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Pääkirjoitus

Uutta oppii yllättäen

M

itä piileviä kykyjä meissä onkaan
ja mihin työelämä meitä voi viedä. Nämä ajatukset tulivat mieleen,
kun Anni Purontaa kertoi keväällä pidetyn
kauppaopistoluokkansa 50-vuotisjuhlasta,
josta voit lukea tässä numerossa. Mielenkiintoista tavata entisiä opiskelukavereita viidenkymmenen vuoden jälkeen. Mitä heistä kaikista on tullut? Annia huvitti, että moni, kuten hän itsekin, suuntautui työelämässä taloushallintoon, vaikka
he opiskelivat myyntilinjalla. Omat taipumukset tulivat esille vasta myöhemmin.
Löysin yllättäen kauppaopistoaikaisen
kirjanpitovihkoni, johon olin kaunokirjoituksella kirjannut kirjanpidon tärkeät
perusteet sekä tehnyt tilikarttoja ja tehtäviä. Muistan, kuinka teoreettiselta ja
hankalalta se tuntui. Olin sihteeri-kirjeenvaihto-linjalla, eikä kirjanpito silloin

suuresti innostanut. Kuinka ollakaan,
työssäni pienessä yhdistyksessä jouduin
tekemään alkuun myös kirjanpidon alusta
loppuun. Laadin jopa tilikarttoja ja mietin tiliristikoiden kautta uusia kirjauksia.
Ei se alkuun helppoa ollut ja vei paljon
aikaa, mutta kun tehtävään paneutui, se
myös opetti ymmärtämään kirjanpidon
tärkeyden ja logiikan. Tuntui ihan mukavalta oppia. Vankka merkonomikoulutus
on pohjustanut meitä moniin erilaisiin
työtehtäviin. Ja tietysti usko siihen, että
kyllä kaikesta selvitään.
Syksyn aikana Helmereillä on ollut
useita kiinnostavia museovierailuja. Esimerkiksi käynti Töölössä sijaitsevassa
Elisan puhelinmuseossa, joka on toiminut ennen suurena puhelinkeskuksena, ei
voinut kuin hämmästellä entisiä keksintöjä ja nopeaa kehityksen kulkua. Myös
Viron kirjallisuusmatka 1800-luvulla syn-

tyneiden kirjailijoiden Lydia Koidulan ja
Aino Kallaksen jalanjäljillä Pärnuun ja
Tarttoon teki suuren vaikutuksen. Miten
aikaansaavia ja lahjakkaita naisia he olivatkaan. Meillä oli ilo vierailla erilaisissa museoissa ja tutustua monipuolisesta
Viron 100-vuotiseen kirjallisuuteen ja
historiaan, joista sai paljon uutta tietoa
ja ajateltavaa.
Kannattaa perehtyä johonkin itselle
uuteen alaan tai aihealueeseen. Siitä voi
innostua ja saada vaikka uuden työn tai
mukavan harrastuksen.
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin.
Hyvää loppuvuotta ja
joulunajan odotusta!
Merja Äimänen

Ota haasteet avosylin vastaan ja suhtaudu niihin mahdollisuutena
osoittaa, mihin sinusta parhaimmillasi oikein onkaan.
- Positiivarit
Helmeri 4-2018
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Elisan puhelinmuseo
herätti kiinnostusta
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❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Vanha kännykkä
on jo museotavaraa.

Käsivälitteinen puhelinkeskus. Oppaamme Kari Tallgrén esittelee puhelun yhdistämistä.

O

limme vierailulla puhelinmuseossa tiistaina
9.10. Museon esineet herättivät meissä tärkeitä muistoja. Tämä mielenkiintoinen
paikka toi mieleen muistoja
lapsuudesta ja tietoa isovanhempiemme ajalta. Kiitos oppaillemme Matti Takalalle
ja Kari Tallgrénille museon
esittelystä. Oppaillamme oli
tarina, jos toinenkin kerrottavanaan vanhoista tekniikoista

ja myös ihmisistä, jotka palvelivat muun muassa puhelinkeskuksissa.
Puhelinmuseo sisältää vaikuttavan kokoelman puhelin- ja teletoimintaan liittyvää
esineistöä yli sadan vuoden
ajalta. On puhelinkeskuksia,
-koneita, -verkon tarvikkeita
ja asentajien työkaluja. Lisäksi nähtävänä on kymmeniä
lankapuhelinverkon lisä- ja
päätelaitteita fakseista modee-

Vitriineissä on eri aikakausien puhelinluetteloja 1880-luvulta
lähtien.
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meihin. Kiinnostava on myös
nurkkaus, jossa puhelinluetteloita on yli 120 vuoden ajalta. Vitriineissä on Helsingin
puhelinyhdistyksen julkaisemat puhelinluettelot vuodesta
1882 lähtien. Lisäksi mikrofilmeillä on kaikkien luettelojen
sisältö sadan vuoden ajalta vv.
1882-1982.
Yksi museon huoneista on
omistettu vanhojen puhelimien esittelyyn. Kokoelman van-

hin on amerikkalaisen Bellin
1878 kehittämä vihellyskutsupuhelin, jossa puhelin pirisi,
kun vihelsi puiseen pilliin.
Töölön automaattikeskus
oli pohjoismaiden ensimmäinen. Vain Yhdysvalloissa ja
Saksassa oli joitain vuosia
aikaisemmin otettu käyttöön
vastaavanlaisia.
Museossa on säilytetty noin
1000 tilaajan keskuslaitteisto.
Automaattikeskus on yhä toimintakunnossa ja siihen on
liitetty neljä puhelinta, joilla
voi soitella keskuksen sisäisiä puheluita ja samalla kuunnella, millaista meteliä nämä

Kaupunkikuvasta kadonneeseen puhelinkoppiin törmää
museossa.
Helmeri 4-2018

Töölön puhelinkeskuksen keskuslaitteita vuodelta 1922.

Puheenjohtaja Leila Kantonen kertoi Porin Seudun Merkonomien 60-vuotisesta toiminnasta. Kuuntelemassa yhdistyksen entisiä
aktiivijäseniä.

Porin merkonomiyhdistys
täytti 60 vuotta

Nähtävillä oli paljon vanhoja esineitä. Kuvassa toinen oppaista
Matti Takala kertoo meille monipuolisesti verkkotekniikasta, vanhoista rautalanka-avojohdoista nykyaikaisiin valokaapeleihin.

vanhimmat keskukset pitivät.
Laitteisto seisoo lattialla täysin alkuperäisellä paikallaan.
Puhelinmuseo on avoinna
vain tilauksesta ryhmille, koska museota esittelevät muu-

tamat museoaatteesta innostuneet aktiiviset ja historiaa
hyvin tuntevista eläkeläisistä.
Kerran vuodessa pidetään
Elisan nimipäivänä 19.11.
avoimet ovet. ❦

Elisan Puhelinmuseo
❦ Perustettu 1986.
❦ Puhelinmuseo esittelee puhelinteknologian kehitystä,
teletekniikan historiaa ja puhelimia vihellyskutsupuhelimesta kännyköihin sekä puhelinlankoja rautalanka-avojohdoista valokaapeleihin.
❦ Toimii entisen Töölön puhelinkeskuksen rakennuksessa.
❦ Museosta vastaa teleoperaattori Elisa, entinen Helsingin
Puhelinyhdistys.
❦ Rakennus on arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema vuodelta 1915.
❦ Töölön automaattinen puhelinkeskus palveli vuosina
1922-1985.
❦ Keskuksen vanha tekniikka poistui käytöstä toimittuaan
yli 63 vuotta.
❦ Avoinna yleisölle tilauksesta. Ryhmien käyntivaraukset
Elisan kautta.
❦ Avoimet ovet Elisan päivänä 19.11. klo 13-18.
❦ Osoite: Runeberginkatu 43, Etu-Töölö, Helsinki
Lähde:
https://corporate.elisa.fi/tietoa-elisasta/historia/puhelinmuseo/
Helmeri 4-2018

Porin Seudun Merkonomit ry vietti 60-vuotispäiviään sunnuntaina 28. lokakuuta 2018 Porin Teatterin ravintolassa. Helsingin
Merkonomeja lämminhenkisessä iltapäivätilaisuudessa edustivat
Merja Äimänen sekä Kirsti ja Keijo Nyström.
Tilaisuuden avasi puheenjohtaja Leila Kantonen, joka on
toiminut pitkään Porin Seudun Merkonomien hallituksessa ja
puheenjohtajana. Paikalla oli useita entisiä puheenjohtajia, joista
entisajan yhdistystoimintaa muisteli Matti Naskali, puheenjohtaja vuosilta 1969-1970. Viihdyttävää iltapäivämusiikkia menneiltä vuosikymmeniltä meille juhlassa tarjosi Duo Mikkone ja
Santamaa. Teimme tutustumiskierroksen myös hienoon Porin
teatteritaloon, joka avasi ovensa viime vuonna kolmen vuoden remontin jälkeen. Teatteritalo on 1800-luvun lopun komea
rakennus, joka vihittiin teatterikäyttöön 29. joulukuuta 1884.
Kiitos porilaisille mukavasta juhlasta!
Merja Äimänen

Porin Teatterin arvokas päänäyttämö, jossa olivat valmiina Arsenikkia ja vanhaa pitsiä -näytelmän lavasteet.
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Viron 100-vuotisen
kulttuurihistorian
jalan jäljillä
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❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Vierailimme Pärnussa Lydia Koidulan lapsuudenkodissa, jossa saimme "oppilaina"
tutustua 1800-luvun koululuokkaan. Koidulan isä J. V. Jannsen oli koulun opettaja.

