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Pääkirjoitus

Mukavaa loppusyksyn katkaisua

K

uinka piristävää olikaan viettää viisi päivää Helmeri-matkalla hyvässä
seurassa Italian Toscanassa keskellä
synkkää lokakuun loppua. Pimeästä sukellus aurinkoon ja luonnon kirkkaisiin
väreihin tekevät hyvää mielelle. Italia on
yksi suosikkimatkakohteistani; sen historia, taide, maisemat sekä tietysti ruuat ja
viinit tekevät aina vaikutuksen. Matkalla
on myös pitkäaikaisempi hyödyllinen vaikutus: innostuin opiskelemaan italiankieltä. Ja miten mukavaa nykyinen kielten aikuisopiskelu onkaan: aiheina käsitellään
rennosti matkailua, ruokailua ja muuta
turistille hyödyllistä sanastoa. Tunneilla
tosiaan piristyy.
Helsingin kirjamessut ovat myös innostava loppusyksyn tapahtuma. Ehdin matkan jälkeen sinne ja ostin pinon edullisia

matka- ja ruokakirjoja. Myös pääsiäismatkakohteestamme, Dublinista, löysin
mielenkiintoisia kirjoja. Uuteen kirjapinoon uppoutumista odotan jo innolla.
Matka-Agenttien messuosastolla juttelin
Ilse Samuelssonin kanssa uusista kirjamatkoista. Siitä poiki ajatus alkusyksyn
Helmeri-matkaksi 100 vuotta juhlivaan
Viroon Lydia Koidulan ja Aino Kallaksen
jalanjäljissä.
Tässä lehdessä on Sirkka Warvaksen
haastattelu huippu-urheilijasta, pyörätuolikelaaja Henry Mannista, joka valmistui
noin vuosi sitten merkonomiksi Luksiasta. Nuori Henry Manni on saavuttanut
elämässään – niin urheilussa kuin työssäkin - paljon vammauttavasta sairaudestaan huolimatta iloisella ja reippaalla
asenteella: elämä ei keskity rajoitteisiin

vaan mahdollisuuksiin. Piristävää luettavaa, jossa on iloista tekemistä – ei turhaa
valittamista.
Hyvää loppuvuotta
100-vuotiasta Suomea juhlien!
Merja Äimänen

Iloitse siitä, miten auringonvalo siivilöityy puitten lävitse,
tai miten lumi narskuu jalkojesi alla.
Nauti elämän perusasioista, niin ne saavat sydämesi soimaan.
– Norman Vincent Peale
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Helmerit pistäytyivät
Lapinlahden Lähteellä

Helmer
L apinla it
sairaala hden
-aluee
24.10.17 lla

Opas kertoi ulkokierroksella sairaala-alueen suojelluista rakennuksista. Sairaalan
etupihalla paljastui upea vanha kiveys asfaltin alta remontin yhteydessä.

❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

L

okakuun lopulla saimme
tilaisuuden tutustua Suomen ensimmäiseen psykiatriaan erikoistuneen Lapinlahden sairaalan historiaan
ja monipuolisen Lähteen nykyiseen toimintaan. Pistäytymässä oli yhteensä 21 Helmeriläistä. Itselleni käynti Lapinlahden Lähteellä on elämäni
ensimmäinen. Lapinlahden
Lähde on monin tavoin kiinnostava käyntikohde.
Käyntimme aikana oli mahdollista kierrellä sairaalan
käytävillä, Aleksis Kiven huoneessa ja muissa kiinnostavissa
paikoissa sekä puiston alueella. Kahvila Lähteellä joimme
kahvit ja söimme juuri leivottuja korvapuusteja. Kuulimme
asiantuntevan oppaamme, Lähteen vapaaehtoisen, kuvataiteilija Risto Ruuthin esittämänä
mielenkiintoisia tarinoita Lapinlahdesta ennen ja nyt.
Parin kilometrin päässä Hel-
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singin keskustasta, Hietaniemen hautausmaan naapurista
löytyvä entinen sairaala toimii
nyt kaikille avoimena erilaisten tapahtumien ja mielen hyvinvoinnin keskuksena. Ei uskoisi, että olemme Helsingin
kantakaupungissa; rakennuksilla on vieläpä hieno sijainti
meren äärellä.
Lapinlahden Lähteellä toteutetaan erilaisia kulttuu-

riin ja hyvinvointiin liittyviä
tapahtumia ja seminaareja:
muun muassa on ollut kirjoitustyöpajaa, runoesityksiä, näyttelyitä, Mindfulnesskursseja. Uuden oppimisen ja
virkistymisen lisäksi, kivan
tekemisen parista, voi kenties
löytää myös uusia ystäviä.
Kannattaa seurata Lähteen
nettisivuja ja mennä mukaan.
Alueella järjestettiin viime

vuonna lähes 200 tapahtumaa
ja talossa vieraili noin 50 000
ihmistä.
Carl Ludvig Engelin vuonna
1841 suunnittelemana valmistunut Lapinlahden sairaala on
jo ympäristöltään mielenkiintoinen. Rakennusta ympäröi
vehreä puistoalue ja perille
mennään rauhallista, isojen
lehmusten reunustamaa tietä
pitkin. Tien päässä odottaa

Oppaamme Risto Ruuth esittelee meille hyvin kiehtovalla
tavalla sairaalan vaiheita alkuajoista nykyisyyteen.
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kaunis rakennus, joka toimi
sairaalana vuoteen 2006 asti.
Sairaalan historiasta löytyy
monia kuuluisia nimiä, kuten
Aleksis Kivi ja Jean Sibeliuksen veli Christian Sibelius, joka toimi sairaalan ylilääkärinä
ja on merkittävä henkilö psykiatrisen hoidon historiassa.
Toivottavasti puistot ja rakennukset tulevat säilymään
jatkossakin mahdollisimman
alkuperäisenä, eikä sisälläkään pintoja kiilloteta täysin
mauttomiksi ja hajuttomaksi.
Kiitokset Risto Ruuthille, joka
opasti ja kierrätti ryhmäämme
vanhassa sairaalarakennuksessa ja puistossa.
Lähde: lapinlahdenlahde.fi

Yllä: Venetsia-rakennuksen
Mental Museumin näyttelystä.
Sota-aikana Lapinlahden sairaalan katolla liehui Punaisen
Ristin lippu viestittämässä, että
alueella on sairaalatoimintaa.
Lippu ei säästänyt Lapinlahtea pommituksilta. Rakennukset
kärsivät huomattavia vaurioita ja myös neljä työntekijää menehtyi pommituksissa.
Taustalla oleva Venetsia-rakennus on Lapinlahden mielisairaalan vanha pesula, leivintupa ja henkilökunnan asuntola. Nyt pohjakerroksesta löytyy Mental Museumin pienimuotoinen mielenterveysteemainen näyttely. Se on osa Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia.

Kirsti ja Keijo Nyström. Pihamaan hirsirakennuksessa sijaitsee
Lähteen Puoti. Puodissa on oma erityinen, leppoisa tunnelmansa. Tarjolla on taiteilijoiden käsin tehtyjä koruja, kortteja, kasseja, villasukkia, mattoja, maalauksia, keramiikkaa ym. koriste-,
käyttö- ja sisustusesineitä.

it
Helmer
Italian
a ss a
Tosc an 7
0.1
22-26.1

Lokakuussa Toscanan
auringon alla

S

amalla lokakuun lopun
viikolla, jolloin EteläSuomeen satoi ensilumi,
Helmeri-ryhmä sai nauttia
Italiassa, Toscanan maakunnassa, auringosta, lämmöstä ja ihanista, värikylläisistä

❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Keskiaikainen tornikaupunki San Gimignano on Unescon maailmanperintökohde.
Helmeri 4-2017
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Ryhmäämme opasti
Tuuli (edessä),
joka oli seurassamme koko
matkan ajan.

Viinitiloilla maistelimme hyviä viinejä ja maukkaita antipastoja.

