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Avoin työttömyyskassa A-kassa
Avoin työttömyyskassa A-kassa on kaikille palkansaajille avoin, 
yleinen työttömyyskassa. Työttömyyskassan toiminta alkoi 
1.1.2022, kun Teollisuuden työttömyyskassa, Rakennusalan 
työttömyyskassa ja Työttömyyskassa Finka yhdistyivät.

A-kassa on 190 911 jäsenellään (31.12.2021) Suomen suurim-
pia työttömyyskassoja. Uudet, suuremmat resurssit mahdollis-
tavat jäsenten entistä paremman palvelun.

Oletko alle 68-vuotias ja työllistyt palkansaajana?
Tervetuloa Avoimen työttömyyskassan jäseneksi! Avoimen 

työttömyyskassan  jäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa vuonna 
2022 (96 euroa vuodessa).
Liity jäseneksi A-kassaan www.a-kassa.fi

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

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

Jäsenmaksu on 115 euroa vuonna 2022.
YTK:lla on yli 500 000 jäsentä, mikä on yli 20 % suomalai-

sista palkansaajista.
Liity jäseneksi www.ytk.fi

Turvaa tulevaisuutesi ja huolehdi, että jäsenyytesi on 
kunnossa sekä SMYL-liitossa että työttömyyskassassa
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Iloa kannattaa etsiä

Pääkirjoitus

Ilahduta toista, ja saat kokea, 
että ilo ilahduttaa.
(Friedrich Vischer)
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Valo lisääntyy päivittäin ja kevät 
etenee, pitkin tai lyhyin harppauk- 
sin, maailman mullistuksista huoli-

matta.
Raaka sota Ukrainassa koronapandemi-

an ohessa saa itse kunkin huolestuneeksi 
ja miettimään myös Suomen tilannetta. 
Rauni Mononen kirjoittaa tässä numeros-
sa, miten jokaisen kotitalouden kannattai-
si varautua mahdollisen poikkeavan tilan-
teen varalle. Marttayhdistyksessä toimi-
va Rauni on kirjannut meille muistilistan 
kolmen vuorokauden selviytymispakettia, 
Kotivaraa, varten. Varautuminen on aina 
viisasta.

Ukrainan sodan alettua Hannele Jantu-
nen on miettinyt tavallista enemmän pait-
si Ukrainaa myös Suomen talvisotaa ja 
äitinsä evakkomatkaa. Hannele kertoo nyt 
Helmerissä äitinsä mietteistä talvisodan 
loppumisesta ja evakkoon lähdöstä Ant-Ant-
reasta sekä omasta erikoisesta muistos-

taan 80-luvulta, kun heille tuli yllättävä 
sunnuntaivieras. Myös Liisa Kotimäen 
juttu entisajan suomalaisen kouluopetuk-
sen oppimateriaalista on mielenkiintoinen 
hyppy menneeseen maailmaan.

Kevät on kuitenkin iloinen asia. Voim-
me myös iloita, että saamme taas osallis-
tua erilaisiin tapahtumiin ja tavata ystäviä 
ilman rajoituksia. Helmereiden tapahtu-
malista on täyttynyt kevään aikana. Hy-
vistä teatterinäytöksistä ja taidenäyttelyis-
tä olemme saaneet jo nauttia ja uusia on 
varattuna syksyksi. Myös mukavia mat-
koja on tarjolla: Helmereiden kesäretki 
kesäkuussa Loviisaan ja Ruotsinpyh-
täälle, elokuun puolivälissä on Itävallan  
oopperamatka sekä elokuun alussa 
SMYL-liiton järjestämä kylpylämatka 
Pärnuun. Tervetuloa mukaan mukavaan 
seuraan.

Helmerien kesän matkakohteesta Itä-
vallasta, Wienistä ja sen ympäristöstä 

saamme hyviä matkavinkkejä, joita Il-
se Samuelsson on meille tähän lehteen 
koonnut. 

Kevät on juhlien aikaa ja niistä kannat-
taa nauttia. Helmerin ruokapalstalla Liisa 
tarjoaa ihanan ranskalaisen päärynä-man-
telipiirakan ohjeen.

Tänä keväänä voimme järjestää 
normaaliin aikaan myös yhdistyksen ja 
liiton kevätvuosikokoukset, jotka ovat 
Helsingissä: Helsingin Merkonomien 
kokous on 26.4. ja SMYL-liiton 
liittokokous 7.5.2022.

Hyvää kevättä ja  
kesän odotusta lukijoillemme!

Onnea keväällä valmistuville  
uusille ammattilaisille.

Merja Äimänen
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❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Antiikkia, vintagea ja retroa

Kun oppikirjoja ei ollut 

Ennen vanhaan oli vähän 
oppikirjoja, eikä näin ollen 
värikuviakaan. Luokissa oli 
havainnollisia koulutauluja – 
opetustauluja, usein tunnettu-
jen taiteilijoiden piirtämiä ja 
maalaamia kuvauksia histori-
allisista tapahtumista, maan-
tieteestä, kouluaineista, eläin-
ten ja kasvien rakenteistakin. 
Taulut säilytettiin varastossa 
ja luokkahuoneessa, ne ripus-
tettiin karttatelineeseen ensin 
väärinpäin ja käännettiin sitten 
esille, kun h-hetki opetukses-
sa oli tullut käsille. Kuvataulut 
on maalattu pääosin 1910-lu-
vun alussa. Taulut olivat käy-
tössä pitkälle 1970-luvulle as-
ti. Nykyään koulutaulut ovat 
keräilytavaraa.

Käy kurkkaamassa kansakou-
lun aarteisiin: 
www.kansakoulunaarteet.fi

Koulu ja opetus
Koulukirjat, jotka ovat jättä-
neet meille unohtumattoman 
jäljen - opetukset, tarinat ja 
muistot. Ensimmäisellä luo-
kalla opeteltiin ensiksi aakko-
set ja muun muassa pluslaskut. 
Ainakin oman nimensä osasi 
kirjoittaa ja tunnisti aakkoset 
ja vähän plus- ja miinuslas-
kuja.

Meidän lasten aapinen 
Aapisessa korostetaan luetun 
sisällön ymmärtämistä ja kir-
jassa tavujako ilmaistaan kir-
jan alussa erivärisellä taustalla 
tavuviivojen sijaan. Lapset su-
kupolvien ajan ovat oppineet 
lukemaan tämän klassikoksi 
muodostuneen aapisen avulla. 

Aapisen herkkä ja ajan hen-
keä huokuva kuvitus on Suo-
men kaikkien aikojen rakaste-
tuimman lastenkirjojen kuvit-
tajan Rudolf Koivun käsialaa. 

Elon laskuoppi
Efraim Elon (1868–1932) jul-

kaisema kirja, Elon Laskuoppi 
on pisimpään Suomessa käy-
tetty oppikirja. Se julkaistiin 
ensimmäisen kerran 1912. 
Elon merkittävä vaikutus nä-
kyy siinä, että hänen käytän-
nönläheinen laskuoppinsa oli 
aktiivisessa käytössä etupääs-
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sä oppikouluissa 1960-luvun 
loppupuolelle asti, peruskou-
lu-uudistukseen saakka. 

Puuveturi ja tavaravaunut
Puiset junavaunut kultaiselta 
1950-luvulta. Hieman on elä-
mänsaatossa kärsinyt, mut-
ta on mukava muisto ajoilta, 
jolloin kaikki tapahtui miel-
lyttävän verkkaisesti. Kuvas-
sa Pikku-Riston suosikkilelu.

Liikuttava vanha ehjä nalle
Antiikkinalle, leikitty lelu 
1950-luvulta. Pituus noin 40 

cm, täyte puulastua. Nahkai-
nen nenä ja lasisilmät. Tämä 
tunteita nostattava Nalle asus-
telee edelleen kotona  - soh-
vallani maskottina.

Kutsu Helsingin Merkonomien 
sääntömääräiseen vuosikokoukseen

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

Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Läsnäolijoitten toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
   Valitaan kokouksen

- puheenjohtaja
- sihteeri 
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kevätkokousasiat

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

7. Valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat  
edustajat 

8. Ilmoitusasiat
9. Kokouksen päättäminen.

Helsingin Merkonomit ry:n hallitus

Tervetuloa!

Sipoonkorpi 
Hop-On Hop-
Off -bussilinja

Uutisia

Hop-on, hop-off-bussi rullaa 
Sipoonkorpeen ensi kesänä-
kin.
Kausibussi haluttaisiin esille myös HSL:n reittioppaaseen.

Viime vuonna kokeiltu Sipoonkorven kansallispuiston Hop-
On Hop-Off-bussipalvelu on jatkumassa tulevana kesäkaute-
na. Sipoon kunta ja Vantaan kaupunki kilpailuttavat parhail-
laan bussipalvelun järjestäjää tulevalle kesälle. Tarkoituksena 
on, että bussi kuljettaa retkeilijöitä viikonloppuisin kansallis-
puistoon toukokuusta syyskuun loppuun. 

Sipoonkorven maisemiin pääsee ensi kesänäkin hop-on, 
hop-off-bussilla. Bussin käyttäjiksi toivotaan mahdollisimman 
paljon myös Kuusijärvelle menijöitä, mikä helpottaisi ruuhkia 
laajennustöiden kohteena olevalla pysäköintialueella.

Uutuutena Sipoonkorven kierroksen mahdollistavaan reittiin 
on otettu mukaan Tikkurilan ja Nikkilän pääteasemien lisäksi 
Mellunmäki, jonka metroasemalta pääsee sujuvasti hyppää-
mään spesiaalibussin kyytiin.

Bussin aikataulut ja hinnastot löytyvät myöhemmin ainakin 
Visit Sipoon, Visit Vantaan, Vantaan kaupungin ja bussipal-
velun kotisivulta.
www.vantaansanomat.fi/paikalliset/4528933

Koonnut: Liisa Kotimäki

Helsingin kaupungin aineistopankki 
/ kuvaaja Sanna Elijoki

SMYL-liiton Kesämatka
Pärnun valkoisille hiekkarannoille
4.–7. elokuuta, 2022 (to-su)
Tarkemmat tiedot matkasta www.smyl.fi

SMYL-sääntömääräinen 
kevätliittokokous
SMYL-sääntömääräinen kevätliittokokous la 7.5.2022 klo 14 
Kokouspaikka on Hotel Katajanokka, Merikasarminkatu 1, 
00160 Helsinki (Huom! Merkonomi News 1 22 -numerossa ilmoi- 
tettu kokouspaikka muuttunut.) Tarkemmat tiedot www.smyl.fi

Kaikki jäsenmaksuluokat ovat  
verovähennyskelpoisia!
Huom! Tarkista verottajan lähettämä veroehdotus www.vero.fi 
ja lisää vähennyksiin vuoden 2021 jäsenmaksu, jos se puuttuu 
verovähennyksistäsi. Maksamasi jäsenmaksun suuruuden voit 
tarkistaa omalta pankkitililtäsi tai lähetä viesti info@smyl.fi, 
niin lähetämme sinulle sähköpostitse tiedon maksamastasi 
vuoden 2021 jäsenmaksusta vähennystä varten.
Olethan maksanut vuoden 2022 jäsenmaksusi!
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Tämä kevät on tarjonnut pit-
kästä aikaa runsaasti kult-
tuuritapahtumia. Teatterit, 

konserttisalit ja museot saavat 
ottaa rajoitusten jälkeen taas 
kävijöitä normaalisti – toki 
terveysturvallisuudesta huo-
lehtien.

