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

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

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

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

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

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

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

sista palkansaajista.
Liity jäseneksi www.ytk.fi

Turvaa tulevaisuutesi ja huolehdi, että jäsenyytesi on 
kunnossa sekä SMYL-liitossa että työttömyyskassassa
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Syksyllä palaillaan normaaliin 

Pääkirjoitus

Kauniit, korkeat, syksyiset päivät.  
Ei auerta maassa, ei terhentä taivaalla,
kaikki selkeätä, suurta ja avaraa.
(Eino Leino)
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Olen palaillut vähitellen kauniin ja 
lämpimän kesän jälkeen rauhallises-
ta maalaiselosta keskelle kaupungin 

vilskettä ja pimeneviä syysiltoja. Tuntuu 
alkuun aina oudolta. En tosin viettänyt 
pelkästään mökkikesää vaan kiertelimme 
Kaakkois- ja Etelä-Suomessa lähikaupun-
geissa ja esimerkiksi Saimaan risteilyllä 
Puumalassa. Hienoja kotimaisia matkai-
lukohteita löytyi taas. 

Kotimaan matkailua ovat harrastaneet 
monet muutkin. Liisa Kotimäki vietti 
kesäviikkoa Lieksassa ja vieraili loma-
matkallaan kahdessa mielenkiintoisessa 
museossa, Eva Ryynäsen ateljeekodissa 
ja Pielisen ulkoilmamuseossa. Näistä mu-
seovierailuista voi lukea lehtemme sivuil-
la 8 – 9. Ilse Samuelsson puolestaan ihas-
tui Loviisan Ahvenlahdella sijaitsevaan 
puutarhasuunnittelija Eija Keckmanin 
Eija´s Gardeniin, johon hän järjesti Hel-
mereillekin kesäretken. Valitettavasti jou-
duimme perumaan liian pienen ryhmän 
vuoksi matkan Ruotsinpyhtään Ruukkiin 
ja Eijan kauniiseen puutarhaan. Ilse sen 

sijaan on käynyt puutarhassa jo useam-
min ja kertoo meille tässä numerossa 
puutarhaelämyksistä elämyspuutarhassa. 
Toivottavasti ensi kesänä kesäretkemme 
näihin kauniisiin uusmaalaisiin maise-
maan toteutuu.

Elokuussa kävimme Helmeri-ryhmän 
kanssa toki ulkomaillakin: muutaman päi-
vän matkalla suurkaupungissa, Itävallan 
Wienissä. Ihanat päivät historiallisessa 
Wienissä ja Itävallan idyllisissä maa-
laiskaupungeissa. Samalla vierailimme 
St. Margarethenin oopperafestivaaleilla, 
jossa pimenevässä ja lämpimässä illassa 
nautimme Nabucco-oopperasta ja näyttä-
västä spektaakkelista roomalaisaikaisessa 
kivilouhimossa. Muistoja matkastamme 
löytyy tästä numerosta.

Helmeri-tapahtumat ovat alkaneet ko-
ronarajoitusten jälkeen taas normaalin 
vilkkaasti. Tulevat, jo sovitut tapahtumat 
löydät Helmeri-lehtemme sivulta 17 al-
kaen. Uusia tapahtumia tulee silloin täl-
löin suoraan Helmerien nettisivuille, joten 
nettiä kannattaa kurkkia välillä. Matkoja 

kotimaahan ja ulkomaille on taas tarjolla. 
Perinteistä pääsiäismatkaa on jo pitkään 
odotettu – viime vuosien matkasuunni-
telmat kaatuivat tiukkoihin koronarajoi-
tuksiin. Ensi vuoden pääsiäiseksi meille 
on varattu matka Italian Milanoon, jota 
meiltä on toivottu. Kun laitoin pari päi-
vää sitten tapahtuman nettiin, niin siihen 
tuli heti useampia varauksia. Ilmeisesti 
toivottu kohde. Mutta vielä ehtii mukaan!

Syksy on harrastusten ja toiminnan ai-
kaa, mutta myös rauhoittumisen aikaa. 
Aikaa taas käpertyä kirjan tai lehden pa-
riin. Ilse vinkkaa meille kiinnostavista 
kirjoista ja muistuttaa, että ”lukeminen 
kannattaa aina, kaikenlainen lukeminen 
ja välipalaksi sitten sanaristikoita”. Ilsen 
lukuvinkkejä on sivuilla 12-13.

Nautitaan syksystä – sähköä säästäen.

Nähdään Helmeri-tapahtumissa. 
Tervetuloa mukaan!

Merja Äimänen
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❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

WIEN

Kulttuurista ja musiikista 
innostunut 17 osallistu-
jan Helmeri-ryhmämme 

suuntasi elokuun puolivälissä 
neljän päivän matkalle Wie-
niin ja sen lähiympäristöön. 
Kauniissa kesäisen lämpimäs-
sä Wienissä koimme asian-
tuntevan oppaamme Kirsi 
Hytönen-Zoidlin opastuksel-
la Itävallan keisarillisen ajan 
historian havinaa – nykyaikaa 
unohtamatta. Oopperan ys-
tävinä vietimme vaikuttavan 
illan Unkarin rajan läheisyy-
dessä Neusiedlersee-järvialu-
een St. Margarethenin kylän 
oopperafestivaaleilla, jossa 
roomalaisaikaisessa suuressa 
kivilouhimossa esitettiin tänä 
kesänä Verdin mahtava Na-
bucco-ooppera. 

Matkalla retkeilimme myös 
Wienin ulkopuolella ihastut-
tavissa pikkukaupungeissa ja 
-kylissä. Perjantaina ooppera-
festivaalimatkalla tutustuim-
me Joseph Haydnin jalanjäl-
jillä Eisenstadtiin ja söimme 
päivällisen ennen oopperaa 

HelmeritWieninmatkalla11-14.8.22

Itävallassa historian ja 
musiikin lumoissa
❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen 

Wienin kiertoajelulla kävimme ihailemassa Belvederen palatsia ja sen kaunista puistoa.

Wienissä komeita ra-
kennuksia riittää, tu-
tustumiskohteina mm. 
Belvedere, Hofburgin 
linna ja St. Stephans-
domin kirkko.
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Rustissa - kattohaikaroistaan 
kuulussa pikkukylässä. Sun-
nuntaina ajelimme rehevässä 
Wienervaldissa, jossa  näim-
me muun muassa Schubertin 

vierailusta kuuluisaksi tulleen 
Hinterbrühlin kylän sekä tu-
tustuimme Heiligenkreuzin 
keskiaikaiseen, suureen sis-
tertiläisluostariin, jossa nykyi-

Beethoven asui talossa, jossa 
sävelsi 9. sinfonian.

Baden on idyllinen kylpyläkau-
punki.

Rustin kylässä nautimme  
hyvästä ruoasta ja ihailimme 
kattohaikaria.

Roomalaisaikainen jylhä kivilou-
himo loi mahtavat puitteet vai-
kuttavalle Nabucco-oopperalle.

Tutustuimme Eisenstadtissa Esterhazy-suvun linnaan ja sen yh-
teydessä toimivaan Haydn-museoon. Joseph Haydn on haudattu 
Bergkirche-kirkkoon.

Badenin ruusupuistossa oli muun muassa Pentti Sammallahden 
valokuvanäyttely.
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Tähtihetkiä tien päällä 
Oopperatalossa tehdään touko-syyskuussa 2023 korjaus- ja 
uudistustöitä, joiden ajan päänäyttämö on pois esityskäytöstä. 
Päänäyttämöllä uudistetaan näyttämömekaniikan ohjausjärjes-
telmää. Samassa yhteydessä suoritetaan aula- ja lämpiötiloissa 
talotekniikan peruskorjausta sekä maalaustöitä. Esitystauon 
ajan talon muu toiminta kuten verstaat, puvustamo ja työpajat 
toimivat rakennuksessa normaalisti.

Päänäyttämön esitystauko mahdollistaa oopperan, baletin 
ja orkesterin historian mittavimman kotimaan kiertueen, joka 
suuntautuu toukokuussa 2023 suurille tapahtuma-areenoille 
viiteen kaupunkiin: Rovaniemelle, Ouluun, Joensuuhun, Tur-
kuun ja Helsinkiin. Kiertue toteutetaan yhteistyössä VR:n ja 
vierailukaupunkien kanssa. Taiteilijat kulkevat kiertueella ym-
päristöystävällisesti junalla.

Kokonaisvaltaisen, kaikenikäisille sopivan areenaelämyk-

Ooppera ja Baletti kotimaan 
kiertueelle toukokuussa 2023

Uutisia

sen tarjoava esitys koostuu ”best of the best”-ohjelmasta eli 
ooppera- ja balettitaiteen tähtihetkistä talon oman orkesterin 
säestyksellä.
Lähde: https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-liput/

Kuva: Suomen kansallisooppera ja -baletti mediapankki
Kuvaaja: Emma Suominen

sin elää yli 80 munkkia. Ennen 
paluuta lentokentälle vierai-
limme kauniissa kylpylä- ja 
ruusukaupungissa Badenissa, 
jossa aikoinaan keisari Franz 
vietti kesiään – samoin sävel-
täjäkuuluisuudet Mozart ja 
Beethoven. Badenissa näimme 
talon, jossa Beethoven sävelsi 
9. sinfoniansa. Badenin ruu-
supuistossa kasvaa yli 30 000 
ruusua ja noin 800 eri ruusu-
lajiketta.

Ihastuttava wieniläismatka 
kaiken kaikkiaan. Lyhyessä 
ajassa näimme ja koimme pal-
jon. Kiitos oppaallemme Kir-
sille ja hyvästä matkaseurasta 
hienolle Helmeri-ryhmälle.  ❦

Lounastimme Heili-
genkreuzin luostarin 
puutarharavintolas-
sa, minkä jälkeen  
tutustuimme suureen 
munkkiluostariin.

6 Helmeri 3-2022



Helmeri-ryhmämme tutus-
tui asiantuntevan oppaan 
seurassa Nykytaiteen 

museo Kiasman mielenkiin-
toiseen ARS22-näyttelyyn 
elokuun lopulla. Kiinnostusta 
paitsi näyttelyyn oli myös it-
se taidemuseoon, joka oli ol-
lut pari vuotta remontissa ja 
avautunut keväällä ARS22-
näyttelyllä. Vieläkin talon ul-
kokorjaukset jatkuvat, mutta 
sisätilat on kunnostettu entistä 
ehommiksi. 

ARS22 on kymmenes näyt-
tely vuodesta 1961 järjestetys-
sä nykytaiteen suurkatselmus-
ten sarjassa. ARS-näyttelyt 
ovat kautta vuosikymmenten 

tuoneet yleisön koettavaksi ny-
kytaiteen uusimpia virtauksia. 
Tämän vuoden näyttelyssä on 
Kiasman kaikissa kerroksissa 
kansainvälisen nykytaiteen 
ajankohtaisimpia ja kiinnosta-
vimpia teoksia ja tekijöitä eri 
vuosikymmeniltä. Näyttely on 
paikka yhteisille kokemuksille, 
elämyksille ja yhteisyydelle. 

Yhteisiä elämyksiä saimme 
mekin kokea näyttelyssä, jos-
sa oppaamme Laura johdatti 
meidät sisälle taiteeseen: aisti-
maan ja kokemaan. Omin päin 
tuskin nämä teokset olisivat 
avautuneet niin mielenkiintoi-
sella ja vaikuttavalla tavalla. 

Eläviä kohtaamisia Kiasman 
ARS-näyttelyssä

❦ Teksti ja kuvat: 
Merja Äimänen

”Täällä saa kävellä ja kosketella.” Donna Huancan Melanocytes/Etheric Template  
-teos vuodelta 2016. Etualalla sukkahousuista koottu monivärinen, kaunis rypäs. 

