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Luonto tarjoaa taas parastaan. Metsän 
herkut, sienet ja marjat, ovat parhaim-
millaan. Ruokapalstalla Anni Puron-

taa tarjoaa puolukkaherkkuja. Anni kan-
nustaakin meitä metsään ja marjaan. Il-
maiset vitamiinit ja terveellistä hyötylii-
kuntaa samalla kertaa.

Hyvän työn tekee myös tavaroiden 
kierrättäjä. Tavaraa kerääntyy helposti yli 
oman tarpeen ja säilytys on aina ongel-
mallista. Minne ylimääräisen tavaran sai-
si? Kävin tutustumassa Pääkaupunkiseu-
dun kierrätyskeskuksen Helsingin Hieta-
lahden myymälään ja työpajoihin. Se teki 
vaikutuksen. Käytettyä, hyvää tavaraa on 
vaikka miten paljon – sitä saa ostaa edul-
lisesti sellaisenaan, taitavasti kunnostet-
tuna tai kokonaan uudeksi muokattuna. 

Mikään tavara ei ole turhaa, kaikkea voi 
käyttää uudelleen. Voit tutustua lehtem-
me välityksellä Kierrätyskeskukseen. Sen 
toimintaa esittelee meille muun muassa 
yhdistyksemme jäsen Hannele Jantunen.

Liisa Kotimäki puolestaan toimii Hel-
singin puistokummina. Ympäristöasiat 
ovat Liisalle tärkeitä ja häntä ilahduttaa, 
kun saa tehdä päivän hyvän työn. Liisa 
liikkuu puistoissa roskapihtien kanssa 
mottonaan: Roska päivässä, kaksi par-
haassa. Lue Liisan arvokkaasta vapaaeh-
toistyöstä puistokummina.

Olemme saaneet ilahduttavasti uusia 
jäseniä kesälläkin. Kävin jututtamas-
sa yhtä uutta Helmeriä, Varpu Hyvöstä, 
Apteekkien Eläkekassasta. Hän kertoi 
tutustuneensa etukäteen toimintaamme 

ja oli tyytyväinen hyviin jäsenetuihin ja 
aktiiviseen Helmeri-toimintaan. Tervetu-
loa toimintaamme uudet Helmeri-jäsenet!

Tutustu syksyn toimintaamme Tapah-
tumasivuillamme. Sieltä löytyy jokaiselle 
jotakin. Ensi kevääksi on muun muassa 
luvassa Krakovan matka. Nettisivujamme 
kannattaa seurata, koska uudet tapahtu-
mat ovat siellä ensimmäisinä.

Opiskelut ja koulut alkoivat. Minkä-
laisia ovat äidin tunteet, kun oma lapsi 
aloittaa koulun? Hanna Kukkonen avaa 
kolumnissaan tuntojaan lapsen lähtiessä 
koulutielleen.

Työn ja opiskelun iloa!

Merja Äimänen

PÄIVÄN HYVÄT TYÖT

Parempi menettää vähän rahaa kuin vähän ystävyyttä.
(Madagaskarilainen sananlasku)

Pääkirjoitus

Lähde luontoon.
Kaunista syksyä!
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❦  Teksti: Liisa Kotimäki 
Kuvat: Pirjo Onza

Puistokummit on Helsin-
gin kaupungin koordi-
noima hanke. Se tarjoaa 

vapaaehtoisille, puistojen hy-
vinvoinnista kiinnostuneille 
helsinkiläisille mahdollisuu-
den päästä hoitamaan oman 
asuinalueensa viheralueita. 
Rakennusvirasto tarjoaa työ-
välineet. Roskapihdit ja huo-
mioliivit ovat puistokummin 
tärkeimpiä varusteita innok-
kaan mielen lisäksi. Kummeja 
voi nähdä kaikissa kaupungin 
puistoissa, sillä kummiksi voi 
ryhtyä mihin tahansa puistoon. 
Puistokummeiksi pääsevät 
kaikki halukkaat. 

Olen toiminut puistokummi-
na useita vuosia. Kulkiessani 

jalan alueellamme Vartioky-
lässä poimin aina muutaman 
silmää häiritsevän roskan kä-
velyreitiltäni ja kuljetan sen 
vaikkapa omaan roskasäili-
öön. Jo muutaman iloisesti 
loistavan savukeaskin, jääte-
löpaperin, tölkin tai hampu-
rilaisrasian poistaminen tien 
ja polkujen viereltä parantaa 
maisemaa. Ympäristöstä löy-
tyy ihmeen paljon kaikenlaista 
roskaa. Harrastusta varten on 
taskussani varmuuden vuoksi 
pieni muovipussi. Kokeilkaa 
ihmeessä! Roska päivässä te-
kee hyvän mielen.

Ympäristöasiat ovat minulle 
tärkeitä. Keväällä pidän niin 
sanotun talkoopäivän, jolloin 
kerään kävelyreittini varrelta 
talven aikana kertyneet roskat 
säkkiin. Roskapihdit ovat ko-

vassa käytössä ja roskia kertyy 
nopeasti pussillinen. 

Alkukesästä taas kerään lä-
hialueelta pujot pois. Myös 
jättipalsamit ovat olleet listal-
lani useita vuosia. Olen kitke-
nyt aktiivisesti jättipalsamia 
Kiviportintien ja Huntutien 
välissä olevalta, vajaan kilo-
metrin mittaiselta kaupungin 
avo-ojan reunoilta. Jättipalsa-
min kerääminen on helppoa, 
koska kasvi irtoaa helposti 
maasta juurineen. Tärkeintä 
on estää kasvin siementämi-
nen, jolloin kasvuston hä-
vittäminen kokonaan saattaa 
onnistua muutamien vuosien 
aikana. Pujo ja jättipalsami 
ovat vieraslajeja, joiden levi-
ämistä luonnossa pitää estää. 
Muutamia kertoja aiempina 
vuosina kaupunki on hoitanut 

keräämieni pujojen ja jättipal-
samikasojen poiskuljetuksen.  

Puistokummina toimimises-
ta saa itselleen hyvän mielen, 
siistin ja kauniin ympäristön 
sekä mahdollisuuden tutustua 
uusiin ihmisiin. Lähinaapu-
reilleni olen esimerkiksi kerto-
nut jättipalsamin kasvustojen 
hävittämisestä, koska kasvi 
on levinnyt avo-ojan reunoilta 
muun muassa naapurien ton-
teille. ❦

Lisätietoa Puistokum-
mitoiminnasta ja puis-
tokummiksi ryhtymises-
tä saa Rakennusviraston 
Hyvä kasvaa Helsingis-
sä -liikkeen verkkosi-
vuilta:
www.hyvakasvaa.fi/

Hei, olen 
puistokummi!

Hyvällä asialla!  
Viheralueista 

huolehtiminen on 
hyvä harrastus, 

sanoo Liisa 
Kotimäki.

Liisa Kotimäki: Roska päivässä, kaksi parhaana.
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❦  Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Kuudentoista hengen Hel-
meri-ryhmä vieraili ke-
väällä Helsingin yliopis-

tolle kuuluvassa Kansallis-
kirjastossa Senaatintorin tun-
tumassa. Oppaana toimi kir-
jastonhoitaja Raija Mayow. 
Kansalliskirjaston digitoimasta 
materiaalista meille kertoi in-
formaatikko Leena Jansson.

Kansalliskirjaston kierrok-
sella tutustuttiin kirjastora-
kennusten arkkitehtuuriin ja 
kokoelmiin. Kuultiin koko-
elmien muodostumisesta ja 
historiasta sekä vapaakappa-
lekokoelmasta ja siihen liit-
tyvistä tehtävistä. Kävimme 
myös harvoin suurelle yleisöl-
le avoinna olevassa Heikki A. 
Reenpään kokoelmahuonees-
sa. Siellä oleva kokoelma on 
yksi arvokkaimmista Kansal-
liskirjaston saamista lahjoituk-
sista kautta aikojen.  

Kansalliskirjasto kerää tal-
teen kaikki suomalaiset www-
sivut, joita on kerätty vuodes-
ta 2006 alkaen. Niitä on 700 
miljoonaa yksittäistä sivua tai 
kuvaa. Radio- ja tv-ohjelmat 
arkistoidaan kokonaan säh-
köisesti kymmeneltä radio- ja 
tv-kanavalta. Muilta kanavilta 
talletetaan puolenvuoden tai 
viikon ohjelmat. Ne ovat tal-
lessa omalla serverillä ja käy-
tettävissä työasemalla, josta 
ei voi kopioida tai tallentaa 
tietoja. 

Painotuotteet, kuten Hel-
meri-lehden vuosikerrat, on 
arkistoitu pysyvästi vapaa-
kappalekirjastoon. Tarkoi-
tuksena on vapaakappaleiden 
pysyvä säilyttäminen tuleville 
sukupolville sekä niiden saat-
taminen tutkijoiden ja muiden 
tarvitsijoiden käyttöön. Kan-
salliskirjaston lisäksi viidessä 
eri kirjastossa ympäri maata 
voi tutustua vapaakappaleisiin: 

painotuotteisiin, tallenteisiin, 
verkkoaineistoon, televisio- ja 
radio-ohjelmiin. 

Luku ja lehtisalit
Opastettu kiertokäynti tarjosi 
mahdollisuuden tutustua histo-
rialtaan ainutlaatuiseen kirjas-
tokortteliin. Kansalliskirjasto 
on Suomen suurin ja vanhin 
tieteellinen kirjasto, jonka kan-
sallisaarteita vaalitaan tarkasti. 

Pohjoissaliin on sijoitettu 
kansalliskokoelman mikrofil-
mit ja filmikortit, käsikirjaston 
kotimaiset aikakauslehdet, tie-
teellisten seurojen sarjat sekä 
muutamia ulkomaisten lehti-
en mikrofilmejä. Eteläsaliin on 
puolestaan sijoitettu käytetyin 
käsikirjallisuus, sanakirjat, 
hakemistot ja valtiopäiväasi-
akirjat. Rotunda on kirjaston 
laajennusosa, jossa on kuu-
si kerrosta. Soikean avoimen 
keskitilan ympärille on sijoi-
tettu kaikkiin kerroksiin säteit-
täin kaksipuolisia hyllyjä.

Pohjoisessa lukusalissa voi 
ihastella salin vasemmasta 
yläpäädystä löytyvää Magnus 
Enckellin Kulta-aika-maalaus-
ta vuodelta 1904.

Kansalliskirjasto kulttuu-
riomaisuutta säilyttämällä, 
kartuttamalla ja dokumentoi-
malla mahdollistaa kulttuuri-
perinnön siirtämisen tuleville 
sukupolville. Konservoimal-
la, mikrokuvaamalla ja digi-
toimalla voidaan kirjallisia 
kulttuuriaarteitamme pelastaa 
tuhoutumasta.

Ennen kierroksen alkua oli 
mahdollisuus tutustua Kupo-
lisalissa ja Galleriassa esillä 
oleviin näyttelyihin. ❦ 

Rymyä, raikua, ärräpäitä - 
Vuosisata suomalaista sar-
jakuvaa -näyttely on Kan-
salliskirjaston kupolisalissa 
esillä 15.10.2011 saakka.

