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Pääkirjoitus

Yritteliäisyys kannattaa

T

erveiset kesälaitumilta! Palasin elokuun puolivälissä pääkaupungin sykkeeseen vietettyäni pitkän, kuuman
kesän maaseudun rauhassa, lomakunnassani Lemillä, lähellä Lappeenrantaa.
Lemi, kolmentuhannen asukkaan pikkukunta, osaa yllättää yritteliäisyydellään:
tänä kesänä Lemi valittiin maailman metallimusiikin pääkaupungiksi, komeasti
Capital of Metal. Lemi on tähän mennessä kunnostautunut vanhoilla perinteillä,
kuten neliäänisellä kirkkoveisuulla ja Lemin särällä. Perinneruoka, lammaspaisti
Särä, valittiin vuonna 1972 yhdeksi Suomen seitsemästä matkailuihmeestä. Monipuolisia perinteitä Lemillä on, mutta
metallimusiikki on yllättävä ja uusi aluevaltaus. ”Onhan tämä aivan valtavan iso
asia pienelle kunnalle”, totesi ylpeä kunnanjohtaja Jussi Stoor voitosta.
Anni Purontaa kertoo tässä lehdessä kesän kulttuurimatkailustaan, muun muassa

käynnistä Hamina Tattoossa. Olin siellä
minäkin SOK:n Eläke-Eevojen matkalla,
jossa meitä Helmereitä oli mukana kuusi; kaikin puolin hieno yhteinen kesäpäivä. Koko Haminan kaupunki eli mukana
Tattoo-tapahtumassa: vanhojen puukortteleiden pihoissa oli musiikkia ja kahviloita – joka puolella kaupunkia tapahtui
mielenkiintoista. Upeita kesätapahtumia
onkin kesällä ympäri Suomen. Annin sanoin: kannattaa suosia lähimatkailua.
Karjalaisia perinneruokia ei unohdeta tässäkään numerossa. Liisa Kotimäki
opetteli karjalanpiirakoiden valmistuksen
ja opettaa sen meille muillekin Helmerin
ruokanurkkauksessa.
Viime Helmerissä 2/18 oli haastattelu
liiketalouden opiskelija Hannele Toivosesta, alanvaihtajasta, joka vaihtoi aikuisena ravintola-alalta kaupalliselle ja
aloitti päätoimisen opiskelun Luksiassa,
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhty-

mässä Lohjalta. Hannele valmistui keväällä merkonomiksi.
Hannelen eteenpäin pyrkivä ja reipas
asenne tekivät vaikutuksen yhdistyksemme hallitukseen ja päätimme myöntää kevään 2018 Helmeri-stipendin hänelle. Stipendin saatesanoissa kiitimme Hannele
Toivosta rohkeasta esimerkistä, ennakkoluulottomuudesta ja sitkeydestä päämäärän saavuttamiseksi. Lämpimät onnittelut
ja hyvää jatkoa, Hannele!
Onnea ja jaksamista myös syksyn uusille
opiskelijoille.
Yritteliästä
syksyä kaikille!
Merja Äimänen

Ethän koskaan luovu unelmastasi vain siksi,
että sen saavuttamiseen kuluisi liian pitkä aika?
Aika kuluu joka tapauksessa.
(Positiivarit)

Taidemuseo Amos Rex avautuu
Helsingin Lasipalatsin talossa elokuun
lopussa. Helmereille on vireillä opastettu
museovierailu alustavasti 18.10.
Seuraa nettisivujamme: www.helmeri.fi.
Helmeri 3-2018
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Vierailukohteena Lastentarhamuseo Ebeneser-talossa

Lastentarhamuseossa on
tutkittavaa ja tehtävää
lapsille sekä aikuisille!

Kuvassa Helmeri-ryhmä tarkkaavaisena. Vierailulla kuulimme
Ebeneser-talon arkkitehtuurista ja lastentarhatyön historiasta.

H

elmerien ryhmä vieraili
toukokuussa kauniissa
vanhassa Ebeneser-talon
Lastentarhamuseossa. Paikalle oli saapunut kuusitoista tiedonhaluista Helmeriä. Moni
helsinkiläinen on kulkenut
päivittäin tämän Lastentarhamuseon ohi ja harkinnut
museossa käymistä tai mahdollisesti jo vieraillutkin rakennuksessa. Ebenser-säätiön
ylläpitämä Lastentarhamuseo
on perustettu vuonna 1998.
Museon näyttelyssä on esineistöä Ebeneserin lastentar-

hasta ja muista päiväkodeista
1900-luvun alusta lähtien. Viimeisin esinelahjoitus on saatu
viime kesäkuussa. Esineistön
kartuttaminen on myös jatkuva prosessi museoilla.
Ebeneser-säätiön toiminnanjohtaja Taina Sillanpää
otti meidät vastaan ja ohjasi
eteenpäin museossa. Runsaan
tunnin ajan Helmeriläiset perehtyivät museon historiaan ja
sen mielenkiintoisiin tarinoihin Taina Sillanpään johdolla.
Aluksi kuulimme erinomaisen esittelyn siitä, kuinka suo-

Lahjoituksena saatu täydellinen kalustettu nukketalo.
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malaisen lastentarhatyön uranuurtajat Hanna Rothman ja
Elisabeth Alander periksiantamattomuudellaan ja lujalla
uskolla asiaansa saivat aikaan
lastentarhalle tämän oman rakennuksen, jonka suunnittelijaksi kutsuttiin Wivi Lönn.
Hän oli ensimmäinen suomalainen naisarkkitehti, joka perusti oman arkkitehtitoimiston.
Vuonna 1908 valmistui Wivi
Lönnin suunnittelema Ebeneser-talo, jossa toimi kansanlastentarha, seimi, koululaisten
päiväkoti sekä lastentarhanopettajakoulutus. Lastentarhatoimintaa oli tässä talossa 78
vuotta ja koulutusta 85 vuotta.
Talossa toimii Ebenesersäätiö, jonka tiloissa 1. ja 3.
kerroksessa on myös Lastentarhamuseo. Keski-Helsingin
musiikkiopisto on vuokrannut
Ebeneser-säätiön tiloista 2. ja
4. kerrokset. Talon 1. kerroksessa on tammikuusta 2018
lähtien ollut vuokralla Helsingin kaupungin ylläpitämä päiväkoti, jonka kaupunki halusi

Helmer
L a stent it
arh
mu seos asa
3.5.18

nimetä historiaa kunnioittaen
päiväkoti Ebeneseriksi.
Lastentarhamuseon tilat
ovat pääosin kolmannessa
kerroksessa. Ensimmäisessä
kerroksessa pääsee leikkimään
kauppaa. Museosta löytyy tutkittavaa ja tehtävää lapsille ja
aikuisille. Paikka sopii omatoimiseen tutustumiseen ja
leikkimiseen lapsille yhdessä
aikuisen kanssa tai kohtaamispaikaksi pienten lasten
perheille. Lastentarhan isossa
salissa on esimerkiksi tilaa leikeille ja rakentamiselle. Kiva,
kun löytyy tällaisia paikkoja,
joissa lapset saavat leikkiä ja
kokea elämyksiä, eikä kaikkea
mielenkiintoista ole sijoitettu
vitriiniin tai köysien taakse.
Lastentarhamuseo on kiinnostava paikka, joten suosittelen käymään! Museo on auki
keskiviikkoisin klo 12-18 ja
ryhmille sopimuksen mukaan.
Museo sijaitsee Helsingin Sörnäisissä osoitteesta Helsinginkatu 3-5.
Lähde: lastentarhamuseo.fi
ja ebeneser.fi

