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Kiitos kauniin keskikesän, aurinko 
on hellinyt ja antanut uutta vireyttä 
työhön ja tulevan syksyn pimeyteen. 

Loman jälkeen syksy on myös uuden 
innostuksen aikaa; tuntuu lähes samal-
ta kuin kouluajan lukuvuoden aloitus – 
edessä ovat uudet seikkailut. 

Jännittävään seikkailuun on uskaltau-
tunut myös Mirjam Supponen, joka opis-
kelee toistamiseen oikeustieteitä Havaijin 
yliopistossa. Voit tutustua Mirjamiin se-
kä hänen mielipiteisiinsä suomalaisesta 
ja havaijilaisesta yliopisto-opiskelusta 
lehtemme sivulta 8.

Tämän numeron yhtenä tärkeänä tee-
mana on kierrätys. Iso vaaleanpunainen 
poika kannessa muistuttaa vesistöjen puh-
taudesta samalla, kun hän symbolisesti 
heittää jätettä Itämeren suuntaan. Hel-
singin Merkonomit on järjestänyt use-

ampia suosittuja luentotilaisuuksia kodin 
ylimääräisen tavaran kierrättämisestä. 
”Aloita pienesti ja etene oman aikataulusi 
mukaan”, muistutti Paula Mäntynen esi-
tyksessään Helmerien toimistolla viime 
toukokuussa. Kierrätyksen tärkeys nousi 
myös Anni Purontaan mieleen hänen käy-
dessä kesällä Venäjän puolella vanhempi-
ensa entisessä kotipitäjässä Sakkolassa. 
Annin ja Paulan ajankohtaiset kierrätys-
jutut löydät tästä Helmeristä.

Syksy herättää helposti kaukokaipuun. 
Siihen Helmeritkin haluavat vastata. 
Vuoden lopun matka on pikkujoulumat-
ka, joka tällä kertaa suuntautuu perin-
teiselle joulumarkkina-alueelle Saksaan 
ja pääkaupunki Berliiniin. Marraskuun 
viimeisellä viikolla avautuvat lukui-
sat, monipuoliset ja lämminhenkiset 
joulutorit Berliinissä. Tämän vuoden 

pääsiäismatkan teimme mahtavien mai-
semien ja lukuisten ortodoksiluostarien 
Serbiaan. Ensi vuoden pääsiäismatkakoh-
teena on jäsenten toivoma Kroatian Dub-
rovnik, josta retkeilemme Montenegrossa 
ja Bosnia-Hertsegovinassa. Paikkoja on 
vähän tarjolla, joten ilmoittaudu pian.

Vuosi 2015 on Helsingin Merkonomi-
en 60. toimintavuosi. Toivottavasti tulet 
mukaan suunnittelemaan yhdistyksemme 
toimintaa. Kerro meille toiveesi ja anna 
hyviä tapahtumavinkkejä. Yhdistyksen 
syyskokous on Pengerkadun toimistolla 
20. marraskuuta. Tervetuloa mukaan.

Kaunista syksyä!
Merja Äimänen 

Syksy innostaa uuteen toimintaan

Pääkirjoitus

Yhteen kokoontuminen on aloittamista.
Yhdessä pysyminen on edistymistä.
Yhdessä työskenteleminen on menestystä

(Positiivarit)

Helsingin juhlaviikot toi  Amos Andersonin taidemuseon kanssa 
elokuussa Kauppatorille Tommi Toijan teoksen Bad Bad Boy. 
Kyseessä on 8,5 metriä korkea, pissaavaa alastonta poikaa esit-
tävä betoniveistos. Veistos painaa seitsemän ja puoli tonnia ja 
sen rakentamiseen tarvittiin muun muassa nostolava.

Patsas sijaitsee Linnanaltaassa Stora Enson pääkonttorin vie-
ressä, josta poika pissaa pari kuukautta Itämereen. Veistos liittyy 

Toijan näyttelyyn, joka avautui Amos Andersonin taidemuseos-
sa Helsingin juhlaviikkojen yhteydessä.

Bad Bad Boy oli esillä Ruotsin Örebrossa järjestetyssä julki-
sen taiteen OpenArt -näyttelyssä kesällä 2013. Siellä poika pis-
sasi jokeen puistossa lähellä Örebron linnaa. Teos sai Örebrossa 
hyvin ristiriitaisen vastaanoton, ja se herätti paljon keskustelua 
Ruotsin mediassa.

