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Helsingin Merkonomit ry:n jäsenenä liityt kätevästi Suomen 
suurimman, kaikille palkansaajille avoimen työttömyyskassa 
YTK:n jäseneksi. 
Jäsenmaksu on 92 euroa vuonna 2020. 
YTK:lla on yli 400 000 jäsentä, mikä on lähes 19 % suomalai-
sista palkansaajista.
Liity jäseneksi SMYL ry:n kotisivuilla 
www.smyl.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

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

YTK on perustettu Loimaalle Varsinais-Suomeen vuonna 
1991 ja aloitti toiminnan 1.1.1992, joten nyt on käynnissä YTK:n 
27. toimintavuosi. YTK tunnetaan myös Loimaan kassana. 

Liity työttömyyskassa YTK:n jäseneksi

Turvaa tulevaisuutesi ja huolehdi, että jäsenyytesi on kunnossa molemmissa!

Liity työttömyyskassa YTK:n jäseneksi

Jäsenmaksulaskut 2020
Ensi vuoden jäsenmaksulaskut lähetetään 
marras-joulukuun 2019 vaihteessa samassa 
kirjekuoressa Merkonomi News 4 2019 -lehden kanssa.
Jäsenmaksujen eräpäivä on 2.1.2020. 



Viime viikonloppuna kävin joka syk-
syisillä Helsingin Kirjamessuilla, 
joilta palasin muutaman hyvän ja 

edullisen matka-, ruoka- ja taidekirjan on-
nellisena omistajana. Hämmästyin jälleen 
kerran messuvierailijoiden määrää. Tun-
tui, että kävijämäärä lisääntyy joka vuosi, 
eikä se ollut edes harhakuvitelmaa, koska 
messujen tiedotteen mukaan Kirjames-
suilla tehtiin ennätys: lähes 92 000 kävi-
jää, kasvua viime vuotisesta yli seitsemän 
prosenttia. Todella ilahduttavaa, että kir-
jojen lukijat pitävät pintansa, eivätkä ole 
loppuneet ennustuksista huolimatta.

Helmereillä on ollut vilkas syksy ja 
mielenkiintoisia tapahtumia on riittänyt 
joka viikolle. Itse innostuin syyskuun lo-
pun Lontoon matkasta, jossa kuljimme 
neljä tehokasta päivää brittikuninkaallis-
ten jalan jäljillä. Myös lyhyet Helmeri-
tapahtumat ovat piristäneet pimeitä syk-
syn päiviä: muun muassa Edunvalvonta ja 

hoitotahto -koulutustilaisuus antoi uutta, 
tärkeää ajateltavaa, sunnuntai-iltapäivän 
teemaistiaiset puolestaan opettivat arvos-
tamaan ja maistelemaan erilaisia hyviä 
teelaatuja, aivan kuin viinejä. Tapahtu-
man vetäjä Marja-Terttu Lamminen lu-
pasi kertoa ensi vuoden alun Helmerissä 
lämminhenkisestä teetilaisuudestamme.

Tämän numeron ruokapalstalla pereh-
dymme tulevaisuuden ruokaviljelyyn 
ja Urban Farm Lab -projektiin, joka on 
Myyrmäen Metropolia-ammattikorkea-
koulun pysyvä projekti. Laboratoriossa 
kehitetään tulevaisuuden ruokaratkaisu-
ja, kuten kaupunkiviljelyä. Opetushallis-
sa kasvatetaan jännittäviä uusia tuotteita, 
muun muassa ilmaperunoita. Juttu kertoo 
myös kiertotaloudesta, joka on uusi trendi 
ravintoloissakin.

Paljon muutakin mielenkiintoista leh-
destämme löytyy. Marja-Tertun haastat-
telussa nuoret taloushallinnon ammatti-

laiset, Emmi Vuorensyrjä ja Jami Puusti-
nen, kertovat viisaita mielipiteitään työ-
elämän tarpeista, nyt ja tulevaisuudessa. 
Jami muistuttaa, että työelämässä tarvi-
taan tiimityötaitoja, suunnitelmallisuutta, 
keskittymiskykyä sekä halua työskennellä 
ahkerasti ja motivaatiota tehdä parhaan-
sa. Molempien haastateltujen mielestä on 
tärkeää olla joustava, kuunnella toista ja 
arvostaa erilaisia näkökulmia. Tärkeitä 
taitoja monessa muussakin yhteiselossa.

Tämä Helmeri on vuoden viimeinen 
numero. Ensi vuonna taas jatkamme uu-
sin innoin. Vuosi on Helsingin Merko-
nomien jäsenlehden, Helmerin, juhlavuo-
si: 60. ilmestymisvuosi.

Hyvää loppuvuotta ja 
mukavaa Joulunaikaa!
Nähdään taas Helmeri-tapahtumissa.

Merja Äimänen

Mukana uudessa

Pääkirjoitus

Lehdet putoilevat ja lumi yhtaikaa.
Älä sure mennyttä kesää:
se on edessäpäin.
(Risto Rasa)
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❦  Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Helmereiden syyskuun lopun Lontoon matka, 
jonka teemana oli Kuninkaallinen Lontoo, sai 
innostuneen vastaanoton ja meitä lähti neljän 

päivän matkalle 22 osallistujan Helmeri-ryhmä. Vauh-
dikkaita brexit-aikoja elävässä maassa ryhmämme 
mielenkiinto oli Britannian monarkiassa ja sen lois-
tavassa, värikkäässä historiassa. Vuonna 2019 on 
Englannissa vietetty kuningatar Viktorian syntymän 
kaksisataavuotisjuhlavuotta. Se näkyi kaikissa tutus-
tumiskohteissamme: Windsorin linnassa ja Wind-
sorin kaupungissa sekä Lontoossa Kensingtonin ja 
Buckinghamin palatseissa. Viktorian elämästä oli 
useita mielenkiintoisia näyttelyitä. Toki ihailimme 
nykykuninkaallisten kotipalatseja ja vihkikirkkoja-
kin. Kuninkaallisia tapahtumia ja uutisia on Briteissä 
riittänyt siinä kuin brexit-uutisointiakin.

HelmeritLontoossa19. – 22.9.2019
Kuninkaallisilla 
jalanjäljillä

Helsingin syksyisestä viileydestä saavuimme lämpi-
mään kuninkaalliseen Windsorin pikkukaupunkiin.

Englantilaisia herkkuja nautimme matkalla niin iltapäiväteellä kuin lounaallakin. Teetarjoilun äärellä Rauni ja 
Matti. Ruukkupiirasta lounaalla syömässä Marju, Hannu, Tuula, Kari ja Veikko.

Merja Buckinghamin 
palatsin pihalla.

Kuninkaallisessa Windsorissa on myös kuninkaallinen tori. 
Kauppakujaan tutustumassa Pirkko.

Kuningatar Viktoria vartioi 
Windsorin linnaa.
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Aurinkoinen ja lämmin syyssää suo-
si kuninkaallista Helmeri-ryhmäämme; 
Lontoossa iltapäivälämpötilat nousivat 
yli 20 asteeseen. Ammattitaitoisen op-
paamme Heli Rantasen johdatuksella 
suurissa linnan puistoissa oli mukavaa 
kävellä hyvässä säässä – sen lisäksi, että 
näimme paljon, niin paljon me liikuim-
mekin. Askeleita kertyi ennätysmääriä.

Myös 20. esitysvuottaan Lontoon 
West Endissä viettävä Mamma Mia! 
-musikaali, jota kävimme katsomassa 
Lontoon Novello-teatterissa, 
oli myös elämys.

Kiitos kaikille 
mukana olleille 
mukavasta mat-
kasta.

Lontoon Novello-teatterissa, 

Kuningattaren talleilla 
Helmereitä: kuninkaal-
linen hevosmies Keijo
 sekä kuninkaallisessa 
vaunussa tervehtivät 
Ulla ja Veikko.

Kensingtonissa ryhmämme kulki prinsessa Dia-
nan viitoittamilla puistoteillä prinssi Albertin 
muistomerkille ja Dianan muistomerkkilähteelle.

Kuninkaallisissa palatseissa on tänä vuon-
na hienoja näyttelyjä kuningatar Viktorian 
200-vuotissyntymäpäivän muistoksi. 
Kensingtonin palatsissa ovat mm. 
Viktorian jalokivet. 

Windsorissa vahtivat 
Viktorian kuvilla kirjaillut leijonat.

Mamma Mia!-musikaali 
vietti 20. juhlavuottaan.

Kävimme Lontoon Westminster Abbeyn iltapäivä-
vesperissä.
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teentutkimuksen ja kirjallisen 
kulttuurin arkisto. Arkiston 
perinteen ja nykykulttuurin 
kokoelmien arkistoaineistot 
ovat ainutkertaisia ja korvaa-

mattoman arvokkaita. Seuraa-
vana olikin kirjasto, joka on 
kulttuurien tutkimuksen tie-
teellinen erikoiskirjasto. Siel-
lä on huomattava kotimaisen 

❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Teimme vierailun Suo-
malaisen Kirjallisuuden 
Seuraan (SKS) lokakuun 

alussa. SKS:n viestintäjohta-
ja Sirkka-Liisa Mettomäki 
toimi oppaana koko vierailun 
ajan. Vierailulle osallistui 18 
aktiivista Helmeriä. Saimme 
aluksi mukavan tietopaketin 
siitä, mitä kaikkea talon sisäl-
lä tehdään. Näimme myös vi-
deolta kertomuksia siitä, miten 
SKS:n tekemän työn tulokse-
na kirjalliseksi taltioitu suulli-
nen perinteemme löytää uuden 
ja yllättävän muodon. Nämä 
videot ovat SKS:n tilaustyöi-
tä Metropolia-ammattikorkea-
koulun elokuvan ja television 
tutkinto-ohjelman opiskeli-
joilta. 