Vierailu Kansalliskirjastossa 

Pohjoinen lukusali. Vasemmalla oppaamme kirjastonhoitaja Rai-
ja Mayow ja edessä tietokoneen äärellä informaatikko Leena 
Jansson. 

Rakennuksessa on paljon upeita yksityiskohtia, tässä Rotunda-
salin portaikkoa.

Yhteystiedot:
Kansalliskirjasto
PL 15, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Käyntiosoite: 
Unioninkatu 36
www.kansalliskirjasto.fi

Helsingin  

Merkonomit  

vieraili 19.5.2011 klo 

17–18.30 Kansallis-

kirjastossa. 
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❦  Teksti ja kuva: Merja Äimänen 

Helsingin Merkonomien ja 
samalla SMYL-liiton jä-
seneksi liittyi alkukesäs-

tä Apteekkien Eläkekassan ta-
louspäällikkö Varpu Hyvönen, 
jonka mielestä merkonomi-
koulutus on antanut hyvän 
pohjan hänen työtehtäviinsä. 

- Kävin Helsingin kauppa-
koulu ja -opistoa Sturenkadul-
la. Sieltä jäi erityisesti mielee-
ni matematiikan opettajamme, 
joka sai minut innostumaan 
matematiikasta. Päivääkään en 
ole ollut markkinointiin liitty-
vissä tehtävissä, mutta onnek-
si koulutus antoi hyvät eväät 
muuhunkin, kiittelee Varpu 
entistä opinahjoaan. 

Pienessä eläkelaitoksessa on 
mukava työskennellä

Varpu Hyvönen valmistui 
markkinointimerkonomiksi 
vuonna 1978. Sen jälkeen on 
hän on työskennellyt pitkään 
eläkekassojen palveluksessa: 
ensin Liikennepalvelualojen 
Eläkekassa Viabekissa, enti-
seltä nimeltään Bensiinikaup-
piaitten Eläkekassa, ja nykyi-
sin Apteekkien Eläkekassassa. 

- Työurani aloitin kesähar-
joittelijana Marian sairaalan 
potilastoimistossa, johon mi-
nua pyydettiin vakinaiseksi 
heti, kun valmistuin. Ehdin 
olla siellä pari vuotta, ennen 
kuin siirryin Euromarketin kir-
janpitäjäksi. Sekin työsuhde 
jäi kahden vuoden pituiseksi, 

sillä huomasin lehdestä ilmoi-
tuksen Bensiinikauppiaitten 
Eläkekassan toimistosihteerin 
paikasta. Hain paikkaa ja sain 
sen.     

Työ Bensiinikauppiaitten 
Eläkekassassa ei jäänyt kak-
sivuotiseksi vaan Varpu Hy-
vönen viihtyi siellä peräti 
25 vuotta. Hänen tehtävänsä 
muuttuivat pikkuhiljaa vaati-
vimmiksi ja hän eteni vähitel-
len eläkekassan talouspäälli-
köksi. Eläkekassoja Varpu ei 
ole jättänyt, mutta bensiini-
kauppa vaihtui apteekkeihin. 
Varpu työskentelee nykyisin 
Apteekkien Eläkekassan ta-
louspäällikkönä.

- Apteekkien Eläkekassas-
sa tuli viisi vuotta täyteen. 
Meillä on kolmentoista hen-

gen organisaatio, joka jakau-
tuu kolmeen ryhmään: eläke, 
talous ja kiinteistö. Itse olen 
talousryhmän esimies ja täl-
lä hetkellä ryhmääni kuuluu 
neljä rautaista ammattilaista, 
joiden kanssa on ilo työsken-
nellä.  Vastaan kirjanpidosta, 
tilinpäätöksestä ja back-office 
-toiminnoista.

Varpu viihtyy hyvin työs-
sään eläkekassassa: tehtävä-
kenttä on laaja ja erittäin mie-
lenkiintoinen.

- Monipuolisista töistäni 
voisin mainita muun muassa 
vakavaraisuus- ja katelasken-
nan sekä Finanssivalvonnalle 
toimitettavat viranomaisrapor-
tit. Vastaan koko kassan tasol-
la henkilöstöhallinnosta ja toi-
min hallituksen sihteerinä.  

Merkonomikoulutuksesta hyvät eväät 
taloushallinnon vaativiin tehtäviin

Uusi Helmeri-jäsen Varpu Hyvönen:
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Jäsenedut kiinnostavat

Uutena Helmeri-jäsenenä 
Varpu Hyvönen kertoo tu-
tustuneensa yhdistyksen ja 
SMYL-liiton jäsenlehtiin ja 
nettisivuihin. Ja on tyytyväi-
nen tarjontaamme.

- Mukavasti näyttää olevan 
jäsenetuja ja minua kiinnosta-
vat erilaiset retket. Osallistun 
mielelläni, jos aikataulu sopii 
omaan kalenteriin, vastaa Var-
pu kysymykseen, aikooko olla 
aktiivisesti mukana toiminnas-
samme.

Kiireisen työn vastapainok-
si Varpu harrastaa liikuntaa ja 
taidetta.

- Olemme mieheni kanssa 
nykyisin kahdestaan, koska 
lapset ovat muuttaneet omil-
leen. Aikaa jää enemmän har-
rastuksille. Pidän kaikenlai-
sesta liikkumisesta: harrastan 
sauvakävelyä yhdessä mieheni 
kanssa sekä käyn ohjatussa lii-
kunnassa, pacessa. Mieleinen 
harrastus on myös akvarelli-
maalaus. ❦

Apteekkien Eläkekassa on yksityisapteekkien oma 
eläkevakuuttaja. 

Eläkekassa on perustettu vuonna 1864 ja on Suomen 
vanhin eläkelaitos.

Apteekkien Eläkekassa hoitaa työntekijän eläkelain 
(TyEL) mukaista peruseläketurvaa, jonka piiriin kuuluvat 
kaikki apteekeissa työskentelevät työntekijät työsuhteen 
pituudesta tai työalasta riippumatta.

Eläkekassa hoitaa lisäksi yrittäjän eläkelain (YEL) 
mukaista peruseläketurvaa, jonka piiriin kuuluvat 
apteekkarit ja heidän apteekkityössä avustavat 
perheenjäsenensä.

Eläkekassassa vakuutetut ovat kassan jäseniä. Jäsenistä 
TyEL-vakuutettuja on noin 7600 ja YEL -vakuutettuja yli 
670.

Työnantajat, jotka ovat ottaneet TyEL–vakuutuksen, ovat 
kassan kannattajaosakkaita. Kannattajaosakkaita ovat 
yksityisapteekkien apteekkarit sekä eräät apteekkialan 
järjestöt ja yritykset. Yhteensä kannattajaosakkaita on 
625.

Eläkkeensaajia kassassa on yli 4500. Vuosittain eläkkeitä 
maksetaan noin 63 miljoonaa euroa. Eläkevastuu TyEL:n 
osalta on 364 miljoonaa euroa ja TEL -lisäeläketurvan 
osalta 28,6 miljoonaa eúroa.

Eläkekassan sijoitusomaisuus on noin 452 miljoonaa 
euroa.

Apteekkien Eläkekassa
www.aekassa.fi
Kalevankatu 13, 00100 Helsinki
Puhelin: (09) 6126 270, faksi: (09) 6126 2710
Sähköposti: etunimi.sukunimi@aekassa.fi

Kutsu  
Helsingin Merkonomit Ry:n 
Syysvuosikokoukseen
Aika:  torstai 24.11.2011  klo 18.00

Paikka:  Helsingin Merkonomien toimisto, 
  Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki

TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösval-

taisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsi-

joiden valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2012
7. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituk-

sen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja 
toimielimien jäsenille maksettavien korvausten pe-
rusteista

8. Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen 
ja seniorijäsenen jäsenmaksun  sekä mahdollisen 
liittymismaksun suuruus ja tukijäsenten jäsen-
maksun vähimmäismäärä.

9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2012
10. Päätetään tilintarkastajien palkkioista
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökoh-

taiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 
2012 tilejä ja hallintoa

12. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
13.  Muut mahdolliset asiat
14. Ilmoitusasiat
15.  Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Helsingin Merkonomit ry
Hallitus

Tiedot 31.12.2010 tilanteesta.

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto  
- SMYL ry:n

sääntömääräinen syysliittokokous  
lauantaina 26.11.2011 klo 15

Aboa Vetus & Ars Nova,  
Itäinen Rantakatu 4-6, 20700 TURKU
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❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Voiko työ olla kuin leik-
kiä?  Työpaikalla luovuut-
ta saa käyttää vapaasti ja 

askarrella koristeita, koruja 
ja leluja mitä erilaisimmista 
materiaaleista. Voisi kuvitel-
la, että ollaan Strömsössä. Ei 
kuitenkaan vaan Hietalahden 
Kierrätyskeskuksessa Helsin-
gin Lönkalla Hietalahdessa. 
Käden tuotoksiaan minulle 
esittelevät iloisina Näprä Kä-
dentaitopalvelussa työskente-
levät osastovastaava Marja 
Peltola ja Hannele Jantunen, 
Helmeri-jäsen.

Hietalahden kaupassa ta-
paan Hannelen, jolla on pääs-
sään vaaleanpunaiset jänön 
korvat. Mitä ihmettä, työssä? 
Hannele nauraa, että tänään 
on tällainen askarteluteema. 
Hämmästelen myös kaupan 
hienoja, vanhoja huonekaluja 
ja astioita. Vieläpä uskomatto-
man edullisia. Miten minulta 
on jäänyt tällainen aarreait-

Luovaa kierrätystä
ta väliin? Hannele esittelee 
kaupan tuotteita ja kertoo, 
että kaikki myynnissä olevat 
tavarat ovat hyviä: ehjiä ja 
puhtaita. Huonokuntoiset an-
tiikkihuonekalut päällystetään 
kierrätetyillä kankailla oman 
talon verhoilupajassa.

Hannele Jantunen on työs-
kennellyt runsaan vuoden 
Kierrätyskeskuksessa. Hän ei 
omien sanojensa mukaan juuri 
muualta vaatteitaan ja astioi-
taan hanki. Omalta työpaikalta 
kun löytää mitä vain.

- Eräs rouva halusi ostaa 
Gaborin kengät ja löytyivät-
hän nekin, muistelee Hanne-
le kenkähyllyllä asiakkaiden 
toiveita.

Helsingin Hietalahden kier-
rätyskeskuksessa työskentelee 
noin viisikymmentä henkilöä, 
joista viitisen on pysyvässä 
työsuhteessa. Kierrätyskeskus 
tarjoaa työpaikan usein työt-
tömille ja vajaatyökykyisille. 
Hannele kehuu, että heillä on 
mukavaa, rentoa työporukkaa.  

Materiaalia 
taitaville 
käsille.

Hannele (vas.) 
ja Marja  
askartelevat.