ARS22
Eläviä kohtaamisia
Nykytaiteen museo Kiasma

Näyttely avoinna: 8.4.–16.10.2022
ARS22-näyttely päättyy kahdessa osassa:
2. ja 3. kerros sulkeutuvat 4.9.2022
4. ja 5. kerros sulkeutuvat 16.10.2022

https://kiasma.fi/

Helmerit

ARS22

-näyttelyssä

24.8.22

Helmerit mukana taideteoksessa. Näyttelyssä voi lepuuttaa jalkojaan Venezuelassa syntyneen Sol Caleron teoksessa 
El Autobus. Linja-auton kyytiin saa nousta. Auton penkeillä voi istua ja katsella seinän taideteosta tai katon rajaan 
kiinnitettyä videota vuoristoteiltä. Sol Caleron installaatio tuo esille toiveiden ja todellisuuden välistä ristiriitaa.  
Calero muistuttaa ihmisten eriarvoisesta mahdollisuudesta matkailla ja viettää vapaa-aikaa.

”Istu lentävälle matolle ja 
ota rennosti, mieti, minne 
haluat lentää sillä”. Han-
nele halusi lentää Pariisin 
Eiffel-torniin.
Taidekollektiivi Slavs and 
Tatarsin kotikaupunki on 
Berliini. Helsingissä tai-
teilijat ovat levittäneet 
esille kaksi mattoa. Lat-
tiatason «lentävälle ma-
tolle» on lupa istua ja le-
vätä. Taiteilijat rohkaise-
vat näyttelyvieraita koh-
taamaan toisensa silkki-
villamaton päällä ikään kuin he olisivat julkisessa teehuoneessa.
Seinälle nostettu matto, Mother Tongues, Father Throats (Äidin 
kieliä ja isän kurkkuja) on kartta siitä, miten arabian kielen ään-
teet sijoittuvat suussa.
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❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Pielisen rannalla, Pohjois-
Karjalan maakunnassa 
sijaitsee Lieksan kaupun-

ki. Vietimme kesäviikon Liek-
san Pankakoskella erämökillä. 
Viikko oli poikkeuksellisen 
lämmin ja nautittiin kesäisis-
tä lämpötiloista. Teimme ret-
kiä laavulle, siellä paistoim-
me nuotiolla kanttarelleja ja 
lettuja. Mustikoita syötiin ja 
kerättiin. Kesälomamatkalla 
ehdimme myös vierailla Liek-
sassa kahdessa museossa, Eva 
Ryynäsen ateljeekodissa ja 
Paaterin kirkossa sekä Pielisen 
museossa, joka on ulkomuseo.

Eva Ryynäsen Paateri oli vai- 
kuttava kokemus. Paateri jäi 
mieleeni poikkeuksellisena 
nähtävyytenä. Paaterin kierrok- 
sen kruunasi Galleria-kahvilas-
sa nautittu puolukkapiirakka, 
joka oli Evan oma suosikki.

teriaalinaan erityisesti puuta. 
Hänen veistostensa aiheita 
olivat lapset, eläimet, luon-
to, satuhahmot, suomalainen 
mytologia ja maalaistalon as-
kareet. Suurin työ, Paaterin 
kirkko, sijaitsee samassa piha-
piirissä. Kirkon ulkorakenteet 
on veistetty silloisista Neu-

Kuvanveistäjä Eva Ryynä-
nen (1915-2001) oli kotoisin 
Pohjois-Savosta Vieremältä. 
Eva innostui jo lapsena veis-
tämään puusta erilaisia eläi-
miä, kuten lintuja, kissoja ja 
hevosia.  Hänet hyväksyttiin 
opiskelemaan Ateneumiin 
vuonna 1934 pysäyttävällä 
Veljekset Hiidenkivellä -veis-
toksellaan. Hän sai professorin 
arvonimen vuonna 1998. Eva 
avioitui vuonna 1944 maanvil-
jelijä Paavo Ryynäsen kans-
sa, jolloin he asettuivat Paa-
teriin. Paaterin museo esitte-
lee Evan ja hänen puolisonsa 
maanviljelijä Paavo Ryynäsen 
(1914- 2002) elämänkaaren eri 
vaiheita. Paateri on yksi Liek-
san suosituimpia matkailukoh-
teita.

Eva Ryynänen oli yksi vii-
me sotien jälkeisen kauden 
tunnetuimpia suomalaisia ku-
vanveistäjiä. Hän käytti ma-

vostoliiton miltei 500 vuotta 
vanhoista punahongista. Pen-
kit, ovet, pöydät ja lattia ovat 
kaikki Evan yksityiskohtai-
sesti suunnittelemia. Kirkon 
alttarina toimii suuri kuusen 
juurakko.

Kuvanveistäjä Eva Ryynä-
sen ateljeekoti pitää sisällään 

Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen 
taiteilijakoti ja hänen suurin 
luomuksensa Paaterin kirkko

Eva Ryynäsen asuintalo valmistui 1953.

Hänet hyväksyttiin 
Ateneumiin  
”Veljekset Hiiden-
kivellä” -veistok-
sen ansiosta 1934.

Paaterin ateljeerakennus toimi alun perin navettana. Ateljeessa 
on edelleen puun tuoksua ja kaikki näyttää jääneen niille sijoille 
kuin ne olivat Evan viimeisinä päivinä.
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suuren määrän Evan toinen 
toistaan upeampia töitä. Vuo-
sien varrella Paaterissa val-
mistui noin 500 puuveistosta. 
Veistoksia pääsee ihastele-
maan museona toimivan tai-
teilijakodin ja ateljeen lisäksi 
Paaterin kirkossa sekä Paate-
rin Galleria-kahvilassa. 

Käännekohta osapäivätai-
teilijan uralla tapahtui 1974, 
kun Amos Andersonin taide-
museo kutsui Eva Ryynäsen 
veistokset näyttelyyn Helsin-

kiin. Näyttely oli menestys ja 
työtarjouksia tuli paljon, niin 
että Ryynäset antautuivat ko-
konaan taiteelle ja lopettivat 
maatalouden harjoittamisen. 
Tämän myötä navettarakennus 
kunnostettiin Evan ateljeeti-
laksi. Eva toimi kuvanveistä-
jänä ja Paavo hänen oikeana 
kätenään. Paavo auttoi Evaa 
suurten puiden käsittelyssä. 

Ryynäset testamenttasivat 
tilan Lieksan kaupungille. 
Heidän toivomuksensa oli, et-

tä tila museoidaan ja jätetään 
sellaiseksi, kuin he olisivat 
lähteneet kaupassa käymään. 
Paaterissa Eva Ryynäsen kä-
den jälki on vahvasti esillä 
ja pitää yllä hänen muisto-
aan. Taiteilijakodin pihalla on 
muistomerkki, jonne Evan ja 
Paavon tuhkat on haudattu.

Paaterin kirkon tämän kesän 
ohjelmaan kuului seitsemän 
Pielinen Soi -sarjan konserttia 
ja Vaskiviikon konsertti. Paa-
teri on avoinna 15.9.2022 asti 

joka päivä klo 10-18. 
Paaterissa opastuspalvelut 

kuuluvat pääsylipun hintaan. 
Erittäin hyvä opastuspalvelu 
on Paaterin tunnettu menes-
tystekijä. Harvassa museossa 
opastusta saa pääsylipun hin-
nalla. Maksuton sisäänpääsy 
Paateriin on kansainvälisenä 
museopäivänä 18.5. sekä Evan 
ja Paavon päivänä, jota viete-
tään Eva Ryynäsen syntymä-
päivänä 15.6.
Linkki: www.lieksa.fi/paateri

Vanhan tuvan leivinuuni. Virsuvaaran suurtupa oli ensimmäinen Pielisen 
museon alueelle siirretty rakennus.

Paaterin kirkko valmistui kesällä 1991. Se on myös suosittu vih-
kikirkko.

Alttari on veistetty Ruokolahdella kasvaneen jättimäisen kuusen 
juurakosta.

Toinen kiinnostava museonähtävyys on Pielisen 
museo, joka on monipuolinen ulkoilumuseo Liek-
san keskustan lähellä. Se yllättää kävijän laajuu-

dellaan. Museo esittelee pohjoiskarjalaista rakenta-
misperinnettä monipuolisesti. Ulkomuseo on toiseksi 
suurin Suomessa. Suurin on Seurasaaren ulkomuseo.

Alueelta löytyy muun muassa vanhoja pihapiirejä, 
laaja metsätyöosasto Savotaranta metsätyöhön liitty-
vine rakennuksineen, myllyjä, vankitupa, partiomaja 
ja suuri jyvämakasiini. Rakennukset on siirretty mu-
seoon Pielisen Karjalan alueelta 1960-luvulta lähtien.

Pieni yksityiskohta: Monet tukkilaiselokuvat esimer-
kiksi Tukkijoella ja Laulu tulipunaisesta kukasta ovat 
filmattu museossa olemassa olevalla tukkilaislautalla. 

Museon päärakennuksessa on paikallishistoriaa esit-
televä perusnäyttely ja kesäisin avoinna oleva viihtyisä 
kahvila. 
Linkki: www.lieksa.fi/museo

Pielisen museossa näkyy pohjoiskarjalainen perinne
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Eija´s Gardenin on puutar-
hasuunnittelija Eija Keck-
man perustanut vuon- 

na 2008. Eija Keckman tun-
netaan paitsi puutarhasuun-
nittelijana, myös kirjailijana 
ja monista tv-ohjelmista.

”Perustin puutarhasuunnit-
teluyritykseni Pihalla Oy Ei-
ja Keckmanin vuonna 1998. 
Vuosien varrella yritystoimin-
tamme on laajentunut puutar-
hasuunnittelujen lisäksi käsit-
tämään luento- ja esiintymis-
tilaisuuksia, kurssitoimintaa ja 
viimeisimpänä vuonna 2008 
perustettu englantilaistyyppi-
nen elämyspuutarha Eijas gar-
den puutarhamyymälöineen,” 
Eija Keckman kertoo. Puu-
tarhasuunnittelu-asiakkaita 
on Suomen lisäksi mm. Eng-
lannissa ja Hollannissa. Elä-
myspuutarhan perustamisidea 
kehittyi useiden vuosien aika-
na, Eijan Englantiin tekemien 
matkojen tuloksena. Innoitta-
jana toimi tutustuminen luke-

mattomiin, yleisölle avoimiin 
upeisiin, tunnelmiltaan rikkai-
siin puutarhakokonaisuuksiin.

”Keväällä 2008 aloitin sii-
hen asti suurimman unelma-
ni, yleisölle avoimen puutar-
han toteuttamisen täällä Ah-
venkoskella”, Eija muistelee. 
”Osalle puutarhaa oman idyl-
lisen leimansa antaa vuonna 
1860 rakennettu hirsirunkoi-
nen torppamme, jonka pihapii-
ri sai laajeta englantilaistyyp-
piseksi puutarhaksi.”

Maa-alueen hankkiminen 
tontin kyljestä mahdollisti 
puutarhahankkeen käynnistä-
misen. Torpalle kuuluva tontti 
on maaperältään haasteellinen 
ja tällä hetkellä kooltaan noin 
puolitoista hehtaaria. Jääkau-
den jättämät massiiviset kivi-
röykkiöt sekä suuret siirtoki-
vilohkareet olivat pääasiassa 
sisällytettävä suunnitelmaan. 
Kiviä on yksinkertaisesti niin 
valtavasti, että niiden pois 
vieminen tai räjäyttäminen ei 

missään vaiheessa ollut edes 
vaihtoehtona. ”Ja onhan se 
niin, että kivet tuovat puutar-
haan mielenkiintoa ja omaa 
ainutlaatuista tunnelmaa sekä 
luovuttavat positiivista ener-
giaa ympärilleen”, Eija lisää.

