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Pääkirjoitus

Uusia virikkeitä syksyyn

L

keamaan. Ilse lähetti kotoaan järven rannalta Helmerin lukijoille syksyn iloksi kesämuistelojaan - runoin ja kuvin. Keijo
Nyström puolestaan kertoo löytökissansa,
Pirkan, kesäkuulumisista; niin monenlaista sattuu ja tapahtuu pienen kissan elämässäkin.
Syksy on opiskelujen aloittamisen aikaa. Siksi keräsimme vinkkejä aikuisopiskeluun, etenkin vieraiden kielten opiskeluun. Korona-aika on siirtänyt myös kielten opinnot etäopiskeluun. Marja-Leena
Lamminen kertoo, miten portugali sujuu
etänä, Hannele Jantunen puolestaan siitä,
miten innostui uudelleen saksan kielen
opinnoista löydettyään Duolingo-verkkopalvelun. Olen itsekin opiskellut Duolin-

gon avulla italiaa koko korona-ajan. Voin
sanoa, että kyllä siihen hauskaan opiskeluun jää koukkuun.
Ruokapalstan pitäjät, ahkerat kokit ja
Helmerien hallituksen varapuheenjohtajat, Liisa Kotimäki ja Rauni Mononen,
ilahduttavat meitä pullakehrä- ja kalapihviohjeillaan. Mikäs syyssateilla paremmin mieltä lämmittää kuin hyvä ruoka ja
tuoreet pullat.
Mukavaa ja virikkeellistä syksyä!
Toivottavasti Helmeri-tapahtumissa
taas nähdään!
Merja Äimänen

Kuva: Liisa Kotimäki

oputtomilta tuntuvista koronarajoituksista ja tapahtumien siirroista näyttäisi
syksyksi saatavan vähän helpotusta.
Vihdoin avautuvat kulttuurilaitosten ovetkin. Uusia teattereita, kotimaan ja ulkomaan matkojakin on Helmereille tarjolla
– terveysturvallisesti tietysti. Toivottavasti Helmeri-tapahtumat nyt toteutuvat.
Iloisia olivat kaikki noin 30 Helmeriä, joiden kanssa pääsimme parin siirron jälkeen elokuussa tutustumaan ryhmänä Ilja
Repinin hienoon näyttelyyn Ateneumiin.
Siellä huomasi, miten kaikki olivatkaan
kaivanneet kulttuuritapahtumia ja toistensa tapaamista.
Kesä oli onneksi kaunis ja lämmin. Se
sai Ilse Samuelssonin runosuonen puh-

Kulttuuri ei ole elämän korvike
vaan sen avain.
(W. H. Mallock)
Nokkosperhonen koristelaukalla. Tänä kesänä perhosia on ollut paljon. Nokkosperhonen on näyttävä, mutta tavallinen perhonen Suomessa.
Helmeri 3-2021
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Kuva: Helsingin aikuisopisto

Helsingin aikuisopisto aloittaa
syksyn historiallisessa talossa

❦ Teksti: Merja Äimänen

P

Kuva: Helsingin aikuisopisto

erinteinen, monipuolista
kurssikoulutusta tarjoava
Helsingin aikuisopisto
muutti Töölöntullista vuosi
sitten Töölön Runeberginkadulle täysin uusittuun Opistotaloon, Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoululta tyhjäksi jääneeseen arvokkaaseen
kiinteistöön.
Olen itse opiskellut muun
muassa kolmisen lukuvuotta italiaa aikuisopistossa ja
ilahduin, kun opistotalo tuli

lähemmäksi kotiani. Valitettavasti koronapandemia sotki viime vuoden opiskeluja.
Pidinkin välivuoden, mutta
en toki italiaa hylännyt vaan
olen kerrannut sitä yli vuoden
päivittäin Duolingo-kieliohjelman avulla.
Innolla odotan, että opiston
lähiopetukseen uusiin tiloihin
vähitellen taas uskaltaudun.
Duolingoakaan en aio hylätä,
koska olen siihen, jokapäiväiseen kaveriini, jo niin tottunut.
Helsingin aikuisopisto on
luvannut kutsua myöhemmin
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Helmeri-ryhmän tutustumaan
hienoon opistotaloon sekä aikuisopiston tarjoamiin kursseihin.

Opistotalo on vuonna 1923
valmistunut vanha tyttönorssi
Helsingin aikuisopisto sijaitsee Etu-Töölön Runeberginkatu 22–24:ssa rakennuksessa, joka valmistui alun perin

tyttölyseoksi vuonna 1923.
Rakennus on täysin remontoitu opiston toimintaa varten. Helsingin aikuisopisto ja
opiston peruskoulu muuttivat
vanhasta Töölöntullin rakennuksesta uuteen opistotaloon
kesäkuussa 2020.
Arkkitehti Onni Tarjanteen suunnittelema ja vuonna
1923 valmistunut rakennus
Runeberginkadulla on tyylisuunnaltaan klassistista punatiiliarkkitehtuuria. Rakennus toimi ensimmäisenä suomenkielisenä tyttölyseona eli
”tyttönorssina” tai ”tipulana”.
Rakennuksen jäätyä pieneksi tyttölyseo muutti Haagaan
1960-luvun lopussa ja tilat
hankki omistukseensa Helsingin kauppakorkeakoulu, joka
nimesi rakennuksen Chydeniaksi. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rakennuksessa
sijainneet toiminnot muuttivat
vuonna 2019 Otaniemeen.
Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus on peruskorjattu

Mikä on Helsingin aikuisopisto?

Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista ja kaikille avoin oppimisen ja
hyvinvoinnin keskus.
Opisto on vapaan sivistystyön lain piiriin kuuluva kansalaisopisto, joka saa lakisääteistä valtionosuutta.
Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen
oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasaarvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena
on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän
kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen
oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.
Aikuisopisto tarjoaa yli 1000 erilaista, mielenkiintoista
kurssia. Tervetuloa kaikille avoimeen oppimisen ja hyvinvoinnin keskukseen!
Opistotalo: Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki
https://www.helao.fi
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Opistotalossa on miellyttävät ja turvalliset puitteet oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi.
Opiskelua varten talossa on
23 luento- ja ryhmätyötilaa,
jotka on varustettu ajanmukaisin AV-laittein. Lisäksi talossa on erikoistiloja, kuten
kädentaitojen luokka, kaksi
taideluokkaa, kolme liikuntaja monitoimitilaa, luonnontieteiden luokka, ATK-luokat,
kielistudio sekä mediatyöpaja.
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva auditorio on jaettavis-

sa kahteen eri tilaan. Juhlasali
on kolmannessa kerroksessa.
Viihtyisyyttä lisää opiskelijoille tarkoitettu olohuone,
jonka yhteydessä on erillisiä
työpöytiä.
Runeberginkadun kiinteistö
on bruttopinta-alaltaan noin
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, valokuvaaja Grünberg C
8 100 kerrosneliömetriä ja se
on peruskorjattu sisätiloiltaan kertoo pääsuunnittelija Tuu- palauttamaan. Suuri osa tiloiskoulutoimintaan soveltuvak- la Tuononen. ”Toiminta pe- ta on ollut toimistokäytössä,
si. ”Suunnittelun haasteena rustuu pitkälti perinteiseen mutta palautettu nyt opetuson ollut muun muassa sijoit- luokkaopetukseen ja ryhmä- tarkoitukseen.”
taa riittävä määrä opetustiloja työskentelyyn, ja niinpä alku- Lähde: Helsingin aikuisopisto,
eri käyttötarkoituksia varten”, peräistä tilajakoa on pystytty www.helao.fi

Portugalin kieltä verkossa

H

elmerien hallituksen jäsen Marja-Terttu Lamminen on innokas kielten harrastaja, joka useiden
kielten, muun muassa espanjan ja italian, jälkeen on opiskellut vapaa-ajallaan muutaman vuoden portugalia.
Marja-Terttu on jatkanut
portugalin opiskelua koronarajoitusten varjossa. Miten se
etäopiskeluna onnistui?

”Opiskelen portugalin kieltä Espoon Omniassa. Opetus
siirtyi syksyllä 2020 lähiopetuksesta verkkoon Blackborad
Collaborate –alustalle. Olin
tietenkin iloinen, että kurssia
ei peruttu ja sain mahdollisuuden jatkaa harrastusta.
Yllättävän hyvin etänäkin
kielen opiskelu sujui sekä
syksyllä että keväällä. Tutun
ryhmän uskon helpottaneen

etäopiskelua. Opettaja pystyi
jakamaan oppilaat tekemään
paritehtäviä kuten luokassakin. Muutenkin opiskelu ja
tehtävät tuntuivat hyvin samanlaisilta kuin luokkaopetuksessa. Nettialustan chatkeskusteluun pystyi lisäämään
kommentteja tai kysymyksiä.
Verkko-opiskelu vaatii mielestäni enemmän keskittymistä kuin lähiopiskelu. Oppi-

mista tukevat ilmeet ja eleet
puuttuvat. Positiivisena koen
sen, että matkoihin ei mene
aikaa eikä tarvitse etsiä parkkipaikkaa. Jatkossa haluaisin
jatkaa opiskelua sekä etänä
että lähiopetuksessa, esimerkiksi kerran kuukaudessa voisi
olla lähiopetusta ja muut tunnit etänä.”