San Gimignanon ja Sienan vanhoilla
kujilla meitä opastivat Tuuli ja paikallisopas.

syysmaisemista. Sää suosi meitä: vain sunnuntaina
menomatkalla Roomasta pääkohteeseemme Sienaan
ajoittain satoi, kaikkina muina päivinä aurinko paistoi
ja iltapäivälämpötila nousi yli kahteenkymmeneen.
Mukava, pieni Helmeri-ryhmämme tutustui viiden
päivän matkalla Toscanan viehättäviin, keskiaikaisiin kaupunkeihin Sienaan ja San Gimignanoon sekä
vieraili hyvillä perheviinitiloilla Umbrian Orvietossa
sekä Montefiasconessa, jossa valmistetaan muun muassa kuuluisaa Est! Est! Est! -viiniä.
Koko matkan ajan ryhmäämme luotsasi asiantunteva oppaamme Tuuli Piuhola, joka on asunut Italiassa
yli kaksikymmentä vuotta.
Matkaseuralaisille kiitos hienoista yhteisistä päivistämme kauniissa Toscanassa.
Merja
Italialaiset herkut maistuivat
Sirkalle (oik.) ja Yrjölle Orvietossa

Lähtöpäivän lounaan nautimme vanhalla ja kuuluisalla
viinitilalla Montefiasconessa.

Sienan Tuomiokirkko on vaikuttava
niin ulkoa kuin
sisältäkin.
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Vierailulla
Alvar Aallon kotona!

Helmer
it
A allon
kot imu
seossa
26.9.

❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

T

unnin mittaisella vierailulla syyskuun lopulla
Helmeri-ryhmä tutustui
Alvar Aallon arkkitehtitoimiston tarinaan ja arkkitehtuuriin oppaan johdolla. Opastuskierrokselle oli saapunut viisitoista tiedonjanoista kuulijaa.
Kierroksen jälkeen jäi aikaa
myös omatoimiseen kiertelyyn ja museokaupassa pikku
ostosten tekemiseen.
Ensimmäisenä tutustuttiin
työtiloina toimineeseen studioon, joka on valoisa ja avara
tila. Kaikki kuuntelivat kiinnostuneina opastusta. Pöydät
ovat täynnä luonnoksia ja seinille on ripustettu Alvar Aallon tekemiä maalauksia. Oppaamme toi esille, että Alvar
Aalto ei luultavasti mieltänyt
itseään taiteilijaksi, joten hän
ei signeerannut teoksiaan.
Ensimmäisessä kerroksessa toimistosiiven tuntumassa
ovat olohuone, ruokailutila ja
keittiö. Olohuoneesta avautuu näköala suojaisaan puutarhaan. Toisessa kerroksessa
ovat makuuhuoneet ja terassi.
Olohuoneen sisustus on yllät-

Arkkitehtipariskunnan asuinrakennus valmistui 1936.

tävän ajankohtainen ja moderni.
Oman kodin suunnittelussa
molempien arkkitehtipuolisoiden osuus on ollut tärkeä.
Alvar Aalto vastasi pääosin itse rakennuksen suunnittelusta
ja Aino sisustuksesta. Kodin
kalusteista valtaosa on Alvar
ja Aino Aallon suunnittelemia, monista huonekaluista ja
tekstiileistä tuli myöhemmin
yleisön saatavissa olevia klassikkoja.
Alvar ja Aino Aallon koti
valmistui vuonna 1936 Helsingin Munkkiniemeen. Aal-

tojen koti on lailla suojeltu
museorakennus, jonne järjestetään nykyisin opastuskierroksia. Museoksi muutetussa
kotitalossa vierailee enemmän
ulkomaalaisia kuin suomalaisia. Ulkomaalaiset matkailijat
ovat kiinnostuneita arkkitehtuuristamme.
Kattavan ja mielenkiintoi-

sen kierroksen jälkeen useat
menivät vielä tarkastelemaan
talon sisällä sijaitsevaa museokauppaa.
Oli tosi mielenkiintoista
kuulla, nähdä ja oppia enemmän siitä, miten upea arkkitehti meillä aikoinaan Suomessa on ollut.
www.alvaraalto.fi

Aallon arkkitehtitoimisto työskenteli kotitalon
studiossa vuoteen 1955
saakka.

Olohuone. Talon tilat jakautuvat arkkitehtitoimiston käytössä olleisiin työtiloihin ja yksityisempään asuntoon.
Helmeri 4-2017
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Helmerin ruokanurkkaus
SAVOLAINEN RUOKAPERINNE
– suomalaista ruokahistoriaa osa 1

Herkullista hapanleipää taikinajuuresta
Itäinen ja läntinen ruokaperinne

❦ Teksti: Rauni Mononen
Perinneruoka on ruokaa, jonka sisältöön, valmistamiseen, tarjoiluun ja syömiseen liittyvä tieto, tapa ja osaaminen on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Ruuan merkitys juhlassa oli erityisen
suuri, koska ravintoa ei aina ollut riittävästi. Eri maakuntien
perinneruoat ovat suomalaisen keittiön kivijalka, jossa vanhat
tiedot yhdistyvät suomalaiseksi kulttuuriperinnöksi. Tämä perinne on paitsi ruokakulttuuria arkeen ja juhlaan liittyvää tapakulttuuria. Perinteisillä suomalaisilla ruuilla, raaka-aineilla ja
ruuan valmistukseen liittyvillä työvaiheilla on mielenkiintoisia
nimityksiä. Eri murrealueet ovat vaikuttaneet voimakkaasti nimityksiin. Toisaalta on myös nimityksiä, joiden merkitys vaihtelee huomattavasti eri puolilla maata – sama sana voi merkitä
täysin päinvastaista asiaa.
Suomessa maakunnilla on erilaisia, omia perinneruokia. Ennen niin voimakkaat, vahvat alueelliset erot ruuissa, ruuanvalmistusmenetelmissä ja makutottumuksissa ovat aikojen saatossa
tasoittuneet. Kiitos siitä lankeaa muun muassa koululaitokselle,
sodan jälkeiselle kotitalousneuvonnalle sekä nykyiselle ketjurakenteiselle kaupan ja ruokajournalismille, mutta silti eroja eri maakuntien välillä on. Meillä on pääasiassa läntinen ja
itäinen ruokaperinne. Tämän karkean kahtiajaon lisäksi yhä
vielä löytyy alueellisia, maakunnallisia ja paikallisia erikoisuuksia.

Minulla on kosketuspintaa isäni kotiseudulla Etelä-Savossa ja
äitini kotiseudulla Pohjois-Karjalassa, joten kotonani valmistettavissa ruuissa itä ja länsi kohtasivat ja kohtaavat edelleenkin.
Esihistoriallisella ajalla Suomessa oli kaksi asutuskeskusta:
yksi idässä Laatokan Karjalassa ja toinen Turun ja Kokemäen
seudulla lännessä. Alueiden väliset yhteydet olivat niin vähäisiä,
että Suomeen muodostui kaksi keskenään hyvin erilaista ruokakulttuuria. Savo kuuluu idän uuniruoka-alueeseen. Idässä ruoka
tehtiin uunissa ja lännessä ruoka lämpeni avotulella padassa.

Tunnetko tappaiskeiton, jota keitettiin syksyllä?
Savolainen ruokaperinne ammentaa luonnonantimista. Savolaiseen ruokakulttuuriin kuuluvat erityisesti yksinkertaiset ja
selkeät raaka-aineet: liha, vilja, juurekset ja kala monissa muodoissaan. Joka syysteurastuksen yhteydessä keitettiin kotonani tappaiskeittoa, toisaalla nimet olivat mykykeitto tai rokka.
Hattunauriit, ahvenpata (patakukko) ahvenista tai muikuista
(ruukkumuikut) tehdyt, uunipotatti (perunalaatikko) tai höpelökaali, joka on leikillinen nimitys savolaiselle kaalirokalle eli
sakealle kaalille. Ovat suussa sulavia herkkuja entisajan keittiöstä. Savossa on saatavilla runsaasti järvikaloja, muikku etenkin
on aina ollut erityinen osa savolaista arkea ja juhlaa. Uunissa
kypsyttämällä tai pitkään hauduttamalla vähistä raaka-aineista
on saatu maukasta ruokaa edullisesti.