Näistä lähtökohdista raken-
nettiin elämyspuutarha, jossa 
on aistittavissa myös ihas-
tuttavaa ja Eijan rakastamaa 
englantilaista puutarhatyy-
liä. Kaikessa suunnittelussa 
hän on halunnut kunnioittaa 
torpan vanhaa piha-aluetta 
ja Ahvenkoskella vallitsevaa 
historiallista ilmapiiriä. Puu-
tarhan monipuolisuuden var-
mistamiseksi kokonaisuuteen 
on sisällytetty tiukasti raken-
nettuja, kurinalaisia osioita, 
luonnontila-alueita sekä pie-
nempiä teemapuutarhoja – ai-
van ihastuttavia sellaisia!

”Mielestäni puutarhan ei 
pidä olla kertasilmäyksellä 
nähtävissä. Se pitää kokea 
huoneina, jotka avautuvat kä-
vijälle yksi kerrallaan. Puutar-
hassa täytyy ehdottomasti olla 
tutkittavaa, muuten elämys jää 
kokematta”, Eija toteaa. Kä-
vijä, puutarhaa kierrellessään, 
vaeltaakin pienestä harmoni-
sesta puutarhasta toiseen, taas 
vähän erilaiseen sopukkaan: 
on mm. japanilainen puutarha, 

hiljaisuuden puutarha, muuri-
puutarha, enkelipuutarha  ja 
keskellä myös karppilampi 
suihkulähteineen.

Monipuolista toimintaa – ja 
monenlaisia elämyksiä
Vierailijalle tämä ihastuttava 
puutarha tarjoaa nähtävää, 
koettavaa, vaihtuvia elämyk-
siä koko kesäkauden ajan: ke-
väästä syksyyn asti. Istutusten 
muodot, värit, kukat vaihtuvat 
kesän edetessä. Taidokkaasti 
ja vankalla ammattitaidolla 
suunniteltu puutarha elää ko-
ko kesän ajan, tarjoten unohtu-
mattomia elämyksiä. Melkein 
kuin joka päivä olisi erilainen 
– ainakin aavistuksen verran!

Puutarhassa järjestetään 
etenkin kevätaikaan myös eri-
laisia opastettuja kierroksia ja 
luentoja. Puutarhamyymälässä 
on tarjolla erilaisia puutarha-
tuotteita, kotimaisia taimia, 
puutarhaan soveltuvia sisus-
tustuotteita ja pihakoristeita, 
sekä Eija Keckmanin puutar-
hakirjoja. Myymälän yhte-
ydessä voi myös kahvitella, 
ja omien eväiden kanssa voi 
myös vetäytyä puutarhan sii-
mekseen. Viehättävässä ympä-
ristössä on tilaa isommillekin 
seurueille, useammatkin pöy-
täryhmät toivottavat tervetul-

❦ Teksti: Ilse Samuelsson, Kuvat: Eija Keckman/Eija’s Garden sekä Ilse Samuelsson

Vaikuttavan – ja varmasti unohtumattomankin - puutarhaelämyksen löydät Loviisan Ahven- 
koskelta: se on Kymijoen kupeessa sijaitseva Eija´s Garden. Tämä metsäiseen, alueelle hyvin 
tunnusomaiseen kivikkoiseen maastoon kätkeytyvä puutarha on todellinen kesäparatiisi!  

Tervetuloa, toivottavat 
Eija ja Elsa-Loviisa. 

Kuva: Eija's Garden/
Eija Keckman.

Matkalla Hiljaisuuden puutarhaan. Kuva: Ilse Samuelsson

Puutarhaelämyksiä 
elämyspuutarhassa
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Uutisia

leeksi niin omatoimiset kävi-
jät eväineen kuin isommatkin 
ryhmät, joille voidaan tarjoilut 
varata etukäteen. Samoin ryh-
mille järjestetään tilauksesta 
erilaisia opastettuja kierroksia.  

Puutarha elää ja monipuo-
listuu koko ajan, uutta nähtä-
vää ja koettavaa löytyy joka 

kesälle, vuodesta toiseen, ja 
yhden kesänkin aikana voi 
kokea hyvin paljon erilaisia 
elämyksiä - kasvukauden mu-
kaan. Myös lapsille on nähtä-
vää ja koettavaa. Puutarhan 
cottage gardenissa voi ihailla 
Bantam-kääpiökanoja sekä 
kukkoa. Perinnemaisema-alu-

een metsäisellä 
laitumella, omas-
sa aitauksessaan, 
asustavat suloiset 
ponit. Myös koi-
raväki on usein 
paikalla: puutar-
hassa häärii nuo-
ri Kooikerhondje 

Elsa-Loviisa, samoin voi tava-
ta myös chihuahua Helmi-Ast-
ridin ja hänen ”isosiskonsa” 
Lilli-Ilonan – kaikki toivotta-
massa iloisesti tervetulleeksi 
vierailijat!

Kukoistava kesäidylli – ihan 
lähellä! 
Tämä hieno nähtävyys ja vie-
railukohde on pääkaupunki-
seudultakin katsottuna ihan 
lähellä! Tämän jutun kirjoit-
tajalla on todellinen kotikent-
täetu, kun asustaa melkein 
tämän paratiisin naapurissa 
eli reippaalle kävelijälle ihan 
kävelymatkankin päässä. Kan-
ta-asiakaskortti on hankittu jo 

Helsinkiin on viime vuosina tullut useita uusia kuntoportaita. 
Suositut juoksuportaat sijaitsevat Paloheinässä sekä kaupungin 
pisimmät Malminkartanossa.

Melko uudet Myllypuron Alakivenpuiston kuntoportaat si-
jaitsevat Myllypuron liikuntapuistossa ja nousevat näyttävälle 
symmetrisen mukaiselle mäennyppylälle. Vastaavia kohteita, 
joissa huipulle nousee kahdet eri portaat eri suunnista, ei ole 
muita. Toisia portaita voi nousta ylös ja toisia laskeutua alas.

Niissä nousua huipulle on hulppeat 20 ja 26,5 metriä. Toinen 
160 porrasaskelmaa ja toinen 226 porrasaskelmaa. Osoite: Ala-
kiventie 10 00920 Helsinki

Näin pääset perille: Katso HSL:n reittioppaasta. Bussi 92 
lähtee Itäkeskus (M) ja kulkee Roihupellonkautta Myllypuroon 
Alakiventien päätepysäkille. Omalla autolla liikkuvat: Park-
kipaikkoja löytyy esim. Alakiventien varrelta, sekä viereisen 
Myllypuron liikuntapuiston parkkipaikalta. 

Myllypuron Alakivenpuiston harvinaiset kuntoportaat

Ko
on

nu
t j

a k
uv

at 
Lii

sa
 K

oti
mä

ki Linkki: www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/
osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/hae-yhteystietoja/
toimipistekuvaus?id=68542

Kaupungin muita kuntoportaita:
– Malminkartanon jätemäen kuntoportaat 

Portaissa on 426 askelmaa. Uusitut portaat valmistuivat 
kesällä 2021. Osoite: Naapuripellontie 10 00390 Helsinki 

– Paloheinän huippu ja portaat 
Rappuset johtavat 59 metriä korkean mäen huipulle ja as-
kelmia niissä on 254.  
Osoite: Pakilantie 124 00670 Helsinki

– Herttoniemen portaat  
Korkeutta portaiden yläpäässä on 32 metriä ja askelmia 
180. Portaiden levennys ja peruskunnostus valmistui nyt 
kesällä. Osoite: Majavatie 11 00800 Helsinki

– Savelanpuiston kuntoportaat 
Pihlajistossa sijaitsevissa uusissa kuntoportaissa on 179 
askelmaa ja 25 nousumetriä.  
Osoite: Pyynikintie 00710 Helsinki 

– Mäntymäen kuntoportaat Töölössä 
Töölönlahden kupeeseen on korona-aikana nousseet hienot 
kuntoportaat. Askelmia yhteensä 79.  
Osoite: Mäntymäentie 2 00250 Helsinki

keväällä. Ihastuttava puutarha 
tarjoaa kävijälleen lukematto-
mia hienoja elämyksiä, vaih-
tuvia kokemuksia, rauhallisia 
hetkiä, mahdollisuuden up-
poutua kauneuden maailmaan  
Tässä harmonisessa ympäris-
tössä luonto ja taidolla ja rak-
kaudella suunniteltu ja vaalittu 
puutarhakokonaisuus kietou-
tuvat niin upeasti yhteen.

Suosittelenpa lämpimäs-
ti ensi kesänä vierailua tässä 
ihastuttavaan puutarhassa - 
Eija´s Gardenissa. Ja samal-
la retkellä kannattaa tutustua 
myös Strömforsin Ruukkiin. 
Sepä olisikin sitten jo oma jut-
tunsa!  ❦
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Eva Frantz on Helsingissä 
vuonna 1980 syntynyt, 
nykyisin Espoossa asuva 

suomenruotsalainen toimitta-
ja ja kirjailija, joka jo lapse-
na haaveili kirjailijanurasta 
ja suunnitteli menestysteos-
ta. Esikoisdekkari Suvisaari 
ilmestyi Evan äidinkielellä, 
ruotsiksi, vuonna 2016, ja 
suomeksi se julkaistiin 2021. 
Suvisaaren jälkeen on ilmesty-
nyt kolme Anna Glad -dekka-
ria. Lisäksi on hän kirjoittanut 
lapsille ja nuorille.

Minä tutustuin Eva Frant-
ziin kuumana kesänä 2021, 
kun omassa ”kantakirjakau-
passani” Loviisassa Suvisaari 
osui ihan sattumalta käteen. 
Se oli mitä mainiointa helle-
päivien lukemista: kertoohan 
Suvisaari vakuutusyhtiön ke-
säparatiisista, lomasaaresta 
jossain Suomenlahdella, Es-
poon edustalla. Ja kun saa-
ren lomamökkeihin asettuu 
lomanviettoon ”sekalainen” 
joukko vakuutusyhtiön hen-
kilökuntaa perheenjäsenineen, 
alkaa tunnelma tiivistyä, van-
hat haamutkin ilmaantua, jän-
nitys lisääntyä – ja myrsky 
nousee ja väkeä alkaa oudosti 
kadota. Karmivaa tilannetta 
pahentaa myrskyn katkaise-
mat sähköt ja puhelinyhteydet, 

ja avunhakumatkasta myller-
tävällä merellä, sakeassa su-
mussa tulee uhkayritys…ja 
saarella odotetaan.  Suvisaari 
ei kuitenkaan mässäile millään 
tavalla väkivallalla. Kirjassa – 
kuten myöhemminkin ilmes-
tyvissä teoksissa - korostuu 
sujuva kerronta, ilmeikkäästi 
kuvatut, persoonalliset henki-
löhahmot ja suorastaan taitu-
rimaisesti kehitetty, mennei-
syyteenkin nivoutuva juonen 
punonta, jotka kaikki pitävät 
lukijansa otteessaan loppu-
sanoihin asti. 

Anna Glad -sarja 
Suvisaaren jälkeen Eva Frantz 
on julkaissut kolme Anna 
Glad -dekkaria. Kirjat sijoit-
tuvat pieneen uusimaalaiseen 
rannikkokaupunkiin, jonka 
poliisilaitoksen palvelukses-
sa on rikoskonstaapeli Anna 
Glad. 

Sarjan avausteos on vuonna 
2017 ilmestynyt Sininen huvi-
la, jossa eletään bloggarimaa-
ilmassa – kauniiden tarinoiden 
ja suloisten kuvien kääntöpuo-
li ei olekaan ihan niin kiiltoku-
vamainen.  