Helmerit olivat mukana 
Irene Uimosen järjestämillä 
päivämatkoilla Tampereella ja 
Turussa, Tampereella lauan-
taina maaliskuun 12. päivänä, 
Turussa perjantaina huhtikuun 
ensimmäisenä päivänä. Hieno-
ja kulttuuriretkiä molemmat. 
Tampereen matkalla meitä oli 
pienempi ryhmä, mutta Tu-
russa koko iso bussillinen, yh-
teensä 43 osallistujaa, joista 14 
Helmeriä.

Tampereella näimme apinoita ja 
klassikkonäytelmän
Museokeskus Vapriikissa ryh-
mällä oli tunnin opastus mie-
lenkiintoisessa Apinat - kädel-
listen tarina -näyttelyssä, joka 
on esillä lokakuun lopulle. 
Skotlannin kansallismuseon 
tuottama näyttely esittelee yli 
60 apinaa – gorillasta hiirima-
kiin - niiden omassa elinym-
päristössä. 

Tampereen Teatterissa 
koimme suuren rakkaustari-
nan: Charlotte Brontën Koti- 
opettajattaren romaanin. Näy-
telmä perustuu Brontën en-
simmäiseen, vuonna 1847 jul-
kaistuun, samannimiseen ro- 
maaniin. Hienon näytelmän 
pääosissa näyttelivät Market-ssa näyttelivät Market-arket-
ta Tikkanen (Jane Eyre), Pia 
Piltz (Bertha) ja Esa Latva-
Äijö (Rochester). 

Turussa vierailimme kappelissa  
ja teatterissa
Tutustuimme Turun Hirven-
salossa Pyhän Henrikin Eku-
meeniseen Taidekappeliin, jo-
ka on saanut nimensä Suomen 
kansallispyhimykseltä Pyhältä 
Henrikiltä.

Toiminnanjohtaja Aira Ku-
vaja esitteli meille kauniin 
kappelin ja kertoi sen toimin-
nasta. 

Taidekappelin suunnittelu-
kilpailun voitti vuonna 1996 
Arkkitehtitoimisto Matti Sa-
naksenahon työ Ikhtys, Kala. 
Suuret lasireliefit kappelin 
alttariosassa on suunnitellut 
taiteilija Hannu Konola. Eku-
meenisessa kappelissa edus-
tettuina on jäseniä yhdeksästä 
kirkkokunnasta ja kristillisestä 
yhteisöstä. Kappeli on vihitty 
kirkkotilaksi. Taidekappelissa 
järjestetään nimensä mukai-
sesti myös taidetapahtumia: 
kuvin, sanoin ja sävelin.

Helmerit Tampereen ja 
Turun kulttuuriretkillä

Turun Kaupunginteat-
terissa näimme vaikuttavan 
Amadeus-näytelmän, joka 
kertoo Antonia Salierin ja 
Wolfgang Amadeus Mozartin 
vaikeasta suhteesta. Vaikka 
näytelmä on yltäkylläinen ja 
viihdyttävä kermakakku, sen 
ytimessä painaa Salierin raas-
tava kateus ja keskinkertaisuu-
den kirous. Nuoret näyttelijät, 
Santtu Karvonen Antonio Sa-
lierina ja Miro Lopperi Wolf-
gang Amadeus Mozartina, 
näyttelevät mahtavasti. Näy-
telmä teki suuren vaikutuksen 
ja sai miettimään ihmistä tu-
hoavaa katkeruutta.

❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen 
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Ukrainan sodan alettua 
24.2.2022 mielessäni oli 
päällimmäisenä suru ih-ä suru ih- suru ih-

misistä. Mietin samalla, min-
kälaista olikaan Suomen talvi-
sota ja evakkoon lähdöt Kar-
jalasta. Luin äitini muistiin-
panot, joista tässä muutamia 
lainauksia.

”Kotini oli Karjalassa Ant-
reassa, joka kuului Viipurin 
lääniin. Elettiin ja kuunneltiin 
jyrinää rintamalta sekä pelät-
tiin pommikoneita. Aamuisin 
huoneita lämmitettiin kello vii-
den ja kuuden välillä. Ikkunat 
peitettiin, ettei valoa näkynyt.

Talvisodan päättymisen 
muistan. Pommikoneet tulivat 
aamulla noin puoli kymmenen. 
Ne tyhjensivät lastinsa meidän 
pellolle. Pommit paukkuivat 
ja vaikka lunta oli paljon, niin 
multa pöllysi. Jokainen meni 
piiloon penkkien ja pöydän al-
le. Meillä oli Jumalan varjelus.

Sitten tuli valtava hiljaisuus, 
eikä rintamalta kuulunut enää 
mitään.

Radiosta kuulimme kello 
11.00, että sota oli loppunut. 
Rauhanehdot luettiin, se oli 
äärettömän raskasta kuunnel-
tavaa. Ääneen itkettiin. On-
ko tämä totta? On lähdettävä 
kovalla pakkasella pois kotoa 
ja jätettävä kaikki ikuisesti. 
Kanat, lampaat, siat ja osan 
lehmistäkin teurastivat avuk-
si tulleet suojeluskuntalaiset. 
Kahden hevosen rekeen pakat-
tiin vaatteita, astioita ja jauho-
ja. Marjapullot ja hillot heitin 
kellarin seinille.

Talvisota päättyi 13.3.1940 
kello 11.00 ja 15.3.1940 kello 
12.00 piti kotikyläni Seitsolan 
tyhjentyä asukkaista. Kotitalo 
jäi asuttavaan kuntoon. Pedit 
pedattuina, matot lattioille ja 
kauniit kaakeliuunit huonei-
siin.”

Sunnuntain yllätysvieras
Sunnuntaina 28. kesäkuuta 
1981 soi aamulla puhelin ja 
perhetuttumme kysyi: Saanko 
tuoda erään naistaiteilijan teil-
le syömään? Äitini vastasi pie-
nen kakistelun jälkeen: Saapha 
sitä meill tulla, jos niin kovast 
tahotta. Onha meill käynt syö-
mäs muitakii. Ei meill kyll oo 
ko tavallista ruokaa tarjota.

Vierailulle oli yksi yllättävä 
ehto: siitä ei saanut kertoa ke-
nellekään. Meille tuli sunnun-
tailounaalle venäläinen viulisti 
Viktoria Mullova. 

Päivä kului rattoisasti seu-
rustellen, syöden, kahvitellen 
ja suomalaiseen maalaiselä-
mään tutustuen. Viktoria tote-
si lounaalla, ettei ole koskaan 
syönyt näin hyvää ruokaa. No, 
pöydässä taisivat olla kaik-
ki kipot ja kupit – äiti laitta-
nut parastaan. Viktoria sanoi 
myös, ettei ollut ennen tunte-
nut samanlaista vapauden il-
mapiiriä kuin talomme piha-
piirissä istuttaessa.

Vierailusta jäivät meille mu-
kavat muistot. Äitini tosin ih-
metteli, miksi Viktoria oli vä-
lillä niin surumielinen. Sekin 
selvisi myöhemmin, kun hän 

”Meille ei jäänyt mitään”  
- mietteitä tässä ajassa 

loikkasi kesällä 1983 Neuvos-
toliitosta Suomen kautta Län-
teen pianistinsa Vakhtang Jor-
danian kanssa. Vanhempieni 
kanssa seurasimme loikkaus-
uutisia jännityksellä, tunsim- jännityksellä, tunsim-, tunsim-
me olevamme pieni sirunen 
historiaa.

Viktoria Mullovan konser-
toidessa myöhemmin Finlan-
dia-talossa kiitin muistorik-
kaasta vierailusta ja ojensin 
hänelle sinivalkoiset kukat.

Elämä yllättää joskus, kuten 
perheemme kesäpäivänä 1981. 
Perhetuttavamme, Viktoria 
Mullovan suomalainen isän-
tä, oli päättänyt, ettei viekään 
taiteilijaa sovituille herrasväen 
kutsuille, vaan tuo meille. Aja-
tuksena, että onhan niitä mu-
kavampiakin kyläilypaikkoja.

Missään muussa talossa ei 
Viktoria Suomessa vieraillut. 
Lounasvierailu meillä on py-
synyt salassa tähän saakka. 
Tosin tapahtumaa seuraavalla 
viikolla paikallislehdessä oli 
pieni uutinen viulutaiteilijan 
salaisesta kyläilystä. Jostain 
olivat saaneet tietonsa.

Miksi Viktoria tuli juuri nyt 
ajatuksiini? Koska hänellä on 
ukrainalaisia sukujuuria.

Sota Ukrainassa sai Hannele Jantusen, Karjalan evakkojen tyttären, 
muistelemaan äitinsä kertomuksia evakkomatkastaan sekä 
Sibelius-viulukilpailun voittajan, Neuvostoliitosta Länteen loikanneen 
venäläisen, ukrainalaissukuisen huippuviulistin Viktoria Mullovan 
yllätysvierailua kotonaan kesällä vuonna 1981.

❦ Teksti: Hannele Jantunen, Kuvat: Hannelen kotiarkisto

Hannele ja hänen vanhempansa äidin entisellä kotipihalla Karja-äidin entisellä kotipihalla Karja- Karja-
lassa vuonna 1991.

Viktoria Mullova (oik.) ja Hannele Jantunen kahvilla pihakeinussa.

