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Pääkirjoitus

Kevät on kasvun aikaa

K

koulutuksen opintoaloista liiketalous ja
kauppa on edelleen suosittu: kolmanneksi
suosituin sosiaali- ja terveysalan sekä ajoneuvo- ja kuljetustekniikan jälkeen. Kevään yhteishaussa liiketalouden ja kaupan
alalle haki 3650 uutta opiskelijaa. Hienoa. Opetushallituksen tiedotteen löydät
tämän numeron sivulta 17.
Helmerien tämänpäiväinen kevätvuosikokous pidetään komeassa Keskustakirjasto Oodissa, jossa on tarjolla useita erikokoisia, hyvin varustettuja kokous- ja
ryhmätiloja. Ne ovat varattavissa pääosin ilmaiseksi, mikä on hyvää palvelua
kansalaisille. Olimme Helmeri-ryhmän
kanssa tutustumassa tähän hienoon Oodikirjastoon maaliskuun lopulla. Saimme
kierroksella monipuolisen katsauksen talon tarjontaan. Oodi on monitoimitalo ja
kansalaisten olohuone - enemmän kuin
kirjasto. Kolmannen kerroksen Kirjataivas on toki aito kirjastotila, mutta poik-

keava sellainen: valoisa, avara ja samalla
rento seurusteluhuone lukevalle kansalle
– myös lapsille. Oodissa voisi viettää koko päivän.
Helmereillä on vuosittain useita kymmeniä tapahtumia jäsenille. Viime vuonna
niitä oli 47, joihin osallistui noin 600 henkilöä. Kaikki mukavia tapahtumia, joissa
on ilo tavata toisia Helmereitä.
Syksyksi olemme varanneet taas paljon
uusia tapahtumia. Osa niistä on jo tässä
lehdessä, mutta uusiakin on tulossa, joten nettisivujamme kannattaa seurata ja
varmistaa, että ehtii mukaan mielenkiintoisiin Helmeri-tapahtumiin.
Kaunista kevättä ja mukavia kevätjuhlia!
Onnea keväällä valmistuville uusille alan
ammattilaisille!
Kevätterveisin
Merja Äimänen

Kuva: Liisa Kotimäki

evät on aina yhtä ihmeellinen. Sydäntä lämmittävä näky on lintujen
paluumuutto; näin yllättäen Runeberginkadun raitiovaunupysäkillä, kun
joutsenparvi saapui mereltä ja lensi vilkkaiden katujen yli kohti Töölönlahtea.
Se antaa uskoa huomiseen, samoin kuin
vihreiden versojen putkahtelu hyisestä
maasta. Silloin ajattelee, että tämä on
onnellinen maa.
Meillä on myös melkoinen vaalikevät:
niin eduskuntavaalit kuin eurovaalitkin
peräjälkeen. Jännittäviä aikoja koko Euroopalle. Toivottavasti tulevaisuus on aurinkoinen Suomessa ja muuallakin Euroopassa. Tätä kirjoittaessani vaalit ovat
vielä edessäpäin.
Kevät on myös kouluista valmistujien aikaa ja jatko-opintoihin hakeutujien
aikaa. Koulutus on maassamme laajasti arvostettua. Opetushallituksen tiedotteesta oli mukava lukea, että ammatillisen

Malja sulle, suvisää – sulle laulakaamme.
(C. M. Bellman)
Helmeri 2-2019
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Prakticumista valmistuu
taitavia ammattilaisia
❦ Tekstin toimittivat kauneudenhoitoalan
opiskelijat Emelie Nylund ja
Patricia Hassel
Kuvat: Liisa Kotimäki
Artikkelin alkuteksti: Liisa Kotimäki

Kauneusalan osaajia
Helmereillä on ollut ilo käydä
jo useamman kerran Prakticum-kauneushoitolassa jalkahoidoissa. Viimeksi olimme 23. tammikuuta yhdeksän
hengen porukalla ja ilta oli
taas menestys. Tekijät olivat
kauneudenhoitoalan opiskelijoita, erittäin huomaavaisia
ja osaavia kaikki. Jalkahoito
on paitsi ihanaa hemmottelua,
myös tärkeää huoltoa. Tuloksena olivat silkinpehmeät jalkapohjat ja kauniina hohtavat
kynnet.
Opiskelijat ovat kauneudenhoitoalan tulevia ammattilaisia. Kauneuden asiakastyöt,
muun muassa jalkahoidot,
ovat osa opiskelijoiden opintoja ja harjoittelua. Toimintaa
ohjaavat kosmetologian opettajat Maria Silvola, Camilla
Lindholm ja Erika Roslund.
Opiskelijoille, Emelie ja
Patricia, päivä oli jännittävä,

Kauneudenalan opiskelijat Patricia (vas) ja Emelie suorittivat ammattiosaamisen näytöt asiakaspalvelutilanteessa.

sillä oli heidän ammattiosaamisensa näyttöpäivä, jossa he
osoittivat asiakaspalvelu- ja
vuorovaikutustaito-osaamisensa. Samalla heiltä tuli suoritetuksi ammattiosaamisen
näyttö asiakaspalvelutilanteessa. He pitivät erinomaisen esityksen, josta alla oleva
kirjoitus on pääosin julkaistu.
Jalkahoidosta ja hemmottelusta nauttivat saivat myös mahdollisuuden tehdä kysymyk-

Opiskelijat Patricia (vas) Emelie vastaavat tehtyihin kysymyksiin.
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siä, joihin Emelie ja Patricia
vastasivat taitavasti.

Oppilastyönä saa
mitä erilaisimpia palveluja
Prakticum on monialainen
ruotsinkielinen ammattioppilaitos, joka järjestää ammatillista koulutusta sekä nuorille
että aikuisille. Päätoimipiste
sijaitsee Helsingin Arabianrannassa ja toinen toimipiste
Porvoossa.

Oppilaitoksen tarjontaan
kuuluvat ammatilliset perustutkinnot: merkonomi,
media-assistentti, datanomi,
ICT-asentaja, ajoneuvo-, automaatio-, sähköasentaja,
varaosamyyjä, vastaanottovirkailija, lähihoitaja, kokki,
tarjoilija, parturi-kampaaja ja
kosmetologi.
Kaikki ammatilliset perustutkinnot ovat laajuudeltaan
180 osaamispistettä eli kol-

Toimintaa ohjaavat kosmetologian opettajat Maria Silvola (vas)
ja Erika Roslund.
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me- tai kaksivuotisia riippuen,
onko opiskelijalla aikaisempia
kursseja, jotka voidaan lukea
hyväksi. Prakticumissa suoritetulla tutkinnolla pääsee
arvostettuun ammattityöhön,
tutkinto antaa myös kelpoisuuden jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

Terveyttä edistäviä palveluja
Kosmetologin tulee säilyttää
asiakkaan oma kauneus. Kosmetologit hoitavat asiakkaan
ihoa yksilöllisesti, opastavat
ja myyvät tuotteita sekä opastavat kauneudenhoitoasioissa.
Ihmiskehon suurin elin on
iho, joka on tärkeää pitää hyvässä kunnossa; jos iho on hyvässä kunnossa, pysyy itsekin
terveenä. Iholla on monta tärkeää tehtävää: suojata kehoa,
säädellä kehon lämpöä, pitää
se kosteana, säädellä nestetasapainoa, auttaa tuntemaan
ja tehostaa D-vitamiinin saantia.

Etualalla opiskelija Siiri hoitaa Anni Purontaan jalat kesäkuntoon. Keskellä opiskelija Jenny hoitaa Merja Äimäsen jalkoja ja taustalla opiskelija Ida hoitaa Merja Jokiahon jalkoja. Opettaja Erika (vas) seuraa opiskelijoiden työn etenemistä.

Kosmetologit toimivat
Kosmetologeja työskentelee
esimerkiksi kauneushoitoloissa, kosmetiikka-alan myymälöissä, kylpylöissä sekä teattereissa.
Kosmetologi, joka työskentelee kauneushoitolassa, tekee
eri hoitoja asiakkaille, esimerkiksi jalkahoito, vartalohoito,
kasvohoito, ripsien pidennykset ja paljon muuta, riippuen,
mitä valitsee.
Kosmetologi, joka työskentelee myymälässä, keskittyy myymään sopivia tuotteita asiakkaille. Esimerkiksi
Stockmannilta ja Sokoksesta
löytää tämän tyyppisen kosmetologin. Kosmetologi, joka
työskentelee kylpylässä, tekee
erilaisia hoitoja, joista yleisin
on vartalohoito. Kosmetologi,
joka työskentelee teatterissa,
hoitaa yleensä näyttelijöiden
meikkaukset.
Helmeri 2-2019

Jalkahemmottelussa olivat myös Paula Laukkanen (edessä) ja Ulla Vana.