Mikä on Espoon Omnia?
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koulutusten
paletti on yksi maan laajimmista. Tarjoamme elinikäisen
oppimisen mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa,
täydennyskoulutuksissa, nuorten työpajatoiminnassa, lukioopinnoissa ja vapaassa sivistystyössä. Tarjoamme myös monipuolisia yrityspalveluita.
Ammatilliseen koulutukseen osallistuu vuosittain noin
7 000 oppijaa, ammatilliseen valmentavaan koulutukseen
noin 350 opiskelijaa, aikuislukion opetukseen noin 1 500
opiskelijaa, aikuisten perusopetukseen yli 200 opiskelijaa, ja
lisä- ja täydennyskoulutuksiin noin 1 600 henkilöä. Yli 300
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nuorta löytää vuosittain suunnan elämälleen nuorten työpajoilla. Vapaan sivistystyön kursseilla elämäänsä rikastuttaa
vuosittain noin 22 500 kurssilaista. Vieraskielisten koulutuksessa opiskelee vuosittain noin 300 oppijaa, ja oppisopimuksen kautta ammatin hankkii vuosittain noin 1 000 henkilöä.
Tämän mahdollistaa noin 900 omnialaista osaajaa. Espoon
Omnia toimii useissa eri toimipisteissä.
https://www.omnia.fi/
Hakijan ja opiskelijan neuvonta- ja ohjauspalvelut:
InfoOmnia — info@omnia.fi, p. 09 2319 8360
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Hannele Jantusta haastatteli Merja Äimänen

Hannele innostui
saksan kertaamisesta

H

annele Jantunen on koronavuoden aikana opiskellut innokkaasti saksan
kieltä Duolingo-kieliohjelman
avulla. Kyselin Hannelelta,
miten hän aloitti kielen opiskelun Duolingolla ja millainen
verkko-ohjelma Duolingo hänen mielestään on.
– Tulinpa kertoneeksi ystävälleni saksan kielitaidon
ruostumisesta. Lukioaikana
Liisa-ope kun sai minut kolmeksi vuodeksi sen oppimisesta innostumaan. Taito oli
kuitenkin jäänyt vuosien varrella TV-dekkarien seuraamiseksi ja pariksi Kansalaisopiston kurssiksi. Ystäväni on
opiskellut espanjaa Duolingon
avulla vuodesta 2017 lähtien.
Innostuin siitä minäkin, muistelee Hannele saksan opiskelun aloitusta Duolingo-ohjelmalla.
Duolingo on Hannelen
mielestä mainio verkkopalveluohjelma oppia kieliä. Kaksi
kieltä samalla kertaa: toisena
opetuskielenä on aina englanti. Käännetään lauseita esimerkiksi englannista saksaksi ja päinvastoin. Täytetään
puuttuvia sanoja ja toistetaan
kuultuja lauseita. Pisteitä kerätään ja jos vastaa väärin,
yläreunan viidestä punaisesta
sydämestä tipahtaa yksi. Niitä
klikkaamalla ja suorittamalla
tehtäviä, voi saada lisää sydämiä. Ja sattuu niinkin, että
mainoksen katselusta saa sen
puuttuvan sydämen. Kun opiskelee päivän tavoitteen ja saa
pisteitä, voi niillä ostaa Onnen
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amuletin. Se suojaa, jos unohdat jonain päivänä opiskella.
Tämä opiskelu ei ole sidottu
tiettyyn aikatauluun – omassa
tahdissa saa mennä, jollei sitten iske kilpailuvietti muiden,
erimaalaisten opiskelijoiden
seurassa.
– Minä aloitin saksan opinnot heinäkuussa 2020. Alussa
oli hankalaa, kun ihan tavalliset sanat eivät millään tulleet
mieleen. Viisi sydäntä tippui
jo ensimmäisellä opiskelukerralla. Oli aloitettava alusta uudestaan.
Virheitä tulee edelleen ja
määrätyin ajoin Duolingo
testaa, onko mitään jäänyt
päähän? Virheelliset lauseet
käydään uudestaan läpi jollain seuraavalla kerralla. Pieni helpotus kuitenkin löytyy:
klikkaamalla saa esiin unohdetun sanan.
Jokaisella aihealueella on
monta tasoa ja tasot sisältävät
5-6 sarjaa. Suorittamalla niitä
tarpeeksi, aukeaa taas uusia
aihealueita. Opiskelut alkavat
pronssitasolta ja päätyvät timanttitasolle. ”Innokkuudestani” johtuen olen jo korkeimmalla tasolla. Ei. En suinkaan
ole niin hyvä, vaan opiskelin
kesällä ahkerasti, jopa 30 sarjaa päivittäin.
– Sitten kouluaikojeni saksan sanastoon on tullut paljon
uusia, lähinnä englanninkielisiä sanoja. Handy - kännykkä
hymyilyttää edelleen. Ja serkkukin on molemmilla kielillä cousin. Vain ääntäminen
erottaa ne toisistaan. Ja baby

on baby. Erityisen paljon tietokoneen sanastossa on lainausta
englannista.
– Paljon olen saanut hyötyä toiseen eli Postcrossingpostikorttiharrastukseeni. Nyt
uskallan kirjoittaa jo kortteja
saksaksi. Sain kirjeenvaihtopyynnönkin Saksasta, iloitsee
Hannele.
– Saksan opiskelu muuttui
todella hauskaksi, kun voi
opiskella omaan tahtiin vaikka
bussimatkalla. Huomaamatta
samalla englantikin vahvistuu.
Enää ei tunnu oppiminen pänttäämiseltä ja ulkoa opettelulta.
Hannele kertoo, että tällä
hetkellä hänellä on Duolingossa 188 perättäistä opintopäivää.
– Alussa en opiskellut edes
joka päivä. Olen kuunnellut
myös Duolingon pieniä tarinoita ja toistanut kuultuja
lauseita. Sielläkin tehdään
tehtäviä ja kerätään samalla
pisteitä. Esimerkkinä: Valitaan oikea lause kuulluista
vaihtoehdoista. Ruksataan,
onko kuultu lause totta vai ta-

rua ja lopuksi valitaan samaa
tarkoittavat sanat saksasta ja
englannista.
Oppikirjat pysykööt nyt
kaapissa! Duolingoa on helppo käyttää ja opiskella. Kun
sanoja sekä lauseita kerrataan
moneen kertaan, niin pakostihan siinä oppii. Vaikka vuosia
on huimasti takana, niin jostain vaan ne Liisa-open opit
palautuvat pikkuhiljaa mieleen, toteaa saksan kieleen uudelleen ”hurahtanut” Hannele.
– Seuraavaksi olen ajatellut
kohentaa ruotsin taitoa. Ja kiva ois oppia navajoa tai havaijiakin! Ihmettelen itsekin, kun
Duolingossa motivaatio opiskeluun on säilynyt niin hyvin.
Pari ystävää lähettävät silloin
tällöin kannustuksia.
– Ilman muuta suosittelen
kielten opiskelua Duolingon
seurassa. Ei näin hauskaa
opettelua kannata väliin jättää,
kannustaa Hannele muitakin
kieliopintojen pariin. Siihen
jää helposti koukkuun.

Mikä on Duolingo?

Duolingon perustivat vuonna 2011 Pittsburgissa professori
Luis von Ahn ja viisi muuta henkilöä. Duolingon verkkopalvelussa voi opiskella ilmaiseksi 38 kieltä, suomi mukaan
lukien. Maailmanlaajuisesti yli 500 miljoonaa opiskelijaa
(2020) sen ”todistavat.”
Opiskelu perustuu luku-, kirjoitus-, kuuntelu- ja puheharjoituksiin eri oppitunneilla ja tasoilla. Vuoden 2020 tilaston
mukaan Suomessa opiskellaan eniten espanjaa ja ruotsia.
httsp://duolingo.com
Helmeri 3-2021

Kesän rajoitettua
kulttuuritarjontaa
Irma Toivonen,
kulttuurin ystävä,
joka on usein
Annin seurana
Helmeri-tapahtumissa, harrastaa
ahkerasti ja
tuloksellisesti myös
palstaviljelyä.

K

orona on valitettavasti
näivettänyt kulttuuritarjontaa. Onneksi edes kirjastot ovat olleet rajoitetusti
auki, nyt jo kokonaan. Käymme kirjastossa uutteraan.
Aviomies lukee pelkkää faktaa
ja minä kaikkea mahdollista.
Luin juuri Anna-Lena Laurenin ”Hulluja nuo venäläiset”.

Seuraavaksi tartun Rosa Liksomin lyhytproosaan ”Väliaikainen”.
Minä todella pidän teatterista. Kaikki esitykset olivat harmikseni peruutettu kevätkaudella. Kesällä mentiin Vihdin
kesäteatteriin, jossa on väliin
ollut tosi hyviä juttuja. Nyt
oli vuorossa ”Aatamin puvus-

Hävikkiviikko 13.-19.9.2021
Hävikkiviikko haluaa nostaa ruoan arvostusta ja kertoa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä. Osallistuminen Hävikkiviikkoon on hyvä tapa aloittaa tekemään parempia valintoja osana
omaa arkea. Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa ruokahävikin vähenemiseen ja pienetkin teot ovat tärkeitä. Hävikkiviikkoon ei tarvitse ilmoittautua.
Jaa omat vinkkisi ruokahävikin vähentämiseen. Käytä tunnusta #hävikkiviikko
Lähde: www.havikkiviikko.fi

Seniorien elokuvakerho HopeaCine
Kulttuurin nälkäisille tiedoksi, että Kampin palvelukeskus ja
Orion-elokuvateatteri ovat perustaneet senioreille elokuvakerhon, joka järjestää näytöksiä noin kerran kuussa. Linkin alta
voit lukea lisää.
Linkki: https://cinemaorion.fi/erikoisnaytokset/hopeacine-seniorien-elokuvakerho/
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heillä silloin on tarjolla.
Toivottavasti tapaamme pian Helmeri-tapahtumissa!
Anni

Anni ja Jeesuksen, Lasaruksen
ja Simonin näyttelijät.

