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Pääkirjoitus

Uuden oppiminen innostaa

K

evät on kohta kukkeimmillaan ja kevään juhlapäivät, äitienpäivä ja koulujen päättäjäiset edessä. Pimeimpinä aikoina tuntuu, että kevään ja kesän tuloon on ikuisuus, mutta yhtäkkiä se yllättää valollaan. Mieli virkistyy kummasti.
Merkonomiksi valmistuva Hannele
Toivonen on esimerkki motivoituneesta
aikuisopiskelijasta, joka vaihtoi alaa ravintolapuolelta toimistotehtäviin. Sirkka
Warvas haastatteli tähän lehteen Hannelea
aiheesta, miksi hän halusi opiskella liiketalouden perustutkinnon työskenneltyään
jo monta vuotta työelämässä. Hannele innostui uuden oppimisesta, vaikkei itse sitä
olisi uskonutkaan. Hän kertoo nyt elävänsä mielenkiintoisessa odotuksessa: mitä
elämä tuo tullessaan. Hannele Toivonen
kehottaa myös muita rohkeuteen opiskel-

la uutta. ”Koulutus ja uuden oppiminen
kannattaa aina!” Onnea valmistuvalle
merkonomille!
Lehtemme toinen haastateltava on pitkäaikainen Helmeri-jäsen Marja-Terttu
Lamminen, joka on osallistunut aktiivisesti Helmeri-matkoille. Pyysin Helmerien pääsiäismatkalla Marja-Tertulta mielipiteitä Dublinin matkasta ja Helmeri-matkailusta muutenkin. Marja-Terttu kertoi,
että hänet on helppo innostaa matkoille;
hän tekee niitä paljon, paitsi Helmereiden, myös perheen ja ystävien kanssa.
Kielistä, eri maista ja kulttuureista kiinnostunut Marja-Terttu haluaa paneutua
matkakohteeseen perusteellisesti. Hän
kiittää Helmereitä monipuolisesta tapahtumatarjonnasta. Jokainen jäsen voi valita
niistä mieleisensä.

Helmereille on varattu taas ensi syksyksi uusia mielenkiintoisia tapahtumia,
matkoja koti- ja ulkomaille, teattereita,
vierailuja ja näyttelyitä. Kannattaa käydä katsomassa aina silloin tällöin yhdistyksen kotisivuja www.helmeri.fi, koska
uusimmat tapahtumat löytyvät sieltä. Ilmoittautumisissa on hyvä pitää kiirettä,
koska suosituimpien tilaisuuksien paikat
voivat loppua nopeasti. Tervetuloa uusiin
tapahtumiimme syyskaudella.
Kaunista kevättä ja
rentouttavaa kesää lukijoillemme!
Onnea keväällä valmistuville
alan ammattilaisille!
Merja Äimänen

Kuva: Liisa Kotimäki

Opi välillä pysähtymään, muuten mikään
arvokas ei ehdi saada sinua kiinni.
(Positiivarit)
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Haastateltava Hannele Toivonen, Luksia,
Kommentaattori Tiina Vesanen, Luksia

Ammatinvaihdosta uusien
mahdollisuuksien merkonomiksi
❦ Teksti ja kuvat: Sirkka Warvas

M

ielenkiintoista kuulla
mitä Hannele Toivonen ajattelee rohkeasta ammatin vaihdostaan. Sitä
ennen hänen oli otettava itseä
niskasta kiinni ja hakeuduttava uudelleen koulun penkille.
Meille itse kullekin tulee elämässämme vaiheita, jolloin
itsestämme riippumattomista
syistä voimme joutuakin tyhjänpäälle, ainakin hetkeksi.
Hannele Toivonen on kokenut
hyppäyksen mukavasta työstä ihan uudenlaiseen tulevaisuuteen. Kuinka paljon meiltä
löytyy rohkeutta ja uskallusta
avata ovi ihan uuteen?

hommaa, jossa tehtiin paljon
nuorten kanssa töitä.
Yhteiskunnallinen lama iski myös tälle alalle. Hommat
ja työtunnit alkoivat käymään
vähiin yrityksessä. Hannele
teki rohkean hyppäyksen tyhjänpäälle ja jättäytyi hetkeksi
työttömäksi mietiskelemään.
Hannele luotti kuitenkin saavansa töitä. Kokemushan oli
ollut vastata koko myymälän
toiminnoista yrittäjän tavoin
itsenäisesti. Hakiessaan useisiin toimisto- ja talousalan yrityksiin Hannele sai aina vastauksen, ettei hänellä ollut alan
koulutusta.

Mistä kaikki alkoi

Sittenkin koulun penkille
– aikuisena

Hannele suoritti aikoinaan
hotelli, - ravintola, - ja suurtalousalan perustutkinnon. Kylmäkkönä hän työskenteli kolme vuotta Hotelli Elohovissa
Veikkolassa. - Viihdyin kyllä
hyvän porukan kanssa. Sitten
tuli elämässäni vaihe, jolloin
halusin jotain aivan muuta
keittiötoimintojen pyörittämisen tilalle. Kysyin itseltäni: tätäkö minä oikeasti haluan tehdä, Hannele pohdiskeli.
Tuumasta toimeen ja hakemus Video Film Town
Oy:hyn. Aluksi Hannele vastasi Nummelan toimipisteestä, sitten Nummelan ja Lohjan toiminnoista ja viimeisenä vuotena hän toimi Lohjan
myymäläpäällikkönä. Hannele toteaa sen olleen tosi kivaa

4

Hannele Toivosella oli lannistava muisto yrittäjyyskoulutuksesta vuosia sitten. Silloin hän ajatteli, ettei enää
ikinä lähde kouluun. Mutta
tässä tilanteessa elämä asetti
vaihtoehdon. Hän päätti ottaa lusikan kauniiseen käteen
ja pyrkiä sittenkin opiskelemaan – vieläpä aikuisiällä.
Kynnys oli tosi korkea, etenkin kun selkäpiissä tökki tuo
ikävä koulutuskokemus. Päätös oli kuitenkin tehty ja sillä
tiellä hän nyt on, eikä loppu
taida häämöttääkään. Hannele haki Nummelan Luksiaan
aikuisopiskelijaksi opiskelemaan liiketalouden perustutkintoa, merkonomiksi. Koulutus osoittautui tosi monipuo-

Hannele joutui kysymään muutaman kerran itseltään mitä minä työstäni haluan. Nyt työssäoppimisen kautta hän sai vastauksen - tätä olen etsinyt ja nyt palapelini viimeinen pala loksahti kohdalleen. Täällä hän voi toteuttaa laaja-alaisesti piilossa olleita kykyjään.

liseksi koko liiketoimintaa
ajatellen. Kun siihen liitettiin
oma työkokemus, Hannele alkoi toden teolla innostua.
Päätös suorittaa koko koulutuspaketti oli lopulta helppo,
kun sisään oli päässyt. Han-

nele alkoi kaiken opiskelun
alusta, eikä ottanut vain yksittäisiä moduuleja. Toinen
rohkeutta kysyvä päätös oli
jättäytyä päiväopiskelijaksi.
– Onhan se haasteellista tasapainoilla kolmen eri roolin
Helmeri 2-2018

kanssa: koulu – työssäoppiminen – koti.
Suuri kiitos kuuluu miehelleni, joka on ollut koko ajan
vahvana tukena auttaen selviämään opiskelusta. Tottakai
normaalin vapaa-ajan on joutunut siirtämään sivummalle –
odottamaan aikaa sitten kun…
Aikuinen päiväopiskelija on riippuvainen myös toimeentulostaan. Toimeentulo
saattaakin nousta useimmille
kynnykseksi hakeutua opiskelemaan, joskus mahdottomaksikin. Yhteiskunnassamme on
kuitenkin monia eri tahoja,
joista voi saada tukea.
Hannele kertookin oman
mutkikkaan tiensä toimivaan
lopputulokseen pääsemiseksi.
Hänellä oli jatkumo: opiskelupaikan saaminen – oppilaitoksen neuvonta – ammattiliiton
ansiosidonnainen tuki uudelleen koulutukseen – kun määritellyt päivät loppuivat, Kelalta tuli työmarkkinatuki –
työharjoittelusta vakinaiseksi
työntekijäksi valmistumisen
jälkeen.

Työssä oppiminen avasi oven
mielenkiintoiseen uuteen
Työharjoittelupaikkaan hakiessaan Hannele pyrki ensin tilitoimistoon työssäoppijaksi.
Hän oli mieltänyt tilitoimiston

oikeaksi tieksi talousalan ammattiin. Hän ei silloin osannut ajatella tulevaisuutta pidemmälle eikä jälleen kerran
kysyä, onko tämä juuri minun
juttuni. Näin jälkeenpäin miettien Hannele toteaa olevansa
erittäin tyytyväinen monipuolisempaan työhön. Nyt hän saa
laaja-alaisesti toteuttaa omia
piilossa olleita kykyjään, innovatiivisuuttaan, sekä uteliaisuuttaan kaikkeen uuteen.
– Itse oivalsin, että näissä
puitteissa haluankin olla ja
mennä eteenpäin tällä tiellä,
tyytyväinen Hannele vakuuttaa löytäessään piilossa olleet
kykynsä.

Työssä oppimisesta
vakinaiseksi työntekijäksi
Työssä oppimispaikaksi löytyi kansainvälinen T&G Nordic Oy Nummelasta. Hyppäys miehiselle alalle: erilaisten
komponenttien maailmaan.
Yritys valmistaa niitä lääketieteen tarpeista teollisuusautomaatioon, puolustusvoimista
ilmailualaan, avaruudesta mereen, sekä tuulivoimasta aurinkoenergiaan. Sisaryrityksiä on
Norjassa, Ruotsissa, Puolassa
ja USA:ssa. Täysin uudenlainen kansainvälinen työympäristö alkaakin tuntua Hannele
Toivosesta omalta jutulta.