Betoniveistos Bad Bad Boy Helmerin kansikuvapoikana
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Pääsiäismatkalla
yllätysten Serbiassa

HelmeritSerbian kiertomatkalla16-21.4.2014

Helmerien huhtikuisella 
kiertomatkalla Serbias-
sa koimme ja näimme 

todella paljon. Meitä oli mat-
kalla mukava 20 hengen ryh-
mä. Ajomatkaa kertyi lukuisia 
satoja kilometrejä: ajoimme 
Budapestin lentokentältä Bel-
gradiin ja takaisin, sen lisäksi 
lähes halki koko vuoristoisen 
Serbian kolmen päivän maa-
seuturetkellämme. Kuuden 
päivän matkamme aikana 
vuodenajatkin vaihtelivat ke-
väästä talveen ja jopa kesään. 
Matkaamme luotsasivat asian-
tuntevat ja avuliaat oppaamme 
suomalainen Tuula Lukic ja 
serbialainen Miroslav sekä 
taitava bussinkuljettajamme.

 Matka oli välillä myös to-
dellinen extreme-seikkailu. 
Hankaluuksia tuli eteen, mut-
ta kaikesta selvittiin serbia-
laisella avuliaisuudella; säh-
kölinja oli kaatunut myrskyn 
jäljiltä kapealle vuoristotielle, 
jota pitkin matkasimme nun-
naluostariin, pitkäperjantai-
aamuna jouduimme puoles-
taan kesärenkaisen pikkubus-
simme kanssa keskelle hurjaa 

Jatkoimme kävellen lounaalle luostariin bussimme juuttues-
sa kaatuneisiin sähköjohtoihin.

 Serbialainen oppaamme Miroslav toimi vaikkapa junan konnarina.

Pyhän Pietarin kirkon (1100-lu-
vulta) hautausmaa.

Elokuvaohjaaja Emir Kusturican kylä 
yllättää.

Suomalaisoppaamme 
Tuula (vas.) lounaalla 
Karin ja Pirjon seu-
rassa.

Eija Vilmi luostarin portilla - tullako 
vai jäädäkö?

Museoju-
na puksutteli 
Mokra Goran 
vuoristo-
maisemissa.
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moja, kerran taas kaatuneen 
rekan kaasupulloja. Mutta 
hyvin matkamme siitä huoli-
matta sujui.   

Tutustuimme kiertomat-
kallamme Itäisessä-Serbiassa 
useisiin ortodoksiluostarei-
hin: yhdessä nunnaluostaris-
sa kävimme kiirastorstaina 
paastonajan maittavalla kas-
vislounaalla, pitkänäperjan-
taina kiersimme useissa van-
hoissa ortodoksiluostareissa 
ja yövyimme mahtavassa 
Studenican munkkiluostaris-
sa, jossa meitä ruokittiin ja 
palveltiin hyvin myöhäisestä 
tulostamme huolimatta. Pit-
känperjantain messu oli luos-
tarissa kahdelta yöllä - suurin 
osa ryhmästämme nukkui jo 
autuaasti hiljaisessa luostarin 

lumimyräkkää – maisema oli 
kuin talvella Lapin tuntureilla. 
Kolmantena retkipäivänäm-
me bussi irtisanoi yhteistyön: 
moottori hajosi, mutta uusi, 
ehyt bussi haki muutaman tun-
nin - iloisen - odotuksen jäl-
keen meidät. Välillä tiellä oli 
esteinä lehmä- ja lammaslau-

Studenican luostarin vierastalon 
ruokasalissa pitkänäperjantaina  
(kuvat ylhäällä ja oikealla).

Oplenacin kuninkaallisessa mausoleumissa seinät ja katot olivat upeaa mosaiikkitaidetta.

Pääkaupunki Belgrad on historiaa ja nykyaikaa. Kiersimme Tuulan ja paikallisoppaan kanssa tärkeimmät nähtävyydet.

Liha- 
ruokaa  
tarjottiin  
viinitilalla.

Mitä nyt? Bussimme moottori ei enää 
pysynyt vauhdissamme.
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vierastalossa, mutta kaksi ryhmäläistämme nousi reippaasti 
yömessuun.