Esityksen jälkeen siirryim-
me tutustumaan tiloihin. 
Meille esiteltiin ensin juhla-
sali, jossa on myös mielen-
kiintoisia kirjahyllyjä; hyl-
lyssä on muun muassa Van-
ha Kalevala vuodelta 1835. 
Kalevala on käännetty noin 

60 kielelle. Ihastelimme salin 
ja aulan arvomaalauksia suo-
malaisista suurmiehistä. Sen 
jälkeen siirryimme arkistoon, 
jossa on suomalaisen perin-

HelmeritSKS:ssa1.10.2019

Talon kaunis porraskäytävä. 
Pieni yksityiskohta: SKS:n talon syntyvaiheista 
kertova marmoritaulu ylhäällä ala-aulan seinässä. 
Tekijä: Sebastian Gripenberg.

Kirjaston kellarikerroksessa.
Rapatut tiilirakanteiset holvit ja kaarevat seinä-
muodot antavat kirjastolle ilmettä.

Juhlasalia kiertävät kauniit kirjahyllyt.
Kirjahyllyt on hankittu SKS:n jäsenen Sylvi Lanteen testamentti-
lahjoituksella 2011.

Kuvassa vasemmalla oppaamme viestintäjohtaja Sirkka-Liisa 
Mettomäki. Keskellä Anni Purontaa, Pirjo Yläsuutari. Oikealla 
Pirjo Tilander ja Paula Mäntynen.

Tutustuimme 
Suomen Kirjallisuuden 
Seuran toimintaan
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kirjallisuuden tutkimuksen 
kokoelma ja siihen liittyviä 
palveluita. SKS:n arkisto ja 
kirjasto ovat kaikille avoimia 
julkisia palveluita. Aineistojen 
lainaamiseen tarvitaan Helka-
kirjastokortti.

Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura tekee työtä monimuo-
toisen suomalaisen kulttuurin 
ja kulttuuriperinnön puolesta. 
Vuonna 1831 perustettu tie-
teellinen seura on alusta lähti-
en edistänyt kirjallisuuden ja 
kansanperinteen tallentamista 

ja tutkimista. SKS:n arkiston 
ja kirjaston yhteinen tietopal-
velu auttaa kansanperinnettä, 
muistitietoa, kotimaista kir-
jallisuutta ja kirjallista elämää 
koskevissa tiedontarpeissa.

SKS:n talo valmistui vuon-
na 1890. Arkkitehtinä toimi 
Sebastian Gripenberg. 

Taloa on laajennettu vuosina 
1934-1935. Juhlasali muutet-
tiin kokous- ja kirjastosaliksi. 
Arkkitehti on Jussi Paatela. 
SKS:n talon peruskorjaus to-
teutettiin vuosina 2006-2009. 

Arkisto kerää perinne- ja muistitietoaineistoja. Arkiston kokoel-
mat ovat pääosin vapaasti käytettävissä.

SKS:n juhlasali, missä on vanhaa ja uutta. Katossa loistaa vuonna 
1892 hankittu kruunu. Tuolit on teetetty SKS:aa varten Ola Kukka-
niemellä. Arkkitehti on Juhani Harju.

Tieteiden yö on tieteen oma kaupunkitapahtuma Helsingin 
Kruununhaassa. Vuosittain tammikuussa järjestettävää ta-
pahtumaa vietetään seuraavan kerran torstaina 16.1.2020.  
SKS on mukana, kuten aikaisempina vuosina. Avoinna 
klo 17.00 ja 19.00 välisenä aikana. Tieteiden yön 2020 
ohjelmatiedot julkaistaan marraskuussa 2019. 
www.tieteidenyo.fi.

Sali palautettiin peruskorjauk-
sessa juhlasaliksi. 

SKS:n talolla järjestetään 
erilaisia tilaisuuksia ja tapah-
tumia ja ne ovat maksuttomia. 

Verkkosivujen kautta kuka ta-
hansa pääsee hyödyntämään 
SKS:n palveluja ja materiaa-
leja. 
Lähde: www.finlit.fi 

Uutisia

Helmerien iltakurssi jokaiselle tärkeistä asioista, edunvalvon-
nasta ja hoitotahdon tekemisestä, pidettiin 17. lokakuuta Kes-
kustakirjasto Oodin ryhmätyötiloissa.

Tilaisuuden asiantuntevana alustajana toimi muistineuvoja 
Jari Jokiluhta Helsingin Alzheimer-yhdistyksestä; kuulijoi-
na ja aktiivisina keskustelijoina meitä oli runsaat kymmenen 
Helmeriä.

Jokiluhta painotti asioiden ennakointia: oikeudelliset paperit 
ja pankkioikeudet kannattaa laittaa kuntoon hyvissä ajoin, ennen 
kuin yllättävä sairaus voi viedä toimintakyvyn. Kurssilla aihe 
koettiin tärkeäksi ja jokaisella osallistujalla tuntui olevan omia 
esimerkkejä, miten virallisten asioiden hoito voi hankaloitua 
esimerkiksi omaisen muistisairauden seurauksena.

Tutustu www.muistiasiantuntijat.fi -sivustoon. Suomen muis-
tiasiantuntijat ry on julkaissut Miten turvaan tahtoni toteutu-
misen? -kirjasen, joka on luettavissa sivuilla myös sähköisesti 
julkaisut-kohdassa.

Helmerien Edunvalvonta ja 
hoitotahto -kurssi Oodissa

❦  Teksti ja kuvat: Merja Äimänen
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Nuoria taloushallinnon 
osaajia työuran alussa

❦ Teksti: Marja-Terttu Lamminen
 Kuvat: Emmi ja Jami

Emmi Vuorensyrjä valmistui 
lukiosta vuonna 2014 ja miet-
ti tarkkaan erilaisia koulutus-
vaihtoehtoja. Hän kertoo, että 
ensimmäisenä vuotena Lau-
rean ammattikorkeakoulussa 
kansainvälisellä Business Ma-
nagement -linjalla opiskeltiin 
laaja-alaisesti markkinointia, 
johtamista sekä taloushal-
lintoa. Hänelle vahvistui nä-
kemys, että koulutusvalinta 
oli oikea ja jatkoi opintoja 
erikoistuen taloushallintoon. 
Emmi kertoo, että  opiskelu 
kansainvälisellä linjalla oli 
suuri etu työelämässä - toi-
saalta kielitaidon vuoksi ja 
myös siksi, että oppii ymmär-
tämään erilaisia kulttuureja ja 
toimintatapoja. Emmi kertoo 
ammattikorkeakoulun oppi-
mistyylin olleen luontaista ja  
käytännönläheistä, opettaneen 
paljon projektityöskentelys-
tä ja siitä, kuinka jatkuvasti 
muuttuvassa maailmassa on 
hyvä huomioida myös uusia 
ja erilaisia näkökulmia. Emmi 
arvosti opiskeluaikaan kuulu-

sekä pyrkivänsä tekemään kai-
ken aina niin hyvin kuin osaa. 
Jalkapallouran jälkeen hän 
päätti jatkaa kesken jääneen 
lukion loppuun. Lukio-opin-
not hän suoritti työn ohella. 
Tällä hetkellä Jami opiskelee 
Tampereen yliopistossa las-
kentatoimea. Hän on useana 

kesänä ollut kesätöissä Orio-
nin taloushallinnossa ja työs-
kennellyt myös osa-aikaisena 
opintojen ohella.

Viime kesän aikana Emmi ja 
Jami keskustelivat siitä, miten 
he kokevat opiskelun ja työ-
elämän nyt ja tulevaisuudessa.

Jami kertoo oppineensa jal-
kapallossa paljon yksilön ja 
tiimin yhteistyöstä. Näitä tai-
toja hän on voinut hyödyntää 
opiskelussa ja työelämässä. 
Päästäkseen tavoitteisiin Jami 
uskoo tarvittavan tiimityötai-
toja, suunnitelmallisuutta, 

nutta työharjoittelua, jonka 
hän suoritti Sanoma Oy:ssä 
luotonhallinnassa. Tämän 
jälkeen hän jatkoi kesätöissä 
sekä opintojen ohella osa-ai-
kaisena kirjanpidon tiimissä 
Sanomassa.

Valmistuttuaan Emmi pää-
si Orionille ja sai tehdä mo-

nipuolisia laskennan tehtäviä. 
Emmi on syyskuussa ottanut 
uuden askeleen osaamisensa 
kehittämisessä aloittaessaan 
maisteriopinnot Oulun yli-
opistossa Financial and Mana-
gement Accounting -linjalla.