Kierrätyskeskuksella 
on kolme kauppaa 
Helsingissä, yksi 
Espoossa ja yksi 
Vantaalla. Kauppojen 
yhteystiedot löytyvät 
osoitteesta: 
www.kierratyskeskus.fi
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www.kierratyskeskus.fi

Kierrätyskeskus
Hietalahden kauppa 
Lönnrotinkatu 45,
00180 Helsinki 
0400 348 112

Noutopalvelu Helsinki:
(09) 310 887 10
(09) 310 887 30

Yksilöllisiä koruja ja design-
vaatteita

Kierrätystavarasta tehdään 
pieniä ihmeitä: valmistetaan 
muun muassa yksilöllisiä de-
sign-vaatteita. Plan B on kes-

kuksen oma uusiotuotemallis-
to, joka syntyy vanhoista vaat-
teista ja tekstiileistä. Malliston 
suunnittelee osastovastaava 
Irina Aardemäe, jolla on 
apunaan viisi ompelijaa. Hie-
talahden kaupassa uusiomal-
listolle on oma huone, Plan B 
Boutique.

Talon alakerrasta löyty-
vät vaatevarastot ja erilaiset 
työpajat, joissa valmistetaan 
muun muassa vaatteita ja ko-
ruja sekä kunnostetaan huone-

kaluja ja tietokoneita. Sieltä 
löytyy myös Marja Peltolan 
valtakunta: Näprä Kädentai-
topalvelu, jossa on tarjolla 
suuret määrät elologisia as-
kartelutarvikkeita: nappeja, 
puuhelmiä, kangastilkkuja, 

nauhoja ja muita hyödyllisiä 
pikkutavaroita. 

- Meiltä voi ostaa edullises-
ti kädentaitotarvikkeita, mutta 
annamme niitä ilmaiseksi esi-
merkiksi kasvattajille ja järjes-
töille, selvittää Marja Peltola 
osastonsa toimintaa.    

Marjan vetämä Kädentaito-
palvelu järjestää myös askarte-
lukursseja. Monet työyhteisöt-
kin ovat olleet niistä innostu-
neita. Työntekijäryhmä on yh-
dessä askarrellut jotain uutta ja 

yllättävää työpaikkansa piris-
tykseksi - ja samalla omaksi 
piristykseksi.

- Valmistamme ekokoruja 
myyntiinkin mitä erilaisim-
mista materiaaleista, kertoo 
Marja Peltola  ja esittelee 

muutamia koruja: mahtavia 
kangashelmiä ja värikkäistä 
napeista koottuja korvarii-
puksia.

Kädentaitopalvelu on tä-
nä vuonna kymmenettä ker-
taa mukana Taiteiden yössä 
teemoilla Romusta korusta 
nonstop-paja ja Anna siivet 
unelmillesi. Korupajassa voi 
valmistaa oman uniikkikorun-
sa kierrätysmateriaalista.

- Vuosi sitten paikalle tuli 
noin 250 innokasta korunteki-

jää. Tänä vuonna emme uskal-
la mainostaa ilmaista mehua, 
ettei paikalle tulisi suurempaa 
ryntäystä. Enempää emme voi 
ottaa askartelijoita vastaan, 
harmittelee Marja.

- Esittäydymme vuoden ai-
kana myös erilaisilla kädentai-
to- ja askartelumessuilla.❦

Tarvitsetko ruokailuvälineitä suurelle joukolle?
Tiesitkö, että voit lainata niitä Kierrätyskeskuksesta  
panttia vastaan?

Plan B:n
  

ekomalli
stoa. 

Marja Peltola antaa 

askarteluvinkkejä.

Irina Aa
rdemäe 

suunnitt
elee 

vanhasta
 uutta.

Hannele 
 

puputytt
önä.
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❦  Teksti: Anni Purontaa
 Kuvat: Minna Hopia, Markku Mattila

Pyhän Laurin kirkko, Hel-
singin pitäjän kirkko, on 
pääkaupunkiseudun van-

hin rakennus. Sitä on muurat-
tu vuosien 1455 - 1460 välil-
lä. Tarkkaa aikaa ei tiedetä. 
Silloin Suomessa oli vielä 
katolinen usko ja kirkon suo-
jeluspyhimykseksi nimettiin 
Sankt Lars (Pyhä Lauri) jo-
ka oli Roomassa 200-luvul-
la elänyt diakoni Laurentius. 
Kirkko toimii nyt Tikkurilan 
ja Vantaan ruotsalaisen seura-
kunnan kirkkona. Kirkko si-
jaitsee aiemman suuren ranta-
tien varrella, joka vei Turusta 
Pietariin. Helsingin kaupunki 
perustettiin pitäjän alueelle 
1550.

Elokuussa 2010 otettiin 
kirkon alueella käyttöön 
uusi Pyhän Laurin kappeli. 
Päätarkoitus on siunauskappe-
lina toimiminen, mutta saleis-
sa voi järjestää muutakin. Ke-
sällä oli ainakin konsertteja.

Kappeli on kuvaus ihmi-
sen matkasta ajasta iäisyy-
teen. Sisätiloista muodostuu 
sakraalireitti. Rakennukseen 
saavutaan ensin pitkin pitkää 
valkoista muurin viertä, sitten 
sisään vesialtaan ohi. Aulasta 
on silmäys taaksepäin pap-
pilan puistoon, muistoihin, 
elettyyn elämään. Molempiin 
saleihin on oma sisäänkäynti. 

On paneuduttu surevan omai-
sen asemaan. Eri saattoryhmät 
eivät häiritse toisiaan. Saleissa 
on on ikkunoissa ”tuonpuolei-
suuden raja”, patinoidut ku-
pariverkot. Sisältä näkee ulos 
mutta ulkoa ei näe sisään. Siu-
nauksen jälkeen poistutaan 
lasiseinällä olevasta ovesta 
hautausmaalle pienen puutar-
han kautta. Vainaja kannetaan 
samasta ovesta hautaansa tai 
odottavaan hautaustoimiston 
autoon. Voidaan jättää myös 
Kappeliin, jolloin hoidetaan 
lopullisen hautauspaikkaansa 
muulloin. 

Kappelin taideteokset valit-
tiin kuvataidekilpailun avulla. 
Raadissa olivat myös kappe-
lin suunnittelijat nuoret arkki-
tehdit Anu Puustinen ja Ville 
Hara. Etsittiin teoksia jotka 
loisivat toivoa tulevaisuuteen 
ja elämän jatkumiseen. Raati 
päättyi Pertti Kukkosen Ris-
tin tie -teokseen. Uutta ajatte-
lua edustaa Kukkosen suunnit-
telemat seinämuureihin upote-
tut ristinmuotoiset valokuitu-
betonista valmistetut teokset, 
joista valo kajastaa hämärällä 
ohuen slammauksen läpi. Tie 
päättyy isoon betonitiilistä 
tehtyyn ristiin etuseinällä.

Taiteilija Pekka Jylhän la-
sitaideteos ”Sielu” on vaina-
jien näyttötilan portaikossa ja 
”Suru” näyttötilassa. Taiteilija 
on itse valmistanut ”Sielun”, 

mutta ”Surun” kristallit ovat 
unkarilaisia.

Kappelissa on kotimaiset 
luonnonkivilattiat. Kalusteet 
ovat tammea. Vesialtaiden 
ja poistumispuutarhan kivet 
ovat rakennuspaikalta louhi-
tut. Kierrätystä on täällä har-
joitettu. Kappelin kellot ovat 
vuonna 2006 tuhopoltossa tu-
houtuneen Kaivokselan kirkon 
kellot. Samalla paikalla oli ai-
emmin myös siunauskappeli 
70-luvulta. Vanhaa purettaes-
sa Vantaan Hakunilan seura-
kunnan talkooväki otti talteen 
kaiken käyttökelpoisen, jotka 
vietiin Nissin ystävyysseura-
kuntaan Viroon. 

Kappelissa on kaksi salia. 
Isoon mahtuu 130 henkeä ja 
pieneen noin 30. Vainajien 
näyttöhuoneessakin voidaan 
pitää pieniä alle 10 hengen 
saattajien siunauksia.  Näyt-

töhuoneeseen kuljetaan ison 
kappelin aulan kautta. Lisäksi 
on erillinen uurnan luovutus-
huone, jonne myös oma si-
säänkäynti. 

Kappeli palkittiin vuoden 
2010 betonirakenteena. ”Ai-
kaansaatu toimiva ja arkkiteh-
toninen rakennus, joka istuu 
historialliseen maisemaan ja 
jossa korostuu käsityön lei-
ma.” Rakennuksen rakenteille 
on asetettu 200 vuoden käyt-
töikävaatimus, mikä on aset-
tanut teknisiä haasteita niin 
suunnittelulle kuin rakenta-
misille.

Kappeli on saanut Vantaan 
kaupungin Kehäkukkapal-
kinnon joka annetaan vuoden 
parhammasta arkkitehtuurista.  
Rakennus on huomioitu maa-
ilmanlaajuisesti eri ammatti-
julkaisuissa ja nettiohjelmis-
sa. ❦

Pyhän Laurin kappeli ihastuttaa

Valoa kappelissa
Pyhän Laurin Kappeli avaa ovensa arki-illan 
hiljentymiselle

Vaellus elämän polulla
to 22.9.2011 klo 17.30 -20.00.  Iso Sali 
Opastettu puolen tunnin kävely hautausmaalla, 
hiljentymistä, musiikkia ja ehtoollinen. Iltatee.
Muusikkona Jussi Makkonen
llm.  elina.piippo@evl.fi tai 050 321 3282
Seutuliikenne 611 Rautatientorilta, Vantaan sisäinen 55 
Tikkurilasta
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Uutisia

Elämyksiä Suomessa 
❦ Kesälomalla matkatessamme Joensuussa tuntui jotenkin so-
pivalta käydä katsomassa Teatteri-Traktorin esittämää Astrid 
Lindgren -klassikon Ronja ryövärintyttären tarinaa. Tarina on 
hurjanhauska seikkailu, joka on suunnattu koko perheelle, vau-
vasta vaariin. 

Erilaisia kesäteattereita on Suomessa kesällä vaikka kuinka 
paljon. Osa on tehty harrastaja- ja osa ammattilaisten voimin. 
Joensuussa Ronja ryövärintytär oli hienosti toteutettu Sinkkolan 
kotieläinpihalla Noljakan kaupunginosassa upeiden lavasteiden 
keskellä. Nuoret näyttelijät suoriutuivat rooleista hienosti am-
mattilaisen kanssa. Nuorin näyttelijä oli noin neljävuotias. ❦

Liisa Kotimäki

Ronjana nähtiin Liina-Maija Paavilainen ja Birkin roolissa kun-
nostautuu Kalle Pulkkinen. Näytelmässä lavalla vierailee myös 
Sinkkolan pihan kotieläimiä. Yksi eläintähdistä on Shetlannin-
poni Karkki, jonka kanssa ”Ronja” on varsin hyvää pataa.

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto keskittää 
toimintansa osaamiskeskuksiin:

Kahden kampuksen 
mallilla valmistaudutaan 
tulevaisuuden haasteisiin
❦ Suomen Liikemiesten Kauppaopisto kehittää opetustaan ja 
oppimisympäristöjään entistä työelämälähtöisemmiksi uusien 
tutkinnon perusteiden myötä. Datanomi- ja merkonomikoulu-
tukset on nyt keskitetty kahteen vahvaan osaamiskeskukseen, 
joissa valmennetaan ammattiosaajia erityisesti metropolialueen 
yrityselämän tarpeisiin. 