Vaikka vuorilla koimme välillä talvisetkin olosuhteet, oli 
pääkaupunki Belgrad kesäisen lämmin. Tutustuimme kaunii-
na pääsiäispäivänä Belgradiin, jossa vietimme myös yhteistä 
pääsiäisiltaa hyvän ja runsaan ruuan, 
kansantanssien, musiikin ja mukavi-
en ystävien seurassa. Serbiassa koh-
taa niin vanhan maaseutu- kuin ny-
kyaikaisen suurkaupunkikulttuurin.

Kiitos Helmeri-ryhmällemme iki-
muistoisesta matkasta.

❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Näimme pääsiäismatkallamme upeita ortodoksikirkkoja ja luos-
tareita.

 Vietimme pääsiäisiltaa serbialaisen ruuan, musiikin ja tanssin merkeissä.

Aurinko lämmitti kotiinpaluupäivänä Sremski Karlovcin barokki-
kaupungissa.

Belgradin vihreä käve-
lykatu - kuin suoraan 
Pariisista.
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Helsingin Merkonomit jär-
jesti tiistaina 20.5.2014 
eduskuntavierailun jäse-

nilleen ja heidän ystävilleen. 
Kokoonnuimme eduskunnan 
päärakennuksen uuden vie-
rassisäänkäynnin aulaan, jos-
sa turvatarkastuksen jälkeen 
meitä oli vastaanottamassa 
Kokoomuksen kansanedusta-
ja Sari Sarkomaa. Mukana 
oli viitisenkymmentä henki-
löä ja aloitimme kahtiajakau-
tuneena ryhmänä opastetun 
kierroksen. Saimme tutustua 
talon hienoimpiin ja merkittä-
vimpiin paikkoihin oppaiden 
johdolla. Kansanedustaja Sari 
Sarkomaa, joka oli vierailum-
me emäntä, vei toista ryhmää 
ja talon virallinen opas toista.

Kierroksella näimme ja kuu-
limme talon arkkitehtuurista ja 
taiteesta. Valtiosalin seinäsy-
vennyksiin on sijoitettu rinta-
kuvaveistokset presidenteis-
tämme, jotka ovat toimineet 
myös eduskunnan puhemie-

hinä. Pääsimme myös täysis-
tuntosalin lehtereille seu-
raamaan hetkeksi vielä käyn-
nissä ollutta metsäkeskus-
telua. Lehteriltä siirryimme 
Kokoomuksen ryhmähuonee-
seen, jossa saimme nauttia 
Sarin tarjoamista kahveista ja 
herkuista. Kahvittelun lomas-
sa tilaisuutta jatkettiin mielen-
kiintoisilla teemoilla.

Sari Sarkomaa kertoi ajan-
kohtaisesta poliittisesta tilan-
teesta niin valtakunnan kuin 
Helsingin kaupungin osalta. 
Puheessa nousivat esiin muun 
muassa sosiaali- ja tervey-
denhuollon uudistus. Saimme 
myös kuulla uuden lastensai-
raalan rakentamisprojektista. 
Sairaala valmistuu Meilahteen 
vuonna 2017. 

 Vierailu oli kaiken kaik-
kiaan erittäin onnistunut ja 
osoitti jälleen sen, että yllät-
tävän läheltä voi löytyä tosi 
mielenkiintoisia ja uusia tutus-
tumisen arvoisia paikkoja. ❦

Helmeriteduskunnassa20.5.2014

❦ Teksti: Liisa Kotimäki, kuvat: Liisa Kotimäki ja Merja Äimänen

Eduskuntavierailu 

Sari Sarkomaa emännöi
Helmeri-ryhmää
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Mirjam, miksi valitsit juuri 
Havaijin opiskelupaikak-
sesi?
 – Havaiji on todella yk-
si maailman kauneimmista 
paikoista. Honolulu sijaitsee 
pääsaarella eli Oahulla. Muita 
saaria ovat Kahoolawe, Nii-
hau, Maui, Big Island, Kauai, 
Lanai ja Molokai. Mikä vie-
hättävintä, ihmiset ovat erit-
täin ystävällisiä ja mukavia. 
Saaren väestö on todella mo-
nikulttuurinen ja sitä voisikin 
luonnehtia kulttuurien sula-
tusuuniksi. Ruoka on myös 
monikulttuurista ja oikein 
maistuvaa. Rakastan vaelta-
mista ja ulkona liikkumista. 
Tälle mielipuuhalleni saarilla 
on hienot puitteet, Mirjam lis-
taa perusteitaan.