Jami Puustinen lähti 15-vuo-
tiaana jalkapalloseura Man-
chester Unitedin junioriaka-
temiaan. Edessä olivat suuret 
haasteet ja mahdollisuudet. 
Lukio jäi kesken. Fokus oli 
jalkapallossa monen vuoden 
ajan.

Jami kertoo olevansa mää-
rätietoinen ja motivoitunut 

keskittymiskykyä, halua teh-
dä kovasti töitä sekä moti-
vaatiota tehdä aina parhaan-
sa. Jamin mielestä on tärkeää 
haastaa itsensä ja  myös luot-
taa itseensä oppiakseen uutta 
ja kehittyäkseen.

Emmillä on ystäviä, joilla 
tuntuu olevan tarkat suunni-
telmat miten elämä etenee. 
Toisinaan Emmistä itsestään 
on tuntunut, että hänellä ei 
ole riittävän tarkkoja suun-
nitelmia. Toiset tietävät tar-
kasti, mitä haluavat. Tämä 
saattaa lisätä paineita saavut-
taa enemmän. Jamin kanssa 
keskustellessa Emmi kertoo 
huomanneensa, että onhan 
hänelläkin suunnitelma, mi-
ten edetä työelämässä -  se on 
vain erilainen kuin ystävillä. 
Emmin ja Jamin keskustelus-
sa nousi esille paljon hyviä 
asioita, joita nyt ja tulevaisuu-
dessa tarvitaan työelämässä: 
uudistu, haasta itsesi, suun-
nittele, ole kuitenkin jousta-
va, kuuntele ja arvosta erilai-
sia näkökulmia. Kaikkia näitä 
taitoja tarvitaan tulevaisuuden 
osaajilta. ❦

 Jami Puustinen ja Emmi Vuorensyrjä

”Uudistu, haasta itsesi, suunnittele, ole kuitenkin joustava, 
kuuntele ja arvosta erilaisia näkökulmia.”, muistuttavat 
Emmi ja Jami työelämässä tarvittavista taidoista.

Marja-Terttu Lamminen jututti 
opintojensa ohella osa-aikaisina 
työskenteleviä nuoria työkavereitaan 
Orionilla: Jami Puustista ja Emmi 
Vuorensyrjää, jotka kertoivat omasta 
opiskelustaan sekä ajatuksiaan 
koulutuksesta ja työelämästä.
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Pääkaupunkiseudun joulumarkkinat ja tapahtumat

–  Mantan joulumarkkinat, Havis Amandan aukio  
23.11.2019 - 8.1.2020

–  Martin markkinat Kaapelitehtaalla la-su 23.-24.11.
–  Kansallismuseon joulumyyjäiset la 23.11.
–  Design Market WeeGeen designtapahtuma la-su 23.-24.11.
–  Aleksin joulukadun avajaiset su 24.11.
–  TOKYOn joulumyyjäiset, Kiasma pe-su 29.11.-1.12.
–  Annalan joulutori, Annalan huvila ja puutarha la 30.11. 
–  Lastentarhamuseon joulujuhla la 30.11.
–  Korjaamon Joulumarkkinat la-su 30.11.-1.12. 
–  Hakaniemen maalaismarkkinat, Hakaniemen tori su 1.12.
–  Mimmit&Mummot - Naisten, Wanha Satama to-su 5.-8.12.
–  Tuomaan markkinat Senaatintorilla 6.-22.12.
–  Ornamon Design -joulumyyjäiset Kaapelilla pe-su 6.-8.12.
–  Joulupolku Herttoniemen kartanolla la 7.12.
–  Lucia-juhla ja -kulkue Senaatintorilla pe 13.12.
–  Puimalan Joulumaa, Ravintola Backas pe-su 13.-15.12.
–  Teurastamon Joulumarkkinat la-su 14.-15.12.
–  Käsityöläisten joulumarkkinat Koskenrannassa su 15.12.
–  Seurasaaren Joulupolku su 15.12.
–  Vanhan Joulutori Vanhalla ylioppilastalolla 14.-22.12.
–  Teurastamon joulumarkkinat, Työpajankatu 2,  

la-su 14.-15.12.
–  Joulutapahtuma ja -myyjäiset Haltialassa ja Pehtoorilla  

(Lapola avoinna) su 15.12.
–  Valofestivaali Lux Helsinki Töölössä la-ke 4.-8.1.2020

Porvoon joulutapahtumat

–  Porvoon joulunavaus Lundin aukiolla la 23.11.
–  Joulubasaari, GoSpace Rihkamatori 2, la 23.11. klo 10-18
–  Porvoon Taidetehtaan Joulumarkkinat pe-su 13.-15.12.

Joulumarkkinat Länsi-Uudellamaalla

–  Naistenmessut Luksian tiloissa Nummelassa la 14.12.
–  Lohjan menneen ajan joulumarkkinat la-su 14.-15.12.
–  Tammisaaren Wanhanajan joulumarkkinat la-su 7.-8.12.
–  Fiskarsin Ruukin joulu 23.11.2019-6.1.2020

Tallinnan Joulutori ja joulumarkkinat

–  Tallinnan joulutori Raatihuoneen aukiolla 15.11.2019-
7.1.2020

–  Martin markkinat Saku Suurhallissa 7.11.-10.11.

❦  Koonnut ja kuvat: 
Liisa Kotimäki

Joulutapahtumat
Joulutorien pienet myyntikojut tuovat virkistävää vaihtelua ostoskeskusten rinnalle. Käsitöitä 
ja jouluherkkuja myyvät mökit kuuluvat joulumarkkinoille. Houkuttelevilla joulumarkkinoilla 
ja -myyjäisillä voi tehdä kivoja löytöjä. Jos satut piipahtamaan Tallinnassa ennen joulua, käy 
katsastamassa Sakun Suurhallissa tai Raatihuoneentorilla sijaitsevat joulutorit.

Lue lisää: www.myhelsinki.fi/fi/nae-ja-koe/tapahtumat
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Helmerin ruokanurkkaus
❦ Rauni Mononen

Ilman multaa tapahtuva viljely tuottaa enemmän satoa kuin 
perinteinen viljelytapa kasvihuoneessa.

Virallisemmin se on aeroponinen kasvatusmenetelmä; viljely-
tekniikka on kustannustehokas ja ekologinen. Tyrnävällä Poh-
jois-Pohjanmaalla on tehty erikoista kokeilua jo usean vuoden 
ajan. Tällä tavalla ei tarvita yhtä suurta viljelysalaa kuin perin-
teisin tavoin ja sato on kymmenkertainen mukulaluvultaan pe-
rinteiseen verrattuna. Viljelyssä käytettyä vettä ja ravinneliuosta 
voidaan myös kierrättää. Vettä kuluu vähemmän kuin pelloilla. 
Näin ollen tällä tavoin teoriassa perunanviljely onnistuisi ym-
päri vuoden - vaikka kerrostalon rappukäytävässä. Ilmaperunan 
osuus on jo puolet Suomen Siemenperunakeskuksen kasvihuo-
nesadosta. Ilmaperunaviljely eroaa perinteisestä tavasta myös 
siinä, että mukuloiden poimiminen kiihdyttää sadon kasvamista 
entisestään.

Idea on alun perin lähtenyt Nasan videosta. Nasa kokeili ae-
roponista viljelyjärjestelmää jo vuonna 1995 Kolumbia-ava-
ruussukkulassa. Tarkoituksena oli sekä tuottaa ruokaa suljetussa 
ympäristössä että muuntaa hiilidioksidi hapeksi avaruusaluksen 
sisällä. Itä-Suomen yliopistossa toimiva Nasan tiimi kiinnos-
tui tavastamme ja on käynyt meillä vierailulla tutustumassa. 
Nasalla on projekteja monissa yliopistoissa ympäri maailmaa.

Sitra mukana Metropolian Urban Farm Lab -projektissa
Samaa ajatusta toteutetaan Vantaan Myyrmäen Metropolian Ur-
ban Farm Labissa, joka on kampuksen pysyvä projekti ja jossa 
Sitra toimii alkuvaiheen rahoittajana. Hanke on käynnistynyt 

TULEVAISUUDEN 
RUOKAVILJELYÄ 

MIKÄ ON URBAN FARM LAB -HANKE? 
MIKÄ ON KIERTOTALOUSRAVINTOLA? 
KIERTOTALOUS ON ELÄMÄÄ ILMAN HUKKAA. 
SYÖTÄVÄÄ PROTEIINIAKO TEKNOLOGIAN AVULLA?

vuoden 2018 lopulla. Sitra edistää tulevaisuuden ratkaisujen, 
kuten kaupunkiviljelyn kehittämistä. Noin 350 neliön halliin on 
rakennettu urbanfarmlab, joka on testilaboratorio ja oppimisym-
päristö. Laboratoriota hyödynnetään opetuskäytössä ja siellä on 
tällä hetkellä viisi omia tuotteitaan kehittävää startup-yritystä.   