Vitriineihin oli koottu lastentarhaan kuuluneita esineitä ja käytössä olleita leluja. Kuvassa oikealla toiminnanjohtaja Taina Sillanpää.
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Kesätapahtumia
kotimaassa ja naapureissakin
❦ Teksti: Anni Purontaa
Kuvat: Merja Äimänen

K

uuma kesä lähes uuvutti vaan jotain sentään
jaksoin. Olin kahdella
SOK:n Eläke-Eevojen matkalla Helmerien kanssa: Haminassa ja Tallinnassa.
Aina yhtä energinen Irene
Uimonen oli järjestänyt elokuun alussa päiväretken Hamina Tattooseen. Tosi kuuma
päivä silloinkin. Ennen esitystä meitä luotsasi paikallinen
opas päivävarjoineen entisajan porvarirouvaksi pyntättynä. Kävimme hänen seurassaan museoksi muutetussa
kaupassa, josta Irma-ystäväni
muisti aikoinaan ostaneensa herkullisia vesirinkilöitä.
Seurahuoneen Marskin kabinettiinkin jaksoimme kiivetä.
Siellä on kaksi Tove Janssonin isoa seinämaalausta, jois-

sa lymyili myös pikkuinen
muumi. Marski itse ei ollut
paikassa vieraillut. Keskustan
sankarihautausmaalla tapahtuneen ekumeenisen, arvokkaan
seppeltenlaskutilaisuuden jälkeen siirryimme ruokailemaan
historialliseen Wanhaan Työskiin. Hamina Tattoossa esiintyi sotilassoittokuntia eri puolelta maapalloa. Etelä-Koreasta oli enemmän showryhmä
sievine viuhkatyttöineen. Pidin eniten Norjan esityksestä.
Säntillistä, selkeää ja liikkeet
hallinnassa. Ei kosiskeltu yleisöä.
Toisen kesäretken teimme
Irenen ryhmässä Tallinnan
Birgitta-festivaaleille, jossa
illalla näimme komean La
Bohème -oopperan. Seuraavana päivänä kiertelimme
kuivuudessa kärvistelevää
Tallinnan ympäristöä. Puutarhat olisivat kaivanneet vettä.
Anni Purontaa
ja Ritva Korte
porvarisrouvaoppaan seurassa vanhassa pihapiirissä Haminassa.

Haminan Tattoon ohjelmaa juhlisti Puolustusvoimien 100-vuotisjuhla.

Vesiputouksen alla ihmiset
olivat piknikillä.
Privaatisti matkailin kesän
aikana Terijoella, Kronstadtissa ja Raivolassa tutun sukuseuran kanssa. Vaikuttavin oli
käynti Levashovon metsäkalmistossa. Alue on metsä, jonne Stalinin aikana haudattiin
yli 40 000 teloitettua. Joukossa oli paljon suomalaissyntyisiäkin. Ryhmämme oli tosi
hiljainen sieltä palatessamme.
Kun arkistot aukenivat, alkoi
alueen puihin ilmestyä muistokilpiä; oli siellä myös eri
maiden hautamuistomerkkejä. Kukaan ei tiedä, mihin
paikkaan nämä vainajat on
todella haudattu. Toinenkin
kesämatkani vei Venäjän Kar-

Anni sukuseuran Venäjän matkalla tutustumassa
Levashovon metsäkalmistoon.
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jalaan, ErP6:n jäljille. Monta
tuttua paikkaa vaan aina jotain
uuttakin - ja uusia tuttavuuksia.
Kotimaassa vierailin kahdesti Iittalan Naivistit-näyttelyssä. Keravalla oli Naivistien
pioneerit. Gumbostrandissa
Sipoossa näin isojen kalliitten
taulujen myyntinäyttelyn. Kesäteatterissa Vihdissä oli vuorossa muka-huumoria, Takinkääntäjät, ja Lopella Harmaat
pantterit, joka oli ehjä esitys.
Suomenlinnan kesäteatterissa
kävin katsomassa Yksi lensi
yli käenpesän -esityksen. Tuttu juttu, vaan oli saatu aikaan
uskomaton sotku. Ei perinteinen, eikä moderni.
Lähiseutujen tapahtumia
kannattaa mielestäni suosia.
Ilahduin, miten esimerkiksi
Gumbostrandissa oli edullista ja maukasta naposteltavaa.
Satamakahvilassakin tarjottiin
tuoreet pullat. Tuusulan Krapihovin Mankeli-ravintolassa
oli kohtuuhinnat ja superhyvä
palvelu.
Nähdään taas tapahtumissa!
Anni
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Helmerin ruokanurkkaus
Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Tee itse
karjalanpiirakat

K

eväällä sain oppia karjalanpiirakoiden tekoon Helsingin
Työväenopiston ruokakurssilta. Käyn usein erilaisilla leivonta- ja ruokakursseilla monestakin syystä. Kursseilla
oppii aina uutta, saa hyviä vinkkejä ja ohjeita. Samalla pääsee
toteuttamaan leivonnan intohimoa samankaltaisten ihmisten
kanssa. Kanneltalon ruokakurssille oli kokoontunut kymmenkunta innokasta leipuria, jotka halusivat oppia leipomaan omin
käsin alusta loppuun aitoja karjalanpiirakoita. Aikaa niiden tekemisessä meni, alkuvalmisteluineen ja rypytyksineen, mutta
lopputulos palkitsi kuitenkin tekijänsä.
Itse en juurikaan aiemmin ole karjalanpiirakoita tehnyt muuta
kuin sivusta seurasin, kun äiti teki aikanaan silloin tällöin uunipellillisen. Piirakat hupenivat hyvin nopeasti ja maistuivat
todella maukkailta. Niin ikään mummolassa Saunavaarassa tädit
tekivät joutuisasti piirakoita, eikä sielläkään siskokset kelvanneet kuin jauhottajaksi. Ei niiden tätien kanssa pärjännyt, kun
pualikka pyöri vinhasti.
Olen lähtöisin maanviljelijäperheestä Pohjois-Karjalan maakunnasta Pyhäselästä (nykyinen Joensuun kaupunginosa). Karjalainen ruoka on ollut minulle tuttua jo pienestä pitäen. Meitä oli isä, äiti, minä ja kaksi siskoa. Kun olin seitsenvuotias,
vanhempani myivät maatilan ja perheemme muutti Helsinkiin.
Äitini ylläpiti aina ruokaperinteitä valmistamalla karjalaisia

Rypyttäminen aloitetaan keskeltä.
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Karjalanpiirakan taikinasta yli
puolet pitää olla ruista, jotta se täyttää aidon
karjalanpiirakan normin.

ruokia muun muassa piirakoita, karjalanpaistia, metsäsieniä,
riistaa, leipiä, lanttu/lihakukkoja ja yleensä aika paljon uunissa
tehtäviä ruokia ja leivonnaisia.
Karjalanpiirakat ovat maistuva herkku - siis kokeilemaan.