Kosmetologi voi erikoistua
Kosmetologin alaan kuuluu
paljon eri hoitoja, joita ei opeteta perustutkinnoissa.
Kun valmistuu kosmetologiksi ammattikoulusta, saa itse
jatkaa opiskelua ja mennä eri
kursseille erikoistumaan, jos
haluaa oppia jotain muuta.
Esimerkiksi ripsienpidennyksiä tai kynsien pidennyksiä ei
opeteta kaikissa ammattikouluissa.
Kosmetologina voi opiskella ja erikoistua eri asioihin.
Neulaukset ja hoidot, jotka

menevät syvemmälle ihoon,
eivät kuulu kosmetologialaan,
sillä kosmetologit hoitavat ulkoista ihoa. Eri neulaushoitoja
voi opiskella kosmetologialan
jälkeen ja erikoistua niihin.

Kosmetologien työllistymisessä auttaa erikoistuminen.
Joukosta voi erottua erikoistumalla ja tarjoamalla lisäksi
monipuolisia hyvinvointipalveluja.

Prakticum kauneushoitola tarjoaa monipuolisia
kauneudenhoitopalveluita edullisina oppilastöinä.
Yhteystiedot
Prakticum
https://www.prakticum.fi/
Jan-Magnus Janssonin aukio 5, 00560 Helsinki
Ajanvaraukset: p. 020 7699 735
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Suomalaista arvotaidetta
Vanhassa pankkisalissa

Helme
Taides r it
äät
Mer it a iö
näyt te n
lys
28.2.2 sä
019

❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen
Lähde: Taidesäätiö Merita sr

.

Noin kahdenkymmenen osallistujan Helmeri-ryhmä tutustui helmikuun lopulla Taidesäätiö Merita sr:n vuoden
2019 taidenäyttelyyn Helsingin Aleksanterinkadulla sijaitsevassa Nordean mahtavassa
Vanhassa pankkisalissa, joka
on nykyisin pankin edustuskäytössä. Meritan taidesäätiö
pystyy harvoin ottamaan vastaan ryhmiä, koska edustustila
on Nordea-pankin ahkerassa
käytössä. Onneksi Helmereillä oli tilaisuus tutustua tähän
hienoon taidenäyttelyyn.
Ryhmäämme opasti näyttelyn
asiantuntija, taidesäätiön asiamies Anu Kehusmaa.
Tämän vuoden näyttelyssä
on esillä teoksia talviaiheen
ympäriltä Taidesäätiö Meritan
Suomen taiteen kultakauden
kokoelmasta. Esillä on teoksia muun muassa Albert Edelfeltiltä, Victor Westerholmilta
ja Akseli Gallen-Kallelalta.
Näyttely on esillä Vanhassa
Pankkisalissa joulukuun 20.
päivään asti.
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Helmeri-ryhmä ihastelemassa Vanhaa pankkisalia. Tilaa ja taidenäyttelyä esittelee Anu Kehusmaa (vas.).
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Taidesäätiö Meritan koko
kokoelma sisältää lukuisia
kansallisesti tunnettuja teoksia ja taidehistoriallisia harvinaisuuksia. Tällä hetkellä kokoelmaan kuuluu runsaat tuhat teosta, joiden tekijöinä on
yli 250 suomalaista taiteilijaa. Lähes kaikki säätiön kokoelman teokset on poimittu
Nordean suomalaisen edeltäjäpankin, Merita Pankin,
kokoelmasta. Sen juuret ovat
25 suomalaisen liikepankin,
etenkin Kansallisosakepankin ja Suomen Yhdyspankin
yli sadan vuoden aikana keräämissä kokoelmissa, jotka
suurimmillaan käsittivät yli
10 000 teosta.
Nordean komeat edustustilat ovat ahkerassa käytössä.

Uutisia

Suomen Kansallisoopperalla ja
-baletilla ennätyksellinen vuosi

Uusi ravintola
Estonia-teatterissa
Merja Äimänen

Tallinnan Estonia-teatterin alakertaan avattiin viime marraskuussa fine dining -ravintola, Estonia-ravintola, joka on avoinna koko illan ja tarjoilee ruokaa niin ennen ja kuin jälkeen esitysten. Ravintola ei ole tarkoitettu pelkästään teatterivieraille
vaan sinne voivat poiketa muutkin asiakkaat.
Ennen uutta ravintolaa Estonia-teatterissa ei ole ollut ruokaravintolaa 75 vuoteen. Teatterissa oli 30-luvulla neljä ravintolaa, viinibaari ja kesällä ulkoilmaravintola, mutta kaikki
tuhoutuivat vuoden 1944 pommituksessa. Nykyinen ravintola
toimii teatterin talvipuutarhassa, joka rakennettiin vanhan ulkoilmaravintolan tilalle.
Helmereille on varattu elokuun 31. päivänä Estonia-teatterin
West Side Story -musikaaliin lippuja ja sen yhteyteen teatterikierros ja kolmen ruokalajin menu Estonia-ravintolassa.
www.opera.ee/en/estonia-restoran
Helmeri 2-2019

Yleisö täytti Suomen kansallisoopperan ja -baletin esitykset
92-prosenttisesti vuonna 2018, ja lipputuloa oli ennätykselliset
12,3 milj. euroa.
Viime vuoden aikana ohjelmistossa oli 19 ooppera- ja balettiproduktiota, joista 9 oli uusia. Lisäksi toteutettiin suuri määrä
muita eri yleisö- ja ikäryhmille suunnattuja tilaisuuksia ja projekteja sekä vierailtiin 26 paikkakunnalla Suomessa. Esityksiä
oli yhteensä 654, joista maksuttomia 361. Kävijämäärät pysyivät lähes edellisten vuosien tasolla, kaikissa tilaisuuksissa oli
kävijöitä yhteensä 290 176.
Suoratoistot tukevat tavoitetta tuoda ooppera- ja balettielämykset kaikkien saataville. Nämä toteutettiin yhteistyössä
Ylen ja Helsingin Sanomien kanssa. Suoratoistojen, radiointien, televisiointien sekä levytysten avulla tavoitettiin kaikkiaan
1 203 529 henkilöä Suomessa ja ulkomailla.
Oopperan oma lipunmyyntijärjestelmä ja verkkokauppa otettiin käyttöön huhtikuussa 2018. Muutos mahdollisti kohdennetun markkinoinnin, samalla verkkokaupan osuus lipunmyynnistä kasvoi 40 prosentista 63 prosenttiin. Verkkokauppa on
osa oopperabaletti.fi-verkkopalvelua. Vuonna 2018 verkkopalvelussa vierailtiin yli 1,7 miljoonaa kertaa. Kasvua edelliseen
vuoteen oli hieman yli 20 prosenttia.
Lähde: Suomen kansallisooppera ja -baletti/ Viestintä
https://oopperabaletti.fi/
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Helmeri-ryhmä kuunteli kiinnostuneena kirjaston oppaan selostusta. Portaiden sisäseinään on maalattu lähes 400 eri sanaa, jotka on kerätty kysymykseen: “Kenelle kirjasto tulisi omistaa?”

Upea Keskustakirjasto Oodi
– enemmän kuin kirjasto
❦ Teksti ja kuvat Liisa Kotimäki

Helmereitä opasti tottuneesti kirjaston saloihin Oodin oma opas. Tutustumiskierroksemme alkoi tummien
ja massiivisten kierreportaiden
vierestä. Seinässä kierreportaiden kohdalla on kerrottu,

Kävimme Helmeri-ryhmän
kanssa maaliskuun lopulla
katsomassa, miltä Keskustakirjasto Oodi näyttää. Pääovista astuessa sisään vilkkaaseen aulaan ensivaikutelma
oli se, että ihmiset todella ovat
ottaneet Oodin omakseen. Se
on uudenlainen kirjasto, jonne on helppo tulla tekemään
työtä, hankkimaan tietoa, harToinen kerros
muistuttaa talon
rastamaan ja viihtymään. Oovinttiä, koska kirdi on juuri sitä, mitä sen on
toivottu olevan. Kolme kerros- jaston kantavat siltarakenteet ovat
ta, kolme tunnelmaa. Kirjataisiellä. Siltarakenvas, kaupunkiverstas, opiskelu, työskentely- ja kokoustilat, teiden ansiosta ensimmäisessä kerpelipalvelut, elokuva-, info- ja
leikkipuistopalvelut, Oodin ta- roksessa ei tarvita
pilareita.
pahtumat ja ravintolapalvelut.
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kenelle kaikille kirjasto on
omistettu. Seinässä luetellaan
lähes 400 ryhmää, muun muassa kissaihmisille, orvoille,
laiskoille, tohvelisankareille,
vanhuksille, lapsenlapsille,
sedille, hupsuille, väärinym-

märretyille ja pelkäämättömille…
Oodin katutaso on avointa
tilaa ihmisten kohtaamiseen
ja erilaisia tapahtumia varten.
Tässä 1. kerroksessa on muun
muassa Fazerin ravintola ja