– Jos nyt jotain pitäisi mai-
nita vähemmän mukavista 
puolista, niin Havaiji on yh-
dysvaltalaisittain kallis paik-
ka asua. Jotkut ovat valittaneet 
”saarikuumeesta” eli pienestä 
turhautumisesta siihen, että 
asuu maailman eristäytyneim-
mässä kolkassa. Havaijia ei 
ole myöskään suunniteltu yli 
miljoonalle ihmiselle, mikä 
näkyy päivittäisissä ruuhkis-
sa. Julkinen liikenne toimii 
kuitenkin kiitettävästi ja hyvin 
kattavasti Havaijilla!

Kokemukset vaihdosta  
innoittivat jatkoon
Mirjam Supponen halusi ko-
kea opiskeluvaihdolta jotain 
erilaista ja tätä Havaiji todella 
tarjosi. ”Olin Havaijilla vaih-
dossa Helsingin oikeustie-
teellisestä tiedekunnasta ke-
väällä 2013, jolloin opiskelin 
Helsingissä neljättä vuotta. 
Vietin tällöin Hawaii Pacific 
Universityssä yhden lukukau-
den. Tässä vaihtoyliopistossa-
ni ei ollut varsinaista oikeus-
tieteellistä tiedekuntaa, mutta 
se tarjosi kuitenkin kattavas-
ti oikeustieteellisiä kursseja, 
joita sitten vaihtoni aikana 
opiskelin. Sain nämä kurssit 
hyväksiluettua osaksi suoma-
laista tutkintoani. Kurssitarjot-
timellani oli rikosoikeutta ja 
kauppaoikeutta.”

Havaijin yliopistokeskus 
toimii kuudella saarella, jois-
sa on yhteensä neljä yliopis-
toa ja kymmenen kampusta. 
Syksyllä 2011 yliopistossa oli 
noin 60 000 opiskelijaa, jois-
ta reilut kuusituhatta oli jatko-
opiskelijoita. 

Opiskelumetodit  
havaijilaisessa yliopistossa 
Mirjam toteaa, että Helsin-
gin oikeustieteellisen opetus 
perustuu pitkälti massaluen-

Mieli avoimena ennakkoluulot 
syrjään – opiskelemaan Havaijille

toihin ja kirjatentteihin. Har-
vemmin professorit tuntevat 
opiskelijoita ja vitsinä onkin 
heitetty, että Suomessa juris-
tiksi voi valmistua ilman, et-
tä joutuu kertaakaan suutansa 
avaamaan. Tähän tottuneena 
oli yhdysvaltalainen järjestel-
mä hyvin erilainen. 

– Meitä oli yhdessä luo-
kassa noin 20 opiskelijaa, 
luennoilla oli läsnäolopakko 
ja jokaisella luennolla oli ol-
tava äänessä. Luentoihin on 
joka kerta valmistauduttava 
etukäteen ja luennoilla pro-
fessorit tekevät tarkentavia 
kysymyksiä varmistaakseen, 
että olimme valmistautuneet 
huolella tunnille. Jokaiselle 
luennolle joutui tekemään 
paljon töitä, mutta tämä kyllä 
kannatti. Tämän vuoksi lop-
pukokeeseen  lukeminen oli 
ennemminkin kertausta kuin 
uuden opettelua. Mirjam 
mainitsee erään suomalaisit-
tain huvittavan erikoispiir-
teen, nimittäin ennen kokei-
ta aulaan tuotiin koira, jota 
silittämällä saattoi vähentää 
koestressiä.