– Lähtiessäni lomamatkalle
Sri Lankaan esimieheni kysyi,
haluaisinko käydä tutustumassa meidän siellä olevaan tehtaaseen. Silloin en vielä mielestäni ollut valmis, mutta
kiinnostaisi kyllä tulevaisuudessa, Hannele visioi. En pelkää hypätä uuteen. Selväähän
on, ettei minun tarvitsekaan
tietää kaikkea automaatioon
liittyvistä tuotteista; tuotteisiin on erikseen kunkin alan
ammattilaiset. Mutta riittää,
että tiedän ohjata kulloisenkin
asiakkaan oikeaan paikkaan ja
oikean henkilön luo saamaan
tarvitsemansa tietoa. Positiivisella asenteella ja iloisella mielellä pärjää työyhteisössä pitkään, Hannele vakuuttaa.

Uusi alue Hannelelle on
myös koulutusrekisterin ylläpito. Hän on ollut mukana luomassa koulutussuunnitelmaa
ja on tällä hetkellä sen ylläpitäjä ja vastuun kantaja.
Hannele Toivonen kuului
ISO 9001:2008 -sertifikaatin
luontitiimiin, jossa hän oli
päivittämässä konsultin kanssa henkilöstöhallinnon asioita. Teknologiamessuilla hän
osallistui osaston rakennusryhmään. Tulevaisuudessa Hannele nähdään mahdollisesti
myös messuemäntänä. Yritys
sponsoroi joskus myös erilaisia urheilutapahtumia. Parhaillaan Hannele postitti itse tekemiään kustuja lähiaikoina pidettävään asiakastilaisuuteen.

Mielenkiintoisia tehtäviä

Hannele Toivosen
terveiset lukijoillemme

Hannele tekee yrityksessä alustavia kirjanpidollisia
työtehtäviä ja hoitaa erilaisia
toimistotöitä tulevalla nimikkeellä toimistosihteeri. Hän
mainitsee näistä paperitöistä
jo nyt laajennettuja työtehtäviä. Työpaikalla pidettiin esimerkiksi joulukuussa Suomi
100 -juhlat henkilökunnalle
ja samaan aikaan he saivat
vieraita Norjasta. Hannele sai
olla organisaattorina sekä visualisoijana.

Pian koko koulutukseni on viimeistä silausta vaille valmis.
Muutaman viikon päästä saan
tutkintotodistuksen käteen ja
vakityöpaikka odottaa tässä
mielenkiintoisessa yrityksessä.
Nyt elän mielenkiintoisessa
odotuksessa, mitähän elämä
tuokaan tullessaan.
Olen valmis, sillä koulutus
ja uuden oppiminen kannattaa
aina! Ole sinäkin rohkea, kyllä
varmasti onnistut, niin onnistuin minäkin. ❦

Hannele iloitsee uusista tilavista toimistotiloista. Tänne he
pääsivät muuttamaan hänen
työssäoppimisen aikana. Nyt
elämä hymyilee - kohta merkonomitodistus kädessä samoin
vakiotyöpaikka varmistunut.

Helmeri 2-2018
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Vierailimme Eduskunnassa

Helmer
Edu sku it
n n a ss
27.2.18 a

Istuntosali oli vierailumme aikana lähes tyhjillään. Istuntosalin
seinällä on Wäinö Aaltosen (1894-1966) kuulu veistosryhmä
Työ ja tulevaisuus (1932).

❦ Teksti: Liisa Kotimäki Kuvat: Liisa Kotimäki ja Merja Äimänen

H

elmereillä oli tilaisuus
käydä tutustumassa peruskorjatussa Eduskuntatalossa helmikuun lopulla.
Vierailu herätti niin suurta
kiinnostusta, että kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan.
Vierailulla oli viisikymmentä
ensiksi ilmoittautunutta. Turvatarkastuksen jälkeen vierailun emäntä, kansanedustaja
Sari Sarkomaa oli vastassa ja
toivotti meidät tervetulleeksi
vieraakseen peruskorjattuun

Eduskuntataloon. Sarin eduskunta-avustaja Sina Nordman
otti ryhmän opastettavakseen.
Tutustuimme upeasti remontoituun historialliseen rakennukseen. Mitään muutoksia rakennukseen ei ole tehty,
ainoastaan on kunnostettu
paikat entiseen loistoonsa.
Seiniä, kattomaalauksia ja iso
määrä alkuperäisiä kalusteita
on konservoitu. Samoin istuntosalin kupoli on puhdistettu
alkuperäiseen sävyynsä. Ehkä

Sari Sarkomaa kertoi Helmeri-ryhmälle uusista lainsäädäntöhankkeista.
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Kävimme istahtamassa istuntosalin lehterillä.

näkyvin kohde on istuntosalin patsaat. Pronssipatsaiden
tilalle on tuotu Wäinö Aaltosen alkuperäiset, kullatut kipsiveistokset.
Opastetun kierroksen jälkeen suuntasimme istuntosalin lehterille seuraamaan kyselytuntia, jonka jälkeen nautimme kahvit vierailijahuoneessa. Sari Sarkomaa kertoi
meille politiikan tärkeimpiä
kuulumisia, valtiovarainvaliokunnan työskentelystä sekä
ammatillisen koulutuksen kehityksestä. Lopuksi kyseltiin
Sarilta enemmän liiketalouden
alan opintoasioista ja käytiin
keskustelua.

Eduskuntavierailu oli todella kaikin puolin kiinnostava.
Suuret kiitokset emännille vierailun järjestymisestä ja esittelystä sekä kahvitarjoilusta.

Täysistuntoa seuraamaan!
Täysistuntoa voi mennä seuraamaan vierailijasisäänkäynnin kautta (sisäänkäynti B).
Kaikille täysistuntoon tuleville vieraille tehdään turvatarkastus. Juomapullot ja eväät
kerätään pois turvatarkastuksessa ja palautetaan vierailun
jälkeen, joten niiden tuomista
kannattaa välttää.
Lue lisää:
www.eduskunta.fi
Helmeri 2-2018

Hoidetaan jalat, kädet
ja koko keho kuntoon

Liisa Kotimäellä hoidetut kynnet ja pehmeät kädet!

❦ Teksti: Liisa Kotimäki Kuvat: Liisa Kotimäki ja Pirjo Onza

H

elmereille oli parina iltana maaliskuussa tarjolla edullisia jalkahoitoja
kauneudenalan oppilaitoksessa Prakticumissa. Oli aivan
ihana hemmottelu- ja rentoutumishetki arjen kiireiden keskellä.
Meidät otti vastaan aulassa
opettaja ja kaksi opiskelijaa.
Opiskelijat (20.3. käynnillä)
kertoivat opiskelusta ja kokemuksistaan Prakticumissa.
Koulun päätoimipiste sijaitsee
Helsingin Arabianrannassa.
Prakticumissa suoritetulla tutkinnolla pääsee arvostettuun
ammattityöhön ja tutkinto antaa myös kelpoisuuden jatkoopintoihin ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

Prakticumin kauneusalan
opiskelijat tekevät opiskelijatyönä kosmetologipalveluja
ajanvarauksella. Palveluvalikoima Prakticumin kosmetologikoululla on laaja: siihen
sisältyy monipuolisia jalka-,
käsi- ja kasvohoitoja, meikkauksesta ripsien ja kulmien värjäykseen, sekä vartalohoitoja.
Koululla jalkahoito meni aivan samalla kaavalla kuin jalkahoitolassakin. Ensin jalkoja
pidettiin lämpimässä vedessä
kylvyssä jonkin aikaa. Sen jälkeen hoitaja tutki ne tarkkaan.
Koululla on käytössä kaavake,
joka täytettiin; kyseltiin muun
muassa allergiat, joten minulle
jäi hoidosta hyvin turvallinen
olo.

Harjoittelua tulee niin paljon, että oppilaat tekevät koulutuksensa aikana yhteensä
varmaan kymmeniä ja kymmeniä jalkahoitojakin. Sen
huomasin minua hoitaneen
opiskelijan otteissa. Mielestäni ammattitaito ja otteet vastasivat ihan valmistuneen kosmetologin tasoa. Olin hyvin
tyytyväinen hoitoon, lisäksi
hoitajani oli niin mukava. Jalkahoidon jälkeen jalat olivat

Helmer
hemmo eiden
ttel
6. ja 20 uillat
.3.18
ihanan kevyen tuntuiset, siistit
ja kosteutetut.
Hoitaja neuvoi, että jos haluaa käydä säännöllisesti esimerkiksi jalkahoidossa, sopiva väli voisi olla neljä kertaa
vuodessa. Seuraavan kerran
aion siis mennä jalka-, käsi
ja kasvohoitoon toukokuussa.
Aion ottaa hoitajan suosituksesta keväällä myös vartalohoidon, sillä hinnat ovat niin
edulliset. ❦

Prakticum tarjoaa Arabianrannassa monipuolisia palveluita edullisesti opiskelijoiden tekeminä.
KAUNEUSHOITOLA PRAKTICBEAUTY
Prakticumin kauneushoitola toimii melkein kuin tavallinen
hoitola, jonne voit varata aikoja hoitoihin ja meikkaukseen. Opiskelijoiden tekemät hoidot kuitenkin kestävät
ajallisesti pidempään kuin normaalissa kauneushoitolassa.
Kaikki hoidot tehdään aina opettajan valvonnassa. Hoitolasta voi myös ostaa kauneudenhoitotuotteita. Ajanvaraukset ja lisätietoja p. 020 7699 735.
HIUSSALONKI PRAKTICHAIR
PrakticHair toimii kuten tavallinen parturi-kampaamo,
mutta opiskelijoilla on enemmän aikaa eri työvaiheiden
suorittamiseen. Tästä syystä hinnat ovat edullisemmat.
Kaikki käsittelyt tehdään aina opettajan valvonnassa. Salongista on myös mahdollista ostaa hiustenhoitotuotteita.
Ajanvaraukset p. 020 7699 733.
RAVINTOLA PRAKTICUM
Ravintola on avoinna maanantaista torstaihin kello 11.13. Lounasmenu käsittää kolme ruokalajia. Sähköposti:
restaurangen(a)prakticum.fi
AJONEUVOHUOLTOA
Kaikkien automerkkien huollot ja korjaukset, myös rengastyöt. Sähköposti: teknikbutiken(a)prakticum.fi
SÄHKÖASENNUKSIA
Suoritetaan sähkötöitä omakotitaloissa sekä tehdään lisäasennuksia ja sähkösaneerauksia. Korjataan ja huolletaan
myös kotitalouslaitteita.
IT-HUOLTOA
Huolletaan tietokoneita ja asennetaan tietoverkkoja kiinteistöihin.

