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Pääkirjoitus

Sopeutumisen vuosi

V

uoden ensimmäistä Helmeriä tehdessämme ei ollut aavistustakaan, mitä
vuosi 2020 tuo tullessaan. Olimme
iloisia, että alkava vuosi on jäsenlehtemme Helmerin juhlavuosi, 60. ilmestymisvuosi. Uusia Helmeri-tapahtumia
oli suunniteltu tälle vuodelle runsaasti ja
monipuolisesti, mutta yksi toisensa jälkeen niistä peruuntui heti keväällä koronaepidemian seurauksena, eikä uusia
tapahtumia uskaltanut sen jälkeen juuri
järjestää. Suomi ja koko maailma hiljeni uuden ja pelottavan viruksen vuoksi.
Olemme kuitenkin vähitellen sopeutuneet
ja palanneet hiljalleen niin sanottuun uuteen normaaliin.
Omia kokemuksiaan koronavuodesta
meille kertovat tässä numerossa Helmerit:
Hannele Jantunen, Marja-Terttu Lamminen ja Ilse Samuelsson. Ilse kuvailee siirtymistään poikkeusaikana matkatoimiston kiireisestä työstä etätyön ja lomau-

tusten rauhalliseen rytmiin luonnon helmassa. Marja-Tertun työt ovat siirtyneet
pääasiassa kotiin; hän kertookin, miten
taloushallinnon asiantuntijatehtävät hoituvat nyt. Hannele on innokas kulttuurin
harrastaja, jolle kertyy vuosittain useita
kymmeniä teatteri- ja museovierailuja.
Miten nyt, kun tapahtumat loppuivat keväällä, entä uskaltaako kulttuuritapahtumiin syksyllä taas mennä? Hannelen
mukaan ehdottomasti kannattaa, kunhan
muistaa maskin ja muut turvaohjeet.
Irene Uimonen, ahkera tapahtumien
järjestäjä ja Helmeri itsekin, kirjoittaa
meille syyskuun alun historiamatkasta
Varsinais-Suomen Taivassaloon. Bussimatkalle osallistui myös neljätoista Helmeriä, jotka ihastuivat paikkakunnan historiallisiin kartanoihin ja keskiaikaiseen
harmaakivikirkkoon. Suomesta löytyy
paljon mielenkiintoisia, itselle uusia, matkakohteita, joihin nyt kannattaisi tutustua,

kun matkustus on muuten rajoitettua.
Pimenevät päivät ovat myös kuin tehtyjä rauhalliseen kotona oloon. Rauni Mononen nauttii lisääntyneestä vapaa-ajasta
kotona ja kokeilee innokkaana kokkina
mielellään uusia ruokareseptejä. Hän on
koonnut lehtemme ruokanurkkaukseen
helppojen perinneruokien, perunalaatikoiden sekä ihanan rahkajälkiruuan, reseptit, jotka on itse testannut ja hyviksi
havainnut.
Nautitaan loppuvuodesta, ollaan kotona, ulkoillaan sekä osallistutaan turvallisiin kulttuuritapahtumiin ja kotimaan
matkoihin. Muistellen ihania yhteisiä ulkomaan matkoja, joihin ennen pitkää on
jälleen mahdollista lähteä.
Hyvää loppuvuotta ja
tulevaa joulunaikaa!
Merja Äimänen

Kuva: Merja Äimänen

Viisaus kasvaa
vaikeuksien keskellä.
(Kiinalainen sananlasku)
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Syyskuinen kotimaan matka innosti Helmereitä

Historiallinen
Taivassalo
Irene Uimonen järjesti syyskuun alussa mielenkiintoisen historiamatkan varsinaissuomalaiseen kulttuuripitäjään Taivassaloon. Päivän bussimatkalle osallistui neljätoista
Helmeriä, joilta on kuulunut innostunutta palautetta päivän annista. Edes Turun saaristoa
hyvin tunteneet Helmeri-jäsenet eivät olleet käyneet ennen Taivassalon kirkossa tai
Järppilän kartanossa.
Irene kertoo nyt meille muillekin järjestämästään Taivassalon retkestä, joka siirtyi
koronarajoitusten vuoksi keväältä syksyyn, syyskuun 3. päiväksi. Kertomus innostaa
löytämään omasta maasta vanhoja, mutta itselle aivan uusia kohteita.

T

aivassalo tuntui olleen monelle käymätön paikka,
sillä innostus oli valtava
alkuperäiselle toukokuiselle
retkelle. Vaikka puolet oli pudonnut pois, kuitenkin 33 aamuvirkkua lähtijää istui Karin
57-paikkaisessa bussissa matkalla Taivassalon kulttuuripitäjään, Turun saaristoon. Meille, todella odotetuille vierail-

le, oli kaikki kohteet ilomielin avattu. Täällä viimeistään
huomasi, miten korona on vaikuttanut matkailuun, olimme
vuoden ainoa turistiryhmä!
Vielä aamulla sääennustetta tarkistaessani hyvältä ei
näyttänyt - Turun seudulla aikamoista sadetta. Lämpötila
oli mukavaa 18-19 astetta. Ja
kas kummaa, uskomattoman

hyvä tuuri meillä taaskin oli,
sillä sateet sattuivat lähinnä
bussissa ollessamme. Porukka
oli siis jälleen kerran hoitanut
hommansa erinomaisesti!

Kartanonrouva
vastaanottamassa ryhmäämme
Vaikka tulimme 10 minuuttia etuajassa, Järppilän kartanonrouva Maija Jaakko-

Vaikka tulimme 10 minuuttia etuajassa, Järppilän kartanonrouva Maija Jaakkola-Angervuori
seisoo meitä odottamassa kunnostamansa 1830-luvun kartanon edessä.
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❦ Teksti ja kuvat: Irene Uimonen
la-Angervuori seisoo meitä
odottamassa kunnostamansa
1830-luvun kartanon edessä.
Maija naurattaa sanoessaan,
että nappasi nykyisen miehensä Saariselän baarista. Ennen
häitä, vuonna 2002, viisaana
naisena hän tietenkin testasi
Arin taitoja Järppilän rakennusprojektissa.
Aluksi nautimme tuoreet
sämpyläkahvit levittäytyen
historiaa ja entisajan tunnelmaa huokuviin seitsemään
saliin. Ne on sisustettu upeilla antiikkisilla huonekaluilla,
peileillä, kyntteliköillä, lampuilla sekä kartanon tyyliin
sopivilla matoilla. Huoneet
ovat täynnä nukkeja ja tauluja.
Tänä kesänä pukusuunnittelija
Kisu Korsin 10 upeaa, uniikkia designpukua toivat oman
värikkään lisämausteen kartanoon. Kaikkialla - niin saleissa kuin 1600-luvun holvikellareissa - elävät kynttilät luovat
tunnelmaa. Maija muistelee,
millaista oli viettää lapsuus
kartanomiljöössä salaperäisen
Valkean Rouvan ja venäläisten
sotavankien kanssa.
Kartanon isäntä Ari kertoo
elävästi tilan tapahtumarikkaasta historiasta, joka alkaa
jo 1400-luvulta kulkien kuninkaallisen Suuren Postitien
kautta nykypäivään, jolloin
1600-luvun holvikaarikellarit
kaivettiin esiin ja kunnostettiin. Linnanraunioiden luona
vanhassa viljamakasiinissa
on Järppilän historiaa. Omistajasukuja ovat olleet muun
Helmeri 4-2020

muassa Hornit ja Flemingit.
Ylhäisö, kuninkaan kuriirit ja
jopa kuningas Kustaa III ovat
menneinä aikoina vierailleet
Järppilässä. Nykyisellä omistajasuvulla kartano on ollut
vuodesta 1898.
Kaksi tuntia kului ihan liian nopeasti. Juttua ja nähtävää
olisi riittänyt pidemmäksikin
aikaa. Muutama pisara muistutti bussiin siirtymisestä.

Lounas historiallisessa kievarissa
Ketarsalmen ikivanhalla tilalla
sijaitsee yli 100-vuotias Gasthaus Ketarsalmen Kievari.
Isäntänä Pentti Kunnasvirta,
entinen merimies, kertoo aluksi tilan vaiherikkaasta historiasta, josta ensimaininta on jo
1326.
Ruokailussa kuului useammastakin suusta, että pakko ottaa viiniä, kun vihdoin viimein
pääsee ensimmäiselle retkelle!
Meillä oli runsas ja maukas
lounasbuffet, aitoa lähiruokaa.
Eipä turhaan ylikypsää härkääkään punaviinikastikkeessa kehuttu, niin mureaa ja maukasta
punaista lihaa en ole koskaan
syönyt. Paistettu kuhafilee oli
herkullista, samoin kuulemma
kievarin lihapullat.

