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Pääkirjoitus

Mieltä lämmittävät teot
ja tapahtumat

P

si – apua on annettu suurella sydämellä.
Helmerit ovat saaneet syksyn aikana nauttia monipuolisesta teatteri- ja
tapahtumatarjonnasta. Iloa ja loistetta
syksyn harmauteen ovat tuoneet esimerkiksi uudet musikaalit, kuten Helsingin
kaupunginteatterin Priscilla ja Tampereen Teatterin Anastasia, molemmat Samuel Harjanteen ohjaamia. Myönteistä
palautetta näistä olen kuullut runsaasti.
Syyskuun puolivälissä Helmeri-ryhmää
piristi matkailuaiheinen piknikristeily
Viking XPRS -laivalla Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Matkalla oli mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä ja esittää
Helmeri-matkatoiveita Matka-Agenttien
ja Viking Linen edustajille. Yhtenä puheenaiheena oli Helmerien seuraava
pääsiäismatka Milanoon������������������
. Se on ollut suosittu; tällä hetkellä paikkoja on varattu 15.
Uutena kulttuurimatkakohteena esille tuli

Saarenmaan oopperapäivät 2023, johon
toivottiin paikkoja Helmereille. Matka
löytyy jo nyt Helmeri-tapahtumista.
Nautitaan pimeistä päivistä, kuten Keijo Nyströmin Pirkka-kissa, joka pakinoi
meille Helmerissä syyspäivistään Vantaan
Myyrmäessä. Pirkka osaa ottaa rennosti ja
kaivautua päiväunille isäntäväen vuoteelle ulkoilun ja ruokailun jälkeen.
Eikä aikaakaan, kun jo joulun valot
loistavat joka puolella. Liisa Kotimäki on
koonnut taas meille hyödyllisen kalenterin joulunajan myyjäisistä ja markkinoista Helsingissä ja lähikaupungeissa. Joulumarkkinat ja niiden lämmin tunnelma
ilahduttavat ja saavat mielet virittymään
joulutunnelmaan.
Hyvää loppuvuotta ja juhla-aikaa!
Merja Äimänen

Kuva: Merja Äimänen

äivät lyhenevät, eikä maailman tilannekaan tunnu kirkastuvan. Sota Ukrainassa vaan jatkuu ja monet uhat
tulevat eteemme joka päivä. Onneksi emme me – eivätkä varsinkaan ukrainalaiset – anna periksi synkkyydelle. Saamme
lukea tässä numerossa Ilse Samuelssonin
kirjoituksen ukrainalaisten pakolaisten
auttamisesta Loviisan seudulla, Ruotsinpyhtäällä. Ilse toteaa Ukrainan asian
olevan sydämen asia. Ja sitä se heillä todella on. Pienellä paikkakunnalla tehdään
laajaa yhteistyötä paikallisten ukrainalaisten auttamiseksi ja iloksi. Paitsi aineellista myös henkistä apua tarjotaan. Monet
paikalliset asukkaat ovat ystävystyneet
ukrainalaisten kanssa ja järjestäneet yhteisiä tapahtumia kaikkien iloksi. Olen
huomannut myös muualla Suomessa, että
pikkupaikkakunnilla Ukrainan pakolaisten auttaminen on koettu todella tärkeäk-

Terve tuloa taas,
sinä talvinen pimeä,
sinä tuttu, rauhoittava
hämäryys! (Juhani Aho)
Helmeri 4-2022
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❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

S

yyskuun puolivälissä
meillä oli mukava merellinen ja maukas perjantaiiltapäivä. Noin parikymmentä
Helmeriä oli mukana MatkaAgenttien ja Viking Linen
järjestämällä piknikristeilyllä
Viking XPRS -laivalla Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Saimme matkalla nauttia
paitsi herkullisista ruoista tapas-paloista ja syysbuffetista - myös mielenkiintoisista,

matkailuun liittyvistä esityksistä, joita meille pitivät laivan
kokoustilassa päivän emäntämme, Matka-Agenttien Ilse Samuelsson ja Viking
Linen Christina Rönnman.
Ilse kertoi Matka-Agenttien
monipuolisesta, tulevasta matkatarjonnasta, Helmeri-matkoista sekä matkapakettilaista. Christinalta saimme tietoa
Viking Linen uudesta Glorylaivasta, pikkujouluristeilyis-

Christina Rönnman (vas.) ja Ilse Samuelsson kertoivat meille uusista matkaideoista.
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tä sekä muista ajankohtaisista
Tukholman ja Tallinnan reittien Viking-risteilyistä. Muun
muassa Helsingistä lähtevä
kuuden tunnin perjantaipiknikristeily, jolla olimme mukana, on suosittu herkuttelumatka, joka tehdään vain perjantaisin aamu- tai iltapäivällä.
Laivamatkalla oli hyvä ti-

laisuus keskustella ja esittää
muun muassa toiveita Helmeri-matkoista. Yhtenä toiveena
oli heinäkuinen matka Saarenmaan oopperajuhlille. Oopperamatka toteutuu ja löytyy jo
Helmeri-tapahtumista.
Kiitos mukavasta laivailtapäivästä, Ilse, Christina ja
Helmeri-ryhmämme. ❦

Marja-Terttu on kiinnostunut Saarenmaan oopperapäivistä
Olen ollut monta kertaa Savonlinnan oopperajuhlilla,
mutta Saarenmaa on Virosta näkemättä. Varsinkin, kun
Saarenmaan vierailuun voi
yhdistää oopperaa, matka
kiinnostaa. Olen huoman-

nut, että oopperapäivillä on
ollut kansainvälisiä, laadukkaita esityksiä, perustelee
Marja-Terttu Lamminen toivettaan käydä Saarenmaan
oopperapäivillä ensi kesänä.

Hannele odottaa innokkaasti Helmerien Milanon matkaa

Hannele paluumatkalla
Helsinkiin.

”Kauan olen haaveksinut matkasta Milanoon
Cappuccinoa aamulla... Nimi on peräisin Kapusiiniveljeskunnalta. Juoma on heidän
käyttämänsä kaavun väristä.
Espressoa pitkin päivää...
Milanossa on keksitty v. 1945
Espressokone.
Limoncelloa pystybaarissa...
Esimerkiksi maanviljelijät ja
kalastajat joivat sitä jo keski-

ajalla saadakseen aamuisin itsensä lämpimiksi. Ja munkit
nauttivat sitä rukousten välillä.
Pizzaa illalla... Leipuri Raffaele Esposito leipoi Italian
lippua mukaillen pizzan kuningasparille: vihreää basilikaa, valkoista mozzarellaa ja
punaista tomaattia. Se nimettiin Margherita-pizzaksi, kuningattaren mukaan.
Näillä ”resepteillä” jaksaa

kierrellä nähtävyyksiä, ja shoppailla, ehkä Marina Galantin laukun, Laura Biagiottin
kengät sekä kierrellä Outletmyymälöissä.
Lomalla pitää olla jotakin,
mitä odottaa ja mikä erottaa sen
arjesta. Ja Milanossa sitä on.”
Hannele Jantunen

Pieni kivikirkko
keskellä metsää
❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

K

irkko keskellä hämäläistä metsää on entisen
ministeri Martti Puran
omin käsin, ilman merkittä-

Metsäkirkossa on 500 lohkottua kiveä ja tuhat tiiltä.
Ovet ovat noin 100-vuotiasta jämerää tammea.
Saarnastuolin virkaa toimittaa
ikivanha männynkanto.
Helmeri 4-2022

vää konevoimaa, rakentama ja
Helsingin piispan Eero Huovisen käyttöön vihkimä.
Martti Puran kotikonnuilleen
Tammelan Portaaseen, Lounais-Hämeeseen rakentama
oma kivikirkko on todellinen
erikoisuus. Metsäkirkon lattiana on suomalainen peruskallio. Alttaritauluna pelkistetty
risti täydennettynä ikkunalla.
Alaosasta näkyy ympäröivä
metsämaisema, jonka yläosan
täyttää kuva lappilaismaisemasta, Ailigas-tunturista. Metsäkirkossa on pidetty seurakunnan hartauksia, hiljaisia hetkiä ja vierailuja. Metsäkirkko
on avoinna kelle tahansa vierailijalle avoimina pysyvin ovin.
Lähde:
yle.fi/uutiset/3-9424905
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Retki keramiikkataiteen
ja musikaalin maailmaan

Matk
Hu mp a
p
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❦ Teksti: Merja Äimänen Kuvat: Irene Uimonen, Merja Äimänen

I

rene Uimosen lokakuun
alussa järjestämä päivän
kulttuurimatka Helsingistä
Humppilaan Ateljé Heljään ja
Tampereelle Tampereen Teatterin Anastasia-musikaaliin
sai suuren suosion. Bussin
täydeltä osallistujia, peräti 57
kulttuurin ystävää, joista oli 12
Helmeriä. Irene hämmästyi itsekin matkan suosiota ja kertoi, että enemmänkin olisi ollut
tulijoita, jos mukaan olisi mahtunut. Vierailukohteet epäilemättä kiinnostivat: kuuluisan
keramiikkataiteilijan Heljä
Liukko-Sundströmin upea
ateljee sekä kehuttu Tampereen Teatterin uutuusmusikaali tsaariperheen salaperäisestä
tyttärestä Anastasiasta.
Humppilan kauniissa ateljeessa meitä oli vastassa professori, keramiikkataiteilija ja
kirjailija Heljä Liukko-Sundström, joka yli 80-vuotiaana
työskentelee siellä päivittäin.
Taiteilija kertoi meille Olli Vasan suunnittelemasta ja vuonna 2005 valmistuneesta ateljeestaan, omasta taiteestaan ja
mielenkiintoisista vuosistaan
1962-2016 Arabian suunnittelijana tehtaan sulkemiseen saakka. Työskentely jatkui samassa
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Ateljé Heljä
Myllynkulmantie 241,
Humppila Ma suljettu,
ti-la klo 11–17, su suljettu.
(Muutokset mahdollisia.
Voit varmistaa aukiolon
soittamalla)
Kotisivut: http://www.helja.fi
tehdasrakennuksessa Arabian Taideosastoyhdistys ry:ssä
tammikuuhun 2022 saakka,
jonka jälkeen luominen keskittyi kokonaan Humppilaan.