 Liiketoimintaan ja yrittäjyyteen erikoistunutta opetusta toteu-
tetaan syksystä 2011 lähtien Business Campuksella Pasilassa. 
Sieltä valmistuu liike-elämän osaajia, merkonomeja, erilaisiin 
asiakaspalvelun, myynnin ja taloushallinnon työtehtäviin. Tieto- 
ja viestintätekniikkaan keskittynyt opetus, Business Information 
Services, toteutetaan vastaavasti ICT Campuksella Vallilassa. 
Valmistuvat datanomit ymmärtävät yritysten ja julkishallinnon 
organisaatioiden tarpeen tietoteknisistä palveluista ja kykene-
vät auttamaan niiden tuottamisessa, kehittämisessä ja käytössä.

Osaamiskeskukset mahdollistavat laajemman, monipuoli-
semman ja joustavamman opintotarjonnan. Opiskelijoilla on 
yksilöllisiä mahdollisuuksia valita erilaisia taitopolkuja, jotka 
valmentavat ammattiosaajaksi eri toimialoille.

Perustutkintojen keskeisinä osaamistavoitteina ovat sisäinen 
yrittäjyys, asiakaspalvelutaidot ja kyky toimia monikulttuurises-
sa ympäristössä. Merkonomikoulutuksen punaisena lankana on 
yrittäjyys sekä yrittäjyyskasvatus, joihin pureudutaan NY24H-
leireillä, vuosi yrittäjänä -opinnoissa. Yrittäjyyteen valmentau-
dutaan myös aidoissa työelämän projekteissa ja toimeksiannois-
sa sekä harjoitusyritysopinnoissa. 

Datanomikoulutuksessa panostetaan opiskelun käytännönlä-
heisyyteen. Laboratorioharjoitukset laitteistoilla ja ohjelmistoil-
la perustuvat tarpeeseen hallita käytännön työkokonaisuuksia. 
Toimeen tartutaan opiskeluvaiheesta riippuen joko pienimuo-
toisina harjoituksina tai laajempina projekteina, joissa voidaan 
kerrata aiemmin opittua ja yhdistää osaamista laajemmiksi ai-
hekokonaisuuksiksi. 

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, englanniksi Helsinki 
Business College, on Suomen suurin datanomi- ja merkonomi-
kouluttaja. ❦

Tutustu tarkemmin: www.businesscollege.fi
(Tiedote: SLK 22.8.2011)

Kevätkokouksia Bottalla
❦ Suomen Merkonomiyhdistysten 
Liitto – SMYL ry:n kevätliittokokous 
pidettiin 14. toukokuuta Helsingissä 
ravintola Ostrobotnian tiloissa. 

Tilaisuudessa julkistettiin vuoden 
2011 Kunniamerkonomi, kauppaneu-
vos Matti Koivurinta. Koivurinta on 
merkittävä turkulainen kulttuurivai-
kuttaja ja Aboa Vetus & Ars Nova 
-museon perustaja. Hänen valintaansa 
tämän vuoden kunniamerkonomiksi 
vaikutti osaltaan Turun kulttuuripää-
kaupunkivuosi.

Työttömyyskassa Nomit piti samana päivänä, 14.5., ja samas-
sa paikassa edustajiston kokouksensa.

Kokouksessa valittiin muun muassa uudet hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle. Anni Purontaa jätti hallituspaikkansa ja 
hänen tilalleen valittiin Helmerien jäsen Anna-Maija Juvonen-
Cavonius. Helmereitä hallituksessa ennestään edustaa Irmeli 
Satka. ❦

Merja Äimänen

Anna-Maija Juvonen-
Cavonius
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❦  Teksti: Anni Purontaa
 Kuva: Merja Äimänen

Puolukka on Suomen tärkein luonnon-
marja.  Sitä kerätään vuosittain noin 
100 miljoonaa kiloa, josta kaupalli-

seen käyttöön menee vain noin 5-10 mil-
joonaa kiloa. Sato vaihtelee eri vuosina 
200–500 miljoonan välillä, joten paljon 
jää metsiin.  Puolukkaa arvostetaan myös 
muualla Euroopassa.  Saksan kaupungeis-
sa ja Prahassa olen törmännyt ravintolois-
sa puolukkalisukkeisiin. Marjaa kasvaa 
myös Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Puolukka on terveellinen, kuten useim-
mat marjat. Se sisältää paljon kivennäis- 
ja hivenaineita.  Puolukka edistää mak-
san, sapen ja vatsan toimintaa. Marjat 
pitävät suoliston terveenä ja edistävät 
raudan ja kivennäisaineitten imeytymis-

tä. Antibioottiset aineet torjuvat virtsatei-
den ja munuaisten tulehduksia.  Lehdis-
tä myös voi valmistaa teetä joka auttaa 
reumavaivoihin, virtsatietulehduksiin ja 
verensokerin alentamiseen. 

Ollessani 50-luvulla kansakoulussa 
meillä oli ”vapaapäivä”, jolloin piti men-
nä metsään ja tuoda koululle pari litraa 
puolukoita. Ida-keittäjä valmisti niistä 
meille puolukkapuuroa talven mittaan. 
Kalle Päätalo kertoo yhdessä kirjassaan, 
kuinka hän keräsi puutiinullisen puolu-
koita perheen käyttöön ja vuokraemäntä 
kävi aina talven mittaan pyytämässä puo-
lukoita ”kun Ukki niin tykkää”.

Puolukka on hapan marja. Siksi se säi-
lyy hyvin ilman säilöntäaineitakin sur-
vottuna alle viiden asteen lämpötilassa. 
Sitä voidaan säilöä myös sokerin kanssa, 
mehuna ja pakastettuna.

Puolukkahillolla on monta käyttöä. Se 
käy hyvin maksa-, veri- ja liharuokien li-
säkkeenä.  Samoin se maistuu, ainakin 
minulle, kaalikääryleitten ja pinaattilet-
tujen kyytipoikana. 

Alla pari reseptiä, joihin puolukka sopii 
lisäkkeeksi hyvin.

Perunapannukakku
litra maitoa
3 munaa 
4 dl vehnäjauhoja
2 tl suolaa
600–700 g perunoita
0,5-1 dl rasvaa

Vatkaa munat ja lisää niihin maito, 
jauhot ja suola. Raasta perunat karkeak-
si raasteeksi suoraan taikinaan.  Kaada 
runsas puolet rasvasta (sulatettua voita, 
öljyä tai margariinia) taikinaan ja voite-

Puolukoista saa  
monenlaista herkkua

Helmerin ruokanurkkaus
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le loppuosalla uunipannu. Kaada taikina 
pannulle ja kypsennä 225 asteessa noin 
40 minuuttia. Nauti kuumana.

Emännöitsijän silavapannukakut
150 g savustettua siansivua
kaksi kananmunaa
4 dl punaista maitoa
2 dl vehnäjauhoja
30 g voita

Maito, vehnäjauhot ja voisula vatkataan 
kananmunien joukkoon. Lisätään sitten 
pieneksi kuutioitu siansivu. Taikinan 
annetaan turvota jonkin aikaa viileässä. 
Pannukakut paistetaan sitten runsaassa 
voissa. Rullataan, kun alapinta on kau-
niin ruskea ja pinta hyytynyt.

Tarjotaan kuumana.

Jälkiruokana  pakastettu puolukka on 
mainiota.  Jäiset puolukat ja kuuma kas-
tike!  Mikä sen herkullisempaa, elleivät 
ehkä karpalot ja kastike. Jäätelökin mais-
tuu kinuskikastikkeen kera.

Nopea kinuskikastike
1 dl sokeria 
1 dl siirappia 
1 dl kermaa

Ainekset kypsennetään mikroaaltouu-
nissa 4-5 minuuttia täydellä teholla välillä 
kuitenkin sekoittaen.

Kinuskikastike
2 dl (kuohu)kermaa
1 dl fariinisokeria
1 dl sokeria
1 tl voita
1 tl vanilliinisokeria

Kattilaan sekoitetaan kerma ja soke-
rit.  Keitetään miedolla lämmöllä, kun-
nes sakenee (n. 10 minuuttia). Joukkoon 
lisätään sitten vanilliinisokeri. Voinokare 
lisätään kiiltoa tuomaan. 

Marjavaahto
3 dl jäisiä puolukoita
3 munanvalkuaista
n. 1 dl sokeria

Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi. 
Lisää joukkoon sokeri (maun mukaan) ja 
lähes sulaneet marjat.  Nauti heti.

Puolukka on erinomainen salaattiai-
nes.  Porkkanaraaste ja puolukka mais-
tuvat hyvin yhdessä, samoin puolukka 
ja omenaraaste. Kaali-puolukkasalaattia 
tarjotaan jo monessa lounasravintolassa. 

Puurot ovat halpaa, täyttävää ja terveel-
listä ruokaa.  Puolukasta saakin monen-
laista puuroa.

Vatkattu puolukkapuuro
litra vettä
4-5 dl puolukoita 
1 dl sokeria
1,5 dl mannasuurimoita

Survo marjat kattilan pohjalle. Lisää 
vesi. Keitä 10–15 minuuttia. Lisää soke-
ri ja mannasuurimot kiehuvaan mehuun 
koko ajan sekoittaen. Hauduta puuroa 15 
minuuttia välillä sekoittaen. Jäähdytä ja 
vatkaa se kuohkeaksi.  Jos haluat tasavä-
risen puuron, siivilöi liemi ennen suuri-
moitten lisäämistä.

Marjainen uunipuuro
6 dl vettä
0,5 tl suolaa
2 dl ruisjauhoja
2-3 dl puolukkasurvosta

Kaada vesi ja suola voidel-
tuun korkeareunaiseen uuni-
vuokaan. Vatkaa mukaan 
jauhot ja survos. Kypsen-
nä 200 asteessa 2 tuntia. 
Hämmennä pari kertaan 
kypsennyksen alkupuo-
lella.

Tarjoa haaleana mai-
don kera.

Toivotaan kaunista 
syksyä.  Kaikki nyt met-
sään keräämään punaisia, 
herkullisia puolukoita.  Sa-
malla saat hyvää hyötyliikun-
taa. ❦

Puolukoissa on 
flavonoideja
Puolukan lehdissä on 4-9 prosenttia 
arbutiinia, joka on tärkeimpiä 
virtsatietulehduksen hoitoon vaikuttavia 
aineita.  Puolukassa on mangaania, 
flavonoideja, P-vitamiinia ja kuitua.  
Yllättävää on että C-vitamiinia 
siinä on vain 7,5 mg/100 g kun 
esim. mustaherukassa 120 mg ja 
mustikassakin 15 mg.

”Ruoka ruumiin vahvistaa. 
Vaate varren kaunistaa.” 

(Soanlahti)

© Pasi Widgren

PUOLUKKKA 
Vaccinium vitis-idaea 
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Äitiyslomalla oleva Helmerien hallituksen jäsen, Hanna Kukkonen, 
kertoo vauhdikkaasta elämästään kotiäitinä.

Koulut alkoivat  
– Perhe oy pyörii vauhdilla

Esikoiseni aloitti koulunkäynnin. Monenlaisia asioita pyörii mielessäni ja samalla tulee 
muistelluksi oman koulutien alkamista, ensimmäistä koulupäivää: kuka oli ensimmäinen 
opettaja ja ketkä olivat silloisia kavereita. 