Aluksi nautimme tuoreet sämpyläkahvit levittäytyen historiaa ja entisajan tunnelmaa huokuviin
seitsemään saliin. Salit on sisustettu upeilla antiikkisilla huonekaluilla, peileillä, kyntteliköillä,
lampuilla sekä kartanon tyyliin sopivilla matoilla. Huoneet ovat täynnä nukkeja ja tauluja.
Tänä kesänä pukusuunnittelija Kisu Korsin 10 upeaa, uniikkia designpukua toivat oman värikkään
lisämausteen kartanoon. Kaikkialla - niin saleissa kuin 1600-luvun holvikellareissa elävät kynttilät
luovat tunnelmaa.

Taivassalon vaikuttava kirkko
Vatsat tyytyväisinä tutustuimme Taivassalon Pyhän Ristin
kirkkoon suntion opastuksella. Keskiaikainen harmaakivikirkko rakennettiin 1400-luvulla talonpoikien keräämistä
luonnonkivistä. Sakaristo on
peräisin 1200-luvun puukirkosta. Kirkko on arkkitehtonisesti harvinainen kokonaisuus,
jonka vaikuttavat seinämaalaukset säväyttävät jokaista sisään astujaa - jo eteisen asehuoneessa meitä tervehtivät
ihmisten kimpussa kiehnäävät
paholaiset.
1460-luvulla kirkko maalattiin uudelleen, jolloin seinien
lisäksi kuvitettiin kirkon sisäkatto. Vaikka monta ”maalatHelmeri 4-2020

Kartanon isäntä Ari kertoo elävästi tilan tapahtumarikkaasta historiasta, joka alkaa jo 1400-luvulta kulkien kuninkaallisen Suuren Postitien kautta nykypäivään, jolloin 1600-luvun holvikaarikellarit kaivettiin esiin ja kunnostettiin. Linnanraunioiden luona vanhassa viljamakasiinissa on Järppilän historiaa. Omistajasukuja ovat olleet mm. Hornit ja Flemingit. Ylhäisö, kuninkaan kuriirit ja
jopa kuningas Kustaa III ovat menneinä aikoina vierailleet Järppilässä. Nykyisellä omistajasuvulla
kartano on ollut vuodesta 1898.

Valtavaa ihastusta herätti myös erittäin hyvin hoidettu, kaunis hautausmaa, jota ympäröi kumpuileva
maasto. Oikealla puiden siimeksessä
on Järppilän kartanon vuoden 1768
viehättävä hautakappeli.
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Kirkko on arkkitehtonisesti
harvinainen kokonaisuus, jonka vaikuttavat seinämaalaukset säväyttävät jokaista sisään astujaa.1460-luvulla kirkko maalattiin uudelleen, jolloin
seinien lisäksi kuvitettiin kirkon sisäkatto.

Tutustuimme Taivassalon Pyhän Ristin kirkkoon suntion opastuksella. Keskiaikainen harmaakivikirkko rakennettiin 1400-luvulla
talonpoikien keräämistä luonnonkivistä.

tua” kivikirkkoa olemmekin
nähneet, tämä vei voiton kaikista aikaisemmista.
Valtavaa ihastusta herätti
myös erittäin hyvin hoidettu, kaunis hautausmaa, jota
ympäröi kumpuileva maasto.
Oikealla puiden siimeksessä
on Järppilän kartanon vuoden
1768 viehättävä hautakappeli. Viereistä Viiasten kartanon hautakappelia käytettiin

1800-luvulla ruumishuoneena.
Helmereitä ei millään tahtonut saada pois kirkkomaalta
Viiasten kartanomuseoon. Ja
kuinka väärässä olinkaan luullessani, että tunti kirkossa on
ryhmälle kauhistus!

Kustaa IV Aadolfin jalanjäljillä
kartanomuseossa
Viiasten kartanon nykyinen
päärakennus valmistui vuon-

Tulossa Viiasten kartanomuseoon. Kartanon nykyinen päärakennus valmistui 1784.
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na 1784. Jopa Kustaa IV Aadolfin kerrotan yöpyneen
kartanossa. Taivassalo-Seura
osti purkutuomion saaneen
kartanon 1961. Oppaan kanssa tutustuimme vanhaan kartanokulttuuriin alakerran kahdeksassa kalustetussa huoneessa. Museolla on yli 8500
esineen kokoelmat, jotka liittyvät rakennusten sisustuksiin,
perinteisiin elinkeinoihin sekä
paikalliskulttuuriin ja -historiaan. Kahvittelun jälkeen

aamulla leivotuista 50:stä ylimääräisestä korvapuusteista
ei riittänyt monellekaan kotiin
viemiseksi.
12-tuntisen retken suosikkikohteet olivat ihastuttava
Järppilän kartano isäntäväkineen, kirkon kauneus sekä
korvapuustit! Heräsipä monella halu tutustua tarkemminkin
tuntemattoman Taivassalon
rikkaaseen historiaan...
Kiitos mukavasta päivästä
kanssanne.
Irene

Tutustuimme vanhaan kartanokulttuuriin alakerran kahdeksassa
kalustetussa huoneessa.
Helmeri 4-2020

Kesäilta Kivirannassa.

Mietteitä metsän
siimeksessä…
ja vähän rannallakin. Tämä erikoinen vuosi on ehtinyt jo lokakuuhun, ja maisema on
täynnä keltaisia, oransseja, hehkuvan punaisiakin lehtiä. Sienimetsässä odottavat ihanat
suppilovahverot, syysauringossa kimalteleva järvi on täynnä elämää: paljon joutsenia,
valtavasti hanhia, ja juttua riittää, kaakatus on melkoinen!
❦ Teksti ja kuvat: Ilse Samuelsson

R

auhallisena syyspäivänä
on aikaa pohtia vuoden
kiertoa, peilata tätä poikkeuksellista aikaa. Erikoinen,
uudenlainen, haasteita täynnä oleva vuosi - toden totta,
vaikka sitä on vielä hyvä tovi
jäljelläkin. Tämä vuosi on jälleen kerran pysäyttänyt ajattelemaan, että terveys – kuten
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kaikki muutkin hyvät asiat - ei
ole itsestään selvyys. Siihen
arvokkaaseen ajatukseen havahtuu taas, kun sairaus, mikä
tahansa, tulee lähemmäs, vaikkei se osuisi edes ihan omalle kohdalle. Ja että luonnon
kauneus, hiljaisuus, sen kaikki voimavarat, ovat tässä vieressä, joka päivä. Ja jokainen
päivä, jokainen hetki on oma
ainutlaatuinen taideteoksensa.

Tämän taiteen ihailu ja seurailu on minun voimamaisemani
ja voimavarani.

Hektisestä arjesta…
hiljaisuuteen?
Vuosi alkoi kiireisen ja innostuneen työn merkeissä. Matkamessut tammikuussa ovat
minun alani lähtölaukaus uudelle vuodelle, sinne kokoonnutaan yhteen, tavataan tuttuja

Kesäpäivänä kotipihalla
- Ilse Samuelsson
Ahvenkoskella Loviisassa
(Kuva: Timo Lindgrén)

kaikkialta maailmasta, tutustutaan uusiin yhteistyökumppaneihin, haetaan ja saadaan
uusia ideoita, solmitaan uusia
yhteistyösopimuksia. Ja firmassa, jossa minä olen jo 14
vuotta työskennellyt, suunniteltiin 20-vuotisjuhlia. Sitten
tuli helmikuu, huolestuneita
uutisia maailmalta: koronaepidemia levinnyt pohjoiseen
Italiaan. Muistan niin elävästi sen helmikuisen sunnuntaiaamun, kun luin Ilta-Sanomien sivuilta uutiset tautitilanteesta Italiassa. Ne ajatukset ja
sanat, jotka alkoivat sinkoilla
päässäni, eivät kaikki ole ihan
painokelpoisia! Ja siitähän se
sitten alkoi, pandemia, joka
pisti meidät kaikki polvilleen,
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Kotona kysyttiin: "Miten sä jaksat aina tota järveä kuvata?”
Tottakai jaksan, sielunmaisemaani, se on joka päivä erilainen
taideteos. Myös lokakuussa!