Kankaalle maalattu luonnos
"Toivo, uusi sukupolvi".

Monia uusia, suuriakin keramiikkatöitä hänellä oli nyt työn alla.

Anastasia loistavana musikaalina
Humppilasta ajoimme Tampe-

Heljä Liukko-Sundström

Ryhmämme kuunteli Heljä Liukko-Sundströmin värikkäitä kertomuksia ateljeessa.
Helmeri 4-2022

reelle, jossa lounastimme ennen musikaalinäytöstä tunnelmallisessa Myllärit-ravintolassa.
Sen jälkeen suuntasimme innokkaasti odotettuun Anastasia-musikaalin iltapäivänäytökseen Tampereen Teatteriin,
joka ensimmäisenä Suomessa
toi ohjelmistoon tämän vaikuttavan musikaalin. Esitys sai
miettimään paitsi Anastasian
kohtaloa myös koko tsaarinajan Venäjän suurta mullistusta. Paluumatkalla
bussissa musikaalista
riitti vilkasta keskustelua ja yksimielistä
ihastelua.

Musikaali pohjaa Romanovien suvun ja Venäjän keisari Nikolai II:n perheen surulliseen kohtaloon sekä siihen
liitettyyn kiehtovaan mysteeriin: missä on keisariperheen
nuorin tytär, Anastasia, jonka
huhuttiin jääneen henkiin, kun
muu perhe teloitettiin Venäjän
vallankumouksessa vuonna
1918.
Musikaalin ohjaaja Samuel
Harjanne kirjoittaa ohjelmassa, ettei hän ole mitään muuta
musikaalia ohjatessaan tutkinut yhtä paljon historiaa kuin
valmistautuessaan Anastasian
ohjaukseen. Hän hämmästelee, että on vain vähän yli sata
vuotta siitä, kun Romanovien
300-vuotinen valtakausi päättyi.
”Historia on mielenkiintoinen ilmiö. Vaikka me kuinka oppisimme virheistämme,
unohdamme ne varsin helposti.
Ja taas kerran olemme maailmantilanteessa, jossa historia
toistaa itseään.”, muistuttaa
Samuel Harjanne. ❦

Anastasia-musikaali, Tampereen Teatteri
Päänäyttämö, Keskustori 2, Tampere
Tarinan on musikaaliksi luonut Tony-palkittu kolmikko: Terrence McNally, Stephen Flaherty ja Lynn Ahrens. Musikaalin on ohjannut Suomen eturivin musikaaliohjaaja Samuel
Harjanne. Kapellimestarina Marko Hilpo, 2. kapellimestarina Henri Lyysaari. Anastasian on Tampereen Teatteriin
lavastanut Marjatta Kuivasto ja pukusuunnittelijana toiminut
Pirjo Liiri-Majava.
Pääosassa Anastasian nimiroolissa nähdään teatterin oma
näyttelijä, lahjakas ja valovoimainen Pia Piltz. Lisäksi päärooleissa loistavat Sinikka Sokka leskikeisarinna Maria Feodorovnana, Kaisa Hela, Petrus Kähkönen, Ville Majamaa
ja Joel Mäkinen.
Musikaalin ensi-ilta oli 3.9.2022.
https://tampereenteatteri.fi/

Annin suosikkimuseo Tampereella
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me kolmeen naiseen ystävien
kanssa tutkailemaan kansainvälisempää taidetta. Thomas
Houseago esittäytyy ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa.
Hän oli saanut mukaansa ihan
muissa taiteenlajeissa kunnostautuneet ystävänsä Nick Caven ja Brad Pittin.
Eipä tullut pettymystä tälläkään kertaa. Teoksen massiiviset työt miellyttivät, Nickin
pienet keramiikkaveistokset

kiinnostivat. Brad Pittin työt
olivat mielestäni jotenkin ahdistavia eli en saanut otetta.
Näyttely on avoinna 15.1.
2023 asti. Käykääpä katsomassa, jos käytte Tampereella.
Keväällä Sara Hild��������
é�������
nin museossa on luvassa taas suomalaista taidetta.
Anni Purontaa
https://www.sarahildenintaidemuseo.fi/

Kuva: Irma Toivonen

T

ampereella Särkänniemen
huvipuiston vieressä sijaitsee Sara Hild���������
é��������
nin taidemuseo. Se on yksi lempipaikkojani. Pyrin katsastamaan
sen näyttelyt. Nykytaide ja
ikkunoista avautuvat Näsijärven maisemat. Fantastista!
Alkukesällä oli museossa
Anna Retulaisen näyttely. Kävin sen katsomassa, eikä se
pettänyt odotuksiani.
Nyt syksymmällä ajoim-

Anni ja pöllö Houseagon
näyttelyssä.
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Joulunajan myyjäisiä
ja markkinoita
❦ Koonnut ja kuvat: Liisa Kotimäki
Jälleen kerran on odotettavissa toinen toistaan tunnelmallisempia joulumarkkinoita ja -myyjäisiä. Joulumarkkinoilla on kiva käydä hakemassa hyvää
mieltä ja löytyyhän sieltä kaikkea ostettavaa; ainakin käsitöitä, koristeita,
erilaisia herkkuja ja paljon paljon muuta.
Poimi alta parhaat vinkit joulumarkkinoista ja aloita lähtölaskenta jouluun.
Lue lisää tapahtumista:
https://kotimaatutuksi.fi/uusimaa/helsinki/joulu/joulumarkkinat/

Tervetuloa myyjäisiin ja markkinoille!
Pääkaupunkiseudulla:

– Helsingin Joulunavaus
19.11. Aleksanterinkatu, Senaatintori
– Museokauppojen joulumyyjäiset
19.11. la klo 11-17. Kansallismuseon keskihalli
– Martin markkinat 19.-20.11. la klo 10-18.
su klo 10-17. Kaapelitehdas
– Ornamon joulutori 25.-27.11. pe-su klo 11-19.
Kauppakeskus Redi 2. krs
– Tuomaan Markkinat 1.-22.12. ma–to ja su klo 11–19
ja pe–la klo 11–20. Senaatintorilla
– Annalan Joulutori 3.-4.12. la-su klo 11-15,
Annalan puutarha, Hämeentie 154
– Joulupolku Herttoniemen kartanolla
3.12. la klo 12-16. Herttoniemen kartanolla
– Hakaniemen Joulumarkkinat
4.12. su klo 10-16. Torilla
– Puimalan Joulumaa ja Backaksen puoti
10.-11.12. la-su klo 10-15. Ylästöntie 28, Vantaa
– Vanhan Joulutori 15.-22.12. klo 11-20. la-su
klo 11-18. Vanha ylioppilastalo
– Teurastamon Joulumarkkinat
17.-18.12. la-su klo 11-16. Työpajankatu 2
– Valotaidefestivaali Lux Helsinki 4.-8.1.2023
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Lähikaupungeissa:

– Menneen ajan Joulumarkkinat
10.-11.12. Lohjan kirkkokenttä, Sibeliuksenkatu
– Perinteiset Porvoon Joulumarkkinat 10.-11.12.
la-su klo 10-16. Wanhalla Raatihuoneentorilla
– Porvoon Taidetehtaan Joulumarkkinat
9.-11.12. Läntinen Aleksanterinkatu 1, Porvoo
– Naistenmessut Nummelassa 10.-11.12. klo 10-15
Luksia, Ojakkalantie 2, Nummela
– Tammisaaren Wanhanajan Joulumarkkinat
10.-11.12. alk. klo 10. Torilla, Kustaa Vaasankatu 10,
Tammisaari
– Tallinnan joulumarkkinat la 25.11.2022-8.1.2023
klo 12-19 Raatihuoneentori, Vanhakaupunki, Tallinna

Helmeri 4-2022

Uutisia

Euroopan korkeakoulut tukevat monin tavoin Ukrainasta
paenneita opiskelijoita ja tutkijoita
Euroopan komission Eurydice-verkosto selvitti loppukeväästä,
millaisia tukitoimia eurooppalaiset korkeakoulut Ukrainasta
paenneille tarjosivat. Suomessa tulijoiden vastaanottamiseen
on valmistauduttu muun muassa kansallisella toimenpideohjelmalla. Myös Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmalla on
omat tukimuotonsa.