Hallissa kasvatetaan perunoiden lisäksi vesiviljeltyä huma-
laa, kananmunakennoissa rentoutuvia sirkkoja, sieniä, yrttejä, 
salaattia, marjoja ja levää. Sisäviljelyn ansiosta ruokaa voidaan 
tuottaa ympäri vuoden. Kiertotalouden ajattelumallia käytetään 
viljelyn sivuvirtojen hyödyntämisessä. Esimerkiksi sienten tuot-
tamaa hiilidioksidia käytetään salaattiviljelyssä, ja salaattivilje-
lyn hävikkiä sirkkojen ravintona. Uudet ruuantuotannon tekno-
logian mahdollistavat viljelyn kaupunkiolosuhteissa perinteisiä 
kasvihuoneita pienemmällä energian- ja vedenkäytöllä, Sitrasta 
kerrotaan. Applikaation avulla hoituu myös laadun valvonta. 
Jos laatu tökkii, niin pystymme datan avulla selvittämään, mi-
kä on mennyt vikaan. Aeroponista kasvatusalustaa kehitetään 
myös kehittyviä markkinoita silmällä pitäen. Tarkoituksena on 
myös kehittää markkinoille viljelylaitteisto, joka sopii vaikkapa 
kerrostaloasuntoon. Markkinoille laite on tarkoitus saada jo lop-
puvuodesta. Urbanfarmlabin läheisyydessä kampuksen tiloissa 
on myös koulun oma elintarvikelaboratorio. Laboratoriossa 
tullaan jatkossa tutkimaan muun muassa viljeltyjen ruokien 
ravintoarvoja. Laboratoriokokeissa on todettu ilmaperunoiden 
stressitasoa kuvaavan glykoalkaloidipitoisuuden olevan alempi 
kuin samojen lajikkeiden peltoperunoilla. 

Testilaboratorion on tarkoitus jäädä pysyväksi ja kasvaa. Uu-

Ilmaviljelty peruna:  
tulevaisuuden arkea vai silkkaa utopiaa?

Kasvinhiusjuuriin suihkutetaan ravinneliuosta. Juuret roikkuvat pime-
ässä laatikoissa, varret kasvavat valossa.

Ilmaperunan Jazzy-lajikkeen kypsentämistä.  
Ilmaperunaan ei kehity paksua kuorta.Kuva viljelyksistä

- mukana Metropolia 
Ammattikorkeakoulu
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Helmerin ruokanurkkaus

►

sia startup-yrityksiä otetaan mukaan edelleen.
Katollakin on paljon tilaa ja sieltä löytyvät aurinkopaneelit, 

niitäkin voisi hyödyntää. Myyrmäen kampuksella on 4 000 ih-
mistä, joten ideoita varmasti riittää, sieltä todetaan.

Kiertotalous ravintoloiden uusin trendi
Huippukokit Henri Alén ja Tommi Tuominen perustivat Sitran 
avulla Helsinkiin kiertotalousravintola Ultiman, joka viitoittaa 
tietä tulevaisuuden kestäville ravintoloille ja jonka tavoitteena 
on olla maailman ensimmäinen ravintola, joka tuottaa merkit-
tävän osan käyttämistään ruoka-aineista itse. Tavoitteena on 
kehittää kiertotalousravintolan resepti, jota voidaan hyödyntää 
sekä Lapin ravintoloissa että Suomen vientivalttina maailmalla. 
Sitra on mukana sparraamassa ja tukemassa ravintolakokeilua. 

Ravintolassa pyritään esimerkiksi hyödyntämään eri tavoin 
syntyvät kasvien kasvatuksessa jäljelle jäävät tähteet. Ravinto-
lassa kasvatetaan vihersalaattia, särkikroketteja, saunasirkkoja 
ja kuningasosterisieniä, joiden rihmastot kasvavat käytetyis-
sä kahvinporoissa ja akanoissa, sekä levää pikkuakvaarioissa. 
Työvaatteet teetetään tekstiili- ja muovijätteistä. Salaatit, yrtit 
ja muu vihreä kasvavat ravintolaan rakennetussa vertikaalisessa 
kasvatusjärjestelmässä, jossa kasvit ottavat ravinteensa mullan 
sijaan suoraan vedestä: hydroponinen kiertovesijärjestelmä, 
jota ohjaa tietokone. Sieniä kasvatetaan myös lasipalloissa ja 
perunoita ilmassa, niitä varten rakennetuissa pylväissä. Kasvi-
huoneessa kasvatetaan noin 500-800 kasvia vuodessa. 

Ultima-sana tulee Antiikin Kreikasta. Meille entuudestaan 
tuttu sanapari ”Ultima thule” tarkoittaa äärimmäistä Pohjoista 
aluetta, kielenkäytössä siitä on tullut synonyymi kaukaiselle 
tuntemattomalle, äärirajalle. Äärirajoille pyrkii myös Ultima: 
vastaamaan ilmastonmuutoksista aiheutuviin perinteisen ruu-
antuotannon haasteisiin ja kuluttajien asettamiin kestävyysta-
voitteisiin. 

Ultima-ravintolan konseptointi on yksi Sitran kiertotalous-
avainalueen hankkeista. Keskeinen ajatus Ultiman filosofiassa 
on hyperlokaalisuus eli mahdollisimman paljon raaka-aineita 
kasvatetaan ravintolassa sisällä. Volyymit ovat kuitenkin niin 
suuria, ettei oma tuotanto riitä kattamaan kaikkea kulutusta. 
Kaikki tutkimus- ja tuotekehitys tapahtuu ravintolan salissa tai 
keittiössä. Ultima on palkittu Fredman Groupin Vuoden keittiö-
teko -kilpailussa, jossa tuomaristo kiitti voittajaa rohkeudesta ja 
kyvystä ajatella ja toteuttaa perinteisiä asioita uudella tavalla. 
Lisäksi tuomaristo kiinnitti huomiota tieteen ja teknologian 
hyödyntämiseen gastronomiassa, sekä kestävän ruokailun edis-
tämiseen. Ultiman konsepti on herättänyt kiinnostusta jo ulko-
mailla. Ravintolassa on käynyt paljon ulkomaisia vieraita, ja 
sitä kautta on seurannut myös vierailupyyntöjä. Myös yritykset 
ovat ottaneet ravintolan omakseen: siellä järjestetään jatkuvasti 
firmojen yksityistilaisuuksia.

Miksi hyönteisiä kannattaa syödä?  
Hyönteisissä on hyvä rasva- ja proteiinikoostumus. Niissä on 
B12-vitamiinia, jota ei saa pelkästä kasvisruoasta. Hyönteisissä 
on myös Omega-3-rasvahappoja, ja ne sopivat useimmille kala-
allergikoille. Äyriäisille allergiset voivat saada oireita hyönteis-
ten kitiinistä, mutta rasva ja proteiini voidaan erottaa hyönteisi-
tä jalostusprosessissa. Hyönteisravinto kuormittaa ympäristöä 

vähemmän, sillä hyöntei-
set kuluttavat vähän vettä. 
Hyönteiset teurastetaan sy-
väjäädyttämällä, ja koska 
kylmähorros on hyöntei-
sille luonnollinen tila, sitä 
pidetään eettisempänä.

Evira alkoi tulkita EU:n 
uuselintarvikelakia niin, 
että hyönteiset luokitellaan 
luvanvaraisesti myytäväk-
si ravinnoksi. Ravinnoksi 
sallittuja hyönteisiä ovat 
esimerkiksi kotisirkka ja jauhomato. Aikaisemmin hyönteisiä 
ei Suomessa saanut markkinoida ruokana. Sirkkojen maun sa-
notaan olevan hyvin rapumaisen.

Hyönteistuotteita kehitellään nyt monella idealla eri puolilla 
Suomea. Snacksien (saunasirkkoja), granolan, välipalapatukoi-
den, suklaan ja leivän lisäksi esimerkiksi sirkkaa on sovitettu jo-
pa fine diningiin. Asiantuntijat sanovat, että maailmalla syödään 
jo paria tuhatta hyönteislajia ja kaikkiaan hyönteisiä on olemassa 
pari miljoonaa erilaista.

Vielä on epäselvää, voiko keliaakikko syödä viljoilla ruokittuja 
hyönteisiä, jotta sairaudet ja allergiareaktiot vältetään, tarvitaan 
tietoa ja sääntöjä esimerkiksi siitä, mitä hyönteisille saa syöttää, 
ja jääkö niihin rehuista ravintojäämiä. Seinäjoen ammattikor-
keakoulun Entolab-hankkeessa suunniteltiin gluteenitonta ko-
tisirkkaleipää. Tavoitteena oli kokeilla, kuinka kotisirkoista tehty 
jauho toimii gluteenittomassa leivonnassa ja voisiko kotisirk-
kajauholla lisätä proteiinin määrää gluteenittomassa leivässä.  

PAISTETUT SIRKAT AASIALAISITTAIN
10-15 maisteluannosta

150 g kasvatettuja kotisirkkoja (esikeitetty pakaste)
1 rkl inkivääritahnaa
1 rkl sitruunanruohotahnaa
1 rkl tulista chilikastiketta
1-2 valkosipulin kynttä
rypsiöljyä, suolaa, limeä, tuoretta korianteria.