Kyllä tämäkin kori täyttyy!

ja muokkasi kaiken uusiksi.
Perjantai ja 13. päivä maaliskuuta, kohtalon päivä.
Työelämä meni hetkessä
uusiksi: ensin kiireellä etätöihin, muutamat mapit ja
muut tärkeät ”nivaskat” kassiin koneen kera, ja kotiin.
Monelle etätyöt olivat uusi kokemus, minulle jo tuttua – ja mukavaa. Olen tehnyt etänä hommia jo useamman vuoden ajan, päivä silloin, toinen tällöin. Ja ihan
hyvin se on aina sujunut, niin
nytkin. Kollegoiden kanssa on
puhuttu paljon puhelimessa, ja
uusi aluevaltaus, teams-palaverit, ovat tulleet jäädäkseen.
Ja miksi ei, niin paljon se helpottaa työntekoa, kun hajallaan kuitenkin ollaan.
Etätyö muuttui hyvin pian lomautukseksi, muutama
työpäivä toki tehtiin silloin
tällöin. Toiveikkaana mietimme kollegoiden kanssa maaliskuun lopussa, kahden kuukauden lomautusilmoitukset
kädessä, että kyllä tässä voi
mennä peräti heinäkuuhun
ennen kuin ollaan töissä normaalisti. Joopa, paljon mahtui
noihin kevätkuukausiin, kuten
edellisessä Helmeri-lehdessä
jo kirjoittelinkin. Ja nyt jatkuu
hiljaiselomme, välttämättömät
asiat hoidetaan, muuten ollaan
kuin kuuluisat Ellun kanat, tai
ainakin lomautettuna.

ihaillen. Joka päivä, jokainen
hetki on oma taideteoksensa,
etenkin kesän aurinkoisina
päivinä ja valoisina öinä, auringonlaskuineen, kun taivas
on täynnä värien leikkiä ja
leiskuntaa, kuin suuren siveltimen taidetta, ja nousuineen,
kun uusi päivä on vasta kirkas
aavistus.
Tämä kesä on ollut todellista kotimaan matkailun kultaaikaa. Meidän kesäämme ei
ole pitkiä reissuja mahtunut,
mutta lähiseuduilla on liikuskeltu kuitenkin. Takavuosina
tehtyjä, ihania ja ikimuistoisia prätkäreissuja on muisteltu
moneen otteeseen, lämmöllä
ja vähän haikeudellakin, nyt
kun omaa pyörää ei enää ole.
Ja aina, kun maantiellä prätkä, etenkin sellainen ”kunnon
matkapyörä”, tulee vastaan,
ajatus lähtee lentämään. Kivoja vuosia, kivoja reissuja,
kymmeniä tuhansia kilometrejä – unohtumattomia elämyksiä!
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Paljon aurinkoisia kesäpäiviä
Kevät meni kaikkine uutisineen ja rajoituksineen, alkoi
aurinkoinen kesä. Lomapäiviä
riitti, ja kotosalla täällä metsän
siimeksessä ja rannalla aika
on lentänyt. Liiteri ja pihavaja saivat uuden järjestyksen,
roinaa lähti kuormakaupalla
kaatopaikalle, klapejakin syntyi isot kasat taas tulevan talven varalle. Nämä puuhommat
ja klapien teko tuntuvat olevan
suoranainen intohimoni. Ja
mikä ettei, kun on koko ikänsä
tehnyt paperihommia ja töitä
toimistossa, eikä se työn jälki
ole heti näkynyt, ovat nämä
klapihommat ihan toinen äärimmäisyys. Miten kiitollista,
kun pöllikasa pienenee, klapikasa suurenee… ja pitäähän
ne pöllit ensin saada kasaan,
sitten klapikasastakin vielä aikanaan eteenpäin, seuraavaan
vaiheeseen eli liiteriin.
Huomasin, että melkein väkisin keksin kesäpäivinä puuhasteltavaa ulkosalla tai ainakin liiterihommissa, sisällä
ehtii olla, kunhan tässä marraskuuhun ehditään. Ja totesin,
että ei koko aikaa tarvitse jotain suorittaa – tämä havainto
ei edes vaatinut kovin paljoa
”ajatustyötä”! Olen suorastaan mestari viettämään aikaa
luontoa ja järvimaisemaa sekä järven elämää seuraillen ja

Syyspäivien iloja
Nyt, kun syksy etenee, päivät
lyhenevät ja illat pimenevät,
luonto antaa minulle edelleen
valtavasti iloa ja voimavaroja. Jo kesällä olen kiertänyt
mustikkamättäitä urakalla,
ja onneksi, täällä metsän siimeksessä, ei tarvitse kauas
lähteä, ei niin sanotusti merta

edemmäs kalaan, eikä oikeastaan edes pihapiiriä edemmäs
mustikkaan. Ja mustikoita on
riittänyt! On kiitollista hommaa kerätä käsin, vaikka vähän kerrallaan pienempään
astiaan, ja tulla kotiin välillä.
Ei ole pakkoa saada ämpärikaupalla kerralla. Sama puolukoiden kanssa, vaikka niitä
ei meillä ole nyt ollutkaan ihan
niin valtavasti kuin mustikoita, joita pakastin on melkein
pullollaan.
Sienestystä rakastan myös,
etenkin suppilovahveroiden
keruuta. Se on tällaisen vähän
”laiskemman” sienestäjän toivesieni: pienillä saksilla vaan
irti, ja ovat niin kovin siistejä
ja puhtaita, heti valmiina pannulle. Sellaisina syksyinä, kun
niitä nousee kuin sieniä sateella, olen ihan hukassa: mihin
niitä oikein laitan? Tänä vuonna kaikki on vielä toistaiseksi
hallinnassa, mutta korostan:
toistaiseksi. Vielä on lokakuuta jäljellä. Jokaisella pienelläkin metsäretkellä pysähdyn
vaan ihailemaan metsää, puita ja sammalia, vedän henkeä
ja keuhkot täyteen happea – ja
mielessäni puita halailen.
Muuttolinnut järvellä saavat askeleeni kerta toisensa
jälkeen suuntautumaan rantaan. Ja upean näköisiä ovat
pohjoisen ja koillisen suunnan
taivaalta, horisontista metsän
Helmeri 4-2020

yli lähestyvät ”leijailevat, aaltoilevat nauhat”, kun lintuparvet lähestyvät taukopaikkaansa ja alkavat laskeutua. Täällä
ne viivähtävät hetken, kunnes
taas kohoavat korkeuksiin ja
suuntaavat etelään. Tullakseen
taas takaisin tänne pohjoiseen,
me jäämme odottamaan.

Harmaan hetkiä ja kynttilänvaloa
Luonto muuttaa värejään ja alkaa harmaantua. Aurinkoisia
päiviä on vähemmän, ja päivät
alkavat kietoutua pehmeään,
koko ajan aikaisemmin tihenevään hämärään. Ja on päiviä,
jotka aamusta alkaen on harmaan kaavun peitossa. Kynttilät saa hyvällä syyllä sytyttää
yhä aikaisemmin.
Koko aurinkoisen kesän
ovat lukemattomat kirjat saaneet meillä vaan odottaa lukijaansa. Hämärät päivät ja
pimenevät illat ovat se oikea
hetki tarttua taas kirjaan. Eppu
Nuotion sankaritar Ellen Lähde lomailee taas Berliinissä,
työni puitteissa tuttu Mirva
Saukkola vie lukijansa silkkien, safiirien ja salaisuuksien
maailmaan – Pariisia, ripaus
Pietaria… Monia elämäkertoja

ja muistelmiakin on ilmestynyt. Ja oma hylly tarjoaa kyllä
jatkuvasti lisää ajanvietettä, on
niin paljon aarteita, joihin voi
syventyä useammankin kerran. Agatha Christie tarjoaa
minulle ajanvietettä vuodesta
ja vuosikymmenestä toiseen!
Teatteriin ei tänä syksynä
taideta lähteä. Suosikkini on
ollut jo vuosien ajan, varmaan asuinpaikastakin johtuen, Kouvolan teatteri – se
on vähän lähempänäkin kuin
Helsinki. Kouvolassa on aivan mahtavaa ohjelmistoa
vuodesta toiseen, jännitystä, musiikkia, paljon hienoja
tarinoita ja iloista komediaa.
Tämän syksyn tapaus on ”Kirka – Surun pyyhit silmistäni”,
tarina rokkarista, joka hurmasi
äänellään koko Suomen. Toinen suosikkiteatteri on tietysti
Helsingin Kaupunginteatteri,
jossa on ollut monta hienoa
elämystä myös Helmerien
järjestämänä. Nyt kun ”Toinen
pullo cavaa” ja moni muu elämys menee ohi suun, pääsen
kuitenkin teatterin maailmaan
suosikkinäyttelijäni Heidi Heralan seurassa. Syksyn yksi
uutuuskirja on Liisa Talvitien

Nyt matkaillaan
pala kerrallaan.