Miten oman lapsen koulun aloitus tuntuukin liikuttavan jotakin sisälläni… Tiedän, kuinka 
pitkä taival lapsella on edessä.  Vaikka lapsi tuntuu olevan koulusta innoissaan ja reippain 
mielin, silti huolehdin ja hiljaa toivon, että kaikki sujuisi suurimmitta mutkitta. 

Kesä on mennyt ihanan verkkaiseen tahtiin ja kun arki töineen, kouluineen, harrastuksineen 
ja muine rutiineineen alkaa taas pyöriä, tuntuu siltä, ettei meinaa pysyä perässä. Miten 
organisoin arjen palapelin palat sellaiseksi kokonaisuudeksi, että asiat rullaisivat 
mahdollisimman jouhevasti? Tämähän on kuin pieni yritys, jota pyörittää,  
nimeltään ”perhe oy”. 

Totun ehkä taas, kunhan tätä rumbaa on jatkunut joitakin viikkoja. Nyt ei kenelläkään 
meidän perheestä pitäisi olla tekemisen puutetta, ei edes koulunsa aloittaneella, jolla tuon 
tuostakin on ollut tapana sitä valitella.

Toivon jokaiselle koulunsa aloittaneelle ekaluokkalaiselle ja heidän vanhemmillensa oikein 
hyvää kouluvuotta ja reipasta mieltä. Kyllä kaikki hyvin menee!

Hanna

Helmeri-kolumni
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Tapahtumakalenteri

Osallistumismaksutili: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.

Maksaessasi käytä maksuviitettä ja lisäksi kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan nimi. 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.

Käykää lukemassa www.helmeri.fi -nettisivuilta uusimmat tiedot tapahtumista.

Su 11.9. klo 8.00 - n. 19.00
BALETTIMATKA MIKKELIIN
Boris Eifman juhlagaala 

Matka on täynnä. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.

Retkiohjelma:
Lähtö klo 8.00 Mikonkadun tilausajolaiturista BS-Bussi Oy:llä kohti 
Mikkeliä (230 km).

Noin klo 10.45 saavumme Kenkäveroon, huolellisesti entisöityyn 
pappilamiljööseen Saimaan rannalle. Voimme tutustua Dora Jungin 
tekstiilinäyttelyyn. Mahdollisuus tehdä ostoksia monipuolisesta 
myymälästä, jonka tuotevalikoimiin kuuluu suomalaisia käsi-, 
taideteollisuus- ja designtuotteita sekä tuliaisiksi ja lahjoiksi 
sopivia lähiruokatuotteita. http://www.kenkavero.fi/

Klo 11.40 suuntaamme Tertin kartanoon (www.tertinkartano.fi ), 
joka on aito sukukartano, kulinaristien kestihovi ja kodikas hotelli 
keskellä luonnonkaunista järvisuomea. Lounas kartanossa.

Klo 13.40 lähdemme Konserttitalo Mikaeliin.
Klo 14.00 Savcor Balletin Boris Eifman 65 -juhlagaalassa näemme 
tähtihetket Eifmanin tunnetuimmista baleteista.  
http://www.savcorballet.com

- Baletin jälkeen bussimatka takaisin Helsinkiin

Hinta 125 €/hlö, maksuviite 5445.

Helmerivetäjä: Irene Uimonen

Ma 12.9. kello 19.00
Sofi Oksanen  - Maija Kaunismaa
KERTOMUKSIA KEITTIÖSTÄ
Suomen Kansallisteatteri
Omapohja, Itäinen Teatterikuja

Loppuunmyyty! Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.

Musiikillinen teatteriesitys Sofi Oksasen sanoin ja Maija Kaunismaan 
sävelin

”Kertomuksia keittiöstä on musiikillinen teatteriesitys, jossa 
säveltäjä-muusikko Maija Kaunismaa esittää säveltämänsä ja 
kirjailija Sofi Oksasen sanoittamat kappaleet. 

OHJAUS Titta Halinen 
SÄVELLYS JA ESIINTYMINEN Maija Kaunismaa 

Liput: 25 euroa, maksuviite: 5461.

Liput saa vetäjältä aulassa noin puoli tuntia ennen näytöksen alkua. 

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Tutustu: www.kansallisteatteri.fi

Ke 14.9. klo 18.30 – 21.00

Muoti-ilta:
Studio em,
Eteläranta 20, 00130 Helsinki 

Tervetuloa viettämään iltaa yksilöllisten asujen ja pukeutumisen 
maailmaan!

Studio em on suomalaisten design-tuotteiden naistenmaailma.
Vietetään viihtyisä ilta tutustuen, asuja ja asusteita sovittaen ja 
tarjoilusta nauttien. 
Illan emäntänä toimii suunnittelija Eija Michelsson, Studio em.

Ennakkoon voi tyyliin tutustua internet-sivulla: www.studioem.fi 

Ilmoittautumiset muoti-iltaan 9.9.2011 mennessä.

Lämpimästi tervetuloa! 

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki 
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Ke 21.9. klo 16.00 - 17.00

TYÖVÄENASUNTOMUSEO
Kirstinkuja 4, 00510 Helsinki

Pieniä koteja ja pihapuiden suhinaa

Työväenasuntomuseo on sijoitettu Helsingin vanhimpaan 
kunnalliseen työväenasuntoon, joka valmistui 1909. Linnanmäen 
juurella, Kulttuuritalon naapurissa sijaitseva satavuotias puutalo 
kehystää tarinoita 1900-luvun helsinkiläisten työläiskotien 
elämästä. Tunnelmallisen Työväenasuntomuseon hellahuoneet 
kertovat ihmisläheisesti suomalaisen arjen historiasta.

Museossa liikutaan oppaan johdolla. Opastus alkaa kello 16.00. 
Ryhmä jaetaan kahteen osaan. Voit tulla paikalle jo klo 15.30. Kun 
ensimmäinen ryhmä täyttyy, lähdetään oppaan johdolla kierrokselle. 
Toinen kierros alkaa klo 16.00. 

Museo on avoinna klo 11–17.
Perille pääset esim. ratikoilla 1, 1A, 3B, 3T, 9 ja busseilla 23, 51.

Lisätietoja osoitteessa: www.helsinginkaupunginmuseo.fi/
tyovaenasuntomuseo
 
Muutama paikka vapaana!
Tutustumiskäynnille voi osallistua jäsenen lisäksi hänen 
perheenjäsenensä tai ystävänsä.
Tilaisuus on maksuton.  
Sitovat ilmoittautumiset 12.9.2011 mennessä.
 
Helmerivetää: Liisa Kotimäki

La 24.9. kello 19.00
Samuel Beckett
GODOTA ODOTTAESSA
En attendant Godot
Suomen Kansallisteatteri
Pieni näyttämö (sisäänkäynti Kaisaniemen puiston puolelta)

Syksyn uutuus Kansallisteatterissa

Muutama paikka jäljellä!

Loistavat miesnäyttelijät lavalla: Esko Salminen, Eero Aho, Hannu-
Pekka Björkman ja Janne Reinikainen

Godota odottaessa on Samuel Beckettin (1906–1989) tunnetuin 
teos, ja samalla yksi tunnetuimmista 1900-luvulla kirjoitetuista 

näytelmistä. Toisen maailmansodan jättämää henkistä tyhjiötä ja 
kaikkien auktoriteettien romahtamisen jälkeistä nollatilaa 
heijasteleva näytelmä on ajaton mestariteos ihmisen osasta 
järkensä menettäneessä maailmassa. 

Rooleissa: ESTRAGON Eero Aho, VLADIMIR Esko Salminen, POZZO 
Hannu-Pekka Björkman, LUCKY Janne Reinikainen. 
Ohjaus ja suomennos: Arto af Hällström. 

Hinta: 29 euroa (norm. 33 euroa), paikat riveillä 2 - 4, 
maksuviite: 5474

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

www.kansallisteatteri.fi
 

Ke 5.10.2011 klo 15.00 – 16.00
USPENSKIN KATEDRAALI
Kanavakatu 1, Katajanokka

Opastettu vierailu Uspenskin 
katedraalissa

Pohjois- ja Länsi-Euroopan suurin 
ortodoksinen kirkko Uspenskin 
katedraali on Helsingin 
ortodoksisen seurakunnan sekä 
samalla Helsingin hiippakunnan 
pääkirkko eli katedraali. Uspenskin 
punaisesta tiilestä rakennettu 
kultakupolinen katedraali on 
Pohjois- ja Länsi-Euroopan suurin 
ortodoksinen kirkko. Kirkossa on neljätoista kullattua liekin 
muotoista kupolia. Kirkko on rakennettu Katajanokan kallioiselle 
kukkulalle ja siunattu käyttöönsä v. 1868. Kirkon on suunnitellut 
kuuluisa venäläinen kirkkoarkkitehti, akateemikko Aleksei M. 
Gornostajev.

Kuvassa etualalla Esko Salminen ja Eero Aho taka-alalla Han-
nu-Pekka Björkman ja Janne Reinikainen. Kuvaaja Stefan Bre-
mer.
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Meillä on mahdollisuus tutustua Katajanokalla sijaitsevaan 
Uspenskin katedraaliin opastuksen kera. Kirkossa on pieni 
matkamuistomyymälä.
Linkki: www.helsinginortodoksinenseurakunta.fi

Tilaisuus on maksuton. Muutama paikka vapaana.
Tutustumiskäynnille voi osallistua jäsenen lisäksi hänen 
perheenjäsenensä tai ystävänsä.
Sitovat ilmoittautumiset 27.9.2011 mennessä.

Keskustasta pääset kävellen tai raitiovaunu nro 4:llä.

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
Tervetuloa!

Ke 19.10. kello 19.00
IHMISEN OSA
Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5
 
Loppuunmyyty! Kysy mahdollisia peruutuksia.

Huippusuosittu Ihmisen osa -näytelmä on Kari Hotakaisen kirjaan 
perustuva moniääninen tarinakokoelma.
 
Rooleissa: Ritva Valkama, Markku Huhtamo, Sanna-Kaisa Palo, 
Teemu Palosaari, Jaakko Saariluoma, Armi Toivanen, Kari-Pekka 
Toivonen, Leena Uotila, Aslak Mamadou, Lotus Tinat/ Laura 
Lempiäinen/ Leeni Rantala.
Ohjaus ja dramatisointi: Raila Leppäkoski. 

Maksut 5.9. mennessä.  
Hinta: 34 euroa (norm. 38 e), maksuviite: 5487

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Tutustu: www.hkt.fi

Ke 2.11.2011 klo 19.00
BORIS GODUNOV, ooppera
Suomen Kansallisooppera

Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Modesti Musorgskin alkuvoimainen sävelkieli ammentaa venäläisestä 
kansanmusiikista ja kielestä, luonteesta ja historiasta. Boris 
Godunov on suurten bassojen rooli. Kun Boriksena on Matti 
Salminen, odotettavissa on jälleen unohtumaton tulkinta.