Riisipuuro täytteeksi
2 dl
3 dl
7 dl
½ tl
1

puuroriisiä
vettä
maitoa
suolaa
kananmuna

Valmista ensin täyte, sillä puuro saa jäähtyä, kun teet kuoritaikinaa.
Keitä riisipuuro. Mittaa vesi kattilaan ja kuumenna kiehuvaksi. Lisää riisi kiehuvaan veteen ja keitä koko ajan sekoittaen,

Rypyttäminen kannattaa aloittaa keskeltä, jolloin molempiin
päihin tulee kauniit rypyt.
Helmeri 3-2018

Uutisia

Rukiinen kuoritaikina
2 dl vettä
1 rkl rypsiöljyä
¾ tl suolaa
4 dl ruisjauhoja
1 dl vehnäjauhoja
Kaulimiseen ruisjauhoja
Voiteluun voisulaa tai voi-maitoseos:
70 g voita ja 2 dl lämmintä maitoa.
Aidon karjalanpiirakan tunnistaa rukiisesta taikinasta.
Sekoita kylmään veteen öljy, suola ja jauhot. Vaivaa käsin
kiinteäksi taikinaksi.
Ripottele ruisjauhoja työskentelytasolle ja kaada puolet
taikinasta jauhojen päälle. Muotoile taikinasta tasainen tanko ja leikkaa se tasakokoisiksi paloiksi. Kauli piirakkapulikalla tai kaulimella taikinapalat yksi kerrallaan ohuiksi,
pyöreiksi kuoriksi. Pinoa valmiit kuoret kelmun alle, etteivät ne kuivu. Ripottele kuorten väliin ruisjauhoja.
Levitä kuorten keskelle noin puolen sentin paksuinen tasainen kerros täytettä. Jätä reunoille vähintään sentti tyhjää
tilaa. Käännä kuoren oikea ja vasen reuna täytteen päälle.
Rypyttäminen aloitetaan keskeltä yläreunaan asti. Käännä piirakka ja toista rypytys. Nosta piirakat vieriviereen
suoraan ruisjauhoiselle uunipellille. Leivinpaperia ei voi
käyttää, koska se ei kestä korkeita lämpötiloja. Paista 275
asteessa noin 15 minuuttia.
Voitele piirakat heti uunista oton jälkeen voisulalla tai
kasta ne nopeasti voi-maitoseokseen. Nosta valmiit piirakat
tarjoiluvadille ja peitä leivinliinalla, jotta kuori pehmenee.
Nauti karjalanpiirakat hieman jäähtyneenä munavoin kera.

Munavoi
3
100 g
¼ tl
½ dl

kovaksi keitettyä kananmunaa
voita
suolaa
tuoreita yrttejä, esim. persiljaa.

Hienonna jäähtyneet ja kuoritut kananmunat haarukalla ja
ripota päälle suola. Lisää munat huoneenlämpöiseen voihin
ja sekoita tasaiseksi. Halutessasi voit maustaa munavoin
hienonnetulla persiljalla.
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Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Menneen kesän hetkiä
Kesälomamatkalla bongattu maitolaituri

Katoavaa kansanperinnettä todistaa kuvan ränsistynyt maitolaituri. Pienet punaiset maitolaiturit rakennettiin kyläteiden varteen sodan jälkeen. 1970-luvula
tilatankkien yleistymisen vuoksi
maitolaiturit ränsistyivät. Tämä
maitolaituri Lieksan Pankakoskella ei enää ole alkuperäisessä työssään. Se on kärsinyt pahoja
vaurioita, eikä sitä ole mahdollista korjata. Ehkä se tulisi purkaa
kokonaan.

Tolokun Tupa
Hattuvaarassa

Kyläkaupat katoamassa! Kyläkaupat ovat olleet kylän asukkaiden kohtaamispaikkoja. Jo
toista kesää Ilomantsin Hattuvaarassa on toiminut tämän
lakkautetun kyläkaupan paikalla Tolokun Tupa. Kylätoimikunta on vuokrannut kiinteistön
ja sen suojissa tehdään pienimuotoista kauppaa. Tarjolla on
paikallisten tekemiä käsitöitä ja myytävänä on kahvia ja jotain
pientä suuhunpantavaa. Myös kirpputoria pidetään kiinteistön
takaosassa. Kylän tärkeä kohtaamispaikka on siis taas auki!

Muovipakkaukset kannattaa
lajitella ja kierrättää
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kerää pääkaupunkiseudulla muovipakkauksia noin 5000 kiinteistöltä. HSY vastaa
muovipakkausten keräyksestä toiminta-alueensa asuinkiinteistöissä ja kuljettaa muovijätteen muovinjalostamolle Riihimäelle.
Muovinjalostuslaitos vastaanottaa muovijätteen, lajittelee sen ja
valmistaa siitä uusiomuovirakeita eri käyttötarkoituksiin. Uusiokäyttöön kelpaamaton jäte hyödynnetään energiana.
Muovipakkaus on
myytävän tuotteen
pakkaamiseen käytetty
muovinen rasia, kääre,
pussi tms. Pakkauksia
ovat myös ostosten
kotiin kantamiseen tarkoitetut kauppakassit.
Laita muut muovit ja muoviesineet, kuten rikkinäiset pulkat,
lelut, kastelukannut ja keittiövälineet sekajäteastiaan.
Taloyhtiöissä muovin keräyssastioita hankitaan nyt innokkaasti
ja useat taloyhtiöt ovat jo tilanneet astian. Muovipakkausten
erilliskeräys on kiinteistölle halvempaa kuin perinteisen sekajäteastian tyhjentäminen.
Lähde: hel.fi/uutiset

Kuva: Liisa Kotimäki

kunnes vesi on imeytynyt. Lisää maito ja keitä miedolla
lämmöllä puoli tuntia. Sekoita riisiä tasaisin väliajoin pohjaan palamisen välttämiseksi. Kytke hella pois päältä ja
hauduta riisiä kannen alla vielä 10 minuuttia. Mausta valmis
puuro suolalla ja nosta vesihauteeseen jäähtymään. Sekoita
muna jäähtyneeseen puuroon, jolloin puuro saa paremmin
väriä uunissa.
Vinkki: puuron voi tehdä valmiiksi jo edellisenä päivänä,
näin piirakoiden varsinainen valmistusaika lyhenee.
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Uutisia

Kunniamerkonomi 2018
julkistettiin keväällä
Helmerien perustajajäsen Veikko Pakarinen on uusi Kunniamerkonomi
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry valitsee vuosittain kunniamerkonomin. Kunniamerkonomin
arvo myönnetään henkilölle,
joka julkisessa tehtävässä tai
julkisuudessa tuo avoimesti
esille merkonomikoulutuksensa ja on siten esikuvana
merkonomeille ja merkonomiksi opiskeleville.
Yrittäjä, merkonomi, Veikon Koneen perustaja, Veik- SMYL-liiton puheenjohtaja Markko Pakarinen on liiton histo- ku Mikkola (vas.) luovutti kunniakirjan vuoden 2018 Kunniamerrian 16. kunniamerkonomi.
Kunniamerkonomi Veikko konomille Veikko Pakariselle.
Pakariselle luovutettiin Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n myöntämä
Kunniamerkonomi 2018 -kunniakirja liiton kevätkokouksen
yhteydessä Helsingissä 19.5.2018.
Lue lisää Veikosta ja hänen mielenkiintoisesta elämästään
Merkonomi News 2 2018 -lehdestä. Ks. www.smyl.fi.