V

irolaisesta kulttuurista ja kirjallisuudesta innostunut pieni Helmeri-ryhmämme oli syyskuun
alussa mukana mielenkiintoisella
neljän päivän kiertomatkalla bussilla halki Viron: Tallinnasta Pärnuun,
josta matkustimme Vändran ja Viljandin kautta Tarttoon. Paluumatkalla Tartosta Tallinnaan pysähdyimme

Pöltsamaalla. Yövyimme yhden yön
Pärnussa ja kaksi Tartossa. Pääkohteina matkallamme olivat suuret
naiskirjailijat: Lydia Koidula ja
Aino Kallas. Tutustuimme päivien
aikana monipuolisesti kirjailijoihin
ja Viron 100-vuotiseen itsenäisyyteen liittyviin hienoihin museoihin
ja näyttelyihin. Koko matkan ajan

Matkalla Pärnusta Tarttoon tutustuimme C. R. Jokobsonin maatilamuseoon, jossa on vieläkin toimivaa maataloutta. Hannu ja Matti
mietiskelevät maatilamuseon entisen tallin penkillä.
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meitä opasti ammattimaisesti eläkkeellä oleva tarttolainen vironkielen
opettaja Elve Voltein.

Tarton raatihuoneen torilla saimme opastusta
kaupungin historiaan.
Helmeri 4-2018

Anu Koskinen ja Auli Wahlström
Tarton yliopiston juhlasalissa –
samassa, jossa Kekkonen aikoinaan piti tärkeän puheensa.

Tartossa sijaitseva Viron Kansallismuseo on vaikuttava, nykyaikainen rakennus, jossa voi tutustua
laajasti Viron historiaan.

Tartossa oli meneillään Viron
Vierailimme Tartossa myös Eliel
teatterifestivaali, Draama 2018.
Saarisen suunnittelemassa PaaMerja ja Matti Draama-penkeissä, valin kirkossa.
joita oli eri puolella kaupunkia.

Helmeri-ryhmä tutustui
Kansalliskirjastoon
❦ Merja Äimänen

Kansalliskirjaston ylimmässä kerroksessa on komea kattoikkuna.

Kansalliskirjaston entistetty kirjastosali innostaa kuvaamaan.
Kirjaston hienoa taidetta kuvaamassa Eija Vilmi.
Helmeri 4-2018

Tutustuimme syyskuun lopussa opastetulla
kierroksella hienosti peruskorjattuun, Engelin
suunnittelemaan Kansalliskirjaston rakennukseen sekä kirjaston historiaan ja nykypäivään.

Kansalliskirjasto rakentaa
Suomen historian verkkokirjastoa
Kansalliskirjasto käynnisti Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi laajan digitointiohjelman, jonka tarkoituksena on kaikkien kansalaisten pääsy kirjaston laajoihin
kokoelmiin. Kansalliskirjaston nettipalveluista löytyy jo tällä
hetkellä paljon mielenkiintoista Suomen historiaa.
Digi.kansalliskirjasto.fi-palvelu tarjoaa käyttöön kotimaiset digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet sekä pienpainatteita.
Kansalliskirjasto on digitoinut kaikki Suomessa vuosina
1771-1929 ilmestyneet sanomalehdet, ja ne ovat käytössä tämän palvelun kautta. Uudemmat digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet ovat käytettävissä kaikissa vapaakappalekirjastoissa.
Doria - www.doria.fi - on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, jossa on usean organisaation tuottamaa sisältöä.
Doria.fi-palvelu sisältää muun muassa valikoiman Suomea
koskevia historiallisia karttoja 1500-luvulta 1900-luvun puoliväliin. Kartat kuvaavat kotimaisen karttakuvan muutoksia sekä
havainnollistavat Suomen valtiollisen aseman ja sisäisen hallinnon historiaa, liikenneyhteyksien kehitystä ja asutuskeskuksien
kasvua. Aineisto on pääosin digitoitu Kansalliskirjaston Pelasta
kirja -hankkeessa.
Doria.fi:ssä on myös A. E. Nordenskiöldin karttakokoelma.
Tutkija ja löytöretkeilijä Adolf Erik Nordenskiöld (18321901) kokosi 1800-luvun lopulla historiallisten karttojen,
maantieteellisen kirjallisuuden ja matkakertomusten harvinaiskirjakokoelman. Kokoelma on liitetty vuonna 1997 UNESCOn
Memory of the World -rekisteriin.
Nettiin on digitoitu edustava otos Kansalliskirjaston Nordenskiöldin kokoelmasta.
Lähde: www.kansalliskirjasto.fi
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Helmerin ruokanurkkaus

Herkullinen
suklaakääriskakku!
Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Tulevia juhlia ajatellen, haluan jakaa tämän
kakkuohjeen nyt teille kaikille. Kuvan suklaakääriskakun on valmistanut Patrizia. Jo pienestä
pitäen mummin kanssa leipomisen aloittaneelle
Patrizialle erilaisten kakkujen ja leivonnaisten
tekeminen on ennen kaikkea hyvä harrastus ja
mielekästä ajanvietettä. Nykyisin hän yläasteella
köksän tunneilla valmistaa monenlaisia ruokia ja
testaa taitojaan sitten myöhemmin kotona.
Suklainen kääriskakku, jossa on mukavan raikas
pätkis-rahkatäyte, on kivan ulkonäkönsä lisäksi

vielä todella hyvää - se ei ole liian makeaa. Kakun kokoon ja korkeuteen vaikuttaa suikaleiden
leveys ja määrä. Saat isomman kakun helposti
tekemällä kahdella pellillä kääretorttupohjat.
Tämän ihanan suklaisen kääriskakun maku on
mainio ja maistuu varmasti niin isänpäivänä kuin
itsenäisyyspäivän kahvihetkessä. Itsenäisyyspäivän kakussa voi esimerkiksi kakun pintaa koristaa ”liehuvalla” sinisellä raidalla.
Makoisia herkkuhetkiä!
Kuorruttamalla ja koristelemalla kakusta syntyy kahvipöydän kaunistus.

Pohja:
8		
3 dl
1 dl
1 dl
4 rkl
2 tl		
2 tl		

kananmunaa
sokeria
perunajauhoja
vehnäjauhoja
kaakaojauhoa
leivinjauhoa
vaniljasokeria

Täyte:
2 prk
2 dl
4 tl		
10 		
1 dl

maitorahkaa
kermaa
vaniljasokeria
Pätkis patukkaa
sokeria

Kääri rulla samantien folioon ja nosta
jääkaappiin tekeytymään.

Kuorrutus ja koristelu:
2 dl kermaa vaahdotettuna, esim. marjajauheella värjättynä. Sokeria
maun mukaan. Päälle Domino-keksejä ja pätkiksiä tai muuta hetkeen
sopivaa koristelua.

Paista ja leikkaa suikaleet suorakaiteen muotoiseksi.