Suomessa käynnistettiin toimenpideohjelma ukrainalaisten
korkeakouluopiskelijoiden ja tutkijoiden tukemiseksi
Suomalaisissa korkeakouluissa tarjotaan Ukrainasta paenneille
muun muassa erillisopintoja, opintoja avoimessa korkeakoulutuksessa, kielikoulutusta ja opintoneuvontaa. Korkeakoulut alkoivat panostaa maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden
neuvontaan, kun turvapaikanhakijoiden määrä vuonna 2015
alkoi kasvaa.
Suomalaiset korkeakoulut ovat avanneet uusia opiskelumahdollisuuksia auttaakseen maahan tulevia ukrainalaisia. Huhtikuun lopussa käynnistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön
johdolla ukrainalaisia korkeakouluopiskelijoita ja tutkijoita
tukeva toimenpideohjelma, jonka puitteissa on paitsi tarjottu mahdollisuuksia opintojen ja tutkimustyön aloittamiseen
tai jatkamiseen korkeakouluissa myös panostettu Ukrainasta
paenneiden ohjaukseen ja neuvontaan sekä kehitetty ja lisätty
tilapäistä suojelua saavien koulutustarjontaa.
Opetushallitus on omalta osaltaan tukenut korkeakoulujen ohjaus- ja neuvontatyötä mm. kokoamalla Study in Finland -verkkopalvelun osana olevalle yhteiselle neuvontasivustolle tiedot korkeakoulujen opintotarjonnasta ja tukitoimista
Ukrainasta Suomeen hakeutuville opiskelijoille ja tutkijoille.
Osana kansallista toimenpideohjelmaa Opetushallitus avasi
oman apurahaohjelman Ukrainasta paenneille väitöskirjatutkijoille tutkimustyön jatkamiseksi joko suomalaisissa ja/tai ukrai-

nalaisissa yliopistoissa. EDUFI Fellowship -apurahaohjelmassa
on jatkuva hakuaika ja tähän mennessä apurahan on saanut 9
nuorta ukrainalaista tutkijaa.
Suomessa opiskeli lokakuun alkupuolella yhteensä 1244 ukrainalaista opiskelijaa, jotka ovat saaneet opinto-oikeutensa 22.
helmikuuta jälkeen. Heistä suurin osa eli 852 opiskeli avoimessa
korkeakoulutuksessa, jota korkeakoulut tarjoavat tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille maksutta. Lisäksi korkeakouluissa
oli noin 160 Erasmus+ -vaihto-opiskelijaa, vajaat 90 tutkintoopiskelijaa sekä reilut 90 erillisopinto-oikeuden saanutta ukrainalaista. Tiedot käyvät ilmi kansallisesta Virta-tiedonkeruusta.

Myös Erasmus+ -ohjelma tukee Ukrainasta paenneita ja
korkeakouluyhteistyön vahvistamista
Ukrainasta muualle Eurooppaan paenneiden opiskelijoiden ja
korkeakoulun henkilökunnan on keväästä 2022 lähtien ollut
mahdollista jatkaa opintojaan ja työskentelyään Erasmus+ -tuen turvin vastaanottaneen maan korkeakouluissa. Ukrainasta
paenneiden tukemista koskevat linjaukset liittyvät pääasiassa
vuosina 2021–2022 rahoitusta saaneisiin Erasmus+ -liikkuvuushankkeisiin ja ovat voimassa vuoteen 2024–2025 asti. Lisäksi
Erasmus+ -rahoitteisissa koulutusyhteistyöhankkeissa on voitu
muokata tavoitteita ja toimintaa sellaiseksi, että niillä tuetaan
Ukrainasta paenneita ja Ukrainan korkeakouluja.
Suomessa valtaosalla korkeakouluista on valmius hyödyntää
Erasmus+ -ohjelman rahoitusmahdollisuuksia. Korkeakoulut
arvioivat Opetushallituksen loppukeväällä tekemässä kyselyssä
ohjelman tuella tulevien ukrainalaisten opiskelijoiden ja henkilökunnan määrän jäävän kuitenkin varsin maltilliseksi, enintään
500 henkilöön.
Lähde: Opetushallitus, uutinen 12.10.2022
https://www.oph.fi/

Astetta alemmas -kampanja kutsuu kaikki
mukaan energiansäästöön
Astetta alemmas on valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja. Se kutsuu mukaan kaikki suomalaiset organisaatiot ja tarjoaa konkreettisia vinkkejä energiansäästöön kotona,
työssä ja liikenteessä. Opetushallitus laati kampanjaa varten
yhdessä Energiaviraston kanssa käytännön vinkkilistan päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille.

Lähde: Opetushallitus, uutinen 11.10.2022
https://www.oph.fi/
Helmeri 4-2022

Vinkit kaikille oppivassa yhteisössä toimiville:
– Vähemmän digiä. Käytä laitteiden virransäästöominaisuuksia ja sulje laitteet, kun et käytä niitä.
Varmista myös, ettei latureita ole jäänyt turhaan
pistorasioihin.
– Vähemmän vedenkäyttöä: Sulje vesihanat huolellisesti käytön jälkeen ja käytä vettä säästeliäästi myös
suihkussa. Lämpimän veden tuottaminen kuluttaa
energiaa.
– Vähemmän turhaa valoa: Sammuta valot lähtiessäsi
viimeisenä huoneesta.
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Ukrainan asia
– meidän kaikkien
asia, sydämen asia
Raakalaismainen sota Ukrainassa koskettaa ja
järkyttää. Valtava hätä on kaikilla ukrainalaisilla.
Niin suuri joukko on joutunut jättämään kotinsa ja
kotimaansa – pitkäksi aikaa, osa jopa lopullisesti.

ryhmämme, Apua Loviisan
ukrainalaisille, tavoittaa niin
auttajia kuin ukrainalaisiakin.
Lisäksi tämän FB-ryhmän alla on oma ”kuljetusryhmä”,
jossa minäkin olen mukana.
Autamme esimerkiksi kauppakuljetuksissa, kuljettamalla
lapsiperheitä vaikkapa Loviisan liikuntahalliin ja lasten
liikuntatapahtumiin. Lasten –
ja samalla vanhempien – ilon
näkeminen ja kokeminen on
todella sydämeenkäypää. On
hienoa saada olla mukana tälläkin pienellä tavalla.

Apua ja yhteistoimintaa
Ukraina pop up -ravintolassa
Ruotsinpyhtään Ruukin seurakuntakodissa.

❦ Teksti ja kuvat: Ilse Samuelsson

M

yös Suomeen ja tänne
Loviisan seudullekin
on tullut paljon pakolaisia. Loviisan kaupungissa
he asuvat hiukan eri puolilla, keskustan läheisyydessä.
Ruotsinpyhtäällä eli Strömforsin Ruukissa ukrainalaisia
asuu kahdessa kerrostalossa,
ja sen välittömässä läheisyydessä, tyhjilleen jääneen pankin tiloissa toimii nyt VOK eli
vastaanottokeskus.
Iso joukko vapaaehtoisia
on kerännyt voimansa, kaikki
auttavat hyvin monella tavalla; avustustoiminta alkaa nyt
syksyn mittaan olla jo hyvin
organisoitua. Vastaanottokeskuksen taholta pakolaisille
tulee perusasiat, asunnoissa
on vaatimaton kalustus, vuo-
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devaatteet ja perusastiat. Myös
niin sanottua kuivamuonaa on
odottamassa tulijoita muutaman päivän tarpeisiin. Ruokapaketin sisältö riippuu perheen
koosta, pienet lapset on toki
huomioitu erikseen. Vaikka
pakolaiset saavat vastaanottokeskuksesta rahallista tukea,
voi kuitenkin kestää, ennen
kuin sen saa. Ensi alkuun on
tarvetta myös ruoasta, ja sitä
monet vapaaehtoiset myöskin toimittavat. Osa on tullut
täysin ”tyhjin käsin” ja siksi
hätä on suuri. Koska vastaanottokeskuksellekin ja avustustoimintaa koordinoiville
vapaaehtoisille tieto uusista
tulijoista tulee hyvin nopealla aikataululla, niin kaikkialla valmistaudutaan koko ajan
myös uusiin saapujiin. Tätä
kirjoitettaessa on Loviisan

kaupungin alueella – kaupungissa ja Ruukissa – yhteensä
240 ukrainalaista ja paikkamäärää on juuri kasvatettu aina 370 paikkaan.
Meillä Ruukissakin varastoon kerätään koko ajan tavaraa: lämpimiä vaatteita ja
kenkiä, kodin tarvikkeita, huonekaluja, pehmoleluja – kaikkea mahdollista, jotta niitä
voidaan sitten koordinoidusti
jakaa tarvitseville. Isompia,
paljon tilaa vieviä tavaroita,
etenkin huonekaluja, toimitetaan myös suoraan tarvitseville – joko lahjoittajat suoraan
tai sitten auttajien välityksellä.
Vapaaehtoiset keräävät, kuljettavat ja järjestävät, myös ukrainalaiset ovat erittäin aktiivisesti mukana käytännön työssä, muun muassa lajittelemassa tavaroita. Oma Facebook-

Auttaa voi nyt niin monella
tavalla, lahjoittamalla rahaa
avustusjärjestöjen kautta, lahjoittamalla tarvittavia tarvikkeita, vaatteita jne. paikallisesti sekä antamalla myös omaa
aikaa moninaisiin toimintoihin
ja vapaaehtoistyöhön. Jokainen halukas varmasti löytää itselleen sopivan tavan. Ruukissa yksi vapaaehtoinen – opetuksen eläköitynyt ammattilainen – tekee erittäin arvokasta
työtä. Hän on ideoinut ja vetää
nyt suomen kielen opetusta ja
perhekerhoa kansalaisopiston
koordinoiman kielenopetuksen lisäksi. Kielenopiskelijoita
on paljon ja into oppia on valtava – onhan tosiasia, että monet ovat Suomessa hyvinkin
pitkään, osa pysyvästi. Martat
järjestävät ruokatempauksen,
jossa tehdään yhdessä ukrainalaisten kanssa koko Ruukin
asuintalon väelle suomalaista lounasruokaa – mahtaako
sitten olla jauhelihakastiketta
perunamuusilla, karjalanpaisHelmeri 4-2022

tia vai nakkikastiketta… jotain
hyvää kuitenkin, yhdessä tehden ja tutustuen ja kielitaitoa
samalla kartuttaen.
Jo äiti opetti aikanaan: ”Hyvä antaa vähästäänkin, paha ei
anna paljostaankaan.” Tätä arvokasta oppia yritän noudattaa
kaikessa. Toinen tärkeä ohjenuora, joka tässäkin toiminnassa tulee meilläkin mieheni Timon kanssa väistämättä
mieleen, kuuluu: ”Kohtele
toista, niin kuin toivot itseäsi
kohdeltavan”. Niinpä, jos olisimme itse sotaa paossa, kaukana vieraassa maassa, olisi
hieno kohdata paikallisia, auttavia ihmisiä. Nämä ajat ja nämä tapahtumat tuovat mieleen
meidän suomalaisten muistot
evakkotiestä.
Olemme saaneet olla auttamassa myös omalla henkilökohtaisella panoksella: lahjakortteja paikalliseen kauppaan
ja Timpan organisoimat pizzakekkerit Ruukissa olivat kiva
yllätys. Timppa kävi paikallisessa ravintolassa tilaamassa
pizzoja, ravintolasta soitettiin
ukrainalaisille - ukrainaa äidinkielenään puhuva kokki
hoiti käytännön järjestelyt käden käänteessä: kuinka monta
ja minkälaista, ja aurinkoisena syyskuun lauantaina alkoi
pizzauuni kuumeta. Svitlanakokki soitti aina väliaikatietoja naapuriin, ukrainalaisista muutama tuli hakemaan ja
huolehti toimituksesta. Pihan
pizzakekkerit olivat onnistuneet, kuulimme seuraavan
päivänä. Yhtenä päivänä ajelin Lahdesta kotiinpäin, ja
poikkesin Orimattilan Lidliin.
Helmeri 4-2022