Sulata sirkat ja hienonna valkosipuli ja korianteri. Kuumenna 
pannu. Laita pannulle muutama ruokalusikallinen rypsiöljyä. 
Lisää sirkat ja paista rapeiksi. Paistoaika riippuu pannusta ja 
liedestä. Parhaan rapeusasteen löydät maistelemalla. Mausta 
suolalla. Kääntele sirkkoja etteivät ne ehdi palaa ja lisää öljyä 
tarvittaessa. Pienennä lämpöä ja lisää valkosipuli. Paista het-
ki ja lisää maustetahnat. Mausta valmiit sirkat korianterilla ja  
purista päälle limemehua. Tarjoile itusalaatin tai nuudelien kans-
sa.

TORISIRKAT
150 g kasvatettuja kotisirkkoja (esikeitetty pakaste)
30 g voita, suolaa, mustapippuria

Sulata sirkat. Kuumenna pannu ja sulata voi. Lisää sirkat ja pais-
ta rapeiksi. Parhaan rapeusasteen löydät maistelemalla. Mausta 
reilusti suolalla ja vastarouhitulla mustapippurilla. Tee sirkkojen 

Sirkkoja lautasella.
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kylkeen perinteinen mummolan perunamuusi, jossa on paljon 
kermaa ja voita, sekä raikas valkosipulikastike.

Reseptit: EntoClube

Mehiläistarhaajat myyvät kuhnuritoukkia ja niitä voi ostaa 
lähiruokaringistä ja pakastaa. Kuhnuritoukat ovat aika makeita, 
sillä ne syövät mehiläispesässä makeaa ravintoa. Niiden maku 
pääsee oikeuksiinsa esimerkiksi salaatissa. Toukat sopivat sa-
laatin lisäksi hyvin munakkaisiin ja tortillan väliin.

ILMAKEHÄN HIILIDIOKSIDIA HYÖDYNNETÄÄN  
RUOKAPROTEIININ TUOTANNOSSA 
Ruokaa voidaan tuottaa nappaamalla ilmasta hiilidioksidia ja 
vettä ja valmistamalla siitä proteiinia bakteerien ja aurinko-
sähkön avulla. Kuulostaa tieteisfantasialta, mutta täyttä totta. 
Otetaan hiilidioksidia ja vettä ilmasta ja sitten meillä on tietty 
bakteeri, joka pystyy hyödyntämään hiilidioksidia ja energi-
anlähteenä on sähköllä tehty vety. Hiilidioksidi ja vety ovat 
pääraaka-aineet. Koelaitos on jo käynnissä. Syötävää proteiinia 
saadaan siis aikaan ilman päästöjä ja samalla vähennetään ilmas-
tonmuutosta kiihdyttävän hiilidioksidin määrää ilmakehässä. 
Espoolainen startup-yritys, Solar Foods Oy, on jo käynnistänyt 

koetuotannon ja suunnittelee tehtaan avaamista.
Olutpanimoa muistuttavan prosessin lopputuotteena syntyy 

ruuaksi kelpaavaa proteiinia. Idea kehitettiin jo 60-luvulla, kun 
mietittiin, miten astronauteille voisi tuottaa ruokaa avaruuslen-
nolla. Nyt aika on parempi idean toteuttamiselle: ilmakehästä 
pitäisi saada pois hiilidioksidia ja maailman ruuantuotannon 
turvaaminen kaipaa kipeästi uusia ratkaisuja. Tämä on yksi iso 
askel siihen suuntaan.

Suljetussa prosessissa ei synny päästöjä vesistöihin eikä il-
makehään. Tuotetun proteiinin käyttömahdollisuudet ovat mo-
net. Mielikuvitus on rajana. Sitä voi olla lisukkeena leivässä, 
jugurtissa tai smoothiessa ja siitä voisi tehdä myös jauhelihaa 
korvaavaa pääproteiinilähdettä.

Ensimmäisen tehtaan arvioidaan valmistuvan 2-3 vuoden 
päästä. Samaan aikaan tehtaan suunnittelun kanssa yhtiö hakee 
EU:lta hyväksyntää uuselintarvikkeeksi.

Ruokaproteiinia koelaitoksessa.  

Koska kyseessä on uuselintarvike, on osoitettava, että tämä 
on turvallista ihmisravinnoksi. Siinä prosessissa EU:n elintar-
vikeviraston kanssa menee vähintään kaksi vuotta, yhtiöstä ar-
vioidaan. Hinnaltaan uusi proteiini on kilpailukyinen nykyisten 
proteiinien kanssa. Yhtiön tuotantomenetelmä perustuu Tek-
nologian tutkimuskeskus VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston (LUT) tutkimushankkeisiin.  Ruokaproteiinin tuotantoprosessi muistuttaa olutpanimoa.

Uutisia

Hyvinvoinnin rakentajien kampus on toiminut Myllypuron 
kampuksen ensin valmistuneessa A-talossa tammikuusta 2019 
alkaen.

Koko kampuksen avauduttua kampuksella sijaitsevat korkea-
koulun kaikki sosiaali- ja terveysalan sekä kiinteistö- ja raken-
nusalan toiminnot, yhteensä noin 6000 opiskelijaa.

Merkittävä etappi Metropolian toimintojen keskittämisessä 
20 toimipisteestä neljälle kampukselle otettiin Helsingissä, kun 
Myllypuron kampuksen toinen vaihe eli B-, C- ja D-talot luo-
vutettiin Metropolialle 17. lokakuuta. 

Toiminta kampuksella käynnistyy tammikuussa 2020. Silloin 
kampuksen julkiset tilat avautuvat myös yleisölle.

Lähde: https://www.metropolia.fi/

Metropolia Ammattikorkeakoulu:
Myllypuron kampuksen toinen vaihe luovutettiin lokakuussa 
Metropolialle - kampuksen loppuosa avataan tammikuussa
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Tapahtumakalenteri

La 9.11.klo 17.00 
Gigli-2019 Gaalakonsertti
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46-48, Helsinki
 
Suomen Beniamino Gigli -seuran Gaalakonsertissa rakastettuja 
oopperan helmiä tulkitsevat suomalaiset ja italialaiset taiteilijat.
 
Hinta 42,00 euroa
Maksuviite: 4585
Ilmoittautuminen on päättynyt.
 
Maikki Laivaara jakaa liput viimeistään ala-aulassa ulko-ovien 
oikealla puolella klo 16.30-16.50.

Ke 13.11. klo 19.00
Rosa Liksom - Susanna Airaksinen

Everstinna
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö

Heidi Herala Everstinnana Pienen näyttämön syysuutuudessa
Ohjaus: Susanna Airaksinen 

Hinta: 31,00 euroa
Maksuviite: 4640
Ilmoittautuminen on päättynyt.  
Kysy mahdollisia peruutuksia.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

La 16.11. klo 9.50
Musikaalimatka Tampereelle:

Notre Damen 
kellonsoittaja
Tampereen Teatteri
Päänäyttämö
 
Matkan aikataulu:
klo 9.50 Lähtö bussilla Helsingistä (Kiasma) Tampereelle
 Lounas Tampereella ravintola Aistissa 
klo 14.30 Notre Damen kellonsoittaja -musikaali, 
 Tampereen Teatteri
 n.  17.00 Lähtö kotimatkalle Helsinkiin

Hinta: 120,00 euroa
Maksuviite: 4569
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
(permantopaikat riveillä 5-6).         

Helmerivetäjä: Merja Äimänen   

To 21.11. klo 19.00
HKO:n konsertti: Fiori di fiori
Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13, Helsinki
 
Susanna Mälkki, kapellimestari
Garrick Ohlsson, piano
Helsingin kaupunginorkesteri

Hinta: 30,00 e (P-katsomo, permanto)
Maksuviite: 4763
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
 

Ti 26.11. klo 19.00
Mies, joka rakasti järjestystä
Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki
 
Mies joka rakasti järjestystä on lämminhenkisen huumorin värittämä 
draamakomedia: äkäinen, mutta ehdottomasti valloittava. Taneli 
Mäkelän kiitetty monologiesitys Arena-näyttämöllä on ohjelmistossa 
vain tällä syyskaudella.

Ohjaus: Marcus Groth, suomennos: Päivi Storgård, dramaturgi: Sanna 
Niemeläinen.
 
Hinta: 33,00 euroa 
Maksuviite: 4789
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Ke 27.11. klo 19.00
Minna Lindgren – Henna Piirto

Vihainen leski
HKT, Suuri näyttämö
 
Ulla-Riitta Rauskio eli Ullis on elänyt koko elämänsä kuten kunnon 
ihmisen kuuluu: mennyt naimisiin, hankkinut kaksi lasta, hoitanut 
kotia, tehnyt työtä. 
Avioliitto ei tuonut onnea, ja kun puoliso kuolee, 
velvollisuudentuntoisella Ulliksella on edessään uusi elämänvaihe. 

Pääosissa: Riitta Havukainen, Pia Runnakko ja Eija Vilpas.
Ohjaus: Jari Saarelainen

Hinta: 42,00 euroa 
Maksuviite: 4705
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

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.
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Tapahtumakalenteri

To 28.11. klo 19.00 
Arthur Miller: 

Kauppamatkustajan 
kuolema
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Arthur Millerin loistava näytelmäklassikko amerikkalaisen unelman 
vararikosta nähdään Mika Myllyahon ohjaamana. Pääosassa Hannu-
Pekka Björkman.