Helmeri 2-2019

Ne näyttävät lumisateelta. Läheltä katsoessa huomaa, että vaikutelma syntyy
lasien sisä- ja ulkopinnoille maalatuista
valkoisista hiutaleista. Kirkkaalla säällä
hiutaleet himmentävät auringon säteitä.
Siellä kohoavat kirjaportaat, selfiekulmaus, jonne voi kiivetä ihastelemaan
kirjataivaan näkymiä. Maisema näkyy
Kiasman ja Kampin suuntaan.

elokuvateatteri Kino Regina.
Kirjaston palvelupiste on eteläisen sisäänkäynnin puolella. Siellä on myös Helsingin
kaupungin info, EU:n oma infopiste ja kirjojen omatoiminen palautuspiste. Kirjastossa
toimii myös kaupunkisuunniteluun osallistuva Brygga. Se
on näyttelytila, jossa saa tietoa kaupungin kaavoituksesta, asumisesta, liikenteestä ja
ympäristöasioista.
Suuntasimme kierreportaita
2. kerrokseen, jonka tunnelma
olikin aivan erilainen kuin sisäänkäyntikerroksen. Toinen
kerros on kokoontumisen ja
yhdessä tekemisen, oppimisen ja harrastamisen kerros.
Varaamosta voi varata tiloja
ja laitteita omaan tai ryhmänsä käyttöön: www.varaamo.
hel.fi.
Useat ryhmähuoneet on
tarkoitettu erilaisten ryhmien
käyttöön, esimerkiksi työpajoiksi tai kokoustiloiksi. Lisäksi on erikoisvarustettuja
ryhmätiloja, muun muassa
pelitilat, äänieristetyt studi-

ot, mediatila ja keittiö kokkaamista varten. Esimerkiksi
keittiö ja sen vieressä oleva
kokoustila yhdessä sopivat
pikku juhliin, vaikka lasten
syntymäpäiville.
Kävijöille täysin uutena
kirjastopalveluna on tarjolla
työtiloja, koneita ja laitteita,
joita tosiaankin ei ole järkevää tai aina mahdollistakaan
itse omistaa. Käytössä on 3Dtulostimia, laserleikkuri, tarratulostin, lämpöprässi, ompelukoneita, saumureita, kopiokone ja rintanappikoneita.

Kirjat löytyvät yläkerrasta
Kiipesimme kierreportaita
ja saavuimme Kirjataivaaksi
nimettyyn kolmanteen kerrokseen, joka on perinteinen
kirjastoympäristö. Oodissa on
100 000 kappaleen kokoelma
kirjoja, lehtiä, nuotteja, leffoja
ja pelejä. Oodin kokoelmassa
on kirjoja 17 eri kielellä ja aineistoa löytyy lapsille, nuorille ja aikuisille. Tässä kerroksessa sijaitsee myös Lasten
maailma ja kahvila. Oodiin

Keskustakirjasto Oodi

Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki
Avoinna: arkena klo 8-22, viikonloppuna klo 10-20 ja
pyhinä erikoisaikataulut.
Helsingin uusi keskustakirjasto Oodi avattiin 5. joulukuuta
Kansalaistorille.
Oodi on osa Helmet-kirjastoverkkoa. Oodi tarjoaa käyttäjilleen palveluita noin 10 000 neliömetrin alueella. Kolmikerroksisen Oodin jokaisella kerroksella on oma luonteensa.
Keskimäärin kävijämäärä on yli 9000 päivässä.
Helmeri 2-2019

Rintanappikoneella valmistat helposti rintamerkkejä.

Äänieristetyssä studiossa voi äänittää musiikkia.

lipan päälle avautuu talven
jälkeen kahvilan terassi.
Tutustumiskierroksen päätyttyä ihastelimme vielä Töölönlahden maisemia kolmannessa kerroksessa ja tutustuimme taloon omatoimisesti.
Yleisesti ottaen Oodi on
enemmän kuin kirjasto. Ihas-

teltavaa ja ihmeteltävää on
yllättävän paljon. Upea Keskustakirjasto Oodi pitää kokea itse.
Lähde: www.oodihelsinki.fi,
www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Keskustakirjasto_Oodi
Kansalaisparveke avautuu
Eduskuntatalon
suuntaan. Kesän
tullen terassilla voi
nauttia kolmannen
kerroksen kahvion
antimia.
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Alkuvuoteni kulttuurin parissa

”Pikkupoikia näkee harvoin
kulttuuritapahtumissa”
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Kuva: Merja Äimänen

V

uoteni alkaa yleensä kulttuurin parissa. Monena
vuonna olen ollut loppiaiskonserteissa Finlandiatalolla, jossa esiintyy Atso Almila ja solisteja. Vuosi sitten
siirryin Musiikkitaloon. Silloin oli tarjolla Bernsteinia.
Tänä vuonna kuulin ja koin
Jaakko Kuusiston johtamana
konsertin Laulu tulipunaisesta kukasta. Armas Järnefeltin
musiikkia, joka oli tehty kokoillan mykkäelokuvaan vuodelta 1919. Hieno kokemus ja
liputkin edullisia.
Jaakko Kuusistoa kuuntelin
myöhemminkin. Kansallisoopperassa näin suomalaisen
Lundbergin romaaniin perustuvan Jää-oopperan. Vaikka
tapahtumat ovat ruotsinkielisellä kulttuurialueella, teos
esitettiin suomeksi. Esitys
noudatti selkeästi mielestäni
kyseistä kirjaa ja sitä oli helppo seurata. Tuskin se on maailmaa valloittava ooppera, vaan
ainakin minä viihdyin; tuli kotoinen olo. Myöhemmin kuulin keskusteluja, oliko Marjatta Tepposen tulkinta Monasta
oikea. Minun mielestäni se oli
jotenkin tiukka. Muistin hänet
kirjasta vain aikaansaavana
puolisona. Lähetin tuttaville
Ruotsiin ruotsinkielisen Jääkirjan painoksen. Ruotsalainen kumppani luki ensin ja
kuulemma Monasta tuli mieleen suomalaissyntyinen aikaansaava ystäväni!
Musiikkia olen alkuvuonna kuullut Helmeri-ryhmässä
RSOn kenraaliharjoituksissa,
jossa ensi kertaa esitettiin Jukka Tiensuun pasuunakonsert-

Anni Purontaa HKO:n Kohtalonsinfonia-konsertissa Helsingin Musiikkitalossa.

to. Olin myös Helsingin kaupunginorkesterin, tanskalaisen
Thomas Sondergårdin johtaman, ”Mantereet kohtaavat”
-konsertissa. Solistina konsertissa soitti norjalainen huippupianisti Christian Ihle Hadlund. Pohjoismaista hienoa
panosta. Helmikuussa vierailin Helmereiden ison ryhmän
mukana vaikuttavassa Placido
Domingon konsertissa Tallinnan Saku Suurhallissa. Iästään
huolimatta Domingo on vielä
hyvässä vedossa.
Teatterissa toki olen tänä
vuonnakin jo käynyt. Esimerkiksi Lahdessa näin Ikitien.
Aineksia olisi mielestäni ollut
parempaankin. Seuraavaksi
Lahden teatteriin on varattu
lippu Puhallukseen, joka on
elokuvana tuttu veijaritarina.
Helsingin eri teattereissakin
toki uutta on nähty. Kansal-

listeatterin Sammakkokuninkaasta jäi mieleeni ennen
kaikkea repliikki: ”Mitä tulee
mieleen suomalaisuudesta?
Jääkiekko ja mielenterveysongelmat”.