Tällä kertaa valmistamme todellista suomalaista herkkua: aitoa ruisleipää. Ruisleipä syrjäytti ohraleivän 1700-luvulla.
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Uutisia
HAPANLEIPÄ

Tekstit koonnut Liisa Kotimäki, Kuvat Liisa Kotimäki
Lähde: www.hel.fi/uutiset

Ruisleivän valmistus vie
pari päivää, mutta taikina
valmistuu melkein itsekseen.
Taikinajuuri
* 0,5 dl – 1 dl vanhaa hapanleipätaikinaa
* 1 l vettä
* n.1 l ruisjauhoja
Jos vanhaa taikinaa ei ole:
Taikinanjuuri
* 3 viipaletta eli noin 100g hapanta ruisleipää
* 1 l vettä
* n. 1l täysjyväruisjauhoja
Vatkaa ainekset lämpimään veteen. Anna juuren seistä lämpimässä 12 -15 tuntia ja sekoita sitä välillä. Kun juuri kuplii,
se on valmista. Jos käyminen on pysähtynyt, elvytä juuri
sekoittamalla 2 dl lämmintä vettä ja 1,5 dl ruisjauhoja keskenään ja lisää juureen. Anna käydä noin kaksi tuntia. Itse
tehty taikinanjuuri vaatii yleensä muutaman leipomiskerran
ennen kuin se alkaa toimia kunnolla.
Taikina
* 1,5 rkl suolaa
* n. 1,5 l ruisjauhoja
1. Liota hapanleipätaikinapala haaleaan veteen. Lisää ruisjauhot vatkaten. Anna juuren käydä huoneenlämmössä
vähintään vuorokausi ja sekoita sitä välillä. Valmis juuri
tuoksuu raikkaan happamalta ja kuplii voimakkaasti.
2. Pari tuntia ennen varsinaista taikinan valmistamista lisää
juureen 2 – 4 dl ruisjauhoja.
3. Lisää seokseen suola. Lisää loput ruisjauhot ja alusta
taikina käsin, kunnes se alkaa natista ja irrota käsistä.
4. Anna taikinan kohota noin 1,5-kertaiseksi. Ennen sanottiin, kun risti tehtiin taikinan päälle, jotta leipä olisi
Jumalan siunaamaa, mutta kyllä risti toimii myös hyvänä kohotusmittarina. Leivo taikinasta niin monta leipää
kuin haluat (2-4 kpl) koosta riippuen. Säästä pieni pala
(0,5 – 1 dl) taikinaa juureksi seuraavaan leipomiskertaan.
Taikinanjuuri säilyy pakastimessa hyvin, olen sen kokenut.
5. Kohota leipiä liinan alla, kunnes leipien pinta alkaa repeillä. Paista limput uunin alaosassa 200 C 45 – 60 minuuttia (sähköuunissa), mutta jos sinulla on oikea leivinuuni, kun olet sen lämmittänyt, luutinut sekä sii-ittänyt,
niin leivät laitetaan suoraan arinalle paistumaan leipälapion avulla. Leipä on kypsä, kun se kuulostaa pohjaan
koputettuna ontolta. Jäähdytä leivät liinaan peitettynä.
Kotonani ja entisajan maalaistaloissa leipää valmistettiin
muiden töiden ohessa ja sitä leivottiin joka viikko.
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Tapahtumatietoja
matkailun sivuilta
Hyödylliset tapahtumatiedot kaupungin sekä suurista että pienemmistä tapahtumista löytyvät kaupungin matkailun tapahtumakalenterista. Helsingin ajankohtaisia matkailu- ja tapahtumakuulumisia kannattaa seurata myös matkailun blogissa ja
sosiaalisessa mediassa.
www.visithelsinki.fi

Kävelyretkiä
Helsingin puistoihin

Vihreät sylit, kävelyretkiä Helsingin puistoihin, on Helsingin
kaupungin rakennusviraston puistosivusto. Se vie asukkaat ja
muut puistoista kiinnostuneet kävelyretkille pääkaupungin ihastuttaviin ja monimuotoisiin puistoihin suunniteltujen kävelyreittien avulla. Voit tulostaa itsellesi puisto-opastuksen tai käyttää
sivustoa puistossa älypuhelimen tai tabletin avulla. Useiden
linkkien kautta voit kaivautua yhä syvemmälle, vaikkapa puiston patsaan elämään. Puistoja rakennetaan koko ajan lisää. Sivusto tulee päivittymään ainakin yhdellä uudella puistokävelyllä
joka vuosi. Ota puistot omaksesi!
www.vihreatsylit.fi
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Haastattelu Henry Manni, Tiina Vesanen / Luksia
Haastattelija ja kuvat Sirkka Warvas

Esteiden yli, korkealle
– sinne päämääräni asetan

S

ilmissäni vilahti kolmenkymmenenviiden kilometrin tuntivauhdilla pyörä, ei
kun oikeasti pyörätuoli ja siinä
komea nuori mies. Tämä nuoriherra osoittautui tervehenkiseksi, määrätietoiseksi ja meidän hyvin tuntemaksi MM- ja
Rion paraolympiamitalistiksi,
Henry Manniksi. Hän on lohjalainen, vuoden merkonomi
ja taloushallinnon ammattilainen. Miten samanaikaisesti
työ, yrittäjyys, opiskelu ja menestyksekäs urheilu-ura ovat
mahdollisia pyörätuolissa liikkuvalle – kaksikymmentäviisi-vuotiaalle nuorelle?

"Elämäni ei keskity rajoitteisiin,
vaan mahdollisuuksiin."

Henry Manni
Henry valmistui noin vuosi
sitten merkonomiksi Luksiasta pääaineenaan taloushallinto.
– Se on kiinnostava ala ja
työssänikin hyödyllistä tieto-taitoa. Työpaikassani sain
hoidettavaksi taloushallintoon liittyviä tehtäviä. Mutta
halusin lisäoppia juuri yritystoimintaan liittyvistä asioista
omaa yritystänikin ajatellen.
Merkonomitutkinto antaa
laaja-alaisesti liike-elämässä
tarvittavia tietoja.

Liikuntarajoitteisuus ja pyörätuoli
– Minulla on sairaus, jossa
käskyt lähtevät aivoista normaalisti, mutta heikkenevät
matkatessa aivoista etäämmälle vaikuttaen motoriikkaan, esimerkiksi alaraajoihin.
Kymmensormijärjestelmällä
kirjoitus sujuu hyvin. Pystyn
kyllä tukemaan jaloille, mutta
liikkuminen käy hitaammin.

10

Henryn seuraava tavoite on pyörätuolikelauksen paraolympiakulta - siitä ei ole epäilystäkään!

Pyörätuoli suhahtelee paljon
nopeammin.

Mistä voima ja into?
– Ukillani oli sama sairaus,
joskin lievempänä. Hän oli
viisikymmentä vuotta työelämässä ja toimi yrittäjänä muutaman vuosikymmenen suuren
yrityksen alihankkijana. Ukin
erikoisosaamisen ala oli metallista ja muovista valmistaminen. Kertaakaan työuransa
aikana hän ei ollut työttömänä. Jos hän, niin miksen minäkin pysty! Ukin esimerkki
poisti omatkin esteeni ja sil-

lä tiellä olen matkalla haluamaani suuntaan – sitkeästi peräänantamattomana.

Miksi valitsit juuri
merkonomitutkinnon?
– Ensinnäkin minulle on tärkeää oppilaitosta valittaessa
joustavuus, vuorovaikutteisuus sekä yhteistyö. Tärkeää
niin ikään tavoitettavuus, jos
joku asia tökkii, niin aina on
mahdollisuus soittaa. Näin
teimme myös Teneriffalla harjoitellessani. Luentoja kuuntelin interaktiivisesti videon välityksellä. Itse pidän tärkeänä
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kannustavaa ja muutenkin hyvää opiskeluilmapiiriä.
– Perhe ja suku ovat yrittäjätaustaisia. Kun sain paikan
oppisopimukseen ja siinä taloushallinnon puolelle, niin
valintani oli helppo. Halusin
lisäoppia juuri itseäni kiinnostavaan taloushallintoon.
– Koulutus lähti täsmäytetysti oppisopimusyrityksen
tarpeista, vastuukouluttaja Tiina Vesanen lisää. Tavoitehan
on vuorovaikutus yrityksen ja
oppilaitoksen välillä. Tämän
päivän yrityksen tarpeisiin oppilaitos voi sitten antaa opisHelmeri 4-2017

kelijalle ammattipätevyyden.
– Aiemmin mainitsinkin minulla olevan oma yritys, jossa
voin käyttää hyödyksi myös
tutkinnon eri osa-alueita. Yhteistyökumppaninani on entinen menestynyt taitoluistelija
Laura Lepistö ja hänen kauttaan yhteistyökuviot hoituvat.
Käyn muun muassa puhumassa omasta näkökulmastani eri
vammaisurheilua koskevissa
tilaisuuksissa tai kouluttamassa nuoria. Lisäksi Invalidiliiton kautta olen kiertänyt viidessätoista asumisyksikössä
(Validia, yhteistyökumppani)
puhumassa sekä johtotasolle että asukkaille. Käyntini
on tuottanut hyvää palautetta
antamastani käytännön kokemusperäisestä tiedosta, vastapainona professoreiden luennoille. Tehtävänimikkeeni
on nykyään lasten ja nuorten
liikunnan suunnittelija. Heinäkuussa ostettuun autoon onkin
kertynyt jo viisitoistatuhatta
kilometriä.