Palkittu Kahdeksas neito 
ilmestyi seuraavana vuonna. 
Tarina polveilee pikkukau-
pungissa sijaitsevassa oppi-

laitoksessa, niin opiskelijoiden 
kuin opettajienkin keskuudes-
sa, ja yhä enemmän alkaa löy-
tyä outoja yhtymäkohtia aina 
1980-luvulle asti, samaan ra-
kennukseen yhä tiukemmin ja 
tiukemmin kytkeytyen. Vuo-
den johtolanka -palkintoraa-
din perusteluissa mainitaan 
Kahdeksannesta neidosta mm. 
näin: ”Romaani kuvaa hienos-
ti suomenruotsalaisen pikku-
kaupungin miljöötä. Tarinaa 
kuljetetaan hienovireisesti ja 
jouhevasti. Jännitys rakentuu 
hiljalleen ja ilman liiallista vä-
kivaltaa.” 

Kolmannen(kin) Anna-tari-
nan, 381-sivuisen Tästä pelistä 
pois, luin melkein yhdeltä is-

tumalta. Aloitin talvimyrsky-
lauantaina 26.3. jo aamukah-
via odotellessa, yhden ulkoi-
lutauon taktiikalla - siihen oli 
hyvä syy, kun ulkona tuuli ja 
myrskysi, oli mitä mukavin-
ta käpertyä sohvalle ja sitten 
jo iltamyöhään sängyn uume-
niin, ja uppoutua tähän jänni-
tysnäytelmään. Monipolvinen 
ja taas menneisyydestäkin kai-
kuja keräävä tarina koukuttaa 
mukaansa, ainakin minut, ai-
na myöhäiseen yöhön ja kirjan 
viimeiselle sivulle saakka. 

Anna Glad -dekkarien pää-
henkilöt, Annan lisäksi, ovat 
kolmen kirjan myötä jo tulleet 
tutuiksi. Myös Annan yksityis-
elämän käänteet, pohdinnat 

❦ Teksti: Ilse Samuelsson, Kuvat: Ilse Samuelsson

Ilse Samuelsson, joka aikoinaan on toiminut Helmerien puheenjohtajana ja jäsenlehtemme päätoimittajana, on iloksemme 
tullut tämän vuoden alusta mukaan taas Helmeri-lehden toimittajaksi. Ilse on innokas lukija; hän antaa meille mielellään 
vinkkejä omista suosikkikirjailijoistaan ja -kirjoistaan. 

Dekkarikuningatar Eva Frantz 
– ja muutakin mukavaa

Eva Frantz on nopeasti lunastanut paikkansa suomalaisten 
dekkarifanien sydämessä. Vuonna 2019 hänet palkittiin Vuoden 
johtolanka -dekkaripalkinnolla teoksestaan Kahdeksas neito. 

Kirja-aarteita ja lukuelämyksiä. 

12 Helmeri 3-2022



ja kipuilutkin työn ja perhe-
elämän yhteensovittamisessa 
kulkevat tarinoissa mukana, 
vaikka toki kaikki teokset voi 
lukea täysin irrallisinakin. 

Ei pelkästään jännäreitä
Dekkaritarinoiden lisäksi lu-
kulistallani on toki muuta-

kin. Kaari Utrion elämäkertaa 
luen, vaikka välillä on tullut 
keskeytys kirjan jos toisenkin 
muodossa.  Kaarin elämässä 
olen jo pitkällä 1980-luvulla 
- ajatuksia herättävää ja pai-
navaakin tekstiä, paljon mie-
lenkiintoista luettavaa hänen 
lapsuudestaan, kouluvuosis-

taan, opiskeluajoistaan, per-
he-elämästä, ja ennen kaikkea 
kunnioitettavasta elämän-
työstä kirjailijana ja vaikut-
tajana. Ja taustalla ja rinnalla 
leijumassa myös menneiden 
vuosikymmenten poliittinen 
ilmasto, kulttuuriväen aatteet 
ja ajatukset.  

Ja kun tämä Anna-Liisa 
Haavikon toimittama Kaari 
Utrion elämäkerta on lopulta-
kin luettu, taidan seuraavaksi 
tarttua Meri Valkaman esi-
koisteokseen Sinun, Margot. 
Ja välissä aina jotain jännää, 
totta kai, kuten juuri nyt me-
nossa olevat Mirva Saukko-
lan jännärit: ”Silkkiä, safiireja 
ja salaisuuksia” sekä ”Sivelti-
menvetoja ja silmänlumetta”, 
joiden sivuilla antiikkietsivä 
Saara Lehtokorpea työtehtävät 
kuljettavat ympäri maailmaa. 
Uusi tuttavuus on mainoslau-
seiden mukaan koko maail-
man valloittanut menestys-
kirjailija Richard Osman ja 
hänen Torstain murhakerhonsa 
– ei yhtään hullumpaa, totean 
jo yhden kirjan kokemuksella.  

Lukeminen kannattaa aina, 
kaikenlainen lukeminen, ja  
välipalaksi sitten sanaristikoi-
ta!    ❦

Kirjailija, toimittaja, antiikki- ja muotiasiantunti-
ja, FT Mirva Saukkola ja uutuusteos. 

Kirjailijan signeerauksella.

Kutsu Helsingin Merkonomit ry:n syysvuosikokoukseen
Aika: keskiviikko 9.11.2022 kello 17.30

Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 3,
Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

TYÖJÄRJESTYS
1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösval-

taisuuden toteaminen
3.  Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsi-

joiden valinta
4.  Työjärjestyksen hyväksyminen
5.  Päätetään hallituksen jäsenten määrästä vuodelle 

2023
6.  Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
7.  Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajä-

senet
8.  Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023
9.  Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä halli-

tuksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- 
ja toimielimien jäsenille maksettavien korvausten 
perusteista

10.  Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelijajäse-
nen ja seniorijäsenen jäsenmaksun  sekä mah-
dollisen liittymismaksun suuruus ja tukijäsenten 
jäsenmaksun vähimmäismäärä.

11.  Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023
12.  Päätetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan 

palkkioista
13.  Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja se-

kä heille varamiehet tarkastamaan kalenterivuo-
den 2023 tilejä ja hallintoa

14.  Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
15.  Muut mahdolliset asiat
16.  Ilmoitusasiat
17.  Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Helsingin Merkonomien hallitus 
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Helmerin ruokanurkkaus ❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Sekoita vuorotellen muna-sokerivaahdon joukkoon siivilöityä 
jauhoseosta, sulatettua voita ja kädenlämpöistä maitoa. Vältä 
turhaa sekoittamista, jotta taikina ei sitkisty. Sekoita taikina 
nopeasti sekaisin sähkövatkaimella hitaalla teholla.

Ota vähän alle puolet taikinasta toiseen kulhoon ja lisää siihen 
siivilöity kaakaojauhe, kaneli ja maito.

Voitele pitkulainen kakkuvuoka. Kiva idea laittaa kakku pit-
kulaiseen vuokaan. Näin saadaan hienot raidat näkyviin. Saat 
kakusta marmorimaisen, kun lusikoit tai kaadat ensin vuokaan 
n. ½ dl vaaleaa taikinaa ja päälle kuvioit kaakaotaikinaa. Jatka 
näin vuorotellen loppuun asti ja vedä vielä veitsellä tai puutikul-
la pituussuunnassa kakun läpi viiva. Palat ovat kivan näköisiä 
ja jokainen pala näyttää erilaiselta. Jos taikinaa jää, laita loput 
taikinasta muffinivuokiin. Minulla oli aika pieni vuoka, joten 
taikinaa riitti muutamaan muffinssiin.

Paista marmorikakkua 175-asteisen uunin alatasolla 40-50 
minuuttia.

Tätä kakkua ei kannata ylipaistaa, jotta kakku jää 
meheväksi. Eli, vahdi kakkua paiston aikana. Tarkista 
kakun kypsyys tikkutestillä. Paina paistettuun kak-
kuun cocktailtikku, jos tikkuun ei tartu taikinaa on 

kakku kypsä. Jos tikkuun tarttuu taikinaa, niin jatka 
paistamista noin viiden minuutin jaksoissa ja tarkista 

tilanne välillä. Ota kakku pois uunista, kun se on kypsä.
Kumoa 10 minuuttia jäähtynyt kakku ritilälle ja anna jääh-

tyä kokonaan. Anna jäähtyä kunnolla ja voit sihdata pinnalle 
tomusokeria. Keikauta kakku ensin ritilälle. Kääri jäähtynyt 
marmorikakku kelmuun ja säilytä jääkaapissa.

Ja nauti kakusta!

Niin, siis mikä kakku? Marmorikakku. Se on vähän niin kuin 
tiikerikakku, mutta kuitenkin erilainen versio. Hauskat rai-
dat ovat tiheämpiä kuin tiikerikakussa ja mauksi on lisätty 

kanelia ja maitoa. Tietenkin makuun vaikuttaa myös se, että 
tässä vatkataan ensin munat ja sokerit vaahdoksi. Tiikerikakussa 
vatkataan ensin voi ja sokeri. Tässä on vaihtelua perinteiseen 
tiikerikakkuun. Kannattaa kokeilla, todellakin kokeilemisen 
arvoinen kakku.

Löysin tämän mainion Marmorikakku-ohjeen netistä. Olen 
tietenkin jonkin verran muokannut ohjetta omaan makuun sopi-
vammaksi. Nyt jaan teille tuunaamani kakkuohjeen kuvien kera.

Ainekset:
3 kananmunaa
2 dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
¼ tl suolaa
120 g voisulaa
2 dl  maitoa, kädenlämpöistä
3 ½ dl vehnäjauhoja
1 ½ tl leivinjauhetta
⅓ tl ruokasoodaa
2 rkl  tummaa kaakaojauhetta
½ tl kanelia
½ dl maitoa, kädenlämpöistä

Valmistus:
Vatkaa sähkövatkaimella noin (5 minuuttia) huoneenlämpöiset 
kananmunat, sokeri, vaniljasokeri ja suola, kunnes vaahto on 
vaaleaa ja kuohkeaa. Siivilöi vehnäjauhot, leivinjauhe, ruoka-
sooda kulhoon.

Samasta taikinasta kakku 
ja kuohkeat muffinssit.

Kaunis Marmori- 
kakku kerää katseet!

Levitä vaalea ja tumma taikina vuorotellen vuokaan. Jäähdytä kakku ritilän päällä.
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Pirkan kesän kuulumisia
❦ Teksti ja kuva: Keijo Nyström

Tervehdys teille kaikille tu-
tuille ja tuntemattomille, 
sillä onhan siitä jo aikaa, 

kun viimeksi olen kirjoitellut 
kuulumisistani. Nimeni on siis 
Pirkka ja syyskuun alussa tu-
len 5 vuotta vanhaksi kolliksi.

Tämä kesä on ollut minulla 
tapahtumia täynnä, toki läm-
pö alkaa tuntua jo minullakin, 
vaikka monet ihmiset väit-
tävät, että kissat pitävät läm-
möstä, mutta kohtuus näissä-
kin helteissä.

Keväällä ja alkukesästä sain 
olla paljon Lohjalla: sekä mö-
killä että kissakaverini Kössin 
luona, kun hänen isäntänsä 
matkusti aika usein. Kössin 
luona oli mukava olla, kun ei 
tarvinnut pitää valjaita - kuten 
kotona Vantaalla - ja voi olla 
ulkoterasseilla, kun oli ulko-
häkki käytössä.

Lisäksi lasitetulla terassilla 
oli ilmalämpöpumppu, joka 
toi mukavaa viilennystä, vaik-
ka ulkona olikin tosi lämmintä.

Kotona Myyrmäessä käyn 
isännän kanssa pari kolme ker-
taa päivässä noin tunnin lenkil-
lä. Alkukesästä olikin mukava 
liikuskella ja etsiä hiiriä lähi-
metsästä, mutta tänä kesänä en 
ole montakaan hiirtä nähnyt, 
puhumattakaan kiinniotosta.