kirjoittama Heidi-teos ”Teatte- alkaa hahmottua. Siihen voi
ria koko elämä”.
uppoutua vaikka yömyöhään
asti. Pienistä palasista kohti
Palapeliä
hyviä hetkiä. Tapio RautavaaPalapeliä, sitähän tämä elämä ran ikivihreän kappaleen saon. Niin työt, jotka nyt anta- noin: ”Elämä on ihanaa, kun
vat odottaa parempaa aikaa, sen oikein oivaltaa, ja kun
ja kaikki muu, työn ympärillä. lentää siivin valkein niin kuin
Minä ”matkustelen” nyt pala joutsen.”. Näihin sanoihin kiekerrallaan, palapelien parissa: toutuu arkemme ja pyhämme,
Venetsiaa, Pariisia, Roomaa - vuoden kierto, kevät, kesä,
se on vähän samaa kuin kesäi- syksy, marraskuu, talven odoset klapihommani. Suuri, se- tus… ja talvi, lumiset hetket,
kalainen kasa palasia pienenee ja uuden kevään odotus. ❦
pikkuhiljaa ja upea maisema

Uutisia

Korkeasaaressa kokeillaan loppuvuoden ajan kerran
kuussa järjestettäviä ilmaispäiviä ennakkoilmoittautumisella

Kuvaaja: Tommi Tuomi
Helsingin kaupungin aineistopankki

Helmeri 4-2020

Korkeasaaressa kokeillaan loppuvuoden ajan kerran kuussa järjestettäviä ilmaispäiviä, joka kuun kolmantena maanantaina:
16.11. ja 21.12.2020 klo 10-16.
Ilmaispäiviin tulee ilmoittautua ennakkoon varauskalenterin
kautta, sillä päivien asiakasmäärä on rajattu 2000 vierailijaan.
Paikkavaraus tarkistetaan lipunmyynnissä saapumisen yhteydessä ja samalla varauksella olevien tulee saapua samaan aikaan.
Yksi asiakas voi varata paikan ilmaispäivään enintään viidelle
henkilölle.
Varaus on käytettävissä ilmaispäivänä kello 10-15 välisenä aikana, eläintarha suljetaan kello 16.
Marras- ja joulukuun ilmaispäiviin voi ilmoittautua viikkoa
ennen kyseistä päivämäärää.
Lue lisää: www.hel.fi/uutiset/fi/helsinki/korkeasaaressa-kokeillaan-loppuvuoden-kerran-kuussa-ilmaispaivia
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Etätyö

– uusi normaali
Marja-Terttu Lamminen on tehnyt etätöitä viime keväästä,
kuten nyt niin moni muukin normaalisti toimistossa
työskentelevä ammattilainen. Marja-Terttu kirjoitti viime
Helmerissä etätyön hyvistä ja huonoista puolista.
Itse hän viihtyy etätöissä hyvin ja kertoo, miten hän
työskentelee tällä hetkellä.
❦ Teksti: Marja-Terttu Lamminen

E

tätyön käytännöt ovat alkaneet hiljalleen tuntua
uudelta normaalilta. Toimistolla käydään rajoittaen
läsnäolijoiden määrä puoleen,
jotta työskentely on myös turvallista. Samassa huoneessa
työskentelevät eivät ole samaan aikaan paikalla.
Työvälineet kotona ovat
lähes samat kuin toimistolla:
kannettava tietokone, lisänäyttö, hiiri ja kuulokkeet. Nämä
kulkevat kätevästi työlaukussa kodin ja toimiston välillä.
Keväällä ostin taittopöydän,
joka mielestäni toimii hyvin
toimistopöytänä, vaihtelua istumiseen tuo säädettävä satulatuoli. Toimistolla käyn kerrasta kahteen kertaan viikossa.
Nettiyhteyden jakaminen
onnistuu laajakaistalla, mobiilinetillä tai puhelimella.
Itselläni ainakin kaikki vaihtoehdot ovat toimineet hyvin. Etätöissä työskentelytilat
vaihtelevat elämäntilanteen
mukaan. Ei välttämättä ole
helppoa järjestää työtilaa kotona niin, että työ- ja vapaaaika eivät sekoitu.
Onneksi paperiton kirjanpi-
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to on yleistynyt ja monet asiat
ovat jo sähköisessä muodossa,
mikä helpottaa etätyötäni huomattavasti.
Työhöni liittyvät kokoukset
pidetään Teams-sovelluksen
kautta. Yleensä yhteydet toimivat hyvin, satunnaisesti äänet katkeilevat tai muuta pientä teknistä ongelmaa esiintyy.
Kaikki työasiat on kuitenkin
saatu hoidettua eikä teknisistä
syistä mikään ole viivästynyt
tai jäänyt tekemättä. Kokouksia on eri ryhmillä kuukausittain, viikoittain tai päivittäin.
Kokouksissa on hyvä huomioida osallistujien vireystila
pitämällä riittävästi taukoja,
etenkin pidemmissä kokouksissa.
Työhyvinvoinnista, työergonomiasta ja yleisestä hyvinvoinnista kannattaa pitää
huolta, oli sitten etätöissä tai
toimistolla. Muista pitää taukoja, tee pieni taukojumppa.
Lähde töiden jälkeen kävelylle
tai tee kävelylenkki ennen töiden alkua, lähde koiran kanssa
lenkille – tai mikä ikinä näissä
olosuhteissa virkistää.
Toiset kokevat etätyön
mahdollisuutena keskittyä,
tehdä laadukkaampaa työtä.

Marja-Terttu ja kodin etätyöpiste.

Marja-Tertun työ Orionissa
Marja-Terttu Lamminen
Finance Specialist
Cost Cycle Accounting -tiimi
Orion Oyj
Päätehtävät:
Travel Key User
Ostolaskujen kirjanpidon tarkastus
Tiliöintineuvonta
Ulkomaisten arvonlisäverojen raportointi
Päivittäiseen työhöni kuuluu osto-ja matkalaskujen kirjanpidon oikeellisuuden tarkastaminen ja tiliöinteihin liittyvä
neuvonta ja opastus. Olen myös matkalaskujärjestelmän
Key User. Lisäksi teen ulkomaisten arvonlisäverojen raportointia.

Toiset taas kaipaavat sosiaalisia kontakteja, työyhteisön
tukea. Etuja ja haasteita on
aivan varmasti molemmissa
työskentelytavoissa. Tässä
hetkessä olisi kuitenkin mah-

dollisuus oppia uusia tapoja
nähdä ja tehdä asioita, löytää
jotain uutta, kenties päästä irti
jostain turhasta. Nyt jos koskaan:
Carpe diem! ❦
Helmeri 4-2020

Uutisia

Helmerit

SMYL

Helsingin Merkonomien sääntömääräinen kevätvuosikokous siirrettiin koronarajoitusten
vuoksi huhtikuulta syyskuulle.
Se pidettiin 22.9.2020 Helsingissä Keskustakirjasto Oodin
ryhmätilassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki
Lepistö.
Kokouksessa hyväksyttiin
vuoden 2019 tilinpäätös ja
toimintakertomus sekä myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n
siirtynyt kevätliittokokous
pidettiin 29.8.2020 Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Rauni Mononen.
Liittokokous käsitteli
sääntömääräiset kevätkokousasiat: hyväksyi vuoden
2019 toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden.

Syysvuosikokoukset marraskuussa
Helsingin Merkonomien ja
Suomen Merkonomiyhdistysten Liiton sääntömääräiset
syyskokoukset pidetään marraskuussa Helsingissä: Helmerien vuosikokous on 10.11.
kello 18.00 Töölön kirjastossa
ja SMYL:n liittokokous 14.11.
kello 15.00 Ravintola Lasipalatsissa.
Kokoukset järjestetään pääkaupunkiseudulla voimassa
olevien rajoitusten ja turvaohjeiden mukaisesti.

Kuva: Liisa Kotimäki

Kevätkokoukset pidettiin syksyllä

Helmerien sääntömääräinen syyskokous 10.11. klo 18.00
HELSINGIN MERKONOMIT RY:N SYYSVUOSIKOKOUS
pidetään tiistaina 10.11.20 kello 18.00 Helsingissä
Töölön kirjaston Kerhotilassa (alakerta), Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
Pääkaupunkiseudulla on maskisuositus julkisissa tiloissa. Kirjaston kokoustilassa saa olla rajoitettu määrä osallistujia.
Jos osallistut kokoukseen, ole hyvä ja ilmoita siitä etukäteen yhdistyksen sähköpostiin: helmeri(at)helmeri.fi.