Teatterissa lapsen kanssa
Vaikuttavin teatterikokemukseni on kuitenkin ollut Tampereen Työväen Teatterin lastennäytelmä Feesi. Olin ollut
kuusi vuotta sitten katsomossa seuraamassa ilmaston muutoksesta kertovaa näytelmää.
Väliajalla kuulin, että sukuun
on tulossa vauva. Nyt olin tämän tulokkaan kanssa teatterissa! Esitystä oli suositeltu
4-8-vuotiaille. Itse olin yliikäinen, enkä aina niin sanotusti kartalla. Vaan pikkutyttö
tuntui seuraavan herkeämättä
ja välillä hymyilikin. Esitys
kesti pienille lapsille sopivat

35 minuuttia. Ihmetytti, että
pieniä tyttöjä oli katsomossa
paljon, mutta poikia vain alle
kymmenen. Ohjaammeko lapset rooleihin jo pienestä pitäen? Ilmankos niin kutsutuissa
aikuisten teattereissa näkee
lähinnä naisia. Sukulaistyttöni oli jo kolmatta kertaa teatterissa. Kun pikkuveljensä vähän vanhenee, koetetaan saada
hänetkin mukaan.
Museokorttiakin olen käyttänyt alkuvuonna jo kolmisen
kertaa, muun muassa Ateneumin Kohtaamisia kaupungissa ja Amos Rexin Magritte
-näyttelyissä, pari uutta museokäyntiä on suunnitteilla.
Hintansa on uusi kortti lähes
tienannut.
Nähdään
Helmeri-tapahtumissa!
Anni Purontaa
Helmeri 2-2019

Helmerin ruokanurkkaus

Ranskalaiset Macaronleivonnaiset kevätjuhliin

Teksti ja kuvat Liisa Kotimäki

Valmista kevään juhliin itse tehtyjä herkkuja. Macaronit ovat tunnettuja pieniä ranskalaisia mantelimarenkileivoksia, joiden
välissä on herkullista täytettä. Taikinaa voi värjätä esimerkiksi maustetuilla tomusokereilla. Macaronien leipominen vaatii
tarkkuutta ja malttia, mutta lopputulos palkitsee leipojan. Tällä ohjeella onnistut saamaan rapeita ja maistuvia Macaron-pikkuleivonnaisia, jotka maistuvat juhlissa kuin juhlissa. Tällaisia niistä sitten tuli. Juomasuosituksena laadukas tee tai miksipä ei,
kuohuviini.
Tässä Macaron-leivosten valmistukseen ohje vaihe vaiheelta.

Vaaleanpunaiset Macaronit
110 g
170 g
90 g
30 g

mantelijauhoja
mansikkatomusokeria
valkuaista, noin 3 kpl
hienoa sokeria

Täyte
100 g
100 g

tummaa suklaata
maustamatonta tuorejuustoa

Siivilöi mantelijauho kaksi kertaa pienireikäisen siivilän läpi.
Yhdistä tomusokerin kanssa ja siivilöi tomusokeri-mantelijauhoseos vielä kerran. Jonkin verran mantelijauhoa menee hukkaan liian karkean rakenteen vuoksi. Mittaa ainekset tarkasti
keittiövaa’ alla.
Erottele kananmunista valkuaiset. Punnitse ja vatkaa ne vaahdoksi. Kun valkuaiset ovat kevyttä vaahtoa, lisää hienosokeri
samalla vatkaten. Jatka vaahdottamista, kunnes vaahto on paksua ja kiiltävää.
Lisää mantelijauho-tomusokeriseos parissa erässä valkuaisvaahtoon. Varo vispaamasta liikaa tässä vaiheessa. Sekoita sen
verran, että taikina on sopivan paksuista. Liikaa sekoitettu taikina on löysää ja leviää pursotuksen jälkeen pellille. Liian vähän
sekoitettu taikina on jäykkää ja pursottaessa macaronin päälle
jää huippu, joka ei sulaudu ja laskeudu tasaisesti edes paistaessa. Taikinan valmiutta voi kokeilla nostamalla leivinpaperille
pieni nokare taikinaa. Jos taikina leviää nätisti pikkuhiljaa,
eikä pinnalle jää huippua, on taikina valmista.
Lusikoi macaron-taikina pursotinpussiin. Pursota tasalukuinen määrä pyöreitä, tasakokoisia macaroneja.
Tiputa pelti pöydän päälle muutaman kerran, jotta mahdolliset marenkihuiput laskevat. Jätä macaronit huoneen
lämpöön kuorettumaan noin 20 minuutin ajaksi. Paista
140-asteisessa uunissa noin 15-20 minuuttia. Tarkkaile,
ne ruskettuvat hyvin nopeasti. Anna macaronien jäähtyä
kunnolla leivinpaperilla.
Sulata suklaa vesihauteessa tai mikrossa ja yhdistä se tuorejuuston kanssa. Pursota täytettä toiseen puolikkaaseen kuorista
ja valitse pariksi mahdollisimman samankokoinen kaveri pursotuksen päälle. Halutessasi koristele pursottamalla suklaasulalla
raitoja macaronien pintaan.
Helmeri 2-2019

Vinkkejä:
❦ Leivinpaperi, jolla macaronit paistetaan, kannattaa leikata
hieman pienemmäksi kuin pelti. Näin leivinpaperi ei ala
kipristellä ja tuloksena ovat nätisti ja tasaisesti paistuneet
macaronit.
❦ Macaronien pursottaminen onnistuu parhaiten kohtisuoraan.
Tee lopuksi nopea ja pieni edes-taas -liike, jotta taikinan
tulo lakkaa siististi.
❦ Macaronien täyttäminen kannattaa tehdä esimerkiksi neljä
kerrallaan, koska suklaatäyte jähmettyy nopeasti.

Nauti keväästä herkutellen!
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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.
To 25.4. klo 19.00
Tahto

Helsingin Kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5, 00530 Helsinki

Hinta: 40,00 e (norm. peruslippu 47,00 e), paikat: 1. parvi, 1. rivi
Maksuviite: 4349
Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: https://kansallisteatteri.fi/

Tahto - Sukellus huippu-urheilun hulluuteen
Aino-Kaisa Saarista esittää Sanna-June Hyde.
Kesto noin 2 t 25 min, sis. väliajan.
Hinta: 36,00 euroa (norm. 39,00 e)
Maksuviite: 4420
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: https://hkt.fi/

To 2.5. klo 17.00
František Kupka

Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, Helsinki
Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Ateneumin
mielenkiintoiseen kevätuutuuteen, František Kupka -näyttelyyn.
Tavataan viimeistään noin viisitoista minuuttia ennen opastuksen
alkua eli kello 16.45 Ateneuminkujan puoleisessa ala-aulassa
taidekaupan läheisyydessä. Muista ottaa mukaan mahdollinen
Museokorttisi.
Hinta: 19,00 euroa, Museokortilla 8,00 euroa
(Ilmoita museokortista lisätiedoissa ja ota korttisi mukaan.)
Viite: 4433
Ilmoittautumiset ja maksut 24.4. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Näyttely avoinna 22.2.2019 - 19.5.2019. Ateneumin taidemuseo on
torstaisin auki kello 20:een.

Ma 6.5. klo 19.00
Yhdestoista hetki

Suomen Kansallisteatteri
Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki
Esa Leskinen – Sami Keski-Vähälä:
Varietee rahasta, vallasta ja demokratiasta
Yhdestoista hetki antaa äänen niille, joita ei tahdota kuunnella, ja nostaa valokeilaan sen, mitä ei haluta nähdä. Se on kaikki, mitä olet aina
halunnut tietää rahasta ja vallasta, mutta et ole uskaltanut kysyä.
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To 9.5. klo 19.00
Kinky Boots

Helsingin Kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
Helmereille on varattu myös toukokuulle lippuja upeaan Kinky Boots
-musikaaliin.
Hinta: 75,00 euroa (hyvät permantopaikat)
Maksuviite: 4475
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
https://hkt.fi/

To 16.5. klo 16.00-17.30
Vierailu

Kansaneläkelaitos, päätoimitalo
Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki
Kelan päätoimitalo vuodelta 1956
Helsingin Töölössä on Alvar
Aallon suunnittelema. Rakennus
on noin 500 Kelan toimihenkilön
työpaikka, mutta myös arvostettu
arkkitehtuurikohde. Asiantuntijat
ovat arvioineet sen viiden parhaan
Aallon työn joukkoon.
Opastettu arkkitehtuurikierros Alvar Aallon suunnittelemassa Kelan
päätoimitalossa.
Noin tunnin mittaisella kierroksella pääsemme tutustumaan Kelan
rakennukseen oppaan johdolla. Henkilökunnan ravintolasalin ja
kirjaston lisäksi kierroksella käydään auditoriossa ja Kela-hallissa, jos
niissä ei ole kokouksia ja kauniilla ja rauhallisella sisäpihalla.
Ryhmän koko max 25 henkilöä.
Myös Helmerijäsenen ystävä tai perheenjäsen on tervetullut mukaan.
Hinta: 5,00 euroa, sisältää opastuksen.
Maksuviite: 4462
Ilmoittautumiset netissä helmeri.fi/tapahtumat ja maksut 2.5.
mennessä.