Irmeli Satka istuu hoitotuolissa ja nauttii jalkahoidosta!
Helmeri 2-2018

Prakticum ammattioppilaitos
Jan-Magnus Janssonin aukio 5, 00560 Helsinki
www.prakticum.fi
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Pääsiäinen
irlantilaisittain

it
Helmer a
i ss
Dublin 8
.1
30.3.-3.4

Dublinin keskustassa sijaitseva Trinity College on vaikuttava yliopistokampus.

H

elmerien tämän vuotinen
pääsiäismatka suuntautui Dubliniin ja päiväksi myös Belfastiin. Meitä oli
matkalla mukava neljätoista
hengen Helmeri-ryhmä, jota
asiantuntevasti luotsasi paikallinen suomalaisopas Merja O´Connor. Viisipäiväisen
matkamme aikana näimme
ja koimme Dublinia laajasti:
sen historiaa, kulttuuria ja toki
iloista pubikulttuuriakin. Ilmat
vaihtelivat aito irlantilaiseen
tapaan pääsiäisen aikana, mutta vaikka välillä satoi, niin ei

meidän tahtiamme haitannut.
Kevät oli kuitenkin Irlannissa:
nurmet ja pellot viheriöivät ja
kevätkukat kukkivat.
Pääsiäispäivänä teimme
päivämatkan Pohjois-Irlantiin
ja Belfastiin. Siirryimme rajaa
huomaamatta Irlannin tasavallasta Ison-Britannian hallinnoimaan Pohjois-Irlantiin.
Mielenkiintoinen päivä kaikin
puolin. Tutustuimme muun
muassa komeaan, monikerroksiseen Titanic-museoon,
näimme kaupungin ongelmaalueita halkovan ”rauhanmuu-

Temple Barin talot ja pubit ovat toinen toistaan hauskempia - aina täynnä ihmisiä, musiikkia ja iloista menoa.

8

Pääsiäiskukat kukoistivat Pyhän Patrikin katedraalin
puistossa.

Helmeri-ryhmämme lähdössä vesibussikierrokselle Liffey-joelle.

Innokas kuvaaja Pirjo Yläsuutari ikuistamassa Crafton Streetin
"patsaita".
Helmeri 2-2018

Belfastin sataman telakka-alueella vuonna 2012 avattu
suuri Titanic-museo on upea paitsi ulkoa myös sisältä.
Museoon meidät johdatteli opas Merja O´Connor.

Belfastin parin kilometrin pituista "rauhanmuuria" kuvaamassa Anu Koskinen (vas.) sekä Ulla ja Veikko Vana.

rin”, johon on maalattu
muistoja väkivaltaisista
julmuuksista sekä rauhan juhlinnasta. Belfastin rauhansopimus solmittiin tasan kaksikymmentä vuotta sitten, pitkäperjantaina 10.4.1998.
Kiitos Helmeri-ryhmälle mukavasta yhdessäolosta pääsiäismatkalla.
Merja Äimänen
Dublinin kaduilla tuli vastaan yllätyksiä, kuten Molly Malone kärryineen.

Ahkera Helmeri-matkailija

Marja-Terttu Lamminen
❦ Haastattelu ja kuvat: Merja Äimänen

”Kielet ja matkailu
ovat sydäntäni lähellä”
Marja-Terttu Lamminen on
ollut mukana monilla Helmeri-matkoilla, viimeksi pääsiäismatkalla Irlannin Dublinissa. Innokkaina liikkujina
Marja-Terttu ja Helmeri-kaveri Kirsti Ipatti ehtivät kävellä kymmeniä kilometrejä
ympäri Dublinia ja tutustua
samalla kaupungin tärkeimpiin nähtävyyksiin.
Pyysin Marja-Terttua kertomaan, mitä hänelle jäi erityisesti mieleen Dublinin matHelmeri 2-2018

kasta sekä ajatuksia Helmerimatkailusta yleensä.

Kerro ensin itsestäsi, Marja-Terttu
– Olen laskentamerkonomi
vuodelta 1991. Olen työskennellyt taloushallinnon
erilaisissa tehtävissä Orionkonsernin palveluksessa vuodesta 1988. Olen naimissa ja
minulla on kaksi aikuista lasta, poika ja tytär. Kielet ovat
aina kiinnostaneet minua ja
olen opiskellut kouluaikojen

Marja-Tertun piti toki maistaa
aitoirlantilaista Irish Coffee´a.
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Marja-Terttu ja Kirsti (kuvassa keskellä) hämmästelevät Crafton
streetin pääsiäisvilinää.

jälkeenkin useita eri kieliä
työväenopistossa ja iltalukiossa. Tällä hetkellä opiskelen
portugalia. Matkailu on myös
rakas harrastus. Pidän matkustamisesta erilaisten ihmisten kanssa. Teen matkoja perheen, ystävien ja Helmereiden
kanssa. Minut on melko helppo innostaa lähtemään matkalle. Lisäksi harrastuksiani ovat
jooga, kuntosali ja kävely.
Helmeri-jäseneksi liityin
melko pian valmistumiseni
jälkeen vuonna 1991. Tuntui
hyvältä olla oman alan ihmisten joukossa.

Helmeri-matkoilla eri maissa
– Helmerien kanssa olen matkaillut ennen tämän kevään Irlannin matkaa ainakin Shanghaissa, Pekingissä, Islannissa,
Istanbulissa, Krakovassa, Portugalissa, Espanjassa, Jordaniassa, Italiassa ja Virossa useita
kertoja.
Marja-Tertun mukaan Dublin on mukava kaupunki liikkua kävellen; kilometrejä
hänelle kertyi Kirsti Ipatin
kanssa reilut kolmekymmentä
viiden päivän aikana. Reipasta
toimintaa!

Dublinissa nähtyä ja koettua
Kysyessäni Marja-Tertulta,
mitkä olivat hänen suosikki-
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kohteensa Dublinin matkalla
saan pitkän listan.
– Mieleeni jäivät erityisesti yliopisto Trinity Collegen
kampusalue sekä sen kirjasto, Old Library ja kuuluisa
historiallinen kirja, The Book
of Kells. Kävelykierroksella ihastuttivat Grafton Street
-ostoskatu, Molly Malonen
patsas sekä kaupungin upeat
puistot patsaineen. Tutustumisen arvoisia ovat vanhat
arvokkaat ja historialliset rakennukset: The General Post
office, The Bank of Ireland,
Dublin Castle, Saint Patrick’s
Church ja Christ Church.
Mukavat muistot jäivät muun
muassa viskimuseosta, Irish Whiskey Museum´sta, ja
vanhan arvokkaan pankkisalin, nykyisen ravintolan The
Bank´in lounaasta.
– Pääsiäislauantain iltajumalanpalvelus komeassa,
vanhassa kirkossa, Christ
Churchissa, oli erittäin mieleenpainuva ja mielenkiintoinen kokemus anglikaanisesta pääsiäisjumalanpalveluksesta.
– Dublinin linnassa, Dublin
Castlessa, osallistuimme Kirstin kanssa hyvälle opastetulle
kierrokselle. Kansallisgalleria,
National Gallery, teki minuun
myös vaikutuksen, etenkin,

Marja-Terttu muuttui Crafton streetillä irlantilaiseksi maahiseksi.

kun en ennestään tuntenut
irlantilaista maalaustaidetta. Erilainen mieleenpainuva
kokemus oli Irish Whiskey
Museumin opastettu kierros,
johon sai yhdistettyä maisteluakin. Oppaamme Paul oli
loistava, hän kertoi elävästi
irlantilaisen viskin historiasta
ja nykypäivästä.
– Kirkot ovat aina mielenkiintoisia vierailukohteita,
joissa on usein paljon taidetta;
jaksan aina hämmästellä lasimaalausten kauneutta. Hauskuutta puolestaan tarjosi Irlannin oma, vihreä Hop on Hop
off -bussi. Kierroksella meillä
oli mainio kuljettaja Jack, joka oli samalla opas; hän kertoi
laulun lomassa kiinnostavasti
Dublinin ja Irlannin historiasta.
Marja-Tertun mielestä pääsiäismatkamme oli kokonaisuutena onnistunut. Häntä
ilahduttivat myös ystävälliset
ja iloiset irlantilaiset sekä mukavien pubien hyvä ruoka ja
juomat.
– Dublinin lisäksi päiväretkemme Belfastiin ja vierai-

lu Titanic-museossa olivat
ehdottomasti käymisen arvoisia.

Entä tulevat Helmeri-matkat –
minne haluaisit matkustaa?
– Haluaisin käydä Helmereiden kanssa esimerkiksi viinimatkalla Loiren laaksossa,
New Yorkissa, Italiassa Milanon seudulla ja Garda-järvellä, Ateenassa, Latviassa ja
Liettuassa, luettelee MarjaTerttu toivekohteitaan.
– Terveisiä Helmeri-hallitukselle: olen usein kuullut
kadehtivia kommentteja, että
Helmereillä on tosi paljon hyviä tapahtumia. Olen samaa
mieltä, Helmereillä on paljon
tapahtumia, voi valita sitten
mihin osallistuu oman kiinnostuksen mukaan. Yhteistyömatkat SOK:n Eläke-Eevojen
kanssa ovat myös hyvä juttu.
Matkojen ajankohdista toivomukseni olisi, että matkat
eivät osuisi kuukauden vaihteeseen. Taloushallinnossa on
toisinaan haastavaa saada lomaa tällaiseen aikaan. ❦
Helmeri 2-2018
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Matti Paatelaisen taidenäyttelyssä
Pitkäaikainen Helmerien jäsen Matti Paatelainen on myös
taiteilija, jolla on aikaa nyt eläkkeellä ollessaan enemmän tärkeälle taideharrastukselle.
Matin uusimpien taulujen näyttely nimellä Vapaa kuin taivaan lintu oli maaliskuussa Helsingissä Jade Galleryssa. Avajaisissa vieraita viihdyttivät upeasti sopraano Liisa Sunila ja
hänen säestäjänsä Olli Yli-Harju.
Matti oli kutsunut myös Helmereitä näyttelynsä avajaisiin
maaliskuun ensimmäisenä päivänä.
Matin tauluissa hehkuu suomalainen luonto hienoissa väreissä – niin kesällä kuin talvellakin. Matin omien sanojen mukaan
hän on innostunut tutkimaan pilviä ja niiden värejä. Erilaisia
pilviä – useimmiten poutapilviä - Matin tauluissa usein onkin.
Kiitos mukavasta tilaisuudesta taiteesi parissa.
Merja Äimänen

Matti kertoi näyttelyn avajaisissa taulujensa
synnystä ja mielenmaisemistaan.