Tervetuloa!
Helsingin Merkonomien hallitus
TYÖJÄRJESTYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kokouksen avaus
Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsijoiden
valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätetään hallituksen jäsenten määrästä vuodelle 2021
Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen
puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimielimien jäsenille maksettavien korvausten perusteista
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10. Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen ja
seniorijäsenen jäsenmaksun sekä mahdollisen liittymismaksun suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun vähimmäismäärä.
11. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021
12. Päätetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkioista
13. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille
varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2021 tilejä ja
hallintoa
14. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
15. Muut mahdolliset asiat
16. Ilmoitusasiat
17. Kokouksen päättäminen

11

Helmerin ruokanurkkaus
❦ Teksti ja kuvat: Rauni Mononen

Hyvää perunoista
Hanhensulan ravintola tarjoilee kahta eri tavalla valmistettua perunalaatikkoa ja jälkiruoan.
On syksy ja perunat on nostettu maasta, nyt on perunaruokien
aikaa.
Peruna on Solanaccae-heimoon kuuluva viljelyskasvi. Koko
kasvissa, mutta erityisesti marjoissa ja nuorissa iduissa, on myrkyllistä alkaloidia, solaniinia, joka häviää kuitenkin keittämällä,
kuivaamalla ja painorehuksi valmistamalla.

Etelä-Amerikasta kotoisin oleva peruna juurtui hitaasti eurooppalaiseen ja suomalaiseen ruokapöytään. Tarvittiin katovuosia, nälänhätiä ja sotia ennen kuin perunan arvo opittiin ymmärtämään. Meillä se tapahtui joskus 1730-luvulla. Nyt kaikki
lapsetkin jo tietävät, että ’peruna on pyöreä, peruna on soikea,
peruna on ruoka ihan oikea.’ Ja siitä saa monenlaista hyvää.

PERUNA-SIPULIPAISTOS Johanna Jokipaltion mukaan
8-10 perunaa, viipaloi ja raasta karkealla raastimella
3-4 sipulia tai 2-3 purjoa tai 4-5 valkosipulinkynttä, viipaloidaan
Ainekset ladotaan öljyttyyn vuokaan kerroksittain.
1 kasvisliemikuutio, jonka annetaan liueta vesitilkkaan.
Sen jälkeen se sekoitetaan 1 dl kermaan tai kermamaitoon
yrttisuolan ja meiramin kanssa, kaadetaan kasvisten päälle.
Paistetaan noin 1 tunti 200-asteisessa uunissa.

JUUSTOLAATIKKO Anu Kaipaisen mukaan
Noin kahdeksan perunaa; kuori ja viipaloi ne. Tämä on ruokalajin hermoja kysyvin osa.
Asettele voideltuun vuokaan perunaviipaleet ja väliin tahkojuustoviipaleita sekä valkosipulimaustetta. Lopuksi kerros perunoita. Kaada päälle munamaito. Uuniin vaan ja niin kauan,
että perunat kypsyvät.
Usein laitan porkkanoita joukkoon.
Perunalaatikkoon voi laittaa lohta, silliä, tonnikalaa tai sieniä kerroksittain perunan ja sipulin kanssa.
Paistoksen päälle esimerkiksi pekonia, siansiivuviipaleita
tai juustoraastetta munamaidon sekaan.

RAHKAJÄLKIRUOKA Kalle Achtén mukaan
500 g maitorahkaa
370 g säilyketölkki ananasmurskaa
1 jälkiruokalusikallinen vaniljasokeria
1-2 ruokalusikallista van Houtenin tummaa sokeritonta kaakaota
Kaloreita pelkäämätön voi pyöristää makua lisäämällä kermavaahtoa, esim. puolet rahkaa, puolet kermavaahtoa.
Kaikki aineet sekoitetaan keskenään. Makua voi muunnella
sherrytilkalla, puolukoilla tai muilla marjoilla, mandariiniviipaleilla jne. Jälkiruoka nautitaan kylmänä.
Kokeillaan uusia reseptejä ja nautitaan pimenevien iltojen kotoilusta.
Nautinnollista syksyistä iltaa perinneruoan kera!
Rauni
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Joulumyyjäiset ja -markkinat ovat mukava tapa virittäytyä tunnelmalliseen joulunaikaan.

Joulunajan tapahtumia
Vallitsevan koronatilanteen takia on useita joulunajan perinteisiä joulutapahtumia ja -myyjäisiä jouduttu perumaan.
Alla listattuna joitakin tapahtumia, joita 18.10.2020
tilanteen mukaan ei ole peruttu. Voit tarkistaa tapahtuman
ajantasaisen tilanteen kyseisen tapahtuman nettisivulta
lähempänä tapahtumaa.
❦ Koonnut: Liisa Kotimäki

Linnoituksen joulu, Suomenlinnan merilinnoitus
28.11.2020-6.1.2021

Suomenlinnassa joulun aika on täynnä elämyksiä ja tunnelmaa. Linnoituksen yritykset palvelevat poikkeusaukioloin ja
tarjolla on jouluista ohjelmaa.

Linnoitustontun reitti, Suomenlinnan merilinnoitus
28.11.2020-6.1.2021

Linnoitustontun reitti on omatoiminen tehtäväpolku, jonka
varrella voit seurata tonttujen puuhia eri puolilla linnoitusta.
Reitin kartan voit noutaa matkailuneuvonnasta.

Tuomaan Markkinat, Senaatintori 5.-22.12.2020

Helsingin vanhin ulkoilmassa järjestettävä joulutori nousee
jälleen joulukuussa Senaatintorille. Markkinoilta löydät käsityöläisten tekemät persoonalliset lahjat ja kauden parhaat
ruokaherkut. Torin sydämessä sykkii kävijöiden rakastama
vanhan ajan karuselli.

Teurastamon Joulumarkkinat
la-su 19.-20.12.2020, klo 10-16, Työpajankatu 2

Joulumarkkinoiden kattaus on jotain ihan muuta kuin perinteinen käsityöläismessu. Löydät Teurastamolta taatusti omintakeisia lahjaideoita, ruokaa ja juomaa sekä reilun annoksen
joulumieltä!
Helmeri 4-2020

Joulu tulee myös muutamiin museoihin ja sitä voi tunnelmoida museoiden joulutapahtumissa eri puolilla Helsinkiä.
Museoiden joulunajan tapahtumista ja -näyttelyistä löytyy
joulupuuhaa jokaiselle. Esimerkiksi Hotelli- ja ravintolamuseossa on ollut aiempina vuosina työpajoja. Sinebrychoffin
taidemuseolla on ollut Non stop-työpajoja, jossa on valmistettu joulukoristeita. Helsingin kaupunginmuseolla on joulukausi aloitettu koko perheen voimin tekemällä joulukortteja.
Haku: https://museot.fi/haku/

Seurasaaren Joulupolku su 13.12.2020 klo 12-18

Seurasaaren Joulupolku on lapsiperheille tarkoitettu ilmainen joulutapahtuma, joka tarjoaa kävijöilleen kurkistuksia
joulun perinteisiin ja ensimmäisen joulun sanomaan.

Vanhan Joulutori Vanhalla ylioppilastalolla
15.-22.12.2020

Vanhan Joulutori toteutetaan perinteitä kunnioittaen raikkaan
iloisella otteella.

Valofestivaali Lux Helsinki 6.-10.1.2021

Reitti kulkee: Helsingin Tuomiokirkko – Helsingin kaupunginteatteri.

Fiskars Villagen joulu 21.11.2020 – 6.1.2021

Fiskarsin Ruukki on jouluaikaan täynnä tunnelmaa ja tuoksuja, lämpimiä makuja, jouluista näkemistä tekemistä ja kädentaitoja. Ohjelma täydentyy joulunajan lähestyessä.

Tallinnan joulutori 2020

Tallinnan perinteinen joulutori pidetään jälleen Raatihuoneen aukiolla Tallinnassa marraskuun lopusta tammikuun
2021 alkuun. Viehättävä, tunnelmalliset joulumarkkinat ovat
auki joka päivä.