Hinta: 41,00 euroa (peruslippu 49,00). Hyvät permantopaikat.
Maksuviite: 4624
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput teatterin ala-aulassa 
viimeistään klo 18.30-18.50. 

Ke 4.12. klo 19.00
Pienet ketut
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö 

Pienet ketut on suurten tunteiden perhedraama, joka lukeutuu 
amerikkalaisten draamojen klassikoihin.

Ohjaus: Kari Heiskanen 
Rooleissa: Rauno Ahonen, Seppo Halttunen, Risto Kaskilahti, Pertti 
Koivula, Elviira Kujala, Paavo Kääriäinen, Ursula Salo, Sari Siikander, 
Linda Zilliacus.

Hinta: 36,00 euroa
Maksuviite: 4653
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

La – su 7.-8.12.
Viikonloppumatka Tallinnaan

Viulunsoittaja katolla -musikaali
 
Matkaohjelma:
Lauantai 7.12.
Matka-Agenttien edustaja jakaa liput Katajanokan terminaalissa. 
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS -laivalla klo 10.30-
13.00. Helmeri-ryhmälle on varattu hyttejä matkatavaroille. Opas on 
vastassa satamassa ja hän jakaa musikaaliliput. Satamasta kuljetus 
suoraan Viru-hotelliin ja majoittuminen huoneisiin. Siirtyminen 
omatoimisesti Estonia-teatteriin.
Viulunsoittaja katolla -musikaali Estonia-teatterissa alkaa klo 19.00

Sunnuntai 8.12.
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä. 
Matkatavarat voi jättää hotelliin säilytykseen. Vapaata aikaa 
tutustua Tallinnan joulutoreihin. Kuljetus hotellilta satamaan. 
Viking XPRS -laiva lähtee klo 15.30. Helmeri-ryhmälle on varattu 
hyttejä matkatavaroita varten.  Lisämaksullinen joulubuffet 
paluumatkalla. Viking XPRS saapuu Helsinkiin Katajanokalle klo 
19.00.

Hinta: 195,00 euroa
Maksuviite: 4734
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Lisämaksusta:
Yhden hengen huone 60,00 euroa.

Paluumatkalla Viking XPRS:n joulubuffet (sis. hanajuomat) 29,00 
euroa.
Menomatkan brunssi hinta 24,00 euroa, jos paikkoja on.

Laiva-aikataulu (alustava):
Helsinki - Tallinna Viking XPRS klo 10.30 -13.00
Tallinna - Helsinki Viking XPRS klo 15.30 -18.00

Hotelli:
Original Sokos Hotelli Viru****
Viru väljäk 4, 10111 Tallinn, Viro
Matkustusdokumentit: Suomen kansalaisella on oltava matkalla 
mukana koko matkan ajan voimassa oleva passi tai EU-
henkilökortti.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit Oy.

Ti 10.12. klo 19.00
Parasta elämässä
Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5

Parasta elämässä on Martti Suosalon mestarillinen monologiesi-
tys. 
Näytelmän esittävät Martti Suosalo ja yleisö.

Hinta: 33,00 euroa
Maksuviite: 4556
Ilmoittaudu ja maksa 4.11. mennessä

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ke 11.12. klo 16.30
Lucas Cranach – 
Renessanssin 
kaunottaret
Sinebrychoffin taidemuseo 
Bulevardi 40, 00120 Helsinki
 
Helmereille on varattu opastettu 
tutustuminen Sinebrychoffin 
taidemuseon uuteen 
mielenkiintoiseen näyttelyyn: 
Lucas Cranach − Renessanssin kaunottaret. Tapaamme museon 
aulassa noin viisitoista minuuttia ennen kierrosta. 
Lucas Cranach − Renessanssin kaunottaret -näyttely avautui 
Sinebrychoffin taidemuseossa syyskuun loppupuolella. 

Hinta: 18,00 euroa, Museokortilla 8,00 euroa
(Ilmoita lisätiedoissa Museokorttisi ja ota kortti mukaan 
museoon.)
Maksuviite: 4750
Ilmoittautumiset ja maksut 4.12. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
 
Näyttely on esillä Sinebrychoffin taidemuseossa 26.9.2019 – 
5.1.2020. Museo on avoinna keskiviikkoisin klo 20:een.

Ke 11.12. klo 19.00
Peppi Pitkätossu -baletti 
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, 00260 Helsinki

Pär Isbergin koreografia vie katsojat Astrid Lindgrenin luomaan 
pikkukaupunkiin, jossa maailman vahvin tyttö joutuu 
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kommelluksiin ystäviensä Tommin ja Annikan, lemmikkiapinansa 
Herra Tossavaisen sekä hevosensa Pikku-Ukon kanssa. 

Hinnat: peruslippu 85,00 e, eläkeläiset 75,00 e,  
opiskelijat 51,00 e ja nuoriso (alle 20 v.) 43,00 e. 
Maksuviite: 4611
Ilmoittautuminen on päättynyt.  
Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.

Liput saat Ireneltä viimeistään klo 18.30-18.45 ennen esitystä 
Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti 
vasemmalla. 

Vetäjä: Irene Uimonen

Ma 16.12. klo 19.00
Lumen Valon

Mysterium-joulukonsertti
Uspenskin katedraali
Kanavaranta 1, Helsinki
 
SOK:n Eläke-Eevojen Lumen 
Valon perinteiseen Mysterium-
joulukonserttiin myös Helmerit 
ovat tervetulleita.
Konsertissa saamme nauttia 
Lumen valon kahdeksan laula-
jan lumoavan kauniista a cap-
pella -laulusta ja heidän äänil-
leen sovitetusta ihanasta van-
hasta musiikista Uspenskin katedraalissa. Istuinpaikat varattu kir-
kon etuosasta.  
 
Hinta 26,00 euroa (norm. 33,50/27,50).
Maksuviite: 4815
Ilmoittautumiset ja maksut: 12.11. mennessä.
 
Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput viimeistään 
katedraalin ovella portaiden ylätasanteella klo 18.30-18.50.

Ti 17.12. klo 18.00
Valoa!-joulukonsertti
Uspenskin katedraali
Kanavakatu 1, Helsinki
 
Kilven Kuoro on tuonut yleisön sydämiin lämmintä joulutunnelmaa 
Valoa!-joulukonserteissaan jo yli kymmenen vuoden ajan. 
Kuoroa johtaa Hanna Remes.
 
Hinta: 20,00 euroa, eläkeläiset ja opiskelijat 17,00 euroa.
(Ilmoita lisätiedoissa, minkälaisia lippuja varaat!)
Maksuviite: 4776
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ma 6.1.2020 klo 15.00
Loppiaiskonsertti: Juha
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13, Helsinki
 
Helsingin kaupunginorkesteri ja Anssi Tikanmäen 
filmiorkesteri, kapellimestarina Riku Niemi Musiikkitalossa
Elävää kuvaa ja elävää musiikkia loppiaisen kinokonsertissa. Aki 
Kaurismäen Juha sai ensi-iltansa Berliinin elokuvajuhlilla vuonna 
1999, ja musiikista vastasi mykkäelokuvien säestämiseen 
erikoistunut yhdeksänhenkinen Anssi Tikanmäen filmiorkesteri. Nyt 

lavalla yhdessä filmiorkesterin kanssa on satapäinen Helsingin 
kaupunginorkesteri, jolle Tikanmäki on laatinut uuden laajennetun 
sovituksen alkuperäismusiikista.

Hinta: 29,00 euroa (perushinta 38,00, eläkeläinen 31,00).
Maksuviite: 4802
Ilmoittautumiset ja maksut 26.11. mennessä. 
 
Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput viimeistään aulassa 
lipunmyynnin läheisyydessä klo 14.30–14.50.

Ke 15.1.2020 16.00 
Maailmalta löysin itseni -Helene Schjerfbeck
Taiteilijoiden Ruovesi
Ateneumin taidemuseo

Helmereille on varattu näyttelyintro Ateneumin taidemuseon uusiin 
Maailmalta löysin itseni - Helene Schjerfbeck sekä Taiteilijoiden 
Ruovesi -näyttelyihin.

Näyttelyintrossa istumme Ateneum-salissa, jossa opas pitää luennon 
näyttelyn sisällöstä ja taustoista kuvaesityksen myötä. Intron 
jälkeen tutustumme näyttelyihin omin päin. Intron kesto on noin 
30 minuuttia ja se alkaa museon sisäpihalta. 

Tapaamme noin viisitoista minuuttia ennen intron alkua 
Ateneuminkujan puolella, museon sisäpihalla museokaupan luona.

Hinta: 19,00 euroa, Museokortilla 9,00 euroa.
Maksuviite: 4831
Ilmoittautumiset ja maksut: 8.1. mennessä. 
(Lisätietoihin maininta mahdollisesta Museokortista – muista ottaa 
korttisi mukaan näyttelyyn.)

Näyttelyaika 15.11.2019 - 26.1.2020.
Ateneum on avoinna keskiviikkona kello 20:een.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
https://ateneum.fi/

Ti 21.1.20 klo 19.00 
Rikinkeltainen taivas 
Suomen Kansallisteatteri 
Pieni näyttämö

Kjell Westön kiitetty romaani Rikin-
keltainen taivas Kansallisteatterin 
Pienellä näyttämöllä

Juhana von Baghin ohjaama ja Michael Baranin dramatisoima 
Rikinkeltainen taivas tuo Kjell Westön samannimisen romaanin 
Pienelle näyttämölle visionäärisenä ja aistivoimaisena 
näyttämöteoksena. 
Rooleissa: Pirjo Lonka, Pyry Nikkilä, Annika Poijärvi, Johannes 
Purovaara, Timo Tuomainen ja Juha Varis.

