä. Illallisen jälkeen jatketaan lähei-
seen St. Margarethenin kylän oopperafestivaaleille. Tämä kesäi-
nen ulkoilmatapahtuma järjestetään ainutlaatuisessa ympäristössä, 
vanhassa roomalaisten aikaisessa kivilouhimossa.
Illan oopperaesitys on Giuseppe Verdin maailmankuulu Nabucco. Oop-
pera alkaa klo 20.00. Oopperan jälkeen kuljetus Wieniin, hotellille 
saavutaan puolen yön jälkeen. 
 
Lauantai 13.8./Wien, vanhan kaupungin kävelykierros, kakku-
kahvit
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vapaa-aikaa. Iltapäivällä teh-
dään Wienin vanhan kaupungin kävelykierros ja vieraillaan Hof-
burgin talvipalatsissa ja Sissi-museossa. Kierroksen aikana kävel-
lään mm. Pyhän Tapanin tuomiokirkon, Mozartin asuintalon, Valtio-
noopperan, Albertina-aukion ja Hofburgin talvipalatsin alueella. 
Nähdään myös Wienin kuuluisat ostos- ja kävelykadut Kärtnerstras-
se, Graben ja Kohlmarkt ja kuullaan tarinoita kaupungin historiasta 
sekä kuuluisista säveltäjistä – liikutaanhan täällä myös säveltäjä-
mestarien jalanjäljillä. Hofburgin talvipalatsin keisarillisissa huo-
neistoissa ja Sissi-museossa kuullaan keisariperheen elämästä. Retki 
päätetään vanhaan wieniläiskahvilaan, jossa nautitaan kakkukah-
vit. Loppupäivä vapaata.

Sunnuntai 14.8./Wien, Wienerwald, Heiligenkreuzin sistersiläis-
luostari, Baden, Rosarium-ruusupuisto, lento Wien-Helsinki 
(lounas)
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vapaa-aikaa. Huoneiden luovutuk-
sen jälkeen lähdetään kohti eteläisen Wienerwaldin kauniita mai-
semia. Matka kulkee kauniiden pikkukylien ja metsäalueiden halki, 
mm. ohi Hinterbrühlin kylän, jossa  Schubert seuruineen on vierail-
lut. Retkellä tutustutaan Heiligenkreuzin keskiaikaiseen sistersi-
läisluostariin.  Se on edelleen toimiva ja siellä elää n. 80 munkkia. 
Luostarissa nähdään mm. romaaniseen ja goottiseen tyylin raken-
nettu kaunis ristikäytävä ja kirkko. Lounas nautitaan luostarin ra-
vintolassa. Lounaan jälkeen ajetaan kauniin, kapean ja mutkittele-
van Helenental-laakson läpi kohti Badenin kylpyläkaupunkia. Ba-
denissa on viehättäviä Biedermeier-aikaisia taloja. Keisari Franz 
vietti täällä kesiä, samoin mm. Mozart ja Beethoven ovat viihtyneet 
Badenissa. Retkellä kävellään mm. ohi Beethovenin entisen asuinta-
lon, jossa hänen 9. sinfoniansa syntyi. Ja Rosarium-ruusupuistos-
sa saadaan ihailla uskomatonta ruusujen loistoa. Upeassa puistossa 
kukkii n. 30 000 ruusuköynnöstä ja 800 erilaista ruusulajiketta. Ret-
ki päättyy lentokentälle, josta Finnairin iltalento Helsinkiin klo 
19.25–22.45.

Hotelli Wienissä:
Austria Trend Hotel Ananas ****, os. Rechte Wienzeile 93-95, 1050 
Wien 

Lentoaikataulu:
Helsinki - Wien AY 1471 klo 08.30-09.55, Wien - Helsinki AY 1476 
klo 19.25–22.45

Matkan hinta: 1.180,00 euroa/hlö
Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Wien-Helsinki tu-
ristiluokassa veroineen * lentokenttä- ja muut kuljetukset * majoi-
tus jaetussa kahden hengen huoneessa, hotelli Ananas * hotelliaa-
miaiset, 2 lounasta, 1 illallinen, kakkukahvit * mielenkiintoinen ja 
runsas retkiohjelma * lippu Nabucco-oopperaan, kat. 3 * suomen-
kielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 165,00 euroa/hlö.  
Yksinmatkustavan pitää varata yhden hengen huone.
Ilmoittautumiset Helmereihin viimeistään 27.4. mennessä.  
Varausmaksu 25 % matkan hinnasta viikon sisällä ilmoittautumises-
ta, kuitenkin viimeistään 4.5.  