Huomasin erinomaisen hyvän
banaanitarjouksen ja ostin
laatikon tyhjäksi. Koukkasin
vielä seuraavassa eli Loviisan
myymälässä ja ostin lisää, saalis oli 24 kiloa ja maksoi 24
euroa. Banaanilastin vein suoraan Ruukin talolle, josta tieto
asiasta lähti heti heidän oman
ryhmänsä kautta asukkaille.

Kohtaamisia ja uusia tuttavuuksia
Erilaisia kohtaamisia tulee
eteen kyläteillä ja kylällä.
Erään kerran olin päivällä
liikkeellä, ja käännyin pikkutieltä kohti kaupunkia eli
Loviisaa. Samalla huomasin,
että toiseen suuntaan käveli
nuori nainen, ison kauppakassin kanssa. Alkoi kilkuttaa,
minulla kun on onneksi (vaikka itse sanonkin) kohtalainen
”ihmismuisti”. Tuli fiilis, että olen nuoren naisen nähnyt
käydessäni edellisviikonloppuna ukrainalaisia tapaamassa
avustusten merkeissä. Teinpä
”uukkarin” heti ensimmäisessä sopivassa paikassa, ajelin
takaisinpäin hiljaa, vilkuilin
ohi ajaessa ja taustapeilistä.
Oikeassa olin. Pysäytin, hyppäsin ulos ja tervehdin kankealla venäjälläni, toivoen, etten
pelästyttäisi, ja jatkoin juttua:

”Hei, muistatko, kun tavattiin
sunnuntaina, olin Teron - joka
täällä koordinoi avustukset kanssa tuomassa apua...” Hän
muisti ja tunnisti heti. Tarjosin kyytiä, koska hänellä oli
vielä yli 4 km taivalta edessä.
Autossa juteltiin, minkä kykenin, ja esittäydyttiin vielä. Hän
oli mennyt aamulla koulubussin kyydissä Loviisaan ja tuli
kävellen takaisin – siinä vaiheessa taivaltanut jo ainakin
15 kilometriä, melkein kolme
tuntia, mutta olisi pitänyt vielä
kaksi tuntia odottaa seuraavaa
bussia. Aikamoista! Kun jätin
hänet autosta talon luo, pihalta
jo muutkin vilkuttivat iloisesti,
kun tunnistivat.
Nyt on tehty nuorten ukrainalaisten kanssa kauppareissuja Loviisaan. Toimittamani
koiranruokasäkki siinä vaiheessa vielä tuntemattomalle
pakolaiskoiralle poiki uuden
kohtaamisen emännän kanssa
- ja uusia suunnitelmia.

Yhdessä
Ukrainalaiset eivät suinkaan
pelkästään odota apua. He
ovat itse toimeliaita ja aktiivisia, voimiensa mukaan. Sateisena lokakuun sunnuntaina
Ruukin seurakuntakodilla oli

heidän järjestämänsä hieno
tapahtuma: pop up -ravintola.
Tarjolla oli monenlaisia herkkuja: borssikeittoa muhkean
sämpylän kera, kaalipiirakoita, varennikeja eli täytettyjä
taikinanyyttejä. Jälkiruokana
saatiin kahvia, teetä ja vau,
mitä kakkuja, makua, kokoa ja
valinnanvaraa riitti! Lisäksi oli
myynnissä ukrainalaista hunajaa. Tilaisuus oli todella lämminhenkinen ja seurakuntakoti pullisteli väkeä, suomalaisia
ja ukrainalaisia. Päivän aikana
lasten kuoro lauloi koskettavasti ukrainalaisia lauluja kitaristin säestyksellä ja taustalla
pyöri kuvia maan eri puolilta,
kauniista maisemista. Tätä
tapahtumaa oli toteuttamassa
paljon ukrainalaisia; suunnittelemassa, ideoimassa, ja erilaisissa käytännön järjestelyissä niin keittiön kuin salinkin
puolella. Myös suomalaiset
osallistuivat, lähinnä tiedotuksen ja kuljetusten muodossa.
Ja nyt, kun joulu on lähestymässä, suunnitelmissa on
jotain kivaa erityisesti ukrainalaislapsille – ehkäpä saadaan
Martat taas mukaan puuronkeittäjiksi. Joulupukki tonttuineenkin tietää jo osoitteen, jossa on paljon kilttejä lapsia. ❦
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Helmerin ruokanurkkaus

❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Rapeiksi paistetut tofupyörykät
ja herkulliset lisukkeet

T

ällä kertaa kokeilin tehdä tällaisia tofu-kikhernepyöryköitä.
Pyörykät olivat hyviä. Makuja näistä ruokaisista tofupyöryköistä löytyi, mutta jokainen voi muunnella mausteita
vaihtelemalla oman mieltymyksen mukaan.
Tietoa tofusta: Tofu valmistetaan samaan tapaan kuin
juusto, soijamaidosta juoksuttamalla ja valuttamalla
ylimääräinen neste pois. Tofu sisältää paljon proteiinia, rautaa ja kalsiumia, mutta rasvaa melko vähän.
Tofu on erinomainen raaka-aine lihan vähentäjän
ruokavalioon.
Kaupoissa on saatavilla lähinnä kahta erilaista tofua: kiinteää tofua ja pehmeää tofua. Kiinteä tofu sopii kaikenlaiseen
ruoanvalmistukseen. Pehmeä tofu sopii jälkiruokiin, smoothieihin ja leivontaan.

Tofu-kikhernepyörykät
200 g kiinteää kylmäsavutofua
1 prk kikherneitä
½ dl maissijauhoa tai vehnäjauhoja
½ dl korppujauhoja
1 rkl öljyä
1 rkl savupaprikajauhetta
1 rkl hienonnettua oreganoa
1 rkl hienonnettua persiljaa
½ tl suolaa
Auringonkukkaöljyä paistamiseen
Huuhtele ja valuta kikherneet ja muussaa ne perunasurvimella. Massa saa jäädä karkeaksi. Sekoita jauhot, mausteet ja öljy joukkoon huolellisesti. Valuta ja kuivaa taputtelemalla tofu
hyvin talouspaperilla. Murustele tofu käsin kikhernemassan

joukkoon ja puristele massa tasaiseksi taikinaksi käsin. Käytä
kertakäyttökäsineitä. Anna valmiin massan vetäytyä puoli tuntia. Muotoile massasta pyöryköitä öljyllä kostutetuin käsin, ettei
massa tartu. Paista pyörykät öljyssä kullanruskeiksi. Käännä
varoen, sillä massa on aluksi haurasta. Tarkkaile pannun lämpötilaa, sillä liian kuumalla pannulla pyörykät jäävät helposti
sisältä raaoiksi. Pyörykät voi kypsentää myös uunissa leivinpaperin päällä niin, että laittaa litteämpiä pyöryköitä. Voitele
öljyllä. Paista 200-asteisessa uunissa noin 20 minuuttia.
Tarjoa tofupyörykät hernepyreen, kaali-omenasalaatin ja esimerkiksi peruna- tai bataattimuusin kanssa. Jälkiruuaksi sopii
suklaa-tofumousse.

Hernepyree
200 g pakasteherneitä
2 rkl auringonkukansiemeniä
2 rkl sitruunanmehua
½ dl auringonkukkaöljyä
suolaa ja mustapippuria
Soseuta ainekset sauvasekoittimella ja mausta pyree suolalla ja
mustapippurilla. Laita jääkaappiin maustumaan.
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Kaali-omenasalaatti
200 g keräkaalia
2 vihreää omenaa
3 rkl auringonkukkaöljyä
3 rkl limen mehua
1 tl sokeria
¼ tl suolaa
Sekoita kastike öljystä, limen mehusta, sokerista ja suolasta.
Suikaloi kaali niin ohueksi kuin pystyt. Kaali on helppo suikaloida ohuiksi suikaleiksi juustohöylällä vuolemalla. Laita kaali
kulhoon kastikkeen kanssa ja sekoita rohkeasti käsin. Käytä
kertakäyttökäsineitä. Pese ja kuori omenat, poista siemenkodat ja paloittele ne pieniksi kuutioiksi. Sekoita omenat kaalin
joukkoon. Halutessa voi lisätä salaattiin raikkaita puolukoita.