Hinta: 34,00 euroa, opiskelijat 20,00 euroa. 
Maksuviite: 4828
Ilmoittautumiset ja maksut 6.12. mennessä.

Paikat katsomon keskeltä riveiltä 5-7.
Vetäjä: Irene Uimonen

Elisa Leivonen/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput teatterin 
sisääntuloaulassa klo 18.30-18.50.
https://kansallisteatteri.fi/
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Pe 20.3.2020 klo 8.50
Teatterimatka Turkuun

Edulliseen Turun päiväretkeen sisältyvät Åbo Svenska Teater 
opastettuna, Ravintola Julinian runsas buffet, Kaupunginteatterin 
Niskavuoren nuori emäntä -näytelmä ja bussikuljetus Helsinki – 
Turku – Helsinki.

Hinta: 73,00 euroa
Maksuviite: 4844
Ilmoittautumiset ja maksut 3.2. mennessä.

Vetäjä: Irene Uimonen
Tarkemmat matkatiedot: www.helmeri.fi

Pe-la 20.3.-21.3.2020 
Matka Tallinnaan 

GEORG OTS -oopperagaala  

Helmereille on varattu paik-
koja Georg Otsin 100-vuotis-
gaalakonserttiin Tallinnan 
Estonia-teatteriin 20. maa-
liskuuta. Tallinnassa on vain 
tämä yksi Georg Ots -gaala-
konsertti.

Rakastetun ja arvostetun laulajan Georg Otsin syntymästä tulee 
2020 kuluneeksi 100 vuotta. Merkkivuotta juhlistetaan Tallinnan 
Estonia-teatterissa Georg Ots 100 -ooppera-gaalan merkeissä. 

Matkaohjelma:
Perjantai 20.3.
Matka-Agenttien edustaja jakaa liput Katajanokan terminaalissa. 
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS -laivalla klo 10.30-
13.00. Viking XPRS lähtee Katajanokan terminaalista. Saapuminen 
Tallinnaan, jossa opas vastassa. Satamasta kuljetus suoraan hotelliin 
ja majoittuminen uuteen Metropol Spa -kylpylähotelliin.
Georg Ots -oopperagaala Estonia-teatterissa alkaa klo 19.00. 

Lauantai 21.3.
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä. 
Matkatavarat voi jättää hotelliin säilytykseen.
Kuljetus hotellilta satamaan. Viking XPRS lähtee Tallinnasta klo 
17.00.  Laiva saapuu Helsinkiin Katajanokalle klo 19.00.

Hinta: 194,00 euroa
Maksuviite: 4721
Ilmoittautumiset ja ennakkomaksut 29.11. mennessä.
Maksut: ennakkomaksu  75,00 euroa kahden viikon sisällä 
ilmoittautumisesta, loppumaksut 27.1.2020 mennessä.

Lisämaksut:
Yhden hengen huonelisä: 55,00 euroa. 
Ateriat laivalla: brunssi (meno) 22,00 e/hlö, buffet-päivällinen 
(paluu) 26,00 e/ hlö.

Huom! Ilmoita matkavarauksen yhteydessä myös lisävarauksesi. 
Ilmoita lisätiedoissa osallistujan/osallistujien: etu-ja sukunimi 
kuten passissa sekä syntymäaika.

Laiva-aikataulu (alustava):
Helsinki - Tallinna Viking XPRS klo 10.30 -13.00
Tallinna - Helsinki Viking XPRS klo 17.00 -19.30

Hotelli: Metropol Spa **** ,
Roseni 13, 10111 Tallinn, Estonia

Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii 
Suomen Matka-Agentit Oy.
Tarkemmat tiedot www.helmeri.fi

Ti 31.3.2020 klo 19.00
W.A. Mozart Don Giovanni -ooppera 
Suomen Kansallisooppera 
Helsinginkatu 58, Helsinki

Ajattomasti helmeilevä musiikki ja hersyvät teemat nähdään nyt 
uutena tulkintana, jonka ohjaa teatterimaailmasta tuttu Jussi 
Nikkilä. 

MUSIIKKI: Wolfgang Amadeus Mozart. MUSIIKINJOHTO: Patrick 
Fournillier. OHJAUS: Jussi Nikkilä.
DON GIOVANNI Tuomas Pursio. DONNA ANNA Liine Carlsson. 

Esityskieli italia, tekstitys suomi, ruotsi, englanti. Suosittelemme 
yli 12-vuotiaille katsojille. 
Kokonaiskesto 3:15. Väliaika 30 min.

Liput: perushinta 105 e, eläkeläinen 95 e, opiskelija 63 e, 
nuoriso (alle 20-v) 53 e.
Maksuviite: 4679
Ilmoittautumiset ja maksut 3.2.2020 mennessä.

Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat oikealla riveillä 6-10. 
Huom! Kerro lisätiedoissa, millaisen lipun/ lippuja varaat.

Liput saat Irene Uimoselta viimeistään klo 18.30-18.45 ennen 
esitystä Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, 
ovesta heti vasemmalla. 

Pe-ma 10. – 13.4.2020
Pääsiäismatka Pietariin

TAIDEAARTEIDEN PIETARI
 
Pietari, Nevan rannan metropoli, on 
lyhyen, noin kolmen ja puolen tunnin 
junamatkan päässä. Se on taiteiden, 
historian, kulttuurielämysten, monen 
suurmiehen kaupunki. Tämä Pohjolan 
Venetsia ja sen sillat ja kanavat, pa-
latsit ja patsaat, kauneus ja erityinen 
tunnelma ovat unohtumaton kokemus.  

Matkaohjelma (alustava):
Pitkäperjantai 10.4.
Junamatka Helsingistä Pietariin Allegro-junalla 2. luokassa klo 
7.20-10.47 (alustava aikataulu, mahdollisuus nousta junaan myös 
Tikkurilasta, Lahdesta, Kouvolasta ja Vainikkalasta, kyytiinnousu-
paikka pitää ilmoittaa etukäteen). Paikallinen, suomea puhuva 
opas on vastassa Pietarin rautatieasemalla, josta lähdetään tutus-
tumaan upeaan Fabergé-museoon, joka on vuonna 2014 avattu 
yksityinen jalokivimuseo. Museovierailun jälkeen myöhäinen lou-
nas kaupungilla, ja sen jälkeen kuljetus hotellille ja majoittumi-
nen.

Pääsiäislauantai 11.4.
Buffetaamiaisen jälkeen lähdetään oppaan johdolla tutustumaan 
Pietariin. Kiertoajelulla nähdään vanhan keskustan tärkeimmät 
nähtävyydet: katuja, siltoja, palatseja, kirkkoja.  
Kiertoajelun yhteydessä vieraillaan myös koristeellisessa Verikir-
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kossa. 
Retken päätteeksi keittolounas Literaturnoe Cafessa (Kirjailija-
kahvilassa) Nevskij Prospektilla. Lounaan jälkeen kuljetus hotellille. 
Mahdollisuus jäädä omatoimisesti ostoksille Pietarin pääostoskadul-
le. 

Pääsiäispäivä (sunnuntai) 12.4.
Buffetaamiainen hotellissa. Päivä omatoimisesti Pietarissa tai 
mahdollisuus osallistua lisämaksulliselle retkelle kaupungin ul-
kopuolelle Pushkiniin eli Tsarskoje Seloon ja Katariinan palatsiin. 
Lounas retken aikana. Lisämaksullisen retken hinta 72,00/hlö. 
Hinta sisältää kuljetukset, opastuksen, sisäänpääsyn palatsiin sekä 
lounaan. Retki varataan ja maksetaan etukäteen loppumaksun yhte-
ydessä (ilmoita varauksesi lisätiedoissa).

Toinen pääsiäispäivä (maanantai) 13.4.
Buffetaamiaisen jälkeen luovutetaan huoneet.  Aikaa vielä ostoksil-
le vaikkapa läheisellä torilla.  Bussikuljetus Suomen rautatieasemal-
le, josta lähdemme Allegro-junalla Helsinkiin klo 15.30, jonne 
saavutaan klo 18.57 (alustava aikataulu).

Matkan hinta: 475,00 euroa
Maksuviite: 4718
Ilmoittautumiset: Ilmoittaudu heti, kuitenkin viimeistään 
30.11. Tällä hetkellä täynnä!
Maksut: varausmaksu 150 euroa kahden viikon sisällä 
ilmoittautumisesta, loppumaksu 21.2.2020.

Hintaan sis.: Allegro-junamatkat, hotelli- ja muut kuljetukset, 
opastus, hotellimajoitus keskustahotellin kahden hengen huoneessa 
(hotelli Dostojevski), buffetaamiaiset, 2 lounasta, joista toinen 
kuuluisassa Kirjallisuuskahvilassa. Kaupunkikiertoajelu ja käynti 
Verikirkossa, vierailu Fabergé-museossa.  Viisumi ei sisälly hintaan.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 60,00 euroa.
Lisämaksusta: retki Pushkiniin, Katariinan palatsiin, sis. lounas, 
hinta 72,00 euroa.