Anni Purontaa (vas.) kuuntelemassa
Matin tervetulosanoja.

Helsinki-päivä
Helsinki juhlii ja houkuttelee syntymäpäivänään tiistaina 12.6.
kaupunkilaisia ja matkailijoita. Ohjelmaa on aamusta iltaan,
keskustasta kaupunginosiin. Päivästä on kehittynyt kaupunkijuhla, joka tarjoaa runsaasti ohjelmaa, tekemistä ja näkemistä
kaikenikäisille. Kaupungin keskusta täyttyy juhlakansasta, musiikista ja erilaisista tapahtumista. Tapahtuman valmis ohjelma
julkaistaan toukokuussa.
Linkki: www.helsinkipaiva.fi

Kirjasto ei hiljene lomakaudeksi
Tutustu Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
– SMYL:n uusiin kotisivuihin: www.smyl.fi.

Tulevia
teatteritapahtumia
La 29.9.

Musikaalimatka Lahteen

The Sound of Music

Lähdemme kokopäivän retkelle Lahden Kaupunginteatteriin katsomaan rakastettua Rodgers & Hammersteinin musikaalia The Sound
of Music.
Hinta: 105 euroa, johon sisältyvät bussikuljetukset, musikaalilippu ja lounas.

Helsingin kaupunginteatterissa syksyllä
27.9. klo 19.00
Suuri näyttämö

24.10. klo 19.00
Studio Pasila

Harvey Fierstein - Cyndi Lauper

Agapetus

Kinky Boots -musikaali

Syntipukki

hinta: 75,00 euroa
(permantopaikat)
19.10. klo 19.00
Pieni näyttämö

Kekkonen ja
Kremlin tanssikoulu
hinta 36,00 e

Tarkemmat tiedot tulevat Helmerien nettisivuille: www.helmeri.fi
Helmeri 2-2018

Kirjastoissa tapahtuu kesällä: Rikhardinkadunkirjaston kesäpiha
avautuu koko kesäksi. Kalliossa luetaan ja neulotaan Novellikoukussa ja Etelä-Haagassa musisoidaan työpajassa. Tässä on
vain pari poimintaa kesän tapahtumatarjonnasta.
Lue tapahtumista lisää: www.helmet.fi/tapahtumat

hinta: 25,00 euroa
22.11. klo 19.00
Arena-teatteri

Pullo Cavaa ja aurinkoa
hinta on 40,00 e
11.12. klo 19.00
Pieni näyttämö

Hinta

hinta: 36,00 euroa
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Helmerin ruokanurkkaus
Teksti ja kuvat: Rauni Mononen

SAVOLAINEN RUOKAPERINNE
– suomalaista ruokahistoriaa osa 2

Savolaisia perinneherkkuja kesäpöytään
Viime vuoden viimeisessä Helmerissä saimme opastusta
perinteisen savolaisen, juureen leivotun ruisleivän
valmitukseen. Tällä kertaa paneudumme perinneruokiin:
muikkukukkoon, juhannusrieskaan ja ruispuolukkapuuroon.
Isäni oli himokalastaja ja niistä kalansaaliista valmistettiin
muikku- tai ahvenkukkoja. Haukea, lahnaa ja säynävää suolattiin ja kuivattiin ns. kapakalaksi. Kapakalasta talviaikaan
keitettiin perunakattilassa syötävää kotona paistetun ruisleivän
ja kirnupiimän kera. Kirnupiimä tai kokkelipiimää, joka on
maitoruuista tunnetuin herkku ja tuo esille emännän taidon.
Laiska emäntä tarjoaa hiespiimää, joka on hellanreunalla seisotettua ja kokkeloitunutta kuorittua maitoa. Joidenkin savolaisten mielestä paras velli on piimävelli. Kun ohrajauhovelli
on kiehunut vähintään tunnin, siihen lisätään hapanta piimää.
Jos velliin lisättiin jo alkuvaiheessa mukaan kypsymään herneitä tai papuja, saatiin piimärokkaa. Kunnon savolainen pitää
arvossa uunissa herotettua aitoa kokkelipiimää. Rahkamaista
kokkelipiimää syötiin sellaisenaan, välipalana tai jälkiruokana.
Kukko-nimityksen alkuperästä on muutamia veikkauksia. Todennäköisesti se juontaa juurensa piirakan pulleasta, kukkuraisesta muodosta. Kalakukko on Savon ylpeys. Se sai Euroopan
unionin Aito perinteinen tuote -nimisuojauksen vuonna 2002.
Savossa on aina käytetty runsaasti ruista. Ruisleipä ja erilaiset
rieskat ovat kuuluneet pitopöytien tarjoiluihin yhtä hyvin kuin
arkiruuan lisäkkeeksi. Ruisleipä syrjäytti ohraleivän 1700-luvulla. Ruisleipä syntyy vaivaten ja hyrräten.
Kalakukko onnistuu myös sähköuunissa. Itse tehty kukko on
täydellinen kesäeväs, sillä siinä on mukana niin leipä, kala kuin
lihakin. Palanpainikkeeksi sopii kylmä maito tai piimä. Kukon
leipominen onnistuu aloittelijaltakin, kunhan noudattaa ohjeita.
Tärkeintä on saada taikinankuoresta ehjä, jotta kukko ei ”laula”
uunissa. Kääreeksi sidottu leivinpaperi ja folio pitävät kukon
mehevänä pitkän kypsennyksen aikana.

MUIKKUKUKKO
Kuori
Täyte
3 dl vettä
1200 g pikkukaloja, muikkuja tai ahvenia
		
(700 g perattuina ja pää poistettuna)
2 tl suolaa
200 g luutonta siankylkeä tai voita
4 dl ruisjauhoja
(itse käytän voita)
4 dl vehnäjauhoja 1 rkl suolaa
25 g voita tai öljyä 1 rkl riisiä
Sekoita vesi, suola, jauhot ja voi tai öljy kiinteäksi taikinaksi.
Kauli taikina hyvin jauhotetulla työpöydällä soikeaksi, noin 30
senttiä leveäksi ja 40 senttiä pitkäksi levyksi. Jätä se keskeltä
noin 1½ sentin ja reunoilta noin ½ sentin paksuksi. Aseta taiki-
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nalevy leveyssuunnassa eteesi. Ripottele taikinalevyn keskelle
riisi. Sen tarkoituksena on imeä itseensä ylimääräinen kosteus.
Levitä päälle kerroksittain perattuja kaloja pituussuunnassa tai
poikittain koosta riippuen. Sirottele kalakerrosten väliin suolaa. Lado päälle lihaviipaleet tai voinokareita. Taita taikinan
reunat täytteen päälle. Kostuta saumakohdat vedellä ja painele
tiiviisti kiinni.
Taita myös taikinan päät yhteen päälle ja häivytä saumakohdat hyvin veden avulla taikinaa hieromalla. Saumat on saatava
tiiviiksi, muuten ne aukeavat paistumisen aikana. Kääri kalakukko leivinpaperiin. Paketoi se vielä alumiinifolioon. Paista
sitä pari tuntia 200-asteisessa uunissa ja jätä se sitten 12 tunniksi hautumaan hyvin mietoon (75 -100 C) uuniin. Kenellä on
leivinuuni, silloin kukko ”kuorrutetaan” arinalla ja sen jälkeen
kääritään papereihin hautumaan. Yleensä se tarjotaan voin kanssa siivuiksi leikattuna. Toinen tapa on leikata päältä kansi pois
ja sitten leikata kuorta spiraalimaisesti kukon ympäri.
Seuraavaa reseptiä käytän, en nyt ihan viikoittain, mutta kyllä kuukausittain ja se kulkee minulla nimellä juhannusrieska,
muualla röpörieska, röhkö-, ryynirieska, nyrkkilimppu, hiilikko
tai myllypöllö. Suomessa rieskaperinteen mielletään kuuluvan
Savoon. Nimitysten ja rieskatyyppien runsauden suhteen Savo
voittaa helposti koko muun Suomen. Entä mistä rieska on kotoisin? Miten se on löytänyt tiensä Savon sydänmaille?
Suomessa rieskoja, nostattamattomia ”pikaleipiä” on tehty
Lappia myöten ja vain Varsinaissuomi ja Uusimaa ovat rieskattomia alueita. Vanhimmat rieskan ”esiäidit”, jotka ovat jo kivija pronssikaudelta, ovat löytyneet Sveitsin Alpeilta. Ne oli tehty
eri viljalajeista ja ne muistuttivat lähinnä paahdettua puuroa.
Elias Lönnrotin mukaan rieska on happamatonta taikinaa
tai ohraleipää, eli Gananderin sanakirjan mukaan ”otraleipää”.
Rieska on aina tuoretta, eikä sitä voi ruisleivän tavoin säilyttää
viikko- tai kuukausikaupalla.