Tiina Vesanen,
Henryn ohjaava vastuukouluttaja

Helmeri 4-2017

Tiina Vesanen palkittiin
samassa yhteydessä Henryn
ohjaavana kouluttajana. Tiina iloitsee tietysti oppilaansa
menestyksestä. Palkitsevaa on
nähdä opetuksen onnistuneen
ja oppijalle itselleen oppimisen kehityskaaren näkeminen.
Tämä on jo peräkkäin toinen
voittopalkinto Luksialle, aiempina vuosina on tullut jo
muita palkintoja.

Kaulassa paraolympiamitali
Riosta!
Miten syntyy noin hyvin menestynyt urheilija?
– Tieto siitä että lähes kaikki
on mahdollista. Menestys vaatii sinnikkyyttä ja hyvän tiimin
ympärilleen sekä pitkäjänteisen tavoitteen suunnittelun.
Päämäärä on asetettava itselle
sopivaksi ja oikealle tasolle,
jossa riittää myös haasteita.
Sitten sitkeän määrätietoisesti kohti tavoitetta.
– Saavutusteni huomionosoitukseksi Lohjan kaupunki
lahjoitti tontin ja rakennuttamaani omakotitaloon pääsee
jo muuttamaan ensi kuussa.
Aikamoinen haaste sekin nuo-

relle miehelle.

Mistä kipinä syttyi kelaukseen
– Leo-Pekka Tähti oli ollut aina minun idolini ja hänen nimmarinsakin komeili
kymmenen vuotta seinälläni. Eräässä juhlatilaisuudessa pääsin juttelemaan hänen
kanssaan ja kerroin Leo-Pekalle tästä nimmarista ja hänen olevan ihanteeni. Hän vaikuttui tunnustuksestani siinä
määrin, että halusi tsempata
minua. Siitä lähtien olemme olleet yhteyksissä antaen
minulle arvokkaita neuvoja.
Nykyisin olemme kavereita.
Ensimmäinen harrastukseni
oli kuitenkin kanoottipoolo
Lohjalla.
Kun Leo-Pekka kelasi Ateenassa kaksi kultaa, niin havahduin vammaisurheiluun. Se on
vienyt sittemmin minut mukanaan.

Miten saat fyysisen ja
psyykkisen kunnon kestämään
moninaiset paineet?
– Fyysinen kunto tulee tiukalla ja kurinalaisella harjoittelulla yhteistyössä pätevän
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valmentajan kanssa. Laadittu
suunnitelma aikataulutetaan
yhdessä, seurataan, palaveerataan sekä korjataan osa-alueita tarvittaessa. Käytän myös
ranneketta, jossa ohjelmoituna muistutus esimerkiksi, jos
on liian kauan paikallaan niin
ranneke kehottaa lähtemään
liikkeelle, kuten nytkin. Henry
naurahtaa vähän venähtäneestä haastattelutilanteestamme.
– Mitä psyykeen tulee, niin
en koe mitään stressiä. Kun
kaikki palaset on kohdillaan ja
hyvät ihmiset ympärillä, niin
osaa priorisoida ja ottaa asiat
rennosti. Olen onnekas, kun
saan tehdä juuri sitä mitä rakastan ja haluan, niin psyyke
pysyy kyllä mukana eikä tuo
paineita. Vain paineista vapaa
kehokin pystyy paremmin
suoriutumaan kohti asetettuja
tavoitteita.

Lohjan kaupunginjohtajan
ja sinun pyörätuolimatkasi
– Joo, kaupungilla oli Liikuntakeskuksen järjestämä liikuntatapahtuma ja minä mukaan
lupautuneena haastoin kaupunginjohtaja Mika Sivulan
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– Henry on ollut hyvä ja innostunut oppilas, määrätietoinen, tunnollinen ja erittäin
tavoitteellisesti sitoutunut
opiskeluun. Hän on palauttanut aina oppimistehtävätkin
täsmällisesti annetussa määräajassa ja kymmensormijärjestelmällä kirjoitettuina.
Kaikki sujui mutkattomasti, etäopiskelukin kymmenen
viikon ajan Teneriffalla, tehtävien palautukset sähköisesti
sekä luennot interaktiivisesti
videon välityksellä. Mitään
erityisjärjestelyitä ei tarvittu.
Lopputulos on palkittu tunnustuksena esimerkillisestä
opintojen suorittamisesta.
Samaan aikaan meillä oli
etäopiskelija myös Kittilästä. Hän ei käynyt koko aikana fyysisesti oppilaitoksessa.
Enää ei ole esteenä eri paikkakunnat eikä maan rajatkaan.

Henry kiittelee oppilaitoksen joustavuutta, yhteistyötä ja vuorovaikutteisuutta. Henryn ohjaava
vastuukouluttaja Tiina Vesanen puolestaan on ylpeä oppilaansa menestyksestä sekä tiedollisesta kasvun tiestä.

kelaamaan ja hän otti haasteeni vastaan.
Tarina kertoo kyllä Mikan
jääneen toiseksi ja välillä
kuulemma piti kulkuvälinettä
työntääkin.

Missä ja mitä kaikkea joudut
harjoittelemaan?
– Käyn Espoon Areenalla, jossa on monipuoliset mahdollisuudet harjoitella sekä sisä- että ulkotiloissa. Harjoitteluohjelmassa on - kuten muillakin
urheilijoilla - voimaa, kestävyyttä, nopeutta, joustavuutta,
ketteryyttä ja motoriikkaa. Itselläni parannusprojektina on
lähdön nopeuttaminen. Se on
niin pienestä kiinni.
– Minulle on tärkeää tietää
ja ymmärtää, mitä tehdään.
Ennen kaikkea haluan tietää,
miksi ja miten joku asia pitää
tehdä.
– Tyttöystäväni on biotekniikan diplomi-insinööri ja
valmistuu keväällä lääkäriksi.
Pystymme siis analysoimaan
asioita ja pidämme keskustelemisesta. Siinä olemme samanlaisia. Mielestäni pitää pystyä
muuttamaan vanhoja toimintatapoja eikä pelätä muutosta
ja junnata samassa vuodesta
toiseen.
– Mielipiteen tulee muuttua,
kun faktat muuttuvat!

Minkälainen päivärytmisi?
– Rytmi on jo vakiintunut rutiiniksi ja kalenteri on hyvä
’kaveri, jota ei jätetä’. Kalenteri on jo pääkohdin täynnä
tammikuun loppuun treenejä,
kisoja, valmennusta jne. Tykkään kyllä nukkua – säännöstellysti, Henry naurahtaa.

Onko urheilu
vienyt sinulta jotain?
– Urheilu on antanut itselleni paljon enemmän kuin vienyt. Matka omaan itseeni toi
itseluottamuksen: näin harjoitettavat alueet, mutta ennen kaikkea myös kykyni ja
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mahdollisuuteni. Matkat maailmalle kilpailumatkoille eivät
ole tuottaneet ongelmia yhtään
enempää kuin toisillakaan urheilijoilla. Tietenkin ystäväpiiri on laajentunut.
– Ehkä joskus nuorempana
jäin pois illanistujaisista selittäen aamulla olevan treenit.
En ole innokas bilettäjä muutenkaan, viihdyn mieluummin
raittiilla linjalla. Toisaalta he
eivät ole päässeet linnan juhliin, pilke silmäkulmassa sanottuna.

Sponsorointi
– Laura Lepistön kanssa yhteistyö lähtee sponsoriyrityksen kanssa molemmin puolisesta yhteistyöstä ikään kuin
hyötysuhteesta. Ei vain logo
rintaan ja rahat tilille. Lähden siitä, että myös minulla
on velvollisuudet yritykseen
päin. Henry luettelee useita
yhteistyökumppaneitaan.