Helmeri 2-2019

Tapahtumakalenteri
Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan
sähköpostitse: liisa.kotimaki@helmeri.fi
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

To-su 23.-26.5.
Kiertomatka Latviaan

Latvian kartanoita ja palatseja
Tutustumme neljänä päivänä Latviaan, matkapäivinä Vidzemen maakunnan kahteen kartanoon,
Zemgalen alueen kolmeen
linnaan ja suurimpaan
kaupunkiin Jelgavaan.
Ehdimme nähdä Riikaakin.
Tutustu ohjelmaan tarkemmin nettisivuillamme: www.helmeri.fi.
Matkan hinta: 397,00 euroa
1 hh-lisä 76,00, laivan aamiaisbuffet 14,00, buffetpäivällinen
28,00.
Maksuviite: 4255
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Hintaan sisältyy:
- Laivaliput Eckerö Linen m/s Finlandia Länsiterminaali 2
klo 9-11.15 ja paluu 18.30-21
- 1 x B4-sisähytti mennen tullen matkatavaroille
- Ohjelman mukaiset kuljetukset Padise Buss/Rein Pikkpõld neljänä
päivänä
- Suomenkielinen opas Virve Vast Tallinnasta matkalle mukaan
- Majoitus buffetaamiaisineen jaetussa 2 hh-huoneessa
- Opastukset ja sisäänpääsymaksut tutustumiskohteissa
- Ruokailut: 3 x lounas/päivällinen, 2 x kahvitarjoilu
Lisämaksusta: Hel-Tal buffetaamiainen 14 €. Tal-Hel
buffetpäivällinen 28 € sisältäen ruokajuomat.
Ruokailut laivalla tulee varata ennakkoon ja maksaa matkamaksun
yhteydessä. 1hh-lisä 76 €.
Francis Poulenc ooppera Dialogues des Carmélites 25.5.
Majoitukset:
To-la 23.-25.5.19 Hotel Jelgava****, Lielã iela 6,
www.hoteljelgava.lv
La-su 25.-26.5.19 Riga Islande Hotel****, Kìpsalas iela 2,
www.islandehotel.lv
8.4. jälkeen tehtävistä peruutuksista velotaan ne maksut, jotka
majoitusliike tai muu palveluntuottaja perii HansaTraveliltä
myöhäisen peruutusajankohdan vuoksi.
Passi tai virallinen EU-henkilökortti on oltava matkalla mukana.
Suosittelemme kattavaa matkavakuutusta jo matkavarausta
tehtäessä peruutuskulujen sekä henkilö- ja matkatavaravahinkojen
varalle.
HUOM! Ilmoita lisätiedoissa syntymäaikasi sekä mahdollisen
matkakaverin nimi ja syntymäaika. Ilmoita myös muut toiveesi ja
lisävarauksesi sekä mahdolliset ruokarajoitteesi, kiitos.
Vetäjä: Irene Uimonen
Vastuullisena matkanjärjestäjänä HansaTravel OÜ/Virve Vast.

Helmeri 2-2019

Ti 28.5. klo 19.00
Suuri kuorogaala

Kansallisoopperan päänäyttämö
Kansallisoopperan kuoro juhli taannoin 70-vuotissynttäreitään
näyttävällä gaalalla. Konsertista tuli niin suuri hitti, että se palaa
näyttämölle toukokuussa 2019. Värikkäistä ja viihdyttävistä
ohjauksistaan tunnetun Jere Erkkilän suunnittelemassa illassa
liikutaan kaihosta riemuun ja mahtipontisesta jylystä rakkauden
hyminään. Komeat näyttämökuvat soivat yhdessä vaikuttavan
musiikin kanssa. Mukana näyttävässä esityksessä on myös
Kansallisbaletin tanssijoita. Kesto 2 t, 1 väliaika.
Ohjaus: Jere Erkkilä. Lavastus Anna Kontek. Koreografia: Kenneth
Greve.
Hinta: Perushinta 53,00 euroa, eläkeläishinta 48,00, nuoriso alle
20 v. ja opiskelijat 32,00.
Maksuviite: 41360
Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Vetäjä: Irene Uimonen
Saat liput Irene Uimoselta viimeistään klo 18.30-18.50 Oopperan
aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti
vasemmalla.

To 8.8. klo 7.30
Päivämatka Turun saaristoon
Parainen, Seili ja Nauvo

Suosittu tapahtuma on täynnä!
Salvador Dali -näyttely, «Sairaalasaari” Seili ja Nauvo
Päiväretkellä tutustumme ylisanojen tyyssijaan Art Bankin
Salvador Dali -näyttelyyn, jossa gallerianpitäjä viihdyttää
surrealistisin tarinoin. Upeaa saaristoa omin silmin ja saaristooppaan tiedoin. Seilin saaren mielenkiintoinen historia, kohteet ja
kauneus. Kesä-Nauvon vilkas satama, maukas ruoka ja 1400-luvun
harmaakivikirkko.
Matkaohjelma:
Lähtö klo 7.30 Mikonkadun tilausajopysäkiltä kohti Paraista (E18,
176 km, 2:07) Erikssonin bussilla.
Klo 9.55 saavumme Paraisten linja-autoasemalle, jossa tapaamme
saaristo-oppaamme Oona Johanssonin.
Klo 10.00-10.50 tutustumme Art Bankin Salvador Dali -näyttelyyn
(Kauppiaskatu 23, yläkerta).
Klo 10.55 jatkamme matkaa saaristotietä kohti Nauvoa (21
min), lauttaylitys Lillmälö-Prosvik klo 11.30-11.40. Siitä 13 minuutin ajo Nauvoon.
Klo 12.00 saavumme Nauvoon.
Klo 12.10 lähdemme yhteysalus m/s Östernillä kohti Seiliä.
Seilin saari on Nauvossa, nykyisin Paraisten kaupungissa Saaristomerellä, Airiston eteläosassa.
Klo 12.40 saavumme Seilin saareen (matka 30 min), jossa tutustumme Seilin historiaan, museokirkkoon, hautausmaahan ja entisen sairaalan hospitaalihuoneeseen ja kauniiseen pihapiiriin.
Klo 14.20 yhteysaluksen paluulähtö (30 min).
Klo 14.50 saavumme takaisin Nauvoon.
Klo 14.55-15.55 noutopöytälounas ranskalaistyyppisessä ravintola
L’Escalessa (Nauvonranta 4), joka perustettiin 1987. Salaattipöytä.
Kotona leivottua leipää. Vesi, maito, kotikalja. Keitto ja 2 lämmintä. Kahvi, tee.
HUOM! Ilmoitathan lisätiedoissa jo varatessasi mahdolliset ruokaallergiat.
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Tapahtumakalenteri
Klo 16.00 aluksi käymme Nauvon satamassa, joka on yksi saariston
vilkkaimmista vapaa-ajan satamista. Tutustumme
keskiaikaiseen 1400-luvun harmaakivikirkkoon, joka on pyhitetty
Pyhälle Olaville.
Klo 17.00 lähdemme kotimatkalle (207 km). Matkalla vielä Nauvon
lautta Prostvik-Lillmälö. Tarvittaessa ”tekninen” tauko.
Tarkempi ohjelma netissä: www.helmeri.fi.
Hinta: 93,00 e, jos meitä on 31 henkilöä. Jos meitä on 41 hlöä,
hinta laskee 10 eurioa eli on 83,00.
Maksuviite: 4459
Matka on täynnä. Viimeinen maksupäivä 1.7.
Huom! Maksa vasta saatuasi Irene Uimoselta osallistujamäärästä
riippuvan lopullisen hinnan.
Hinta sisältää kuljetukset (bussi, laiva), saaristo-oppaan palvelut
Paraisilta lähtien, sisäänpääsymaksut (Art Bank, Seili) ja Art Bankin
esittelyn, sämpyläkahvit, noutopöytälounaan.
Helmerivetäjä Irene Uimonen