Suklaa-tofumousse

Helmerin ruokanurkkaus
❦ Teksti: Rauni Mononen

Mitä lautaselle? planetaarinen ruokavalio
Syö terveellisesti ja pelasta maailma,
ilmastoa vähemmän kuormittamalla.
Vuonna 2019 Lancet-lehdessä esiteltiin kansainvälisen tutkijaryhmän (37 huippututkijaa) raportti, ehdotus planetaariseksi
ruokavalioksi. Se turvaisi riittävän ravinnon maapallolla noin
kymmeneen miljardiin ihmiseen kasvavalle väestölle vuoteen
2050 mennessä. Se myös ehkäisisi huonon ravitsemuksen aiheuttamia kuolemia sekä jarruttaisi ilmastonmuutosta. Raportissa
asetettiin tavoitteet myös ruokatuotannon ympäristövaikutuksille ja jätteiden määrän vähentämiselle.
Planetaarinen ruokavalio tarkoittaa kestävästi tuotettua kasvisperäistä ruokaa. Ruokavalio koostuu pääosin kasviksista,
hedelmistä, täysjyväviljasta, palkokasveista, tyydyttymätöntä rasvaa sisältävistä öljyistä ja sisältää kohtuullisia määriä
kalaa ja kanaa sekä punaista lihaa 14 grammaa päivässä ja
100 grammaa viikossa, lisättyä sokeria ja puhdistettua viljaa.
Maitotuotteita planetaariseen ruokavalioon mahtuu 250 grammaa päivässä, mikä on hieman suomalaisia suosituksia vähemmän.
(Lähde: Duodecim 2021)

Soijarouhekastike 4 henkilölle:
Pehmeä tofu sopii maidottomaan, munattomaan ja vegaaniseen jälkiruokaan esimerkiksi maitotuotteita ja munia korvaamaan. Hyvä esimerkki on tämä suklaa-tofumousse, joka tehdään silkinpehmeästä tofusta. Se hajoaa
helposti palasiksi käsiteltäessä. Pehmeää tofua saa kaupoista myös nimellä silken tofu.
150 g maidotonta tummaa suklaata
400 g pehmeää tofua
1 dl kaurajuomaa
3 rkl vaahterasiirappia
Minttua ja melonia tai muita hedelmiä koristeluun.
Pilko suklaa paloiksi ja sulata se vesihauteessa tai varovaisesti mikrossa. Valuta ylimääräinen neste pois pehmeästä tofusta. Laita huoneenlämpöinen tofu, kaurajuoma
ja vaahterasiirappi astiaan ja sekoita sauvasekoittimella
tasaiseksi. Lisää sulatettu suklaa nauhana koko ajan sekoittaen.
Jaa annoskulhoihin tai laita mousse jälkiruokakulhoon
ja koristele esimerkiksi melonilla ja mintulla. Laita jääkaappiin kylmenemään vähintään puoleksi tunniksi.
Mousse sopii täydellisesti pieniin herkutteluhetkiin tai
jälkiruoaksi.
Helmeri 4-2022

Kuullota 1 sipuli ja 2 valkosipulinkynttä (1 rkl) öljyssä.
Lisää 1 porkkana joko siivuina tai raasteena ja kuullottele hetki.
Lisää ½ dl tomaattisosetta, 1 tlk tomaattimurskaa, 2 dl vettä
ja kiehuta hetki.
Lisää 1 tl suolaa, 1 tl mustapippuria, 1rkl pizzamaustetta ja
300 g tummaa soijarouhetta.
Hauduta 10-15 minuuttia.
Lisää lopuksi 2 dl kaurakasvisrasvasekoitetta.
Kuumenna älä keitä enää.
Tarjoa kokojyväspagetin kanssa bolognesen tapaan.

Punainen linssikeitto 3 – 4 henkilölle:

Kuullota 1 sipuli, 3 valkosipulinkynttä, 2 tl currya,
2 tl juustokuminaa, 1 tl inkivääriä (1½ rkl) öljyssä.
Huuhtele 2 dl kuivattuja punaisia linssejä ja lisää ne ja
1 tlk kookosmaidon, 2 tlk omassa mehussaan kuorittujen
tomaattien ja 2 dl veden kanssa kattilaan.
Keitä kannen alla noin 20 minuuttia tai kun linssit ovat
kypsiä.
Lisää 1 tl suolaa ja ripaus mustapippuria.
Soseuta. Lisää 1 rkl sitruunanmehua tai valkoviinietikkaa ja
1- 2 tl sokeria.
Tarjoa tuoreen kokojyväleivän kanssa.
Nauti terveellisesti ja ilmastoystävällisesti!
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Syksy tullut Pirkallekin
❦ Teksti ja kuva: Keijo Nyström

Helmerien hallituksen jäsen Keijo Nyström kertoo meille adoptiokissansa Pirkan
vauhdikkaista kokemuksista eläimenä ihmisten maailmassa.
Syystervehdys teille kaikille!
Tulihan se syksy vihdoin ja
viimein, vaikka en minä valittaisi, jos kesä olisi vielä jatkunut, sillä minulle sopivat, lämpöiset, ”normaalit” kesäsäät.
Nyt on jo lähimetsässä syksyisen oloista, kun on puista
tippunut lehtiä ja suurin osa
heinistä ja muista kasveista on
maata vasten kaatunut. Sopii
minulle, ettei enää tarvitse ”sukeltaa” heinien joukosta polkua pitkin kävellessä.
Lintuja ei enää paljoa puissa
hypi, vain talitiaiset tulevat minua ”härnäämään” - ja onhan
tuolla yhden talon pensaissa
iso parvi varpusia, kun kuulemma joku syöttää niitä parvekkeellaan. Varpuset pyrähtävät aina välillä sinne parvekkeelle ja taas takaisin pensaisiin. Yritän niitä vainuta, mutta
isäntä pitää hihnaa sen verran
kireällä, etten niihin yllä.
Muuttolintuparvet ovat lentäneet muutamia viikkoja tuosta ylitsemme. Kuulen niiden
äänen jo kaukaa, vaikka ei niitä vielä näkisikään. Hienoja
hetkiä, kun ne auroissa lentävät
talomme yli, jopa minä olen
muutaman kerran katsellut ylilentoa.

Pirkan pehmeät päiväunet

Hiiriä ja myyriä olen muutamia saanut sentään kiinni,
vaikka isäntä ottaakin ne heti
suustani pois. Nehän kuolevat
hampaissani, joten leikkikavereiksi ei niistä ole.
Viime kerralla kerroin kahdesta kissakaverista ja arvatkaa mitä! Nyt on myös yksi
villakoira kaverina. Se tuli
kerran haistelemaan minua,
annoin sen tuoksutella ja sen
jälkeen olemme aina kuonot
vastakkain tervehtineet toisiamme. Pidän siitä, kun se ei
hauku eikä hypi vaan on aivan

Uutisia

Työeläke.fi-palvelusta löytyy
monipuolista eläketietoa
Työeläke.fi-nettipalvelusta
löytyy perustietoa eläkkeistä. Se on myös kätevä reitti
omaan eläkkeeseen ja työeläkeotteeseen. Palvelun tuottaa
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Eläketurvakeskus.

Työeläkeote
Työeläkeotteelta voit seurata
työeläkkeesi kertymistä. Elä-

rauhallinen tavatessamme.
Tällä viikolla olen taas isännän kanssa Lohjalla ”talonmiehenä” ja Kössi-kissaa hoitamassa, sillä sen isäntä lähti
työmatkalle etelään. On niin
mukava loikoilla lasiterassilla,
kun ilmalämpöpumppu puhaltaa sopivan lämmintä ilmaa ja
itse saa seurailla pihalla olevia
variksia ja oravia.
Kössihän on minun ikäinen
leikattu poikakissa, mutta paljon pienempi kuin minä.
Me tulemme aika hyvin toimeen keskenämme, kuitenkin

keotteelta näet, mistä sinulle
on kertynyt eläkettä ja kuinka
paljon. Tarkista omat tietosi
säännöllisesti, vaikka vuosittain. Tämä on tärkeää, sillä
tuleva eläkkeesi lasketaan il���
moitettujen palkkatietojen perusteella.
Työeläkeotteen saavat sähköisesti tai kirjeitse kaikki
18–67-vuotiaat, joilla on työ-

joskus hieman ajan sitä takaa
leikkimielellä ja sen jälkeen
menemme yhdessä syömään
samasta kupista.
Onneksi on syksyn sääksi
vielä aika lämmintä. Sateesta
en oikein pidä, mutta talossa
on parvekkeiden alla penkit,
joissa voin isännän kanssa
istuskella ja katsella ihmisten ja myös erilaisten eläinten touhuja. Siinä muutama
kymmenen minuuttia menee,
minkä jälkeen alkaa hieman
viluttamaan; sitten kotiin syömään ja pehmoiseen sänkyyn
päiväunille. Illalla, kun isäntä
katselee nojatuolissa uutisia,
niin minä hyppään viereiseen
nojatuoliin ja pyydän rapsutuksia, saatan myös nukahtaa
siihen.
Eipä tässä muuta tällä kerralla. Jäädään odottamaan
ensimmäisiä kunnon pakkaskelejä ja lunta maahan, niin
saadaan pimenevistä illoista
hieman valoisampia. Pakkanen sopii minullekin, sillä en
pidä loskakeleistä, koska tassut kastuvat ja niitä joutuu sitten nuolemaan puhtaaksi.
Kaikkea hyvää ja syksyn
jatkoa toivoo Pirkka

eläkelakien mukaan vakuutettua työskentelyä Suomessa.
Työeläke.fi-palvelussa:
❦ Oma eläkkeesi
❦ Laske oma eläkearviosi
❦ Tarkista työeläkeotteesi
❦ Tarkista eläkeikäsi
❦ Hae eläkettä
https://www.tyoelake.fi/
Lähde: Työeläke.fi
Helmeri 4-2022
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Osallistumismaksutili: FI88 1270 3000 1009 95.
Maksaessasi käytä maksuviitettä. Jos maksat useamman tilaisuuden yhdellä kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti
sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.
Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin!
Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin
tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen.