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL:
EU:n tietosuojauudistus
Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General
Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti
kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.
Tietosuoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Hallitus on antanut eduskunnalle ehdotuksen
uudeksi kansalliseksi tietosuojalaiksi.
SMYL-jäsenrekisteri
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry jäsenrekisteriin tallennetaan ainoastaan jäsenen ilmoittamat tiedot: nimi,
yhteystiedot, syntymäaika ja koulutustiedot. Jäsenen tietoja käytetään ainoastaan jäsenasioiden ja viranomaisasioiden hoitoon
(vakuutusyhtiö, verottaja ja työsuhdejuristipalvelut, jotka kaikki
kuuluvat SMYL:n jäsenetuihin). Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry ei käytä eikä luovuta jäsenten tietoja muille
tahoille kuin edellä mainitut.
Lähde: www.smyl.fi
Tutustu SMYL-liiton uusittuihin nettisivuihin. Sivuilta löydät
muun muassa Monsterin avoimet työpaikat.

8

KUTSU

HELSINGIN MERKONOMIT RY:N
SYYSVUOSIKOKOUKSEEN
Aika: torstai 8.11.2018 klo 18.00
Paikka: Kerhotila Töölön kirjasto,
Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki

TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätös-valtaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten
toimitsijoiden valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä vuodelle 2019
6. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
7. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
8. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2019
9. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen
puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimielimien jäsenille maksettavien korvausten perusteista
10. Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen ja seniorijäsenen jäsenmaksun sekä
mahdollisen liittymismaksun suuruus ja tukijäsenten
jäsenmaksun vähimmäismäärä.
11. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2019
12. Päätetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkioista
13. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä
heille varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2019
tilejä ja hallintoa
14. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
15. Muut mahdolliset asiat
16. Ilmoitusasiat
17. Kokouksen päättäminen
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Helsingin Merkonomien hallitus

Tietoa Helsingin luonnosta
Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen
luontoon.
Luontotietojärjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat:
luonnonsuojelukohteet, arvokkaat
kasvisto- ja kasvillisuuskohteet,
linnustollisesti arvokkaat kohteet,
arvokkaat geologiset kohteet, tär- Kuva: Liisa Kotimäki
keät lepakkoalueet, kääpäkohteet
ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet.
Käyttäjä voi tarkastella valitsemiaan aineistoja erilaisten
karttapohjien tai ilmakuvan päällä. Kohderaportissa kerrotaan
kohteeseen liittyviä tietoja ja lajihavaintoja. Hakutoiminnon
avulla voi etsiä esimerkiksi tietyn lajin havaintotietoja.
www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/monimuotoisuus/tietojarjestelma/
Helmeri 3-2018

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.
Ma 24.9. klo 19.00
Pirkko Saisio – Jussi Tuurna:

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

Musta Saara on musiikkinäytelmä Euroopan uudesta, haastavasta
tilanteesta, monenlaisista yrityksistä koota ja hajottaa hauras vanhus. Jokaisella liikkeellä on oma tarustonsa sekä kiihkeä tulkinta siitä.
Katso: www.kansallisteatteri.fi

Sensaatiomainen, parhaana musikaalina Tony-, Grammy- ja Oliverpalkittu, vuosisadan suurin, seksikkäin ja sydämellisin musikaali.
Juhlistaa erilaisuutta, ystävyyttä ja ennakkoluulojen voittamista.
Ohjaus: Samuli Harjanne. Kapellimestari Eeva Kontu
Musiikki ja laulujen sanat: pop-ikoni Cyndi Lauper. Käsikirjoitus Harvey Fierstein
Rooleissa:Lauri Mikkola, Voice of Finlandista tuttu lahjakkuus, Laurin rinnalla nähdään Petrus Kähkönen ja koko HKT:n ensemble
Hinta: 75,00 euroa (hyvät permantopaikat)
Maksuviite: 41111
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Hinta: 39,00 euroa (norm. peruslippu 43,00),
paikat permannon rivillä 3.
Maksuviite: 30795
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ma 1.10. klo 19.00

To 27.9. klo 8.30
Teatterimatka Tampereelle
Visavuori ja Tampereen Sademies

Klo 8.30 Lähtö täsmällisesti Mikonkadun tilausajolaiturista Erikssonin bussilla (tuttu kuljettaja Kari Arvilommi) kohti Visavuorta (E12,
133 km).
Klo 10.20-11.55 Visavuori, Emil Wikström ja Kari Suomalainen, Visavuorentie 80, Tarttila.
45 minuutin opastus käsittää Visavuoren ns. vanhan puolen eli Emil
Wikströmin ateljeen ja kodin. Kari Suomalaisen töihin Kari-paviljongissa voimme tutustua kierroksen jälkeen omaan tahtiin.
Klo 12.00-12.45 Ajamme Tampereelle, Åkerlundinkatu 4 (47,4 km).
Klo 12.50-14.00 Nautimme runsaan kotiruokalounaan Ravintola Mylläreissä.
Klo 12.05 Bussi lähtee Tampereen Teatteriin, Keskustori 2 (1,6 km).
(Takit voi jättää autoon. Narikkamaksu 2 €, myös maksuttomia naulakoita).
Klo 14.30- Retken kimmoke ensimmäistä kertaa Suomessa esitettävä hauska ja liikuttava elokuvaan pohjautuva Sademies TT:n päänäyttämöllä.
Kotimatkamme alkaa esityksen päätyttyä.
Reilun parin tunnin jälkeen saavumme Helsinkiin (179 km).
Hyvät permantopaikat riveillä 7-10. Liput jaan bussissa ja laitan
kiertoon käsiohjelman. Otathan museokorttisi mukaan!
Matkan hinta: 79,00 euroa
Maksuviite: 30779
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjänä Irene Uimonen

To 27.9. klo 19.00
Harvey Fierstein - Cyndi Lauper

HS esittää

Musta laatikko 12

Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia uudessa muodossa: ainutkertaisena elävänä esityksenä. Huippusuosittujen iltojen aikana
kuullaan kymmenkunta tositarinaa, joita ei ole aiemmin Helsingin
Sanomissa kerrottu. Kertojina ovat HS:n toimittajat ja kuvaajat.
Hinta: 29,00 euroa
Maksuviite: 30782
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen

Ke 3.10. klo 19.00
Herra Puntila ja renkinsä Matti
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Bertolt Brechtin ja Hella Wuolijoen klassikko Herra Puntila ja hänen
renkinsä Matti (1940) valtaa suuren näyttämön.
Tunnettu kuvaus ailahtelevan, viinaan menevän herran ja terävä-älyisen palvelijan suhteesta tarjoaa Kari Heiskasen ohjauksena ylettömyyttä ja äkillisiä käänteitä, joissa myös musiikilla on tärkeä rooli.
Päärooleissa nähdään konkarinäyttelijä Pertti Sveholm (Herra
Puntila), keväällä 2018 Teatterikorkeasta valmistuva Antti
Peltola (Matti).
Ohjaus: Kari Heiskanen
Hinta: 42,00 euroa (norm. 45,00 e)
Maksuviite: 41247
Ilmoittautumiset ja maksut: 5.9. mennessä
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Kinky Boots -musikaali
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Helmeri 3-2018
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Tapahtumakalenteri
Ti 9.10. klo 17.00-18.30

To 18.10. klo 19.00

Helmeri-retki:

Ciacomo Puccini:

Elisan puhelinmuseo

Tosca-ooppera

Runeberginkatu 43, Helsinki

Suomen Kansallisooppera

Pohjoismaiden ensimmäinen automaattinen puhelinkeskus saatiin
Töölöön 1922 ja se on edelleen toimintakuntoinen. Töölön puhelinkeskuksen elegantissa talossa on esillä valtava määrä erilaisia telefooneja ja Sentraali-Santrojen pyörittämiä puhelinkeskuksia. Nostalginen tekniikka, vanhat puhelinluettelot sekä mahdollisuus astua sisään jo kaupunkikuvasta kadonneeseen puhelinkoppiin takaavat riemastuttavan retken.
Museon kokoelmista löytyy teletekniikan kirjo aina sen alkuajoista
Helsingin Puhelinosakeyhtiönä nykyiseen Elisa Oyj:hin saakka. Nähtävillä on koristeellisten entisajan mallien lisäksi mm. Presidentti Kekkosen käyttämä erikoispuhelin, Mobiran ”Gorba”-kännykkä sekä monia
muita erikoisuuksia. Puhelinmuseo on perustettu vuonna 1986.
Vierailu on opastettu ja mukaan mahtuu 25 henkilöä. Kesto n. 1,5
tuntia.