Rullaa pohja kevyesti rullalle.
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Valmistus:
Tee kaksi kääretorttupohjaa vaahdottamalla huoneenlämpöiset kananmunat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi. Tee pinnalle kevyesti kuvio
vaahdosta, jos se pysyy siinä hetken; vaahto on valmista. Sekoita
kuivat aineet keskenään ja lisää jauhoseos siivilän läpi vaahdon joukkoon varovasti sekoittaen. Jauhoista osa kannattaa olla tärkkelyspitoisia, esimerkiksi perunajauhoja, koska pelkillä vehnäjauhoilla leivottu
pohja repeilee herkästi.
Laita leivinpaperit kahdelle uunipellille ja jaa taikina niille. Levitä
taikina tasaisesti uunipelleille. Paista joka kääretorttupohja 200 asteessa noin 10 minuuttia. Kumoa valmis pohja sokeroidun leivinpaperin päälle. Kuori paperi heti kuuman kääretorttulevyn päältä. Anna
pohjien jäähtyä.
Helmeri 4-2018

Täyte: Murskaa pätkikset pieneksi. Vaahdota kerma ja sekoita
rahka, pätkikset, vaniljasokeri ja sokeri joukkoon. Kermavaahdon joukkoon sekoitettu rahka parantaa vaahdon koostumusta
ja kestävyyttä. Jos käytät täytettä myös kuorrutteena, tee kuorrutetta hieman enemmän.
Leikkaa pohjat kaikkiaan kuudeksi saman levyisiksi suikaleiksi.
Levitä kerma-rahkaseos suikaleille.
Ryhdy rullaamaan suikaleista yhtä suurta rullaa. Nosta rulla pystyyn foliolle ja kääri pakettiin. Laita jääkaappiin vetäytymään
ainakin tunniksi.
Poista kakku paketista ja laita se kakkuvadille juuri ennen tarjoilua. Koristele esimerkiksi kermavaahdolla. Mausta vaahto ja
värjää vatkaamisen loppuvaiheessa. Levitä seos kakun päälle
haluamallasi tavalla palettiveistä apuna käyttäen. Lopuksi mieleisesi koristeet kakun päälle. Kääriskakun täyte sopii myös
kakun kuorrutukseen. Säilytä kylmässä tarjoiluun saakka!
Nautinnollisia juhlapäiviä!

Teatteria Tampereella
ja taidetta Visavuoressa

M

eitä oli noin kymmenen Helmeriä syyskuun lopulla
SOK:n Eläke-Eevojen mielenkiintoisella päiväretkellä,
jonka pääkohteina olivat Emil Wikströmin Visavuori ja
Tampereen Teatterin Sademies-näytelmä.
Visavuoren museossa tutustuimme oppaan johdolla Wikströmin ateljeehen ja asuintaloon sekä omin päin Kari Suomalaisen
Kari-paviljonkiin. Visavuori on hieno museokokonaisuus upean
luonnon keskellä. Meitä oli monta, jotka eivät olleet siellä ennen
käyneet. Kyllä kannatti tutustua.
Tampereen Teatterin Sademies teki meihin osallistujiin suuren
vaikutuksen. Paluumatkalla bussissa kuului vain
kehuja esityksestä, jonka pääosissa loistivat
Risto Korhonen ja Lari Halme.
Onnistunut kulttuurimatka kaikin puolin. Kiitos, että Helmerit saivat olla taas
mukana. ❦

❦ Teksti: Merja Äimänen,
kuvat: Irene Uimonen

Kari Suomalaisen piirroksia ihailemassa Terttu Vuori (oik.).

Emil Wikströmin ateljeessa on paljon tuttuja töitä. Hänen suunnittelemiaan ovat esimerkiksi Helsingin rautatieaseman lyhdynkantajapatsaat.
Helmeri 4-2018

9

Annin kauppaopistoluokka vietti
50-vuotisjuhlaa Tampereella
❦ Haastattelu: Merja Äimänen, Kuvat: Anni Purontaan albumi
Anni Purontaa, aktiivi-Helmeri, joka on toiminut muun
muassa Helsingin Merkonomien puheenjohtajana ja sen
jälkeen pitkään yhdistyksen
tilintarkastajana, nykyisin toiminnantarkastajana, valmistui merkonomiksi Tampereen
kauppaopistosta viisikymmentä vuotta sitten. Annin luokka kokoontui tänä keväänä
50-vuotisjuhlaan Tampereelle. He aloittivat juhlapäivänsä
entisessä oppilaitoksessaan,
joka on nykyisin Tampereen
seudun ammattiopisto Tredu.
– Kiertelimme ja katselimme koulussa tuttuja paikkoja,
esittäydyimme auditoriossa
myös nykyisille opiskelijoille. Mukava sattuma, että
paikalla oli aikuisopiskelijoita, jotka olivat meistä aidosti
kiinnostuneita, Anni muistelee kevään vierailua entisessä
opinahjossaan.
– Opiskelimme kauppaopiston myynti- ja markkinointilinjalla, mutta aika
moni meistä päätyi muulle
alalle. Minusta tuli taloushallinnon ammattilainen,
Pertistä HTM-tilintarkastaja
ja Pirkosta verotarkastaja,
kertoo Anni muutamia esimerkkejä ammateista, joissa
entiset opiskelukaverit ovat
toimineet.

– Opintojen jälkeen olemme
asuneet ja työskennelleet eri
paikkakunnilla. Kaksi meistä
asuu Ruotsissa, neljä pääkaupunkiseudulla - heistä kolme
Vantaalla, kuten minäkin - tai
muissa Suomen kaupungeissa; suurin osa jäi kuitenkin
Pirkanmaalle: Tampereelle,
Nokialle, Pirkkalaan ja Ylöjärvelle, Urjalaan ja Kangasalalle. Ikävää oli kuulla, että osa
joukostamme oli jo poistunut.
Miten tunsitte toisenne viidenkymmenen vuoden jälkeen?
– Edellinen tapaaminen oli
kymmenen vuotta valmistumisesta eli vuonna 1978. En ollut
silloin mukana. Minulla ehti
kulua täydet viisikymmentä
vuotta, ennen kuin tapasimme uudelleen. Pari henkilöä
oli mielestäni kuin ennenkin,
mutta suurinta osaa en olisi
tunnistanut. Piti kysyä, kuka
olet. Tunnetko minut? Vaikka
ulkoisesti entiset opiskelukaverit olivat toki muuttuneet,
niin useiden jutut ja niiden aiheetkin olivat tunnistettavia,
hämmästelee Anni.
Kouluvierailun jälkeen entiset opiskelukaverit viettivät
rattoisan illan ravintolassa,
toisiinsa uudelleen tutustuen.
Tarkoitus on tavata jatkossa
useammin.

Tampereen kauppaopiston II F -luokan valmistujaiset vuonna
1968. Meitä valmistui keväällä 35.
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II F -luokka vietti 50-vuotisjuhlaa keväällä 2018. Mukana oli
18 vuonna 1968 valmistunutta merkonomia. Edessä vasemmalla
luokanvalvoja Kalevi Uurasjärvi.

Tampereen seudun ammattiopisto eli Tredu on ammattiopisto, joka perustettiin 1. tammikuuta 2013, kun Tampereen ammattiopisto ja Pirkanmaan koulutuskonserni
yhdistyivät. Oppilaitoksessa opiskelee noin 8000 nuorta
ja 10 000 aikuisopiskelijaa. Ammattiopistolla on toimipisteitä Tampereen lisäksi Ylöjärvellä, Kangasalla, Nokialla,
Pirkkalassa, Lempäälässä, Ikaalisissa, Orivedellä, Virroilla
sekä Pirkkalassa.
Koulutustarjonnassa on
- 26 ammatillista perustutkintoa
- 21 ammattitutkintoa
- 9 erikoisammattitutkintoa.
Liiketoiminnan perustutkinto
Tutkintoon sisältyy kolme pakollista tutkinnon osaa: asiakaspalvelu, tuloksellinen toiminta ja työyhteisössä toimiminen. Lisäksi on valinnaisia tutkinnon osia. Työpaikoilla
järjestettävä koulutus voi tapahtua esimerkiksi kaupassa,
tilitoimistossa, julkisella sektorilla tai asiakaspalvelun,
markkinoinnin ja myynnin tehtävissä.
Liiketoiminnan perustutkinnon lisäksi voi suorittaa
myös yo-tutkinnon.
Kilpaurheilija voi hakea Tredussa urheilijastatusta,
joka mahdollistaa urheiluvalmentautumisen yhdistämisen
opintoihin.
www.tredu.fi
Helmeri 4-2018

Joulutapahtumat
Nyt taas riittää joulumarkkinoita -messuja ja tapahtumia tänäkin jouluna joka viikonlopulle.
Tälle sivulle on koottuna vinkkejä joulunajan myyjäisistä ja markkinoista. Helsingin kauppahalleissa
on myös kiva käydä joulun alla. Perinteisiä Naisten Joulumessuja ei tänä vuonna järjestetä.