Pe-su 16.-18.8.
Tallinnan Birgitta Festival
Moskava Novaja Operan vierailu

Hotelli Tallinnassa: Park Inn by Radisson Central
Matkaohjelma
Perjantai 16.8.
Klo 8.15 lähtien Irene jakaa maihinnousukortit Länsiterminaali 2:ssa
(T2).
Klo 9.00 Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee kohti Tallinnaa.
Klo 10-10.45 II-kattaukseen aamiaisbuffet Buffet Eckerössä (kansi
8) sen etukäteen varanneille.
Klo 11.15 saavumme Tallinnan A-terminaaliin (ulos kansi 6).
Perjantai-lähdöllä ei ole kuljetuksia. Satamasta kävellen vain 1 km
Park Inn by Radisson Central -hotelliin****, Narva mnt 7 C.
Klo 19.00 Giuseppe Verdin Trubaduuri (Il Trovatore)
Kaksinäytöksinen ooppera. Kesto 2:30 t, 1 väliaika. Esitetään
italiaksi. Ensi-ilta 15.12.12 Moskva Novaja Opera.
Esityksen jälkeen palaamme julkisilla hotelliin.
Lauantai 17.8.
Klo 7-11 monipuolinen aamiaisbuffet hotellin Kompass-ravintolassa.
Klo 18.10 Amer Auton bussikuljetus hotellilta Piritalle.
Klo 19.00 Oopperagaalassa Moskva Novaja Operan kuoro ja orkesteri
Tämän vuoden oopperagaala keskittyy Birgitta Festivalin perustajan,
Eri Klasin, Ruotsin yhteyksiin.
Hyvät paikat: rivi 3/9-10.
Esityksen päätyttyä bussi tuo meidät takaisin hotelliin.
Sunnuntai 18.8.
Klo 7.00 lähtien monipuolinen aamiaisbuffet hotellin Kompassravintolassa.
Klo 9.30 mennessä luovutamme hotellihuoneet.
Klo 9.30 lähdemme Amer Autolla (matkatavarat bussissa)
mielenkiintoiselle Länsi-Harjumaan retkelle, joka päättyy
A-terminaaliin klo 14.30.
Lähtöselvitys ja laivaan pääsy suljetaan 20 min ennen lähtöaikaa.
B4-hytti matkatavaroille.
Klo 15.00 Laivalla Bistro Buffet -päivällinen (kansi 8) 1.
kattauksessa ennakkoon maksaneille, sisältää ruokajuomat.
Viking XPRS -laiva lähtee klo 15.30 tai aikaisemmin. Katajanokalle
saavumme klo 18.00.
Tarkempi ohjelma netissä: www.helmeri.fi.
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Hinta ja maksupäivät:
Matkan hinta 298,00 euroa.
Varausmaksuna lippujen hinta yhteensä 95,00 euroa. Varausmaksua
ei palauteta.
Loppumaksu 203,00 euroa, eräpäivä 3.6.
Lisämaksut: 1 hh-lisä 94,00 e, aamiaisbuffet 14,00 e (meno), Bistro
Buffet 26,00 e (paluu), eräpäivä 3.6.
Maksuviite: 4336
Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Matkan hintaan sisältyy:
- Laivaliput, mennessä Eckerö Line, palatessa Viking XPRS. B4-hytti
matkatavaroille mennen tullen.
- Majoitus aamiaisineen Park Inn by Radisson Central -hotellin
tilavissa superior-huoneissa (jaettu 2 hh).
- Trubaduuri-ooppera pe 16.8., Oopperagaala la 17.8.
(varausmaksuna). Kuljetus vain la 17.8. hotelli-Pirita-hotelli.
- Su 18.8.19 klo 9.30 opastettu retki kahvituksineen päättyy
satamaan.
Lisämaksusta: Hel-Tal, aamiainen 14.00 e, Tal-Hel, buffet 26,00 e,
hotelli 1hh-lisä 94,00 e.
Eräpäiviin mennessä veloitukseton peruutus. Sen jälkeen perimme
ne maksut, jotka laivayhtiö, majoitusliike tai muu palveluntuottaja
perii HansaTravelilta myöhäisen peruutusajankohdan vuoksi.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen
Suunnittelemani matkan toteuttajana vastuullinen matkanjärjestäjä
HansaTravel OÜ/Virve Vast.
Passi tai virallinen henkilöllisyystodistus sekä Eurooppalainensairaanhoitokortti mukaan!
Muistathan ottaa hyvissä ajoin vakuutuksen. Ohjelmamuutokset
mahdollisia.

Ke 21.8 klo 16.30
Maailmojen Salat - Secret Universe
Designmuseo
Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki

Helmereille on varattu opastus elokuussa Designmuseon
mielenkiintoiseen uutuusnäyttelyyn Maailmojen Salat, jossa
näytteillä on muotoilijoiden Aamu Songin ja Johan Olinin
tuotantoa yli kymmenen vuoden ajalta ennen näkemättömässä
laajuudessa.
Tavataan Designmuseon aulassa noin kello 16.15.
Hinta: 16,00 euroa, Museokortilla 6,00 euroa (kortti mukaan).
Maksuviite: 4514
Ilmoittautumiset ja maksut 14.8. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
-------------------------------------------------Designmuseoon on varattu seuraava opastus lokakuussa avautuvaan
Keräilijät ja kokoelmat -näyttelyyn 22.10. klo 16.30.
http://www.designmuseum.fi/fi/

Ke 4.9. klo 18.30
Pieni merenneito -musikaali
HKT, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Lumoava Disney-suurmusikaali - Helsingin
Kaupunginteatteri -tuotanto
Syksyllä 2019 Kaupunginteatterin suuri näyttämö muuttuu vedenHelmeri 2-2019

Tapahtumakalenteri
alaiseksi taikamaailmaksi, kun Disney-suurmusikaali Pieni merenneito saapuu Helsinkiin. Nuori merenneito Ariel haluaa jättää merellisen kuningaskunnan ja elää ihmisten maailmassa. Ariel rakastuu
prinssiin ja tekee merinoidan kanssa sopimuksen voidakseen elää rakastettunsa kanssa.
Pieni merenneito on kiehtovan ihana, ajaton rakkaustarina, jonka
maagisen kaunis musiikki on hurmannut musikaaliyleisöt ympäri
maailman ja ui nyt vihdoin katsojien sydämiin myös Helsingissä.
Helsingin Kaupunginteatterin syksyn 2019 suuri musikaalisatsaus on
H.C. Andersenin klassikkosatuun (1837) ja rakastettuun Disney-animaatioon (1989) pohjautuva Pieni merenneito (2008). Doug Wrightin kirjoittaman, Alan Menkenin säveltämän, Howard Ashmanin ja
Glenn Slaterin sanoittaman koko perheen Disney-musikaalin ohjaa
Samuel Harjanne, mies huikean yleisö- ja arvostelumenestyksen,
Kinky Boots -musikaalin takaa.
13-henkisen orkesterin kapellimestarina toimii Risto Kupiainen.
Ensi-ilta 29.8.2019.
Hinta: aikuiset 85,00 euroa (norm. 88,00), lapset (>16 v) ja
opiskelijat 44,00 euroa.
Maksuviite: 4417
Ilmoittautumiset ja maksut 1.8. mennessä.
Kerro lisätiedoissa varaamasi aikuisten ja lasten/opiskelijoiden
lippujen määrä.
Tarjousliput
Viime vuoden puolella hankitut alennusliput varattiin nopeasti
vuoden alussa. Niitä ei ole tällä hetkellä saatavan. Hinta:
aikuiset 68,00 euroa, lapset 30,00 euroa. Maksuviite: 4394.
Tarjouslippujen maksupäivä 31.5.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: https://hkt.fi/

To-su 19.-22.9.
Helmeri-matka:

Kuninkaallinen Lontoo
Lontoon matka innosti Helmereitä ja paikat varattiin nopeasti. Meitä on lähdössä 21 Helmeri-matkalaista tutustumaan brittiläiseen kuninkaalliseen loistoon.
Matkaohjelma:
Torstai 19.9.
Finnairin reittilento AY
1331 klo 8.00-9.10
Helsingistä Lontooseen, jossa suomenkielinen opas vastassa
lentokentällä. Bussikuljetus lentokentältä
Windsorin kaupunkiin. Windsorissa on tänä vuonna juhlittu kaksia kuninkaallisia
häitä: Harry & Meghanin sekä Prinssi Andrewin tyttären Eugenien
häitä! Kuningatar kutsuu Windsorin linnaa kodikseen ja viettää siellä mahdollisimman paljon aikaa. Opas tekee opastetun kierroksen
tässä maailman vanhimmassa yhä asutussa linnassa. Kierroksella
nähdään mm. valtionsalit, Pyhän Yrjön kappeli sekä kuningatar
Maryn upea nukkekoti. Lounas nautitaan ihanassa Harte ja Garte
-hotellin ruokasalissa, josta näköala linnaan. Saavutaan Lontoon
keskustan hotelliin noin klo 16:00. Majoittuminen Grange Strathmore -hotelliin Kensingtonissa, joka oli nykyisen kuningattaren isoisän
Lontoon talo.
Perjantai 20.9.
Aamiainen hotellissa. Paikallisopas tapaa ryhmän hotellissa ja kävelee yhdessä Kensingtonin Palatsille, jossa tutustutaan itse palatsin
Helmeri 2-2019