7Helmeri 2-2022



Itävallan pääkaupunki Wien 
on yksi Euroopan upeim-
pia ja uljaimpia kaupunke-

ja. Kaupungissa elää edelleen 
vanha, Habsburgien loiston 
ajan historia, josta kertovat 
mahtavat palatsit ja mahtipon-
tinen arkkitehtuuri monelta 
eri aikakaudelta, lukematto-
mat mielenkiintoiset museot 
aarteineen. Kaupungin sil-
huetissa kohoavat korkeuk-
siin myös vaikuttavat kirkot, 
joista tunnetuin on varmasti 
St. Stephansdom eli Pyhän 
Tapanin tuomiokirkko Wie-
nin sydämessä. Niin, ja yksi 
tunnetuimpia wieniläisiähän 
on tietysti Sacher-kakku, pai-
kallinen suussa sulava suklaa-
herkku, jossa on kerros apri-
koosihilloa sekä suklaakuor-
rutus. Kakun kehitti vuonna 
1832 ruhtinas Klemens Wen-
zel von Metternichin keittiö-
mestari Franz Sacher - ja jätti 
näin nimensä historiaan. 

Mutta ei historiallinen kau-

punki edusta pelkkää men-
neisyyttä, se elää modernia 
tätä hetkeä, joka näyttäytyy 
katukuvassa ja tyylikkäiden 
wieniläisten elämässä. Ja 
jännittävässä arkkitehtuuris-
sakin – siitä yksi oivallinen 
esimerkki on värikäs ja eri-
koinen Hundertwasserhaus. 
Tämä hyvin persoonallinen ja 
omaperäinen asuinkerrostalo 
rakennettiin vuosina 1983-

1986, ja siitä on muodostunut 
yksi Wienin maamerkeistä ja 
nähtävyyksistä. 

Keisarillista loistoa 
Tunnettujen, mielenkiintoisten 
nähtävyyksien ja unohtumat-
tomien vierailukohteiden lista 
Wienissä on melkein loputon. 
Schönbrunnin linna ja Hofbur-
gin palatsi ovat tunnetuimpia 
keisarillisen ajan aarteita. 

Schönbrunnin linna sijait-
see hieman vanhankaupungin 
ulkopuolella. Sen rakennutti 
ja korjautti keisarinna Maria 
Teresia nykyiseen asuunsa, ja 
Habsburgien suvun hallitsijat 
käyttivät uljasta linnaa kesäpa-
latsinaan. Schönbrunn siirtyi 
1917 Itävallan valtion omis-
tukseen, ja sitä on sen jälkeen 
korjattu useita kertoja. Palatsi 
ja puutarha vaurioituivat pa-
hoin toisessa maailmansodas-
sa helmikuun 1945 pommituk-
sissa. Palatsialueen rakennuk-
sia korjattiin koko 1950-luvun 
ajan. Schönbrunnin palatsi 
puutarhoineen on ollut jo 
vuodesta 1996 yksi Unes- 
con maailmanperintökohteis-
ta. Tämä mahtava kokonai-
suus käsittää yli 1400 upeaa 
huonetta. Katseltavaa ja ihail-
tavaa riittää, vaikka yleisölle 
avoinna huoneista onkin vain 
pieni osa, reilu 40 huonetta. 

Hofburgin palatsi on Wienin 
mahtavin linna, joka oli peräti 
kuuden ja puolen vuosisadan 
ajan Habsburgien suvun resi-
denssi ja talvipalatsi, ja josta 
käsin hallittiin ensin Itävallan 
herttuakuntaa, sitten Pyhää 
saksalais-roomalaista keisa-
rikuntaa ja lopuksi Itävalta-
Unkaria. Nykyään Hofburgin 
tiloissa toimii lukuisia muse-
oita sekä Itävallan liittopresi-
dentin kanslia ja virka-asunto. 
Hofburg tunnetaan myös aar-
rekammiostaan, espanjalaises-
ta ratsastuskoulustaan ja sen 
ylväistä Lipizzan hevosista, 
sekä tietysti maailmankuulun, 
rakastetun Sissi-keisarinnan 
museosta. 

Hofburgin palatsi on laaja 
ja monimutkainen rakennus-
kokonaisuus, joka on synty-
nyt useista eri palatseista. Sen 
eri osat edustavat lähes kaik-
kia tyylisuuntia keskiajalta 
1900-luvulle: gotiikkaa, renes-
sanssia, barokkia, rokokoota, 
kertaustyylejä, jopa jugendia. 
Nykyisin myös Hofburg kuu-
luu, osana Wienin vanhaakau-Hofburgin linna.

Itävallan aarteita

❦ Teksti: Ilse Samuelsson
 Kuvat: Matka-Agenttien kuva-arkisto

Itävalta on keisarillista loistoa ja vanhoja perinteitä, kuvauksellisia alppimaisemia ja 
pääkaupunki Wienin eleganssia. Itävaltaan kuuluu myös musiikki – Straussin maailmankuulut 
sävelet, Mozartin klassiset teokset ja tietysti lumoava Sound of Music tarinoineen. 
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punkia, Unescon maailmanpe-
rintöluetteloon. Molemmissa 
palatseissa, niin Schönbrun-
nissa kuin Hofburgissa, jär-
jestetään myös konsertteja. 
Myös 1700-luvulta peräisin 
oleva Belvederen linna on 
upea kokonaisuus ja nähtä-
vyys. Se on muodostunut alun 
perin kahdesta eri kokonaisuu-
desta: Ylä- ja Ala-Belvederen 
linnoista. 

Wien on monen kirkon kau-
punki. Niistä uljain on yksi 
kaupungin ”maamerkeistä”, ai- 
van kaupungin keskipisteessä 
kohoava St. Stephansdom eli 
Pyhän Tapanin tuomiokirkko. 
Kirkko on peräisin keskiajalta, 
vaikka sitä onkin remontoitu 
ja muokattu useaan otteeseen 
eri vuosisadoilla. Tiilikatto, 
johon on kuvattu Itävallan 
symboli, kaksipäinen kotka, 
on vuodelta 1952. Kirkossa on 
vietetty säveltäjämestari W. A. 
Mozartin häitä vuonna 1782, 
ja jo 9 vuotta myöhemmin hä-
nen hautajaisiaan, jotka olivat 
merkittävä tilaisuus ja suuri 
surujuhla. Hautajaisissa soi 
Mozartin oma sävellys, kes-
keneräiseksi jäänyt Requiem-
-sielunmessu. Aivan kirkon 
läheisyydessä sijaitsee myös 
Mozarthaus eli Mozartin ko-
timuseo, joka tunnetaan myös 
nimellä Figarohaus. 

Säveliä ja musiikkielämyksiä  
Wien on todellinen musiikin 
ja sävelten kotikaupunki, Itä-
valta niiden kotimaa. Wie-
nin tunnetuimpia kohteita 
ovat korkeatasoinen Valtion 
ooppera, sekä Musikverein, 
maailmankuulujen Wienin 
filharmonikkojen ”kotitalo”. 
Unohtumattomia elämyk-
siä vuodesta toiseen saamme 
Wienin filharmonikkojen ja 
myös muiden tunnettujen or-
kesterien uudenvuoden kon-
serteissa. Uudenvuodenpäivän 
legendaarisen, ympäri maail-
man televisioitavan juhlalli-
sen tapahtuman lisäksi myös 

muita upeita konsertteja jär-
jestetään vuoden vaihtumisen 
kunniaksi. 

Ympäri vuoden järjestetään 
lukemattomia erilaisia kon-
sertteja ja musiikkitapahtu-
mia, joissa niin Straussin sä-
velet, Mozartin musiikki kuin 
monet muutkin tunnettujen 
säveltäjien teokset hurmaavat 
kuulijansa uudestaan ja uudes-
taan. Molemmat Straussit, niin 
Johann Strauss I kuin poikan-
sa Johann Strauss II tunnetaan 
kautta maailman, samoin Jo-
sef Strauss ja totta kai Ludwig 
van Beethoven. Myös sellaiset 
nimet kuin Brahms, Haydn, 
Schubert, Mahler, Lehar ja 
lukemattomat muut mestarit 
ovat tuttuja musiikin ystäville. 
Zentralfriedhof-hautausmaalla 
on monen tunnetun säveltäjän 
hauta muistomerkkeineen. 

Oopperaelämyksiä  
kivilouhimossa
Ainutlaatuinen ja varmasti 
unohtumaton kesäinen elä-
mys on St. Margarethenin 

oopperafestivaalit. Tätä ul-
koilmatapahtumaa on järjes-
tetty jo vuodesta 1996 alkaen 
joka kesä, heinä-elokuussa. 
Tapahtumalla on todella vai-
kuttavat puitteet, ja vuodesta 
toiseen esiintyjät ovat huip-
puammattilaisia. Katsomo ja 
näyttämö on sijoitettu van-
haan roomalaisten aikaiseen 
kivilouhimoon. Katsomoon 
mahtuu peräti 4500 katsojaa, 
ja täällä vierailee vuosittain jo-
pa 160 000 musiikin ystävää. 
Alueella on useita ravintoloita, 
joissa voi nauttia muun muas-
sa alueen hyvistä viineistä en-
nen esitystä tai tauon aikana. 

St. Margarethen sijaitsee 
noin 70 km Wienistä itään, 
Burgenlandin liittovaltiossa 
lähellä Neusiedlersee-järveä 
ja Unkarin rajaa. Järven ran-
nalla kypsyvät Itävallan par-
haat punaviinit. Suotuisan 
ilmaston ansiosta sää ja olo-
suhteet sopivat erinomaisesti 
viiniköynnösten kasvattami-
selle – ja kesäillat ovat leutoja 
ja aurinkoisia. 

Joka vuosi festivaalien oh-
jelmassa on eri ooppera. Vuo-
sien aikana on saatu nauttia 
monista tunnetuista teoksis-
ta: mm. Turandot, Taikahui-
lu, Rigoletto, Tosca, Carmen, 
Don Giovanni. Kesän 2022 
ooppera on Giuseppe Verdin 
Nabucco. 

Tämä Rooman vallan ai-
kainen kivilouhimo on ollut 
vuodesta 2001 Unescon maa-
ilmanperintölistalla. Kivilou-
himon kivestä on rakennettu 
Pyhän Tapanin kirkko Wie-
nissä. 

Museoiden ystävälle  
– jokaiselle jotakin 
Pelkästään Wienissä on luke-
maton määrä erilaisia muse-
oita, yhteensä noin 100. Kei-
sarilliset palatsit ovat mielen-
kiintoisia museokokonaisuuk-
sia. Taidemuseoista merkittä-
viä ja todella mielenkiintoisia 
ovat Albertina-museo, sekä 
vuonna 2020 avattu Albertina 
Modern, modernin taiteen mu-
seo. Kunsthistorische Museum 
eli taidehistoriallinen museo 
Maria-Theresien-Platzilla on 
Wienin mahtavimpia muse-
oita, samoin sitä vastapäätä 
kohoava Luonnontieteellinen 
museo. Nämä kaksi komeaa 
museota ovat ulkoasultaan 
yhteneväiset. 