❦ Koonnut ja kuvat:
Liisa Kotimäki

Lisää: www.myhelsinki.fi/fi/nae-ja-koe/tapahtumat ja tapahtuman järjestäjien nettisivuilla.
Pääkaupunkisedun joulumarkkinat ja tapahtumat

Porvoon joulutapahtumat

– Helsingin kansainväliset joulumarkkinat Lasipalatsin aukiolla 24.11.-22.12.
– Martin markkinat Kaapelitehtaalla la-su 24.-25.11.
– Ateneumin joulu la-su 24.-25.11.
– Korjaamon Joulumarkkinat Vaunusalissa & Kulmasalissa
la-su 24.-25.11.
– Design Market WeeGeen myyntitapahtuma la-su 24.-25.11.
– Aleksin joulukadun avajaiset su 25.11.
– Marttojen Iloiset Kädet -joulumyyjäiset Oulunkylässä su
25.11.
– Annalan joulutori Annalan puutarhassa la 1.12.
– Tuomaan markkinat Senaatintorilla 1.-22.12.
– Hakaniemen maalaismarkkinat Torilla su 2.12.
– Ornamon Design -joulumyyjäiset Kaapelilla pe-su 7.-9.12.
– Joulupolku Herttoniemen kartanolla la 8.12.
– Albergan joulumyyjäiset Espoossa Albergan kartanon holvikellarissa la-su 8.-9.12.
– Jouluohjelmaa Maunulan majalla su 9.12.
– Seurasaaren joulupolku su 16.12.
– Lucia-juhla ja -kulkue Senaatintorilla ti 13.12.
– Vanhan Joulutori Vanhalla ylioppilastalolla 15.-22.12.2018
– Teurastamon joulumarkkinat la-su 15.-16.12.
– Lux Helsinki -valofestivaali keskustassa 5.1.-9.1.2019

– Porvoon jouluavaus Lundin aukiolla la 24.11.
– Porvoon Taidetehtaan Joulumarkkinat pe-su 14.-16.12.
– Porvoon joulumarkkinat Vanha Porvoo la-su 8.-9.12.

Helmeri 4-2018

Joulumarkkinat Länsi-Uudellamaalla
–
–
–
–

Naistenmessut Luksian tiloissa Nummelassa la 1.12.
Lohjan menneen ajan joulumarkkinat la-su 15.-16.12.
Tammisaaren vanhanajan joulumarkkinat la-su 8.-9.12.
Fiskarsin Ruukin joulumarkkinat 24.11.2018-6.1.2019

Tallinnan Joulutori ja joulumarkkinat
– Raatihuoneentorilla
24.11.2018-5.1.2019
– Martin markkinat Saku Suurhallissa 8.11.11.11.
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Pohjois-Puolan
tuntematon helmi Gdansk
Motlawa-joen rantaa.

Puolalainen rannikkokaupunki Gdansk on vielä monelle tuntematon
helmi. Se on vanha hansakaupunki ja merikaupunki, jonka historiallinen vanha keskusta on upeasti entisöity sodan tuhojen jäljiltä.
❦ Teksti ja kuvat: Ilse Samuelsson
Gdansk on lyhyen ja mukavan
lentomatkan päässä, ja lentoyhteyksiä ja valinnanvaraa on
paljon. Gdanskin lentoasema
ei ole valtavan suuri, kaikki on
uutta, siistiä ja helppoa. Palvelut kentällä ovat monipuoliset,
liikkeitä, kahviloita ja ravintoloita riittää. Myös matka
lentoasemalta keskustaan on
lyhyt: vain noin 20 minuutin
ajomatkan jälkeen ollaan jo
ydinkeskustassa.

Mitä tulee mieleen
ensimmäisenä Gdanskista?
Satama, telakka, Solidaarisuus
kyllä vaan, nämä ovat asioita, joista Gdansk tunnetaan.
Gdanskissa on kuitenkin valtavasti muutakin koettavaa ja
nähtävää. Se on Puolan pohjoisosan suurin ja merkittävin kaupunki, ja koko rannikon suosituin matkailukohde.
Nähtävää ja ihailtavaa riittää
niin kaupungin keskustassa
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taansa, vaan siitä tehtiin Kansainliiton valvonnassa oleva
vapaakaupunki. Kaupungissa
asui hyvin paljon saksalaista
ja saksankielistä väestöä, kaupankäynti ja yhteistoiminta
puolaisten ja saksalaisten välillä oli hankalaa. Puolalaiset
rakensivat Danzigin lähel-

kuin sen ympäristössäkin.
Kaupungin historia on pitkä, ja se tunnettiin Danzigin
nimellä aina toiseen maailmansotaan saakka. Linnoituksen historia ulottuu 900-luvun
lopulle, ja vuotta 997 pidetään
kaupungin perustamisvuotena.
Siitä tuli Pommerin herttuoiden hallitseman herttuakunnan
keskus ja samalla merkittävä
kauppakaupunki. 1200-luvulla alueelle muutti lisää kauppiaita hansakaupungeista,
Lyypekistä ja Bremenistä, ja
1300-luvulla kaupungista tu- Merirosvolaiva Sopotin edustalla.
li osa hansaliittoa. Kaupunkia
ovat hallinneet välillä herttua- le Gdyniaan uuden sataman,
kunnat, välillä saksalaisen ri- josta tuli Puolalle hyvin mertarikunnan ritarit, ja tietysti kittävä satamakaupunki. SuoPuolan kuninkaat. Se on kuu- malaisillekin tuli kieltolain ailunut Preussiin ja ollut myös kaan tutuksi "Varsovan laulu"
eli Danzigista Suomeen kuljevapaakaupunkina.
Ensimmäisen maailmanso- tettu puolalainen pirtu.
Rauhan aika päättyi 1.9.
dan jälkeen Puolasta tuli itsenäinen, mutta Danzigia Puola 1939, kun varhain aamulei saanut kokonaan hallin- la saksalainen panssarilaiva

Gdan sk on
Helmerien
pääsiäismatkan
2019 kohde.
Schlezwig-Holstein ampui
mereltä kohti puolalaista Westerplatten vartioasemaa. Saksa
piti Westerplatten valloitusta
yksinkertaisena tehtävänä,
mutta pieni puolalaisten sotilaiden joukko puolusti viikon ajan tätä aluetta. Heidän
sinnikkäästä taistelusta tuli
Puolan vastarinnan symboli.
Sataman suulle, suurelle vihreälle kummulle, on pystytetty maahan työnnettyä miekkaa
muistuttava kivimuistomerkki. Alue näyttelyineen on nykyisin tärkeä ja mielenkiintoinen vierailukohde.
Myös Puolan postin rakennus, joka alun perin rakennettiin 1844 sotilassairaalaksi,
on merkittävä paikka toisen
maailmansodan ensi vaiheilta. Rakennus muutettiin 1925
Puolan postin ja lennättimen
pääkonttoriksi, ja nykyään
rakennuksessa toimii Puolan

postin museo. Museon lähellä
on muistomerkki, joka kunnioittaa postimiesten taistelua ja
postin puolustamista.

Vanhan kaupungin upea sydän
Sodan tuhot Gdanskissakin
olivat valtavat. Koko alue, tietysti myös vanha historiallinen
keskusta, oli raunioina. Nyt täHelmeri 4-2018

Vihreä portti on paitsi portti torilta jokirantaan, myös mm. näyttelytila ja Lech Walesan toimisto.

mä kaupungin sydän on hienosti entisöity. Katuja, aukioita ja jokirantaakin reunustaa
valtava määrä toinen toistaan
kauniimpia ja mielenkiintoisempia vanhoja rakennuksia.
Pelkästään kulkemalla vanhan
kaupungin halki "Kuninkaallista tietä" pitkin voi ihailla
lukemattomia nähtävyyksiä:
kaupungin raatihuone, Neptunuksen suihkulähde, Artuksen hovi, Kultainen talo,
Vihreä Portti. Neptunuksen
patsas suihkulähteineen seisoo Pitkällä torilla, ja sitä pidetään yhtenä kauneimmista
vanhoista markkinapaikoista.
Neptunus symboloi tietysti
kaupungin meriyhteyksiä, ja
vanhan tarinan mukaan Neptunus on vaikuttanut myös
suositun paikallisen erikoisuuden, Goldwasser-liköörin
kehittämiseen. Miten – lähde
ottamaan selvää paikan päälle!
Myös Motlawa-joen rantaalue rantakatuineen on mukava paikka kiireettömään kuljeskeluun. Tärkein nähtävyys
rannassa on varmasti keskiajalta peräisin oleva, silloin
Euroopan suurin satamanosturi, joka on vieläkin yksi kaupungin symboleja.