HUOM. LISÄTIETOIHIN! Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan:  
nimi/nimet (siinä muodossa kuin passissa), puhelin, sähköposti,  
kotiosoite, mahdollinen Finnair Plus -kortin numero sekä mahdolli-
set erikoisruokavaliot.

HUOM! Matka-Agentit laskuttaa osallistujia suoraan, ei siis maksuja 
Helmerien tilille.  Ilmoita lisätiedoissa, jos sinulla on käyttämätön 
Matka-Agenttien lahjakortti peruuntuneesta matkasta.

Matka edellyttää minimiosanottajamäärää, matka ei sovellu liikunta-
rajoitteisille.
Matkalla noudatetaan Yleisiä matkapakettiehtoja sekä vastuullisen 
matkanjärjestäjän, Matka-Agentit/Elämys Travel & Events Oy:n lisä- 
ja erityisehtoja.  

Ohjelma: www.helmeri.fi

To 15.9. klo 19.00
Stephan Elliott ja Allan Scott

Priscilla, aavikon kuningatar
Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Odotettu uutuusmusikaali syksyllä Kaupunginteatteriin!

Bilemusikaalien 
klassikko, johon 
Helmereille on 
hankittu normaalia 
edullisempia 
ennakkolippuja 
syyskuun näytökseen. 
Varaa paikkasi 
nopeasti.

It’s Raining Men – Go 
West – I Love the Nightlife – True Colors – I Will Survive – Girls Just 
Want To Have Fun – Hot Stuff… musikaali täynnä upeaa musiikkia!

Sydneyläinen drag queen Tick houkuttelee ystävänsä Adamin ja 
Bernadetten mukaan esiintymismatkalle Australian takamaille. Adam 
on räiskyvä drag queen, Bernadette on jo jättänyt menestyksekkään 
drag-uransa taakseen, mutta suostuu lähtemään mukaan selvitäk-
seen miesystävänsä kuolemasta. Alkaa unohtumaton matka eeppi-
sellä bailubussilla Australian halki discohittien jytkeessä, glitteriä 
pöllyten ja kaikki valot loistaen.

Musikaalin ohjaa Samuel ”Kinky Boots” Harjanne. Musikaalin roo-
litus julkistetaan keväällä 2022. Ensi-ilta 25.8.2022.  Kesto varmis-
tuu ensi-iltaviikolla. Priscilla-musikaali on bileet, joita et halua 
missata.

Liput: Eläkeläislippu 76,00 euroa (permantopaikat),  
Peruslippu 79,00 euroa (parveke, rivi 3), Opiskelijalippu  
(4 kpl) 34,00 euroa (parveke, rivi 3).
Maksuviite: 5416
Ilmoittautumiset ja maksut 25.2.2022 mennessä.

Huom! Mainitse lisätiedoissa, minkälaisia lippuja varaat. Opiskelija-
lippuja on tarjolla vain muutama. Kaikki etukäteen hankitut liput 
ovat n. 10 euroa normaalilippuja edullisempia. Ilmoittautumis- ja 
maksuaika ovat sen vuoksi tavallista lyhyempiä. Jos esitys peruun-
tuisi, niin lippujen hinta palautetaan tai vaihdetaan toisiin lippui-
hin.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

https://hkt.fi

Tarkemmat tiedot uusista tapahtumista ja mahdollisista 
muutoksista tulevat Helmerien kotisivuille: www.helmeri.fi.
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Helmerien tapahtumakalenteri 2022

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
Ke 2.3.? 19.00 Mikko Räsäsen tulevaisuus, Kaupunginteatteri 43,00 e, 5380
La 12.3. 09.00 Tampereen teatterimatka: Kotiopettajattaren romaani 87/97,00 e, 5429
Ti 22.3. 19.00 Once-musikaali (suomi), Lilla Teatern 51,00 e, 5403
Pe 1.4. 09.00 Turun teatterimatka: Amadeus 77,00 e, 5461
Su 24.4. 14.00 Musta laatikko 17, Kansallisteatteri 34/24,00 e, 5432
Ti 26.4. 17.30 Kevätvuosikokous, Keskustakirjasto Oodi -
Ma 23.5. 19.00 Joutsenlampi, Kansallisooppera 98/96,00 e, 5458
Ma 30.5. 19.00 Koko Karita, Kansallisooppera 91/89,00 e, 5445
To-su 11.-14.8. Matka: Itävalta ja Verdin Nabucco 1180,00 e (matkatoimistoon)
To 15.9. 19.00 Priscilla-musikaali, Kaupunginteatteri 79/76,00 e, 5416

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!