Henryllä poikkeuksellisen
positiivinen asenne elämään ja
sen tuomiin mahdollisuuksiin
– Ei voi jäädä vain sohvalle
miettimään, mitä ei voi tehdä,
vaan mitä kaikkea minä voin
saavuttaa, Henry kiteyttää.
Mielipiteen tulee muuttua,
kun faktat muuttuvat.
– Samaa sitoutumista, mitä
urheilu vaatii, olen siirtänyt
opiskeluuni ja työelämään.
Seuraava tavoitteeni on pyörätuolikelauksen paraolympiakulta! Elämäni ei keskity
rajoitteisiin, vaan mahdollisuuksiin.
– Sehän tulisi olla meillä
kaikilla ohjenuorena, toimittaja kommentoi.
Henry Manni on jo nyt erinomainen esimerkki jokaiselle
nuorelle. ”Niin kuin ukkini
voi, niin miksen minäkin”.
Henryn oma idoli oli LeoPekka Tähti ja nyt hän itse on
nousemassa lukuisten nuorten kannustavaksi ihanteeksi
– ”miksen minäkin”. ❦

Uutisia
Tekstit koonnut Liisa Kotimäki, Kuvat Liisa Kotimäki
Lähde: www.hel.fi/uutiset

Kodin kyberopas
- ohjeita digitaaliseen arkeen
Etsitkö tietoa digitaalisuuteen liittyen? Turvallisuuskomitea
on julkaissut uuden oppaan, jonka tarkoituksena on auttaa
suomalaisia käyttämään nettipalveluja entistä turvallisemmin.
Kodin kyberopas toimii ohjeenasi digitaaliseen arkeen. Opas
neuvoo huolehtimaan niistä perusasioista, jotka auttavat toimimaan turvallisesti internetissä ja ymmärtämään kyberturvallisuutta. Opas sisältää runsaasti esimerkkejä, jotka avaavat
kybermaailman riskejä ja mahdollisuuksia. Kodin opas on
selkeästi kirjoitettu ja sisältää monta käytännöllistä tarinaa ja
se on kaikille saatavilla verkossa.
file:///C:/Users/helme/Downloads/Kodin_kyberopas_TK_
2017_verkkojulkaisu.pdf
Kaikille sopiva Kodin kyberopas kertoo, kuinka huomioida
tietoturva jokapäiväisessä toiminnassa. Se neuvoo, kuinka
digitaalisia palveluita käytetään tietoturvan kannalta oikein.
Muutama hyvä neuvo digiturvasta:
❦ Päivitä ohjelmat ajoissa
❦ Pidä turvaohjelmat aina päällä
❦ Käytä pitkiä, erilaisia salasanoja eri palveluissa
❦ Klikkaa ajatuksella
❦ Tee kopioita tärkeistä tiedoista.

Patsaat puhuvat Espalla,
Kauppatorilla ja Senaatintorilla
Patsas puhuu sinulle! Keskustan alueen
kuusi patsasta kertovat
tarinansa. Rakennusvirasto on järjestänyt jo
useina vuosina Helsinki-päivänä opastettuja
draamakävelyjä, joissa
näyttelijät esittävät keskustan alueen muistomerkkejä. Nyt patsaat
tehdään eläviksi joka
päivä. Jokaisen patsaan läheisyydessä on
QR-koodi, joka aukeaa älypuhelimen avulla. Linkin takaa aukeaa
filmi, jossa näyttelijän
esittämä ”patsas” kertoo, kuka hän on ja miksi hän on tässä.
www.vihreatsylit.fi/?p=6805
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Houkuttelevat joulumarkkinat ja -tapahtumat ovat täällä taas!

Joulumarkkinoilta ostetaan paljon pukinkonttiin tai ihan vain itselle; lahjoja,
joulukoristeita, käsitöitä, herkkuja ja haetaan ihanaa joulumieltä ja joulun
henkeä. Monille joulumarkkinat tuovat sitä oikean joulun tunnelmaa, lyhtyjä,
kynttilöitä, tonttuja ja monenlaisia jouluherkkuja. Tässä tapahtumia koottuna
sopivasti ajankohdan mukaan.
Vanhan Joulutori, Vanha Ylioppilastalo ma-pe 15.-22.12.
Uusivuosi Kansalaistorilla su 31.12.
Martin markkinat Kaapelitehtaalla la-su 18.-19.11.
Lasten uusivuosi-tapahtuma su 31.12. Suvilahden Kattilahallissa
Marttojen Iloiset Kädet-joulumyyjäiset Oulunkylässä su 19.11.
Lux Helsinki 6.1.-10.1.2018 Helsingin keskusta
Ateneumin joulumarkkinat la-su 25.-26.11.
Korjaamon joulumarkkinat Töölössä la-su 25.-26.11.
Porvoon joulutapahtumat
Lavaklubin joulumyyjäiset Kansallisteatterissa la 25.-26.11.
Porvoon jouluavaus Torilla la 25.11.
Aleksin joulukadun avajaiset su 26.11.
Porvoon Taidetehtaan Joulumarkkinat pe-su 8.-10.12.
Ornamon Design -joulumyyjäiset Kaapelilla pe-su 1.-3.12.
Porvoon joulumarkkinat Vanhalla RaatihuoneenTokyo ry:n joulumyyjäiset Arabianrannassa pe-su 1.-3.12.
torilla la-su 9.-10.12.
Annalan joulutori Toukolassa la 2.12.
Tuomaan markkinat Senaatintorilla 2.-22.12.
Joulumarkkinat Länsi-Uudellamaalla
Hakaniemen maalaismarkkinat Torilla su 4.12.
Billnäsin joulurieha la-su 2.-3.12.
Naisten joulumessut Katajanokalla ke-su 6.-10.12.
Lohjan menneen ajan joulumarkkinat la-su 9.-10.12.
Joulupolku Herttoniemen kartanolla la 9.12.
Tammisaaren Wanhanajan joulumarkkinat la-su 9.-10.12.
Joulutapahtuma Maunulan majalla su 10.12.
Fiskarsin Ruukin joulun ohjelma aj. 25.11.2017-6.1.2018
Seurasaaren joulupolku su 10.12.
Lucia-juhla ja -kulkue Senaatintorilla ke 13.12.
Lähde: www.stadissa.fi,
Vanhan Joulutori pe-pe 15.-22.12.
www.visitsouthcoastfinland.fi >tapahtumat
Teurastamon joulumarkkinat la-su 16.-17.12.

Helsingin joulumarkkinat ja -myyjäiset

Helmeri 4-2017
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Tapahtumakalenteri
Osallistumismaksutili: FI88 1270 3000 1009 95.
Maksaessasi käytä maksuviitettä. Jos maksat useamman tilaisuuden yhdellä kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti
sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.
Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin!
Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin
tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen.

Käy lukemassa www.helmeri.fi-nettisivuilta uusimmat tiedot tapahtumista.
Ma – to 6.- 9.11.

Ke 15.11. klo 19:00

Helmeri-matka Riikaan:

Kalevalanmaa-baletti

Andrea Bocelli -konsertti Riga-areenalla
Matkaohjelma
Maanantai 6.11.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS:llä klo 11.30 - 14.00.
Viking XPRS lähtee Katajanokan terminaalista. Buffet Bistron lounas
kello 11.45.
Tiistai 7.11.
Aamiainen. Kiertoajelu Riiassa, jonka aikana nähdään kaupungin
tärkeimmät nähtävyydet. Kiertoajelun päätteeksi yhteinen lounas.
Illalla klo 19.00 Andrea Bocellin konsertti Riga-arenalla, jonne hotellista menopaluu-bussikuljetukset.
Keskiviikko 8.11.
Aamiainen ja retki maaseudulle, Riian ulkopuolelle, Rundalen upeaan barokkilinnaan, jonka on suunnitellut maailmankuulu arkkitehti
Bartolomeo Rastrelli. Retken aikana yhteinen lounas.
Torstai 9.11.
Aamiainen. Hieman vapaata aikaa, sitten bussilla kohti Tallinnaa.
Matkan aikana nautitaan kevyt keittolounas Pärnussa.
Viking XPRS -laiva lähtee Tallinnasta klo 18.00 ja Helsinkiin Katajanokan terminaaliin saavutaan klo 20.30. Bistro Buffetin päivällinen
kello 18.00.

Suomen Kansallisooppera

Kenneth Greven uusi teos ylittää taidemuotojen rajoja. Kansallisoopperan ja -baletin yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden suursatsaus
on järkälemäinen teos Suomen historiasta – ja tulevaisuudesta.
Ilmoittautuminen päättynyt.
Saat liput Irene Uimoselta viimeistään puolta tuntia ennen esitystä
Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti
vasemmalla.
Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat
www.ooppera.fi

Ke 22.11. klo 19.00
Mannerheim ja saksalainen suudelma
Helsingin kaupunginteatteri,
Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5

Hinta 437,00 euroa/hlö, maksuviite: 30261
Ilmoittautuminen päättynyt.