– Professorit tunsivat mei-
dät myös nimeltä ja olivat 
valmiita avaamaan kon-
taktejaan hyvin pärjäävil-
le opiskelijoille. Harvardin 
yliopistosta valmistunut 
kauppaoikeuden professori-
ni tutustutti minut erinäisiin 
juristeihin ja tarjosi mahdol-
lisuutta julkaista paikallises-
sa Law Journal’ssa. Toinen 
professori puolestaan tarjo-
si työharjoittelumahdolli-
suutta. Tämä “ylimääräinen 
huomio” tuntui aluksi hyvin 
oudolta ja erilaiselta suoma-

Keskellä Tyyntämerta, kaukana kaikesta löytyy pieni 
eksoottinen ja eristäytynyt, kahdeksan saaren saariryhmä 
- USA:n osavaltio - Havaiji. Sinne matkaa pariksi vuodeksi 
opiskelemaan Mirjam Supponen – jo toiseen kertaan. 
Mieleeni piirtyvät matkailumainoksista valkoiset rantahiekat, 
ilta-auringossa huojuvat palmut sekä keinuvalanteiset 
hulatanssijat. Olisikohan aika tuulettaa mielikuviani.

❦  Haastattelu Sirkka Warvas, Kuvat: Mirjam Supponen, (tietolähde Wikipedia)

Yliopiston aulassa: haluaisitko 
silittää - ole hyvä - se nimittäin 
poistaa opiskelijoiden tenttistressiä  
havaijilaisittain.

Mirjam mielilenkillään Oahun saaren vuoristossa, josta avautuu 
näkymä myös alhaalle pääkaupunki Honoluluun.
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laisesta perspektiivistä, mutta 
kuului olennaisesti paikalli-
seen kulttuuriin toteaa Mir-
jam hämmentyneenä. 

Havaijilla opiskellessaan 
Mirjam oppi myös arvosta-
maan suomalaista koulutusjär-
jestelmää. Kriittinen ajattelu 
ja lähdekriittisyys ovat suoma-
laisilla ehkä voimakkaampaa 
ja luonnollisempaa kuin tässä 
yliopistossa oli. Suomalainen 
koulutus antaa mielettömän 
hyvät valmiudet monenlaiseen 
jatkoon!

Elämä havaijilaisessa 
kampuksessa
– Asuin kämppikseni kanssa 
pienessä asunnossa Honolu-
lussa ja yhteiselo sujui oikein 
hyvin. Kämppikseni oli töissä 
yliopistolla ja joutui työnsä 
vuoksi matkustelemaan pal-
jon, minkä vuoksi asunto oli 
suuren osan ajasta omassa 
käytössäni. 

– Poiketen valtaosasta vaih-
tareista halusin tutustua pai-
kalliseen väestöön. Erilaisissa 
tapahtumissa ja urheilun kaut-
ta tutustuin mielenkiintoisiin 

ihmisiin. Sainkin sattumus-
ten kautta oman mielettömän 
“Havaiji-perheen”, joka on ot-
tanut minut osaksi perhettään 
ja joka on tutustuttanut minut 
moniin hienoihin henkilöi-
hin. Olen edelleenkin tiiviissä 
yhteydessä Havaiji-perheeni 
kanssa. Havaijilla on luonnol-
lista, että sinne muuttaneilla ja 
siellä asuvilla on biologisen 
perheen lisäksi tällainen “yli-
määräinen” perhe. 

Mielenkiintoinen tarjous
– Minulle on tarjottu mahdol-
lisuus suorittaa oikeustieteel-
linen tutkinto University of 
Hawaii’ssa. Kyseessä on alun 
perin kolmivuotinen Juris 
Doctor -tutkinto, mutta saan 
hyväksiluettua yhden vuoden 
Suomen opinnoistani. Tut-
kinnolla saa oikeuden suorit-
taa bar examin missä tahansa 
Yhdysvaltojen osavaltiossa ja 
näin ollen myös työskennellä 
Yhdysvalloissa juristina, jos 
näin haluaa. Tätä kaksivuo-
tiskautta olen nyt menossa 
toteuttamaan, kertoo Mirjam 
innoissaan.