Matka
agentit
Suomalainen matkanjärjestäjä

matka-agentit.fi
myynti@matka-agentit.fi
Vapaa-ajan matkat puh. 09 2510 2080

HELSINKI, Hämeentie 31 A
JOENSUU, Kirkkokatu 20
PORVOO, Linnankoskenkatu 28

KENTIN LINNOJA, PUUTARHOJA JA VIINITARHOJA
• 12.-15.5. • 26.-29.5. • 14.-17.7. alk. 1.260,-
Historiallisia linnoja, kuvauksellisia puutarhoja, viehättäviä pieniä kaupunkeja, 
Englannin kanaalin rantamaisemia – matka Sussexin sekä Kentin 
kreivikuntaan, jota myös Englannin puutarhaksi kutsutaan. 
Matkalla pääset varmasti myös yllättymään: 
Kent on myös mitä parhainta viinialuetta. 
Matkalla 3 illallista, juustonmaistajaiset sekä 2 viininmaistajaiset.

Anna Netrebko ja Yusif Eyvazov 
-oopperagaala Tallinnassa 
• 5.-6.4. alk. 255,-

Taiteen ja teatterin Tartto 
• 28.4.-1.5. alk. 365,-

Liivinmaan linnat ja kartanot 
• 26.-29.5. • 1.-4.9. alk. 405,-

Pärnun ja Saarenmaan 
puutarhoja ja pioniunelmia 
• 27.-30.6. alk. 395,-

Norjan vuonoristeily 
– maailman kaunein merimatka 
• 9.-16.7. • 24.9.-1.10. alk. 2.095,-

Irlantilaisia puutarhoja 
• 11.-15.7. • 8.-12.8. alk. 1.095,-

Saarenmaan oopperapäivät
– sis. Romeo ja Julia sekä Mozart-ilta 

 • 19.-22.7. alk. 685,-  

Agatha Christien Englanti  
• 8.-12.9. • 6.-10.10.  alk. 1.475,-
 

UUDET 
ESITTEEMME 2022!

Helsingin Kaupunginteatteri tiedottaa: 
kevätkauden esitysten aikatauluihin muutoksia

HELMIKUUN 2022 ESITYKSET PERUTAAN 
- MUUTOKSIA KEVÄÄN 2022 OHJELMISTOON  
Koronarajoitusten vaikutukset esitys- ja harjoitustoimintaan ja ylei-
nen pandemiatilanne siirtävät Helsingin Kaupunginteatterin kevät-
näytäntökauden 2022 aloitusta. Kaikki helmikuun 2022 esityksem-
me on peruttu ja koko kevään ohjelmistoon tulee muutoksia. 
Alun perin tammi-helmikuulle suunnitellut ensi-illat, Once suomek-
si, Näytelmä joka menee pieleen, Mikko Räsäsen tulevaisuus ja Hil-
jaiset sillat, saavat ensi-iltansa maaliskuussa. Uudet ensi-iltapäivät 
varmistuvat myöhemmin. Esitysten peruuntuminen aiheuttaa muu-
toksia myös loppukevään esityskalenteriin.
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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: Aikakausmedia ry

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)
1.1.22 alkaen:
Avoin työttömyyskassa A-kassa 
PL 116
00531 Helsinki
Puhelinpalvelun numero on 020 690 455 (ma – pe klo 8.30 – 15.00)
https://a-kassa.fi/asiakaspalvelu/

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 2022 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 2022 
• Markkinoiden edullisin jäsenmaksu! 

• 112 euroa koko kalenterivuosi 2022
• Seniorijäsenyys (yli 65 v*)) 59 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 115 euroa vuosi 2022. 