Museoiden ja kirkkojen kaupunki
Gdanskissa on paljon museoita ja kirkkoja. Lista on pitkä:
Helmeri 4-2018

kansallismuseo, historiallinen
museo, merimuseo, taidemuseo, tietysti meripihkamuseo,
kun täällä Itämeren rannikon
meripihka-alueilla ollaan.
Yksi merkittävistä museoista on Solidaarisuus-liikkeen
museo eli Euroopan solidaarisuuskeskus, jossa esitellään
mieleenpainuvalla tavalla näitä Puolan ja koko Euroopankin historiaan vaikuttaneita
tapahtumia. Museon edessä
kohoaa vaikuttava, kuolleiden telakkatyöläisten muistoksi pystytetty monumentti.
Museon näyttelyssä kerrotaan
1980 alkaneista tapahtumista, joiden yhteydessä Puolan
presidentiksi sittemmin valittu Lech Walesa nousi koko
maailman tietoisuuteen. Näyttelyssä voi nähdä kahdelle vanerilevylle käsin kirjoitetut 21
vaatimusta, jotka esitettiin julkisesti elokuussa 1980. Nämä
telakkatyöläisten vaatimukset
on kirjattu Unescon maailmanperintöluetteloon merkittävinä yhteiskunnallisina ja
inhimillisinä arvoina, jotka
ovat vaikuttaneet Euroopan
historiaan.
Kirkkoja on paljon erityisesti vanhan kaupungin alueella. Pyhän Marian kirkko on
maailman suurin tiilikirkko.
Sen rakentaminen kesti lähes

160 vuotta 1300-1400-luvuilla, ja kirkkoon mahtuu peräti
25 000 ihmistä. Toinen merkittävä katedraali on Oliwassa,
rauhallisessa kaupunginosassa

Edelleen Sopotissa järjestetään paljon erilaisia musiikkitapahtumia ja konsertteja.
Ja mitkä rannat – pohjoisen
Euroopan varmasti upeimmat
hiekkarannat toivottavat tervetulleeksi myös rantalomailijat.
Surullisempi vierailukohde on Stutowon keskitysleiri
museoineen. Se kertoo omaa
karua tarinaansa viime vuosisadan kauhuista.
Malborkin linna Nogat-joen
rantatörmällä on vaikuttava.
Malborkin "pikkukaupungissa" on noin 35 000 asukasta,
ja se sijaitsee reilu 60 kilometriä Gdanskista. Tämä goottilainen linna on perustettu jo
vuonna 1274, ja se on yksi
suurimpia, tiilestä tehtyjä rakennuskokonaisuuksia. Sen
perustivat saksalaisen ritarikunnan ritarit. Unescon maa-

Neptunus vanhan kaupungin sydämessä.

keskusta-alueen ulkopuolella.
Oliwan katedraalissa voi myös
hiljentyä urkumusiikkikonserteissa.

ilmanperintöluetteloon linna
on kuulunut vuodesta 1997.
Vierailuun voi yhdistää myös
lounaan linnan ravintolassa.

Retkikohteita
kaupungin ulkopuolella

Powitanie – tervetuloa!

Myös kaupungin lähettyvillä
on mielenkiintoista nähtävää
ja paljon vierailukohteita. Kolmoiskaupunki eli Gdanskin lisäksi satama- ja liikekaupunki
Gdynia sekä upeista rannoistaan tunnettu Sopot kannattaa
tutkia. Sopot on myös musiikkikaupunki, suomalaiset
muistavat Sopotin musiikkifestivaalit ja Interviisu-kisat.

On monta hyvää syytä tehdä
tutkimusmatka Gdanskin alueelle. Ja kun siellä käy kerran,
tai parikin, on varmasti pakko
tunnustaa, että vielä jäi näkemistä ja kokemista Se on positiivinen ja hyvin monipuolinen yllätys.
Powitanie eli tervetuloa
Gdanskiin! ❦
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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.
To 22.11. klo 19.00
HKO & Sakari Oramo & Brett Dean
Musiikkitalo, Konserttisali
Mannerheimintie 13 A, Helsinki

In London Town
BBC:n sinfoniaorkesterin ylikapellimestari Sakari Oramo palaa kaupunginorkesterin vieraaksi mukanaan nostalginen suurkaupunkikuvaus sekä saksalaisen sinfonian mallikappale. Australialaisen Brett Deanin itselleen kirjoittama konsertto esittelee tekijänsä taitoja niin alttoviulistina kuin orkesterivärien ehtymättömänä ideoiden lähteenä.
Sakari Oramo, kapellimestari
Brett Dean, alttoviulu
Helsingin kaupunginorkesteri
Ohjelma:
Edward Elgar: Cockaigne, konserttialkusoitto ”In London Town”
Brett Dean: Alttoviulukonsertto
Johannes Brahms: Sinfonia nro 3
Hinta: 23,00 e (norm. peruslippu 37,00).
Hyvät permantopaikat P-katsomossa.
Maksuviite: 41328
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

To 22.11.klo 19.00
Pullo cavaa ja aurinkoa
Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki

Lämmin oivaltava komedia naisten ystävyydestä ja unelmien boheemista vanhainkodista, jossa he saivat olla ja tehdä mitä haluavat.
Rooleissa: Heidi Herala, Sanna-June Hyde , Jaana Saarinen, Aino
Seppo, Sauli Suonpää, Eija Vilpas.
Hinta: 40,00 euroa (norm. 43,00 e)
Maksuviite: 41153
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Liput jaetaan noin puoli tuntia ennen näytöstä teatterin sisääntuloaulassa.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Pe-su 23.–25.11.
Helmerien pikkujoulumatka

WIENIN JA BRATISLAVAN ADVENTTITUNNELMAA
Pikkujoulumatkalle Wieniin ja Bratislavaan on ilmoittautunut mukavasti 14 hengen Helmeri-ryhmä. Lentoliput ja muu matka-aineisto
toimitetaan matkatoimistosta pari viikkoa ennen matkan alkua.
Matkaohjelma:
Perjantai 23.11.
Finnairin reittilento Helsingistä Wieniin, jossa suomenkielinen opas
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on vastassa. Bussikuljetus Wienin
keskustaan, jossa kaupunkikiertoajelu, jolla tutustutaan tähän
viehättävään kaupunkiin ja sen
tärkeimpiin nähtävyyksiin. Tervetulolounaan syömme Wienin vanhassa keskustassa Augustinerkellerin
historiallisessa kellariravintolassa.
Lounaan jälkeen kuljetus ja majoittuminen hotelliin.
Illalla on kirkkokonsertti Wienin
kauneimmassa barokkikirkossa,
Kaarlen kirkossa, jossa kuullaan
Vivaldin säveliä. Kirkkoon kävellään yhdessä oppaan johdolla (noin 20 minuutin kävelymatka hotellista).
Lauantai 24.11.
Aamiainen hotellissa. Lähtö julkisilla kulkuvälineillä Wienin kuuluisalle joulutorille, Christkindl Marktille, jossa on tarjolla niin nähtävää, ostettavaa kuin juomaa ja purtavaakin. Raatihuoneen edessä
olevalla satumaisella torilla on helppo mennä takaisin lapsuuden
muistoihin. Päivän ohjelmassa on myös kävelykierros Wienin vanhaan keskustaan, jossa nähdään ulkoapäin loistokas Hofburg, Wienin Oopperatalo ja Stephanskirche.
Sunnuntai 25.11.
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä matkatavarat bussiin ja lähdemme Slovakian puolelle, Bratislavaan.
Kaupunkikiertoajelulla nähdään kaupungin tärkeimmät nähtävyydet. Tutustuminen kävellen Bratislavan vanhaan kaupunkiin ja
tunnelmalliseen joulutoriin, jossa voi vielä tehdä viimeisiä ostoksia.
Lounas ja lasillinen olutta paikallisessa olutravintolassa. Sen jälkeen bussikuljetus Wienin lentokentälle, josta Finnairin iltalento
Helsinkiin.
Matkan hinta: 695,00 euroa
Maksuviite: 41182
Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 125,00 euroa.
HUOM lisätiedot!
Muista: osallistujan/osallistujien nimi/nimet niin kuin nimi on passissa (ensimmäinen etunimi). Ilmoita lisätiedoissa myös mahdolliset ruokarajoitteet ja muut erikoistoiveesi.
Matkalle tarvitaan passi/EU-henkilökortti.
Lentoaikataulu:
Helsinki – Wien AY 1471 klo 08.30-10.00
Wien – Helsinki AY 1476 klo 19.15-22.40
Hotelli:
Art Hotel ANA Enzian
Rennweg 51, 1030 Wien
www.enziana.at
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit,
www.matka-agentit.fi
Helmeri 4-2018

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

Kolme sisarta – moderni klassikko
Rooleissa: Elena Leeve, Samuli Niittymäki, Terhi Panula, Emmi Parviainen, Eero Ritala, Esko Salminen, Marja Salo, Tuomas Tulikorpi, Anna-Maija Tuokko, Olavi Uusivirta ja Jussi Vatanen
Ohjaus ja sovitus: Paavo Westerberg.
Hinta 37,00 euroa (peruslippu 47,00).
Maksuviite: 41221
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Elisa Leivonen, SOK:n Eläke-Eevat, jakaa liput teatterin aulassa heti
ulko-ovista oikealla klo 18.30-18.50.