❦ Koonnut: Liisa Kotimäki

Uutisia

Omenien itsepoimintaa
Malminkartanon
omenatarhassa
Malminkartanon omenatarhasta kuka tahansa voi nyt käydä poimimassa itselleen omaan käyttöön, vaikka
piirakka, hillo- tai mehuomenat.
Omenatarhan portit ovat avoinna lokakuun loppuun asti.
Poimintaretkeen voi myös yhdistää tunnelmallisen piknikin
kauniiden omenapuiden katveessa.
Osoite: Kartanonkaari 29, Malminkartano
Lähde: www.stadissa.fi/tapahtumat/93016/omenien-itsepoimintaa-malminkartanon-omenatarhassa
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Kuva: Liisa Kotimäki

❦ Teksti: Anni Purontaa, Kuvat: Irma Toivonen

sa ja vähän Eevankin”, Agapetusta vuodelta 1928. Silloin
on naurettu eri asioille kuin
nyt. Mielestäni ohjauskin oli
omituinen.
Kesän positiivinen yllätys
oli noin tunnin musiikkinäytelmä elokuussa Lohjan
Vivamossa: ”Sisareni Martta
ja Maria”. Anna-Mari Kaskisen käsikirjoitus ja laulujen
sanat. Ehjä kokonaisuus, eikä ylinäyttelemistä. Täytyypä
ensi kesänä tarkistaa, mitä

Ateneu
m
t aidem in
u seo
10.08.2
021

Helmeri-ryhmämme sai kierrellä ja katsella kaikessa rauhassa Ateneumin saleissa Ilja Repinin mahtavia tauluja.

Helmeri-ryhmä vihdoin
Repin-näyttelyssä
❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

T

ässä tapauksessa voi todeta, että kolmas kerta toden sanoi. Olimme varanneet Helmereille viime vuoden puolella näyttelyintron
keväällä Ateneumiin tulevaan Ilja Repinin näyttelyyn. Mutta kuinkas kävikään: maaliskuussa koronarajoitukset estivät sisäänpääsyn, toukokuulle varattu
uusi aikakaan ei onnistunut
ryhmiltä, mutta elokuussa,
10.8., iloksemme pääsimme

ryhmänä tähän haluttuun
näyttelyyn. Meitä oli Ateneumin näyttelyssä ja sitä ennen omassa näyttelyintrossa
yli 30 Helmeriä. Koska näyttelyyn pääsi vain rajatusti –
yksittäiset liputkin piti varata
etukäteen – avarissa näyttelysaleissa oli tilaa katsella, eikä
ruuhkia syntynyt. Intro-auditoriossa oli käytössä vain osa
istuimista. Olimme näyttelyssä turvallisesti maskit päällä.
Kuinka mukavaa oli pitkästä
aikaa päästä kulttuurin pariin
ja nähdä Helmeri-ystäviä.

Ilja Repinin suurnäyttely Suomessa
Ateneumin taidemuseossa oli 27.4.-29.8.2021 kansainvälisen mestarin, taidemaalari Ilja Repinin (1844–1930) hieno näyttely. Repin on Venäjän kuuluisin
taidemaalari ja myös suomalaisten rakastama: hänen ateljeekotinsa oli Suomen
puolella Terijoen Kuokkalassa vuosina 1917–1930.
Näyttely toteutettiin yhteistyössä Moskovan Tretjakovin gallerian ja Pariisin
Petit Palais’n kanssa. Esillä oli yli sata maalausta ja paperipohjaista teosta.
Teoksia lainattiin muun muassa Tretjakovin galleriasta, Venäläisen taiteen
museosta ja venäläisistä yksityiskokoelmista. Ateneumin jälkeen näyttely on
esillä Pariisin Petit Palais’sa.
https://ateneum.fi/
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Pirkka-kissan kesäkuulumisia
Olemme saaneet lukea mukavia tarinoita aktiivien Helmeri-jäsenten, Keijo ja Kirsti Nyströmin, Lohjan
Eläinsuojeluyhdistyksestä adoptoimasta Pirkka-kissasta, joka pääsi Nyströmeillä oikeille kissan päiville.
Pirkan tarinalle on toivottu jatkoa, joten Keijo kertoo meille Pirkan kesäiset tapahtumat ja kommellukset.

M

inä olen Pirkka ja varmaan monet jo tuntevat
minut muutamasta Helmeri-lehden jutusta, joten en
itsestäni kerro sen enempää,
mutta muutamista tapahtumista kesän aikana.
Kesästä suurimman ajan
vietin Lohjalla mökillä, vaikka
vähintään kerran viikossa ajettiin tänne Vantaalle, Myrtsiin.
Se oli mukavaa, kun sai matkustaa viileässä autossa vajaan tunnin yhteen suuntaan.
Meinasi aina uni tulla siinäkin
ajassa. Pidän autoilusta, kuten
varmaan huomaattekin.
Oli tuo lämmin kesä, mutta
onneksi nuo alaiset osasivat
pitää ikkunat ja ovet päivisin
kiinni, ettei lämpö ”karannut”
sisään.
Aamuisin heräsin auringon
paistaessa makuuhuoneeseen
ja kömmin sängyn alta - siellä
oli viilein paikka öisin - herättelemään muuta porukkaa ja
pyytämään ulos.
Valjaat ja remmin saatuani
niskaan pääsin terassille haistelemaan kesäaamun raikkautta varjoisammalle puolelle.
Siinä istuskelin ja vähän
myös venyttelin tovin, minkä
jälkeen lähdin kaivon kannelle
juomaan vettä. Alaiset olivat
laittaneet illalla sekä minulle
että linnuille juomavettä kippoihin.
Sen jälkeen pitikin kuulostella, onko missään erilaisia
”maaeläimiä”, sisiliskoja, hiiriä tai muita vastaavia. Lisäksi minua seurattiin, koska olin
erittäin kiinnostunut linnunpöntöistä ja niistä kuuluvista
äänistä. Muutaman kerran vetivät minut alas puustakin, kun
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olin miltei päässyt pöntön luo.
Myös terassilla olevassa villiviinipensaassa oli linnulla pesä; se kiinnosti minua, mutta
sain aina ”lähdön” moitteilla,
kun pesän lähelle menin.
Muuten sain vaellella tontilla, ainoastaan valjaat ja hihna
olivat esteenä, mutta alaiset
kävivät päästämässä hinnan
irti, jos se kiertyi johonkin
puuhun tai pensaaseen.

Sammalikko liikkui
Kerran ihmettelin, mikä tuolla
sammalikossa liikkuu, kun ei
näkynyt kuin muutama sentti
selkää. Vähän kosketin sitä
kynnellä ja samassa se liikahti, joten hypähdin taaksepäin.
Onneksi samalla tultiin katsomaan, miksi hypin ja välillä käpälällä yritän koskettaa.
Isäntä huomasi, mikä se on
ja käski minun tulla heti pois.
Hän otti haarakepin ja jonkin
säkin sekä tökkäsi samalla kepin näkyvillä olevaan selkään.
Silloin huomasin, mikä sieltä
esiin tuli, kun keppiin iski joku. Olin törmännyt käärmeeseen. Onneksi olin jo kauempana ja isäntä löi kepin käärmeen
niskaan ja - ”hyi olkoon” - otti
sitä hännästä nopeasti kiinni.
Samalla hän avasi säkin suun
ja irrotti kepin maasta ja ujutti
käärmeen pään säkkiin, lopuksi
koko eläimen ja sulki säkin.
Tämän jälkeen hän haki auton avaimet ja varoitti minua
menemästä säkin lähelle...
Säkistä kuului sähinää enkä
uskaltanut edes käpälällä koskea sitä.
Isäntä otti säkin ja vei sen
autolla muutaman kilometrin
päähän. Käärme kuulemma

oli kyy ja sen purema aiheuttaa
minullakin lääkärissä käyntiä.
Toisella kerralla huomasin
taas samanlaisen ”madon” luikertelevan polulla, mutta isäntä
käski olla rauhassa, eikä edes
tehnyt mitään. Hän kertoi, että
tämä kaveri ei ole myrkyllinen,
joten annetaan sen olla rauhassa. Se oli kuulemma rantakäärme, joka auttaa minua noissa
hiirijahdissa syömällä hiiriä.
Arvatkaa, mikä ”metsästys”
mielestäni on hauskinta tuolla
mökillä: no, sudenkorentojen
lennosta pyydystäminen - saa
väijyä matalana heinikossa ja
kun kohdalle tulevat, ei kun
hyppy ja yritys saada korento
käpälien väliin. Joskus onnistui, mutta useammin ei.
Koska ilmat olivat tosi kuumia, niin päivällä pyrin etsimään suojaisen paikan marjapensaan tai muun pensaan alta
ja loikoilemaan siellä.
Illalla sain kunnon kissaaterian, jotta ei tarvinnut jahdata muita elukoita nälkään,
ainoastaan uteliaisuutta tutkia
niitä. Joskus satuin maistamaan myös sisiliskoja, joita
olikin aika paljon tänä kesänä.
Kävin minä alaisten kanssa
pienellä retkelläkin, kun vierailimme Vierumäen urheiluopistolla. Huoneisto oli tosi
mukava, kun pääsi parvekkeelta katselemaan golf-pelaajia.