JUHANNUSRIESKA
0,5 dl vettä
1 l piimää
4 dl rieskaryynejä
1 muna
2 rkl öljyä tai voisulaa
1 tl (reilu) suolaa
Laita ryynit turpoamaan veteen
noin tunniksi tai kiehauta mikrossa n. 10 min. Lisää piimä, muna,
öljy ja suola. Kaada seos leivinpaperin päälle uunipellille. Paista rieskaa 200 asteessa noin 50 –
60 min. Tarjoa munavoin kanssa.
Helmeri 2-2018
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RUIS- PUOLUKKAPUURO
Matalassa lämmössä yön yli
hautunut, todella vaivaton
puuro.
4 dl pakastepuolukoita tai pakastamattomia
1½ l kuumaa vettä
4 dl ruisjauhoja
½ dl sokeria
Survo puolukat puunuijalla tai haarukalla, jotta survos
jää karkeaksi. Mittaa kuuma
vesi ja puolukkasurvos uunivuokaan (vettä 2-3 l). Sekoita
ruisjauhot ja sokeri joukkoon. Hauduta puuroa 150:ssä asteessa uunin alaosassa, ensin pari tuntia. Laske lämpö 120:een ja
jatka hauduttamista vielä noin 8 tuntia. Leivinuuniin puuro
jätetään yöksi hautumaan ja aamulla uunissa odottaa sileäksi
muhinut herkku, joka maistuu imeltyneenä aavistuksen mämmiltä. Mitä matalampi uunin lämpö ja mitä kauemmin puuro
saa uunissa hautua, sitä imeltyneempi mausta tulee. Tarjoa
puuro lämpimänä tai kylmänä maidon ja (sokerin) kanssa.
Myös mustikkapöperö maistuu jälkkärinä, jossa on talkkunajauhoja ja mustikkasurvosta.
Savolaiselle kakku ja kaakku merkitsevät kahta eri asiaa.
Kakku on leivän viipale ja kaakku makea leivonnainen.
Kerrotaan papin ja lukkarin palanneen kinkereiltä. Pappi
lukkarille kehumaan, että olipas maukas liemi siinä kalakeitossa. Lukkari myöntää liemen hyväksi, mutta oikaisee papin
ruokatietämystä ja sanoo keiton kyllä olleen lihakeittoa. Kun
ei yhteisymmärrykseen päästä, on hevonen käännettävä takaisin ja kinkeriemänniltä palattava kysymään keiton alkuperää.
Se oli kapakalakeittoa. Tämä kuivatusta kalasta valmistettu
keitto oli yleistä kinkeriruokaa.
Herkutellaan savolaisittain!
Rauni
Helmeri 2-2018

Stadin asukastalot
Asukastilat toimivat asukkaiden olohuoneina, kokoustiloina, kahviloina, näyttelytiloina,
netti- ja/tai infopisteinä. Niissä
on monenlaista harrastustoimintaa kaikenikäisille.
Asukkaat ja järjestöt voivat
vuokrata tiloja iltaisin ja viikonloppuisin omaan käyttöönsä. Toiminta on asiakkaalle
maksutonta. Vain tilojen vuokraamisesta, materiaaleista ynnä muusta toiminnan ja palvelujen toteuttamiseen liittyvistä
kustannuksista saatetaan periä
korvaus.
Asukastalot eteläisessä Helsingissä: Punavuoren asukastalo
Betania, Kumppanuustalo Hanna ja Kampin kappeli.
Asukastalot itäisessä Helsingissä: Asukastalo Mylläri, Kontulan lähiöasema, Vuosaaren lähiöasema.
Asukastalot pohjoisessa Helsingissä: Asukastalo Oulunkylän
Seurahuone, Asukastalo Saunabaari, Malmin toimintakeskus ja
Pihlajamäen lähiöasema.
www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/asukastoiminta

Suomen Liikemiesten
Kauppaopistosta tulee
Business College Helsinki
Ammatillisesta oppilaitoksesta Suomen Liikemiesten Kauppaopistosta tulee Business College Helsinki. Uusi nimi otetaan
virallisesti käyttöön 1.8.2018, mutta olemme jo uudella nimellä
esillä tapahtumissa ja medioissa kevään ja kesän 2018 aikana.
Oppilaitos on koko historiansa ajan kouluttanut ammattilaisia
erityisesti pääkaupunkiseudun yritysten palvelukseen. Tänä päivänä se kouluttaa liiketoiminnan sekä
tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisia – peruskoulun päättävistä työssäkäyvien täydennyskoulutukseen sekä
yritysten henkilöstökoulutukseen.
Uusi nimi on muodossa Business
College Helsinki, mutta oppilaitos painottaa nimessään Business Collegea. Se sijaitsee Helsingissä, mutta sen toiminta-alue
on laaja; se toimii myös virtuaalisesti ja kansainvälisillä kentillä.
Opiskelijoita kuultiin uutta visuaalista ilmettä valitessa. Business College Helsinki tulee käyttämään nimilogoa ilman graafisia elementtejä.
Lähde: Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
www.businesscollege.fi
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Kuva: Liisa Kotimäki

Nesteenä voit käyttää myös kermaa tai kermaviiliä, jolloin
rieskasta tulee pehmeämmän makuinen. Taikina on hyvin
löysää, joten valitse suora uunipelti saadaksesi tasapaksun
valmiin rieskan.
Minä yleensä liotan ryynejä vuorokauden. Ryynit ovat ohraa ja nimeltään rieskaryynejä, ja resepti on toiselta nimeltään
Ohrarieska, mutta kotonani se oli juhannusrieska, koska sitä
tehtiin aina juhannukseksi.
Isäni kotipaikan nimi oli Otramäki, siellä viljeltiin paljon
juuri ohraa.
Perheemme syö mieliherkun heti, kun se on uunista valmistunut, lämpimänä, joko oikean voin tai munavoin kanssa.
Kotonani rieskoja paistettiin joko kaalinlehdillä tai tuohituokkosissa leivinuunin arinalla.
Lähellä Juvaa on Rapion Mylly, www.rapiontuote.fi. Siellä
Rapion koskenpartaalla on Myllykahvila ja myymälä, josta
löytyvät erilaiset ruis-, ohra-, kaura- ja vehnätuotteet. Siellä
toimii myös kesäteatteri.

Tapahtumakalenteri
Osallistumismaksutili: FI88 1270 3000 1009 95.
Maksaessasi käytä maksuviitettä. Jos maksat useamman tilaisuuden yhdellä kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti
sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.
Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin!
Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin
tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen.

Käy lukemassa www.helmeri.fi-nettisivuilta uusimmat tiedot tapahtumista.
ke 16.5. klo 16.30
Timo Sarpaneva -näyttely
23.3.2018 – 23.9.2018
Designmuseo
Korkeavuorenkatu 23, Helsinki

Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Designmuseon uutuuteen: hienoon Timo Sarpaneva -näyttelyyn.
Tavataan Designmuseon aulassa noin viisitoista minuuttia ennen
opastuksen alkua. Museokorttilaiset – muistakaa ottaa korttinne
mukaan!
Hinta: 13,00 euroa (sisältää lipun ja opastuksen),
6,00 euroa Museokortilla.
Maksuviite: 30766
Ilmoittautumiset ja maksut 9.5. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
http://www.designmuseum.fi/

To-su 24.-27.5.
Pohjois- ja Keski-Viron aateliskartanoita
Matka on täynnä.
Ohjelma
1. päivä torstai 24.5.
Klo 8.00-8.15 Irene jakaa maihinnousukortit Länsiterminaali 2:ssa.
Klo 8.15- Aamiaisbuffet laivan ravintolassa kannella 8 sen etukäteen varanneille (14 €/hlö).
Klo 9.00 Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee kohti Tallinnaa.
Klo 11.15 Saavumme Tallinnan A-terminaaliin (ulos kansi 6).
Sataman parkkipaikalla meitä vastassa Tartosta tutut opas Virve
Vast ja Padise Buss/Rein Pikkpõld.
Aloitamme Harjumaan kartanoihin tutustumisen Väänan kartanosta,
22 km:n päässä on Ohtun kartano.
Vielä 25 km ja saamme leivoskahvit Kernun kartanossa
Vajaan 100 km:n päässä noin klo 18 odottaa illallinen ja majapaikkamme Järvamaalla Paidessa Neljän kuninkaan hotellissa tai Türi-Allikulla Veskisilla-hotellissa. Koko ryhmä ruokailee samassa paikassa.
Illalliseen ei kuulu jälkiruokaa.
2. päivä pe 25.5.
Klo 7.30 lähtien hotelliaamiainen oman aikataulusi mukaan.
Klo 9.00 kieppeillä lähdetään Veskisillan hotellista Paiden kautta.
Hotellista 7,5 km länteen sijaitsee Väätsän kartano, Kooli tänav 1,
6 km etelään Kirnan kartanoon.
21 km koilliseen Sargveren kartanossa (opastus ja lounas).
Klo 14-15.15 tutustumisen jälkeen nautimme lounaan.
Jatkamme koilliseen Länsi-Virumaalle 42 km Kiltsin kartanoon.
32 km pohjoiseen Rakvereen, Viron 5. suurimpaan kaupunkiin majoitumme kahdeksi yöksi Villa Theresaan tai Art Hotel B&B.
Ilta on vapaana omatoimiseen Rakvereen tutustumiseen.
3. päivä la 26.5.
klo 7.30-9.00 Aamiainen hotellissa.
Klo 10.00-11.00 Rakveren kaupunkilaisen museo, Pikk 50.
Arknan kartano pohjoiseen 7,7 km. Kartanon juustolassa valmistetaan erilaisia juustoa, johon käytetään tilan omaa ensiluokkaista
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maitoa (500 lehmää). Mekin maistelemme näitä hyviä juustoja.
Rägaveren kartano Ajo kaakkoon n. 12 km.
Mõdrikun kartano /Mõdriku mõis 4,3 km.
Palaamme Rakvereen päivälliselle klo 15.30. Takaisin hotelliin. Loppupäivä vapaata lepoon, hoitoihin, nähtävyyksiin tai lasilliselle...
4. päivä su 27.5.
Klo 7.30-9.00 Aamiainen hotellissa.
Leegin tilan puutarhassa Mahun kylässä.
Karape Kalama -talomuseo, Museo esittelee myös rannikkokulttuuria
ja maaseudun historiaa.
Aluksi rannikkoa pitkin 18 km Vihulan kartanoon.
Matkan viimeisessä kartanossa meillä on myös kahvitarjoilu.
Taakse jää Länsi-Virumaa ajaessamme 93 km Tallinnan A-terminaaliin, jossa olemme n. 15.30.
Klo 16.00 Viking XPRS:n Bistro Buffet -ruokailu ennakkoon varanneille (26 €)
Klo 16.30-19.00 Viking Line m/s XPRS Tallinnasta Katajanokalle.
Hinta 376 € (yli 40 hlöä), 1 hh-lisä 70 € (kaikki on varattu),
laivan aamiaisbuffet 14 €, Bistro buffet 26 €.
Maksuviite: 30737
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta: www.helmeri.fi
Helmerivetäjä: Irene Uimonen

Pe 3.8. klo 8.30
Päivämatka Haminaan

Hurmaavan Haminan Tattoo

Matka on täynnä.