MUSIIKINJOHTO Patrick Fournillier (päävierailija).
OHJAUS Christof Loy.
TOSCA Aušrine Stundyte (Kölnin oopperasta). CAVARADOSSI Andrea
Caré. SCARPIA Tuomas Pursio.

Hinta: 9,00 euroa, sisältää
pääsymaksun ja opastuksen.
Maksuviite: 41250
Sitovat ilmoittautumiset
www.helmeri.fi-sivustolla ja
maksut 28.9. mennessä.
Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät
tiedustelut suoraan sähköpostitse: liisa.kotimaki@helmeri.fi
Myös Helmeri-jäsenen ystävä tai
perheenjäsen on tervetullut mukaan.
Sijainti: Museo sijaitsee arkkitehti Lars Sonckin suunnittelemassa,
vuonna 1915 valmistuneessa keskusrakennuksessa, osoitteessa Runeberginkatu 43.
Museoterveisin
Helmeri-vetäjä Liisa Kotimäki, liisa.kotimaki@helmeri.fi

Pe 12.10. klo 10.00 (Huom. aika!)
RSO:n kenraaliharjoitus
Islanti ja Viro 100 vuotta
Musiikkitalo

Radion sinfoniaorkesteri
Anna-Maria Helsing, kapellimestari
Arto Noras, sello
Sergei Prokofjev: Rêves, op. 6
Anna Þorvaldsdóttir: Dreaming
Jüri Reinvere: Såsom i en lins
Antonín Dvořák: Sellokonsertto h-molli op. 104
Islanti ja Viro täyttävät sata vuotta ja soivat tässä konsertissa unelmina ja kuvitelmina.
Sitovat ilmoittautumiset 1.10. mennessä.
Tilaisuus on maksuton.
Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40.
Käytössä on maksuton ja valvottu narikka. Musiikkitalon kahvilan
palvelut ovat avoinna. Kaikki paikat ovat etupermannolla.
Ryhmämme ohjataan pääaulasta konserttisaliin.
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki, liisa.kotimaki@helmeri.fi

Kokonaiskesto 3 t 10 min (sis. 2 väliaikaa). Esitetään italiaksi.
Tekstitys: suomi, ruotsi, englanti.
Hinta: 92,50 euroa (peruslippu 105,00), opiskelijalippu 63,00
ja nuorisolippu (alle 20 v.) 52,50 euroa.
Maksuviite: 41218
Ilmoittautumiset ja maksut 3.9.mennessä.
Hyvät B-ryhmän keskipermannon paikat riveillä 7-10.
Saat liput Irene Uimoselta viimeistään klo 18.30-18.50 ennen esitystä Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta
heti vasemmalla.

Pe 19.10. klo 19.00
Kekkonen ja Kremlin tanssikoulu
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö

Kari Heiskasen kirjoittama ja ohjaama uutuusnäytelmä - pääosassa
Eero Aho
Teksti ja ohjaus: Kari Heiskanen
Rooleissa: Eero Aho, Rauno Aaltonen, Pekka Huotari, Risto
Kaskilahti, Vappu Nalbantoglu, Jari Pehkonen, Tiina Peltonen,
Leena Rapola, Matti Rasila, Ursula Salo, Pertti Sveholm, Timo
Torikka, Mikko Virtanen.
Hinta: 36,00 euroa (norm. peruslippu 39,00)
Maksuviite: 41124
Ilmoittautumiset ja maksut 15.9. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ke 24.10. klo 19.00
Agapetus

Syntipukki
Studio Pasila

Yhteistuotanto Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa
Syksyn riemukkaimman esityksen
konsepti: valitaan perinteinen suomalainen komedia ja esitetään se
joka ilta ilman etukäteen sovittua roolijakoa. Roolijako tehdään arpomalla yleisön jo läsnä ollessa, roolit jaetaan uudestaan näytösten
välissä. Kukaan näyttelijöistä ei tiedä, mitä kolmea roolia hän illan
mittaan joutuu esittämään.
Ohjaus: Pentti Kotkaniemi
Rooleissa: Alex Anton, Joel Hirvonen, Emil Kihlström, Santeri Kinnunen, Jouko Klemettilä, Katriina Sinisalo, Asta Sveholm, Nenna Tyni.
Mukana kaksi kaupunginteatterin näyttelijää - Santeri Kinnunen ja
Jouko Klemettilä - sekä kuusi TeaKin näyttelijäoppilasta.
Hinta: 25,00 euroa (norm. 28,00)
Maksuviite: 41137
Ilmoittautumiset ja maksut 20.9. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
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Tapahtumakalenteri
La 3.11. klo 17.00

Ma 22.11.klo 19.00

Gigli-2018 Gaalakonsertti

Pullo cavaa ja aurinkoa

Suomen Beniamino Gigli -seuran Gaalakonsertissa rakastettuja oopperan helmiä tulkitsevat suomalaiset ja italialaiset taiteilijat.

Lämmin oivaltava komedia naisten ystävyydestä ja unelmien boheemista vanhainkodista, jossa he saivat olla ja tehdä mitä haluavat.
Kuinka sopuisan nelikon pelisääntöjen, säästöjen ja perhesuhteiden
käy, kun portugalilaisesta keramiikkakylästä löytyy täydellinen talo,
jossa he voisivat viettää yksilöllisen ja yhteisöllisen vanhuuden.
Ensi-ilta 12.9.2018.

Savoy-teatteri
Helsinki

Hinta: 38,00 euroa (peruslippu 45,00).
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Maksuviite: 41205
Maikki Laivaara jakaa liput viimeistään ala-aulassa ulko-ovien oikealla puolella klo 16.30 alkaen.

Ke 7.11. klo 19.00
Papin perhe

Teatteri Avoimet Ovet
Erottajankatu 5, 00130 Helsinki

Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki

Teksti: Helena Anttonen
Ohjaus: Milko Lehto
Rooleissa: Heidi Herala, Sanna-June Hyde , Jaana Saarinen, Aino
Seppo, Sauli Suonpää, Eija Vilpas.
Hinta: 40,00 euroa (norm. 43,00 e)
Maksuviite: 41153
Ilmoittautumiset ja maksut 18.10. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Papin perhe on Minna Canthin tunnetuin ja esitetyin näytelmä.
Rooleissa: Mirjami Heikkinen, Seppo Merviä, Tatu Mönttinen, Jukka
Pitkänen, Ella Pyhältö ja Outi Vuoriranta.
Ohjaus: Heini Tola
Hinta 27,00 euroa (peruslippu 29,00)
Maksuviite: 41234
Ilmoittautumiset ja maksut 17.9. mennessä. Täynnä!
Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput viimeistään klo 18.30
alkaen teatterin aulassa.