Ti 11.12. klo 18.00
Valoa!-joulukonsertti

Uspenskin katedraali
Pormestarinrinne 1, 00160 Helsinki

on aula/myymälätilassa viimeistään kello 16.15.
Opastus alkaa tasan kello 16.30. Museokorttilaiset, muistakaa ottaa
korttinne mukaan!
Maalaustaide ja teatteri ovat innoittaneet toisiaan kautta vuosisatojen. Molempien taiteenlajien tavoitteena on ollut kuvata ja herättää
tunteita. Tunteet estradilla -näyttely esittelee teatterimaailmasta lainattuja sommittelutapoja 1600-luvulta lähtien. Näyttelyn teokset
osoittavat sen, miten voimakas kulttuurinen vaikutus teatterilla on
ollut eri taiteenlajeihin kaikkialla Euroopassa. Näyttely johdattaa
katsojan kuvataiteen ja teatterin taianomaiseen maailmaan. Näyttelyn kuraattori on ranskalainen taidehistorioitsija Laura Gutman.
Hinta: 15,00 euroa, Museokortilla 7,00 euroa.
Maksuviite: 41292
Ilmoittautumiset ja maksut 30.11. mennessä.
Helmerivetäjä Merja Äimänen

La 15.12. klo 9.15
MUSIKAALIMATKA LAHTEEN

The Sound of Music
Lahden kaupunginteatteri

Lähde kanssamme jouluiseen Lahteen katsomaan odotettua The
Sound of Music -musikaalia. Myös perheen jäsenesi ja ystäväsi ovat
Helmereille tutuksi tulleen Kilven Kuoron Valoa!-joulukonsertti
tervetulleita mukaan.
Uspenskin katedraalissa
Rakastettu musikaali The Sound of Music kantaesitettiin Broadwayllä
1959; suomenkielinen ensiesitys oli Tampereella 1967. Musiikin on
Kilven Kuoro on tuonut yleisön sydämiin lämmintä joulutunnelmaa
Valoa!-joulukonserteissaan jo yli kymmenen vuoden ajan. Uspenskin säveltänyt Richard Rodgers ja laulujen sanat on kirjoittanut Oscar
hämyn kokeneet palaavat konsertteihin vuosi toisensa jälkeen. Kuo- Hammerstein II. Musikaali perustuu itävaltalaisen Maria von Trappin
omaelämäkerralliseen kirjaan Trappin perhe.
roa johtaa Hanna Remes.
Matkan aikataulu:
Hinta: 18,00 euroa (norm. lippu), 15,00 euroa (eläkeläiset, opiske- klo 09.15 Lähtö bussilla Helsingistä (Kiasman edestä)
Lounas Lahdessa
lijat ja lapset). Kerro lisätiedoissa, minkälaisia lippuja varaat.
klo 13.00 The Sound of Music -musikaali,
Maksuviite: 41315
Lahden kaupunginteatteri
Ilmoittautumiset ja maksut 14.11. mennessä.
n. 16.00 Lähtö kotimatkalle Helsinkiin
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ti 11.12. klo 19.00
Hinta

Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5, 00530 Helsinki
Helmereille on varattu paikkoja jälleen Arthur Millerin kirjoittaman
koskettavaan perhedraamaan Hinta, joka tarjoaa myös monia naurun
hetkiä.
Näytelmä kysyy, minkä hinnan maksamme niistä elämänvalinnoista,
joita teemme.

Matkan hinta: 105,00 euroa/hlö
Maksuviite: 41108
Ilmoittautumiset ja maksut 15.11. mennessä.
Hintaan sisältyy: bussikuljetukset Helsinki-Lahti-Helsinki, lounas ja
musikaalilippu.
Permantopaikat riveillä 5 -7.
Helmeri-vetäjä: Merja Äimänen

Su 16.12. klo 16.00
Lumen Valon Mysterium

Uspenskin katedraali
Pormestarinrinne 1, 00160 Helsinki
Ohjaus: Paavo Westerberg
Rooleissa: Eero Aho, Santeri Kinnunen, Esko Salminen ja Aino Seppo.
Lauluyhtye Lumen Valon joulukonsertti Uspenskin katedraalissa
Hinta: 36,00 euroa (norm. hinta 39 e)
Maksuviite: 41166
Ilmoittautumiset ja maksut 10.11. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ke 12.12. klo 16.30
Tunteet estradilla

Lauluyhtye Lumen Valo on suomalaisen vanhan musiikin kantavia
voimia. Se on profiloitunut säestyksettömän renessanssimusiikin esittäjäksi ja edelläkävijäksi.
Vuosien varrella kahdeksasta laulajasta koostuva Lumen Valo on laajentanut ohjelmistoaan kattamaan myös keskiajan, barokin ja oman
aikamme musiikkia. Yhtye konsertoi säännöllisesti kotimaassaan, ympäri Eurooppaa sekä Yhdysvalloissa.

Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, 00120 Helsinki

Hinta: 22,50 euroa (normaalihinnat 30/25 e).
Maksuviite: 41302
Ilmoittautumiset ja maksut 9.11. mennessä.

Suuria tunteita, intohimoa ja dramaattisia roolisuorituksia!
Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Sinebrychoffin taidemuseon uuteen näyttelyyn: Tunteet estradilla. Tapaamme taidemuse-

Helmerivetäjä Irene Uimonen
Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput viimeistään kirkon sisällä portaiden yläpäässä klo 15.30-15.50.

Helmeri 4-2018
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Tapahtumakalenteri
Pe 11.1.2019 klo 10.00 (Huom. aika!)
RSO:n kenraaliharjoitus
Musiikkitalo, Konserttisali
Mannerheimintie 13, Helsinki

John Storgårds, kapellimestari
Darren Acosta, pasuuna
Radion sinfoniaorkesteri
Perjantaisarja
Joseph Haydn: Sinfonia nro 96 ”Ihme”
Jukka Tiensuu: Pasuunakonsertto, kantaesitys (Ylen tilaus)
Béla Bartók: Konsertto orkesterille
Myöhäisillan kamarimusiikki:
Laura Vikman, viulu, Jukka Pohjola, viulu, Jakob Dingstad, alttoviulu, Mikko Ivars, sello
Béla Bartók: Jousikvartetto nro 3
Jukka Tiensuulle ehdotettiin tilaukseen oboekonserttoa, mutta hän
halusi säveltää pasuunalle, ja mikäs siinä, kun solistiksi on tarjolla
RSO:n oma soolopasunisti Darren Acosta. Bartókin orkesterikonserton solistina soittaa koko RSO, ja Myöhäisillan kamarimusiikissa on
tarjolla lisää unkarilaissäveltäjän musiikkia.
Tilaisuus on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset 21.12. mennessä.
Ryhmän koko 22 henkilöä. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40. Käytössä on maksuton ja
valvottu narikka. Musiikkitalon kahvilan palvelut ovat avoinna.
Ryhmämme ohjataan pääaulasta konserttisaliin.
Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan sähköpostitse: liisa.kotimaki@helmeri.fi
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki

Ke 16.1.2019 kello 17.00
Kohtaamisia kaupungissa -näyttely
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, 00100 Helsinki

Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Ateneumin taidemuseon Kohtaamisia kaupungissa -näyttelyyn.
Tapaaminen n. klo 16.45 Ateneuminkujan puoleisessa sisääntuloaulassa, jossa sijaitsee taidemyymälä. Opastus alkaa tasan kello 17.00.
Huom. museokorttilaiset; ottakaa mukaan Museokorttinne, jonka vetäjä esittää kassalle ennen opastuksen alkua.
Suomalaista taidetta 1900-luvulta
Kuinka kaupungistuminen vaikutti suomalaisten elämäntapoihin – ja
kuinka se näkyi kuvataiteessa? Miten arki muuttui, kun vapaa-ajan
määrä lisääntyi ja sukupuoliroolit vapautuivat? Kohtaamisia kaupungissa kertoo kiehtovan tarinan 1900-luvun Suomesta. Näytteillä on
runsaasti harvoin esillä olleita teoksia Kansallisgallerian kokoelmista.
Hinta: 21,00 euroa, Museokortilla 7,00 euroa.
Kerro lisätiedoissa, että sinulla on Museokortti.
Maksuviite: 41344
Ilmoittautumiset ja maksut 7.1. mennessä.
Helmerivetäjä Merja Äimänen

Ti-ke 19. - 20.2.2019
Konserttimatka Tallinnaan
Plácido Domingon konsertti
Saku Suurhall, Tallinna

Domingon konserttimatka on ollut suosittu; matkalle on
ilmoittautunut 24 Helmeri-ryhmäläistä. Kaksi peruutuspaikkaa on
vapaana tällä hetkellä.
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Matkan hintaan sisältyy: laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki
Viking XPRS:llä kansipaikalla * Helmeri-ryhmälle matkatavarahytti
laivalla (B4-hytti, menopaluu) * The Buffet -ravintolan brunssi
ruokajuomineen menomatkalla * bussikuljetukset satama-hotellisatama sekä menopaluu kuljetukset Saku Suurhalliin * majoitus jaetussa kahden hengen standard-luokan huoneessa Viru-hotellissa *
suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla * konserttilippu, Saku Suurhall Arena (tasanne 2).
Matkan hinta: 240,00 euroa
Maksuviite: 41179
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy peruutuspaikkoja.
Varausmaksu 100,00 euroa/hlö kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta, loppumaksu (myös varaamasi paluumatkan ateria)
4.1.2019 mennessä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 45,00 euroa.
Jos haluat varata paluumatkalla laivan buffetpäivällisen ruokajuomineen, lisämaksu 26,00 euroa.
HUOM! Ilmoita lisätiedoissa syntymäaikasi sekä mahdollisen
matkakumppanisi nimi ja syntymäaika. Ilmoita myös lisämaksulliset toiveesi: yhden hengen huone, paluumatkan ruokailu.
Hotelli: Original Sokos Hotel Viru
Laiva:
Viking XPRS, meno klo 10.30. – 13.00, paluu klo 17.00 – 19.30
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Suomen Matka-Agentit, www.matka-agentit.fi

Ke 20.3.2019 klo 19.00
John Neumeier			

Sylvia-baletti

Suomen Kansallisooppera
John Neumeier on yksi maailman merkittävimmistä koreografeista.
Hampurin balettia jo lähes puoli vuosisataa luotsanneen Neumeierin paluuta Suomen kansallisbalettiin on odotettu pitkään.
Viimeksi ohjelmistossamme on ollut hänen balettinsa Lokki 10
vuotta sitten. Nyt nähtävä Neumeierin versio Sylviasta sai ensi-iltansa Pariisin oopperan baletissa 1997. Odotettavissa on huikaisevan hienoa balettia. Sylvia on Hampurin baletin tuotanto.
Balettia siivittää Léo Delibesin säveltämä, Richard Wagnerilta
vaikutteita saanut musiikki. Sitä pidetään yhtenä maailman parhaista balettimusiikeista.
Sylvian teemoja ovat niin kunnianhimo, yksipuolinen rakkaus kuin
menetetyt mahdollisuudet. Baletin lopussa Sylvia löytää vilpittömän rakkauden vasta oman seksuaalisen heräämisensä kautta.
Koreografia, valaistus John Neumeier. Musiikinjohto Garrett Keast.
Lavastus, puvut Yannis Kokkos.
Kokonaiskesto: 2 t 35 min (sis. 30 min väliajan). Suositus yli
9-vuotiaille.
Hinta: 84,00 euroa (norm. peruslippu 95,00), opiskelija 57,00
e ja nuoriso (alle 20 v.) 47,50 e.
Maksuviite: 41357
Ilmoittautumiset ja maksut: 5.2.19.
Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat riveillä 7-9. Rivitoiveen saa
esittää.
Liput saat Ireneltä viimeistään klo 18.30-18.50 ennen esitystä
Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti
vasemmalla.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen

Helmeri 4-2018

Tapahtumakalenteri
Pe-ma 19. - 22.4.2019

tiilestä tehtyjä rakennuskokonaisuuksia.

Helmerien pääsiäismatka:

Linnan perustivat saksalaisen ritarikunnan ritarit. Linnakierroksen
aikana kuullaan linnan kiehtovasta historiasta, kierretään tämän
mahtavaan goottilaisen linnan linnan saleissa ja nähdään erilaiset
kokoelmat. Kierroksella kuullaan, miten linnassa on asuttu ja eletty
vuosisatojen aikana, ja miten linna on selvinnyt sodista. Päivän aikana lounas.

Hansakaupunki Gdansk ja Malborkin linna
Itämeren rannalla sijaitseva Gdansk on Puolan rannikon suurin ja
merkittävin kaupunki. Gdanskilla on pitkä, vaiheikas ja värikäs,
myöskin sotaisa historia takanaan. Se tunnetaan vanhana, merkittävänä hansakaupunkina ja vapaakaupunkina, jota Napoleonkin aikanaan kutsui ”avaimeksi kaikkeen”.
Tämän päivän Gdansk on eloisa ja kaunis kaupunki, jonka alueella
on puolisen miljoonaa asukasta. Gdansk kuuluu ns. Kolmoiskaupunkiin, jonka muut kaupungit ovat Sopot ja Gdynia. Gdanskin vanha
kaupunki on suhteellisen pieni, ja siellä on paljon kauniita, vanhan
tyylin mukaan jälleen rakennettuja taloja, ja tietysti myös uudemman arkkitehtuurin aikaansaannoksia. Vanhan kaupungin alueella
on myös mukavia kahviloita ja ravintoloita.
Hinta: 545,00 euroa (tarjoushinta)
Maksuviite: 41263
Ilmoittautumiset: 15.1.2019 mennessä.
Varausmaksu 150 €/hlö kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta, loppumaksu 8.3.2019 mennessä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 165 €. Yksin matkustavan pitää varata yhden hengen huone. Kysy mahdollista Helmeri-kaveria.
Lisämaksusta retki Kolmoiskaupunkeihin sisältäen lounaan
75 e/hlö. Retki varattava ja maksettava Suomessa etukäteen ja sen
toteutuminen edellyttää min 15 hengen osanottajamäärää.
(Ilmoita ennakkovarauksesi lisätiedoissa).
Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Gdansk-Helsinki
veroineen turistiluokassa * lentokenttä- ja muut ohjelman mukaiset
kuljetukset * majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa * hotelliaamiaiset ja muut matkaohjelman mukaiset ateriat eli 2 lounasta *
retkiohjelma: kaupunkikierros/kävelykierros vanhassa kaupungissa
tulokuljetuksen yhteydessä ja retki Malborkin linnaan * suomenkielisen oppaan palvelut retkillä
Lentoaikataulu:
pe 19.4. Helsinki-Gdansk AY 1171 klo 08.05-09.05
ma 22.4. Gdansk-Helsinki AY 1174 klo 09.40-12.45
Matkaohjelma:
Pitkäperjantai 19.4.
Finnairin aamulento Helsingistä Gdanskiin klo 08.05-09.05. Suoraan
kentältä bussikuljetus suomenkielisen oppaan johdolla kaupunkiin,
ja tutustuminen kävellen viehättävään vanhaan kaupunkiin.
Kierroksella nähdään vanhaa keskustaa, merkittävimpiä nähtävyyksiä ja kuullaan kaupungin värikkäästä historiasta. Kierroksen jälkeen
suunnataan hotelliin, jonka ravintolassa yhteinen lounas. Majoittuminen hotelliin.
Pääsiäislauantai 20.4.
Hotelliaamiainen, vapaata aikaa Gdanskissa tai lähtö lisämaksulliselle Kolmoiskaupungin retkelle. Näitä Puolan rannikon kaupunkeja, Gdanskia, Sopotia ja Gdyniaa kutsutaan yhteisellä nimellä ”Kolmoiskaupunki”. Gdynia on Kolmoiskaupungin liikekeskus ja merkittävä
satamakaupunki, ja Sopot puolestaan Puolan tunnetuimpia lomanviettopaikkoja. Siellä tutustutaan viehättävään ranta-alueeseen, ja
kävellään Euroopan pisintä puulaituria pitkin ihailemaan näköaloja
merellisestä perspektiivistä. Retkellä lounas, ja sen jälkeen vielä vapaata aikaa nauttia merikaupungista ja tunnelmasta. Lisämaksullisen
retken hinta (sis. lounas) 75 €/hlö.
Pääsiäissunnuntai 21.4.
Hotelliaamiainen. Retki Malborkin kaupunkiin, n. 65 kilometrin
päähän Gdanskista. Tässä ”pikkukaupungissa” on noin 35 000 asukasta. Kaupungin tärkein nähtävyys on Nogat-joen varrella kohoava
Malborkin linna. Tämä jo vuonna 1274 perustettu linna on ollut
vuodesta 1997 Unescon suojelukohde. Malbork on yksi suurimpia,
Helmeri 4-2018

Toinen pääsiäispäivä 22.4.
Hotelliaamiainen, kuljetus lentoasemalle. Finnairin lento
klo 09.40-12.45 Helsinkiin.
Hotellitiedot:
Hotelli Wolne Miasto ***
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit Oy. Matkalla noudatetaan Yleisiä
Matkapakettiehtoja sekä Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.