Helmereille oli varattu muutama paikka SOK:n Eläke-Eevojen retkelle
Haminaan ja Hamina Tattoo -konserttiin elokuun ensimmäisenä perjantaina.
Ennakkomaksu (lipun hinta): 45,00 euroa, maksuviite: 30546
Sitovat ilmoittautumiset ja ennakkomaksut 22.11. mennessä.
Loppumaksu:
Muut kustannukset (kuljetus, lounas, opastus, vierailut) tarkentuvat
myöhemmin. Hinta osallistujamäärästä ja lounaspaikasta riippuen
on alle 50,00 euroa. Loppumaksun ja maksupäivän Irene Uimonen
ilmoittaa heti hintojen varmistuttua.
Tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi
Vetäjä: Irene Uimonen

To-pe 9.-10.8.
Matka Tallinnan Birgitta-festivaaleille:

La Bohéme -ooppera

Matka on täynnä.

Torstaina 9.8.18
Noin klo 10.45 tapaamme Viking Linen Katajanokan terminaalin alakerrassa oikealla olevan matkanjärjestäjien tiskin luona tai muussa
Helmeri 2-2018

Tapahtumakalenteri
vapaassa paikassa, jossa jaan edestakaiset maihinnousukortit. Laivaan pääsemme vasta n. kello 11.10. Käytössämme on pieni sisähytti matkatavaroille.
Klo 11.15 Bistro Buffet -ruokailu sen etukäteen kauttani tilanneille
(26 €).
Klo 11.30 Viking XPRS lähtee
Klo 14.00 saavumme Tallinnan A-terminaaliin.
Sataman parkkipaikalla meitä odottaa Amer Auto Oy:n bussi, joka
vie Park Inn by Radisson Central -hotelliin****, Narva mnt 7 C. Lähetän sinne ennakkoon majoituslistan (nimi, syntymäaika, kansalaisuus), joten hotellikorttia ei tarvitse täyttää.
Klo 18.10 bussikuljetus hotellilta Piritalle, Kloostri tee 9.
Esitystilassa Piritan raunioluostarikirkossa on pehmustetut tuolit
nousevissa riveissä, ikkunasuojat ja katos.
Klo 19.00 Giacomo Puccinin La Bohéme -ooppera on Puccinin kotiteatterin Teatro del Giglion (Lucca, Italia) huipputuotanto. Tunnettu ohjaaja Marco Gandini.
Paikat riveillä 2-5 ja 14, joista
toiveen saat esittää.
Esityksen päätyttyä Amer Auton bussi tuo meidät takaisin
hotelliin.
Perjantai 10.8.18
Klo 6.30 lähtien monipuolinen buffet-aamiainen hotellin Kompassravintolassa.
Klo 11.45 luovutamme hotellihuoneet.
Klo 12.00 lähdemme Amer Autolla (matkatavarat bussissa) mielenkiintoiselle, leppoiselle Harjumaan retkelle, joka päättyy A-terminaaliin klo 16.50. Bussissa meitä odottaa Tartosta ja kartanokierrokselta tuttu Virve Vast.
Klo 16.50 saavumme A-terminaaliin. Lähtöselvitys ja laivaan pääsy
suljetaan Tallinnassa 20 minuuttia ennen lähtöä.
Klo 17.30 Bistro Buffet ensimmäisessä kattauksessa ennakkoon
maksaneille.
Viking XPRS lähtee klo 18.00 tai aikaisemmin. Katajanokalle saavumme klo 20.30.
Varausmaksu on oopperalipun hinta 50 €, eräpäivä 12.4.18.
Varausmaksua ei palauteta.
Loppumaksu max. 144 € (min. 30 hlöä), 1 hh-lisä 38 €,
Bistro Buffet 26 €/suunta.
Irene ilmoittaa loppumaksu suuruuden osanottajamäärän selvittyä. Eräpäivä 5.6.18. Maksuviite: 30708
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Passi tai virallinen henkilöllisyystodistus mukaan!
Helmerivetäjä: Irene Uimonen.
Matkan toteuttajana HansaTravel OÜ/Virve Vast.

Ma – to 3.-6.9.
Matka Pärnuun ja Tarttoon

Viron kirjallisuuden suuret nimet
Lydia Koidula ja etenkin Aino Kallas ovat tunnettuja ja rakastettuja sekä Virossa että Suomessa. Virossa juhlistetaan vuonna 2018 itsenäistymisen 100-vuotisjuhlaa, ja siksi kansallisrunoilija Lydia Koidula ja hänen sykähdyttävät teoksensa ovat erityisen ajankohtaisia.
Ja äskettäin on ilmestynyt ensimmäinen elämäkerta Aino Kallaksesta: Silja Vuorikurun teos ”Aino Kallas – Maailman sydämessä” tuo
hänen elämäntarinansa ja laajan tuotantonsa taas lukevan yleisön
luo.
Ensin vieraillaan Lydia Koidulan kotikaupungissa Pärnussa. Siellä on
hänen nimikkopuistonsa ja patsaansa. Avajaisjuhlissa 1929 puheen
piti Aino Kallas, joka on myös kirjoittanut Koidulasta. Pärnussa on
Koidulan museo.
Koidulan synnyinpaikan Vändran sekä Viljandin ja Elvan kautta
Helmeri 2-2018

matkataan Tarttoon. Sinne Lydian perhe muutti 1863, ja siellä hänen isänsä J.V. Jannsen perusti Vanemuise-seuran. Sitä pidetään
ammattilaisteatterin syntymävuotena Virossa.
Tartossa, Viron sivistyksen ja kulttuurin kaupungissa, nähdään sekä
Koidulan että Kallaksen kotitalot, käydään Viron kirjallisuusmuseossa ja kansallismuseossa – sekä kuullaan näiden valovoimaisten kirjailijoiden elämästä ja tuotannosta.
Helmereille on varattu Tarton kirjallisuusmuseon jälkeen opastettu
vierailu Tarton yliopistoon, jossa tutustutaan muun muassa komeaan juhlasaliin ja museoon.
Matkaohjelma (alustava):
Maanantai
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS:llä klo 10.30-13.00.
Alus lähtee Katajanokan terminaalista. Suoraan Tallinnan satamasta
lähdetään kohti Pärnua, jonne matkaa noin 130 km. Ennen majoittumista hotelliin tehdään lyhyt kaupunkikiertoajelu ja vieraillaan
Lydia Koidulan museossa. Talossa sijaitsi Koidulan isän Johann Voldemar Jannsenin 1857 perustaman ensimmäisen vironkielisen sanomalehden, Perno Postmeehen (sittemmin Eesti Postmees) toimitus
ja Lydia Koidula asui talossa 13 vuotta. Myöhäinen illallinen kävelymatkan päässä hotellista olevassa ravintolassa.
Tiistai
Aamiaisen jälkeen jatketaan Vändran kautta Kurgjan kylään. Lydia
Koidula syntyi 24.12.1843 Vändrassa. Tutustutaan Kurgjan kylässä
sijaitsevaan kirjailija Carl Robert Jakobsonin maatilamuseoon. Maatilamuseossa esillä Jakobsonin elämää käsittelevä näyttely. Museoon kuuluu talon asuintalon lisäksi navetta, mylly ja sauna. Tilaa
viljellään edelleen.
Kurgjasta jatketaan Mulgimaalle Viljandiin, jossa tehdään kaupunkikierros. Tämä hansakaupunki sai kaupunkioikeudet jo vuonna
1283. Täältä jatketaan edelleen Elvaan, jossa nähdään ulkopäin talo, jossa Aino Kallas asui kesäisin. Edelleen Tarttoon, jossa majoittuminen illansuussa Raatitorin laidalla olevaan Draakon-hotelliin.
Lounas päivän aikana.
Päivän ajomatka noin 205 km.
Keskiviikko
Aamiaisen jälkeen tehdään kaupunkikierros, jonka aikana nähdään
ulkoapäin talot, joissa Lydia Koidula ja Aino Kallas ovat asuneet ja
vieraillaan Viron kirjallisuusmuseossa, joka on Viron kirjallisuuden
ja kansanrunouden keskusarkisto ja sen kokoelmiin kuuluu noin 10
000 vironkielistä teosta. 1863 Koidulan perhe muutti Tarttoon, jonne Johann Voldemar Jannsen perusti Vanemuise-seuran, jota pidetään virolaisen teatterin syntymävuotena Virossa. Hänen johdollaan
kaupungissa pidettiin 1969 ensimmäiset Laulujuhlat.
Helmereille varattu opastettu tutustuminen Tarton yliopistoon.
Lounas päivä aikana.
Torstai
Aamiaisen jälkeen tutustutaan uuteen Viron kansallismuseoon, joka sijaitsee entisen Raadin lentotukikohdan ja Raadin kartanon alueella. Sitten jatketaan Pöltsamaalle, jossa sijaitsi Viron Aleksanterinkoulu, jota pidetään Viron ensimmäisenä lukiotasoisena kouluna.
Koulun perustaja oli Lydia Koidulan isä Johann Voldemar Jannsen.
Vieraillaan Pöltsamaan museossa, esitellään Pöltsamaan ritarilinnan
ja kaupungin menneisyyttä. Linnassa oli aikoinaan Liivinmaan kuninkaan residenssi. Jatketaan edelleen Tallinnaan. Keittolounas päivän aikana. Päivän ajomatka noin 200 km.
Viking XPRS lähtee Tallinnasta klo 17.00 ja saapuu Helsinkiin Katajanokan terminaaliin klo 19.30.
Hotellit:
Koidula Park ***
Kuninga 38, 80014 Pärnu,
puh. +372 447 7030
www.koidulaparkhotell.ee
Hotelli Draakon ***
Raekoja Plats 2,
51003 Tartu,
puh. +372 744 2045
www.draakon.ee
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Matkan hinta: 357,00 euroa
Maksuviite: 30698
Ilmoittautumiset ja maksut:
Ilmoittautuminen ja varausmaksu 150,00 e/henkilö 30.5. mennessä, loppumaksu 13.7. mennessä.