Juha Vakkurin intensiivinen, historiallinen näytelmä avaa uusia näkökulmia Suomen historian todellisiin vaaran vuosiin ja maan pysyviin riippuvuussuhteisiin kahdesta suurvallasta.

Hotelli: Rixwell Irina Hotel***

Ilmoittautuminen päättynyt.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä Suomen Matka-Agentit.
Tarkemmat tiedot matkasta nettisivuilla: www.helmeri

Pirkko Mäkipää/SOK:n Eläke-Eevat, jakaa liput teatterin aulassa klo
18.30 alkaen.
www.hkt.fi

Su 12.11. klo 15.30
Astrid Lindgren

To 23.11. klo 17.00

Peppi Pitkätossu

Veljekset von Wright -näyttely

Tervetuloa Huvikumpuun
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö

Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, 00100 Helsinki

Tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi
Hinta: 45,00 euroa/aikuinen, 22,00 euroa/lapsi alle
17-v.
(hyvät permantopaikat)
Maksuviite: 30384
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi
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Helmereille on varattu tunnin opastettu tutustuminen Ateneumiin
lokakuun lopussa tulevaan von Wright -näyttelyyn. Tapaaminen ennen opastusta, noin klo 16.45, museon sisäpihalla (museokaupan
lähellä), Ateneuminkujan puolella.
Hinta: 18,00 euroa (lippua ja opastus), Museokortilla 5,00 euroa
Maksuviite: 30423
Ilmoittautumiset ja maksut 15.11. mennessä. Täynnä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.ateneum.fi
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Tapahtumakalenteri
Su-ma 26.–27.11.

Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.

Musikaalimatka Viron Tarttoon:

Vetäjä: Irene Uimonen
Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput ala-aulassa ulko-ovien
oikealla puolella klo 16.30 alkaen.

Les Misérables, Vanemuine-teatteri

Matkaohjelma:
Sunnuntai 26.11.
Klo 7.45–8.00 Laivaliput jaetaan uudessa Länsiterminaali 2:ssa,
Tyynenmerenkatu 14.
Klo 8.30 Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee kohti Tallinnaa
Aamiaisbuffet laivan ravintolassa kannella 8, etukäteen varanneille
(14,00 e/hlö)
Klo 11.00 Saapuminen Tallinnan satamaan A-terminaaliin.
Sataman parkkipaikalla meitä on vastassa opas ja bussi. Ajamme
suoraan Tarttoon (187 km).
Klo 14.30–16 Opastus Viron kansallismuseo ERM:ssä.
Klo 16.50 Majoitumme hotelli Dorpatiin***, Soola 6
(www.dorpat.ee)
Klo 17.15 Päivällinen hotellissa
Klo 19.00 Vanemuine-teatterissa (Vanemuise 6) musikaali Les Misérables (Kurjat).
Maanantai 27.11.
Klo 7.00–10.00 Aamiaisbuffet hotellin ravintolassa.
Klo 10.15 Lähdemme hotellista matkatavarat mukanamme.
Klo 10.30–11.30 Käynti Tarton Paavalin kirkossa
Klo 13.45–15.30 Atlan kahvilassa ja kartanossa
Klo 16.45 Tallinnan A-terminaaliin
Klo 17.30 Viking XPRS:n Bistro Buffet -ruokailu sen etukäteen varanneille (26,00 e/hlö)
Klo 18–20.30 Viking Line m/s XPRS Tallinnasta Katajanokalle
Hinta: 223,00 euroa, 1 hh-lisä 21,00 euroa, muut lisämaksut: laivan aamiaisbuffet (meno) 14,00 euroa, Bistro Buffet
-ruokailu (paluu) 26,00 euroa.
Maksuviite: 30229. Ilmoittautuminen päättynyt.
Tarkemmat tiedot nettisivuilla: www.helmeri.fi
Matkan vetäjänä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat.

Ke 29.11. klo 19.00

Laura Ruohonen – Anna-Mari Kähärä

Tippukivitapaus
Kansallisteatteri
Suuri näyttämö

Koko perheen runomusikaali
Suurella näyttämöllä!
Lähde juhlistamaan satavuotiaan Suomen itsenäisyyspäivän aattoa
koko perheen kanssa Kansallisteatteriin.
Esitystä suositellaan yli 5-vuotiaille. Kantaesitys on Suurella näyttämöllä 22.11.2017.
Liput: Peruslippu 42,00 e, eläkeläinen 39,00 e, lapsi ja opiskelija 22,00 e. Perhelippu: 112,00 e (sis. 2 aikuista ja 2 lasta –
alle 17-v) Hyvät paikat, liput riveillä 4 ja 5.
Maksuviite: 30410
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.kansallisteatteri.fi

Pe 8.12. klo 18.00
Kilven kuoron konsertti Valoa!

Uspenskin katedraali, Kanavakatu 1, Helsinki
Olemme varanneet Helmereille lippuja lämminhenkiseen Kilven Kuoron Valoa!-joulukonserttiin, joka pidetään Uspenskin katedraalissa.
Konsertissa kuulemme tämän hienon kuoron esittämiä kauneimpia
joululauluja. Konsertin johtaa Hanna Remes.

Helsingin Sanomat esittää

Musta laatikko 9

Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Musta laatikko – huippujournalismia näyttämöllä
Helsingin Sanomat aloitti keväällä 2016 uuden tapahtumasarjan,
jossa kymmenkunta journalistia Helsingin Sanomista nousee teatterin lavalle ja paljastaa yleisölle ne tarinat, jotka ovat heitä itseään
koskettaneet, yllättäneet tai mietityttäneet.
Hinta 29,00 euroa, maksuviite: 30258
Ilmoittautuminen päättynyt.
Helena Nurmi/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput teatterin aulassa oikealla klo 18.30 lähtien.
www.kansallisteatteri.fi

Su 3.12. klo 17.00
Gigli-2017 Gaalakonsertti
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46–48, Helsinki

Suomen Beniamino Gigli-seuran Gaalakonsertissa rakastettuja oopperan helmiä tulkitsevat suomalaiset ja italialaiset taiteilijat.
Hinta: 35,00 euroa (norm. peruslippu 45,00),
maksuviite: 30290
Helmeri 4-2017

Ti 5.12. klo 19.00

Liput 17,00 euroa (norm.), 14,00 euroa (eläkeläiset, opiskelijat, lapset). Maksuviite: 30478. Ilmoittautuminen päättynyt.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Su-ma 10. – 11.12.
MUSIKAALIMATKA TALLINNAAN

Les Misérables -musikaali
Nordea Kontserdimaja, Tallinna

Muutamia p
aikkoja
tarjolla Hel
mereille
Tallinnan Le
sM
rables -musi isékaaliin
10.11.

Matkaohjelma:
Su 10.12.
Klo 11.30 Lähtö Helsingistä Katajanokan terminaalista m/s Viking
XPRS:llä (tavarahytti käytössä matkalla).
Klo 14.00 Saapuminen Tallinnaan. Kuljetus hotelliin.
klo 16.00 Les Misérables -musikaali Nordea konserttitalossa.
Ma 11.12.
Aamiainen. Vapaa-aikaa. Kuljetus satamaan.
Klo 18.00 Lähtö Tallinnasta Viking Linen m/s Viking XPRS:llä
(tavarahytti käytössä)
klo 20.30 Saapuminen Helsinkiin.
Matkan hinta: 160,00 e. Lisämaksu yhden hengen huoneesta
40,00 e. Maksuviite: 30504
Ilmoittautumiset ja maksut 10.11. mennessä.

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa
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Tapahtumakalenteri
Hintaan sisältyy: laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki
(matkatavarahytti), kuljetukset satama-hotelli-satama,
majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa (Nordic Hotel Forum),
musikaalilippu (permanto 44,50 e), hotelliaamiainen.

Tilaisuus on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset 2.2.2018 mennessä. Täynnä.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: ED-Matkat

Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40.
Ryhmämme ohjataan pääaulasta konserttisaliin. Ryhmän koko on
enintään 22 henkilöä. Käytössä on maksuton ja valvottu narikka.
Musiikkitalon kahvilan palvelut ovat avoinna.

To 14.12. klo 19.00

Helmerivetäjä Liisa Kotimäki
www.musiikkitalo.fi

Anni Blomqvist – Lasse Mårtenson:

Myrskyluodon Maija -musikaali

Helsingin kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
Lippuja on varattu Helmereille myös joulukuun näytökseen, koska
syyskuun esityksen paikat myytiin nopeasti.