FAKTAA (lähde wikipedia)

Pääkaupunki ..........Honolulu
Kuvernööri ............Neil Abercrombie
Viralliset kielet ......englanti ja havaiji
Pinta-ala ................28 337 km² (.)
 - Maa-ala ..............16 649 km²
 - Vesiala ................11 672 km² (41,2 %)
Väestö (2010)
 - Asukkaita ...........1 360 301 
 - Asukastiheys ......76,60/km² (13.)
Liittovaltion osavaltioksi
 - Päivämäärä .........21. elokuuta 1959
 - Järjestyksessä .....50.
Aikavyöhyke
Tyynenmeren:  ......UTC-10
Leveyspiiri ............18°55'N – 29°N
Pituuspiiri ..............154°40'W – 162°W
Pituus.....................2 450 km
Pinnanmuodostus
 - Korkein kohta ....4 205 m
 - Keskikorkeus .....925 m
 - Matalin kohta .....0 m
Lyhenteet
 - Postilyhenne .......HI
 - ISO 3166-2 ........US-HI
Sivusto...................www.hawaii.gov

State of Hawaii
Havaijisaarten kahdeksan 
pääsaarta ovat kaakosta 
luoteeseen Havaiji (Big 
Island), Maui, Kahoolawe, Lanai, Molokai, Oahu, Kauai 
ja Niihau. Havaijisaaret ovat erittäin vuoristoisia: 50 % 
saarten maa-alasta sijaitsee yli 600 metrin korkeudessa 
ja 10 % yli 2 000 metrin korkeudessa, vuoden keskiläm-
pötila on yli + 20 C. Väestö ja talous ovat keskittyneet 
Oahun saarelle, jossa on myös pääkaupunki Honolulu ja 
sotilastukikohta Pearl Harbor.

Honolulun ilta-auringon lumoa ihastelemassa lukuisista eri kansallisuuksista koostuva paikallinen väestö sopuisasti turistiryhmien 
kanssa. Ikimuistoinen tapa on nauttia vaikka iltapicnic rannalla. Saatat jopa kuulla 1880-luvulla Havaijissa kehitettyä ukulele kieli-
soitinmusiikkia sekä nähdä Havaijin alkuperäisväestön ikiaikaista kulttuuria edustavaa hula-tanssia 
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maiksi, on näissä maissa hyvin 
suuria eroja ajattelutavoissa ja 
käyttäytymismalleissa. 

– Opin vaihtoaikanani ky-
seenalaistamaan omia ajat-
telumallejani ja käsittämään, 
että omat tapani ja käsitykse-
ni siitä, miten asiat tulisi hoi-
taa, ei välttämättä ole se ainoa 
”oikea” tapa. Ulkomailla oppii 
arvostamaan suomalaista yh-
teiskuntaa ja huomaankin ai-
na ulkomailla ollessani, miten 

suomalainen ja eurooppalai-
nen oikeasti olen. 

”Matkustelu avartaa, mut-
ta ulkomailla opiskelu auttaa 
ymmärtämään syvällisemmin 
vierasta kulttuuria. Jotta koke-
muksesta saa mahdollisimman 
paljon irti, on mieli muistettava 
pitää avoinna ja ennakkoluulot 
laitettava syrjään.” Näin vii-
saasti toteaa Mirjam Supponen 
lähtiessään jo toista kertaa opis-
kelemaan kauas kaikesta. ❦

Itämerenkatu 1
00180 Helsinki

puh. 09 4762 5200
www.mjk.fi

Valitse kehittymiskohteesi!

• Asiakaspalvelu
• Myynti
• Markkinointi
• Taloushallinto
• Yrittäjyys
• Johtaminen
• Asiakkuuksien hoito
• Visuaalinen myyntityö
• Markkinointiviestintä
• Kirjanpito
• Sähköinen kaupankäynti

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinulle oma, 
henkilökohtainen kehittymisen polku!

mainos-vaaka1a1.indd   1 18.8.2014   13.32

Mirjamin mukaan oikeus-
järjestelmät ovat Suomessa 
ja Yhdysvalloissa hyvin eri-
laisia. Suomessa kirjoitettu 
laki nähdään tärkeimpänä 
oikeuslähteenä, kun taas Yh-
dysvalloissa tuomarien pää-
töksillä on suurempi paino-
arvo. Syksystä tulee varmasti 
mielenkiintoinen ja voi olla 
haastavaa pyyhkiä eurooppa-
laiset oikeuskäsitykset pois 
mielestä. 
– Minulla on takanani hyvin 
kiireinen kevät ja kesä, joten 
tuleva syksy, johon kuuluvat 
“vain” normaalit yhdysval-
talaiset kurssiopinnot sekä 
Suomen tutkinnon gradun 
kirjoittaminen, tuntuu melkein 
lomalta. Olen todella innoissa-
ni alkavasta syksystä, iloitsee 
opinhaluinen Mirjam. 