Punkkeja on isäntä ottanut 
irti turkistani vain muutamia, 
verrattuna viime kesään, kun 
joka ulkona olon jälkeen ”ny-
pittiin” turkistani useita punk-
keja irti. Liekö myös punkkien 
elämään ja oloon vaikuttanut 
tuo kuumuus.

Mulla on täällä lähitaloissa 
pari kissakaveria, tyttökissoja, 
joista toinen on niin sanottu 
”espanjatar”, kun on tullut Es-

Helmerien hallituksen jäsen Keijo Nyström kertoo meille adoptiokissansa Pirkan 
vauhdikkaista kokemuksista eläimenä ihmisten maailmassa.

panjasta. Tämä tyttö on muu-
ten tosi tumma ja muutenkin 
nätti kaveri. Joka päivä yritän 
katsella, näkyykö näitä tyttö-
kissoja mäellä, mutta aika har-
voin nekin ulkona ovat.

Ulkona ollessani makoilen 
aika paljon sekä nurmikolla 
että katukiveyksillä, sillä ne 
ovat hieman viileämpiä paik-
koja, varsinkin kun etsin var-
jopaikkoja. Isäntä ei oikein 
pidä, kun joutuu auringossa 
seisoskelemaan, kun minä 
viileässä paikassa varjossa 
makoilen.

Joskus kyllä turkkia ”kutit-
taa”, joten kiereskelen tuossa 
lähellä olevalla hiekkatiellä.

Isännän mukaan turkki on 
aina ”harjattava” sen jälkeen...
miksiköhän!

Talon muut ihmiset pitävät 
minusta ja minä myös heistä, 
joten rapsutuksia saan päivit-
täin aika tavalla. Lisäksi he 
istuskelevat parvekkeiden al-

la olevilla penkeillä aamupäi-
vällä ja iltapäivällä taas pihan 
grillipaikan penkeillä ja kei-
nussa varjossa. Minä menen 
mukaan kuuntelemaan päivän 
jutut, kun itse voin makoilla 
vähän aikaa ja saada noita rap-
sutuksia.

Kyllä vielä metsästysintoa 
riittää. Voin ajaa takaa oravia 
ja jopa kyyhkysiä, mustaras-
taita ym. lintuja, mutta varik-
sen poikaset jätin rauhaan, kun 
heidän vanhempansa syöksyi-
vät sekä minun että isännän 
”kimppuun”.

Enhän minä noita elukoita 
saa kiinni, kun olen valjaissa 
ja isäntä pitää huolta, että en 
liikaa innostu.

Onneksi noihin pihan män-
tyihin voi teroitella kynnet ja 
joskus jopa innostun kiipeä-
mään niihin.

Olen lisäksi päässyt mustik-
kametsään ja raivaamaan puita 
isännän kanssa, kun yksi iso 

kuusi miltei katui mökkitien 
päälle ukkosmyrskyssä ja jäi 
niin sanotusti konkkaan muu-
taman koivun varaan.

Tulihan siitä paljon oksia, 
joita nyt ajellaan kaatopaikal-
le. Ennen kuulemma nämä ok-
sat sai polttaa, mutta nykyään 
niistä tehdään kaatopaikalla 
haketta.

Eipä tässä muuta, kun toi-
vottelen teille kaikille lukijoil-
le vielä kauniita säitä ja odo-
tellaan syksyä, kun ilmat al-
kavat viilentyä. Kyllä me taas 
talvella saamme palella. Olen 
kuullut, että sähköä joudutaan 
ensi talvena säästämään, joten 
villapaidat ja -sukat tulevat 
varmaan tarpeeseen.

Onneksi minulla on paksu 
turkki, joka lämmittää ja pää-
senhän yöllä isännän jalkojen 
juureen nukkumaan ja lämmit-
telemään.

Terveisin Pirkka
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Kivirantani, sielunmaisemani 

Ihailen omaa sielunmaisemaa,
kuuntelen tuulen kohinaa, 

metsän rauhaista huminaa. 
Katselen metsäni vihreyttä, 
katselen järveni heleyttä.

Mustikkamättäillä pysähtelen, 
metsäni aarteita poimien. 
Kanttarelleja etsiskelen, 

tyytyväisenä koriani täyttelen. 

Katson ylös, korkeaa taivasta, 
sen värejä, valoa, kirkkautta. 
Katselen auringonnousuja, 
kuuntelen lintujen lauluja. 
Ihailen auringonlaskuja, 

taivaan maalarini siveltimen vetoja.    

Rakastan kevättä ja kesää, 
kun kaikki on täynnä – elämää! 

Syksyn ruskaiset päivät ovat kauniita,  
kun luonnon värit ovat niin runsaita. 

Syksyllä ajatus vaipuu joskus myös haikeuteen, 
kun muuttolintujen parvet suuntaa kaukaisuuteen. 

Joulun aika koskettaa aina sydämeen, 
pihakuuset tuikkivine kynttilöineen,

metsä lumipeitteisine oksineen. 

Talven pyryjen kanssa taiteilen, 
tai välillä jopa taistelen, 

vähän fiiliksen mukaan eläen   
kun lumitöiden kanssa aherran –  
ja samalla lumimaisemaa ihailen,

valkoisella hangella kävelen, 
lumivalkoisista aamuista nauttien – 

ja uutta kevättä, joutsenia, kuikkia, kurkia, 
kiihkeästi odottaen.    

Jos elämän taivaalla tummat pilvet kohtaa, 
tämä maisema tuskasta, surusta, valoon johtaa. 

Ja kun elämä tarjoaa ilon, onnen hetkiä, 
on askel kevyt täällä tehdä retkiä. 

Tässä maisemassa intoutuu taas runoilemaan, 
kun näillä rannoilla, metsissä lähtee kulkemaan. 

Runosuoni alkaa pulppuamaan, 
ajatukset rönsyämään. 

Rakastan niin tätä luonnon kauneutta.
kaikkea tätä rauhaa ja hiljaisuutta.   

Tämä –  Kivirantani rakkaani, Mäntyniemeni omani,  
Särkjärveni kirkkahin - se on voimamaisemani,

täällä on minun voimani, 
iloni ja onneni.  

Ilse Samuelsson
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To 15.9. ja ke 21.9. klo 19.00 
Stephan Elliott ja Allan Scott

PRISCILLA, AAVIKON KUNINGATAR 
Helsingin kaupunginteatteri, Suuri näyttämö

Bilemusikaalien klassikko
Helmereille on varattu paikkoja kahteen eri Priscilla-näytökseen.

Liput: Eläkeläislippu 76,00 euroa, peruslippu 79,00 euroa, 
0piskelijalippu (muutama) 34,00 euroa. Kaikki paikat perman-
nolla.
Maksuviitteet: 5416 ja 40086 (21.9.)
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.

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

Pe 16.9. klo 13.15
PERJANTAIPIKNIK-RISTEILY
Viking XPRS

Ohjelmassa seurustelua, hyvää ruokaa ja ostoksia, sekä Matka-
Agenttien ja Viking Linen matkavinkkejä ja ideoita.

Ohjelma:
klo 13.15 kokoontuminen ja maihinnousukorttien jako Viking Linen 
Katajanokan terminaalissa
klo 14.15 Viking XPRS lähtee Helsingistä. Kokousosastolla tarjolla 
”napostelubuffet”: pientä purtavaa, viiniä/olutta/virvoitusjuomia, 
sekä Helmerien Merja Äimäsen, Matka-Agenttien Ilse Samuelsso-
nin ja Viking Linen Christina Rönnmanin puheenvuorot: mitä, 
missä ja minne…!
klo 16.45 laiva rantautuu Tallinnaan, ei maihinmenomahdollisuutta.
klo 17.15 laiva lähtee Tallinnasta, Syysbuffet -päivällinen ruokajuo-
mineen. Ja ostosaikaa ja seurustelua – kokoustila on Helmeri-ryh-
män käytössä koko matkan ajan.
klo 20.00 saapuminen Helsinkiin.
Piknik-risteily sisältää kaiken tämän: * risteilyn * kokoustila käy-
tössä koko risteilyn ajan * tervetulomaljat * napostelubuffet juomi-
neen * Syysbuffet-päivällinen ruokajuomineen * ”matkainfot”.

Hinta: 27,00 euroa/hlö
Maksuviite: 40112
Ilmoittautuminen päättynyt.

Mikäli osallistuminen perutaan maksupäivän jälkeen, ei takaisin-
maksua.
MUISTA: Ilmoita syntymäaikasi. Matkalle mukaan tarvitaan passi/
EU-henkilökortti.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

To 6.10. klo 8.30
ANASTASIA-MUSIKAALIRETKI
Tampereen Teatteri

Ohjelma:
Klo  8.30     Lähtö Mikonkadun tilausajopysäkiltä Erikssonin bussilla 
kohti Humppilaa 
Klo 10.25-11.25 Ateljé Heljä 
Tapaamme professori, keramiikkataiteilija Heljä Liukko-
Sundströmin Humppilan Ateljé Heljässä. Taiteilija kertoo 
ateljeestaan, teoksistaan, taiteestaan ja mm. vuosistaan Arabian 
tehtaan suunnittelijana 1962–2016. Aikaa on myös ateljeeostoksille. 
Myynnissä on Heljän uniikkikeramiikkaa, kirjoja, kortteja ja julisteita.
Klo 11.30-12.20 Ajo Tampereelle 
Klo 12.30-13.30 Ravintola Myllärit, Åkerlundinkatu 4. Tullin alueelle 
nousi 1900-luvun vaihteessa mittava määrä teollisuusrakennuksia, 
joista Mylläreiden höyrymyllyrakennus 1903. Vuodesta 1987 tiloissa 
on toiminut ravintola. Hanna ja Santeri Tiitola ottivat Myllärit 
haltuunsa 2006.
Nautimme noutopöydästä kotiruokalounaan, johon sisältyy 
salaattipöytä, keitto, leipä ja kaksi pääruokaa lisukkeineen, lopuksi 
kahvi/tee sekä pieni makea. 
Klo 13.35  Bussi lähtee Tampereen Teatteriin, Keskustori 2 (ajo 2,6 
km, 6 min). Takit voi jättää autoon. (Narikka 2 €).
Klo 14.00 -n.16.35 Anastasia-musikaali
Tampereen Teatteri tuo 
ensimmäisenä Suomes-
sa ensi-iltaan 3.9.22 
loisteliaan Anastasia-
musikaalin! Teatterille 
on myönnetty lupa 
tehdä 2016 kantaesite-
tystä ja Broadwayn val-
loittaneesta musikaa-
lista oma versio. Musi-
kaali pohjaa Romanovi-
en suvun ja keisari Nikolai II:n perheen kohtaloon, ja siihen liitet-
tyyn kiehtovaan mysteeriin. Taianomainen tarina kuljettaa Romanovi-
en palatsista Venäjän vallankumouksen keskelle ja Pariisiin, missä 
nuori ja rohkea Anja etsii itseään ja menneisyyttään.

Musikaalin kestoarvio 2,35 tuntia. Hyvät permantopaikat rivien 6-9 
keskellä. Rivitoiveen saa aina esittää. Kotimatka alkanee 16.50 
kieppeillä (n.15 min kuluttua näytelmän loppumisesta).                                                                                
Reilun parin tunnin kuluttua saavumme Helsinkiin 
Liput jaan bussissa. Lähetän ennen retkeä infoa.

Hinta: 112,00 euroa
Maksuviite: 40154
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Vetäjänä Irene Uimonen

Osallistumismaksutili: FI88 1270 3000 1009 95.

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

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

tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen. 