Aivan lähellä sijaitsee myös 
Museokortteli – Museums-
quartier eli MQ. Korttelissa 
toimivat muun muassa nyky-
taiteen museo MUMOK, tai-
dehalli, arkkitehtuurikeskus 
sekä lastenmuseo. Museo-
vierailujen lisäksi – tai niiden 
sijasta – MQ:n sisäpihaa reu-
nustavissa ravintoloissa aikaa 
viettävät niin paikalliset kuin 
matkailijatkin, ja tunnelma on 
nuorekas ja rento. Alueella on 
myös useita muoti- ja design-
kauppoja. 

Musiikkimuseossa syven- 
nytään tietysti Wienin usko-
mattamaan musiikilliseen pe-
rinteeseen, ja myös monien 

Lähde Helmeri-matkalle Itävaltaan
Helmerit tekevät musiikkiteemaisen viikonloppumatkan 
elokuun 11. – 14. päivinä Itävaltaan, Wieniin ja sen ympä-
ristöön.  Pääsemme matkalla nauttimaan myös St. Marga-
rethenin oopperafestivaalien Verdin Nabucco-oopperasta 
ainutlaatuisessa ulkoilmateatterissa.

Kesäiselle Itävallan matkalle on ilmoittautunut ilahdut-
tavasti jo 14 Helmeri-osallistujaa. Paikkoja on muutama 
jäljellä, mukaan ehtii vielä.

Tutustu matkaohjelmaan Helmerin tapahtumasivuilla ja 
tarkemmin netissä www.helmeri.fi.

St. Margarethenin oopperafestivaalien näyttämö.
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tunnettujen mestarien koti-
museoita on useita. 

Wienin toreilla, kahviloissa ja 
viinituvissa 
Naschmarkt-tori – se on sekä 
nähtävyys että ostos- ja ruoka-
paikka! Tori tulvii herkullista 
ostettavaa ja mielenkiintois-
ta katseltavaa. Napostelija ja 
herkuttelija villiintyy varmas-
ti: markkinakojuja, pieniä lei-
pomo-, hedelmä-, vihannesko-
juja, juustotiskejä, paikallisia 
viinejä. Ja kahviloita ja ravin-
toloita, joista monet ovat pai-
kallistenkin mielestä todella 
tasokkaita ja suosittuja. 

Wienin kahvilat ovat ihas-
tuttavia. Aidossa wieniläis-
kahvilassa aika hetkeksi py-
sähtyy, kun nautiskellaan  
hyvästä palvelusta, kiireettö-
mästä tunnelmasta, tuoksu-
vasta kahvista ja herkullisista 
kakuista. 

Perinteiset Heurigen-viini- 
tuvat kaupungin laidalla hou-
kuttelevat myös visiitille, vaik- 
kapa viettämään mukavaa 

kyliä kirkkoineen – ja totta kai 
tärkeitä kulttuurihistoriallisia 
kohteita täälläkin. Mondsee-
järven rannalla sijaitsee ka-
tedraali, jossa Sound of Mu-
sic -elokuvan vihkimiskoh-
taus on kuvattu. Bad Ischlin 
kylpyläkaupungissa ja siellä 
sijaitsevassa Kaiservillassa 
keisariperhe, Sissi sekä hä-
nen miehensä, keisari Franz 
Joseph ovat lomailleet. Myös 
Franz Lehar on viihtynyt Bad 
Ischlissä, jossa hänen kotinsa 
toimii nykyään museona. 

Wolfgang-järven alue on 
ihanteellista kävelyretkille: 
kaunista katseltavaa, muka-
via reittejä. Täällä on Mo-
zartin äiti Anna syntynyt, ja 
tuleva säveltäjämestari sai 
nimensä järven mukaan. Fal-
kensteinin pyhiinvaellusreittiä 
pitkin on mahdollista nousta 
Falkenstein-kukkulalle, josta 
avautuu kuvankauniit näky-
mät alas Wolfgang-järvelle ja 
ympäröivälle alppiseudulle. 

Myös Salzburg on musiikki-
kaupunki, onhan se Mozartin 

iltaa. Esimerkiksi Grinzin-
gin, Neustift am Waldenin ja 
Nussdorfin kylät ovat tunnet-
tuja viinituvistaan. 

Alppimaisemia ja  
Sound of Musicia 
Itävalta tarjoaa upeat puitteet 
ja suorastaan kuvaukselliset 
maisemat ulkoilmaelämälle: 
pienemmistä kävelyretkistä 
vähän pitempiin patikointiin ja 
suorastaan vaativiin vaelluk-
siin. Wienin läheisyydessäkin 
on monia ihastuttavia kohteita, 
joista varmasti tunnetuimpia 
ovat Wienerwaldin kukkulat. 
Päiväretkille voi lähteä use-
aankin kohteeseen, ja eri pi-
tuisille ja vaativuudeltaan eri 
tasoisille vaelluksille. 

Todellisissa Sound of Musi-
cin maisemissa liikutaan Salz-
kammergutin alueella. Se on 
mitä ihastuttavinta aluetta niin 
patikointiretkiin kuin muuten-
kin nähtävyyksien ihailuun. 
Kuvankauniita alppimaisemia, 
vihreitä niittyjä ja kukkaketo-
ja, kirkkaita alppijärviä, pieniä 

syntymäkaupunki. Salzburgin 
tunnetuimpia nähtävyyksiä on 
kaupungin laitamilla kohoava 
Hellbrunnin linna puistoineen. 
Salzburgia kutsutaankin myös 
Sound of Musicin kaupungik-
si. Hellbrunnin puistossa on 
elokuvan ystäville tuttu pa-
viljonki, ”Ihmeiden kamari”, 
joka muistetaan kohtauksesta, 
jossa lauletaan ”Sixteen goes 
seventeen…”  

Itävalta on myös joulumaa
Koko Itävalta on viehättävä 
myös joulun ja uudenvuoden 
aikaan. Todellinen joulukau-
punki on Wienin lisäksi Salz-
burg, joka on erityisen tun-
nelmallinen adventin aikaan 
ja jouluna. Joulutorit on ko-
risteltu joulukuusilla ja kynt-
tilöillä, pikkukojut tuoksu-
vat paahdetulta mantelilta ja 
”glühweinilta”, ja kaikkialla 
soi mitä kauneimmat joulun 
sävelet. Yksi rakastetuimpia 
on ”Jouluyö, juhlayö” Obern-
dorfin kappelissa. ❦

Tunnettu itävaltalainen 
on myös Sacher-kakku...
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Koonneet: Merja Äimänen ja Liisa Kotimäki

Peruskorjattu Kiasma avautuu 
ARS22-näyttelyllä
Nykytaiteen museo Kiasman laaja remontti valmistuu tänä 
keväänä, jolloin Kiasmassa avautuu kansainvälistä nykytai-
detta esittelevä ARS22-näyttely 8.4.
ARS22 - Eläviä kohtaamisia
ARS22 tuo Kiasmaan kansainvälisen nykytaiteen ajankoh-
taisimpia ja kiinnostavimpia teoksia ja tekijöitä. Näyttely luo 
paikan yhteisille kokemuksille, elämyksille ja yhteisöllisyy-
delle. Näyttely on avoinna 8.4.–16.10.2022.
https://kiasma.fi/nayttelyt/

Stadin ammatti- ja aikuisopistolle 
4500 opiskelijan kampus 
Roihupeltoon
 
Stadin ammatti- ja aikuisopistolle rakennetaan uusi kampus 
Roihupeltoon. 4500 opiskelijalle rakennettava oppilaitos kor-
vaa nykyisellään kuudessa eri toimipisteessä toimivat tilat, 
jotka eivät enää riitä kasvavalle joukolle opiskelijoita eivätkä 
vastaa nykyaikaisen opetuksen tarpeisiin. 

Rakennettavan kampuksen tarjouskilpailu on ratkennut ja 
rakennustyöt alkavat kesällä. Palveluntuottajaksi on valittu 
Lujatalo Oy, joka vastaa oppilaitoksen suunnittelusta, raken-
tamisesta ja 20 vuoden ylläpidosta. Kampuksen on tarkoitus 
valmistua vuoden 2025 lopussa.
www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/roihupellon-kam-
puksen-toteuttaja-valittu

Tamperelaislähtöinen matkanjärjestäjä Matkapojat on liit-
tynyt yrityskaupassa osaksi Elämys Groupia. Matkapoikien 
aiemmat omistajat sekä ryhmä suomalaisia sijoittajia tekivät 
samalla Elämys Groupiin merkittävät sijoitukset. Kaupan 
myötä Elämys Group on toimialan suurin suomalainen yk-
sityinen yritys. Matkatoimistojen palvelutarjonta asiakkaille 
laajenee jatkossa merkittävästi ja kattaa lähes kaikki matkai-
lun eri osa-alueet. 

Elämys Group -konserniin nyt kuuluvien yhtiöiden yh-
teenlaskettu liikevaihto ennen covid-pandemiaa oli yli 55 
miljoonaa euroa. Yhtiön tavoite on kasvaa Suomessa useilla 
matkailun osa-alueilla suurimmaksi toimijaksi sekä saavuttaa 
100 miljoonan liikevaihto vuoteen 2025 mennessä.   

Matkapoikien lisäksi muita Elämys Groupin brändejä ovat 
muun muassa Elämysmatkat, OK-Matkat, Matka-Agentit 
ja liikematkatoimisto Menestys.  

Matkapoikien omistajaperhe ja sijoittajaryhmä Elämys 
Groupin uusiksi omistajiksi  

Kaupan yhteydessä Elämyksen osaomistajaksi tuli Pent-
tilöiden perheyhtiö Matkaset Oy, jolta Elämys Group osti 
Matkapojat. Samassa osakeannissa Elämys Groupiin sijoit-
tivat myös pääomasijoitusyhtiö Nordia Managementin uusi 
kasvurahasto Nordia Kasvu Ky, Takoa Invest sekä yksityis-
henkilöitä. Elämys Groupin enemmistöomistajina jatkavat 
pitkäaikaiset omistajat Jussi Viskari ja Aarni Kotilainen.  

Kerätyn rahoituksen myötä Elämys Groupin tase vahvistuu 
merkittävästi ja palvelutarjonta monipuolistuu kattaen lähes 
kaikki matkailun osa-alueet liikematkoista urheilumatkoihin 
ja risteilyistä Suomeen suuntautuviin matkoihin. 