Siinä päivä meni mukavasti,
kun olimme ihan kentän vieressä. On ihmisillä kaikenlaisia harrastuksia, lyödä nyt
pientä palloa mailalla tai sitten potkia isompaa palloa kuten televisiosta katsottiin. Yritin muutaman kerran ottaa sen
kiinni telkkarista, mutta aina
meni ohi. Onneksi on käpyjä,
joita voi ottaa tassujen väliin ja
heitellä ilmaan - lisäksi kotipihalla Myyrmäessä on pari isoa
mäntyä, johon on mukava raapia kynsiä ja joskus myös kiivetä runkoa muutamia metrejä.
Tällaista kesäelämää minä
olen alaisteni kanssa viettänyt.
Kuuman kesän jälkeen onneksi olemme menossa syksyä
kohti ja ilmat alkavat jäähtyä.
Minä olen palanut kesälaitumelta ”pihakissaksi” ja naapuritkin ovat huomanneet sen,
että minä ja ”catman” ovat tulleet takaisin kaupunkiin, kun
kiertelemme parkkipaikkoja ja
lähimetsää.
Eipä muuta kuin kaikille hyvää loppukesää ja alkusyksyä
toivottaa
Pirkka sekä alaiset Keijo ja Kirsti

Ps. Saa nähdä, onko vanha sanonta oikeassa, että pihlaja ei
kahta taakkaa kanna oksilla.
Nythän ovat oksat täynnä marjoja, joten ehkä talvi on sitten
vähäluminen.
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Kevään ja kesän hetkiä
Kivirannassa
❦ Runonpätkät ja kuvat: Ilse Samuelsson

silmät vielä sikkarassa,
ensimmäistä kahvikupillista juomassa.
Ja tästä hetkestä – ja keväästä – nauttimassa.”

Kesäaamu 9.6.2021			

Kesäiltana 4.6.2021		

Helatorstai, Kukan päivä 13.5.2021
”Helatorstain hetkiä,
Kukanpäivän kuvakulmia…
kun aurinko paistaa,
klapikone laulaa,
ja pöllit katoaa,
klapikasa kasvaa…
Kiva on auringossa ahertaa,
omaksi iloksi uurastaa,
se on kiitollista hommaa,
ja parasta hyötyliikuntaa!”

”Voiko ihanammin päivä enää alkaa,
onko ihanampaa aamua –
mikään ei voita lämmintä, aurinkoista
kesäaamua… ”

”Aina ei tarvitse ahertaa,
eikä kaiken aikaa uurastaa,
pihahommatkin onneksi odottaa.
Kesäiltana saa vaan oleilla,
kiireettömästi laiskotella,
kaikessa rauhassa lepäillä,
uutta kirjaa lueskella.
Ja auringosta ja kesästä nautiskella!
Kesä on…yksinkertaisesti vaan niin
ihanaa!”
Laiturilla 5.6.2021		

Keväinen aamu 17.5.2021		

”Kevätaamu on kirkastumassa,
usva vielä järvellä leijailemassa,
uusi päivä jo nousemassa.
Luonto on heräämässä,
linnut laulamassa.
Käki metsässä kukkumassa,
eikä ole kukunta heti loppumassa.
Minä rannalla jo haahuilemassa,
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”Laiturilla katselen,
kiikareilla tiirailen.
Luonnon ääniä kuuntelen,
järven rauhaa ihailen.
Kaislikon suuntaan tähyilen,
tuttuja hanhiamme odottelen,
suloista sorsaperhettämme kaipailen…
Siellä… kaislikossa suhisee,
tutut sieltä lähenee…”

Kesäpäivänseisaus 21.6.2021

”Oi, Suomen suven
suloisuutta,
kesäaamun raikkautta,
luonnon vehreyttä,
järvimaiseman kauneutta,
lintujen laulun heleyttä,
käen kukunnan innokkuutta.
Edessäni yksi pieni niin monista,
Suomen tuhansista järvistä.
Sen rantoja istun katselemassa,
sen tyyntä rauhaa ihailemassa,
uuteen päivään, viikkoon alkamassa,
aamukahvia nauttimassa,
aamu-uinnilla polskimassa.
Oi, tätä ihanaa kesää,
ja aurinkoista päivää,
sitä sinullekin haluan toivottaa,
ja terveiseni lähettää!”

Helmeri 3-2021

Juhannusaattoaamu 25.6.2021

kello kaksi,
vain järvi hiljaa liplattaa.
Yritän liikkua äänettömästi, ketään herättämättä,
ketään häiritsemättä,
vain kuunnellen tätä kesäyön ihmettä ja
hiljaisuutta.”

”Torstain murhakerho” laiturilla
14.7.2021		

Aamun auer 11.7.2021 			

”Kesäisen yön taikaa,
usvaa ja unenomaista tunnelmaa,
hetki on vielä aikaa,
auringonnousuun,
uuteen aamuun,
juhannusaattoon!
Hyvää Juhannusta!”
Runon ja suven päivä 6.7.2021		

”Vain hetki kesäaamun autereessa,
ainutlaatuisessa maalauksessa,
luonnon suuressa taideteoksessa,
unohtumattomassa elämyksessä,
vain hetki ohikiitävässä tuokiossa.
Tunnelmani kuin erämaan rauhassa,
kuitenkin kotirannassa.”

Pääskysen perheen elämää kurkihirren päällä – terassillamme 12.7.2021
”Runon ja suven päivä pian valkenee,
kun kesäyön jälkeen aamu nousee,
kesäyön hämärä häipyy,
auringonnousulle väistyy…”
”Auringonnousun aikaan joutsenet jo
järvellä juttelevat,
kuikat kaislikossa keskustelevat.
Kivirannan käki kukkuu kuusikossa:
hyvää runon ja suven päivää!”
Kesäyönä kello kaksi… 9.7.2021		

”Pikku Pääsky ihmettelee maailmaa,
niin outoa, uutta ja avaraa.
Sinne Pikku Pääskyn tie,
kohta pontevasti vie.
Tervetuloa ensi kesänä,
meidän hirsi taas pesänä!
Pressu terassilla vähän likainen,
kohta on edessä siivoaminen.
Kunhan pesä tyhjenee,
tämä emäntä putsailee...”

”Kesäyön rauhaa ja hiljaisuutta,
kun luontokin vielä nukkuu, ja linnut
ovat hetken yöpuulla.
Yö on melkein täydellisen äänetön vielä
Helmeri 3-2021

”Voiko mukavammin kesää enää viettää,
onko ihanampaa lomapäivää kuin on
tää?
Rantaa kohti kävelen,
laiturille astelen,
tuolissani loikoilen,
maisemaani ihailen.
Aurinko jo aamusta lämmittää,
järven laineet liplattaa,
veden syliin kutsuen,
uimaan tietty menenkin.
Uutta kirjaani selailen,
siihen taas syvennyn.
”Torstain murhakerho” kokoontuu,
ja jännitys laiturillakin tiivistyy…”
Optimisti sienimetsässä 8.8.2021		

”Kanttarelleja etsimässä,
tuttuja paikkoja kiertelemässä,
mutta turhaa työtä tekemässä,
tyhjän korin kanssa kulkemassa…
Vaan ilo irti ulkoilusta,
raikkaasta luonnosta,
metsämaisemasta.
No joo – paljon on avohakkuita,
ei ihan niin kauniita.
Hävisi monta hyvää sienipaikkaa,
pitää kauan uusia odottaa.
Mutta en sen anna haitata,
kun ilokseni haluan tallata!”
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❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Uutisia

Kellomäki

Menovinkit:
Kauniin syyssään innoittamana voi tehdä historiallisen ulkoilmaretken, kohteena vaikkapa Helsingin Vanhakaupunki.

Kirkkorinne, Kellomäki ja Kustaa Vaasan puisto
Vanhankaupungintie 9, Helsinki

Helsingin ensimmäinen kirkko ja hautausmaa

Vanhankaupungintien varrella on luonnonkivistä kootun matalan aidan rajaama puistoalue. Opasteet kertovat paikalla olleen
Helsingin kaupungin ensimmäisen kirkon ja hautausmaan 1550
-1639.
Kirkon peruskivien
keskellä on vuonna
1590 kuolleen hollantilaissyntyisen raatimiehen ja aikanaan
Helsingin rikkaimpien
porvareiden joukkoon
kuuluneen Hans van
Sandenin hautakivi.
Kivi on Robert Stigellin 1890-luvulla tekemä kopio alkuperäisestä hautakivestä.
www.hamhelsinki.fi/sculpture/helsingin-ensimmaisen-kirkon-jahautausmaan-muistokivi-tuntematon-okand-unknown/

Korkealla Kellomäellä huipulla on komea kolmitahoinen obeliski Kustaa II Aadolfin maapäivien muistoksi.
Muistomerkissä on suomeksi, ruotsiksi ja latinaksi teksti:
”TÄÄLLÄ VANHASSA HELSINGISSÄ KUSTAA II AADOLF PITI KOKOUKSEN SUOMEN SÄÄTYJEN KANSSA
TURVATTUAAN UUDEN ITÄRAJAMME”.
www.hamhelsinki.fi/sculpture/kustaa-ii-aadolfin-maapaivienobeliski-birger-brunila/

Kustaa Vaasan puisto

Puiston pohjoispäässä on Helsingin 400-vuotismuistomerkki. Sen suunnitteli kuvanveistäjä Yrjö Rosola.
Muistomerkin muodostavat
tummanharmaasta graniitista
tehty kivimuuri ja Vantaanjoen suulle perustettua Helsinkiä
kuvaava kartta kohokuvana. Se paljastettiin 11.6.1950. Vasemmassa reunassa on Helsingin kaupungin perustajan Kustaa Vaasan renessanssihenkeen tyylitelty profiilikorkokuva sekä suomen- ja ruotsinkielinen teksti: ”TÄLLE PAIKALLE PERUSTI
KUSTAA VAASA HELSINGIN KAUPUNGIN V. 1550”.
Kustaa Vaasan muistomerkin viereen on kesällä 2000 pystytetty
Helsingin rakentajien muistomerkki Helsingin 450-vuotisjuhlien yhteydessä. Suunnitellut rakennusarkkitehti Raimo Sundelin.
www.hamhelsinki.fi/sculpture/helsingin-400-vuotismuistomerkki-yrjo-rosola/