Ti 28.5.19 klo 19.00
Suuri kuorogaala

Kansallisoopperan päänäyttämö
Kansallisoopperan kuoro juhli taannoin 70-vuotissynttäreitään näyttävällä gaalalla. Konsertista tuli niin suuri hitti, että se palaa näyttämölle toukokuussa 2019. Värikkäistä ja viihdyttävistä ohjauksistaan tunnetun Jere Erkkilän suunnittelemassa illassa liikutaan kaihosta riemuun ja mahtipontisesta jylystä rakkauden hyminään. Komeat näyttämökuvat soivat yhdessä vaikuttavan musiikin kanssa.
Mukana näyttävässä esityksessä on myös Kansallisbaletin tanssijoita.
Ohjaus Jere Erkkilä. Lavastus Anna Kontek.
Koreografia Kenneth Greve.
Laulusolisteja ei ole vielä julkistettu.
Kesto 2 t, 1 väliaika.
Hinta: Perushinta 53,00 euroa, eläkeläishinta 48,00, nuoriso alle
20 v. ja opiskelijat 32,00. (Ilmoita lisätiedoissa, minkälaisia lippuja
varaat.)
Maksuviite: 41360
Ilmoittautumiset ja maksut: 10.4.19.
Vetäjä: Irene Uimonen
Hyvät keskipermantopaikat riveillä 9-11.
Saat liput Irene Uimoselta viimeistään klo 18.30-18.50 Oopperan
aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti vasemmalla.

Tulossa keväällä taas paljon uusia tapahtumia.
Seuraa nettisivujamme: www.helmeri.fi.
Tervetuloa mukaan!
Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

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

TEEMA- JA KIERTOMATKAT
UUTUUS: Niin kauas kuin pippuri kasvaa…
Tuntematon KAMBODZA

Portugalin
Algarve

pääkaupunki Phnom Penh
ja lomaparatiisi Villa Kep.

31.1.-9.2. • 1.990,AMSTERDAM ja Keukenhofin
kukkapuisto 8.-11.4. • 965,Nousevan auringon maa JAPANI
– Tokio ja Kioto 16.-24.4. • 2.980,BEATLES-FIILIKSIÄ
Liverpoolissa 9.-12.5. • 925,-

Huoneistohotelli
Alfagar II Aparthotel,
Albufeira.
Tervetuloillallinen ja info,
opaspäivystykset.

26.1.-16.2.

• alk. 1.155,-

MUSIIKKIA JA TEATTERIA

Espanjan
aurinkorannikko

Tallinnassa:
MY FAIR LADY - musikaali
7.-8.12. • 160,LA BOHEME –ooppera 8.-9.12. • 160,TSAARIN MORSIAN –ooppera
ensi-ilta 25.-26.1. • 145,ROMEO JA JULIET –baletti
ensi-ilta 29.-30.3. • 149,LAULUJUHLAT 5.-7.7. • 340,-

Huoneistohotelli
Bajondillo,
Torremolinos.
Retkiohjelmaa.

20.2.-13.3.

• alk. 895,-

sis. Tanssijuhlat 5.7. ja Laulujuhlat 6.7.

23.2.-15.3.
• alk. 1.060,-

Saarenmaalla: OOPPERAPÄIVÄT

sis. Georg Ots –konsertti ja Verdin Nabucco

23.-26.7. • 650,-

Suomalainen matkanjärjestäjä

Helsinki, Teollisuuskatu 21, helsinki@matka-agentit.fi
www.matka-agentit.fi - Varaa matkasi 24 H - Vapaa-ajan matkat puh. 010 321 2800
Puhelut 8,28 snt/min (+alv 24%).

Matka
agentit

Helmerien tapahtumakalenteri 2018-2019
Päivä
To 22.11.
To 22.11.
Pe-su 23. – 25.11.

Kello
19.00
19.00

Tapahtuma
Pullo cavaa ja aurinkoa, Arena-näyttämö
HKO:n konsertti, Musiikkitalo
Pikkujoulumatka Wieniin ja Bratislavaan

Hinta, maksuviite
40,00 e, 41153
23,00 e, 41328
695,00 e, 41182

Ti 27.11.
Ti 11.12.
Ti 11.12.

19.00
18.00
19.00

Kolme sisarta, Kansallisteatteri
Valoa!-joulukonsertti, Uspenskin katedraali
Hinta, Kaupunginteatteri

37,00 e, 41221
18,00 e, 41315
36,00 e, 41166

Ke 12.12.
La 15.12.
Su 16.12.
2019
Pe 11.1.
Ke 16.1.
Ti-ke 19.-20.2.

16.30

Tunteet estradilla, Sinebrychoffin museo
Musikaalimatka Lahteen, Sound of Music
Lumen Valon Mysterium, Uspenskin katedraali

15,00 e, 41292
105,00 e, 41108
22,50 e, 41302

RSO:n kenraaliharjoitus, Musiikkitalo
Kohtaamisia kaupungissa, Ateneum
Konserttimatka Tallinnaan: Domingo

maksuton
21,00 e, 41344
240,00 e, 41179

Ke 20.3.

16.00
10.00
17.00
19.00

Pe-ma 19.-22.4.
Ti 28.5.

19.00

Sylvia-baletti, Kansallisooppera

84,00 e, 41357

Pääsiäismatka Puolan Gdanskiin

545,00 e, 41263

Suuri kuorogaala, Kansallisooppera

53,00 e, 41360

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

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

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

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

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

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

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

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

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

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

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHTEYSTIEDOT
Työttömyyskassa Finka

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

http://finka.fi/

Työttömyyskassa YTK

www.smyl.fi
Liity YTK Työttömyyskassan jäseneksi

Ota tämä sivu talteen!

Varsinaiset jäsenet:

– lehti

Tervetuloa jäseneksi!
Työssäkäyvä, opiskelija, seniori (yli 65 v) kaikille löytyy rahanarvoisia jäsenetuja!

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

Liity Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi!

SMYL-liiton jäsenedut

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten jäsenetujen
lisäksi saat liittymisetuna

15 %:n alennuksen
päivän majoitushinnasta
TallinnHotels-hotellissa

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

SMYL-liiton jäsenmaksu
●

TallinnHotellit Tallinnassa:
Hotelli Bern - Aia 10, 10111 Tallinna

Savoy Boutique Hotelli - Suur-Karja 17, 10148 Tallinna
Hotelli Palace - Vabaduse väljak 3, 10141 Tallinna
Majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• tervetuloajuoman
• Hotelli Palacessa kuntosali- ja kylpyläosasto 10 euroa

●

Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
● 106 euroa koko kalenterivuosi 2019
● Seniorijäsenyys (yli 65 v) 56 euroa
● Opiskelijajäsenyys 0 euroa
Kaikki jäsenmaksuluokat ovat
verotuksessa vähennyskelpoisia!

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu
Voit halutessasi liittyä samalla kaikkien
palkansaajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi.
www.smyl.fi/Liity jäseneksi.

Liity heti! www.smyl.fi
Etu on voimassa vuoden 2019 loppuun
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen mukaisesti.

YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on
92 euroa vuosi 2019.

Varausohjeet saat maksettuasi jäsenmaksun.
Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan valitsemastasi
laivayhtiöstä.

Liittymislomake www.smyl.fi
SMYL - SINUN LIITTOSI -

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