Tervetuloa terveenä markkinoille!
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Hannelen korona-ajan ajatuksia

”Taide-elämyksistä
en luovu”
Hannele Jantunen on innokas kulttuurinharrastaja, joka viime vuonna kävi kymmenissä teatterinäytöksissä ja museoissa. Hannele oli
mukana myös lähes kaikissa Helmerien järjestämissä teattereissa
ja näyttelyissä. Entäs nyt, kun korona rajoitti ja rajoittaa edelleen
kulttuuriharrastuksia? Mitä tilalle ja mihin nyt uskaltaudut?
❦ Teksti ja kuvat: Hannele Jantunen

M

uistan hyvin, kun olin
Helsingin Kaupunginteatterissa katsomassa Humiseva harju -näytelmää maaliskuun alussa,
5.3.2020. Näytelmästä nautin. Kuuntelin myös ihmisten
yskimistä ja mietin täydessä
teatterissa, että onkohan se
korona jo täälläkin? Suoraan
sanoen vähän pelotti.
Pian tulivatkin, 16.3.20,
poikkeuslait voimaan jatkuen
13.4.2020 saakka. Alkoi erilainen elämä, peruutusten ja
sulkemisten kevät.
Oma elämäni oli kotona olemista: ruuanlaittoa, leipomuksia, kaappien siivoilua, ystäville pitkiä puheluita, koronatiedotusten ja TV-ohjelmien
seuraamista sekä tartuntati-

lastojen pitoa.
Ainoat poikkeukset, ”kohokohdat”, olivat lähikaupassa
käynti kerran viikossa ja satunnaiset apteekkiostot.
Oli siinä paljon hyvääkin...
Kevään tuloa ja tuoksuja tuli
seurattua ”tarkemmilla aisteilla”. Ja ulkoilukin innosti vastaantulijoita väistellen.
Ahdistusta ei sitten tullutkaan,
vaikka Uusimaa suljettiin
ajaksi 28.3.-15.4.2020.
Se aurinkoinen kesä, maalaismaisemat, lähisuku, herne- ja auringonkukkapellot,
runsas mustikkasato ja syksyn
pitkä värikäs ruskakin toivat
elämään uutta ja rikasta iloa.
Ja tasan 153 päivää myöhemmin, maaliskuun kotona
olosta laskien, tapasin elokuun
alussa ystävättäreni taiteen ja
lounaan merkeissä. Ja oli kyl-

lä yhtä iloa ja onnea haastelu ja italialainen ruoka. Vilho
Lammen taidetta kävimme
HAM:ssa tutkimassa. Omakuvia ja lakeuden maisemia,
harvakseltaan oli muita ihmisiä liikkeellä.
Vähän toisenlaista taidetta
katseltiin ystävättärien kanssa
syyskuussa Taidehallissa: Patricia Piccininin hienoja ja erikoisia, mutta mieleenpainuvia
teoksia. Jatkoimme perinteen
mukaisesti lounaalla ja maailmanmenoa miettien ja parannellen.
Yhden näytelmän olen nyt
syksyllä vasta ehtinyt nähdä.
Se oli komedia Toinen pullo
cavaa, joka tempasi heti mukaansa. Siinä kyllä unohtuivat
koronat ym. asiat! Olen menossa viikonloppuna katsomaan Kansallisteatteriin Hitler
ja Blondi -esitystä sekä Lahden teatteriin Saituria. Ensi
viikolla on vuorossa Sinebrychoffin taidemuseon Tiepolonäyttely Helmeri-ryhmässä.
Nyt eletään sitten lokakuun
loppua ja koronatartunnat ovat

jälleen nousemassa. Olen
huomannut, että turvallisin
mielin voi kaikista kulttuuritapahtumista nauttia. Järjestelyt toimivat mielestäni oikein
hyvin. Teatterissa henkilökunta opastaa jokaista; maski
naamalla, vaatteet penkillä ja
vieressä tyhjä istuin. Taide- ja
muissa museoissa turvaväliä
noudattaen, käsidesiä käyttäen ja maskit kasvoilla.
Voinko sitten elää ilman
taidetta, teatteria, kirjoja? No en voi.
Vaikka korona saikin elämän hyvin sekaisin ja vapauttakin se rajoitti, niin en suostu
luovuttamaan!
Kirjoja olen ehtinyt nyt lukea paljon. Yksitoista kirjaa
tilasin viimeksi kirjastoon. Ja
nautin jo ensimmäisestä ja aina ääneen lukien! Teattereita
ja taidenäyttelyitä odottaen.
Koronan kanssa kun elellään, niin maski naamalle ja
menoksi vaan!
Toivottavasti nähdään Helmeri-tapahtumissa.
Hannele

Vaikuttavia taideteoksia Taidehallin Patricia Piccininin näyttelyssä (15.8. - 25.10.2020).
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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 19.11. klo 16.30
VINCENT VAN GOGH

Tie taiteilijaksi
Didrichsenin taidemuseo
Kuusilahdenkuja 1, 00340 Helsinki
Helmereille on varattu ryhmäopastus Didrichsenin taidemuseon Vincent van Gogh -näyttelyyn 19. marraskuuta. Tavataan viimeistään
viisitoista minuuttia ennen opastuksen alkua eli kello 16.15 sisääntuloaulassa, jollei osallistujille ilmoiteta muuta paikkaa näyttelyn
suuren suosion ja koronarajoitusten vuoksi. Muista ottaa mukaasi
myös mahdollinen Museokorttisi. Tällä hetkellä vain muutama paikka jäljellä.
 inta: 23,00 euroa, Museokortilla 9,00 euroa (Ilmoittautuessa
H
maininta Museokortista)
Maksuviite: 5157
Maksut ja ilmoittautumiset 9.11. mennessä. Muutama paikka!

Päivän ohjelma:
Klo 8.30 Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista Erikssonin bussilla
kohti Tamperetta
Klo 10.50-13.35 Museokeskus Vapriikki (Alaverstaanraitti 5). Tunnin
opastus ja noutopöytä. Turvavälien säilyttämiseksi Ostia - Portti Roomaan opastukseen otetaan vain 20 osanottajaa, joten joudumme ottamaan 2 opasta. Todella pienet, vajaat ryhmät lähtevät klo 11.00 ja
11.30 tunnin opastukselle. Odotusaikana toinen ryhmä tutustuu omatoimisesti muihin 13 näyttelyyn.
Klo 12.30-13.35 nautimme Museoravintola Valssin lauantain noutopöydästä. Salaattipöytä. Leipävalikoima. Ranskalainen kalakeitto ja aioli.
Ylikypsää Ibericopossua tummalla tyrnikastikkeella ja lämmin lisuke.
Lounasjuomia. Hedelmärahka. Kahvia/teetä. Ilmoitathan allergiasi.
Klo 13.40 Bussi lähtee Tampereen Teatteriin, Keskustori 2 (ajo 2 km,
7 min).

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Klo 14.30-n.17.00 Retken kimmoke: Agatha Christien Eikä yksikään
pelastunut; TT.

https://www.didrichsenmuseum.fi/
Museo on torstaisin avoinna kello 20.00:een.
Näyttelyaika: 5.9.2020 – 31.1.2021

Näyttelijät: Antti Reini. Elina Rintala. Pia Piltz. Ola Tuominen. Antti
Tiensuu. Arttu Ratinen. Matti Hakulinen, Kirsimarja Järvinen. Jukka
Leisti. Ville Majamaa. Kyösti Kiiskilä. Ossi Oijusluoma.

Bussit 510 ja 552 Kuusisaareen (HSL Reittiopas).
Museolla on vapaa pysäköinti.
https://www.didrichsenmuseum.fi/saapuminen

Muista täälläkin kasvomaski ja turvavälit. Katsomopaikoista käytössä
alle puolet. Joka toinen istuin on poistettu. Välittömästi edessäsi, takanasi tai vieressäsi ei kukaan istu. Numeroimaton katsomo on jaettu
kolmeen lohkoon, joilla omat paikat ja WC-tilat. Paikkamme oikealla
permannolla 40 hengen B-lohkossa. Väliajalla (20 min) käytössä yläkahvio. Katsomoon ei saa jäädä väliajaksi. Seuraa henkilökunnan ohjeita.

Ohjeita turvalliseen museovierailuun:

- Mikäli tunnet olosi flunssaiseksi, siirrä vierailusi
myöhemmäksi.
- Muista pitää turvaväli muihin museovieraisiin ja
henkilökuntaan.
- Kasvosuojaimen käyttö on suositeltavaa.
- Muista pestä kädet huolellisesti.
- Yski ja aivasta nenäliinaan tai hihaan.
- Suosi korttimaksua.

Esityksen päätyttyä alkaa kotimatkamme Helsinkiin.
Hinta: Museokortillinen hinta 92,00 euroa ja ilman museokorttia
102,00 euroa.
Maksuviite: 5209
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.

La 28.11. klo 8.30

Ilmoittautumiset myös IreneUimonen@gmail.com (tai 050 364 5356
tekstiviestinä). Kerrothan samalla, onko Sinulla museokortti.
Liput Irene jakaa bussissa. Otathan museokorttisi mukaan!