lisäksi näyttelyyn prinsessa Dianan puvuista. Palatsissa asuu mm. Cambridgen herttuapari William ja
Catherine lapsineen sekä
useita muita kuninkaallisen talouden jäseniä – yhteensä noin 50 henkeä!
Täältä kävellään Kensington Gardens -puiston halki Royal Albert Hall -salille, jonka kuningatar Viktorian mies Albert rakennutti suurta maailman näyttelyä
varten. Se tunnetaan tänä päivänä ehkä parhaiten BBC:n kesäkonserttisarjasta ‘Proms’. Puiston puolella rakennusta vartioi upea Albertin monumentti. Nähdään vaikuttava V&A-museo, joka on nimetty Victorian ja Albertin mukaan, ennen saapumista Knightsbridgeen, jossa on mahdollisuus laittaa luottokortti ahkeraan käyttöön kuningattaren suosikkitavaratalossa eli Harrodsilla. Omakustanteisen lounaan voi nauttia vaikkapa yläkerran elegantissa ravintolassa tai yhdessä upean elintarvikeosaston lounaspisteistä.
Opas palaa noin klo 17:00 ja kävellään takaisin hotellille (noin 20
min). Omatoiminen illallinen.
Lauantai 21.9.
Aamiainen hotellissa. Paikallisopas on ryhmää vastassa hotellin
aulassa. Bussi vie Buckinghamin Palatsille, jossa ensin seurataan
vahdin vaihto ja sen jälkeen tutustutaan itse palatsiin. Palatsi on
auki vain kahdeksan viikkoa vuodessa silloin, kun kuningatar on
Skotlannissa kesälomalla. Vieraat pääsevät näkemään mm. valtionsalit, upean pääportaikon, tanssisalin, useita eri salonkeja sekä
puutarhan. Käydään myös kulman takana kuningattaren hevostalleilla - Royal Mews, jossa hevosten lisäksi on näytteillä kuningattaren kultaiset kärryt. Käydään lisäksi kulman takana ottamassa
pari kuvaa Goring-hotellin edessä, jossa Catherine asui yön ennen
häitään Williamin kanssa. Yhteinen lounas, jonka jälkeen on loppupäivä omaa aikaa tutustua kaupunkiin.
Lisämaksusta iltavesper Westminster Abbey -katedraalissa.
Halukkaat voivat lähteä oppaan johdolla klo 16:00 hotellilta Westminster Abbey –katedraaliin noin kolme varttia kestävään iltavesperiin, jossa on mahdollisuus kuulla kirkon upeaa kuoroa. Tämä
katedraali on ollut vuosisatoja kuninkaallisten kruunajais- ja vihkikirkko; viimeiset kuninkaalliset, jotka täällä on vihitty, olivat
prinssi William & Catherine. (Katedraalille mennään yhdessä maanalaisella.) Ilmoita osallistumisesi Helmereihin.
Sunnuntai 22.9.
Aamiainen hotellissa. Paikallisopas tapaa ryhmän hotellissa
aamiaisen jälkeen. Lähtö bussilla oppaan johdolla parin tunnin
kaupunkikiertoajelulle, jonka aikana nähdään monia kaupungin
nähtävyyksiä kuten parlamenttitalo, Trafalgarin aukio, Pyhän
Paavalin Tuomiokirkko, Pyhän Jaakon Palatsi, Towerin linna jne.
Monilla nähtävyyksillä on kuninkaallisia kytkyjä! Nautitaan vielä
yhteinen iltapäivätee kolmioleipineen ja skonsseineen ennen kuin
bussi vie ryhmän lentokentälle kotimatkaa varten. Finnairin reittilento AY 1338 klo 18.05 - 23.00 Lontoosta Helsinkiin.
Hinta: 1075,00 euroa
Maksuviite: 4323
Ilmoittautumiset: 30.4. mennessä.
Matka on tällä hetkellä täynnä. Kysy mahdollisia lisäpaikkoja.
Varausmaksu 250,00 e/hlö kahden viikon sisällä
ilmoittautumisesta, loppumaksu 5.8. mennessä.
Lisämaksut: yhden hengen huone 290,00 e, iltavesper 35,00 e/hlö.
Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Lontoo-Helsinki
veroineen * majoitus hotellissa kahdenhengen huoneessa kolme
yötä, ohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
(Lontoon kiertoajelu, käynti Windsorissa, vierailu Kensingtonin palatsissa, vierailu Buckinghamin palatsissa, jossa nähdään myös
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vahdinvaihto sekä Royal Mews -hevostallit) * englantilaiset aamiaiset, 1 iltapäivätee, 2 lounasta (tee/kahvi ja pöytävesi ) * suomalaisen paikallisoppaan palvelut koko matkan ajan.
Hotelli:
Grange Strathmore Hotel ****, 41 Queens Gate Gardens, London
Lentoaikataulu:
Helsinki-Lontoo AY 1331 klo 8.00 - 9.10
Lontoo-Helsinki AY 1338 klo 18.05 - 23.00

Hovatta, Jouko Klemettilä, Sixten Lundberg, Vappu Nalbantoglu,
Matti Rasila
Hinta: 40,00 euroa (norm. peruslippu 43,00 e)
Maksuviite: 4501
Ilmoittaudu ja maksa 11.9. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
https://hkt.fi/

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
HUOM! Ilmoita lisätiedoissa osallistujien nimet
siinä muodossa, kuin ovat
passissa: ensimmäinen
etunimi ja sukunimi, sekä
mahdolliset erikoisruokavaliot ja muut mahdolliset
toiveet.
Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä vastuullisen
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.

Pe 11.10.klo 19.00
HS esittää: Musta laatikko 14
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia ainutkertaisena elävänä
esityksenä. Huippusuosittujen iltojen aikana kuullaan 8-10
tositarinaa, joita ei ole aiemmin julkaistu missään HS:n välineessä.
Kertojina 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.

Tulevia teatterielämyksiä syksyllä
Tutustu tarkemmin: www.helmeri.fi

La-su 31.8.-1.9.
Musikaalimatka Tallinnaan
West Side Story Estonia-teatterissa.

Ihanan West Side Story -musikaalin lisäksi tutustumme ennen
esitystä Estonian kulisseihin ja syömme kolmen ruokalajin menun
Estonia-teatterin talvipuutarhan uudessa a la carte -ravintolassa.
Matkalla asumme Viru-hotellissa.
Tarkemmat tiedot musikaalimatkasta tulevat Helmerien
nettisivuille.
www.helmeri.fi.
http://www.opera.ee/en/lavastus/west-side-story/

Musta laatikko nähtiin ensimmäisen kerran Kansallisteatterissa
talvella 2016. Esityksissä on kaikkiaan käynyt n. 20 000 katsojaa.
Noin 2,5 tunnin esityksen jälkeen tekijät kutsuvat yleisön
jatkamaan iltaa kanssaan hetkeksi Suuren näyttämön lämpiöön.
Hyvät permantopaikat riveillä 6-10.
Hinta: 31,00 euroa
Maksuviite: 4491
Ilmoittautumiset ja maksut 23.8. mennessä.
Tällä hetkellä täynnä.
Sinikka Laitinen jakaa liput teatterin aulassa heti ulko-ovista
oikealla klo 18.30-18.45.

Ke 16.10. klo 19.00
Täydellinen lauantai

HKT, Arena-näyttämö, Hämeentie 2

Ke 23.10. klo 19.00
Riistapolku

Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5
Riistapolku on saksalainen moderni klassikkonäytelmä ja ajaton
perhetragedia, joka koskettaa väkevillä teemoillaan.
Ohjaus: Lauri Maijala
Rooleissa: Pekka Huotari, Risto Kaskilahti, Paavo Kinnunen, Ursula
Salo, Ella Mettänen

Ti 5.11. klo 19.00
Kolmen kimppa

Kun putkiremppa on pienin huolesi

Studio Pasila, Ratamestarinkatu 5

Jaakko Saariluoman ohjaama vauhdikas
farssikomedia on syksyn ratkiriemukas
hyväntuulen energialataus!
Ohjaus: Jaakko Saariluoma
Rooleissa: mm. Pekka Strang, Vuokko

Paul on hyvin kyllästynyt tyttöystäväänsä Sophieen. Hän haluaisi
erota, mutta sitä ei ole niin helppo sanoa suoraan, joten Paul
päättää yrittää saada Sophien jättämään hänet.
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Ohjaus: Liisa Mustonen
Rooleissa: Elina Hietala, Jarkko Niemi, Olli Rahkonen
Helmeri 2-2019
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Ti 10.12. klo 19.00
Parasta elämässä

Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5
Parasta elämässä, Martti Suosalon mestarillinen monologiesitys
on liikuttava, toiveikas ja surullisen hauska kertomus
kroonisesti masentuneen äidin pojasta, joka koettaa piristää
äitiään listaamalla asioita, jotka tekevät elämästä elämisen
arvoista. Asioita, joita kaikkien on hyvä palauttaa välillä
mieleen.
Näytelmän esittävät Martti Suosalo ja yleisö.