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

Tapahtumakalenteri
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Tapahtumakalenteri

Su 16.10. klo 14.00
HS ESITTÄÄ: MUSTA LAATIKKO 18
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, 00100 Helsinki

Uusi Musta laatikko syksyllä Kansallisteatteriin
Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia ainutkertaisena elävänä 
esityksenä. Huippusuosittujen iltojen aikana kuullaan kymmenkunta 
pitkään valmisteltua tositarinaa, joita ei ole aiemmin Helsingin Sa-
nomissa tai muualla kerrottu. Esiintyjinä ovat HS:n toimittajat ja 
kuvaajat. Musta laatikko etenee kuin sanomalehti: aiheiden kirjo 
sekä yllättää että viihdyttää. Esitysten sisältö vaihtelee taloudesta 
ja politiikasta esimerkiksi ajankohtaisiin ulkomaan konflikteihin, 
analyyseihin, kiehtoviin reportaaseihin ja kulttuuriin sekä urhei-
luun. Mukana on myös koskettavia henkilötarinoita.
Esityksissä on kaikkiaan käynyt yli 30 000 katsojaa talvesta 2016 
alkaen.
Esitys kestää n. 2,5 tuntia. Paikat ovat permannon riveillä 4-9.
 
Hinta: 34,00 euroa, opiskelijat 24,00 euroa.
Maksuviite: 40109
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuk-
sia.

Liput saat Sinikka Laitiselta/SOK:n Eläke-Eevat teatterin aulassa 
heti ulko-ovista oikealla.

Ti 25.10. klo 19.00
ENSIMMÄINEN TASAVALTA
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki 

Esa Leskisen Ensimmäinen 
tasavalta on Kansallis- 
teatterin 150-vuotisjuhla-
näytelmä

Ensimmäinen tasavalta on 
kertomus siitä, kuinka tsaarin 
vallan alla viruvasta, Euroo-
pan takapajuisimmasta sääty-
yhteiskunnasta vähitellen 
muotoutui demokraattinen, 
moniäänisyyttä ja oikeusval-
tioperiaatetta kunnioittava 
Suomi. Esityksen näkökulma-
henkilönä on Suomen ensim-
mäinen presidentti ja tasa-
valtaisen hallitusmuodon luoja Kaarlo Juho Ståhlberg (1865-1952), 
jonka kuolemasta tulee tänä syksynä kuluneeksi 70 vuotta. 
Suomalainen kansanvalta ja parlamentarismi henkilöityvät kenties 
enemmän kuin kehenkään muuhun juuri Ståhlbergiin - stoalaisen 
tyyneen valtiomieheen, jonka ansiot ovat ihmeen vaivattomasti 
unohtuneet sankaritarinoiden varjoon.

Ensimmäinen tasavalta on ajankohtainen kertomus historiasta, 
joka ei suostu katoamaan. Se on myös Kansallisteatterin 150-vuo-
tisjuhlanäytelmä. Ståhlbergin roolissa esiintyy loistava Vesa Vierik-
ko, jonka lisäksi näyttämön kansoittavat kotimaisen historian hen-
kilöt valovoimaisten näyttelijöiden upeasti tulkitsemina.

Hinta: 39,00 euroa 
Maksuviite: 40138
Ilmoittautumiset ja maksut 15.9. mennessä.
Hyvät permantopaikat riveillä 5-6. Lisäpaikat 1.8. jälkeisiin varauk-
siin: rivi 3 sekä aitioiden vasen 1-2 ja oikea 5-6 ensimmäisiltä ri-
veiltä.

Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat ilmoittaa myöhemmin lippujaosta.

To 27.10. klo 19.00
Ernest Thompson:

KULTALAMPI
Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki

Ihastuttava Kultalampi Helsingin Kaupunginteatterin Arena-näyttä-
möllä
Kultalampi – ”Aina sydämessä” on haikea ja koskettava kuvaus per-
heestä ja itsensä hyväksymisestä.

Kultalammen ensi-ilta Brodwaylla 1979 oli huikea menestys. Sa-
moin ikimuistoinen elokuva vuodelta 1981, jonka pääosissa loistavat 
Henry Fonda, Katharine Hepburn ja Jane Fonda - kolme Oscaria, kol-
me Golden Globea sekä Bafta-palkinto. Näytelmää on esitetty eri 
puolilla maailmaa.

Rooleissa: Heidi Herala, Juhani Laitila, Jussi Puhakka, Emilia Sini-
salo, Sauli Suonpää ja Kuura Rossi/Vertti Uusitalo. 

Ohjaus: Tuomo Aitta, suomennos: Arto af Hällström, sävellys ja  
äänisuunnittelu: Kalle Chydenius.

HKT:n Kultalammen ensi-ilta on 8.9. Kesto varmistuu ensi-iltaviikol-
la.
Hinta: 41,00 euroa 
Maksuviite: 40060
Ilmoittautumiset ja maksut 20.9. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

To 27.10. klo 8.30
LAHDEN KULTTUURIRETKI

Matkan hintaan sisältyvät opastus uudessa Malva-museossa, lounas 
Trattoria Seurahuoneella, Lahden kaupunginteatterin Rouva C -näy-
telmä, kuljetus ja mukavaa seuraa.

Matkaohjelma                     
Klo 8.30 Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista Erikssonin bussilla 
kohti Malvaa. 
Klo 10.05-11.20 Visuaalisten taiteiden museo Malva, Päijänteen-
katu 9. Opastus klo 10.15-10.55.

Uuden museon muodostavat entiset Lahden taidemuseo ja juliste-
museo. Malvaan kuuluu taide, julisteet ja muotoilukin. Malva toimii 
Malskilla aivan Lahden keskustan kupeessa, kauniin Kirkkopuiston 
vieressä, vanhassa Mallasjuoman panimokiinteistössä.

Muista ottaa mukaan Museokorttisi, niin säästät yhden näyttelyn 
pääsymaksun 8 €. Ennen opastuksen alkua leimauta Museokorttisi ja 
pyydä varmuuden vuoksi pääsy kaikkiin näyttelyihin, jos vaikka ehdit 
käväistä pikaisesti jossain muuallakin kuin Juurissa. Ilmainen nume-
rolukollinen säilytyslokero. Irene maksaa opastuksen ja museokortit-
tomien pääsymaksun.
Klo 10.15-10.55 Juuret – aarteita kokoelmista, 5. krs. Varattu 2 
opasta (max 30 hlöä/ryhmä)
Juuret esittelee museon säilyttämiä julisteita, taideteoksia ja huone-
kaluja. Kokoelmat ovat juuret, joista museon kaikki toiminta muotou-
tuu. Paikallisuus nostetaan jalustalle omien kokoelmien lisäksi myös 
näyttelyn tekijöiden kautta: Palkittu lahtelaismuotoilija ja sisustus-
arkkitehti Tapio Anttila on suunnitellut Juuret-näyttelyn arkkitehtuu-
rin ja ilmeen. Tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi.
Klo 11.25  Bussi lähtee, Trattoria Seurahuone, Aleksanterinkatu 14 
(Takit autoon.)
Klo 11.35-12.30 Trattorian lounasbuffet
Noutopöytään sisältyy runsas alkupalapöytä, maittava keitto ja Seu-
rahuoneella aamulla leivottua leipää. Pääruoka tuodaan pöytään (va-
littava kahdesta vaihtoehdosta). Kahvi/tee ja pieni makea. Opaste 
Eläke-Eevat. HUOM! Ilmoita ruokarajoitteesi paikkaa varatessasi.
Klo 12.35-12.45 Bussilla Lahden kaupunginteatteriin, Kirkkokatu 14 
(Takit autoon).
Klo 13.00-n.15.10 Eero-näyttämön Rouva C -näytelmä                   
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Tapahtumakalenteri
Rohkea ja siksi 
vaarallinen. Kuinka 
Minna Canthista tulee 
Minna Canth?
Rouva C. on moderni, 
rohkea, hauska, yllättä-
vä ja raikas tulkinta 
kansallisnäytelmäkirjai-
lijamme Minna Canthin 
(1844-97) nuoruus-
vuosista. Näytelmä 
pohjautuu Minna Rytisalon arvostettuun kirjaan Suomen ensimmäi-
sestä huomattavasta naisnäytelmäkirjailijasta ja yhteiskunnallisesta 
vaikuttajasta Minna Canthista.

Dramatisointi Heini Tola, ohjaus Aino Kivi. Rooleissa: Annukka 
Blomberg, Laura Huhtamaa, Mikko Jurkka, Mari Naumala (Rouva C), 
Teemu Palosaari, Miila Virtanen (vier.) sekä Arttu Malin, Henna Pek-
kanen.  

Näytelmän kestoarvio 2:10. Eero-näyttämö 294 paikkaa, 8 riviä. Pai-
kat riveillä 3-6. 

N. klo 15.25  lähdemme kohti Helsinkiä 
Liput jaan etukäteen bussissa. Otathan museokortin mukaan (sääs-
tät pääsymaksun 8 €). Lähetän ennen retkeä infoa.

Hinta: museokortilla 72,00 euroa ja ilman korttia 80,00 eu-
roa. Kerrothan varatessasi, onko Sinulla museokortti ja mainitse 
mahdolliset allergiasi.
Maksuviite: 40170
Ilmoittautumiset ja maksut 16.9. mennessä

Vetäjänä Irene Uimonen
 

Ke 2.11. klo 19.00
INNOCENCE
Suomen kansallisooppera
Helsinginkatu 58, Helsinki

Kaija Saariahon säveltämä ja Sofi Oksasen kirjoittama Innocence 
on ravisteleva, kahdessa aikatasossa liikkuva ooppera 
menneisyyden haavoista, ajan kulumisesta ja irti päästämisestä. 

Innocence sai kantaesityksensä Aix-en-Provencen festivaalilla 
heinäkuussa 2021 koronan siirrettyä sitä vuodella eteenpäin. 
Muut yhteistuotantokumppanit Suomen kansallisooppera, Lontoon 
Royal Opera House, Alankomaiden ooppera ja San Franciscon 
ooppera.

Musiikki: Kaija Saariaho. Libretto: Sofi Oksanen. Dramaturgi-kääntä-
jä: Aleksi Barrière. Ohjaus, dramaturgia: Simon Stone. Lavastus: 
Chloe Lamford. Puvut: Mel Page. Valaistus: James Farncombe. Musii-
kinjohto: Clément Mao-Takacs.

Useita esityskieliä. Tekstitys suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kes-
to 1:45, ei väliaikaa.  Suositus yli 12-vuotiaille.
Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat oikealta riveillä 7-10. Rivitoi-
ve on aina suotava.

Helmeri-hinta: 92,00 euroa (perushinta 106 €), opiskelija/
nuoriso (alle 20 v.) 64,00 euroa.
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Maksuviite: 40086

Liput saat Irene Uimoselta, joka ilmoittaa lippujaosta myöhem-
min.

Su 6.11. klo 16.00 
GIGLI-2022 GAALAKONSERTTI
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46-48, Helsinki

Gigli-konsertissa ooppera-aarioita ja klassista musiikkia tulkitsevat 
italialaiset ja suomalaiset oopperalaulajat:

Johanna Rusanen-Kartano, sopraano, Ville Rusanen, basso-barito-
ni, Rossana Rinaldi, mezzosopraano, Francesco Malapena, tenori, 
Jari Hiekkapelto, piano, Laura Pyrrö, juontaja, sopraano

Hinta: 42,00 euroa 
Maksuviite: 40141
Ilmoittautuminen ja maksut 9.9. mennessä.
 
Hyvät permantopaikat riveillä 4-7.
Liput saat Maikki Laivaaralta/Eläke-Eevat ala-aulassa ulko-ovien 
oikealla puolella klo 15.20-15.40.
 