JOULUN AJAN MATKOJA mm.
Andalusia 19.-27.12. • 1.265,Kylpyläjoulu Pärnussa 22.-27.12. • alk. 415,Arabiemiirikuntien ihmeet 22.-29.12. • 1.740,Tallinna 23.-26.12. • alk. 245,Tartto 23.-26.12. • alk. 340,Uusi vuosi Wienissä 30.12.-2.1. • 1.185,-

MUITA MATKAELÄMYKSIÄ mm:

JOULU UNKARILAISESSA LINNASSA
22.-26.12. • 1.190,AINUTLAATUINEN JOULUELÄMYS: 1 yö Budapestissa,
3 yötä Szilvásváradissa La Contessa -linnahotellissa,
ohjelmaa (mm. kävelykierros ja kauppahalli Budapestissa,
joulukonsertti taidesalongissa, retki Egeriin,
jouluista ohjelmaa), 1 lounas, 3 illallista.
matka-agentit.fi
myynti@matka-agentit.fi
Vapaa-ajan matkat puh. 09 2510 2080

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

Kylpylälomat Pärnussa
1.-5.11. • 29.11.-3.12. • alk. 330,Nunnia ja konnia -musikaali Tartossa
12.-14.11. • 310,Oopperalaulaja José Curan konsertti
Tallinnassa 19.-20.11. • 180,Iloinen leski -operetti Tallinnassa
9.-10.12. • 165,PITKÄT LOMAT Espanjassa, mm.
5.-28.1. • alk. 1.155,- 11.2.-7.3. • alk. 1.195,UUTUUS: risteily Dubaista Qatariin
ja Saudi-Arabiaan 4.-13.3. • alk. 1.980,-

Matka
agentit

Suomalainen matkanjärjestäjä
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Menneen kesän hetkiä!
❦ Teksti ja kuva: Liisa Kotimäki
Kesälomamatkalla kohtasimme
Tammelan maisemissa ajellessamme suuren määrän lampaita
laiduntamassa. Pakkohan niistä oli
ottaa tarkemmin selvää ja pysähtyä kuvaamaan, kun lampaat olivat niin kiinnostavia ja komeita.
Kiitos, että sain kokea tämän ihanan elämyksen. Toivotan hyvää jatkoa Syrjälän lammastilalle!

Syrjälän Lammastila
Luomu lammastila Kanta-Hämeessä, Tammelassa, Portaan kylässä. www.facebook.com/syrjalan.lammastila
Katja ja Hannu-Pekka Syrjälä laittoivat lammastilan pystyyn
vuonna 2010 isännän vanhan kotitilan maille. Juuri nyt tilalla on
500 uuhta, jotka ovat puhdasrotuisia texeleitä, sekä valkoisia että
bluetexeleitä. Myös näiden risteytyksiä on nyt meneillään. Tänä
vuonna onnistuneita adoptointeja on tehty 30. Lampolassa asustaa useita jalostuspässejä. Lisäksi jalostuspässejä on myynnissä.
Syrjälän Lammastilalla käy silloin tällöin ryhmiä vierailulla,
pääasiassa lampureita ja alan opiskelijoita. Kesällähän lampaita
pääsee bongaamaan muutenkin, kun ovat vapaasti nähtävillä
laiduntamassa.
Lampaat ovat keskikokoisia, erittäin lihaksikkaita ja sarvettomia. Tilalla on useita laitumia ja laumoja siirrellään eri laitumille
paimenkoirien avulla.
Lampaat laiduntavat ja hoitavat niittyjä, joko tilan omilla pelloilla tai ahkeroivat maisemanhoitotöissä. Nämä Texel-rotuiset
duunarilampaat hoitavat maisemia mm. Forssan ja Tammelan
keskusta-alueilla sekä läheisen Saaren kartanon mailla. Työnsä
lampaat tekevät elelemällä laitumella aivan tavanomaista lampaan elämää.
Lähde: www.syrjalantila.fi
ja puhelinkeskustelu Katja Syrjälän kanssa.

Kutsu Helsingin Merkonomien
siirrettyyn, sääntömääräiseen
kevätvuosikokoukseen
tiistaina 28.9.2021 kello 18.00.

Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 4, 2. krs.
Osoite: Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki
Työjärjestys		
1.		 Kokouksen avaus
2.		 Läsnäolijoitten toteaminen
3. 		 Kokouksen järjestäytyminen
		 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. 		 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. 		 Esityslistan hyväksyminen
6. 		 Kevätkokousasiat
		 – käsitellään vuoden 2020 toimintakertomus, tilin			 päätös 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
Helmeri 3-2021

Uutisia
❦ Koonnut: Merja Äimänen

Digitaalisuutta ja vastuullisuutta
yritystoimintaan - uusi
yrittäjyyden ammattitutkinto
Yrittäjyyden ammattitutkinto on uusi tutkinto, joka tulee voimaan 1.1.2022. Tutkinnon perusteissa on kiinnitetty erityistä
huomiota digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kestävää tulevaisuutta rakentavaan liiketoimintaan. Tutkintoon on yhdistetty
osaamista nykyisestä yrittäjän ammattitutkinnosta ja yritysneuvonnan erikoisammattitutkinnosta. Uudistus perustuu opetus- ja
kulttuuriministeriön tutkinnonrakenteesta annetun asetuksen
muutokseen.
Uusi yrittäjyyden ammattitutkinto sisältää kolme osaamisalaa:
yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala, yritystoiminnan kehittämisen osaamisala sekä yritysneuvonnan
osaamisala. Tutkinnon suorittaminen soveltuu yritystoimintaa
suunnittelevan, yritystoimintaa käynnistävän ja yritystoimintaa
kehittävän yrittäjän tarpeisiin.
Lähde: Opetushallituksen, OPH:n tiedote 11.8.2021
https://www.oph.fi

Kansallismuseon pihapuisto
kukoistaa kesällä

❦ Teksti ja kuva: Merja Äimänen
Kansallismuseon kaikille avoin pihapuisto on
kesällä Kansallismuseon Kesäpiha. Kesäkahvila palvelee pitkälle
kesäiltaan ja telttapaviljongissa voi järjestää
vaikka omat juhlat.
Kansallismuseota
ympäröi kaunis muurien suojaama puisto, joka on levollinen
viheralue keskellä vilkasta Helsinkiä. Täällä kasvaa omenapuita,
ikivanha jalava sekä useita historiallisia kasveja. Pihapuistossa
kukoistavat myös kaupunkipuutarhureiden viljelmät.
Kansallismuseo tekee tiivistä yhteistyötä erilaisten yhteisöjen kanssa. Yhteistyön hedelmiä kerätään liki kirjaimellisesti
pihapuiston laatikkoviljelmillä. Persoonallisesti nimetyissä pikkupuutarhoissa kasvavat kaupunkilaisten vihannekset ja kukat.
Hyötypuutarhoihin voi perehtyä audio-opastuksin. Lue hyötypuutarhojen kylteistä QR-koodi puhelimellasi ja kuule kiehtovat
tarinat paikan päällä!
Pohjoispäädyn osa on nimetty Matiaksenlehdoksi Helsingin
yliopiston ensimmäisen suomen kielen professorin Matthias
Castrenin (1813-1852) mukaan.
https://kansallismuseo.fi

Helsingin Merkonomien syyskokous pidetään
viikolla 45. Tarkemmat tiedot myöhemmin
nettisivuilla ja M News -lehdessä.
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❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Maailman parhaat pullakehrät
Ihmeellistä, miten lapsuuden makumuisti pysyy tallessa. Maistellessamme eräänä iltana vastaleivottuja pullakehriä iltateen
kanssa tyttäreni mieleen (makumuistiin) tästä pullan mausta
tuli mummun tekemät kierukkapullat, joita ei vuosikymmeniin
olla leivottu.
Näiden pullakehrien ohje on äitini resepteistä useiden vuosikymmenten takaa. Resepti on kynällä kirjoitettu, rypistyneen
ja käytetyn näköinen paperipalanen. Resepti on pakko laittaa
jakoon ja itselle paremmin talteen, koska äidin pullakehrät,
kierukkapullat, ovat tietysti omasta mielestä maailman parhaita.
Mukavaa vaihtelua perinteiseen pullataikinaan saa kokeilemalla eri valmistustekniikoita.
Tämä pullataikina valmistetaan nyppimällä voi ja vehnäjauhot, jonka jälkeen lisätään loput kylmät aineet. Taikinaa ei liialti
vaivata, sillä sitkon muodostusta yritetään välttää. Valmiit pullakehrät laitetaan paperivuokiin ja nostatetaan pitkään.
Pullakehrät ovat parhaita vastaleivottuina, kuten muutkin pullat,
mutta ne säilyvät hyvin rapeina myös seuraavaan päivään. Pullakehrät sopivat myös pakastettavaksi. Lämmitä ne ennen tarjoamista.
Nämä ovat aika jännän makuisia - vähän kuin pullan ja herkullisen murupiirakan tai pikawienerin sekoitus. Täytettä voi
tietenkin vaihdella oman mielen mukaan. Pullakehrä saa kauniin väriläikän, jos laittaa voideltuun pullaan koristeeksi puolikkaan säilykekirsikan ja pinnalle raesokeria. Valuta ja kuivaa
kirsikat paperilla hyvin. Pääsiäiseksi sopisi hyvin jokin sitruunainen täyte ja päälle vielä keltaista sokerikuorrutetta.
Taikina:
150 g voita
7 dl vehnäjauhoja
1 dl kylmää maitoa
50 g tuoretta hiivaa
2 rkl sokeria
½ tl suolaa
2 kananmunaa
Täyte:
100 g pehmeää voita
2 1/2 dl tomusokeria
2 rkl kanelia

Pullakehrätaikina

Valmiita pullia lautasella Tässä yhden illan leivontainnostuksen
tulos.