Klo 8.30 Lähtö täsmällisesti Mikonkadun tilausajolaiturista Erikssonin bussilla (tuttu kuljettaja Kari Arvilommi) kohti Visavuorta (E12,
133 km).
Klo 10.20-11.55 Visavuori, Emil Wikström ja Kari Suomalainen, Visavuorentie 80, Tarttila.

Matkan hintaan sisältyvät matkat, 1 yö Pärnussa, 2 yötä Tartossa,
opastetut kiertoajelut, museo- ja yliopistovierailut. Puolihoito.
Tarkemmat tiedot www.helmeri.fi

Visavuori on kuvanveistäjä Emil Wikströmin kansallisromanttinen
ateljeekoti, jonka taiteilija suunnitteli ja toteutti Sääksmäen maisemiin 1893-1912. Nykyinen asuinrakennus valmistui 1902 ja ateljeerakennus 1903. Keskieurooppalaista jugendia henkivä ateljeerakennus on kuin pieni linna. Alkuperäiseen ateljeeseen kuuluivat paitsi
korkea ateljeetila, myös Suomen ensimmäinen pronssivalimo sekä
Wikströmin harrastuksiin liittyviä tiloja, kuten pieni pimiö ja ikioma
tähtitorni. Valokuvauksen ja tähtitieteen lisäksi Wikström harrasti
musiikkia ja puutarhanhoitoa, joten vuoden 1912 laajennuksessa
hän lisäsi ateljeerakennukseen talvipuutarhan sekä parven veljensä
rakentamia urkuja varten. Ateljeen veistosnäyttely on nyt uudistettu täysin.

Laiva-aikataulu, Viking XPRS
3.9. Helsinki – Tallinna klo 10.30 - 13.00
6.9. Tallinna – Helsinki klo 17.00 - 19.30
Vastuullinen matkanjärjestä: Suomen Matka-Agentit Oy, www.matkaagentit.fi

Ma 24.9. klo 19.00
Pirkko Saisio – Jussi Tuurna:

Musta Saara - Outo ooppera Euroopasta
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki

Pirkko Saision uutuus, Musta Saara, syksyllä Kansalliseen
Musta Saara on musiikkinäytelmä Euroopan uudesta, haastavasta tilanteesta, monenlaisista yrityksistä koota ja hajottaa hauras vanhus. Jokaisella liikkeellä on oma tarustonsa sekä kiihkeä tulkinta
siitä.
Musta Saara rikkoo tabuja ja etsii uutta Eurooppaa. Musta Saara on
häikäilemätön peili Euroopan jo ikääntyneille, hämmentyneille kasvoille.
Pirkko Saision kirjoittama, Jussi Tuurnan säveltämä ja Laura Jäntin
ohjaama musiikkinäytelmä tuo huikean näyttelijäkokoonpanon Suurelle näyttämölle. Samojen tekijöiden HOMO! ja SLAVA! Kunnia. -esitykset Kansallisteatterissa ovat olleet yleisö- ja arvostelumenestyksiä.
Kantaesitys Suurella näyttämöllä on 12.9.2018.
Ohjaus: Laura Jäntti
Rooleissa: Kristiina Halttu, Katariina Kaitue, Jani Karvinen, Mikko
Kauppila, Janne Marja-aho, Juha Muje, Harri Nousiainen, Annika
Poijärvi, Erkki Saarela, Sinikka Sokka, Ulla Tapaninen, Timo Tuominen ja Tiina Weckström.
Kuoro: Linda Hämäläinen, Panu Kangas, Petri Knuuttila, Ville Mäkinen ja Taru Still.
Muusikot: Jussi Tuurna (musiikin johto), Tommi Asplund, Esko
Grundström, Topi Korhonen, Ville Leppilahti ja Sara Puljula.
Hinta: 39,00 euroa (norm. peruslippu 43,00),
paikat permannon rivillä 3.
Maksuviite: 30795
Ilmoittautumiset ja maksut 13.8. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.kansallisteatteri.fi

45 minuutin opastus käsittää Visavuoren ns. vanhan puolen eli Emil
Wikströmin ateljeen ja kodin. Kari Suomalaisen töihin Kari-paviljongissa voimme tutustua kierroksen jälkeen omaan tahtiin.
https://www.visavuori.com/
Klo 12.00-12.45 Ajamme Tampereelle, Åkerlundinkatu 4 (47,4 km).
Klo 12.50-14.00 Nautimme runsaan kotiruokalounaan Ravintola Mylläreissä.
Ravintola toimii tunnelmallisessa vuonna 1903 rakennetussa höyrymyllyssä. Noudettavana runsas salaattipöytä, talon leipää, päivän
keittoa, kaksi lämmintä ruokaa lisukkeineen sekä kahvia/teetä. Pöydissämme valmiina jäävesikannut. Muita juomia jokainen voi tilata
makunsa ja kukkaronsa mukaan. Kaikki ruoat laktoosittomia. Ilmoitathan ruokarajoitteesi jo paikkaa varatessasi tai vahvistaessasi.
Klo 12.05 Bussi lähtee Tampereen Teatteriin, Keskustori 2 (1,6 km).
(Takit voi jättää autoon. Narikkamaksu 2 €, myös maksuttomia naulakoita).
Klo 14.30- Retken kimmoke ensimmäistä kertaa Suomessa esitettävä
hauska ja liikuttava elokuvaan pohjautuva Sademies TT:n päänäyttämöllä.
Neljä Oscar-palkintoa voittanut Sademies-elokuva on koskettava ja
hauska tarina erilaisista veljeksistä ja heidän hitaasti heräävästä
kiintymyksestään.
TT sai lopulta luvan tehdä Sademiehestä näyttämösovituksen (Suomen kantaesitys 7.9.18).
Ohjaajana tietenkin Georg Malvius, jonka luotsaamana on syntynyt
myös TT:n kolme viimeisintä yleisön ja kriitikkojen rakastamaa menestysmusikaalia Les Misérables, Sugar–Piukat paikat ja Cats.
Päärooleissa loistavat näyttelijät Risto Korhonen (Raymond) ja Lauri
Halme (Charlie). Muissa rooleissa Matti Hakulinen, Arttu Ratinen,
Anna Ackerman ja Petra Heinänen.
Suomennos Anna Piirola, lavastus ja puvut Mikko Saastamoinen, valot Raimo Salmi, äänet Ivan Bavard.

Teatterimatka Tampereelle

https://tampereenteatteri.fi/
Kotimatkamme alkaa esityksen päätyttyä. Tarkan ajan lähetän myöhemmin infossani.
Reilun parin tunnin jälkeen saavumme Helsinkiin (179 km).

Visavuori ja Tampereen
Sademies

Hyvät permantopaikat riveillä 7-10. Liput jaan bussissa ja laitan
kiertoon käsiohjelman. Otathan museokorttisi mukaan!

To 27.9. klo 8.30

Helmereille on varattu paikkoja Irene
Uimosen järjestämälle päiväretkelle
Visavuoreen ja Tampereelle.
Retken hintaan sisältyvät bussikuljetukset, Visavuoren ateljeekodin opastus, Tampereella Ravintola Myllärien runsas buffetlounas ja ensimmäistä kertaa Suomessa näyttämösovituksena esitettävä Sademies Tampereen Teatterissa.
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Hinta: 79,00 euroa
Maksuviite: 30779
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian, maksut viimeistään
6.8. mennessä.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen
Helmeri 2-2018
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Ma 1.10. klo 19.00
HS esittää

Musta laatikko 12

Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia uudessa muodossa: ainutkertaisena elävänä esityksenä. Huippusuosittujen iltojen aikana
kuullaan kymmenkunta tositarinaa, joita ei ole aiemmin Helsingin
Sanomissa kerrottu. Kertojina ovat HS:n toimittajat ja kuvaajat.
Esitys 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.
Mustan laatikon ensimmäinen esitys nähtiin Kansallisteatterissa talvella 2016. Esitykset on myyty kerta toisensa jälkeen loppuun. Noin
kahden ja puolen tunnin mittaisen esityksen jälkeen tekijät kutsuvat yleisön jatkamaan iltaa kanssaan hetkeksi Suuren näyttämön
lämpiöön.
Hyvät permantopaikat riveillä 6-8.
Hinta: 29,00 euroa
Maksuviite: 30782
Ilmoittautumiset ja maksut 15.8. mennessä.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen
http://kansallisteatteri.fi/