La 10.11. klo 13.00
Mörköooppera

Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
Marjatta Pokelan rakastettu Mörköooppera uutena, raikkaana sovituksena.
Kaikille 80-luvulla eläneille tuttuakin tutumpi ”Mörkö se lähti piiriin” ja muut yli sukupolvien kantavat Mörköoopperan hitit soivat Helsingin Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Metsästä
Tirriäisen satumaailmasta tullut mörkö ilmestyy lasten joukkoon, lavalla nähdään Mörön lisäksi paljon hauskoja hahmoja; mm. tanssivat jalkalappu ja lumiukko, itse tasavallan presidentti, hassuja poliiseja, varastelevia lokkeja. Jättiomenasta kaivautuva musiikkimato
vastaa näyttämöllä yksin musiikin toteuttamisesta.
Sopii kaikille 4 vuotta täyttäneille
Ohjaus: Kimmo Virtanen
Mörkönä seikkailee Sanna Majuri
Muut roolit: Sari Haapamäki, Sofia Hilli, Tiina Peltonen, Leena Rapola, Heikki Sankari, Marjut Toivanen
Hinta: aikuiset 38,00 euroa, lapset (0-16v) 18,00 euroa
Maksuviite: 41140
Ilmoittautumiset ja maksut 6.10. mennessä.
Ilmoita lisätiedoissa varaamasi aikuisten ja lasten lippujen
määrät.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Helmeri 3-2018

Pe-su 23.–25.11.
Helmerien pikkujoulumatka

WIENIN JA BRATISLAVAN ADVENTTITUNNELMAA

Muutama paikka
vielä jäljellä!

Lähde tutustumaan kahden ihastuttavan keskieurooppalaisen pääkaupungin joulumarkkinoihin.
Wien on houkutteleva ja mielenkiintoinen aina, ympäri vuoden. Jo
adventin aikaan kaupunki on pukeutunut jouluun: vanhaa kaupunkia ja Pyhän Tapanin kirkon seutua valaisevat lukemattomat jouluvalot, joulutoreilta leijailee jouluglögin ja hehkuviinin tuoksu, ja
tunnelmallinen joulumusiikki soi.
Matkallamme nähdään Wienin parhaita paloja! Samalla vieraillaan
myös naapurimaan Slovakian puolella ja koetaan jouluun valmistautuva pääkaupunki Bratislava viehättävine joulutoreineen.
Matkaohjelma:
Perjantai 23.11.
Finnairin reittilento Helsingistä Wieniin, jossa suomenkielinen opas
on vastassa. Bussikuljetus Wienin keskustaan, jossa kaupunkikiertoajelu, jolla tutustutaan tähän viehättävään kaupunkiin ja sen tärkeimpiin nähtävyyksiin. Kiertoajelun aikana nähdään mm. Ring-kadun upeat rakennukset, Oopperatalo, Parlamentti, Hofburgin palatsi
ja Raatihuone; pysähdytään leikkimielisen Hundertwasser-talon
edessä ja ajetaan tietysti myös upean Schönbrunnin linnan ohi. Tervetulolounaan syömme Wienin vanhassa keskustassa Augustinerkellerin historiallisessa kellariravintolassa. Lounaan jälkeen kuljetus ja
majoittuminen hotelliin.
Illalla on kirkkokonsertti Wienin kauneimmassa barokkikirkossa, Kaarlen kirkossa, jossa
kuullaan Vivaldin säveliä.
Kirkkoon kävellään yhdessä
oppaan johdolla (noin 20 minuutin kävelymatka hotellista).
Lauantai 24.11.
Aamiainen hotellissa. Lähtö
julkisilla kulkuvälineillä Wienin kuuluisalle joulutorille, Christkindl Marktille, jossa on tarjolla
niin nähtävää, ostettavaa kuin juomaa ja purtavaakin. Raatihuoneen edessä olevalla satumaisella torilla on helppo mennä takaisin
lapsuuden muistoihin. Päivän ohjelmassa on myös kävelykierros
Wienin vanhaan keskustaan, jossa nähdään ulkoapäin loistokas Hofburg, Wienin Oopperatalo ja Stephanskirche. Ostoksia voi tehdä vielä Wienin kuuluisalla kävelykadulla, Kärtnerstrassella. Iltapäivällä
paluu hotelliin ja ilta vapaa tutustua vaikkapa Grinzing-viinikylän
Heurigen-viinitaloihin.
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Tapahtumakalenteri
Sunnuntai 25.11.
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä matkatavarat bussiin ja lähdemme Slovakian puolelle, Bratislavaan.
Kaupunkikiertoajelulla nähdään kaupungin tärkeimmät nähtävyydet
ja kuullaan kaupungin historiasta ja nykypäivästä. Lyhyt pysähdys
Bratislavan linnan kukkulalla, josta on upeat näköalat kaupunkiin.
Tutustuminen kävellen Bratislavan vanhaan kaupunkiin ja tunnelmalliseen joulutoriin, jossa voi vielä tehdä viimeisiä ostoksia.
Lounas ja lasillinen olutta paikallisessa olutravintolassa. Sen jälkeen
bussikuljetus Wienin lentokentälle, josta Finnairin iltalento Helsinkiin.
Matkan hinta: 695,00 euroa
Maksuviite: 41182
Ilmoittaudu 17.9. mennessä.
Varausmaksu 250,00 euroa /hlö kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta, loppumaksu 12.10. mennessä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 125,00 euroa.
Yksin matkustavan pitää varata yhden hengen huone. Kysy mahdollista yksinmatkustavaa Helmeri-kaveria.
Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Wien-Helsinki veroineen * lentokenttäkuljetukset Wienissä * hotellimajoitus jaetussa
kahden hengen huoneessa Wienin keskustassa * aamiaiset, kaksi
lounasta * matkaohjelman mukaiset retket: Wienin kaupunkikiertoajelu, kävelyretki vanhaan kaupunkiin ja joulutorille, Bratislavan
kaupunkikierros ja joulutori * kirkkokonsertti Wienin Kaarlen kirkossa * suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä.
HUOM lisätiedot!
Anna ilmoittautumisen yhteydessä osallistujan/osallistujien nimi/
nimet niin kuin nimi on passissa (ensimmäinen etunimi). Ilmoita lisätiedoissa myös mahdolliset ruokarajoitteet ja muut erikoistoiveesi.
Matkalle tarvitaan passi/EU-henkilökortti.
Lentoaikataulu:
Helsinki – Wien AY 1471 klo 08.30-10.00
Wien – Helsinki AY 1476 klo 19.15-22.40
Hotelli:
Art Hotel ANA Enzian
Rennweg 51, 1030 Wien
www.enziana.at
Hotelli sijaitsee keskusta-alueella Belvedere-linnan läheisyydessä.
Helmerivetäjä Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Suomen Matka-Agentit, www.matka-agentit.fi
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja (Yleisiä Matkapakettiehtoja) ja Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.