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

Su 6.11. klo 16.00
Gigli-2022 Gaalakonsertti

Hinta: 18,00 e (sisältää konsertin ja soppalounaan)
Maksuviite: 40073
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46-48, Helsinki

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

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

To 17.11. klo 14.00

Hinta: 42,00 euroa
Maksuviite: 40141
Ilmoittautuminen päättynyt
Liput saat Maikki Laivaaralta/Eläke-Eevat ala-aulassa ulko-ovien
oikealla puolella klo 15.20-15.40.

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

Vaarallisia suhteita

Studio Pasila, Ratamestarinkatu 5, Helsinki
Vaarallisia suhteita on villin mielikuvituksellinen päivitys
tunnetusta klassikosta ja Leea Klemolan ensimmäinen näytelmä
Kaupunginteatterissa.
ROOLEISSA: Riitta Havukainen, Juha Jokela, Pertti Koivula, Merja
Larivaara, Kari Mattila, Eija Vilpas, Sari Haapamäki ja Mikko
Virtanen

Vierailu Suomen Kansallisoopperassa
Helsinginkatu 58, Helsinki

Tervetuloa tutustumaan oopperan ja baletin kiehtovaan maailmaan!
Kierroksen aikana käydään työpajoilla, mm. ompelimossa ja
lavastamossa, sekä mahdollisuuksien mukaan pääsalin katsomossa.
Nähdään, mitä kaikkea kätkeytyy kulissien taakse ja kuullaan, miten
monitasoinen prosessi teosten valmistuminen on. Moni ei tule
ajatelleeksi sitä, että meillä on valtava määrä monen erityisalan
huippuosaajia ja kuinka työllistävä oopperatalomme on. Kiertokäynti
Kansallisoopperassa on avartava kokemus.
Tavataan noin viisitoista minuuttia ennen kello 14.00 alkavaa opastusta Oopperatalon palvelupisteellä, jonne on käynti Töölönlahden
puolelta.
Hinta: 12,00 euroa
Viite: 40264
Ilmoittautumiset ja 9.11. mennessä

Hinta: 34,00 euroa
Maksuviite: 40183
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Helmerivetäjä: Rauni Mononen

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Christopher Hampton – Leea Klemola – Rosa Maria Perä

Ti 15.11. klo 11.00
Seniorisoppa

Helsingin Kaupunginteatteri, Suuren näyttämön lämpiö
Eläintarhantie 5, Helsinki
Lupa laulaa mukana
Seniorisoppa® sisältää muistoja ja musiikkia, yhdessä nautitun
keittolounaan ja kiireetöntä jutustelua. Seniorisoppa® tarjoilee
menneiden vuosikymmenten iskelmiä ja laulelmia, joista tutuimmat
varmasti houkuttelevat yhtymään lauluun. Merja Larivaara esiintyy
konsertissa solistina yhdessä näyttelijä Kari Mattilan ja
nelihenkisen orkesterin kanssa.
Aikataulu:
Klo 10.15 ovet avataan
Klo 11.00 konsertti alkaa, ruokailu konsertin jälkeen
Klo 12.30 tilaisuus päättyy
Helmeri 4-2022

Ke 23.11. klo 19.00
Kris och katastrof i Mumindalen
Lilla Teatern
Yrjönkatu 30, Helsinki

Tove Janssonin sarjakuvat ensimmäistä kertaa näyttämöllä! Esitys on
ruotsinkielinen ja se tekstitetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi mobiilisovelluksen kautta. Ensi-ilta on
1.10.2022. Suositusikäraja 10 vuotta.
OHJAUS: Jakob Höglund. ROOLEISSA: Ulriikka Heikinheimo, Lumi
Aunio, Robert Kock, Reetta Moilanen, Elena Rekola, Pia Runnakko,
Ursula Salo, Riina Tikkanen, Alexander Wendelin ja Joachim Wigelius.
Hinta: 32,00 euroa
Maksuviite: 40196
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
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To 8.12. klo 16.30

Ti 13.12. klo 18.00

Joulutunnelmaa Paulin ja Fannyn tyyliin

Kilven Kuoro

Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, Helsinki

Helmereille on varattu tunnin opastus Sinebrychoffin taidemuseon
kotimuseoon, jossa joulupöydät on katettu Paulin ja Fannyn tyyliin.
Tavataan museon sisääntuloaulassa (kassa ja myymälä) noin kello
16.15. Ryhmään mahtuu enintään 15 henkilöä. Ota mukaan
Museokorttisi, jos haluat käydä katsomassa alakerran Kirsikkapuun
alla -näyttelyn. Kotimuseo velottaa vain ryhmäopastuksesta, ei
sisäänpääsystä.
Kotimuseossa loistaa upea joulukuusi. Kaneli, neilikka ja sahrami
tuoksuvat.
Tässä tunnelmallisessa ympäristössä kuulet tarinoita siitä, miten
helsinkiläisissä porvarisperheissä vietettiin joulua. Jouluna pöydät
katettiin herkuilla ja hienoilla astioilla – esillä on joulukattausta
Paulin ja Fannyn tyyliin. Tule mukaan ja löydä joulutunnelmasi
taideaarteiden keskeltä!

Valoa!-joulukonsertti
Uspenskin katedraali
Kanavakatu 1, Helsinki

Tavataan noin puoli tuntia ennen konsertin alkua Uspenskin
katedraalin sisääntulo-ovien ulkopuolella, jossa jaetaan liput.
Kirkossa on numeroimattomat istuimet.
Vuonna 1913 perustettu Kilven Kuoro on tuonut yleisön sydämiin
lämmintä joulutunnelmaa Valoa!-joulukonserteissaan yli kymmenen
vuoden ajan. Uspenskin hämyn kokeneet palaavat konsertteihin vuosi
toisensa jälkeen. Kuoroa johtaa Hanna Remes.
Hinta: 20,00 euroa
Maksuviite:40235
Ilmoittautumiset ja maksut 11.11. mennessä.
Tällä hetkellä täynnä, kysy peruutuspaikkoja.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Kotimuseon nostalgisen joulutunnelman lisäksi pääset ihailemaan
Fanny ja Paul Sinebrychoffin keräämää laajaa, vanhaan
eurooppalaiseen taiteeseen keskittynyttä taidekokoelmaa.
Joulukattaus on esillä 25.11.2022-15.1.2023.

Su 18.12. klo 16.00

Hinta: 9,50 euroa (opastus)
Maksuviite: 40251
Ilmoittautumiset ja maksut 30.11. mennessä.
Tällä hetkellä täynnä, kysy peruutuksia.

Uspenskin katedraali
Kanavaranta 1, (Katajanokka) Helsinki

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ma 12.12. klo 18.30
Leena Krohn - Paula Salminen

Lumen Valon Mysteriumjoulukonsertti

Perinteeksi tulleessa Uspenskin katedraalin
joulukonsertissa saamme nauttia Lumen
Valon kahdeksan laulajan lumoavan kauniista a cappella -laulusta.
Tule nauttimaan ikiaikaisista vokaalimusiikin aarteista ja
hengähtämään pimeyden keskellä. Uspenskin katedraali on valaistu
vastaanottamaan joulun rauhaa. Konsertti kestää noin tunnin.

Ystäväni Pelikaani

Hinta: 26,00 euroa.
Maksuviite: 40277
Ilmoittautumiset ja maksut 25.11. mennessä.

Hurmaava fantasiaseikkailu Kaupunginteatteriin

Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput katedraalin ovella
ennen konserttia klo 15.20-15.40.

Helsingin kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

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

Pe 27.1.2023 klo 10.00 (Huom. aika!)
RSO:n kenraaliharjoitus
Musiikkitalo, Konserttisali
Mannerheimintie 13, Helsinki

David Robertson, kapellimestari, Orli Shaham, piano
Ohjelma: György Ligeti: San Francisco Polyphony, John Adams:
Must the devil have all the good tunes, Sergei Rahmaninov: Sinfonia
nro 1 d-molli op.13

OHJAUS: Irene Aho.
ROOLEISSA: Ylermi Rajamaa, Elias Salonen, Sari Haapamäki, Sofia
Hilli, Inkeri Hyvönen, Juha Jokela, Pertti Koivula, Sanna Majuri,
Unto Nuora, Aino Seppo, Marjut Toivanen, Kaisa Torkkel.

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

Hinta: 37,00 euroa (peruslippu), lastenlippu 19 euroa.
(Ilmoita varauksen yhteydessä, millaisia lippuja varaat).
Maksuviite: 40206
Ilmoittautumiset ja maksut 10.11. mennessä.