Matkapojat jatkaa toimintaa omalla brändillään. Kaupalla 
ei ole henkilöstövaikutuksia. Asiakkaat näkevät kaupan vai-
kutukset laajempana tuote- ja palveluvalikoimana ja kehitty-
neempänä varauskokemuksena kesästä 2022 alkaen.  
(Lähde: Elämys Groupin tiedote 17.3.2022)

Matkapojat osaksi  
Elämys Groupia

Uutisia

Aarni Kotilainen (Elämys Group), Jussi Viskari (Elämys 
Group), Pasi Latva (Elämys Group), Ari Penttilä (Matka- 
pojat), Kalle Maijala (Nordia Management), Kalle Lumio 
(Nordia Management). 
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Kongressimessut 
Messukeskuksessa huhtikuussa

Ateneum suljettu  
remontin vuoksi
Ateneumin taidemuseo on suljettuna yleisöltä ilmanvaihto-
remontin vuoksi 28. maaliskuuta 2022 alkaen. Myös mu-
seokauppa ja Ateneum Bistro ovat suljettuina remontin ajan. 
Museo avautuu uudelleen alkuvuodesta 2023 (ajankohta tie-
dotetaan erikseen).

Remontin jälkeen Ateneumissa avautuu täysin uudistettu 
kokoelmanäyttely alkuvuodesta 2023. Muut vuoden 2023 
näyttelyt julkistetaan myöhemmin.

Suomen suurin tapahtuma-alan tilaisuus Kongressimessut 
järjestetään jälleen Messukeskuksessa 27.-28.4.2022.

Näyttelyssä on yli 150 näytteilleasettajaa sekä monipuoli-
nen tapahtumaohjelma.
http://www.kongressimessut.fi/
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Helmerin ruokanurkkaus ❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Pehmeä päärynä-
mantelipiirakka 
ranskalaisittain

Mantelikreemitäyte:
80 g voita
1 ½ dl tomusokeria 
2 rkl maissitärkkelystä 
2 dl mantelijauhoa
2 kananmunaa
Tilkka rommia
1 dl kermaa

Vatkaa voi ja tomusokeri. Lisää mantelijauho ja maissitärkke-
lys. Sekoita joukkoon kananmuna, rommi ja kerma. 

Piirakan kokoaminen
Ota jäähtynyt murotaikinapohja kylmästä ja kauli se leivinpape-
rin päällä noin 3 millin paksuiseksi pyöreäksi levyksi. Asettele 
levy leivinpaperin avulla irtopohjavuoan pohjalle ja reunoille. 
Pistele pohja. Jos mahdollista, laita pohja vielä kylmään het-
keksi. 
Täytä sen jälkeen pohja mantelikreemillä. 
Sitten leikkaa jokainen päärynänpuolisko noin 3 mm:n viipa-
leiksi vaakasuunnassa, niin että et leikkaa viiltoa pohjaan saak-
ka. Puolikkaan tulisi pysyä yhtenä palana. Siirrä puolikkaat 
varovasti mantelikreemin päälle, niin että hedelmän leveämpi 
osa on piirakan reunan puolella. Levitä niistä samalla viuhka-
maisesti viipaleita toisistaan erottamalla. Sirottele päärynöiden 
väliin mantelilastuja. Paista 180 asteessa noin 40 minuuttia. Voit 
laittaa leivinpaperin kakun päälle uuniin loppuvaiheessa, jotta 
mantelilastut eivät kuivahda. Anna piirakan jäähtyä ja ota sitten 
varovasti irtoreunat vuoasta pois. Siirrä piirakka tarjoiluvadille. 

 
Nauti pehmeästä ja herkullisesta päärynä-mantelipiirakasta! 

Marjoista ja hedelmistä piirakoita on tullut leivontauran aikana 
tehtyä, jos jonkinmoisia ja paljon. Päärynäpiirasta sen sijaan en 
ole muistaakseni tehnyt. En ilmeisesti ole kokenut niiden kanssa 
mitään suurempia ahaa-elämyksiä, koska ne eivät ole jääneet 
mieleeni sen kummemmin. Mustikka- ja omenapiiraat taita-
vat olla enemmän minun juttuni, kasvaahan omenoita omassa 
puutarhassanikin. Kun kotimaisten omppujen kausi on ohi, on 
melkein sama, ostaako omenaa vai päärynää piirakkaa varten. 

Ranskalaiset osaavat herkuttelun salat! 
Monet leivonnaiset ovat ranskalaista alkuperää ja levinneet 

ympäri maailmaa. Nytpä siis teenkin päärynä-mantelipiirakkaa 
ranskalaisittain. Hyvää!

Murotaikinapohja:
120 g voita
1 dl tomusokeria
1 dl mantelijauhoja
½ tl vaniljasokeria
1 kananmuna
3 dl vehnäjauhoja 

Sekoita tomusokeri, mantelijauhot, vaniljasokeri, pehmeä voi 
ja kananmuna. Sitten tee vehnäjauhoista keko ja lisää edellinen 
seos sen keskelle. Yhdistä murumaiseksi ja työntele taikina 
lopuksi kämmenen ja pöydän välissä yhtenäiseksi. Kelmuta 
taikina ja laita se jääkaappiin vähintään puoleksi tunniksi.

Haudutetut päärynät:
1 l vettä
3 dl sokeria
3 viipaletta luomusitruunaa
3 suurehkoa päärynää 
1 vaniljatanko

Mittaa kattilaan vesi, sokeri ja sitruunaviipaleet. Halkaise va-
niljatanko pituussuunnassa ja kaavi siemenet kattilaan. Laita 
mukaan myös vaniljatangon puolikkaat. Kuori ja halkaise pää-
rynät pituussuunnassa kahtia ja poista siemenkodat. Laita pää-
rynät muiden ainesten kanssa kattilaan. Hauduta seosta miedolla 
lämmöllä noin 20 minuuttia ja nosta vain päärynät liemestä ja 
anna niiden jäähtyä huoneenlämpöiseksi. 
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❦ Teksti: Rauni MononenKOTIVARA, 
mikä se on?

Ruoanvalmistus sähkökatkon aikana      
Monia ruokia voi syödä kylmänäkin, mutta jos sähkökatko kes-
tää pitkään, moni kaipaa lämmintä ruokaa. Hyvää varautumista 
on myös se, että kotoa löytyy retkikeitin. Ruokaa voi myös 
valmistaa takassa, grillissä tai kertakäyttögrillissä ja nuotiol-
la. Muista varata polttopuita, hiiliä, kaasua ja retkikeittimen 
polttoainetta. Ole huolellinen käyttäessäsi retkikeitintä. Sisäti-
loissa varaa palamaton alusta, huolehdi tuuletuksesta ja varaa 
sammutuspeite lähelle. Grilliä ei saa käyttää sisällä haitallisten 
kaasujen muodostumisen vuoksi.

Ilman sähköä    
Tuoreet hedelmät ja vihannekset, säilykkeet, leipä, murot, läm-
pimässä säilyvät maito- ja kasvisjuomat

Muutamia vinkkejä vuosien 1950-luvun lehdistä:  
Tuore liha pyyhitään kankaalla ja upotetaan piimään, missä se 
säilyy tuoreena viileässä paikassa vaikka 2 – 3 viikkoa. Liha ei 
kuitenkaan saa jäätyä. Käyttöön otettaessa se saa valua ja pyy-
hitään taas pyyhkeellä. Paistista tulee aivan erinomaista tällä 
tavalla säilötystä lihasta.

Liha tulee mureaksi, kun sen pintaa ennen paistamista han-
gataan etikalla.    

Voitaikinaa on kiusallista kaulia, se tuppaa aina pehmene-
mään. Mutta kun täyttää pullon kylmällä vedellä ja sillä kaulii, 
niin taikina pysyy kovana.

Me naiset -lehdestä v. 1953 seuraavat reseptit       
Herneitä tomaattikupeissa
Tomaateista leikataan terävällä veitsellä ohut 
kansi irti ja sisus koverretaan varovasti pois. 
Sisään ripotellaan suolaa ja valkopippuria. 
Tomaatit käännetään ylösalaisin ja paistetaan 
kohtalaisessa uuninlämmössä noin 10-15 
minsuuttia. Keitetyt, lämpimät herneet pan-
naan keoksi sisään ja päälle kaadetaan hiukan  
voisulaa.
Salaattisämpylät 
Pehmeäkuorisiin sämpylöihin koverretaan 
keskelle syvä viillos, johon pannaan runsaas-
ti salaattia kirpeässä kastikkeessa. Salaatti-
aineksiksi tähän sopivat pieniksi kuutioiksi 
leikattu keitetty porkkana, peruna, kokonai-
set herneet, raaka omena, retiisi, juustokuu-
tiot yms. Kastikkeeksi suolalla, sokerilla, eti-
kalla ja sinapilla kirpeäksi maustettu kerma 
tai keitetty valkokastike tai majoneesi. 

APU-Lehdestä v, 1954
Kovaksi keitettyjä munia vähän toisella tavalla 
Keitetään niin monta kananmunaa koviksi, kuin haluat. Ne saa-
vat jäähtyä ja niiden ympärille kiedotaan anjovissuikale vyöksi. 
Valmistetaan tavallista munakokkelia, joka värjätään tomaat-
tisoseella punaiseksi. Keitetyt kananmunat asetetaan tarjoilu-
vadille, koristeeksi raakoja kaalinsuikaleita, säilöttyjä herneitä, 
tomaatteja, suolakurkun viipaleita ja muita vihanneksia, mitä 
sattuu olemaan. Punaiseksi värjättyä munakokkelia asetellaan 
kokkareiksi munien väliin. 
Herkullisia syötäväksi pääsiäisen aikaan ja muihin kevätjuhliin.

Monia vuosia oman kyläni Marttayhdistyksessä toimiessani on 
silloin tällöin noussut esille sana kotivara.

Kotivara on kotona oleva varasto ruokaa ja juomaa poikkeus-
päivien varalle. Kotivara on selviytymispaketti hätätilanteen 
varalle. Kotivara on omatoimista varautumista. Kotivara sisäl-
tää perheen ruokatottumusten mukaisia elintarvikkeita ja vettä. 
Kotivara ei ole erillinen hätävarasto, vaan tuotteita käytetään ja 
kierrätetään koko ajan. Lisäksi kotivaraan kuuluu muita välttä-
mättömyystavaroita. 

POIKKEUSOLOSUHTEITA, joissa kotivara voi tulla tar-
peeseen: sairaus, lakko, laaja sähkökatkos, luonnononnetto-
muus tai suuronnettomuus, myrsky, päivittäistavaran huollon 
tai kuljetuslogistiikan häiriö, vesihuollon häiriö, tartuntatau-
tiepidemia, sota.

Kotivarasuositus on tarkoitettu koko perheen tarpeisiin aina-
kin 72 tunniksi eli kolmeksi vuorokaudeksi, jotta jokaisessa ko-
dissa olisi valmius selvitä itsenäisesti häiriötilanteen sattuessa. 
Suositus on tehty yhteistyössä viranomaisten ja eri järjestöjen 
kanssa. Kokoa mieleisesi kotivara sellaisista elintarvikkeista, 
joita käytät muutenkin. Mieti myös, mitä ja miten voisi laittaa 
ruokaa kaasu- tai sähkökatkon aikana.