Ti 27.11. klo 19.00
Anton Tšehov: Kolme sisarta
Suomen Kansallisteatteri
Suuri näyttämö

Kolme sisarta - moderni klassikko
Rooleissa: Elena Leeve, Samuli Niittymäki, Terhi Panula, Emmi Parviainen, Eero Ritala, Esko Salminen, Marja Salo, Tuomas Tulikorpi, Anna-Maija Tuokko, Olavi Uusivirta ja Jussi Vatanen
Ohjaus ja sovitus: Paavo Westerberg.
Hinta 37,00 euroa (peruslippu 47,00).
Maksuviite: 41221
Ilmoittautumiset ja maksut 8.10. mennessä.
Elisa Leivonen, SOK:n Eläke-Eevat, jakaa liput teatterin aulassa heti
ulko-ovista oikealla klo 18.30-18.50.
Tutustu: https://kansallisteatteri.fi
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La 15.12. klo 9.15
MUSIKAALIMATKA LAHTEEN

The Sound of Music
Lahden kaupunginteatteri

Siirsimme syyskuisen musikaalimatkan joulukuun 15. päiväksi.
Lähde kanssamme jouluiseen Lahteen katsomaan odotettua The
Sound of Music -musikaalia. Myös perheen jäsenesi ja ystäväsi
ovat tervetulleita mukaan.
Rakastettu musikaali The Sound of Music kantaesitettiin Broadwayllä 1959; suomenkielinen ensiesitys oli Tampereella 1967. Musiikin on säveltänyt Richard Rodgers ja laulujen sanat on kirjoittanut Oscar Hammerstein II. Musikaali perustuu itävaltalaisen Maria
von Trappin omaelämäkerralliseen kirjaan Trappin perhe.
Matkan aikataulu:
klo 09.15
Lähtö bussilla Helsingistä (Kiasman edestä)
Lounas Lahdessa
klo 13.00
The Sound of Music -musikaali,
Lahden kaupunginteatteri
n. 16.00
Lähtö kotimatkalle Helsinkiin
Matkan hinta: 105,00 euroa/hlö
Maksuviite: 41108
Ilmoittautumiset ja maksut 5.11. mennessä.
Hintaan sisältyy: bussikuljetukset Helsinki-Lahti-Helsinki, lounas
ja musikaalilippu.
Hyvät permantopaikat.
Helmeri-vetäjä: Merja Äimänen

19.-20.2.2019 (ti-ke)
Konserttimatka Tallinnaan

Maailmantähti
Plácido Domingon konsertti

Muutama paikka
vielä jäljellä!

Saku Suurhall, Tallinna

Domingon konserttimatka on ollut suosittu; matkalle on ilmoittautunut 26 Helmeri-ryhmäläistä.
Tällä matkalla on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla Plácido Domingoa, yhtä maailman valovoimaisimmista oopperatähdistä, Viron
kansallisen sinfoniaorkesterin säestyksellä – ensimmäistä kertaa
Virossa!
Matkan hintaan sisältyy: laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä kansipaikalla * Helmeri-ryhmälle matkatavarahytti
laivalla (B4-hytti, menopaluu) * The Buffet -ravintolan brunssi
ruokajuomineen menomatkalla * bussikuljetukset satama-hotellisatama sekä menopaluu kuljetukset Saku Suurhalliin * majoitus jaetussa kahden hengen standard-luokan huoneessa Viru-hotellissa *
suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla * konserttilippu, Saku Suurhall Arena (tasanne 2).
Matkan hinta: 240,00 euroa
Maksuviite: 41179
Ilmoittaudu viimeistään 7.9.
Varausmaksu 100,00 euroa/hlö kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta, loppumaksu (myös varaamasi paluumatkan ateria)
4.1.2019 mennessä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 45,00 euroa. Yksin matkustavan/parittoman pitää varata yhden hengen huone. Kysy mahdollista Helmeri-kaveria.
Jos haluat varata paluumatkalla laivan buffetpäivällisen ruokajuomineen, lisämaksu 26,00 euroa.
HUOM! Ilmoita lisätiedoissa syntymäaikasi sekä mahdollisen matkakumppanisi nimi ja syntymäaika. Ilmoita myös lisämaksulliset
toiveesi: yhden hengen huone, paluumatkan ruokailu.
Helmeri 3-2018

Tapahtumakalenteri
Hotelli: Original Sokos Hotel Viru
Laiva: Viking XPRS
meno klo 10.30. – 13.00, paluu klo 17.00 – 19.30
https://www.vikingline.fi/
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit, www.matkaagentit.fi
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarkista vakuutusturvasi –
suosittelemme matkavakuutusta!
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja (Yleisiä Matkapakettiehtoja) ja Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.

19-22.4.2019 (pe-ma)
Helmerien pääsiäismatka:

Hansakaupunki Gdansk ja Malborkin linna
Itämeren rannalla sijaitseva Gdansk on Puolan rannikon suurin ja
merkittävin kaupunki. Gdanskilla on pitkä, vaiheikas ja värikäs,
myöskin sotaisa historia takanaan. Se tunnetaan vanhana, merkittävänä hansakaupunkina ja vapaakaupunkina, jota Napoleonkin aikanaan kutsui ”avaimeksi kaikkeen”.
Kaupunki oli hyvin kansainvälinen kaupunki aina toiseen maailmansotaan saakka, ja tunnettiin siihen asti Danzigin nimellä. Toinen
maailmansota muutti kaiken, sehän alkoi nimenomaan täältä Gdanskin ja pohjoisen Puolan alueelta. Sota tuhosi kaupungin ja lähialueet lähes täysin, ja kaikki vanhat rakennukset ovat sodan jälkeen
jälleen rakennettuja.
Tämän päivän Gdansk on eloisa ja kaunis kaupunki, jonka alueella
on puolisen miljoonaa asukasta. Gdansk kuuluu ns. Kolmoiskaupunkiin, jonka muut kaupungit ovat Sopot ja Gdynia. Gdanskin vanha
kaupunki on suhteellisen pieni, ja siellä on paljon kauniita, vanhan
tyylin mukaan jälleen rakennettuja taloja, ja tietysti myös uudemman arkkitehtuurin aikaansaannoksia. Vanhan kaupungin alueella
on myös mukavia kahviloita ja ravintoloita.
Hinta: 585,00 euroa
Maksuviite:41263
Ilmoittautumiset: 15.11. mennessä.
Varausmaksu 150 €/hlö kahden
viikon sisällä ilmoittautumisesta, loppumaksu 8.3.2019
mennessä.

yhden hengen huone.
Kysy mahdollista Helmeri-kaveria.

Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 165 €.
Yksin matkustavan pitää varata

Lisämaksusta retki Kolmoiskaupunkeihin sisältäen lounaan 100 e/
hlö. Retki varattava ja maksettava Suomessa etukäteen ja sen toteutuminen edellyttää min 15 hengen osanottajamäärää.
(Ilmoita ennakkovarauksesi lisätiedoissa).
Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Gdansk-Helsinki
veroineen turistiluokassa * lentokenttä- ja muut ohjelman mukaiset
kuljetukset * majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa * hotelliaamiaiset ja muut matkaohjelman mukaiset ateriat eli 2 lounasta *
retkiohjelma: kaupunkikierros/kävelykierros vanhassa kaupungissa
tulokuljetuksen yhteydessä ja retki Malborkin linnaan * suomenkielisen oppaan palvelut retkillä
Lentoaikataulu:
pe 19.4. Helsinki-Gdansk AY 1171 klo 08.05-09.05
ma 22.4. Gdansk-Helsinki AY 1174 klo 09.40-12.45