To 10.11. klo 19.00
Christopher Hampton – Leea Klemola – Rosa Maria Perä

VAARALLISIA SUHTEITA
Studio Pasila, Ratamestarinkatu 5, Helsinki
 
Juonittelun villi vyyhti
Teatterintoimintaa spon-
soroi kirkko, joten ohjel-
miston on oltava raama-
tullista. Ohjaaja Raili 
Wahlman haluaa Vanhaan 
testamenttiin pohjaavaan 
näytelmäänsä päärooliin 
Saatanaksi ehdottomasti 
talon oman näyttelijän 
Rauno de Tourvellin. Al-
kaa juonittelujen ja tun-
teilla leikkimisen vyyhti, 
jossa Wahlmanin tulee 
vietellä de Tourvelli roo-
liin kaikkia taiteen ja seksuaalisuuden sääntöjä hyväksi käyttäen. Sii-
nä vaiheessa, kun aito rakkaus puuttuu peliin, riistäytyy homma täy-
dellisesti käsistä.

Vaarallisia suhteita on villin mielikuvituksellinen päivitys tunne-
tusta klassikosta ja Leea Klemolan ensimmäinen näytelmä 
Kaupunginteatterissa.

OHJAUS: Anna-Elina Lyytikäinen
ROOLEISSA: Riitta Havukainen, Juha Jokela, Pertti Koivula, Merja La-
rivaara, Kari Mattila, Eija Vilpas, Sari Haapamäki ja Mikko Virtanen

Hinta: 34,00 euroa
Maksuviite: 40183
Ilmoittautumiset ja maksut 4.10. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ti 15.11. klo 11.00
SENIORISOPPA
Helsingin Kaupunginteatteri, Suuren näyttämön lämpiö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Lupa laulaa mukana
Seniorisoppa® sisältää muistoja ja musiikkia, yhdessä nautitun keit-
tolounaan ja kiireetöntä jutustelua. Seniorisoppa® tarjoilee mennei-
den vuosikymmenten iskelmiä ja laulelmia, joista tutuimmat varmasti 
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houkuttelevat yhtymään lauluun. Merja Larivaara esiintyy konser- 
tissa solistina yhdessä näyttelijä Kari Mattilan ja nelihenkisen 
orkesterin kanssa.

Seniorisoppa®-konsepti on näyttelijä Merja Larivaaran ideoima. Hän 
on mukana koko tapahtuman ajan paitsi musisoimassa, myös jutus-
telemassa, soppalounaalla ja saattelemassa konserttivieraita koti-
matkalle. Lipun hintaan sisältyy konsertti (kesto noin 45 minuuttia) 
sekä keittolounas suuren näyttämön lämpiössä. Tarjoiltava keitto on 
laktoositon ja vegaaninen kasviskeitto. Tilaisuus kestää noin puoli-
toista tuntia.

Aikataulu:
Klo 10.15 ovet avataan 
Klo 11.00 konsertti alkaa, ruokailu konsertin jälkeen 
Klo 12.30 tilaisuus päättyy

Hinta: 18,00 e (sisältää konsertin ja soppalounaan)
Maksuviite: 40073
Ilmoittautumiset ja maksut 12.10. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ke 23.11. klo 19.00
Christopher Hampton – Leea Klemola – Rosa Maria Perä

KRIS OCH KATASTROF I MUMINDALEN
Lilla Teatern
Yrjönkatu 30, Helsinki
 
Tove Janssonin 
sarjakuvat ensim- 
mäistä kertaa 
näyttämöllä!
Rakastetut Muumihah-
mot pohtivat olemista, 
identiteettiä ja maail-
mantilaa muumifilosofi-
an mukaisesti tässä musiikintäytteisessä, nukketeatteriestetiikan 
avulla kerrotussa esityksessä. Esitys on suunnattu aikuisille, kuten 
alkuperäisteoksetkin.

Esitys on ruotsinkielinen ja se tekstitetään suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi mobiilisovelluksen kautta. Ensi-ilta on 1.10.2022. Suo-
situsikäraja 10 vuotta.

OHJAUS: Jakob Höglund
ROOLEISSA: Ulriikka Heikinheimo, Lumi Aunio, Robert Kock, Reetta 
Moilanen, Elena Rekola, Pia Runnakko, Ursula Salo, Riina Tikkanen, 
Alexander Wendelin ja Joachim Wigelius.

Hinta: 32,00 euroa
Maksuviite: 40196
Ilmoittautumiset ja maksut 18.10.mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
 

To-la 1.-3.12.
PIKKUJOULUMATKA RIIKAAN

Matkaohjelma (sitoumuksetta, muutokset mahdollisia):
Torstai 1.12. / lento Helsinki – Riika, kaupunkikiertoajelu ja 
kävelykierros (lounas)
Finnairin lento Helsingistä Riikaan klo 08.00-09.10. Suomenkielinen 
paikallisopas ja bussi ovat vastassa kentällä. Kaupunkikierros, jonka 
aikana nähdään tämän Daugava-joen rannoilla sijaitsevan Latvian 
pääkaupungin keskusta-aluetta, ja sen tärkeimmät nähtävyydet ja 
tunnetuimmat rakennukset – ja ihaillaan upeaa ja monipuolista ark-

kitehtuuria tässä vanhas-
sa hansa- ja jugendkau-
pungissa. Historialliseen 
vanhaan kaupunkiin tu-
tustutaan kävelykierrok-
sella. Kierroksen päät-
teeksi yhteinen lounas.  
Majoittuminen ydinkes-
kustassa sijaitsevaan Gu-
tenbergs-hotelliin. 
Lisätiedot esim. Riian kansallisoopperan ohjelmistosta sekä Riian 
kuuluisan tuomiokirkon urkukonserteista myöhemmin.
Perjantai 2.12. / vapaapäivä (illallinen)
Aamiainen hotellissa. Perjantaina on vapaata aikaa tutustua kaupun-
kiin, sen moniin museoihin, joulutoriin, kauppoihin, kahviloihin.  Il-
lalla Helmereiden yhteinen pikkujouluillallinen.
Lauantai 3.12. / retki Rundaleen, lento Riika-Helsinki (lounas)
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutuksen jälkeen lähdetään Riian 
ulkopuolelle, vierailulle upeaan Rundalen barokkipalatsiin. Tämän lin-
nan on suunnitellut maailmankuulu arkkitehti, Bartolomeo Rastrelli, 
jonka käsialaa ovat myös Pietarin kauneimmat palatsit. Loistelias lin-
na on suunniteltu 1700-luvulla, ja sitä on pidetty aikoinaan Kuurin-
maan pienois-Versailles›na.  Retkellä lounas. Rundalessa ajetaan suo-
raan lentokentälle, josta Finnairin lento Helsinkiin klo 18.05-19.20.
Hotelli: Gutenbergs ****
Doma laukums 1, Riga, LV-1050, Latvia, puh.: +371 67 814 090

Hinta: 695,00 euroa/hlö
Maksuviite: 40167
Ilmoittautumiset: Helmerien nettisivut, 20.9. mennessä. 
(HUOM! Ilmoittautumisen yhteydessä: nimi kuten passissa, osoite, 
puhelinnumero, mahdollinen erikoisruokavalio, Finnairin Plus-kortin 
nro).

Maksut: Varausmaksu 25 % matkan hinnasta eli 174 €/hlö 
maksetaan Helmerien tilille 23.9. mennessä. Loppumaksu 13.10. 
mennessä.

Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot veroineen sekä 1 matkalauk-: * Finnairin reittilennot veroineen sekä 1 matkalauk-
ku ruumaan (23kg) * matkaohjelman mukaiset kuljetukset * majoitus 
Riiassa, hotelli Gutenbergs, jaetussa kahden hengen huoneessa aami-
aisella * kaupunkikierros sekä kävelykierros vanhassa kaupungissa * 
retki Rundalen barokkilinnaan * 2 lounasta, 1 illallinen * suomenkie-
linen paikallisopas retkillä ja kuljetuksilla.
Lisämaksusta: yhden hengen huonelisä 80 € (yksinmatkustavan pi-
tää varata yhden hengen huone) *etukäteen varatut istumapaikat 
Finnairin lennoilla
Peruutusehdot: 90 vrk-65 vrk ennen matkan alkua tulleista peruu-
tuksista peritään varausmaksu. 64 vrk-30 vrk ennen matkan alkua 
tulleista peruutuksista peritään 50 % matkan hinnasta. Tämän jäl-
keen tulleista peruutuksista peritään 95 % matkan hinnasta.
Matkaehdot: Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille (matkalla ei es-
teettömiä kuljetuksia eikä esteetöntä hotellia, ja retkillä kävellään). 
Matka edellyttää minimiosallistujamäärää (15).  Suosittelemme mat-
kavakuutusta! Matkalle tarvitaan voimassa oleva ulkomaan passi/
henkilötodistus.
Matkaan sovelletaan matkan varaushetkellä voimassa olevia Yleisiä 
matkapakettiehtoja sekä vastuullisen matkanjärjestäjän, Elämys Tra-
vel & Events Oy:n/Matka-Agentit lisä- ja erityisehtoja.

Ma 12.12. klo 18.30
Leena Krohn - Paula Salminen

YSTÄVÄNI PELIKAANI
Helsingin kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
 
Hurmaava fantasiaseikkailu Kaupunginteatteriin

Ystäväni pelikaani on Leena Krohnin romaanin Ihmisen 
vaatteissa pohjalta dramatisoitu hurmaava fantasiaseikkailu 
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sydämellisten 
tarinoiden ystäville. 
Iloinen, lämmin ja 
hauskalla tavalla viisas 
näytelmä elämän 
ihmeellisyydestä sekä 
ihmisen ja luonnon 
suhteesta.

OHJAUS: Irene Aho
ROOLEISSA: Ylermi 
Rajamaa, Elias Salonen, Sari Haapamäki, Sofia Hilli, Inkeri 
Hyvönen, Juha Jokela, Pertti Koivula, Sanna Majuri, Unto Nuora, 
Aino Seppo, Marjut Toivanen, Kaisa Torkkel.
 
Hinta: 37,00 euroa (peruslippu), lastenlippu 19 euroa. (Ilmoita 
varauksen yhteydessä, millaisia lippuja varaat).
Maksuviite: 40206
Ilmoittautumiset ja maksut 10.11. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Pe 27.1.2023 klo 10.00 (Huom. aika!)
RSO:N KENRAALIHARJOITUS
Musiikkitalo, Konserttisali
Mannerheimintie 13

David Robertson, kapellimestari 
Orli Shaham, piano

Ohjelma:
György Ligeti: San Francisco Polyphony 
John Adams: Must the devil have all the good tunes 
Sergei Rahmaninov: Sinfonia nro 1 d-molli op.13

Saatte noin viikkoa ennen kenraaliharjoitusta lisätietoa harjoituk-
sesta sekä orkesterista, tulo-ohjeet sekä tiedon katsomolohkosta, 
jossa istumapaikat sijaitsevat.
Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan sähköpos-
titse: liisa.kotimaki@helmeri.fi

Hinta: 5,00 euroa.
Maksuviite: 40222
Ilmoittautumiset ja maksut 13.1.2023 mennessä. 

Ryhmän koko 20 henkilöä. Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40.
Ryhmämme ohjataan pääaulasta konserttisaliin

Helmerivetäjä
Liisa Kotimäki

Ke-su 5. – 9.4.2023
Helmerien pääsiäismatka Italiaan

MILANO, COMO-JÄRVI JA RIPAUS SVEITSIÄ

Ensi vuoden pääsiäismatkan kohteena on huippumuodin ja kulttuu-
rin mekka, Pohjois-Italiassa sijaitseva maan toiseksi suurin kaupun-
ki, Milano. Milanosta teemme retken myös ihastuttavan Como-jär-
ven maisemiin ja Sveitsin puolelle Fox Townin outlet-keskukseen. 
Paikkoja on varattu jo innokkaasti, pidä kiirettä, että ehdit mukaan.