Ciacomo Puccini

Madama Butterfly -ooppera
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, 00250 Helsinki

50 vuotta täyttävä Helsingin Kaupunginteatteri juhlistaa uudella
kotimaisella suurmusikaalillaan Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä.

Puccini vuodatti nuoren tytön rakkaudesta ja pettymyksestä kertovaan tragediaan koskettavinta musiikkiaan. Nyt teos saa uuden ja
tyylikkään toteutuksen aidossa japanilaisessa hengessä. Oopperan
ohjaa japanilainen Yoshi Oïda. Jos pidät Puccinista – ja kuka ei pitäisi? – tämä esitys on pakko kuulla.

Hinta: 75,00 euroa (norm. permantopaikat alk. 78,00)
maksuviite: 30449
Ilmoittautumiset ja maksut 10.11. mennessä.

Kokonaiskesto 2 t 55 min (sis. väliaika 25 min). Esitetään italiaksi.
Tekstitys suomi, ruotsi, englanti. Suositus yli 12-vuotiaille. Göteborgin oopperan tuotanto.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Hinta: 86,00 euroa
(norm. hinta 98 e), opiskelija 60,20 euroa ja alle
20-vuotiaat 50,50 euroa.
Maksuviite: 30481
Ilmoittautumiset ja maksut: 8.1.18 mennessä.

Pe 15.12. klo 19.00
Suomalainen pianokonsertto
Helsingin kaupunginorkesteri
Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13 A, Helsinki

Kerro lisätiedoissa, minkälaisia lippuja varaat. Hyvät
B-ryhmän keskipermannon
paikat riveillä 7-11.

Kazuki Yamada, kapellimestari
Antti Siirala, piano
Helsingin kaupunginorkesteri
Anton Webern: Passacaglia
Selim Palmgren: Pianokonsertto nro 2 ”Virta”
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 8
Hinta: 22,00 euroa (permanto, M-katsomo)
Maksuviite: 30517
Ilmoittautumiset ja maksut 24.11. mennessä
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Saat liput Irene Uimoselta viimeistään puolta tuntia ennen esitystä
Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti
vasemmalla.
Irene lähettää tammi-helmikuun vaihteessa sähköpostitse tärkeimmät sivut käsiohjelmasta.
Vetäjä: Irene Uimonen, SOK:n Eläke-Eevat

Pe-ti 30.3.–3.4.2018

www.musiikkitalo.fi

Pe 16.2.2018 klo 10.00 (huom. aika!)
RSO:n kenraaliharjoitus

Helmereiden
pääsiäismatka
Dubliniin
Lähde Helmerien seurassa viettämään pitkää
pääsiäisviikonloppua Irlantiin, Dubliniin, ja
nauttimaan siellä pääsiäisen ajan tunnelmasta
sekä alkukeväästä!

Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13, Helsinki
Hannu Lintu, kapellimestari
Benjamin Grosvenor, piano
Radion sinfoniaorkesteri

Igor Stravinsky, Symphony in Three Movements
Frédérick Chopin: Pianokonsertto nro 2 op. 21
Witold Lutoslawski: Sinfonia nro1
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Kuva Mats Bäcker 2016 / Göteborgs Opera

Lasse Mårtensonin säveltämä Myrskyluodon Maija sai ensi-iltansa
Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä elokuussa 2017.

To 22.2.2018 klo 19.00

Päiväretken teemme mielenkiintoiseen Pohjois-Irlannin pääkaupunkiin Belfastiin, jossa vierailemme Titanic-näyttelyssä.

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa
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Tapahtumakalenteri
Matkaohjelma:
Pitkäperjantai 30.3.
Finnairin reittilento aamulla Helsingistä Dubliniin. Suomalainen paikallisopas on ryhmää kentällä tuloaulassa vastassa. Kuljetus hotellille ja majoittuminen, tervetulolounas ja loppupäivä aikaa tutustua
Dubliniin omin neuvoin.
Lauantai 1.4.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähdetään suomenkielisen oppaan johdolla kävelykierrokselle Dublinin keskustaan. Kierroksen aikana
kuullaan ja opitaan paljon Dublinin ja Irlannin värikkäästä
historiasta, kuten myös modernista nykypäivän elämästä kaupungissa tänään.
Kaupunkikierroksen päätteeksi
tehdään pieni risteily Liffeyjoella. Risteily kuljettaa Liffeyjokea pitkin läpi Dublinin keskustan. Risteilyn jälkeen paluu
omatoimisesti hotellille ja vapaata aikaa Dublinissa.

osallistujamäärää, joten ilmoittaudu matkavarausta tehdessäsi.
Matkan hintaan sisältyy:
* Finnairin suorat reittilennot, Helsinki-Dublin-Helsinki, turistiluokassa veroineen
* matkatavarat 1 x 23 kg ruumaan
* lentokenttäkuljetukset kohteessa
* majoitus ydinkeskustassa Arlington-hotellissa jaetussa kahden
hengen huoneessa
* irlantilaiset aamiaiset, tervetulolounas
* kävelykierros Dublinin keskustassa ja risteily Liffey-joella
* päiväretki Belfastiin, sisäänpääsy Titanic-näyttelyyn ja lounas
* irlantilainen ilta hotellissa, sis. kolmen ruokalajin illallinen, musiikkia ja tanssia
* suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä
Lentoaikataulu:
30.3. Helsinki-Dublin AY 1381 klo 08.20–09.30
3.4. Dublin-Helsinki AY 1386 klo 18.05–23.05
(kahden tunnin aikaero)
Hotelli: Arlington Hotel***
http://www.arlington.ie/
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Pääsiäispäivä 2.4.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen ajetaan Dublinista PohjoisIrlannin puolelle ja Pohjois-Irlannin pääkaupunkiin Belfastiin.
Belfastissa vieraillaan upeassa uudessa Titanic-näyttelyssä, harva
muistaa että Titanic rakennettiin Belfastissa. Tämän mielenkiintoisen vierailun jälkeen lounas ja sen jälkeen tehdään kaupunkikierros
tässä historiallisessa kaupungissa, jossa protestantit ja katolilaiset
ovat taistelleet reviireistään. Nykyään Belfast on mitä mielenkiintoisin eurooppalainen pääkaupunki täynnä historiaa. Hieman vapaata aikaa Belfastissa ennen kuin ajetaan takaisin Dubliniin.
2. Pääsiäispäivä 3.4.
Vapaata aikaa Dublinissa, tai vaihtoehtoisesti lisämaksullinen pyöräretki Dublinissa (45 €/hlö, varaus ja maksu etukäteen, retki edellyttää minimiosallistujamäärää). Dublinin pyöräretkellä tutustutaan
helposti ja ekologisesti kaupunkiin paikallisten dublinilaisten johdolla.
Toisen pääsiäispäivän iltana vietetään irlantilaista iltaa omassa
hotellissa. Illansuussa mennään hotellin Legends-baariin, jossa järjestetään mitä mainioimpia irlantilaisia iltoja: kolmen ruokalajin illallinen, irlantilainen bändi sekä irlantilaista tanssia Riverdancen
tyyliin, mutta hieman pienemmässä mittakaavassa ja intiimissä pubiympäristössä.
Tiistai 4.4.
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä, matkatavarat voi jättää säilöön hotellin matkatavarasäilytykseen. Vapaata aikaa, ja lähtö klo 15.15 hotellilta suomenkielisen oppaan
kanssa lentokentälle, josta Finnairin reittilento Helsinkiin (lähtö klo
18.05).

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit Oy
www.matka-agentit.fi

Tulossa:

Kirjallisuusmatka Etelä-Viroon 3. – 6.9.18
Viron kirjallisuuden suuret nimet

Lydia Koidulan ja Aino Kallaksen jalanjäljessä Pärnuun ja Tarttoon
Lydia Koidula ja etenkin Aino Kallas ovat tunnettuja ja rakastettuja kirjailijoita sekä Virossa että Suomessa. Virossa juhlistetaan vuonna 2018 itsenäistymisen 100-vuotisjuhlaa, siksi
kansallisrunoilija Lydia
Koidula ja hänen sykähdyttävät teoksensa ovat
erityisen ajankohtaisia.
Olemme varanneet Helmereille alustavasti paikkoja
mielenkiintoiselle matkalle, joka johdattaa meidät
monipuolisesti Viron kirjallisuuden historiaan.
Tarkemmat tiedot tammikuun Helmerissä ja HelmeIlse Samuelsson kirjamessuilla.
rien nettisivuilla.