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

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ryhmän koko 20 henkilöä. Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40.
Ryhmämme ohjataan pääaulasta konserttisaliin
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki
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Ke-su 5. – 9.4.2023
Helmerien pääsiäismatka Italiaan
Milano, Como-järvi ja ripaus Sveitsiä

Matkalle on ilmoittautunut jo 15 Helmeri-osallistujaa! Varaa
paikkasi pian.
Ensi vuoden pääsiäismatkan kohteena on huippumuodin ja
kulttuurin mekka, Pohjois-Italiassa sijaitseva maan toiseksi suurin
kaupunki, Milano. Milanosta teemme retken myös ihastuttavan
Como-järven maisemiin ja Sveitsin puolelle Fox Townin outletkeskukseen.
Alustava matkaohjelma:
Keskiviikko 5.4. Lento Helsinki-Milano, kiertoajelu,
tervetulolounas
Finnairin aamulento klo 08.00-09.40 Helsingistä Milanoon.
Malpensan lentokentällä on vastassa suomenkielinen opas.
Lentokentältä ajetaan Milanoon (noin 50 km, noin tunti). Milanossa
kahden tunnin kaupunkikiertoajelu. Bussikierroksen aikana
tutustutaan nykyaikaiseen Milanoon Piazza Repubblican
ympäristössä: täällä ovat korkeat pilvenpiirtäjät, mm. Pirelli sekä
modernit liiketalot ja lukuisat hotellit. Sisäänkirjautuminen
keskustassa sijaitsevaan Ibis Centro -hotelliin. Tervetulolounas
hotellin välittömässä läheisyydessä olevassa ravintolassa sisältäen
lasillisen viiniä.
Torstai 6.4. Kaupunkikiertokävely, lounas.
Hotelliaamiainen, ja sen jälkeen kävelykierros, jolla tutustutaan
Milanon tärkeimpiin nähtävyyksiin ja kuullaan samalla kaupungin
historiasta ja nykypäivästä. Ydinkeskustassa nähdään mm. Viscontisuvun marmorista rakennuttama tuomiokirkko Duomo (ei vierailla
sisällä), joka edustaa puhtainta goottista tyyliä Pohjois-Italiassa.
Sen monumentaalisuus, lukuisat tornit, pikkupatsaat ja värikkäät
mosaiikki-ikkunat jäävät vaikuttavana näkynä kävijän mieleen!
Viktor Emanuelin galleriakäytävää pitkin kävellään La Scala
-teatterin aukiolle, jossa nähdään maailman ehkä kuuluisin
oopperatalo. Nähdään myös mahtipontinen Castello Sforzesco, joka
oli Viscontien ja Sforzien asuinlinna. Nykyisin linnassa on museo,
jossa mm. Michelangelon viimeinen Pieta-veistos (sisäänpääsy
lisämaksusta). Tutustutaan myös Milanon kuuluisiin ostoskatuihin.
Klo 13.00 yhteinen kahden ruokalajin lounas kuuluisassa Pavarotti
Milano Restaurant Museumissa, joka sijaitsee Galleria Vittorio
Emanuelessa. Lounaaseen sisältyy lasillinen viiniä ja kahvi.
Pitkäperjantai 7.4. Como-järven Dolce Vita ja ostoksia
Sveitsissä
Hotelliaamiainen, jonka jälkeen lähtö kohti Como-järven
kuvauksellisia maisemia ja naapurimaata Sveitsiä. Matkalla
pysähdytään Como-järven rannalla (ajomatkaa Milanosta noin tunti)
ja tehdään kävelykierros Comon keskustassa. Lounas syödään
Comossa järven rannalla olevassa ravintolassa. Lounaan jälkeen
jatketaan Fox Towniin, Sveitsin puolella toimivaan suureen outletkeskuksekseen, jonne on Como-järveltä vajaa puolen tunnin
ajomatka. Ostosaikaa alueen 160 myymälässä. Illaksi palataan
Milanoon.
Lauantai 8.4. Armani/Silos Museo
Hotelliaamiainen. Aamupäivällä tutustuminen Armani/Silos
-museoon. Kuuluisan italialaisen suunnittelijan Armanin
designmuseo sijaitsee 4500 m2 alueella neljässä kerroksessa. Se
esittelee muotia aina 1980-luvulta lähtien. Museoon siirtyminen
oppaan johdolla julkisia kulkuvälineitä käyttäen, paluu museosta
omatoimisesti. Vapaa-aikaa lounastamiseen ja kaupungilla
kiertelyyn.
Illalla lisämaksullinen (48,-/hlö, minimi 10 osallistujaa) kolmen
ruokalajin illallinen, sis. lasin viiniä, hotellin läheisyydessä.
Illallinen varataan ja maksetaan etukäteen Suomessa.
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Pääsiäissunnuntai 9.4. Vapaa-aikaa ja Milano-Helsinki
Hotelliaamiainen. Huoneiden luovutus. Päivä aikaa kierrellä
kaupungilla ja aistia Milanon pääsiäistunnelmaa. Bussikuljetus
hotellista lentoasemalle, josta Finnairin iltalento Helsinkiin
klo 19.00-22.55.
Matkan hinta: 1.395,00 euroa/hlö.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 260 euroa. Yksimatkustavan (ellei Helmeri-ryhmästä löydä
huonekaveria) on lunastettava yhden hengen huone.
(Hintaan sisältyy: * Finnairin
reittilennot Helsinki-MilanoHelsinki turistiluokassa veroineen *
matkaohjelman mukaiset
kuljetukset suomenkielisen oppaan
johdolla * majoitus, hotelli Ibis
Centro, jaetussa kahden hengen huoneessa * hotelliaamiaiset * 3
lounasta * retkiohjelma ja vierailut ohjelman mukaisesti: Milanon
kiertoajelu, kävelykierros, retki Como-järvelle ja Sveitsiin outlet-keskukseen, vierailu Armani/Silos-museossa, bussilippu museovierailulla
* suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä.)
Ilmoittautumiset: Helmerien nettisivuilla 30.11. mennessä.
Huom! Ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoihin: nimi kuten
passissa, osoite, puhelinnumero, mahdollinen erikoisruokavalio,
Finnairin Plus-kortin nro. Kerro myös, jos varaat pääsiäislauantain
lisämaksullisen illallisen.
Maksut: Varausmaksu 25 % matkan hinnasta eli 348,75/hlö,
maksetaan Helmerien tilille 15.12. mennessä. Loppumaksu
3.2.2023 mennessä.
Maksuviite: 40219
Lentoaikataulu:
ke 5.4. Helsinki-Milano klo 08.00-09.40
su 9.4. Milano-Helsinki klo 19.00-22.55
Hotelli:
Hotel Ibis Milano Centro ***
Via Camillo Finocchiaro Aprile, 2, 20124 Milano MI
Matkan peruutusehdot: Jos matka peruutetaan viimeistään 90 vrk
ennen matkan alkua peritään 10 % matkan hinnasta/henkilö. 89 vrk45 vrk ennen matkan alkua tulleista peruutuksista peritään 25 %
matkan hinnasta/henkilö. 44 vrk-30 vrk ennen matkan alkua tulleista
peruutuksista peritään 50 % matkan hinnasta/henkilö. Tämän jälkeen
tulleista peruutuksista peritään 95 % matkan hinnasta.
Matkaehdot: Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille (matkalla ei
esteettömiä kuljetuksia eikä esteetöntä hotellia, ja retkillä
kävellään). Matka edellyttää minimiosallistujamäärää (15).
Suosittelemme matkavakuutusta! Matkalle tarvitaan voimassa oleva
ulkomaan passi/henkilötodistus.
Matkaan sovelletaan matkan varaushetkellä voimassa olevia Yleisiä
matkapakettiehtoja sekä vastuullisen matkanjärjestäjän, Elämys
Travel & Events Oy:n/Matka-Agentit lisä- ja erityisehtoja.

Ti-pe 25.-28.7.2023
Saarenmaan oopperapäivät 2023
Viro, Kuressaari

Kesä, Viron Saarenmaa ja musiikki kuuluvat yhteen! Saarenmaan
pääkaupungissa Kuressaaressa voi yhä tuntea entisaikojen hengen,
jota luovat tunnelmalliset puistot, kirkot, vanhat mukulakivikadut ja
vuosisatoja vanhat aumakattoiset talot niiden varsilla. Ja musiikki!
Saarenmaan tärkein nähtävyys on Kuressaaren historiallinen Piispanlinna, joka on yksi parhaiten säilyneitä keskiaikaisia linnoja koko
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Baltiassa. Komea linna hallitsee koko kaupunkia. Sekä linnan puistossa että muualla kaupungilla järjestetään kesäisin erilaisia tapahtumia ja konsertteja, ja linna toimii myös Saarenmaan oopperapäivien päänäyttämönä. Oopperapäivien aikaan linnassa kuullaan maailmankuulujen säveltäjien teoksia, konsertteja järjestetään myös
kirkoissa ja kaupungin puistoissa. Vuoden 2023 oopperapäivien musiikista vastaa tunnettu ja tasokas Maria Biesu -kansallisoopperaja balettiorkesteri Moldovasta. Ohjelmistossa on jälleen maailman
tunnetuimpia ooppera- ja balettiteoksia, ja tällä matkalla koetaan La Boheme -ooppera ja Joutsenlampi-baletti. Oopperapäivien tilaisuudet järjestetään ulkoilmassa, Piispanlinnan pihalla, jossa
on suuri telttakatos.

toksessa * hotellin saunaosaston ja uima-altaiden käyttö niiden aukioloaikoina.) * hytit ja ateriat laivamatkoilla.
Lisämaksusta: yhden hengen huonelisä 300 euroa
(yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone – kysy
mahdollista Helmeri-kaveria)

Matkaohjelma:

Huom! Ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoihin: nimi kuten
passissa, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollinen
erikoisruokavalio, syntymäaika laivayhtiötä varten.