Pe – ti 12.–16.10.
Syysmatka Bulgariaan

Sofia ja vanhaa Bulgariaa
Bulgarian pääkaupunki Sofia
on ikivanha kaupunki Balkan-vuorten välissä, Sofian
laaksossa. Kaupunkiin pääsee
kolmen solan kautta, ja historialliset reitit Adrianmereltä Keski-Eurooppaan, Mustallemerelle ja Egeanmerelle
kulkivat sen kautta.
Matkaohjelma (alustava):
Perjantai 12.10.
Lufthansan reittilennolla Münchenin kautta Sofiaan, jossa vastassa
suomea puhuva opas. Kuljetus hotelliin ja majoittuminen, jonka jälkeen lounas ja kaupunkikiertoajelu. Kiertoajelulla nähdään mm. Balkanin alueen merkittävimpiin kuuluva bysanttilaiskirkko, Pyhän Sofian kirkko, Aleksander Nevskin katedraali, Serdikan roomalaisaikaiset
rauniot, venäläinen kirkko, parlamentti, Kansallispankki ja Kansallisteatteri. Ilta vapaa.
Lauantai 13.10.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähtö suomea puhuvan oppaan johdolla Rilan vuoristoseudulle, Rilan luostariin, joka on Balkanin alueen tärkein ortodoksisen kirkon monumentti ja kuuluu
UNESCOn perintölistalle. Luostari perustettiin 900-luvulla ja on ollut
monta sataa vuotta Balkanin merkittävin ortodoksisen kirkon ja
kulttuurin keskus. Lounas luostarin läheisyydessä ja paluu Sofiaan
myöhään iltapäivällä.
Sunnuntai 14.10.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa vaikkapa ostoksille. Iltapäivällä lähdetään bussilla, Sofian ulkopuolella olevalle
viinitilalle, joka on rakennettu turkkilaisten 1400-luvulla tuhoaman
kristillisen luostarin paikalle. Viinitilalla maistellaan kolmea erilaista
laatuviiniä ja nautitaan lounas, jonka jälkeen paluu takaisin Sofiaan.
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Maanantai 15.10.
Aamiainen hotellissa. Päivä vapaa-aikaa ostoksille. Illallinen perinteikkäässä bulgarialaisessa ravintolassa, jossa on Folklore show.
Tiistai 16.10.
Aamiainen hotellissa. Uloskirjautuminen hotellista, jossa matkatavarat voi jättää hotellin säilöön. Omaa aikaa iltapäivään asti, jolloin kuljetus lentoasemalle. Lento Sofiasta Frankfurtin kautta Helsinkiin.
Matkan hinta: 1079 euroa/hlö
Maksuviite: 30685
Yhden hengen huonelisä: 275 euroa. (Yksinmatkustavan pitää
varata yhden hengen huone. Kysy huonekaveriksi mahdollisesti
toista yksin matkustavaa Helmeriä.)
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä.
Ilmoittautuminen ja varausmaksu 250,00 e/henkilö ilmoittautumisen yhteydessä, loppumaksu 31.8. mennessä.
Lufthansan lennot:
Helsinki - München LH 2467 klo 06.00-07.30
München – Sofia LH1702 klo 09.25-12.10
Sofia – Frankfurt LH1431 klo 19.00-20.20
Frankfurt – Helsinki LH 854 klo 21.30–00.50
Hintaan sisältyy:
* Lufthansan reittilennot Helsinki-München-Sofia-Frankfurt-Helsinki turistiluokassa veroineen, matkatavarat: 1 x 23 kg ruumaan
* lentokenttäkuljetukset sekä muut matkaohjelman mukaiset kuljetukset
* majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa
* hotelliaamiaiset, 3 lounasta, 1 illallinen ja kansantanssiesitys
* viininmaistajaiset
* matkaohjelman mukainen retkiohjelma
* suomenkielisen oppaan palvelut
Hotelli:
Hotelli Central Park
bul. ”Vitosha” 106, 1463 Sofia Center
Sofia, Bulgaria
Puh. +359 2 805 8181
www.centralparkhotel.bg
Matkalle tarvitaan passi.
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä vastuullisen
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n, erityisehtoja.
www.matka-agentit.fi

Hyvää kesää lukijoillemme!

Helmeri-toimitus

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

SAARENMAAN
OOPPERAPÄIVÄT
Kesä, Saarenmaa
ja oopperamusiikki
kuuluvat yhteen!

Matkalla myös saarikierros,
tutustuminen Koguvan museokylään.
1 illallinen, 1 lounas, 1 keittolounas.

18.-20.7. 460,sis. Carmen

25.-28.7. 595,-

sis. La Traviata ja Mustalaisparoni

PITKÄT LOMAT
ESPANJAN
AURINKORANNIKKO
Hotelli Barracuda, Torremolinos.
Puolihoitoateriat, retkiohjelmaa.

7.-28.11. 995,24.11.-14.12. 1.030,-

PORTUGALIN ALGARVE

Huoneistohotelli Alfagar II aparthotel,
Albufeira.

17.11.-10.12. 1.295,-

VIRON
KARTANOITA

mm. Väänan, Alun,
Sargveren, Muugan,
Rägaveren,
Mallan kartanot.

12.-14.6. ja 10.-12.7.
alk. 295,-

HARRY POTTER
JA LONTOO
sis. kiertoajelu,
studiovierailu

5.-8.7. ja 13.-16.10.
alk. 795,-

HANSAPÄIVÄT
TARTOSSA

LAATOKAN JA ÄÄNISEN
RISTEILY
8.-13.7. alk. 1.295,-

LIETTUAN JA LATVIAN
KIERROS
12.-17.9. 480,-

SKOTLANTI

19.-23.9. 1.395,-

AGATHA CHRISTIEN
ENGLANTI
3.-7.10. 1.295,-

KIINAN SUURET
NÄHTÄVYYDET

Peking ja Kiinan muuri,
Shanghai, Suzhou

6.-8.7. 250,-

10.-18.10. 1.895,-

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

HELSINKI, Teollisuuskatu 21 - helsinki@matka-agentit.fi - VAPAA-AJAN MATKAT 010 321 2800
Varaa matkasi 24 H - www.matka-agentit.fi
Puh. hinnat 8,28 snt/min (+alv 24 %).

Matka
agentit

Suomalainen matkanjärjestäjä

Helmerien tapahtumakalenteri 2018
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Ke 16.5.

16.30

Timo Sarpaneva -näyttely, Designmuseo

13,00 e,30766

To-su 24.-27.5.

8.00

Matka Viron aateliskartanoihin

376 e, 30737

Pe 3.8.

08.30

Matka: Hamina Tattoo

loppumaksu avoinna, 30546

To-pe 9.-10.8.

10.45

Matka Birgitta-festivaaleille Tallinnaan

loppumaksu avoinna, 30708

Ma-to 3.-6.9.

9.30

Viron kirjallisuusmatka; Pärnu ja Tartto

357,00 e, 30698

Ma 24.9.

19.00

Musta Saara, Kansallisteatteri

39,00 e, 30795

To 27.9.

08.30

Matka Tampereelle: Sademies, TT

79,00 e, 30779

To 27.9.

19.00

Kinky Boots -musikaali, HKT

75,00 e

Musikaalimatka Lahteen, Sound of Music

105,00 e

Musta laatikko 12, Kansallisteatteri

29,00, 30782

Bulgarian matka: Sofia

1079 e, 30685

La 29.9.
Ma 1.10.

19.00

Pe-ti 12.-16.10.
Ke 24.10.

19.00

Syntipukki, Studio Pasila

25,00 e

Ti 11.12.

19.00

Hinta, HKT, Pieni näyttämö

36,00 e

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: www.helmeri.fi.
Osallistumismaksut tilille: FI88 1270 3000 1009 95. Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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Helmeri 2-2018

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2018
Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin 050 541 0285
merja.aimanen@helmeri.fi
merja.aimanen@hotmail.fi

Liisa Kotimäki, I varapuheenjohtaja
Puhelin 050 5418 597
liisa.kotimaki@helmeri.fi
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas@smyl.fi
Rauni Mononen, II varapuheenjohtaja
Puhelin 050 5148 321
rauni.mononen@elisanet.fi
Keijo Nyström
Puhelin 050 501 0255
keijo.nystrom@kolumbus.fi
Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka@gmail.com
Sirkka Warvas
Puhelin 0440 519 391
sirwaco.warvas@kolumbus.fi
Varajäsenet:
Marja Alppi
Puhelin 050 372 7422
marja.alppi@gmail.com
Tuuli Paavola
Puhelin 044 256 2901
tuuli.paavola@gmail.com

Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi, helmeri@helmeri.fi
Puhelin 050 428 5588 (päivystys ark. klo 9.00 - 14.00)
Helsingin Merkonomit on Suomen
Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n jäsen.

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

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

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

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

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
PL 110, 00181 Helsinki
Palvelunumero 0400 996 346
www.smyl.fi
Sähköpostit: info@smyl.fi, jasenrekisteri@smyl.fi
MJK-instituutti ja MJK-koulutus Oy
info@mjk.fi
Lintulahdenkatu 10, 00530 Helsinki
www.mjk.fi
Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi
Etelä-Suomi, puh. 0295 016 000, ma-pe 8-15
sähköposti: tyosuojelu.etela@avi.fi
Työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysneuvonta
Puh. 010 6076700
www.te-palvelut.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHTEYSTIEDOT
Työttömyyskassa Finka

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

http://finka.fi/

Työttömyyskassa YTK

www.smyl.fi
Liity YTK Työttömyyskassan jäseneksi

Ota tämä sivu talteen!

Varsinaiset jäsenet:

– lehti

Tervetuloa Helsingin Merkonomit ry:n
jäseneksi! Työssäkäyvä, opiskelija, seniori (yli 65 v)
- kaikille löytyy rahanarvoisia jäsenetuja!
Liity jäseneksi!

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

Tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme molemmat!

Jäsenedut

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten
jäsenetujen lisäksi, molemmat - sekä uusi
jäsen että suosittelija - saavat liittymislahjana
arvokupongit, jotka sisältävät:
Yöpymisen edulliseen hintaan
Original Sokos Hotel Virussa Tallinnassa
ajalla 1.9.-30.11.2018

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon
rahanarvoisia jäsenetuja.
● Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
● Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin
● itse ottamaasi yksilölliseen matkustajavakuutukseen, joka on voimassa jopa
90-vuotiaaksi asti
● koti-, auto-, henkivakuutus ym.
● Helmeri-lehti ja liiton jäsenlehti neljä
kertaa vuodessa
● Helsingin Merkonomit ry:n ja liiton
tarjoamat palvelut ja tapahtumat

Helsingin Merkonomit ry jäsenmaksu
●

Standard-luokan 1hh Standard-luokan 2hh
yhdelle henkilölle
kahdelle henkilölle
su-to 68 euroa
pe-la 80 euroa

su-to 73 euroa
pe-la 85 euroa

Majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen ravintola Merineitsissä
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• sisäänpääsyn Cafe Amigo -yökerhoon
(paitsi erikoistapahtumat, ikäraja 21 v)

●

Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
Varsinaiset jäsenet 103 euroa
koko kalenterivuosi 2018
Seniorijäsenyys (yli 65 v) 54 euroa
Opiskelijajäsenyys 0 euroa
Kaikki jäsenmaksuluokat ovat
verotuksessa vähennyskelpoisia!

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu
Voit halutessasi liittyä samalla kaikkien
palkansaajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi.

Liity heti! www.smyl.fi

www.smyl.fi/Liity jäseneksi.

Arvokuponki on voimassa ajalla 1.9.-30.11.2018
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen
mukaisesti. Arvokupongin ja varausohjeet saat
maksettuasi jäsenmaksun.

YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on
100 euroa vuosi 2018.

Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan
valitsemastasi laivayhtiöstä.

Liittymislomake www.smyl.fi
SMYL - SINUN LIITTOSI -

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