tyt aineet nopeasti käsin tasaiseksi ja notkeaksi taikinaksi. Älä
vaivaa, jotta ei tule sitkoa. Mikäli mahdollista, käytä kertakäyttökäsineitä.
Laita taikina sivuun odottamaan täytettä. Taikinaa ei tarvitse
vielä kohottaa. Sillä aikaa teet täytteen.
Täyte:
Täytettä varten vatkaa voi vaahdoksi. Lisää tomusokeri. Jatka
vaahdottamista kuohkeaksi vaaleaksi vaahdoksi.
Taikinan käsittely jatkuu:
Kumoa taikina jauhotetulle leivinalustalle. Kaulitse kohottamaton taikina noin 30 x 40 sentin kokoiseksi ohueksi levyksi.
Levitä täyte taikinalevyn päälle tasaiseksi kerrokseksi. Ripottele
vielä kanelia (2 rkl) täytteen pinnalle. Kääri taikina rullalle ja
leikkaa suoraan noin 2 senttimetrin levyisiä viipaleita ja nostele
palat leikkauspinta ylöspäin muffinipaperivuokiin. Voit laittaa
pullat muffinipellille paperivuoissa, niin tulee tasaisen kauniita

Voiteluun kevyesti vatkattua kananmunaa. Pinnalle raesokeria
ja haluttaessa kirsikan puolikas.
Taikina:
Nypi voi, vehnäjauhot ja suola murumaiseksi seokseksi. Liota
tuorehiiva kylmään maitoon ja lisää ne jauho-rasvaseokseen.
Vispaa munat ja sokeri eri kulhossa kevyesti ja lisää jauhorasvaseokseen. Huom. Ei vispata vaahdoksi. Sekoita yhdiste-
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Rullan paloittelua

pullakehriä. Tästä annoksesta tulee noin 20 pullaa.
Kohota pullia 1 ½ - 2 tuntia leivinliinan alla, vedottomassa paikassa.
Esimerkiksi kylmässä uunissa. Anna kohota vuoissa kaksinkertaiseksi. Elleivät pullat kohoa riittävästi, ne repeilevät uunissa kypsyessään.
Voitele vatkatulla munalla ja viimeistele. Paista kohonneet pullakehrät,
noin 200 asteessa 10 minuuttia, kauniin ruskeaksi. Oman uunin mukaan.
Muffinssipeltiä käytettäessä pullakehriä ei kannata jättää jäähtymään
pellille, sillä paistokset jatkavat kypsymistään kuumassa pellissä. Pullat
kuivuvat helposti.

Kansallista korvapuustipäivää vietetään jälleen
4.10.2021
Herkuttele päivän kunniaksi pullalla tai parilla ja ilahduta pullantuoksuisella tervehdyksellä myös läheisiä.

Voidellut kehrät

Suomessa vietetään kansallista korvapuustipäivää vuosittain 4.
lokakuuta. Tapa on lainattu Ruotsista, jossa on vietetty Kanelbullens dag -päivää vuodesta 1999 lähtien.

Syksyistä kalaonnea
❦ Teksti ja kuvat: Rauni Mononen

Kalapihvit Raunin tapaan
Mökillämme, Etelä-Savossa, ei juurikaan heinäkuussa liiku kalaa pyydyksiin.
Elokuun alussa aloimme kokeilla taas verkkopyyntiä.
Pikkuhiljaa alkoivat kalasaaliimme kasvaa. Yleensä saamme kuhaa ja ahvenen köriläitä, mutta nyt oli käynyt pyydyksiin myös aikamoinen hauen vonkale sekä säynävä.
Heti ajattelin, että nyt teen kalapihvejä juuri noista kaloista. Niinpä tuumasta toimeen.
Ohje:
Pihvit voi tehdä joko keitetystä tai raa´asta kalasta. Poista
nahka ja ruodot. Jauha joko lihamyllyllä tai pilko veitsellä
hakkelukseksi, kuten tehdään esimerkiksi kambodzhalaisissa kodeissa (olimme siellä kerran ruokakursseilla).
Lisää maun ja taikinan koon mukaan seuraavat aineet:
kananmunat, tilliä, mustapippuria, suolaa ja keitä 2/3 kalamateriaalista kaurapuuro, jäähdytä se ja lisää taikinaan.
Muotoile pihvit ja paista joko uunissa 200 asteessa 1015 minuuttia tai paistinpannulla voi-öljyssä. Minä paistoin
muurikassa, johon mahtuu isompikin annos kerralla paistumaan ja tulee myös makulisä.
Näin lapsenlapsemme, 6- ja 10-vuotias, saivat pitkästä aikaa aidot kalahampurilaiset ja kuulemma maistuivat
erinomaisilta.
Helmeri 3-2021
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Tapahtumakalenteri
Osallistumismaksutili: FI88 1270 3000 1009 95.
Maksaessasi käytä maksuviitettä. Jos maksat useamman tilaisuuden yhdellä kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti
sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.
Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin!
Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin
tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen.

Seuraa Helmeri-tapahtumia Helmerien nettisivuilla www.helmeri.fi,
jossa ilmoitamme tapahtumien mahdollisesta peruuntumisesta tai
muuttuvista henkilömääristä koronarajoitusten vuoksi.
Ke 15.9. klo 8.50

To 30.9. klo 19.00

Tampereen Agatha Christie -retki

Niin kuin taivaassa -musikaali

Ohjelma. Klo 8.50 Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista Erikssonin
bussilla kohti Tamperetta ja Pyynikinlinnaa.

Suurisydäminen musikaali

Tampereen Teatteri

Klo 11.10-12.15 Emil Aaltosen museo (Mariankatu 40) opastettuna
Tutustumme pitkään remontissa olleeseen, syyskuussa avautuvaan
Emil Aaltosen museoon.
Opastuskierroksella tutuiksi tulevat Pyynikinlinna, Emil Aaltosen
vaiheet suutarin kisällistä teollisuusmieheksi, Aaltosen
taidekokoelma sekä museon erikoisnäyttelyt. Alakerrassa on
taidekokoelman suomalaista kultakauden ja vanhempaa ulkomaista
taidetta. Yläkerrassa näemme Emil Aaltoseen, teollisuuteen ja
maatalouteen liittyvät näyttelyt. Vaihtuvana näyttelynä on Nanso
100 vuotta. Ota Museokortti mukaan!
Klo 12.20 Bussilla lyhyt matka lounasravintolaan, Puutarhakatu 37
Klo 12.35-13.45 Ravintola 4vuodenaikaa Aleksanterinpuisto,
lounasbuffet
Noutopöydässä vähintään kolmea salaattia, keitto, lämmin kasvisja liha/kalaruoka lisukkeineen, itse valmistettu leipä, jälkkäriksi
kahvi, tee ja pieni makea.
Ilmoitathan ennakkoon ruoka-allergiasi (lisätietoihin).
Klo 13.50 Bussilla Tampereen Teatteriin, Keskustori 2. (takit voi
jättää autoon).
Klo 14.30-16.55 Agatha Christien Eikä yksikään pelastunut
-näytelmä
Salaperäinen isäntäpari on kutsunut 10 vierasta syrjäiselle saarelle.
Heti ensimmäisenä iltana vieraat kuulevat gramofonilevyltä viestin,
jossa syytetään kaikkia talossa olijoita murhista. Tunnelma
sähköistyy. Pian ensimmäinen vieras kuolee. Sitten toinen. Kuka
kutsui vieraat saarelle? Kuka on murhaaja?
Näyttelijät: Antti Reini. Elina Rintala. Pia Piltz. Ola Tuominen.
Antti Tiensuu. Arttu Ratinen. Matti Hakulinen, Kirsimarja Järvinen.
Jukka Leisti. Ville Majamaa. Kyösti Kiiskilä. Ossi Oijusluoma.
https://tampereenteatteri.fi
Esityksen päätyttyä alkaa kotimatkamme. Reilun parin tunnin
kuluttua saavumme Helsinkiin.
Hinta: 79,00 euroa
Maksuviite: 5238
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Musiikin voimaa, yhteisöllisyyttä, toivoa ja elämäniloa korostavan
musikaalin päärooleissa nähdään Once-musikaalin tähti Tuukka
Leppänen ja ensimmäisessä isossa musikaaliroolissaan Helsingin
Kaupunginteatterissa näyttelevä, palkittu näyttelijä ja laulaja Oona
Airola, ja musiikista vastaa Ruotsin tunnetuin Euroviisusäveltäjä Fredrik Kempe. Musikaalin ohjaaja/koreografina toimii Jakob
Höglund, kapellimestarina Eeva Kontu.
Hinta: 85,00 euroa, opiskelija 44,00 euroa (hyvät permantopaikat
turvavälein)
Maksuviite: 5209
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
https://hkt.fi

Pe 1.10.21 klo 19.00
Gigli-2021
Gaalakonsertti

Savoy-teatteri,
Kasarmikatu 46-48, Helsinki
Gaalakonsertissa rakastettuja
oopperan helmiä tulkitsevat tällä
kertaa suomalaiset taiteilijat:
Helena Juntunen,
sopraano,Tuomas Pursio, basso-baritoni, Iris Candelaria,
sopraano,Tuomas Miettola, tenori, Jari Hiekkapelto, piano, Laura
Pyrrö, juontaja, sopraano
Hinta: 42,00 euroa (norm. peruslippu muualta 47,00).
Hyvät permantopaikat riveillä 5-7.
Maksuviite: 5267
Ilmoittautumiset ja maksut 10.9. mennessä.
Vetäjä: Irene Uimonen
Liput saat Maikki Laivaaralta/Eläke-Eevat ala-aulassa ulko-ovien
oikealla puolella klo 18.30-18.45.
www.savoyteatteri.fi

Vetäjänä Irene Uimonen
Liput saa bussiin noustessasi, käsiohjelman bussissa kiertoon. Irene
lähettää vielä ennen retkeä infoa. Otathan museokorttisi mukaan!
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Pe-ma 8.-11.10.2021