Tiistai 25.7.
Helsinki-Tallinna, Viking Gabriella klo 10.30-13.15. Laiva lähtee Katajanokan terminaalista. Saapuminen Tallinnaan, jossa opas ja bussi
vastassa. Satamasta matka jatkuu ensiksi kohti Virtsun satamaa,
josta siirrytään lautalla Muhun saarelle. Jatketaan edelleen Saarenmaalle ja sen maakunnan pääkaupunkiin, Kuressaareen. Majoittuminen kylpylähotelliin ja illallinen.
Keskiviikko 26.7.
Aamiainen hotellissa. Päivän ohjelmassa kierros Saarenmaalla:
nähdään Saarenmaan kaunista maaseutua ja rantamaisemia, mm.
Anglan tuulimyllyt ja käsityökeskus, Karjan kirkko, Kaalin kraateri.
Retken aikana vieraillaan paikallisten käsityöläisten luona ja pientiloilla, joissa kasvatetaan mm. erilaisia maustekasveja ja yrttejä,
valmistetaan hilloja, sinappeja ja muita paikallisia erikoisuuksia.
Retken aikana lounas. Illalla oopperapäivien ohjelmistossa
Puccinin ooppera La Boheme.
Torstai 27.7.
Aamiainen hotellissa, ja vapaata aikaa nauttia hotellin
kylpyläpalveluista, kierrellä
Kuressaaressa ja ympäristössä. Iltaa vietetään taas Piispanlinnan suojissa, jossa uppoudutaan Tšaikovskin balettiin Joutsenlampi.
Perjantai 28.7.
Aamiainen hotellissa. Bussimatka Muhun saarelle ja Kuivastun satamaan, josta lauttamatka mantereelle ja bussilla edelleen Tallinnaan.
Matkalla keittolounas. Tallinnasta laivamatka Helsinkiin klo 17.30
-20.00.
Hotelli:
Asa Spa Hotel ***, Pargi 16, Kuressaare 93810 Estonia
Hotelli sijaitsee keskustan tuntumassa purjesataman ja Piispanlinnan läheisyydessä. Entinen nimi Ryytli Spa. Vesikeskus/kylpylä:
terveyskylpylä, jossa erilaisia lisämaksullisia hoitoja, kauneussalonki, 25 m sisäuima-allas, sauna, kuntosali.
Laiva-aikataulu (alustava):
Helsinki-Tallinna, Viking Gabriella klo 10.30-13.15 *
Tallinna-Helsinki, Viking XPRS klo 17.30-20.00.
Matkan hinta: 730,00 euroa/hlö
(Hintaan sisältyy: laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking Linen laivalla kansipaikoilla * bussikuljetukset Tallinnasta Kuressaareen ja takaisin virolaisella tilausajobussilla * lauttamatkat Virtsun
satamasta Muhun saarelle ja takaisin * majoitus jaetussa standardluokan kahden hengen huoneessa Asa Spa -hotellissa * hotelliaamiaiset, 1 illallinen, 1 lounas ja 1 keittolounas * saarikierros tutustumiskäynteineen suomea puhuvan oppaan johdolla * lippu La Boheme -oopperaan (ke) ja Joutsenlampi-balettiin (to), istumapaikat
katsomon keskisijainnilla, ooppera esitetään ulkoilmassa, telttaka-
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Maksut: Varausmaksu 25 % matkan hinnasta eli 182,50/hlö,
maksetaan Helmerien tilille 13.1. mennessä. Loppumaksu 29.5.
mennessä.
Maksuviite: 40280.
Ilmoittautumiset: Helmerien nettisivuilla 5.1. mennessä.

https://www.saaremaaopera.com/
TÄRKEÄÄ: Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille (matkalla ei
esteetöntä hotellia eikä esteettömiä kuljetuksia, retkillä kävellään).
Suosittelemme matkavakuutusta!
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Elämys
Travel & Events Oy/Matka-Agentit. Matkalla noudatetaan Yleisiä
Matkapakettiehtoja sekä matkanjärjestäjän erityisehtoja.
Matka-asiakirjat:
Matkalle tarvitaan mukaan voimassa oleva ulkomaan passi tai EUhenkilökortti.

Tulossa:
To 2.3.23 klo 19.00 Giacomo Puccini, Turandot-ooppera,
Kansallisooppera
Su 7.5.23 klo 14.00 HS esittää: Musta laatikko 19, Kansallisteatteri

Tarkemmat tiedot uusista tapahtumista ja mahdollisista
muutoksista tulevat Helmerien kotisivuille: www.helmeri.fi.
Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

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

Helsingin Merkonomit ry:n
syysvuosikokous
pidetään keskiviikkona 9.11.2022 kello 17.30
Keskustakirjasto Oodin ryhmätila 3:ssa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
syyskokousasiat.
Tervetuloa!
Helsingin Merkonomien hallitus
Helmeri 4-2022

Tapahtumakalenteri

JOULUN AJAN ELÄMYKSIÄ
ANDALUSIA
18.-26.12. • alk. 1.295,Kylpyläjoulu
HAAPSALUSSA
22.-26.12. • alk. 380,TALLINNA
23.-26.12. • alk. 210,TARTTO
23.-26.12. • alk. 355,Sagadin kartano
VIROSSA
23.-26.12. • alk. 359,-

PITKIÄ LOMIA

Espanjan aurinkorannikko on mainio
paikka ottaa ”varaslähtö” kevääseen!

TORREMOLINOS,
huoneistohotelli Bajondillo
6.2.-2.3. / 5.-30.3. • alk. 1.185,FUENGIROLA,
huoneistohotelli Pyr Fuengirola
21.1.-13.2. • alk. 1.295,-

MATKA-AGENTTIEN ERIKOISOSAAMISTA ON MYÖS ESTEETÖN MATKUSTUS!
AURINKOINEN TENERIFFA 23.2.-9.3. • alk. 1.875,Esteetön huoneistohotelli Mar y Sol Los Cristianoksessa. Puolihoito,
retki- ja jumppaohjelmaa. Matkanjohtajana, fysioterapeutti Sari Kivimäki.

KEVÄINEN KREETA 9.-16.5. • alk. 1.499,Esteetön Eria Resort -hotelli Malemessa lähellä Haniaa.
Puolihoitoateriat, yhteistä ohjelmaa.

OMATOIMIMATKALLE esteettömästi – minne vain, milloin vain – pyydä tarjous!

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

Matka
agentit

Helmerien tapahtumakalenteri 20 22-20 23
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Su 6.11.
Ke 9.11.
To 10.11.
Ti 15.11.
To 17.11.
Ke 23.11.
To 8.12.
Ma 12.12.
Ti 13.12.
Su 18.12.
2023
Pe 27.1.
Ke-su 5.-9.4.
Ti-pe 25.-28.7.

16.00
17.30
19.00
11.00
14.00
19.00
16.30
18.30
18.00
16.00

Gigli-2022 Gaalakonsertti, Savoy-teatteri
Syysvuosikokous, Keskuskirjasto Oodi
Vaarallisia suhteita, Studio Pasila
Seniorisoppa, Kaupunginteatterin lämpiö
Vierailu Oopperatalossa
Kris och katastrof i Mumindalen, Lilla Teatern
Joulutunnelmaa, Sinebrychoffin kotimuseo
Ystäväni pelikaani, Helsingin kaupunginteatteri
Valoa!, Kilven Kuoro, Uspenskin katedraali
Mysterium, Lumen Valo, Uspenskin katedraali

42,00 e, 40141
34,00 e, 40183
18,00 e, 40073
12,00 e, 40264
32,00 e, 40196
9,50 e, 40251
37/19,00 e, 40206
20,00 e, 40235
26,00 e, 40277

10.00

RSO:n kenraaliharjoitus, Musiikkitalo
Helmerien pääsiäismatka Milanoon
Saarenmaan oopperapäivät 2023, Kuressaari

5,00 e, 40222
1395,00 e, 40219
730,00 e, 40280

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

Helmeri 4-2022
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Yhteystietoja:
– lehti
Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

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

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

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

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

MJK-instituutti, info@mjk.fi
(Työttömyyskassa Finka)
1.1.22 alkaen:
Avoin työttömyyskassa A-kassa
PL 116
00531 Helsinki
Puhelinpalvelun numero on 020 690 455 (ma – pe klo 8.30 – 15.00)
https://a-kassa.fi/asiakaspalvelu/
Työttömyyskassa YTK
www.smyl.fi
Liity YTK Työttömyyskassan jäseneksi

Tervetuloa Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi!
Tutustu: www.helmeri.fi , Liity: www.smyl.fi

Liity jäseneksi tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme uuden jäsenen ja suosittelijan.
Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten jäsenetujen lisäksi uusi
jäsen ja suosittelija saa liittymisetuna

20 %:n alennuksen päivän parhaasta majoitushinnasta
Metropol Hotels -hotelleissa.
Metropol-hotellit Tallinnassa:
• Metropol Hotel -Roseni 13, 10111 Tallinna
• Metropol Spa Hotel - Roseni 9, 10111 Tallinna
Majoitushinnat Metropol-hotellissa sisältävät:
• aamiaisen Pizzanaut-ravintolassa
• Tervetuloa-lahja huoneessa, kuohuviinipullo
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• erikoishintaan 10 euroa / 3 tuntia Metropol Spa -hotellin kylpylän
käyttö (hotellit on yhdistetty käytävillä)
Majoitushinnat Metropol Spa-hotellissa sisältävät:
• aamiaisen Nomad-ravintolassa
• Tervetuloa-lahja huoneessa, kuohuviinipullo
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• kuntosalin käyttö
• kylpylän käyttö (4 saunaa, uima-allas, 4 poreallasta, spa-baari)
Liity heti! www.smyl.fi
Etu on voimassa vuoden 2023 loppuun kulloinkin voimassa olevan
varaustilanteen mukaisesti.
Varausohjeet saat maksettuasi jäsenmaksun.
Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan valitsemastasi
laivayhtiöstä.

Helsingin Merkonomit ry:n jäsenedut

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

Helsingin Merkonomit ry:n jäsenmaksut vuonna 2022

• Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
• 112 euroa koko kalenterivuosi 2022
• Seniorijäsenyys (yli 65 v*)) 59 euroa
• Opiskelijajäsenyys 0 euroa
• Kaikki jäsenmaksuluokat ovat verotuksessa vähennyskelpoisia!
*) Jäsen siirtyy automaattisesti seniorijäseneksi täyttämis vuotta (65 v) seuraavan
vuoden alusta alkaen.

Työttömyyskassojen jäsenmaksut 2022:

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