Kesto 3 t 30 min, 1 väliaika

Ohjaus Friedrich Meyer-Oertel, 

Rooleissa: Boris Godunov Matti Salminen, Feodor Riikka Rantanen, 
Ksenia Maria Veretenina, Ksenian imettäjä Niina Keitel, Ruhtinas 
Vasili Shuiski Jorma Silvasti, Andrei Shtshelkalov, duuman sihteeri 
Jaakko Kortekangas, Munkki Pimen Jyrki Korhonen, Grigori Otrepjev, 
Vale-Dmitri Mika Pohjonen, Marina Mnishek Anna-Lisa Jakobsson, 
Misail Aki Alamikkotervo, Varlaam Jukka Romu, Majatalon emäntä 
Sirpa Nuuttila, Rangoni, salajesuiitta Hannu Niemelä, 
Heikkomielinen Lassi Virtanen, Nikititsh, poliisi Heikki Aalto,
Upseeri Jorma Kulmala, Lavitski Ari Hosio, Tshernjakovski Arto 
Hosio, Mitjuha Robert McLoud, Pajari Hrushtshov Juha Lehmus, 
Hovipajari Roland Liiv
 

Hinta 54 € (normaali 62 €), maksuviite 5542
Liput lähetetään kotiin antamaasi osoitteeseen.

www.operafin.fi

Helmerivetäjä: Irene Uimonen

Pe-pe 4. – 11.11.2011
HELMERI-MATKA PEKINGIIN,
KEISARIEN VALTAKUNTAAN

Ilmoittautuminen päättynyt! Kysy mahdollisia lisäpaikkoja.
 
MATKAOHJELMA: 
Pe  4.11. Lähtö Helsingistä Finnairin reittilennolla klo 18.05 kohti 
Pekingiä.
La 5.11. Saapuminen klo 06.55 Pekingiin, bussikuljetus 
lentoasemalta kaupunkiin.
Majoittuminen ydinkeskustassa sijaitsevaan Sunworld-hotelliin 
(Hotel Sunworld Beijing ****). Kävelykierros hotellin läheisyydessä, 
Wangfujing-ostoskadulla, ja tervetulolounas. 
Su 6.11. Vierailu Kielletyssä kaupungissa, jo 1400-luvulla 
rakennetussa Kiinan keisaridynastioiden suljetussa maailmassa, sekä 
Tian An Menin eli Taivaallisen rauhan aukiolla, retken yhteydessä 
lounas.  
Ma 7.11. Retki suurkaupungin ulkopuolelle, vuoristoisessa 
maastossa sijaitsevaan Badalingiin.  Siellä avautuvat uskomattomat 
näkymät tälle Ming-dynastian aikaan rakennetulle Kiinan Muurille, 
joka kiemurtelee rinteillä aina tuhansien kilometrien päähän 
kaukaisuuteen. Tätä yhdeksi maailman seitsemästä ihmeestä 
kutsuttua mahtavaa rakennelmaa pääsee ihailemaan kävelemällä 
muurin päällä. Retkellä vieraillaan myös Ming-haudoilla eli Ming-
dynastian keisarien hautalaaksossa sekä käydään cloisonne- eli 
soluemalitehtaalla ja helmikeskuksessa. Päivän aikana on lounas.
Ti 8.11. Vapaata aikaa Pekingissä.
Ke 9.11. Vapaata aikaa Pekingissä.  
To 10.11. Vapaata aikaa Pekingissä. Illalla Pekingin Ankka 
-illallinen.
Pe 11.11. Bussikuljetus lentoasemalle. Finnairin reittilento klo 
10.55 Helsinkiin, jonne saavutaan klo 14.25.  

HINTA: 1590 €, maksuviite: 5393.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 170 €.
Varausmaksu 400 euroa kahden viikon sisällä varauksesta, 
loppumaksu 23.9. mennessä.

Hinta sisältää: reittilennot veroineen, lentokenttäkuljetukset,
majoituksen kahden hengen huoneessa, hotelliaamiaiset ja muut 
matkaohjelman mukaiset ateriat: 3 lounasta ja Pekingin Ankka 
-illallisen,
ohjelman mukaisen retkiohjelman, suomenkielisen oppaan ja 
paikallisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä sekä 
viisuminhankinnan.

MUISTA: Lisäretkipaketti – varattava ja maksettava jo Suomessa: 
95 €/henkilö, edellyttää vähintään 10 osanottajaa: 

1) Akrobaattiesitys, joka tarjoaa akrobaattitaiturien huikeita 
esityksiä ja uskomattomia elämyksiä, esityksen jälkeen illallinen.

2) Retki leskikeisarinna Ci Xin ihastuttavaan kesäpalatsiin vie 
kaupungin laidalle, kauniin Kunming-järven rannalle. Retkellä 
tutustutaan myös mielenkiintoiseen laamatemppeliin, yhteinen 
lounas.

Tapahtumakalenteri
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Ilmoita Merjalle osallistumisestasi lisäretkelle.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Kysy mahdollisia lisäpaikkoja:   
Anne-Mari Karlsson, Matka-Agentit Loviisa
puh. 050-414 2127

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

To 10.11. klo 19.00
RAUDAN LUJA RAKKAUS
Teatteri Avoimet ovet
Museokatu 18, Helsinki

Näytelmä rakkaudesta: suuresta, lujasta ja kipeästä 

Raudanluja rakkaus jatkaa Teatteri Avoimien Ovien raikkaasti 
tulkittujen suomalaisten naistaiteilijakuvien sarjaa. 
Näytelmän keskiössä on kuvataiteilija Venny Soldan-Brofeldt (1863–
1945), voimakas ja vahva persoonallisuus. Hän oli boheemi 
kosmopoliitti, aikansa normeja uhmaava itsenäinen naisasianainen 
ja vähäosaisia puolustava idealisti. Solmittuaan avioliiton Juhani 
Ahon (1861–1921) kanssa Venny jatkoi taiteellista uraansa 
elämänsä loppuun asti aikana, jolloin itsenäisen uran ja avioliiton 
yhdistäminen ei ollut itsestäänselvyys. 
Vennyn johtotähtenä elämässä oli isältä peritty hyvän tahdon 
filosofia, joka asetti ankaria vaatimuksia, mutta myös kannatteli 
silloin, kun aviomies rakastui hänen sisareensa Tillyyn. 

Käsikirjoitus ja ohjaus Heini Tola  

Rooleissa Emmi Pesonen, Ella Pyhältö, Mikko Pörhölä, Outi 
Vuoriranta 

Esityksen kesto avoin. Esityksessä on väliaika. 
Ensi-ilta 21.9.2011

Hinta 26,00 e, maksuviite 5555
Ilmoittautumiset ja maksut 1.10. mennessä

Helmerivetäjä Anni Purontaa

www.avoimetovet.fi

La 26.11.2011 klo 8.00 - n. 20.00
RETKI TURKUUN  – Suomen 
kulttuuripääkaupunkiin

Ohjelmassa kierros keskiaikaisessa 
Aboa Vetuksessa, opastettu kierros 
Carl Larssonin taidenäyttelyssä sekä 
Erik XIV Ooppera Logomossa. Hinta 
sisältää bussikuljetuksen, pääsyliput 
ja opastuksen sekä ruokailun.

Matkan ohjelma ja aikataulut:
klo 8.00 Starttaamme Mikonkadun 
tilausautopysäkiltä, josta PS-Bussien kuljettaja ottaa meidät 
kyytiin.  Ajomatkan Turkuun arvelemme kestävän noin 2 tuntia.
klo 10.30 Tutustumme Aboa Vetus & Ars Nova -museoon. Tunnin 
mittaisella opastetulla kierroksella tutustumme keskiajan 
kaupunkielämään Turussa. Keskiaikainen Turku oli Ruotsi-Suomen 

toiseksi suurin kaupunki. Aboa vetus kertoo Suomen vanhimman 
kaupungin mielenkiintoisesta ja pitkästä historiasta aitojen 
raunioiden keskellä. Aboa Vetus on keskiajan helmi ja 
ainutlaatuinen museo, jossa yleisö pääsee mukaan menneeseen.
http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/nayttelyt/perusnayttely
klo 12.00 Carl Larssonin näyttely, noin 45 min., opastettu kierros 
Turun Taidemuseossa
Ruotsalaisen taiteen mestarin Carl Larssonin (1853–1919) 
rakastettu kuvamaailma koostuu Larssonin keskeisestä tuotannosta 
ja tarkastelee läheisten ja asuinympäristön vaikutusta hänen 
taiteeseensa. Taiteilijavaimo Karin, lapset ja oma koti toimivat 
Larssonin jatkuvina innoittajina ja hänen teoksistaan tuli 
porvarillisen perheidyllin ja toisaalta pittoreskin boheemielämän 
esikuvia. Larsson ja hänen omaleimainen, koristeellinen tyylinsä 
tunnetaankin parhaiten näistä kotiaiheisista akvarelleista, joissa 
aika on pysähtynyt lapsuuden lämpimään ja levolliseen 
sunnuntaitunnelmaan.
http://www.turku2011.fi/carl-larsson-suurnayttely
klo 13.30 Ruokailu Turun kellarihovissa (Pikarisalissa).
Menu:
Salaattibuffet ja talon leipää, Aurajuustolla gratinoitua 
broilerinfileetä, punaviinikastiketta ja röstiperunaa, Kahvi
klo 15.00 Erik XIV Ooppera  (Kulttuurikeskus Logomossa)
Ainutlaatuinen ooppera nuoresta kuninkaasta, hänen vahvasta 
kuningattarestaan, vankeudesta ja hulluudesta. Maailman 
kantaesitys.
Moniulotteisia teknisiä ratkaisuja, huikeaa musiikkia ja 
maailmanluokan solistit - tuloksena teos, joka pureutuu syvälle 
yhteen historiamme mielenkiintoisimmista hallitsijakohtaloista. 
Eerik XIV tuo oopperan teollisuushalliin ja yhdistää Turussa 
toimivien kulttuurilaitosten voimavarat näyttäväksi 
suurtuotannoksi. Vaikuttavat projisoinnit, urbaanin ympäristön ja 
renessanssihovin kohtaaminen takaavat myös visuaalisesti 
herkullisen draaman.
http://www.turku2011.fi/eerik-xiv

klo 18.00 Bussimatka Turusta Helsinkiin, arvioitu saapuminen n. 
klo 20.00

HUOM! Matka toteutetaan, jos saamme bussin täyteen 
innokkaita kulttuurinharrastajia.
 
Hinta 120 €/hlö, maksuviite 5597.
Ilmoittautumiset ja maksut 9.9.11 mennessä!
 