ESIMERKKI YHDEN PÄIVÄN RUOKATARPEISTA YHDELLE AIKUISELLE:
vettä, juomaa 2 l
vihanneksia ja juureksia 200 g
hedelmiä ja marjoja 150 g
perunaa 70 g
pastaa ja viljalisäkettä 70 g
leipää ja viljatuotteita 180 g
maitoa, piimää, jogurttia tms. 3,5 dl
juustoa 200 g
kalaa, munaa, lihaa, kasviproteiinia 150 g
öljyä, rasvoja 50 g
kuivattuja hedelmiä 35 g
pähkinöitä, siemeniä 30 g
makeisia, suklaata 35 g
sokeria, hunajaa   35 g
Kotivarasuositukset ovat erilaisia kussakin maassa ja maanosassa.

Vesi on tärkein     
Pullotettua vettä on hyvä pitää kotona aina varalla. Vettä tar-
vitaan juotavaksi noin kaksi litraa päivässä. Jos vedenjakelu 
keskeytyy tai vesijohtovesi saastuu, viranomaiset perustavat 
vedenjakelupisteitä. Onkin tärkeää, että kotoa löytyy kannel-
lisia puhtaita astioita, joissa vettä voi säilyttää ja kuljettaa. 

Muut välttämättömyystarvikkeet:      
Hilloja ja soseita, muroja, mysliä, mehuja ja mehukeittoja, kek-
sejä, välipalapatukoita, pikariisiä, linssejä, pussikeittoja, soija-
rouhetta, muusijauhetta, huoneenlämmössä säilyvää maitoa ja 
kasvijuomia, kala-, liha- ja papusäilykkeitä, lastenruokia sekä  
lääkkeet, kuumemittari, laastareita, tölkinavaaja, radio ja paris-
tot, erityisruokavalion elintarvikkeet, hygieniatarvikkeita, vai-
pat yms. puhdistuspyyhkeitä, tuorekelmu, teippi, muovipurkit, 
taskulappu ja paristot, joditabletit, kynttilät ja tulitikut, käteistä 
rahaa, lemmikkieläinten ruoat ja tarvikkeet, vettä hampaiden 
pesuun ja wc:n huuhteluun.

Helmerin ruokanurkkaus
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Kenkien sekä laukkujen korjaus 
kannattaa
Olen löytänyt mukavan ja hyvin tai-
tavan suutarin, jonka palveluja olen 
käyttänyt jo vuosikausia. Suutari on 
voinut pelastaa esimerkiksi kulu-
neet kenkäni uudenveroisiksi. Siellä 
olen korjauttanut kenkiä, laukkuja ja 
edellä mainittujen vetoketjuja sekä 
ratsastussaappaiden paikkauksia ja 
ketjuja. Korjauttanut myös ketjuja 
erilaisiin takkeihin. Milloin ketjun 
vedin on hajonnut, löystynyt, takin 
tai laukun ketjun vedin on irronnut kokonaan. Kannattaa 
tarkistaa suutarilla, onnistuuko korjaus. 

Peten Suutarin palvelut 
ovat laajentuneet verkko-
kauppaan. Verkkokaupassa 
on mm. kenkien hoitotuot-
teita ja pohjallisia. www.
petensuutari.fi 

Kenkä- ja laukkukorjauk-
set, avainpalvelut sekä suu-
taripalvelut vaivattomasti 
ja huolella: Peten Suutari, 
Kauppakeskus Hertsi, ka-
tutaso, Insinöörinkatu 2, 
00880 Helsinki

Kevään lähestyessä erilaiset pihatyöt ja pienet rakennuspro-
jektit ovat jälleen ajankohtaisia. Mitä kaikkea hiekoitushiekan 
poistamisessa, pihapuiden kaatamisessa, auton pesemisessä, 
pienissä rakennustöissä, puutarhajätteen käsittelyssä tai vaik-
kapa terassin lasittamisessa tulee ottaa huomioon?

Tutustu ohjeisiin ja kevätaskareisiin liittyviin ympäristömää-
räyksiin. Ohjeiden avulla voit myös hoitaa kevättöiden lupa-
asiat kuntoon – jos lupa on tarpeellinen.
Aiheisiin liittyviä vinkkejä:
– Lehtipuhaltimia ei saa käyttää hiekoitushiekan poistoon.
– Huomioi lintujen pesimäajat pihapuiden kaatamisessa.
– Vajan tai aidan rakentaminen ei vaadi aina lupaa.
– Tarvitset luvan viherhuoneen tai lasikuistin rakentamiseen, 

muttet yleensä parveke- ja terassilaseihin.
– Voit pääsääntöisesti muuttaa julkisivun tai katon värin ja 

materiaalin.
– Saako autoja pestä omalla pihalla?
– Saako autoja, koneita ja veneitä pestä kaupunkialueella?
– Vie puutarhajätteet kompostoitavaksi.
Linkki aiheita käsitteleviin varsinaisiin ohjeisiin:

www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/ohjeita-ajankohtaisiin-
kevaan-piha-askareisiin-2022-3-25

Kevään piha-askareisiin 
ajankohtaisia ohjeita

Uutisia

Hietalahden torista ensi kesän 
terassikeidas?
Helsingin Kaupunkitilat Oy kartoittaa parhaillaan Hietalahden 
torin mahdollisuutta toimia kesällä 2022 ravintolatoimijoiden 
yhteisterassina ja helsinkiläisen ruokakulttuurin näyteikkuna-
na. Senaatintorin ja Kasarmitorin terassikokeiluihin verrattuna 
ensi kesän toriterassista halutaan kuitenkin entistä yrittäjä-
vetoisempi ja terassihankkeelle etsitäänkin nyt operaattoria.
www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/hietalahden-torista-
ensi-kesan-terassikeidas
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Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Järjestä siivoustalkoot – kaupunki 
tarjoaa välineitä ympäristön 
siivoamiseen
Kevään tullessa lumen alta on paljastunut jälleen runsaasti ros-
kaa, joka vähentää ympäristömme viihtyisyyttä. Helsingin kau-
punki haluaa tukea asukkaiden omatoimista roskien keräämistä 
ja asukkaiden järjestämiä ympäristönsiivoustalkoita. Asukkaat 
voivat järjestää talkoot ja siivota itsenäisesti roskia kaupun-
gin yleisiltä alueilta eli metsiköistä, tienpientareilta, puistoista 
ja rannoilta. Talkoolaiset saavat käyttöönsä roskapihtejä sekä 
roskapusseja. 

Jos haluat järjestää talkoot, niistä tu-
lee ilmoittaa viimeistään kaksi viikkoa 
ennen suunniteltua talkooajankohtaa. 
Järjestä talkoot turvallisesti koronati-
lanne huomioon ottaen ja rajoituksia 
noudattaen.

Talkoot voit ilmoittaa sähköisesti 
netissä osoitteessa puistotalkoot.hel.fi 
. Talkoot voi edelleen ilmoittaa myös 

puhelimitse kaupunkiympäristön asiakaspalveluun, puh. 
09 310 22111
www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/jarjesta-siivoustal-
koot-kaupungilta-valineet
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Su 24.4. klo 14.00
HS esittää Musta laatikko 17
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia ainutkertaisena elävänä 
esityksenä. Huippusuosittujen iltojen aikana kuullaan kymmenkunta 
tositarinaa, joita ei ole aiemmin Helsingin Sanomissa tai muualla 
kerrottu. Esiintyjinä ovat HS:n toimittajat ja kuvaajat. Esitys kestää 
noin 2,5 tuntia. 

Hinta: 34,00 euroa, opiskelijoille 24,00 e 
Maksuviite: 5432
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Liput saat Sinikka Laitiselta/SOK:n Eläke-Eevat todennäköisesti 
teatterin aulassa heti ulko-ovista oikealla klo 18.30-18.45.

Vetäjä: Irene Uimonen

Ke 11.5. klo 16.30
Linné ja pieni pala paratiisia
Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, 00120 Helsinki

Helmereille on varattu tunnin opastettu kierros Sinebrychoffin 
taidemuseon ihastuttavaan, kukkivaan taidenäyttelyyn Linné ja 
pieni pala paratiisia. 

Tavataan noin klo 16.15 taidemuseon sisääntuloaulassa, jossa on 
myös pieni museomyymälä. Opastus alkaa kello 16.30. Muista 
ottaa mukaan mahdollinen museokorttisi.

Hinta: 20,00 euroa, Museokortilla 9,00 euroa  
(kerro lisätiedoissa, jos sinulla on Museokortti).
Viite: 5490
Ilmoittautumiset ja maksut 4.5. mennessä.  
Tällä hetkellä täynnä, kysy mahdollisia peruutuksia.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Näyttely: 17.2.–28.8.2022, museo on keskiviikkoisin avoinna kello 
20.00:een.

Ma 23.5. klo 19.00
Joutsenlampi-baletti
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, Helsinki

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

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

Hinnat: normaali lippu 98,00 euroa, eläkeläinen 96,00 
euroa, opiskelija 64,00 e, nuoriso (alle 20 v) 53,00 e.
Maksuviite: 5458.
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Liput saat Irene Uimoselta, joka ilmoittaa lippujaosta myöhemmin.
https://oopperabaletti.fi/

Ma 30.5. klo 19.00
Koko Karita
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, Helsinki

Karita Mattila  
- Esitys täynnä draamaa ja glamouria

Koe yhdellä kertaa Suomen kuuluisimman 
oopperadiivan koko laaja tulkinnallinen 
skaala! Luvassa on sekä väkevää draamaa että riemastuttavaa loistoa 
suuren maailman tyyliin. Karita Mattila on yksi aikamme 
valovoimaisimmista sopraanoista, jonka ainutlaatuinen ääni ja 
karismaattiset tulkinnat lumoavat yleisön yhä uudestaan niin 
oopperanäyttämöillä kuin konserttilavoilla ympäri maailman.
Musiikinjohto Dalia Stasevska. Ohjaus Jussi Nikkilä. 

Tekstitys ennen väliaikaa suomi, ruotsi ja englanti, väliajan jälkeen 
suomi ja ruotsi.
Kokonaiskesto 2 tuntia sis. väliajan 30 min. Suositus yli 
12-vuotiaille.