Helmeri-matka Ranskan Champagneen
Samppanjaa ja etanoita

Helmeri-matkalle Ranskan samppanja-alueelle on lähdössä mukavan
15 henkilön ryhmä. Matka-Agenttien Ritva Wikman on yhteydessä
osallistujiin ja tiedottaa ajankohtaisesta, terveysturvallisesta
matkustamisesta.
Matkaohjelma (sitoumuksetta, muutokset mahdollisia):
8.10. perjantai /Lento Helsinki-Pariisi, Epernay ja samppanjatalo,
Reims (lounas)
Lento Helsingistä Pariisin klo 7.35-9.40. Lentokentältä matka
jatkuu Champagnen historialliseen maakuntaan, joka on
viininystävien pyhiinvaelluskohde. Reimsin ylängöllä. Noin 2
tunnin ajomatkan jälkeen saavutaan Epernayhin, joka on
samppanjan tähtikaupunki lukuisine kellareineen ja viinitiloineen alueesta yli 30 % on jaloa juomaa tuottavia viiniviljelyksiä. Lounas
tyylikkäässä ranskalaisessa ravintolassa, joka sijaitsee entisen
pankin tiloissa. Vierailu samppanjatalossa Epernayssä ja
samppanjamaistiaisten jälkeen matka jatkuu Reimsiin, jossa
majoittuminen.
9.10. lauantai /Reims, Etanatila, samppanjatila (lounas)
Aamiainen hotellissa. Vierailu sympaattisella etanatilalla, jossa
tutustutaan kalliolla lyllertäviin 500 etanaan, ja heidän
jälkeläisiinsä. Kierroksen päätteeksi nautitaan lasilliset samppanjaa
- tietysti - ja maistellaan pieni satsi etanoita creme fraiche
-kastikkeessa. Vierailun kesto maistiaisineen noin puolitoista
tuntia. Sitten suunnataan kohti maalais-aubergea, jossa
ranskalaislounas (alkudrinkki, 2 lasia viiniä). Ennen Reimsiin
paluuta pistäydytään samppanjaa tuottavalla perheyritystilalla. 15
km Epernaysta sijaitsee Grand Cru de la Champagne -alueen kylä,
joka on palkittu kultamitalilla upeista kukkaistutuksistaan.
Kyseisessä kylässä sijaitsee sympaattinen samppanja-perheyritys,
jonka kulisseihin kurkistetaan. Kuuden hehtaarin viinirinteet ovat
aivan tilan vieressä ja sään salliessa voimme jaloitella
viiniköynnösten välissä. Saamme maistiaiset tilan tuottamasta 3
Blanc des Blancs Grand Cru -samppanjasta. Paluu hotelliin.

11.10. maanantai /Reims - Troyes’n kaupunki, lento Pariisi-Helsinki
(lounas)
Aamiainen hotellissa. Viimeinen aamupäivä vietetään Troyes’n
kaupungissa. Tässä liki 60 000 asukkaan, samppanjankorkin
muotoisessa kaupungissa pääsemme ihastelemaan sen
ristikkotaloja, upeita kirkkoja ja lasimaalauksia. 1200-luvulla
kaupunki tuli tunnetuksi suurten mestareiden lasitaiteesta, ja
Troyes´iä kutsuttiin pyhäksi lasitaiteen kaupungiksi. Lounas
Troyesissa. Saapuminen Pariisin lentokentälle, josta lento
Helsinkiin klo 19.00-22.55.
Hotelli: Appart’City Reims Centre, osoite 33 Rue Ponsardin,
51100 Reims.
Tarkemman ohjelman löydät Helmerien nettisivuilta: www.helmeri.fi.
Matkan hinta: 1195 euroa/hlö
Ilmoittautumiset ja maksut:
Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
Maksut:
Tätä matkaa ei makseta yhdistyksen tilille, vaan vastuullinen
matkanjärjestäjä laskuttaa jokaista lähtijää erikseen suoraan.
Lisämaksusta: yhden hengen huonelisä 195 € (yksinmatkustavan
on varattava yhden hengen huone).
Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Matka-Agentit/
Elämys Travel & Events Oy. Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja
sekä Matka-Agentit /Elämys Travel & Events Oy:n lisä- ja erityisehtoja:
https://www.matka-agentit.fi/matka-agentit-lisa-ja-erityisehdot

To 14.10 kello 19.00
Ken Ludwig – Arthur Conan Doyle

Baskervillen koira
HKT, Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki

Salamannopea dekkarikomedia
Arthur Conan Doylen Sherlock
Holmes -klassikkoon Baskervillen
koira perustuvassa, Ken
Ludwigin sovittamassa,
dekkarikomediassa yleisö pääsee
nauttimaan virtuoosimaisesta
näyttelijäntyöstä ja seuraamaan,
miten koomikot selviävät
salamannopeiden roolivaihtojen liki mahdottomasta haasteesta.

10.10. sunnuntai /Reims, samppanjatalo, majakka, iltapäivä
vapaa
Aamiainen hotellissa. Reimsissa kuplii ja virtaa samppanja!
Reimsin 188 000 asukasta ovat ylpeitä kaupungistaan ja sen
tuottamasta maailman kuuluisimmasta juomasta.
Reimsin alueella voi vierailla noin 12 samppanjatalossa, joista
kuuluisimmat ovat Taittinger, Mumm, Pommery, Krug, Bollinger,
Lanson, Piper-Heidsieck, Ruinart ja Veuve Clicquot. Vierailemme
yhdessä Reimsin tunnetuista samppanjataloista, jossa vierailun
päätteeksi tarjotaan kuplivat samppanjamaistiaiset.

Arena-näyttämöllä nähdään klassikkotarinan koomisesti virittynyt
versio, jossa dekkarikomedian arvoitusta selättävät Santeri
Kinnunen, Risto Kaskilahti, Emilia Sinisalo, Sauli Suonpää ja
Mikko Virtanen.
Ensi-ilta 25.8.2021.

Tutustuminen myös erikoiseen nähtävyyteen: majakkaan keskellä
viinipeltoja, vaikka merestä ei ole tietoakaan! Nykyään majakka
toimii viinimuseona. Majakka kutsuu tutustumaan Champagnen
viinitarhojen kiehtovaan maailmaan yli 25 metrin korkeuteen.
Opastettu kierros alkaa videoesittelyllä ja jatkuu kävelykierroksella,
jossa näytillä esineitä, vaatteita, malleja ja videoita samppanjan
historiasta. Yli 30 erilaista viinilajia, jotka ovat valmistettu
nimenomaan Montagne de Reims’ssä, on myös mahdollista ostaa.
Lounas. Iltapäivä ja ilta vapaa.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: https://hkt.fi

Helmeri 3-2021

Hinta: 43,00 e, opiskelijalippu 23,00 e (hyvät paikat
turvavälein).
Maksuviite: 5212
Ilmoittautumiset ja maksut 10.9. mennessä.
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Ti 26.10. klo 19.00

To 11.11. klo 19.00

Enda Walsh - Glen Hansard & Markéta Irglová

Lucas Jervies – Jérôme Kaplan – Aram Hatšaturjan

Once-musikaali

Spartacus-baletti

Lilla Teatern
Yrjönkatu 30, Helsinki

Kansainvälinen menestysmusikaali Once Lilla Teaternissa
Dubliniin sijoittuva Once kertoo irlantilaisen katumuusikon ja
tšekkiläisen maahaanmuuttajan kohtaamisesta, joka johtaa kauniiseen tarinaan rakkaudesta ja musiikista. Musikaali on riipaiseva,
lämmöllä ja huumorilla kerrottu tarina elämän risteyskohdista.
Lillanin 80-vuotisjuhlamusikaalin ohjasi Lilla Teaternin
taiteellinen johtaja, uuden polven teatteriohjaaja, Kalevalasta,
Myrskyluodon Maijasta sekä Billy Elliotista tuttu Jakob Höglund.
Hän suunnittelee aina myös koreografian.
Päärooleissa nähdään monipuoliset musikaaliammattilaiset Emma
Klingenberg ja Tuukka Leppänen. 12 näyttelijä-muusikkoa täyttää
näyttämön ja tarjoaa ennen kokemattoman musikaalisen elämyksen!
Once on ruotsinkielinen ja se tekstitetään suomeksi THEAmobiilisovelluksen kautta. Helppokäyttöisiä laitteita saa narikasta
lainaksi
Ennen esitystä lavalla jammaillaan 20 minuuttia irkkumusiikin
tahdissa. Kesto n. 2,5 t. Hyvät permantopaikat riveillä 3-7, tässä
vaiheessa vielä turvavälein.
Hinta: 51,00 euroa
Maksuviite: 5186
Maksut 10.9.21 mennessä. Tapahtuma on täynnä.
Liput saat Elisa Leivoselta/SOK:n Eläke-Eevat ennen teatteria.
Lippujaosta ilmoitetaan sähköpostitse myöhemmin.

Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, 00260 Helsinki
Spartacuksen tarina on päätynyt lukuisille näyttämöille ja mm. legendaariseksi Kirk Douglasin tähdittämäksi elokuvaksi. Aram
Hatšaturjanin säveltämä baletti sai kantaesityksensä Leningradissa
1956, ja teos tuli maailmalla tunnetuksi voimakkaasta koreografiastaan ja tarkkaan kuvatuista henkilöhahmoistaan. Spartacuksen pölyt on nyt pyyhitty ja Lucas Jerviesin koreografia tuo teoksen nostattavine musiikkeineen uuteen loistoonsa käyttäen klassista ja nykytanssia.
Jérôme Kaplanin näyttävä visuaalisuus vie katsojat antiikin Roomaan nykyaikaisen suodattimen läpi. Vahva lavastus on saanut vaikutteita brutalistisesta arkkitehtuurista Pohjois-Koreasta, Neuvostoliitosta, natsi-Saksasta ja DDR:stä – ja samaan aikaan roomalaisen
kylpylän tunnelma vie joutsenlampimaiseen maailmaan tutuineen.
Tekijät: Koreografia Lucas Jervies. Taistelut Nigel Poulton. Musiikki
Aram Hatšaturjan. Musiikinjohto Philippe Béran. Valaistus Benjamin
Cisterne. Dramaturgia Imara Savage. Lavastus, puvut Jérôme Kaplan.
Puvut ja osa lavasteista on vuokrattu Australian baletista.
Kesto 2h 30min (2 väliaikaa á 25min). Suosittelemme yli
10-vuotiaille. Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat oikealta riveillä
6-10. Rivitoiveen saa esittää.
Hinta: Helmeri ystävineen 96,00 euroa (norm. 106 e),
nuoriso (alle 20 v) 53 euroa
Maksuviite: 5241
Ilmoittautumiset ja maksut 28.9. mennessä.
Liput saat Irene Uimoselta, joka ilmoittaa lippujaosta myöhemmin.
https://oopperabaletti.fi/

Su 2.1.2022
Elämysmatka Tampereelle

Lumikuningatar-jääshow
Uros Live -areena

Ti 26.10. klo 19.00
Mikko Reitala:

Paahtimo

Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, Helsinki
Vastapaahdettu työelämäkomedia
Paahtimo on täyteläinen ja aromikas komedia työelämän
vaatimuksista. Mitä menestyminen – tai edes selviytyminen –
tämän päivän työelämässä vaatii, kun mikään ei ole sitä miltä
näyttää? Aivan vastapaahdettu kotimainen komedia nauraa
lempeästi työpaikkojen rooleille ja niiden törmäyksille. Riittääkö
pelkkä osaaminen vai onko itsensä brändääminen jo kansalaistaito?
Rooleissa: Sanna-June Hyde, Pertti Koivula, Vappu Nalbantoglu,
Jarkko Niemi, Jasir Osman, Leena Rapola
Ohjaus: Sini Pesonen
Ensi-ilta 8.9.2021.
Hinta: 33,00 euroa
Maksuviite: 5254
Ilmoittautumiset ja maksut 24.9. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
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Suomalaisen taitoluistelun, jääkiekon ja esittävän taiteen huiput
mukana ainutlaatuisessa suurtuotannossa!
H. C. Andersenin klassikkosatuun pohjautuva, rakastettu ja taianomainen Lumikuningatar-tarina tuodaan ensimmäistä kertaa jäälle
Suomessa Uros Live -areenalla Tampereella. Jäällä nähdään maamme
kansainvälisesti nimekkäimmät taitoluistelijat sekä tunnetut jääkiekkotähdet. Elämys on täynnä sykähdyttäviä hetkiä ja jännitystä,
kun hyvä ja paha ottavat mittaa toisistaan. Luistelun, jääkiekon,
musiikin, tanssin ja esittävän taiteen yhdistelmä sekä visuaalinen
ilotulitus on ainutkertainen tapahtuma koko perheelle. Klassikkotarina Lumikuningattaresta saa jäällä uuden sovituksen, jonka sävellyksestä vastaa Tuomas Kantelinen.
Helmeri 3-2021

Tapahtumakalenteri
Lumikuningattaren roolissa loistaa taitoluistelun viisinkertainen
Suomen mestari ja kolminkertainen EM-mitalisti Kiira Korpi. Jäällä
esiintyy myös Suomen kaikkien aikojen menestynein taitoluistelija
Laura Lepistö. Mukana ovat jäätanssin Euroopan mestarit ja moninkertaiset MM- ja EM-mitalistit Susanna Rahkamo ja Petri Kokko sekä taitoluistelija Mila Kajas.
Maamme tunnetuimmista jääkiekkoilijoista ovat mukana pitkän
NHL-uran tehnyt Niklas Hagman, Tappara-ikoni Pekka Saravo sekä
maajoukkuekapteeni ja Suomen menestyneimpiin naisjääkiekkoilijoihin lukeutuva Jenni Hiirikoski. Jäällä nähdään myös MM-kultajoukkueen ja Jokerien KHL-joukkueen kapteeni Marko ”Mörkö”
Anttila. Jäälle luistelee myös maamme kansainvälisesti menestynein muodostelmaluistelujoukkue Marigold Ice Unity.
https://lumikuningatar.fi
Matkaohjelma:
Sunnuntai 2.1.2022
Lähtö klo 9.15 Helsingistä, Kiasman tilausajopysäkiltä kohti Tamperetta.
Yhteinen lounas ”4vuodenaikaa Aleksanterinpuisto” -ravintolassa
Tampereella. Hintaan sisältyy: lämmin ruoka: liha- tai kasvisvaihtoehto, ilmoitathan etukäteen.
Lounaan jälkeen siirrytään Uros Live -areenalle, jossa Lumikuningatar-jääbaletti alkaa klo 14.00. Baletin kertojaääni/selostus, yhteensä esityksen aikana noin 10-15 minuuttia, ruotsiksi. Baletti
kestää noin kaksi tuntia.
Esityksen jälkeen bussimatka takaisin Helsinkiin. Ajoaika noin 2
tuntia.
Matkan hinta: 185,00 euroa/hlö
Hintaan sisältyy: * tilausbussikuljetus Helsinki-Tampere-Helsinki *
lounas (3 salaattia, lämmin ruoka: liha- ja kasvisvaihto, kahvi/tee
ja pieni makea) Tampereella * lippu Lumikuningatar-jääbalettiin
(1. kategoria) * matkanjohtajan palvelut
Ilmoittautumiset ja maksut: 15.10. mennessä, varausmaksu
75,00 e/hlö Loppumaksu 26.11. mennessä.
HUOM! Matka-Agentit laskuttaa matkan suoraan osallistujilta.
Osallistujamaksuja ei makseta Helmerien tilille.

Matka edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoiteisille.
Valmismatkapaketin vastuullisena matkan järjestäjänä toimii MatkaAgentit/ Elämys Travel Design Oy. Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä Matka-Agentit /Elämys Travel Design Oy:n lisäja erityisehtoja: https://www.matka-agentit.fi/matka-agentit-lisaja-erityisehdot.
Helsingin Kaupunginteatteri tiedottaa
On aika avata ovet yleisölle!
Olemme päivittäneet turvallisuusohjeistustamme, https://hkt.
fi/turvallisesti-teatteriin/. Tutustuthan niihin huolella ennen
saapumistasi. Päivitämme näitä ohjeistuksia aina tarvittaessa.
Katsomoissamme on käytössä kahden (2) metrin turvavälit.
Vahtimestarimme ohjeistavat ja opastavat katsojia paikan
päällä ja huolehtivat yhdessä katsojien kanssa siitä, että
katsojakokemus on turvallinen. Katsomoissa on näillä
järjestelyillä katsojia maksimissaan noin 20 prosenttia salin
kapasiteetista, joten niin saleissa kuin yleisötiloissakin on
väljää. Vahtimestarit huolehtivat siitä, että jokaiselle löytyy
istumapaikka salissa ja että sisääntulot ja poistumiset sujuvat
turvavälejä noudattaen. Henkilökuntamme on ohjeistettu ja
koulutettu toimimaan sinun turvallisuutesi takaamiseksi.
Lämpimästi tervetuloa teatteriin!
Helsingin Kaupunginteatteri 23.8.2021

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.

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

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

Helmerien tapahtumakalenteri syksy 20 21
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Ke 15.9.
To 30.9.
Pe 1.10.
Pe-ma 8.-11.10.
To 14.10.
Ti 26.10.
Ti 26.10.
To 11.11.
2022
Su 2.1.

08.50
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Teatterimatka Tampereelle
Niin kuin taivaassa, Kaupunginteatteri
Gigli-2021 Gaalakonsertti, Savoy
Helmeri-matka Champagneen
Baskervillen koira, Arena-näyttämö
Once-musikaali, Lilla Teatern
Paahtimo, Studio Pasila
Spartacus, Kansallisooppera

79,00 e, 5238
85/44,00 e, 5209
42,00 e, 5267
1195,00 e (matkatoimistoon)
43/23,00 e, 5212
51,00 e, 5186
33,00 e/5254
96/53,00 e, 5241

09.15

Lumikuningatar, Uros Live -areena

185,00 e (matkatoimistoon)

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: www.helmeri.fi.
Osallistumismaksut tilille: FI88 1270 3000 1009 95. Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
Helmeri 3-2021
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Yhteystietoja:
– lehti
Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

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

Merja Äimänen
Liisa Kotimäki
Hallitus
Liisa Kotimäki
Marja-Terttu Lamminen
Rauni Mononen
Anni Purontaa
Sirkka Warvas
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
27 euroa/vuosi
Mediakortti
Bookwell Oy
Aikakausmedia ry:n jäsen

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

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

MJK-instituutti, info@mjk.fi, www.mjk.fi
Työttömyyskassa Finka
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

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 2021 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 2021
• Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
• 109 euroa koko kalenterivuosi 2021
• Seniorijäsenyys (yli 65 v*)) 56 euroa
• Opiskelijajäsenyys 0 euroa
• Kaikki jäsenmaksuluokat ovat verotuksessa vähennyskelpoisia!
*) Jäsen siirtyy automaattisesti seniorijäseneksi täyttämis vuotta (65 v) seuraavan
vuoden alusta alkaen.

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu
Voit halutessasi liittyä (tai siirtyä nykyisestä työttömyyskassastasi)
kaikkien palkansaajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi.
• www.smyl.fi/Liity Työttömyyskassa YTK:n jäseneksi.
• YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on 119 euroa vuosi 2021.