Tutustu ohjelmaan tarkemmin: www.helmeri.fi
Matkan hinta: 945,00 euroa/hlö. Maksuviite: 30465
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 295,00 euroa.
Yksinmatkustavan pitää varata yhden hengen huone. Kysy huonekaveriksi mahdollista yksin matkustavaa Helmeriä.
Varausmaksu 150 euroa/matkustaja kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta, kuitenkin viimeistään 15.12., loppumaksu
10.2.2018 mennessä.
Pidä kiirettä, muutama paikka jäljellä!
Lisämaksusta:
* pyöräretki Dublinissa 45,00 euroa/hlö -retki edellyttää minimiHelmeri 4-2017

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

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

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa
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Makusi mukaan maailmalle

JOULUN
AJAN MATKAT

-laivalla

RIIKA
22.-26.12. alk. 375,-

Kiertoajelu, vanhankaupungin kävelykierros,
lyhyt urkukonsertti
Tuomiokirkossa, retki
Rundalen ja Mezotnen
palatseihin.
Puolihoito.

MUSIIKKIA
JA TEATTERIA
TALLINNASSA

PÄRNU /kylpylä
Tervis Spa
23.-26.12. 290,-

Figaron häät
–OOPPERA
2.-3.12. alk. 150,-

Puolihoito.

PÄRNU /kylpylä
Tervise Paradiis
–mainio paikka
myös lapsille!

Pähkinänsärkijä
-BALETTI
9.-10.12. alk. 150,-

23.-26.12. 350,lapsi (2-15 v.) 175,Puolihoito.

TARTTO
23.-26.12. 325,-

Les Miserables
-MUSIKAALI
9.-10.12. alk. 165,10.-11.2. alk. 155,5.-6.5. alk. 175,-

Kiertoajelu, vierailu
Alatskiven linnassa.
Puolihoito.

Gaalakonsertti
ja tanssiaiset
TALLINNASSA
31.12.-1.1. 230,-

Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ateriat, retket jne.
MEILTÄ MYÖS LIITTYMÄLENNOT/JUNALIPUT –KYSY LISÄÄ!

HELSINKI, Teollisuuskatu 21 – helsinki@matka-agentit.fi –
VAPAA-AJAN MATKAT puh. 010 321 2800 – VARAA MATKASI 24H – www.matka-agentit.fi
Puh. hinnat 8,28 snt/min (+alv 24 %).

Matka
agentit

Suomalainen matkanjärjestäjä

Helmerien tapahtumakalenteri 2017-2018
Päivä

Ma-to 6.-9.11.
Su 12.11.
Ke 15.11.
Ke 22.11.
To 23.11.
Su-ma 26.–27.11.
Ke 29.11.
Su 3.12.
Ti 5.12.
Pe 8.12.
Su-ma 10.–11.12
To 14.12.
Pe 15.12.
2018
Pe 16.2.
To 22.2.
Pe-ti 30.3.–3.4.

Kello

15.30
19.00
19.00
17.00
19.00
17.00
19.00
18.00
19.00
19.00
10.00
19.00

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Konserttimatka Riikaan, Andrea Bocelli
Peppi Pitkätossu, Kaupunginteatteri
Kalevalanmaa-baletti, Kansallisooppera
Mannerheim, Kaupunginteatteri
Von Wright -näyttely, Ateneum
Musikaalimatka Tarttoon: Les Misérables
Musta laatikko 9, Kansallisteatteri
Gigli-2017 Gaalakonsertti, Savoy-teatteri
Tippukivitapaus, Kansallisteatteri
Kilven kuoro: Valoa!, Uspenskin katedraali
Tallinna: Les Misérables -musikaali
Myrskyluodon Maija, Kaupunginteatteri
Suomalainen pianokonsertti, Musiikkitalo

437,00 e, 30261
45/22,00 e, 30384
84,00 e, 29971
40,00 e, 30326
18,00 e, 30423
223,00 e, 30229
29,00 e, 30258
35,00 e, 30290
42/22,00 e, 30410
17/14,00 e, 30478
160,00 e, 30504
75,00 e, 30449
22,00 e, 30517

RSO:n kenraaliharjoitus, Musiikkitalo
Madama Butterﬂy, Kansallisooppera
Pääsiäismatka Irlantiin, Dublin

maksuton
86,00 e, 30481
945,00 e, 30465

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

HALLITUS 2017
Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin 050 541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

Liisa Kotimäki, I varapuheenjohtaja
Puhelin 050 5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi
Rauni Mononen, II varapuheenjohtaja
Puhelin 050 5148 321
rauni.mononen(at)elisanet.fi
Keijo Nyström
Puhelin 050 501 0255
keijo.nystrom(at)kolumbus.fi
Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka(at)gmail.com
Sirkka Warvas
Puhelin 0440 519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi
Varajäsenet:
Marja Alppi
Helmeri-päivystys, puh. 050 428 5588
Puhelin 050 372 7422
marja.alppi(at)gmail.com
Tuuli Paavola
Puhelin 044 256 2901
tuuli.paavola(at)gmail.com

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

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

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

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

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

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Palvelunumero 0400 996 346
www.smyl.fi
Sähköpostit: info(at)smyl.fi, jasenrekisteri(at)smyl.fi
MJK-instituutti ja MJK-koulutus Oy
info(at)mjk.fi
Lintulahdenkatu 10, 00530 Helsinki
www.mjk.fi
Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi
Etelä-Suomi, puh. 0295 016 000, ma-pe 8-15
sähköposti: tyosuojelu.etela(at)avi.fi
Työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysneuvonta
Puh. 010 6076700
www.te-palvelut.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHTEYSTIEDOT
Työttömyyskassa Finka

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

http://finka.fi/

Työttömyyskassa YTK

www.smyl.fi
Liity YTK Työttömyyskassan jäseneksi

Ota tämä sivu talteen!

Varsinaiset jäsenet:

– lehti

Liity Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi!
Tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme molemmat!

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

SMYL-liiton jäsenedut

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten
jäsenetujen lisäksi, molemmat - sekä uusi
jäsen että suosittelija - saavat liittymislahjana
arvokupongit, jotka sisältävät:
Yöpymisen edulliseen hintaan
Original Sokos Hotel Virussa Tallinnassa
Standard-luokan huone kahdelle 1 vrk:
su-ke 65 euroa ja to-la 80 euroa
Superior-luokan huone kahdelle 1 vrk:
su-ke 89 euroa ja to-la 99 euroa
Majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen ravintola Merineitsissä
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• sisäänpääsyn Cafe Amigo -yökerhoon
(paitsi erikoistapahtumat, ikäraja 21 v)
Liity heti!
www.smyl.fi
Arvokuponki on voimassa ajalla 1.9.-30.12.2017
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen
mukaisesti. Arvokupongin ja varausohjeet saat
maksettuasi jäsenmaksun.
Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan
valitsemastasi laivayhtiöstä.

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon
rahanarvoisia jäsenetuja.
● Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
● Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin
● koti-, auto-, henkivakuutus ym.
● yksilöllinen matkustajavakuutus, joka
on voimassa jopa 90-vuotiaaksi asti
● Yhdistyksen ja liiton jäsenlehdet neljä
kertaa vuodessa
● Yhdistyksen ja liiton tarjoamat palvelut
ja tapahtumat

SMYL-liiton jäsenmaksu
●

●

Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
100 euroa koko kalenterivuosi 2017
Seniorijäsenyys (yli 65 v) 56 euroa
Opiskelijajäsenyys 0 euroa
Kaikki jäsenmaksuluokat ovat
verotuksessa vähennyskelpoisia!

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenyys

Liity kaikkien palkansaajien työttömyyskassa
YTK:n jäseneksi. Täytä ja lähetä jäsenhakemus
www.smyl.fi-kotisivuilla.
YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on
118 euroa vuosi 2017.
YTK:n jäsenmaksu on jäsenyysaikaan sidottu,
eli noin 10 euroa kuukaudessa. Ensimmäisestä
jäsenyysvuodesta maksat YTK:ssa vain sen osan
vuosijäsenmaksusta, jonka olet jäsenenä.

Liittymislomake www.smyl.fi
SMYL - SINUN LIITTOSI merkonomi, tradenomi, merkantti, datanomi,
assistentti, sihteeri, kauppateknikko, restonomi,
jonkun muun liiketalouden, kaupan, hallinnon tai
matkailualan tutkinnon suorittanut sekä näille
aloille opiskeleva