Hinta: Eläkeläinen 89,00 euroa, norm. lippu 91,00 e,  
opiskelija 59,00 e, nuoriso (alle 20 v) 50,00 e.
Maksuviite: 5445
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Liput saat Irene Uimoselta, joka ilmoittaa lippujaosta myöhemmin.
https://oopperabaletti.fi/

La 11.6. klo 9.00
Kesäretki itäiselle Uudellemaalle:
Loviisan kautta Ruotsinpyhtäälle

Itä-Uusimaa toivottaa tervetulleeksi kesäpäivän viettoon. Aloita 
mukava päivä Loviisan torilla, joka on kesälauantaina vilinää täynnä: 
kukkamyyjiä, kahvikojuja, iloista sorinaa.  Pikkukaupungin sydämestä 
matka jatkuu kaupungin itälaidalle, Kymijoelle, Ahvenkoskelle ja 
Ruotsinpyhtään Ruukkiin. Ahvenkoskella vieraillaan Eija’s Garden 
-elämyspuutarhassa, jossa puutarhan emäntä, puutarhasuunnittelija 
Eija Keckman kertoo ihanasta, metsän kätkössä olevasta 

Osallistumismaksutili: FI88 1270 3000 1009 95.

Maksaessasi käytä maksuviitettä. Jos maksat useamman tilaisuuden yhdellä kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti 
sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.

Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin! 
Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin 

tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen. 

Seuraa Helmeri-tapahtumia Helmerien nettisivuilla www.helmeri.fi,  
jossa ilmoitamme viimeisimmät ohjelmatiedot.

Tapahtumakalenteri

15Helmeri 2-2022



Tapahtumakalenteri
puutarhastaan, ja kierrättää vieraitaan tässä satumaisen kauniissa 
ympäristössä. Puutarhavierailun jälkeen suunnataan Kymijoen 
rantaa seuraavaa tietä pitkin kohti Strömforsin Ruukkia. Lounaan 
jälkeen tavataan itse Virginia af Forselles, Ruukin rautarouva, joka 
tutustuttaa vieraansa Ruukkiin ja kertoo kiehtovia tarinoita 
Ruukista, sen historiasta ja elämästä.  

Matkaohjelma:
Klo 9.00 lähtö Helsingistä, Kiasman tilausajopysäkiltä Packalén Bus 
-tilausajobussilla kohti Loviisaa.
Loviisan keskustassa pysähdys ja vapaata aikaa kierrellä torilla ja 
ympäristössä, Aleksanterinkadun puodeissa ja Kuningattaren- 
kadulla, ihailla vanhaa kaunista keskustaa.  
Ilse Samuelsson Matka-Agenteista tulee ryhmäämme vastaan 
Loviisassa.
Loviisasta matka jatkuu itään kohti Kymijokea ja Ahvenkoskea. 
Ahvenkoskella vieraillaan Eija Keckmanin perustamassa ja 
suunnittelemassa elämyspuutarhassa. Eijan johdolla kierretään 
puutarhaa. Puutarhamyymälässä on tarjolla kotimaisten 
taimituottajien taimia ja erilaisia, uniikkeja puutarhan 
sisustustuotteita.

Puutarhasta matka jatkuu Kymijoen rantaa seuraten 
kohti Strömforsin Ruukkia.
Buffetlounas syödään lounaskahvila Fellmannissa. (Tarjolla: runsas 
salaattipöytä, kermaista kanaa kasviksilla/ratatouillea/
nyhtöpossua, riisiä ja keitinperunaa, leipälajitelma ja levitteet, 
kotikalja, maito ja vesi, kahvia, teetä, keksejä ja pullaa).

Lounaan jälkeen tavataan Virginia af Forselles, jonka johdolla 
lähdetään tutustumaan viehättävään ruukkialueeseen ja 
kuullaan sen historiasta. Käydään myös Myllärinmäellä, 
Ruotsinpyhtään kirkolla, joka on kaunis, uusgotiikkaa edustava, 
kahdenkulmainen kirkko. Kirkossa on ainutlaatuinen alttaritaulu, 
Helene Schjerfbeckin maalaama ”Ylösnousemus”. Kirkkoon 
sisäänpääsy sitoumuksetta (mahdolliset kirkolliset toimitukset 
voivat aiheuttaa rajoituksia).
Kierroksen jälkeen vapaata aikaa kierrellä alueen puodeissa, 
istahtaa kahvilassa, pistäytyä Tallinmäen taidenäyttelyssä.

Paluumatka Helsinkiin, Kiasman tilausajopysäkille, jonne 
saavutaan noin klo 18.30-19.00.

Retken hinta: 80,00 euroa/hlö (väh. 20 osallistujaa), tai 65,00 
euroa/hlö (väh. 30 osallistujaa)
Ilmoittautumiset heti, kuitenkin 6.5. mennessä.
Maksut Helmerien tilille: 13.5. mennessä (HUOM! 
Helmerit ilmoittaa 6.5. jälkeen ryhmän koon/retken hinnan)!   
Maksuviite: 40044
Mahdolliset peruutukset 13.5. jälkeen – ei takaisinmaksua.

Myös ystäväsi ja perheenjäsenesi ovat tervetulleita kesäretkelle.
Retken toteutuminen edellyttää vähintään 20 osallistujaa, eikä se 
sovellu liikuntaesteisille (ei esteetöntä kuljetusta).  Ilmoita 
lisätiedoissa mahdolliset erikoisruokavaliot (ks. yllä, tarjolla myös 
kasvisvaihtoehto).

Matkan järjestäjä: Matka-Agentit
Helmeri-vetäjä Merja Äimänen

To-su 11.-14.8.
Kesämatka Wieniin ja St. Margarethenin 
oopperafestivaaleille
Ihastuttava Itävalta ja Verdin Nabucco

Itävallan oopperamatkal-
le on ilmoittautunut 
ilahduttavasti jo 14  
Helmeri-osallistujaa. 
Muutamia paikkoja vielä 
jäljellä.

Itävaltaan ja sen 
eleganttiin pää- 
kaupunkiin Wieniin on 
aina kuulunut musiikki. Tällä ainutlaatuisella matkalla koetaan paitsi 
ihastuttavan Wienin ja lähistön nähtävyydet, myös St. Margarethenin 
kesäiset oopperafestivaalit ja Verdin ooppera Nabucco.  

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

Perjantai 12.8./Wien, Eisenstadt, St. Margarethenin 
oopperafestivaalit, oopperaesitys Nabucco (illallinen)
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vapaa-aikaa. Iltapäivällä lähdetään 
Wienistä kohti Eisenstadtin kaupunkia ja Esterhazy-suvun linnaa, 
jossa tehdään linnakierros ja ihaillaan mm. kuuluisaa Haydnsaal-
konserttisalia. Eisenstadtissa sijaitsee Bergkirche-kirkko, jonne 
Joseph Haydn on haudattu.  Illallinen järvialueella sijaitsevassa 
viehättävässä Rustin kylässä, jossa kattohaikarat pesivät 
savupiippujen päälle rakentamissaan pesissä. Illallisen jälkeen 
jatketaan läheiseen St. Margarethenin kylän oopperafestivaaleille. 
Tämä kesäinen ulkoilmatapahtuma järjestetään ainutlaatuisessa 
ympäristössä, vanhassa roomalaisten aikaisessa kivilouhimossa.
Illan oopperaesitys on Giuseppe Verdin maailmankuulu Nabucco. 
Ooppera alkaa klo 20.00. Oopperan jälkeen kuljetus Wieniin, 
hotellille saavutaan puolen yön jälkeen. 
 
Lauantai 13.8./Wien, vanhan kaupungin kävelykierros, 
kakkukahvit
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vapaa-aikaa. Iltapäivällä 
tehdään Wienin vanhan kaupungin kävelykierros ja vieraillaan Hof- 
burgin talvipalatsissa ja Sissi-museossa. Kierroksen aikana kävellään 
mm. Pyhän Tapanin tuomiokirkon, Mozartin asuintalon, Valtion- 
oopperan, Albertina-aukion ja Hofburgin talvipalatsin alueella. Näh- 
dään myös Wienin kuuluisat ostos- ja kävelykadut Kärtnerstrasse, 
Graben ja Kohlmarkt ja kuullaan tarinoita kaupungin historiasta sekä 
kuuluisista säveltäjistä – liikutaanhan täällä myös säveltäjämestarien 
jalanjäljillä. Hofburgin talvipalatsin keisarillisissa huoneistoissa ja 
Sissi-museossa kuullaan keisariperheen elämästä. Retki päätetään 
vanhaan wieniläiskahvilaan, jossa nautitaan kakkukahvit. Loppupäivä 
vapaata.

Sunnuntai 14.8./Wien, Wienerwald, Heiligenkreuzin sistersiläis- 
luostari, Baden, Rosarium-ruusupuisto, lento Wien-Helsinki 
(lounas)
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vapaa-aikaa. Huoneiden 
luovutuksen jälkeen lähdetään kohti eteläisen Wienerwaldin kauniita 
maisemia. Matka kulkee kauniiden pikkukylien ja metsäalueiden 
halki, mm. ohi Hinterbrühlin kylän, jossa Schubert seuruineen on 
vieraillut. Retkellä tutustutaan Heiligenkreuzin keskiaikaiseen 
sistersiläisluostariin.  Se on edelleen toimiva ja siellä elää n. 80 
munkkia. Luostarissa nähdään mm. romaaniseen ja goottiseen tyylin 
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rakennettu kaunis ristikäytävä ja kirkko. Lounas nautitaan 
luostarin ravintolassa. Lounaan jälkeen ajetaan kauniin, kapean ja 
mutkittelevan Helenental-laakson läpi kohti Badenin 
kylpyläkaupunkia. Badenissa on viehättäviä Biedermeier-aikaisia 
taloja. Keisari Franz vietti täällä kesiä, samoin mm. Mozart ja 
Beethoven ovat viihtyneet Badenissa. Retkellä kävellään mm. ohi 
Beethovenin entisen asuintalon, jossa hänen 9. sinfoniansa syntyi. 
Ja Rosarium-ruusupuistossa saadaan ihailla uskomatonta ruusujen 
loistoa. Upeassa puistossa kukkii n. 30 000 ruusuköynnöstä ja 800 
erilaista ruusulajiketta. Retki päättyy lentokentälle, josta Finnairin 
iltalento Helsinkiin klo 19.25.

Hotelli Wienissä:
Austria Trend Hotel Ananas ****,  
os. Rechte Wienzeile 93-95, 1050 Wien 
Lentoaikataulu:
Helsinki - Wien AY 1471 klo 08.30-09.55, Wien - Helsinki AY 1476 
klo 19.25–22.45

Matkan hinta: 1.180,00 euroa/hlö
Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Wien-Helsinki 
turistiluokassa veroineen * lentokenttä- ja muut kuljetukset * 
majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa, hotelli Ananas * 
hotelliaamiaiset, 2 lounasta, 1 illallinen, kakkukahvit * 
mielenkiintoinen ja runsas retkiohjelma * lippu Nabucco-oopperaan, 
kat. 3 * suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 165,00 euroa/hlö. 
(Yksinmatkustaville; kysy mahdollista Helmeri-kaveria).
Ilmoittautumiset Helmereihin viimeistään 27.4. 
mennessä. Varausmaksu 25 % matkan hinnasta viikon sisällä 
ilmoittautumisesta, kuitenkin viimeistään 4.5. 