Tampereen Agatha Christie -retki

Vetäjä: Irene Uimonen

Tampereen Teatteri
(bussimatka pienryhmänä)

Retken hintaan sisältyvät
Vapriikin Ostia - Portti
Roomaan näyttelyopastus
ja omaa aikaa tutustua
muihin näyttelyihin, Museoravintola Valssin lauantaibuffet, Agatha Christien
Eikä yksikään pelastunut -murhamysteeri TT:ssa, kuljetus ja kaikkialla erinomaiset turvajärjestelyt.
Helmeri 4-2020

Ma 7.12. klo 18.30
Tatu ja Patu Helsingissä
HKT, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Lumoava löytöretki täynnä vauhtia
Lasten rakastamat, Suomen suosituimmat lastenkirjahahmot saapuvat
Helsingin Kaupunginteatteriin!
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Tapahtumakalenteri
Outolalaiset veljekset Tatu ja Patu saapuvat Helsinkiin vierailemaan
serkkunsa Jorin luona. Jori on kaikkien aikojen menestynein outolalainen, mutta niin kiireinen, että veljeksillä on täysi työ pysyä Jorin
perässä. Seikkaillessaan ympäri Helsinkiä Tatu ja Patu kohtaavat monia ihmeitä kuten feissarin, liikennevalot, ravintolapäivän sekä kurahaalareihin sonnustautuneet mahdollisesti vaaralliset liivijengit.
Sami Rannilan ohjaama ja Kari Mäkirannan säveltämä musiikkinäytelmä leikittelee lastenteatterin ja musikaalien perinteillä riemukkaasti.
Ensi-ilta 9.9.2020. Kesto varmistuu ensi-iltaviikolla. Ikäsuositus: 4-vuotiaasta ylöspäin.
Hinta: 42,00 euroa, 23,00 euroa/lapset (permantopaikat).
Maksuviite: 5063
Ilmoittautumiset ja maksut 5.11. mennessä.
(Ilmoita varatessasi aikuisten ja lasten lippujen määrät.)

Ke 17.3.2021 klo 19.00
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, 00251 Helsinki

Joutsenlampi on maailman kuuluisin baletti, jossa yhdistyvät
Tšaikovskin loistelias musiikki ja ikonisen kaunis visuaalinen maailma. Nyt Kansallisbalettiin saadaan David McAllisterin kokonaan uusi, suomalaisille katsojille suunniteltu Joutsenlampi, joka kunnioittaa teoksen pitkiä perinteitä.

Kuva: Kansallisooppera

“On valtava kunnia saada tehdä Joutsenlampi, joka juhlistaa samalla
ryhmän satavuotista historiaa. Siksi haluan tämän version olevan nimenomaan suomalainen versio, josta suomalaiset voivat olla ylpeitä
– baletti, joka on kunnianosoitus satavuotiaalle Kansallisbaletille.” – David
McAllister, koreografi

KOREOGRAFIA: David McAllister. MUSIIKKI: Pjotr Tšaikovski. MUSIIKINJOHTO: Matthew Rowe. LAVASTUS, PUVUT: Gabriela Týlešová. VALAISTUS: Kalle Ropponen.
Suosittelemme esityksiä yli 7-vuotiaille katsojille. Kokonaiskesto
2:45 (2 väliaikaa á 25 min).
Kuuntele tarkemmin koreografin ajatuksia uudesta ”suomalaisesta”
Joutsenlampi-baletistaan, joka pohjautuu vahvasti klassiseen balettitekniikkaan: https://oopperabaletti.fi/stage24/koreografi-davidmcallister-kertoo-joutsenlammesta/
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Ke 24.3.2021 klo 16.15
ILJA REPIN -näyttely
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, Helsinki

Olemme varanneet Helmereille näyttelyintron 24.3. kello 16.15 Ateneumiin keväällä tulevaan Ilja Repin -näyttelyyn. Suurin ryhmäkoko
introon on tällä hetkellä 20 henkilöä.

Ateneumin taidemuseossa nähdään kansainvälisen mestarin, taidemaalari Ilja Repinin (1844–1930) näyttely. Repin on Venäjän kuuluisin taidemaalari ja myös suomalaisten rakastama: hänen ateljeekotinsa oli Suomen puolella Terijoen Kuokkalassa vuosina 1917–
1930.

Uusi Joutsenlampi-baletti

Hinta: perushinta 89,00 e, eläkeläinen 79,00 e, opiskelija/
nuoriso (alle 20 v) 53,00 e.
Maksuviite: 5173
Ilmoittautumiset ja maksut 1.2.21 mennessä.

Vetäjä: Irene Uimonen
https://oopperabaletti.fi/

Tavataan viimeistään kello 16.00 Ateneuminkujan puoleisessa aulassa, taidekaupan lähettyvillä. Meidät ohjataan ryhmänä esityssaliin,
jossa näyttelyintron alettua salin ovet suljetaan, eikä sisälle enää
pääse. Esitys kestää puoli tuntia, jonka jälkeen näyttelyyn voi tutustua omaan tahtiinsa. Muista ottaa mukaan myös Museokorttisi.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Joutsenlammen uudessa
versiossa loistaa pohjoinen
valo. Legendaarisen baletin
uusi tuleminen saa harjaantuneimmatkin katsojat
haukkomaan henkeään. Jos
et vielä koskaan ole kokeillut balettia, Joutsenlampi
on myös valintasi.

Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat oikealla riveillä 6-11. Rivitoiveen saa esittää.
Liput saat Irene Uimoselta, joka ilmoittaa lippujaosta myöhemmin.

Esillä on yli sata maalausta ja paperipohjaista teosta. Teoksia saadaan lainaksi muun muassa Tretjakovin galleriasta, Venäläisen taiteen museosta ja venäläisistä yksityiskokoelmista.
Hinta: 20,00 euroa, Museokortilla 7,00 euroa (Ilmoittautuessa
lisätiedoissa maininta Museokortista.)
Maksuviite: 5160
Ilmoittautumiset ja maksut 15.3. mennessä. Täynnä tällä hetkellä. Voit ilmoittautua jonoon.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Näyttelyaika: 19.3.2021 - 29.8.2021, Taidemuseo on avoinna keskiviikkoisin kello 20.00: een.
https://ateneum.fi/
Kansallisgallerian museoissa otettiin 16.10. käyttöön uusi maskiohje, jonka myötä kaikilta yli 15-vuotiailta asiakkailta edellytetään
kasvomaskin käyttämistä. Maskeja on tarvittaessa saatavilla museoiden lipunmyynnistä.
Tutustu turvaohjeistukseen;
https://ateneum.fi/ohjeemme-turvalliseen-museovierailuun/
Ateneumin ohjeita sujuvoittamaan vierailuanne:
Suosittelemme ryhmiä saapumaan paikalle Ateneuminkujan puoleisesta sisäänkäynnistä.
Ryhmille on varattu oma kassa. Voitte siirtyä lipunmyyntijonon
ohi suoraan viimeisimmälle kassalle (infopiste). Huomioittehan, että kyseisellä kassalla asioivat muutkin ryhmät. Saatte lisäohjeet vierailuanne varten suoraan kassalta.
Vierailun alkuun kannattaa varata reilusti aikaa. Jonoja on mahdollisesti lipunmyynnin lisäksi myös naulakolla, hissillä sekä saniteettitiloissa.
Kassa ohjaa ryhmänne oikealle kokoontumispaikalle.
Introlle saattaa tulla samanaikaisesti useampi ryhmä.
Tulkaa paikalle hyvissä ajoin, sillä intron alettua ovet suljetaan, eikä saliin voida ottaa myöhästyneitä.

Helmeri 4-2020

Tapahtumakalenteri
Ma 12.4.21 klo 19.00

määrän vuoksi. Uusi Cabaret-musikaalimatka on varattu lauantaiksi
17.4.

HS esittää Musta laatikko 16
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Syksyn Musta laatikko 16 -esitykset siirtyivät ensi kevääseen, jolloin myös Helmereille tarjolla ollut 12.10. -näytös peruuntui. Uusi
varaus on 12.4. Kansallisteatterin Musta laatikko -näytökseen.
Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia ainutkertaisena elävänä
esityksenä. Huippusuosittujen iltojen aikana kuullaan kymmenkunta tositarinaa, joita ei ole aiemmin Helsingin Sanomissa tai muualla kerrottu. Esiintyjinä ovat HS:n toimittajat ja kuvaajat. Musta
laatikko etenee kuin sanomalehti: aiheiden kirjo sekä yllättää että
viihdyttää. Ulkomaanreportaasista siirrytään sujuvasti kulttuuriaiheisiin ja humoristista kolumnia voi seurata kuvajournalistin koskettava minidokumentti. Esitykset päästävät yleisön myös toimittajien ja kuvaajien työn kulisseihin.
”Ja kuten muutoinkin työssämme, myös kaikki lavalla kuultava ja
nähtävä on aina totta”, kertoo Jaakko Lyytinen, joka on HS:n toimittaja ja yksi Mustan laatikon tuottajista.
Esityksissä on kaikkiaan käynyt yli 30 000 katsojaa talvesta 2016
alkaen.
Esitys kestää n. 2,5 tuntia.