Alustava matkaohjelma:
Keskiviikko 5.4. Lento Helsinki-Milano, kiertoajelu, tervetulo-
lounas
Finnairin aamulento klo 08.00-09.40 Helsingistä Milanoon. Malpen-
san lentokentällä on vastassa suomenkielinen opas. Lentokentältä 
ajetaan Milanoon (noin 50 km, noin tunti). Milanossa kahden tun-

nin kaupunkikiertoajelu. Bussikierroksen aikana tutustutaan nykyai-
kaiseen Milanoon Piazza Repubblican ympäristössä: täällä ovat korke-
at pilvenpiirtäjät, mm. Pirelli sekä modernit liiketalot ja lukuisat ho-
tellit. Sisäänkirjautuminen keskustassa sijaitsevaan Ibis Centro -ho-
telliin. Tervetulolounas hotellin välittömässä läheisyydessä olevassa 
ravintolassa sisältäen lasillisen viiniä. 
Torstai 6.4. Kaupunkikiertokävely, lounas.
Hotelliaamiainen, ja sen jälkeen kävelykierros, jolla tutustutaan Mila-
non tärkeimpiin nähtävyyksiin ja kuullaan samalla kaupungin histori-
asta ja nykypäivästä. Ydinkeskustassa nähdään mm. Visconti-suvun 
marmorista rakennuttama tuomiokirkko Duomo (ei vierailla sisällä), 
joka edustaa puhtainta goottista tyyliä Pohjois-Italiassa. Sen monu-
mentaalisuus, lukuisat tornit, pikkupatsaat ja värikkäät mosaiikki-ik-
kunat jäävät vaikuttavana näkynä kävijän mieleen! Viktor Emanuelin 
galleriakäytävää pitkin kävellään La Scala -teatterin aukiolle, jossa 
nähdään maailman ehkä kuuluisin oopperatalo. Nähdään myös mahti-
pontinen Castello Sforzesco, joka oli  Viscontien ja Sforzien asuinlin-
na. Nykyisin linnassa on museo, jossa mm. Michelangelon viimeinen 
Pieta-veistos (sisäänpääsy lisämaksusta). Tutustutaan myös Milanon 
kuuluisiin ostoskatuihin.
Klo 13.00 yhteinen 
kahden ruokalajin 
lounas kuuluisassa 
Pavarotti Milano 
Restaurant Museu-
missa, joka sijaitsee 
Galleria Vittorio 
Emanuelessa. Lou-
naaseen sisältyy la-
sillinen viiniä ja 
kahvi.
Pitkäperjantai 7.4. 
Como-järven Dolce Vita ja ostoksia Sveitsissä
Hotelliaamiainen, jonka jälkeen lähtö kohti Como-järven kuvaukselli-
sia maisemia ja naapurimaata Sveitsiä. Matkalla pysähdytään Como-
järven rannalla (ajomatkaa Milanosta noin tunti) ja tehdään kävely-
kierros Comon keskustassa. Lounas syödään Comossa järven rannalla 
olevassa ravintolassa. Lounaan jälkeen jatketaan Fox Towniin, Sveit-
sin puolella toimivaan suureen outlet-keskuksekseen, jonne on Co-
mo-järveltä vajaa puolen tunnin ajomatka. Ostosaikaa alueen 160 
myymälässä. Illaksi palataan Milanoon.
Lauantai 8.4. Armani/Silos Museo
Hotelliaamiainen.  Aamupäivällä tutustuminen Armani/Silos -muse-
oon. Kuuluisan italialaisen suunnittelijan Armanin designmuseo si-
jaitsee 4500 m2 alueella neljässä kerroksessa. Se esittelee muotia ai-
na 1980-luvulta lähtien. Museoon siirtyminen oppaan johdolla julki-
sia kulkuvälineitä käyttäen, paluu museosta omatoimisesti. Vapaa-ai-
kaa lounastamiseen ja kaupungilla kiertelyyn.
Illalla lisämaksullinen (48,-/hlö, minimi 10 osallistujaa) kolmen ruo-
kalajin illallinen, sis. lasin viiniä, hotellin läheisyydessä. Illallinen 
varataan ja maksetaan etukäteen Suomessa.
Pääsiäissunnuntai 9.4. Lento Milano-Helsinki
Hotelliaamiainen. Huoneiden luovutus. Päivä aikaa kierrellä kaupun-
gilla ja aistia Milanon pääsiäistunnelmaa. Bussikuljetus hotellista 
lentoasemalle, josta Finnairin iltalento Helsinkiin klo 19.00-22.55.

Matkan hinta: 1.395,00 euroa/hlö.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 260 euroa. Yksimatkustavan 
(ellei Helmeri-ryhmästä löydä huonekaveria) on lunastettava yhden 
hengen huone.
Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Milano-Helsinki 
turistiluokassa veroineen * matkaohjelman mukaiset kuljetukset 
suomenkielisen oppaan johdolla * majoitus, hotelli Ibis Centro, 
jaetussa kahden hengen huoneessa * hotelliaamiaiset * 3 lounasta * 
retkiohjelma ja vierailut ohjelman mukaisesti: Milanon kiertoajelu, 
kävelykierros, retki Como-järvelle ja Sveitsiin outlet-keskukseen, 
vierailu Armani/Silos-museossa, bussilippu museovierailulla * 
suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä.

Ilmoittautumiset: Helmerien nettisivuilla 30.11. mennessä. 
Huom! Ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoihin: nimi kuten passis-
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Matka
agentit

matka-agentit.fi – myynti@matka-agentit.fi
 puh. 09 2510 2080

HELSINKI – JOENSUU – PORVOO

PITKIÄ LOMIA
Espanjan aurinkorannikko on mainio 
paikka jatkaa lempeää syksyä!

TORREMOLINOS 
huoneistohotelli Bajondillo
17.10.-11.11. / 24.10.-18.11. / 30.10.-24.11. 
13.11.-8.12. / 26.11.-19.12. 
• alk. 1.055,-  

TORREMOLINOS 
huoneistohotelli Bajondillo,
2 vkoa 7.11.-21.11. • alk. 795,-

FUENGIROLA
huoneistohotelli Pyr Fuengirola 
5.-28.11. • alk. 1.295,-

Myös kevättalven 2023 
pitkät lomat myynnissä!

TEEMAMATKOJA
Käsityömatka POHJOIS-VIROON 
20.-22.10. • alk. 295,-
Taiteen ja teatterin TARTTO 
sis. Joutsenlampi-baletti  21.-23.10. • alk. 355,-
My Fair Lady -musikaali TALLINNASSA 
26.-27.10. • alk. 145,-
La Traviata TALLINNASSA
12.-13.11. • alk. 185,- 
ROOMA adventin aikaan 1.-4.12. • alk. 1.050,- 
MALTA 6.-10.4. / 18.-22.5. • alk. 1.285,-

JOULUN AJAN ELÄMYKSIÄ
Joulu ANDALUSIASSA 18.-26.12. • alk. 1.295,-
Joulu TARTOSSA 23.-26.12. • alk. 355,-
Joulu Sagadin kartanossa
23.-26.12. • alk. 359,-
Joulu ikuisessa ROOMASSA 
23.-26.12. • alk. 1.395,-
Joulu elegantissa WIENISSÄ 
23.-26.12. • alk. 1.445,- 
Uusi vuosi SALZBURGISSA 
30.12.-2.1. • alk.  1.495,-
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Helmerien tapahtumakalenteri syksy - kevät 2022-2023

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

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
To 15.9. ja 21.9. 19.00 Priscilla-musikaali, Kaupunginteatteri 79/76,00 e, 5416 ja 40086
Pe 16.9. 13.15 Perjantaipiknik-risteily, Viking XPRS 27,00 e, 40112
To 6.10. 08.30 Anastasia-musikaaliretki Tampereelle 112,00 e, 40154
Su 16.10. 14.00 Musta laatikko 18, Kansallisteatteri 34/24,00 e, 40109
Ti 25.10. 19.00 Ensimmäinen tasavalta, Kansallisteatteri 39,00 e, 40138
To 27.10. 19.00 Kultalampi, Arena-näyttämö 41,00 e, 40060
To 27.10. 08.30 Kulttuuriretki Lahteen 72/80,00 e, 40170
Ke 2.11. 19.00 Innocence, Kansallisooppera 92/64,00 e, 40086
Su 6.11. 16.00 Gigli-2022 Gaalakonsertti, Savoy-teatteri 42,00 e, 40141
Ke 9.11. 17.30 Syysvuosikokous, Keskuskirjasto Oodi -
To 10.11. 19.00 Vaarallisia suhteita, Studio Pasila 34,00 e, 40183
Ti 15.11. 11.00 Seniorisoppa, Kaupunginteatterin lämpiö 18,00 e, 40073
Ke 23.11. 19.00 Kris och katastrof i Mumindalen, Lilla Teatern 32,00 e, 40196
To-la 1.-3.12. Pikkujoulumatka Riikaan 695,00 e, 40167
Ma 12.12. 18.30 Ystäväni pelikaani, Helsingin kaupunginteatteri 37/19,00 e, 40206
2023
Pe 27.1. 10.00 RSO:n kenraaliharjoitus, Musiikkitalo 5,00 e, 40222
Ke-su 5.-9.4. Helmerien pääsiäismatka Milanoon 1395,00 e, 40219

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

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

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

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

sa, osoite, puhelinnumero, mahdollinen erikoisruokavalio, Finnairin 
Plus-kortin nro. Kerro myös, jos varaat pääsiäislauantain lisämak-
sullisen illallisen.

Maksut: Varausmaksu 25 % matkan hinnasta eli 348,75/hlö, mak-
setaan Helmerien tilille 15.12. mennessä. Loppumaksu 3.2.2023 
mennessä.
Maksuviite: 40219
 
Lentoaikataulu:
ke 5.4. Helsinki-Milano klo 08.00-09.40
su 9.4. Milano-Helsinki klo 19.00-22.55

Hotelli:
Hotel Ibis Milano Centro ***
Via Camillo Finocchiaro Aprile, 2, 20124 Milano MI

Matkan peruutusehdot: Jos matka peruutetaan viimeistään 90 vrk 
ennen matkan alkua peritään 10 % matkan hinnasta/henkilö. 89 
vrk-45 vrk ennen matkan alkua tulleista peruutuksista peritään 25 
% matkan hinnasta/henkilö. 44 vrk-30 vrk ennen matkan alkua tul-
leista peruutuksista peritään 50 % matkan hinnasta/henkilö. Tämän 
jälkeen tulleista peruutuksista peritään 95 % matkan hinnasta.
Matkaehdot: Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille (matkalla ei es-
teettömiä kuljetuksia eikä esteetöntä hotellia, ja retkillä kävel-
lään). Matka edellyttää minimiosallistujamäärää (15).  Suosittelem-
me matkavakuutusta! Matkalle tarvitaan voimassa oleva ulkomaan 
passi/henkilötodistus.

Matkaan sovelletaan matkan varaushetkellä voimassa olevia Ylei-
siä matkapakettiehtoja sekä vastuullisen matkanjärjestäjän, Elämys 
Travel & Events Oy:n/Matka-Agentit lisä- ja erityisehtoja.
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Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteeri:  Liisa Kotimäki
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Liisa Kotimäki
 Marja-Terttu Lamminen 
 Rauni Mononen 
 Anni Purontaa
 Ilse Samuelsson
 Sirkka Warvas 
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 27 euroa/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Bookwell Oy
Jäsenyydet: Aikakausmedia ry

Yhteystietoja:

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

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

MJK-instituutti, info@mjk.fi

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

Työttömyyskassa YTK
www.smyl.fi
Liity YTK Työttömyyskassan jäseneksi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