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

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

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

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Ohjelma: www.helmeri.fi

Ke 24.8. klo 16.30
ARS22 - Eläviä kohtaamisia
Nykytaiteen museo Kiasma
Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki

Helmereille on varattu noin tunnin opastettu kierros uudistetun 
Kiasma-taidemuseon kaikissa kerroksissa olevaan ARS22-näyttelyyn. 
Ryhmään mahtuu 20 osallistujaa. Opastus alkaa museon aulasta 
tasan kello 16.30.

ARS22 tuo Kiasmaan kansainvälisen nykytaiteen ajankohtaisimpia ja 
kiinnostavimpia teoksia ja tekijöitä. Näyttely luo paikan yhteisille 
kokemuksille, elämyksille ja yhteisöllisyydelle.

Hinta: 23,00 e (opastus ja lippu), 9,00 e Museokortilla
Maksuviite: 40027
Ilmoittautumiset ja maksut 15.8. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

To 15.9. klo 19.00
Stephan Elliott ja Allan Scott

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

Odotettu uutuusmusikaali syksyllä Kaupunginteatteriin!

Bilemusikaalien klassikko, johon Helmereille on hankittu normaalia 
edullisempia ennakkolippuja syyskuun näytökseen. Paikkoja vielä 
jäljellä!

It’s Raining Men – Go West – I Love the Nightlife – True Colors – I 
Will Survive – Girls Just Want To Have Fun – Hot Stuff… musikaali 
täynnä upeaa musiikkia!
Sydneyläinen drag queen Tick houkuttelee ystävänsä Adamin ja 
Bernadetten mukaan esiintymismatkalle Australian takamaille. Adam 
on räiskyvä drag queen, Bernadette on jo jättänyt menestyksekkään 
drag-uransa taakseen, mutta suostuu lähtemään mukaan selvitäkseen 
miesystävänsä kuolemasta. Alkaa unohtumaton matka eeppisellä 
bailubussilla Australian halki discohittien jytkeessä, glitteriä pöllyten 
ja kaikki valot loistaen.

Musikaalin ohjaa Samuel ”Kinky Boots” Harjanne.  
Suurmusikaalin upean roolituksen löydät netistä: https://hkt.fi.  
Ensi-ilta 25.8.2022.  Kesto varmistuu ensi-iltaviikolla.  
Priscilla-musikaali on bileet, joita et halua missata.

Liput: Eläkeläislippu 76,00 euroa (permantopaikat),  
Peruslippu 79,00 euroa (parveke, rivi 3),  
Opiskelijalippu (muutama), 34,00 euroa (parveke, rivi 3).
Maksuviite: 5416
Ilmoittautumiset (niin kauan kuin paikkoja riittää) ja maksut 
ilmoittautumisten jälkeen.

Huom! Mainitse lisätiedoissa, minkälaisia lippuja varaat. 
Opiskelijalippuja on tarjolla vain muutama. Kaikki etukäteen hankitut 
liput ovat n. 10 euroa normaalilippuja edullisempia. Jos esitys 
peruuntuisi, niin lippujen hinta palautetaan tai vaihdetaan toisiin 
lippuihin.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
https://hkt.fi
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HELSINKI
JOENSUU 
PORVOO 

Matka
agentit

www.matka-agentit.fi

myynti@matka-agentit.fi

puh. 09 2510 2080

TEEMA- JA KIERTOMATKAT

VUONORISTEILY NORJASSA
9.-16.7. / 24.9.-1.10. • alk. 2.095,-
Koe maailman kauneimmaksi kutsuttu meritie 
Kirkkoniemestä Bergeniin – uudella
ympäristöystävällisellä Havilan hybridilaivalla. 
Lennot Helsinki-Ivalo, Bergen-Helsinki.
Risteilyllä täysihoitoateriat, 
suomenkielinen matkanjohtaja mukana.

Türin kukkamarkkinat Virossa 20.-21.5. • alk. 170,-
LIIVINMAAN linnat ja kartanot 
26.-29.5. / 1.-4.9. • alk. 405,-
Pärnun ja Saarenmaan puutarhoja ja pioniunelmia 
27.-30.6. • alk. 395,-
Kentin linnoja, puutarhoja ja viinitarhoja 
14.-17.7. • alk. 1.295,-
Islanti, satujen saari 
20.-24.7. • alk. 1.275,- / 19.-23.10. • alk. 975,-
SAARENMAAN OOPPERAPÄIVÄT 19.-22.7. alk. • alk. 685,-
sis. Romeo ja Julia sekä Mozart-ilta

Beatleweek 2022 Liverpoolissa 26.-30.8. • alk. 1.495,-
Sound of Musicin maisemat Itävallassa 
1.-5.9. • alk. 1.385,-
Nizzan ja Monacon loistoa 15.-18.9. • alk. 895,-  

ITALIAN HELMIÄ: RIMININ RANNIKKO JA SAN MARINO
22.-25.9. • alk. 1.295,-

 Kuvankauniit maisemat, taiteen keskus Ravenna, merenrantakaupunki Rimini, 
maailman vanhin tasavalta San Marino sekä Emilia-Romagnan maakunnan pääkaupunki Bologna. 

Ja parmankinkkua, parmesanjuustoa ja kuplivaa Labrusco-viiniä!
Matkalla majoitus Riminissä, 3 lounasta, viininmaistajaiset pienen suolaisen kera, 

Ravennan kaupunkikierros, puolipäiväretki viinitilalle, retki San Marinoon, kävelykierros Bolognassa.
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Helmerien tapahtumakalenteri kevät - syksy 2022

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

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
Su 24.4. 14.00 Musta laatikko 17, Kansallisteatteri 34/24,00 e, 5432
Ti 26.4. 17.30 Kevätvuosikokous, Keskustakirjasto Oodi -
Ke 11.5. 16.30 Linné ja pieni pala paratiisia, Sinebrychoffin museo 20/9,00 e, 5490
Ma 23.5. 19.00 Joutsenlampi, Kansallisooppera 98/96,00 e, 5458
Ma 30.5. 19.00 Koko Karita, Kansallisooppera 91/89,00 e, 5445
La 11.6. 09.00 Kesäretki: Loviisa ja Ruotsinpyhtää 80/65,00 e, 40044
To-su 11.-14.8. Matka: Itävalta ja Verdin Nabucco 1180,00 e (matkatoimistoon)
Ke 24.8. 16.30 ARS22-näyttely, Kiasma 23/9,00 e, 40027
To 15.9. 19.00 Priscilla-musikaali, Kaupunginteatteri 79/76,00 e, 5416

Tampereen Teatteri
To 6.10. Anastasia-musikaaliretki 
Tampereelle 

Anastasia-musikaalissa nähdään upeita, lahjakkaita eturivin 
musikaalinäyttelijöitä! 

Anjan/Anastasian nimiroolissa upea ja valovoimainen Pia 
Piltz. Lisäksi päärooleissa Sinikka Sokka (leskikeisarinna 
Maria Feodorovna), Kaisa Hela (Lily), Petrus Kähkönen 
(Dimitri), Ville Majamaa (Vlad) ja Joel Mäkinen (Gleb). 
Ohjaajana Suomen eturivin musikaaliohjaaja Samuel 
Harjanne.

Helsingin Kaupunginteatteri:
27.10. Arena-näyttämöllä 
Ernest Thompson KULTALAMPI 

Haikea ja koskettava kuvaus perheestä ja itsensä 
hyväksymisestä. 
Rooleissa: Heidi Herala, Juhani Laitila, Jussi Puhakka, Emilia 
Sinisalo, Sauli Suonpää ja Kuura Rossi/Vertti Uusitalo.

10.11. Studio Pasilassa
Christopher Hampton – Leea Klemola –  
Rosa Maria Perä: VAARALLISIA SUHTEITA
Rooleissa: Riitta Havukainen, Juha Jokela, Pertti Koivula, 
Merja Larivaara, Kari Mattila, Eija Vilpas, Sari Haapamäki ja 
Mikko Virtanen.

15.11. klo 11.00 Suuren näyttämön 
lämpiössä Merja Larivaaran SENIORISOPPA.
Tarjolla musiikkia ja soppaa.

23.11. Lilla Teaternissa
KRIS OCH KATASTROF I MUMINDALEN 

Teatteria aikuisille! Esitys on ruotsinkielinen ja se tekstitetään 
suomeksi ja englanniksi. 
Rooleissa: Ulriikka Heikinheimo, Vuokko Hovatta, Robert Kock, 
Reetta Moilanen, Elena Rekola, Pia Runnakko, Ursula Salo, 
Riina Tikkanen, Alexander Wendelin ja Joachim Wigelius.

12.12. klo 18.30 Pienellä näyttämöllä
YSTÄVÄNI PELIKAANI
Satumainen fantasiaseikkailu

SYKSYKSI VARATTU UUSIA TEATTERIESITYKSIÄ

Tarkemmat tiedot tulevat nettisivuille: www.helmeri.fi

Tarkemmat tiedot 
uusista tapahtumista ja 

mahdollisista muutoksista 
tulevat Helmerien 

kotisivuille: 
www.helmeri.fi.

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

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

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

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

Yhteystietoja:

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

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

MJK-instituutti, info@mjk.fi

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

Työttömyyskassa YTK
www.smyl.fi
Liity YTK Työttömyyskassan jäseneksi

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

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

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

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

Liity heti! www.smyl.fi 
Etu on voimassa vuoden 2022 loppuun kulloinkin voimassa olevan 
varaustilanteen mukaisesti. 
Varausohjeet saat maksettuasi jäsenmaksun. 
Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan valitsemastasi 
laivayhtiöstä. 

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

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

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

Helsingin Merkonomit ry:n jäsenmaksut vuonna 2022 
• Markkinoiden edullisin jäsenmaksu! 

• 112 euroa koko kalenterivuosi 2022
• Seniorijäsenyys (yli 65 v*)) 59 euroa 
• Opiskelijajäsenyys 0 euroa 

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

Työttömyyskassojen jäsenmaksut 2022: 
YTK 
• www.smyl.fi/Liity Työttömyyskassa YTK:n jäseneksi. 
• YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on 115 e/vuosi. 
A-kassa 
• www.a-kassa.fi 
• A-kassan jäsenmaksu 96 euroa/vuosi.