Legendaarinen, rakastettu ja monesti palkittu musikaali Cabaret sai
ensi-iltansa Broadwaylla vuonna 1966. Sen on säveltänyt John Kander, laulut sanoittanut Fred Ebb ja käsikirjoituksen laatinut Joe Masteroff ja se perustuu Christopher Isherwoodin omaelämäkerralliseen
romaaniin Goodbye to Berlin sekä samasta teoksesta John van Drutenin tekemään näytelmään I´m a Camera. Turun Kaupunginteatterin
esityksen ohjaus ja koreografia on Jakob Höglundin; musiikin sovituksesta ja johdosta vastaa Jussi Vahvaselkä.
Musikaali tapahtuu 1930-luvun alun Berliinissä, sen hämyisellä ja
paheellisella Kit Kat Klubilla, jossa seremoniamestari johdattelee
juhlivia asiakkaita. Täällä nuori amerikkalainen kirjailija Cliff Bradshaw ja klubin kirkkain kabareetähti Sally Bowles kohtaavat ja rakastuvat. Musikaali tarjoaa draamaa, showta ja intohimoa, mutta kaiken
juhlinnan taustalla voi jo havaita natsismin heräävän.
Aikataulu:
klo 09.30 Lähtö bussilla Helsingistä (Kiasma)
Lounas Turussa ennen näytöstä.
klo 14.00 Cabaret-musikaali, Turun Kaupunginteatteri
Lähtö kotimatkalle Helsinkiin esityksen jälkeen
Matkan hinta: 115 euroa/hlö
Maksuviite: 5199
Ilmoittautumiset ja maksut 28.2. mennessä.

Kuva: Kansallisteatteri

Hintaan sis. bussikuljetukset, lounas, musikaalilippu (permantopaikat, rivit 7-9).
Tervetuloa mukaan!
Helmeri-vetäjä: Merja Äimänen
Matkan järjestäjä: ED-Matkat
Tutustu: https://teatteri.turku.fi/

Hinta: 34,00 euroa, opiskelijat 24,00 euroa.
(Ilmoita lisätiedoissa, jos varaat opiskelijalippuja).
Maksuviite: 5186
Ilmoittautumiset ja maksut 25.2. mennessä.

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

Liput saat Sinikka Laitiselta/SOK:n Eläke-Eevat ennen teatteria.
Lippujaosta ilmoitetaan sähköpostitse myöhemmin.
Vetäjä: Irene Uimonen

Kuva: Turun Kaupunginteatteri

La 17.4.2021 klo 9.30

CABARET-musikaalimatka Turkuun
Turun Kaupunginteatteri

Marraskuun musikaalimatka Turkuun peruuntui pienen osallistujaHelmeri 4-2020

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!

Kuva: Liisa Kotimäki

Numeroimattomat liput permannolla, tällä hetkellä Kansallisteatteri
täyttää katsomosta vain 1/3.
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MATKAUNELMIA,
MATKAHAAVEITA,
MATKASUUNNITELMIA…
Ja kun matkaan taas päästään,
olemme valmiina toteuttamaan Helsingin Merkonomien
matkasuunnitelmat kotimaassa ja ulkomailla.
Helmerin yhteistyökumppani Matka-Agentit
on nyt osa suomalaista, 30 vuotta toiminutta
matkailuyritystä, Elämys Groupia.
Monipuoliseen ohjelmistoon kuuluvat
mm. kaupunkilomat, kierto- ja teemamatkat, pitkät lomat,
risteilyt, kotimaan matkat sekä esteetön matkustus.

MATKA-AGENTIT PALVELEE HELMEREITÄ
KAIKISSA MATKA-ASIOISSA!
Opastetut matkat, laiva- ja lentoliput, hotellivaraukset,
sekä kaikki ryhmämatkat
– pyydä tarjous ryhmat@matka-agentit.fi
Ja nyt myös Elämyksen koko ohjelmisto saatavissa
tuttujen yhteyshenkilöiden kautta!

HELSINKI, Hämeentie 31 A
JOENSUU, Kirkkokatu 20
PORVOO, Lundinkatu 16

www.matka-agentit.fi
myynti@matka-agentit.fi
Vapaa-ajan matkat puh. 010 321 2800

Matka
agentit
Suomalainen matkanjärjestäjä

Helmerien tapahtumakalenteri syksy 20 20 - kevät 20 21
Päivä

2020
To 19.11.
La 28.11.
Ma 7.12.
2021
Ke 17.3.
Ke 24.3.
Ma 12.4.
La 17.4.

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

16.30
8.30
18.30

Vincent van Gogh, Didrichsenin taidemuseo
Agatha Christie -matka Tampereelle
Tatu ja Patu Helsingissä, HKT

23,00/9,00 e, 5157
102,00/92,00 e, 5209
42,00/23,00 e, 5063

19.00
16.15
19.00
09.30

Joutsenlampi, Kansallisooppera
Ilja Repin, Ateneum
Musta laatikko, Kansallisteatteri
Cabaret-musikaalimatka Turkuun

89,00/79,00 e, 5173
20,00/7,00 e, 5160
34,00 e, 5186
115,00 e, 5199

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

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2020
Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin 050 541 0285
merja.aimanen@helmeri.fi
merja.aimanen@hotmail.fi

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

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

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

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

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

Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka@gmail.com

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

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

Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi
Etelä-Suomi, puh. 0295 016 000, ma-pe 8-15
sähköposti: tyosuojelu.etela@avi.fi

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

Työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysneuvonta
Puh. 010 6076700
www.te-palvelut.fi

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

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 Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi!
Työssäkäyvä, opiskelija, seniori (yli 65 v) - kaikille löytyy rahanarvoisia
jäsenetuja!
Liity jäseneksi tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme uuden jäsenen ja
suosittelijan.

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

Helsingin Merkonomit ry:n jäsenedut

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten jäsenetujen
lisäksi uusi jäsen ja suosittelija saa liittymisetuna

20 %:n alennuksen päivän parhaasta majoitushinnasta Metropol Hotels -hotelleissa
Metropol-hotellit Tallinnassa:
• Metropol Hotel - Roseni 13, 10111 Tallinna
• Metropol Spa Hotel - Roseni 9, 10111 Tallinna
Majoitushinnat Metropol-hotellissa sisältävät:
• aamiaisen Pizzanaut-ravintolassa
• Tervetuloa-lahja huoneessa, kuohuviinipullo
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• erikoishintaan 10 euroa / 3 tuntia Metropol Spa -hotellin
kylpylän käyttö (hotellit on yhdistetty käytävillä)
Majoitushinnat Metropol Spa -hotellissa sisältävät:
• aamiaisen Nomad-ravintolassa
• Tervetuloa-lahja huoneessa, kuohuviinipullo
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• kuntosalin käyttö
• kylpylän käyttö
(4 saunaa, uima-allas, 4 poreallasta, spa-baari)
Liity heti! www.smyl.fi
Etu on voimassa vuoden 2020 loppuun
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen mukaisesti.
Varausohjeet saat maksettuasi jäsenmaksun.
Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan valitsemastasi
laivayhtiöstä.

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon
rahanarvoisia jäsenetuja.
● Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
● Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin
● 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

Helsingin Merkonomit ry:n jäsenmaksut
vuonna 2020
●

●

Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
● 109 euroa koko kalenterivuosi 2020
*)
● Seniorijäsenyys (yli 65 v ) 56 euroa
● Opiskelijajäsenyys 0 euroa
Kaikki jäsenmaksuluokat ovat
verotuksessa vähennyskelpoisia!

*) Jäsen siirtyy automaattisesti seniorijäseneksi täyttämis-

vuotta (65 v) seuraavan vuoden alusta alkaen.

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu
Voit halutessasi liittyä (tai siirtyä nykyisestä
työttömyyskassastasi) kaikkien palkansaajien
työttömyyskassa YTK:n jäseneksi.
● www.smyl.fi/Liity Työttömyyskassa YTK:n
jäseneksi.
● YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on
92 euroa vuosi 2020.

Liittymislomake www.smyl.fi
SMYL - SINUN LIITTOSI Metropol-hotellit sijaitsevat Tallinnan ydinkeskustassa
Rotermanni-korttelissa, jossa on runsaasti kauppoja,
monipuolisia ruokapaikkoja ja paljon muuta.

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