HUOM! Ilmoita matkavarauksen yhteydessä myös lisämaksulliset 
varauksesi sekä tieto, jos tulet junaan muualta kuin Helsingistä.
Lisämaksusta: Venäjän viisumin hankinta (ks. kohta 
Matkustusdokumentit).

Juna-aikataulut/alustava :    
10.4.2020 Helsinki – Pietari klo 07.20-10.47
13.4.2020 Pietari – Helsinki klo 15.30 -18.57
(HUOM!  Allegro-junien aikatauluja/hintoja ei ole vielä 
vahvistettu). 
        

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

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

Hotelli: Hotelli Dostoevsky***
Vladimirskij prospekt 19, Pietari

Hotelli Dostojevsky sijaitsee Pietarin keskustassa, ainutlaatuisella 
historiallisella ja arkkitehtonisella alueella. Viiden minuutin 
kävelymatkan päässä upeista monumenteista ja pääkadulta Nevsky 
Prospektilta.  

Tarkemmat ohjelmatiedot: www.helmeri.fi

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Matkustusdokumentit
Suomen kansalaisella on oltava matkalla mukana koko matkan ajan 
passi, joka voimassa vähintään 6 kk matkan jälkeen, sekä viisumi ja 
matkavakuutus!
Junalla Pietariin matkustettaessa tarvitaan viisumi. Sähköinen e-
viisumi on voimassa, kun Suomen ja Venäjän raja ylitetään autolla. 

Helmeri-ryhmälle voidaan hankkia ryhmäviisumi. Ryhmäviisumi 
koskee vain Suomen kansalaisia. Viisumia varten tarvitaan selkeä 
kopio passin kuva-aukeamasta (passin oltava voimassa vielä 6 kk 
viisumin päättymisen jälkeen), sekä jokaisen matkustajan huolelli-
sesti täyttämä ja allekirjoittama viisumihakemuslomake.  Lisäksi tar-
vitaan vakuutusyhtiöltä pyydetty todistus voimassaolevasta matka-
vakuutuksesta. Vakuutuksen tulee kattaa kaikki kulut äkillisen sai-
rauden varalta ja vainajan kotiinkuljetuskustannukset. Tarvitaan 
myös virallinen passikuva 3,5 x 4,5 cm, alle 6 kk vanha.
Ryhmäviisumin hinta Helmeri-ryhmälle: 95 euroa/viisumi, hinta 
edellyttää, että koko ryhmän viisumidokumentit voidaan toimittaa 
yhtä aikaa konsulaattiin.
Lähetämme osallistujille tarkemmat tiedot ryhmäviisumin hake-
misesta.  Ilmoita, jos sinulla on oma viisumi.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:                        
Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Suomen 
Matka-Agentit Oy. 
Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä Suomen Mat-
ka-Agentit Oy:n lisä- ja erityisehtoja:
https://www.matka-agentit.fi/matka-agenttien-erityisehdot-
172018-alkaen
Vakuutus: Suosittelemme kaikille matkan aikana voimassaolevaa 
matkavakuutusta ja sen voimassaolon tarkistusta jo matkavarausta 
tehtäessä peruutuskulujen sekä henkilö- ja matkatavaravahinkojen 
varalle.
Tärkeää! Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille (ei esteettömiä kulje-
tuksia eikä hotellia, retkillä kävellään.

Hyvää 
loppuvuotta  

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

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
2019
La 9.11. 17.00 Gigli-gaalakonsertti, Savoy-teatteri 42,00 e, 4585
Ke 13.11. 19.00 Everstinna, Kaupunginteatteri 31,00 e, 4640
La 16.11. 09.50 Musikaalimatka Tampereelle 120,00 e, 4569
To 21.11. 19.00 HKO:n konsertti, Musiikkitalo 30,00 e, 4763
Ti 26.11. 19.00 Mies, joka rakasti järjestystä, Arena-näyttämö 33,00 e, 4789
Ke 27.11. 19.00 Vihainen leski, Kaupunginteatteri 42,00 e, 4705
To 28.11. 19.00 Kauppamatkustajan kuolema, Kansallisteatteri 41,00 e, 4624
Ke 4.12. 19.00 Pienet ketut, Kaupunginteatteri 36,00 e, 4653
La-su 7. - 8.12. Tallinna: Viulunsoittaja katolla 195,00 e, 4734
Ti 10.12. 19.00 Parasta elämässä, Kaupunginteatteri 33,00 e, 4556
Ke 11.12. 16.30 Lucas Cranach, Sinebrychoffin museo 18,00/8,00 e, 4750
Ke 11.12. 19.00 Peppi Pitkätossu, Kansallisooppera 85/75,00 e, 4611
Ma 16.12. 19.00 Mysterium, Uspenskin katedraali 26,00 e, 4815
Ti 17.12. 18.00 Valoa!-joulukonsertti, Uspenskin katedraali 20,00/17,00 e, 4776

2020
Ma 6.1. 15.00 Loppiaiskonsertti, Musiikkitalo 29,00 e, 4802
Ke 15.1. 16.00 Schjerfbeck-näyttely, Ateneum 19,00/9,00 e, 4831
Ti 21.1. 19.00 Rikinkeltainen taivas, Kansallisteatteri 34,00 e, 4828
Pe 20.3. Teatterimatka Turkuun 73,00 e, 4844
Pe-la 20. – 21.3. Tallinna: Georg Ots 100 -oopperagaala 194,00 e, 4721
Ti 31.3. 19.00 Don Giovanni, Kansallisooppera 105/95,00 e, 4679
Pe-ma 10.-13.4. Pääsiäismatka Pietariin 475,00 e, 4718

HELSINKI, Teollisuuskatu 21 , 00510 Helsinki, matka-agentit@helsinki.fi Matka
agentit

Suomalainen matkanjärjestäjä

Lisää matkavaihtoehtoja:  www.matka-agentit.fi - Varaa matkasi 24 H 
Vapaa-ajan matkat puh. 010 321 2800 Puhelut 8,28 snt/min (+alv 24%).

MUSIIKKIA 
JA TEATTERIA
TALLINNASSA

Tauko tavanomaisesta 
PUNAISILLA laivoilla

Pähkinänsärkijä-baletti 
14.-15.12. • 159,-
Luxemburgin kreivi 
–operetti 1.-2.2. • 165,-
La Boheme –ooppera 
15.-16.2. • 155,-
Tsaarin morsian 
–ooppera 7.-8.3. • 155,-
Anna Karenina –baletti 
ensi-ilta 27.-28.3. • 175,-

Oopperan kummitus 
–musikaali 
25.-26.4. • 179,-

JOULUN AJAN 
ELÄMYKSIÄ
Tallinna
23.-26.12. • alk. 225,-
Mäetagusen kartano
23.-26.12. • 375,-
Tartto
23.-26.12. • 389,-
Rakveren kylpylä  
23.-26.12. • 389,-
Uuden vuoden 
tanssiaiset 
Tallinnassa 
31.12.-1.1. • 245,-

Joulutunnelmaa Riiassa
Riika on ihastuttava joulukaupunki joulutoreineen, 
kynttilöineen ja joulukuusineen!
Matkalla Riian kiertoajelu, Tuomiokirkko ja lyhyt urkukonsertti, 
retki Rundalen ja Mezotnen palatseihin. Puolihoito.

22.-26.12. • 429,-



TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHTEYSTIEDOT

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2019
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteeri:  Liisa Kotimäki
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Liisa Kotimäki
 Rauni Mononen 
 Anni Purontaa
 Sirkka Warvas
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 27 euroa/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto
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Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi , helmeri@helmeri.fi 
Puhelin 050 428 5588 (päivystys ark. klo 10.00 - 14.00)

Varsinaiset jäsenet: 

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

Marja-Terttu Lamminen
Puhelin: 050 588 3434
matela@netti.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

Varajäsenet: 

Tuuli Paavola    
Puhelin 044 256 2901
tuuli.paavola@gmail.com

Sirkka Warvas 
Puhelin 0440 519 391
sirwaco.warvas@kolumbus.fi 

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

MJK-instituutti
info@mjk.fi
www.mjk.fi

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

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. Mahdolliset peruutukset pitää tehdä ennen 
eräpäivää.

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

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



Jäsenmaksu

●	 Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
 ●	 103 euroa koko kalenterivuosi 2019
 ●	 Seniorijäsenyys (yli 65 v) 54 euroa
 ●	 Opiskelijajäsenyys 0 euroa
●	 Kaikki jäsenmaksuluokat ovat 
 verotuksessa vähennyskelpoisia!

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu

Voit halutessasi liittyä samalla kaikkien palkan-
saajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi. 

www.smyl.fi/Liity jäseneksi.

YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on 
92 euroa vuosi 2019.

Täytä jäsenhakemus
www.smyl.fi

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

Liittymislomake www.smyl.fi 
SMYL - SINUN LIITTOSI - 

Liity jäseneksi! 

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

Jäsenedut 

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

Tervetuloa Helsingin Merkonomien jäseneksi!