S-Kulttuurikerhon järjestämällä mielenkiintoisella retkellä on
Helmerivetäjänä Irene Uimonen, 
sähköposti: IreneUimonen@gmail.com

Tapahtumakalenteri
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Ma 12.12. klo 19.00
Aleksandr Ostrovski
METSÄ
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö

Todellista teatterin juhlaa

”Suurella näyttämöllä vietetään todellista teatterin juhlaa, kun 
kotimaassaan ja maailmalla ylistetty venäläinen Juri Solomin - 
Dersu Uzala -elokuvan kapteeni Arsenijev - ohjaa 
klassikkonäytelmän Metsä. Ryhmässään hänellä on huippunimiä 
Esko Roineesta Lasse Pöystiin ja Asko Sarkolaan sekä Tiina 
Pirhosesta Eija Vilppaaseen ja Kreeta Salmiseen. 
Näyttelijöiden on Metsässä taivuttava koomikoiksi ja hetkessä syvän 
tragedian taitajiksi. Mutta tältä joukoltahan se onnistuu, siitä ei 
ole epäilystäkään. Solomin kehuu porukkaansa jo nyt, eikä sano 
vierasmaalaisten ohjaamisen olevan sen kummallisempaa kuin 
maanmiestensä. 
Juri Solomin sukeltaa Metsään kolmatta kertaa. Vuonna 1980 hän 
ohjasi sen Bulgariassa, kun Maly-teatteri rentoutui lomallaan 
kultahietikolla.”
(Lähde: www.hkt.fi)

Rooleissa: Pertti Koivula, Antti Lang, Tuukka Leppänen, Tiina 
Pirhonen, Lasse Pöysti, Esko Roine, Eppu Salminen, Kreeta 
Salminen, Asko Sarkola, Eija Vilpas, Tom Wentzel.
Ohjaus: Juri Solomin, apulaisohjaaja: Viktor Drevitski 

Hinta 36 (normaali 38 e), maksuviite: 5607
Ilmoittautumiset ja maksut 31.10. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Tutustu: www.hkt.fi

Ke 30.11. kello 19.00

Sinivalkoinen ääni
KATRI HELENA –musikaali
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5

Odotettu musikaali Katri-Helenasta

Suomen sinivalkoisimmaksi ääneksi kutsutun Katri Helenan 
häikäisevä ura tarjoaa nyt ainekset upealle musikaalille. Musiikki 
koostuu Katri Helenan tunnetuista, ikivihreistä menestysiskelmistä.

Rooleissa: Sanna Majuri, Sinikka Sokka, Lasse Pajunen, Sari 
Siikander, Heikki Sankari, Valtteri Tuominen, Katja Aakkula, Miikka 
Tuominen, Kari Arffman, Eija Vilpas, Sami Hokkanen, Helena 
Haaranen, Sari Haapamäki, Karoliina Kudjoi.
Lapset: Joel Bonsdorff, Asta Friman,Rosa Honkonen, Nuutti 
Konttinen.
Tanssiryhmä: Iiro Heikkilä, Sofia Hilli, Riku Immonen, Antti 
Kankainen, Kirsi Karlenius, Elina Lähde, Saku Mäkelä, Hanna 
Mönkäre, Anne Naukkarinen, Antti Nieminen, Jaakko Nieminen, 
Sami Paasila, Tiina Peltonen, Suvi Salospohja, Sonja Sorvola, Inka 
Tiitinen, Jukka Wennström, sekä 12-henkinen orkesteri. 
Ohjaus ja koreografia: Tiina Brännare  
Musiikin sovitus: Jarkko Kiiski  
Kapellimestari: Lasse Hirvi

Ensi-ilta 25.8.2011.

Ilmoittautumiset ja maksut: 26.10. mennessä.
Hinta: 49,00 e (norm. 51,00), maksuviite: 5584.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

Tapahtumakalenteri

Kari Arffman ja Sanna Majuri
Kuva © Charlotte Estman-Wennström

Lasse Pöysti ja Tiina Pirhonen. Kuva © Tapio Vanhatalo.
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Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin
Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi, 
puhelin: (09) 773 1405.
Osallistumismaksut tilille:  
127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.

Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman 
tilillemme. Lunastamme vain eräpäivään mennessä maksetut 
liput. 

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

Tutustuminen  juutalaiskaupunginosa Kazimierziin. Alueelle on 
viime vuosina perustettu useita trendikkäitä baareja ja 
musiikkikahviloita. Lounas nautitaan kuunnellen Klezmer-musiikkia. 
Klezmer on Itä-Euroopan juutalaisten kansanmusiikkia, jota on 
esitetty esimerkiksi erilaisissa perhejuhlissa. Sana klezmer on 
jiddishiä ja tulee hepreankielisestä sanasta kli zemer, joka tarkoittaa 
soittimia tai musiikkia.  Aikaa myös viime hetken ostoksille.  
Kuljetus lentokentälle ja lähtö Suomeen.

Iltaohjelmaa:
Jonain iltana käymme Chopin-konsertissa Vanhan kaupungin torilla 
ja sen jälkeen illallisella.

Hinta 791 euroa, maksuviite 5610
Lisämaksu: yhden hengen huone, 82 e/huone/3 yötä

HUOM! Ilmoittautumiset 30.11. mennessä,  
ennakkomaksu 250 e 15.12. mennessä.

Hintaan sisältyy
 - Finnairin reittilennot meno-paluu lentokenttäveroineen ja 
matkustajamaksuineen (viranomaismaksujen muuttuessa pidätämme 
oikeuden vastaaviin muutoksiin)
- majoitus  3 yötä jaetussa kahden hengen huoneessa
- bussikuljetukset  ja suomenkielinen opastus ohjelman mukaan 
- sisäänpääsymaksut ja käynnit Wawelin linnassa, Tuomiokirkossa, 
Marian kirkossa, Wieliczkan suolakaivoksessa ja Auschwitzissä 
(Wieliczkassa ja Auschwitzissä myös paikallisoppaat)
- Chopin-konsertti ja illallinen
- hotelliaamiaiset ja kolme ruokailua ohjelman mukaan (sis. 
alkupala, pääruoka, jälkiruoka, 
vesi, kahvi/tee).

Hotellikuvaus 
Hotel Alexander 1 ***
os. Ul. Garbarska 18
Hotelli sijaitsee rauhallisella 
sivukadulla vain 300 metrin 
päässä Vanhan kaupungin 
torilta. Huoneita 40 ja kaikissa 
tv, minibaari, ilmastointi, 
hiustenkuivaaja, ilmainen 
internet-yhteys.
http://alexhotel.pl/Kontakt/
Alexander-1

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

Tapahtumakalenteri

KEVÄÄN 2012 HELMERI-MATKA KRAKOVAAN

To-su 19. – 22.4.2012
Helmerien Krakovan matka 

Lentoaikataulu (ajat paikallista aikaa ja sitoumuksetta),  Finnair

Helsinki – Krakova klo 9.55 – 10.55 
Krakova – Helsinki klo 21.35 – 00.25 (seuraava vrk)
  
Alustava matkaohjelma
Torstai 19.4.
Krakovan lentokentällä suomenkielinen opas vastassa ja lähtö 
kaupunkikierrokselle. 
Krakovan Vanhakaupunki on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä 
historiallisia kaupunkialueita. Se on matkailijan kannalta myös 
käytännöllinen, suurin osa kaduista on kokonaan rauhoitettuja 
liikenteeltä, joten rakennuksia ja nähtävyyksiä saa rauhassa ihailla 
kävellen. Vanhankaupungin sydän on upea keskiaikainen tori.  Toria 
hallitsee vanha Verkahalli ja reunustoja kiertävät kymmenet 
ravintoloiden ja kahviloiden terassit.  Vanhankaupungin läpi kulkee 
Kuninkaantie, joka johtaa Florianskin portilta Wawelin linnalle. Tätä 
katua pitkin Puolan kuninkaat aikoinaan kulkivat linnalle 
kruunattaviksi ja tuotiin myöhemmin haudattaviksi vielä senkin 
jälkeen, kun hovi oli muuttanut Varsovaan 1500-luvun lopussa. 
Wawelin katedraalin alle onkin haudattu suuri osa Puolan entisistä 
hallitsijoista. Wawelin kukkula on edelleen puolalaisille pyhä paikka 
ja renessanssityylinen Kuninkaanlinna yksi Krakovan tärkeimmistä 
nähtävyyksistä. 
Kierroksen aikana lounas Vanhassa kaupungissa ja retki päättyy 
hotellille majoittumiseen. 
Perjantai 20.4. 
Aamiainen hotellissa.
Retki  Wieliczkan suolakaivoksille, jotka sijaitsevat noin 10  km 
Krakovasta itään. Tämä Unescon maailmanperintölistalle päässyt 
nähtävyys on ainutlaatuinen kaivoskokonaisuus Euroopassa. Maan 
uumenissa risteilee noin 300 km kaivoskäytäviä, jotka syvimmillään 
ulottuvat 135 metrin syvyyteen. Vaikuttavin Wieliczkan 
maanalaisista saleista on Pyhän Kingan kappeli, jonka kaikki 
koristeet, kristallikruunut ja jopa alttaritaulu, on tehty suolasta. 
Lounas retkipäivän aikana.  
Lauantai 21.4.
Aamiainen hotellissa.
Tämän päivän retki vie täysin toisenlaiseen maailmaan: Krakovan 
länsipuolella (70 km) sijaitsee Oswiecimin pikkukaupunki, joka 
tunnetaan ehkä paremmin saksankielisellä nimellään Auschwitz.  
Retken aikana on lounas Rukouksen ja Anteeksiannon keskuksessa.
Sunnuntai 22.4.
Aamiainen hotellista. Huoneiden luovutus ja lähtö hotellista klo 
12.00. 
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Turvaa tulevaisuutesi!

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

SINUN LIITTOSI

JÄSENMAKSUT JA JÄSENEDUT
●	 Kalenterivuoden 2011 jäsenmaksut:
 Varsinainen jäsen 81 euroa
 Seniorijäsen (> 70 v) 42 euroa
 Opiskelijajäsen 32 euroa
●	 Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen!

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon rahan-
arvoisia jäsenetuja. 
●	 Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
●	 Oikeusturvavakuutus
●	 Matkustajavakuutus
●	 Koulutusedut
●	 Ostoedut
●	 Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
●	 Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin (koti, auto) 
●	 Jäsenlehdet neljä kertaa vuodessa:
 Helmeri ja Merkonomi News
●	 Paikallisyhdistyksen tarjoamat palvelut ja
 tapahtumat
●	 Liiton matkat ja tapahtumat

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS 
EI SISÄLLY LIITON JÄSENYYTEEN
Liity erikseen valitsemaasi palkansaajan tai 
yrittäjän työttömyyskassaan. Kassasta saat 
työttömyyden kohdatessa ansiosidonnaista 
päivärahaa.

Liity Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi tai 

suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme molemmat! 

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry
Pengerkatu 1 B, 00530 Helsinki  
Puhelin  0400 996 346 tai  (09) 827 5542  
info@smyl.fi        www.smyl.fi

Uusi jäsen saa liittymislahjana meno-paluu laivamatkat 
kahdelle Tallinnaan Eckerö Line m/s Nordlandialla ja arvo-
kupongin**, joka sisältää yöpymisen kahdelle 48 euron 
hintaan Viimsi Tervis SPA Hotellissa (10 km Tallinnasta). 
Samat lahjat annamme myös suosittelijalle! 
Muista merkitä suosittelijan jäsennumero ja yhteystiedot 
jäsenhakemuslomakkeeseen www.helmeri.fi

Täytä 
jäsenhakemus 
www.helmeri.fi

Liity heti!
Laivamatka-lahjakortti ja Viimsi-arvokuponki 
ovat voimassa ajalla 15.8.-18.12.2011

** Viimsi Tervis SPA Hotell majoitus 2hh, aamiaiset, kylpy-
 takit, pyyhkeet, vapaa-ajankeskuksen rajaton käyttö 
 saapumis- ja lähtöpäivinä klo 7-22 (uima-allas, kuntosali, 
 uusi uinti- ja saunaosasto, lepopaikat ja allasbaari). 



HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2011 

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: 
www.helmeri.fi. Osallistumismaksut tilille: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.

Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!

RISTEILYT TEEMAMATKAT

www.matka-agentit.fi

Adventtitunnelmaa
Salzburgissa
• 3.–6.12. .....................895,– 

Joogaa Intiassa
• 21.–30.1. ...............2.290,–
Ranskan Grand 
Prix d´Amerique
– Pariisin ravit
• 27.–30.1.. ...................899,–
Golfmatka 
Arabiemiirikuntiin
• 4.–11.3. ..................1.830,–

Opastetut matkat hinnat sis. lennot Helsingistä, majoitus, ohjelman mukaiset ateriat, retket, jne.

•  HELSINKI  •  JOENSUU  •  LOVIISA  •  PORVOO  •  TURKU • Vapaa-ajan matkat puh. 010 321 2800
Puhelut 8,28 snt/puh + lankaverkosta 5,95 snt/min. matkapuhelimesta + 17,04 snt/min (+alv).

Matka
agentit

KAUPUNGIT JA
KIERTOMATKAT

Praha ja Dresden
• 5 pv  .......................... 975,–

Shanghai 
• 8 pv  ......................1.340,–

Shanghai, Hangzhou
ja Suzhou 
– kierros silkin ja teen maassa

• 8 pv. ......................1.460,–

Vietnamin kierros
– Hanoi, Hue, Hoi An, 
Halong Bay
• 14.–23.1. ...............2.350,–

Florida ja 
läntinen Karibia
• 22.–30.12. alk. ....2.290,–
• 17.–26.2. alk. ....... 2.295,–

New York ja
Bermudan risteily
• 5.–13.4. alk. .........2.048,–

Välimeri
• 27.4.–3.5. alk. ......1.055,–

KIRJAMATKAT

Makusi mukaan maailmalle
Ikimuistoinen jouluristeily
Euroopan sydämessä Tonavalla–

Tilaa esitteemme!

Agatha Christien
jäljillä –
Hercule Poirotin, 
Neiti Marplen ja 
Dame Agathan 
Englanti
• 21.–25.3. . .............1.290,–

Venetsia,
Donna Leonin ja 
Guido Brunettin 
kaupunki
• 6.–9.4. –pääsiäinen

...................................1.095,–

Passau, Wien,
Budapest, 
Bratislava, 
Emmersdorf
• 22.–28.12. alk.

 1.790,–

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
Su 11.9. 08.00 Balettimatka Mikkeliin 125,00 e, viite 5445
Ma 12.9. 19.00 Kertomuksia keittiöstä, Kansallisteatteri 25,00 e, viite 5461
Ke 14.9. 18.30 Muoti-ilta: Studio em maksuton
Ke 21.9. 16.00 Työväenasuntomuseo maksuton
La 24.9. 19.00 Godota odottaessa, Kansallisteatteri 29,00 e, viite 5474
Ke 5.10. 15.00 Uspenskin katedraali maksuton
Ke 19.10. 19.00 Ihmisen osa, Kaupunginteatteri 34,00, viite 5487
Ke 2.11. 19.00 Boris Godunov, Kansallisooppera 54,00e, viite 5542
Pe 4.11.- pe 11.11. Helmeri-matka Pekingiin 1590 e, viite 5393
To 10.11. 19.00 Raudan luja rakkaus, Avoimet ovet 26,00 e, viite 5555
To 24.11. 18.00 Helmerien syyskokous
La 26.11. 08.00 Kulttuuriretki Turkuun 120,00 e, viite 5597
Ke 30.11. 19.00 Katri-Helena, Kaupunginteatteri 49,00 e, viite 5584
Ma 12.12. 19.00 Metsä, Kaupunginteatteri 36,00 e, viite 5607

2012
To-su 19. – 22.4. Matka Krakovaan 791,00 e, viite 5610
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TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2011

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2011
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteerit:  Liisa Kotimäki, Sirkka Warvas
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Anni Purontaa
 Matti Niemelä
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 24 e/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo

Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto, 
 Helsingin kauppakamari

Ot
a 
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!
Ota yhteyttä Helmereihin:

www.helmeri.fi, helmeri@helmeri.fi
Puhelin (09) 773 1405 (päivystys kello 9.00 - 14.00)

Varsinaiset jäsenet:  
Merja Äimänen, puheenjohtaja 
gsm 050-541 0285 
merja.aimanen(at)helmeri.fi

Kaisa Aalto, hallituksen sihteeri 
Puhelin 040-7079263 
k.aalto@suomi24.fi

Marja Alppi (Helmeri-päivystys) 
Puhelin 050-372 7422 
marja.alppi(at)gmail.com

Heikki Immonen 
Puhelin 0400-841 784  
heikkiimmonen(at)hotmail.com

Liisa Kotimäki, II varapuheenjohtaja 
Puhelin koti 050-5418 597  
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi

Hanna Kukkonen 
hanna.e.kukkonen(at)gmail.com

Matti Niemelä, I varapuheenjohtaja 
Puhelin 0400-873 367 
matti.niemela(at)realseam.fi

Tuuli Paavola 
Puhelin 050-375 9196 
tuuli.paavola(at)gmail.com

Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri 
Puhelin 040-742 0383 
irmeli.satka(at)kotiposti.net 

Varajäsenet:  
Anna-Maija Kunnas  
Puhelin 050-463 4667 
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi

Sirkka Warvas 
Puhelin 0440-519 391 
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi

Kunniapuheenjohtaja:  
Irja Vuokko  
Puhelin (09) 554 657

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Puhelin: (09) 827 5542, faksi: (09) 827 4841
Palvelunumero 0400 996 346
www.smyl.fi
Sähköpostit: info@smyl.fi, jasenrekisteri@smyl.fi

MJK-instituutti
Käyntiosoite: 
Iso Roobertinkatu 20–22 A, 4. krs, 00120 Helsinki 
Postiosoite: PL 143, 00121 HELSINKI
(Toimisto on avoinna ma - pe klo 9.00 - 16.00.)
puh. (09) 4762 5200, faksi (09) 4762 5222
www.mjk.fi
Sähköposti: yleinen sähköpostiosoite on info@mjk.fi

Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi/fi
Uusimaa, puhelin (09) 774 711
sähköposti: helsinki.tsp@tsp.stm.fi

Työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysneuvonta 
puh. 010 6076700 (ma – pe 9.00 – 17.00)
www.mol.fi

Postiosoite: 
Työttömyyskassa Nomit 
PL 52 
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 20, 3 krs, Vallila
Kassan toimisto on avoinna ma - pe klo 9.00 - 15.00.  
Olet tervetullut käymään toimistolla tarvitessasi opastusta 
etuuksien hakemiseen sekä ansioturvaan liittyvissä asioissa. 
Voit jättää kassalle osoitetun postin sisäänkäynnin yhteydessä 
olevaan postilaatikkoon (1. krs, ma - pe klo 7.30 - 16.00).
Internet-osoite: www.tknomit.fi 
Palvelupuhelin (09) 8689 400. Puhelinpalvelu on avoinna 
1.2.2011 lähtien: ti, to ja pe klo 9.00 - 12.00 ja ke klo 12.00 - 
15.00. Palvelupuhelimemme palvelee sinua kaikissa jäsenyys- 
ja etuusasioissa.
Faksi (09) 8689 4040
sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi

Vastaamme sähköpostitse jäsenyyteen liittyviin tiedusteluihin. 
Henkilökohtaisiin etuuksiin liittyvissä tiedusteluissa pyydäm-
me ystävällisesti ottamaan yhteyttä palvelupuhelimeemme.

Vuoden 2011 jäsenmaksu 108 €
Työttömyyskassa postitti jäsenmaksulaskun tammikuun lopus-
sa. Työttömyyskassan jäsenmaksu, 108 €/vuosi ja 9 €/kk, on 
verovähennyskelpoinen.

Osoitemuutosilmoitukset työttömyyskassaan sähköisen 
asioinnin kautta nettiosoitteesta: www.tknomit.fi. Jos et ole 
kassan jäsen, voit liittyä suoraan netin kautta.

Liittoon ja kassaan pitää liittyä erikseen.



Työttömyyskassa Nomit
Jäseneksi voivat liittyä:
Kaikki toisen asteen tai ylemmän tutkinnon suorittaneet pal-
kansaajat alasta riippumatta.  
Lisäksi kassaan voivat liittyä tutkintoihin opiskelevat ansio-
työssä olevat henkilöt.

Jäsenmaksu vuonna 2011 on 108 euroa/vuosi.
Liity netissä: www.tknomit.fi

Jäsenmaksun maksamalla 
saat jäsenedut
Vuoden 2011 jäsenmaksulomake, jossa on uusittu jäsenkortti, lähe-
tettiin tammikuun lopussa.
Muista, että jäsenkorttisi on voimassa, kun olet maksanut kuluvan 
vuoden jäsenmaksun.
Helsingin Merkonomien vuosimaksu on 81 euroa. Siihen sisältyvät 
Liiton ja yhdistyksen antamat edut.

Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.
Opiskelijajäsenen maksu on 32 euroa ja seniorijäsenen (70 täyttänyt) 
vuosimaksu 42 euroa.
Jäsenetuja uusitaan jatkuvasti. Tutustu etuihisi liiton nettisivuilla: 
www.smyl.fi.
Sivuilta löydät myös tietoa vapaista työpaikoista.
 
TUTUSTU ETUIHISI!
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Ilmoittaudu Helmeri-tapahtumiin nyt 
Internetin kautta.

Se on helppoa.

Tutustu kotisivuihin ja tapahtumiimme 
osoitteessa:

www.helmeri.fi
Päivitä tietosi jäsenrekisteriin:

www.smyl.fi

● Lisäyöt 30 eur / yö / henkilö
 kahden hengen huoneessa

Lisämaksusta:
● 1 hh 25 eur/ yö / huone
● Sviitti 35 eur / yö /huone

Tiedustelut ja varaukset:
sähköposti: sigrid@viimsitervis.ee, puhelin: +372 60 61 199

www.viimsispa.ee Randvere tee 11, Viimsi 74001, Harju Maakond, Viro (10 km Tallinnasta itään, ohi Piritan)

Pikkujoulutarjous 
SMYL-jäsenille 
ajalle 24.10.-18.12.2011

Pikkujoulupaketti sisältää:

● Majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisineen 

● Pikkujoulupäivällinen tulopäivänä Meritäht-ravintolassa

● Kylpytakin, pyyhkeen ja tossujen käyttö

● Vapaa-ajankeskuksen rajaton käyttö klo 7-22: 
uinti- ja saunaosasto, uima-allas, kuntosali

● Lastenkeskuksen rajaton käyttö klo 10-21

Varaa pikkujoulupaketti 15.10.2011 mennessä, 
saat upeita hoitoja erikoishintaan: 

● Intialainen päänhieronta 30 min 19 eur

● Klassinen hieronta  40 min  19 eur

● Jalkahoito miehille  40-60 min  23 eur

● Jalkahoito naisille  60-90 min  29 eur

Tulopäivänä saat huoneen viimeistään kello 14 ja 
lähtöpäivänä huoneen luovutus viimeistään kello 12.

59 euroa/ 1 yö / henkilö