Ke 4.12. klo 19.00
Pienet ketut

Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5
Pienet ketut on suurten tunteiden perhedraama, joka lukeutuu
amerikkalaisten draamojen klassikoihin.
Ohjaus: Kari Heiskanen
Rooleissa: Rauno Ahonen, Seppo Halttunen, Risto Kaskilahti,
Pertti Koivula, Elviira Kujala, Paavo Kääriäinen, Ursula Salo, Sari
Siikander, Linda Zilliacus

Uutisia
Yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukioon 72 100 hakijaa
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku päättyi
12.3. Haettavana oli yhteensä noin 80 000 aloituspaikkaa. Yhteishaussa hakijoita oli 72 100, joista perusopetuksen päättäviä oli
57 680. Hakijoista 51 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen
koulutukseen ja 49 prosenttia lukioon.
Yhteishaussa oli tänä keväänä hakijoita 300 enemmän kuin
viime vuonna. Viime keväänä ammatilliseen koulutukseen haki
ensisijaisesti 52 % ja lukioon 48 % hakijoista. Viime vuosina ammatillisen koulutuksen hakijamäärät yhteishaussa ovat laskeneet.
Tähän vaikuttaa osaltaan se, että ammatilliseen koulutukseen on
nykyään mahdollista hakeutua myös jatkuvan haun kautta.
Aloituspaikkoja ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla
42 000, joista 1950 paikkaa on ruotsinkielisissä koulutuksissa.
Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 36 970 hakijaa, noin 690 hakijaa vähemmän kuin viime vuonna. Peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen pyrki yhteishaussa 34 670
hakijaa. Aloituspaikoista 4 600 on varattu lukion suorittaneille.
Näitä opiskelupaikkoja tavoittelee noin 2300 abiturienttia tai aiemmin lukion suorittanutta.

Suosituimmat alat pysyivät ennallaan

Tulevia uutuuksia
Kansallisoopperassa:
Ke 11.12.19
Peppi Pitkätossu -baletti

Paikat riveille 6-10 B-ryhmää. Kesto 1 t 55 m, yksi väliaika.

Ke 11.3.2020
W.A. Mozart: Don Giovanni -ooppera

Ammatillisen koulutuksen suosituissa opintoaloissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Yhteishaussa suosituin ala on edelleen sosiaali- ja terveysala, johon oli 4 710 hakijaa. Seuraavaksi suosituimmat alat ovat ajoneuvo- ja kuljetustekniikka (4 460), liiketalous ja
kauppa (3 650), arkkitehtuuri ja rakentaminen (3 390), sähkö- ja
automaatiotekniikan ala (2 940) sekä kauneudenhoitoala (2 150).
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet pidetään huhti-toukokuussa, valintojen tulokset ilmoitetaan kesäkuussa.
Oppilaitokset julkistavat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan
13.6. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan
viimeistään 27.6.

Yhteishaun lisäksi myös muita väyliä koulutukseen

Tarkemmat tiedot ohjelmista ja mahdollisista muutoksista löydät
Helmerien kotisivuilta: www.helmeri.fi.
Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi,
puhelin: 050 428 5588.
Osallistumismaksut tilille: FI88 1270 3000 1009 95.
Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut
tapahtuman tilillemme.
Teatteri- ja konserttiliput saa noin puoli tuntia ennen
näytöstä sisääntuloaulassa Helmeri-vetäjältä, jollei
muuta ilmoiteta. Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!
Helmeri 2-2019

Haku vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen käynnistyi 13.3. ja jatkui Opintopolussa 3.4.
asti. Haussa ovat mukana vaativana erityisenä tukena järjestettävät
ammatilliset perustutkinnot, vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus
sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus.
Muuhun perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen
haetaan Opintopolussa 21.5.–23.7. välisenä aikana. Tällöin voi
hakea kymppiluokalle, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan
VALMA-koulutukseen sekä maahanmuuttajille ja vieraskielisille
tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistavaan LUVA-koulutukseen.
Ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun koulutustarjonnasta ja hakemisesta
löytyy tietoa oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja Opintopolusta
(https://opintopolku.fi).
Vapaan sivistystyön koulutuksia on tarjolla kansanopistoissa,
joihin haetaan suoraan oppilaitoksen kautta.
Lähde: Opetushallituksen mediatiedote 13.3.2019
https://www.oph.fi
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Nyt myynnissä!

PITKÄT LOMAT

ESPANJAN AURINKORANNIKKO,
TORREMOLINOS

Huoneistohotelli
BAJONDILLO:
27.10.-21.11. • alk. 1.115,23.11.-13.12. • alk. 935,24.11.-23.1. • alk. 1.790,-

Hotelli BARRACUDA
sis. puolihoito

10.11.-2.12. • alk. 1.195,-

Hotelli CERVANTES
sis. puolihoito

17.11.-9.12. • alk. 1.398,-

Katso kaikki matkamme: kaupungit, teema- ja kiertomatkat jne. www.matka-agentit.fi
Suomalainen matkanjärjestäjä

Helsinki, Teollisuuskatu 21, helsinki@matka-agentit.fi
www.matka-agentit.fi - Varaa matkasi 24 H - Vapaa-ajan matkat puh. 010 321 2800
Puhelut 8,28 snt/min (+alv 24%).

Matka
agentit

Helmerien tapahtumakalenteri 2019
Päivä

Kello

Pe-ma 19.-22.4.
To 25.4.

19.00

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Pääsiäismatka Puolan Gdanskiin

545,00 e, 41263

Tahto, Kaupunginteatteri

36,00 e, 4420

To 2.5.

17.00

Kupka, Ateneumin taidemuseo

19,00/8,00 e, 4433

Ma 6.5.

19.00

Yhdestoista hetki, Kansallisteatteri

40,00 e, 4349

To 9.5.

19.00

Kinky Boots, Kaupunginteatteri

75,00 e, 4475

To 16.5.

16.00

Kela, Nordenskiöldink. 12

5,00 e, 4462

Latvian kartanoita ja palatseja

397,00 e, 4255

Ti 28.5.

19.00

Suuri kuorogaala, Kansallisooppera

53,00/48,00 e, 41360

To 8.8.

07.30

Päivämatka saaristoon

maksu ilmoitetaan myöhemmin

Tallinnan Birgitta-festivaali

298,00 e, 4336

To-su 23.-26.5.

Pe-su 16.-18.8.
Ke 21.8.

16.30

Maailmojen Salat, Designmuseo

16,00/6,00 e, 4514

Ke 4.9.

18.30

Pieni merenneito, Kaupunginteatteri

85,00 /44,00 e, 4417

Matka: Kuninkaallinen Lontoo

1075,00 e, 4323

To-su 19.-22.9.
Pe 11.10.

19.00

Musta laatikko 14, Kansallisteatteri

31,00 e, 4491

Ke 16.10.

19.00

Täydellinen lauantai, Arena-näyttämö

40,00 e, 4501

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

HALLITUS 2019
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
Marja-Terttu Lamminen
Puhelin: 050 588 3434
matela@netti.fi
Rauni Mononen, II varapuheenjohtaja
Puhelin 050 5148 321
rauni.mononen@elisanet.fi
Keijo Nyström
Puhelin 050 501 0255
keijo.nystrom@kolumbus.fi

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

Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka@gmail.com

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

Varajäsenet:
Tuuli Paavola
Puhelin 044 256 2901
tuuli.paavola@gmail.com

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

Sirkka Warvas
Puhelin 0440 519 391
sirwaco.warvas@kolumbus.fi

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

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.

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!

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 jäseneksi!
Työssäkäyvä, opiskelija, seniori (yli 65 v) kaikille löytyy rahanarvoisia jäsenetuja!

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

Liity Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi!

SMYL-liiton jäsenedut

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten jäsenetujen
lisäksi saat liittymisetuna

15 %:n alennuksen
päivän majoitushinnasta
TallinnHotels-hotellissa

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.
● Yhdistyksen ja liiton jäsenlehdet neljä
kertaa vuodessa
● Yhdistyksen ja liiton tarjoamat palvelut
ja tapahtumat

SMYL-liiton jäsenmaksu
●

TallinnHotellit Tallinnassa:
Hotelli Bern - Aia 10, 10111 Tallinna

Savoy Boutique Hotelli - Suur-Karja 17, 10148 Tallinna
Hotelli Palace - Vabaduse väljak 3, 10141 Tallinna
Majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• tervetuloajuoman
• Hotelli Palacessa kuntosali- ja kylpyläosasto 10 euroa

●

Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
● 106 euroa koko kalenterivuosi 2019
4 euroa
● Seniorijäsenyys (yli 65 v) 54
● Opiskelijajäsenyys 0 euroa
Kaikki jäsenmaksuluokat ovat
verotuksessa vähennyskelpoisia!

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu
Voit halutessasi liittyä samalla kaikkien
palkansaajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi.
www.smyl.fi/Liity jäseneksi.

Liity heti! www.smyl.fi
Etu on voimassa vuoden 2019 loppuun
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen mukaisesti.

YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on
92 euroa vuosi 2019.

Varausohjeet saat maksettuasi jäsenmaksun.
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