Helmeri 3-2018

Matkaohjelma:
Pitkäperjantai 19.4.
Finnairin aamulento Helsingistä Gdanskiin klo 08.05- 09.05. Suoraan kentältä bussikuljetus suomenkielisen oppaan johdolla kaupunkiin, ja tutustuminen kävellen viehättävään vanhaan kaupunkiin.
Kierroksella nähdään vanhaa keskustaa, merkittävimpiä nähtävyyksiä ja kuullaan kaupungin värikkäästä historiasta. Kierroksen jälkeen
suunnataan hotelliin, jonka ravintolassa yhteinen lounas. Majoittuminen hotelliin.
Pääsiäislauantai 20.4.
Hotelliaamiainen, vapaata aikaa Gdanskissa tai lähtö lisämaksulliselle Kolmoiskaupungin retkelle. Näitä Puolan rannikon kaupunkeja,
Gdanskia, Sopotia ja Gdyniaa kutsutaan yhteisellä nimellä ”Kolmoiskaupunki”. Gdynia on Kolmoiskaupungin liikekeskus ja merkittävä
satamakaupunki, ja Sopot puolestaan Puolan tunnetuimpia lomanviettopaikkoja. Siellä tutustutaan viehättävään ranta-alueeseen, ja
kävellään Euroopan pisintä puulaituria pitkin ihailemaan näköaloja
merellisestä perspektiivistä. Retkellä lounas, ja sen jälkeen vielä vapaata aikaa nauttia merikaupungista ja tunnelmasta. Lisämaksullisen retken hinta (sis. lounas) 100 €/hlö, se varataan ja maksetaan
Suomessa. Retken toteutuminen edellyttää 15 hengen osanottajamäärää.
Pääsiäissunnuntai 21.4.
Hotelliaamiainen. Retki
Malborkin kaupunkiin, n.
65 kilometrin päähän
Gdanskista. Tässä ”pikkukaupungissa” on noin
35 000 asukasta. Kaupungin tärkein nähtävyys on Nogat-joen varrella kohoava Malborkin
linna. Tämä jo vuonna
1274 perustettu linna on
ollut vuodesta 1997 Unescon suojelukohde. Malbork on yksi suurimpia, tiilestä tehtyjä rakennuskokonaisuuksia.
Linnan perustivat saksalaisen ritarikunnan ritarit. Linnakierroksen
aikana kuullaan linnan kiehtovasta historiasta, kierretään tämän
mahtavan goottilaisen linnan saleissa ja nähdään erilaiset kokoelmat. Kierroksella kuullaan, miten linnassa on asuttu ja eletty vuosisatojen aikana, ja miten linna on selvinnyt sodista. Päivän aikana
lounas.
Toinen pääsiäispäivä 22.4.
Hotelliaamiainen, ja kuljetus lentoasemalle. Finnairin lento klo
09.40-12.45 Helsinkiin.
Hotellitiedot: Hotelli Wolne Miasto ***
Mukava hotelli Gdanskin keskustassa, vanhassa kaupungissa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit Oy. Matkalla
noudatetaan Yleisiä
Matkapakettiehtoja sekä Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.

Tarkemmat tapahtumatiedot löydät netistä:
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!
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JOULUN AJAN PARHAAT MATKAELÄMYKSET
ROOMA 5.-8.12. 725,MY FAIR LADY Tallinnassa
7.-8.12. 160,PEKING ja Kiinan muuri
20.-27.12. • 27.12.-3.1.
alk. 1.435,ANDALUSIA
22.-30.12. alk. 980,RIIKA 22.-26.12. alk. 385,-

Sopii myös !
ryhmille

BUDAPEST 22.-26.12. 1.055,VIRON PYHÄJÄRVI
23.-26.12. 430,PRAHA 23.-26.12. 895,CANTERVILLAN kartano
23.-26.12. 380,TARTTO 23.-26.12. alk. 345,TENERIFFA – esteettömästi
25.12.-6.1. alk. 1.695,-

RANTALOMAT
OMATOIMISESTI - pyydä tarjous!
COSTA DEL SOL 7 vrk alk. 390,MAURITIUS 7 vrk alk. 1.060,SEYCHELLIT 7 vrk alk. 995,Upea yhdistelmä:

KAMBODZA alk. 1.490,-

2 vrk pääkaupunki Phnom Penh
ja 6 vrk lomaparatiisi Villa Kep.

OPASTETUSTI:
AKABA 7.-15.2. • 7.-15.3.
alk. 970,-

Lisää matkavaihtoehtoja

Suomalainen matkanjärjestäjä

Varaa matkasi 24 H, Vapaa-ajan matkat puh. 010 321 2800

HELSINKI, Teollisuuskatu 21
helsinki@matka-agentit.fi

www.matka-agentit.fi

Puhelut 8,28 snt/min (+alv 24%).

Matka
agentit

Helmerien tapahtumakalenteri 2018-2019
Päivä
Ma 24.9.
To 27.9.
To 27.9.

Kello
19.00
08.30
19.00

Tapahtuma
Musta Saara, Kansallisteatteri
Matka Tampereelle: Sademies, TT
Kinky Boots -musikaali, HKT

Hinta, maksuviite
39,00 e, 30795
79,00 e, 30779
75,00 e, 41111

Ma 1.10.
Ke 3.10.
Ti 9.10.

19.00
19.00
17.00

Musta laatikko 12, Kansallisteatteri
Herra Puntila ja renkinsä Matti, HKT
Elisan puhelinmuseo, Töölö

29,00 e, 30782
42,00 e, 41247
9,00 e, 41250

Pe 12.10.
To 18.10.
Pe 19.10.
Ke 24.10.
La 3.11.
Ke 7.11.
La 10.11.

10.00
19.00
19.00
19.00
17.00
19.00
13.00

RSO:n kenraaliharjoitus, Musiikkitalo
Tosca, Kansallisooppera
Kekkonen ja Kremlin tanssikoulu, HKT
Syntipukki, Studio Pasila
Gigli-2018 Gaalakonsertti, Savoy
Papin perhe, Avoimet Ovet
Mörköooppera, HKT

maksuton
92,50 e, 41218
36,00 e, 41124
25,00 e, 41137
38,00 e, 41205
27,00 e, 41234
38,00/18,00 e, 41140

Ma 22.11.

19.00

Pullo cavaa ja aurinkoa, Arena

40,00 e, 41153

Pikkujoulumatka Wieniin ja Bratislavaan

695,00 e, 41182

19.00

Kolme sisarta, Kansallisteatteri

37,00 e, 41221

Musikaalimatka Lahteen, Sound of Music

105,00 e, 41108

Ti-ke 19.-20.2.

Konserttimatka Tallinnaan: Domingo

240,00 e, 41179

Pe-ma 19.-22.4.

Pääsiäismatka Puolan Gdanskiin

585,00 e, 41263

Pe-su 23. – 25.11.
Ti 27.11.
La 15.12.
2019

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

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

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

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

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

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

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

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

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

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHTEYSTIEDOT
Työttömyyskassa Finka

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

http://finka.fi/

Työttömyyskassa YTK

www.smyl.fi
Liity YTK Työttömyyskassan jäseneksi

Ota tämä sivu talteen!

Varsinaiset jäsenet:

– lehti

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

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

Tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme molemmat!

Jäsenedut

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

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

Helsingin Merkonomit ry jäsenmaksu
●

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

su-to 73 euroa
pe-la 85 euroa

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

●

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

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

Liity heti! www.smyl.fi

www.smyl.fi/Liity jäseneksi.

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

YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on
100 euroa vuosi 2018.

Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan
valitsemastasi laivayhtiöstä.

Liittymislomake www.smyl.fi
SMYL - SINUN LIITTOSI -

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