Kanavia opiskelun  
rahoittamiseen
– Rahoitusta ulkomailla opis-
keluun on mahdollista saada 

erilaisista lähteistä. Suomesta 
ja ulkomailta kannattaa hakea 
apurahoja. Apurahahakemuk-
sen tekemiseen kannattaa näh-
dä paljon vaivaa, sillä hyvä 
hakemus on avainasemassa. 

Yksityiset yliopistot Yhdys-
valloissa tarjoavat stipendejä 
opiskelijoille. Julkisissa yli-
opistoissa taas on usein mah-
dollisuus tehdä niin kutsuttu 
“General Assistantship”, jon-
ka avulla lukukausimaksut saa 
maksettua. Tällaisessa järjeste-
lyssä opiskelija tekee yliopis-
tolla töitä noin 10–20 tuntia 
viikossa ja palkkana saa mak-
settua koulutuksen sekä lisäk-
si joskus vielä rahapalkkaakin. 
Kilpailu näihin paikkoihin on 
luonnollisesti kova.   

Mirjam rohkaisee
Ulkomailla opiskelu on mah-
tava mahdollisuus tutustua uu-
teen kulttuuriin ja maan tapoi-
hin. Vaikka Yhdysvallat ja Suo-
mi mielletään molemmat länsi-

 Havaijisaaret ovat tuliperäisiä ja koralliriuttojen reunustamia, 
50 % saarten maa-alasta sijaitsee yli 600 metrin korkeudessa ja 
10 % yli 2 000 metrin korkeudessa
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Mikä on aikuisiän akne?  
Kysyy Marianne 40 v.

Akne voi ilmaantua ensim-
mäistä kertaa tai pahentua 
keski-iässä.  Syytä aknen 
syntyyn ei täysin tiedetä. Ai-
kuisiällä ilmenevässä aknessa 
finnejä ja mustapäitä esiintyy 
enimmäkseen leukaperissä ja 
poskipäissä. Aknen katsotaan 
mm. johtuvan ylimääräisistä 
mieshormoneista, adrogee-
neista. Sokerit nostavat myös 
osaltaan veren hormonipitoi-
suutta, jolloin verensokeri-
vaste ja hiilarikuorma voivat 
johtaa verensokerin pysymi-
seen korkealla. Tämä sotkee 
hormonitoimintaa ja lisää näin 
talineritystä. Kuukautisten ja 
vaihdevuosien aiheuttamat 
hormonien heilahtelut aiheut-
tavat naisille enemmän aknea 
aikuisiässä kuin miehille.

Akne on ihon sairaus, eikä se 
ole kenenkään syy tai itse ai-
heutettu, kuten monesti kuulee 

sä asemassa. Säännöllinen 
puhdistus aamuin ja  illoin, 
esimerkiksi hyvällä puhdis-
tusvaahdolla ja kasvovedellä, 
joissa pH on lähellä ihon omaa 
normaalia pH:ta, n. 5,4 tai 5,9 
(lievästi hapan), on iholle pa-
rasta. Tämä pH-arvo ylläpitää 
ihon antimikrobista puolus-
tuskykyä lisäävää kemiallista 
suojaa. Kasvovesi tai puhdis-
tustuote ei saa myöskään olla 
liian voimakas ja kuivattava 
(ei alkoholipitoisia kasvove-
siä). Rauhoittavat ja kosteutta-
vat naamiot sekä savinaamiot 
sopivat myös hyvin akneihon 
hoitoon. Kuorintaa (rakeeton-
ta) on hyvä tehdä noin kaksi 
kertaa kuukaudessa, jotta ihos-
ta saadaan kuorittua kuollut 
solukko pois. Samalla paran-
netaan ihon vastaanottokykyä 
hoitotuotteille ja voiteille. Mi-
käli käytössä on voimakas lää-
kekuuri, kuorintaa olisi hyvä 
välttää tai varmistaa asia hoita-
valta ihotautilääkäriltä. Kasvo-
voide on hyvä olla enemmän 
”fluidimainen”, eli ei liian 
paksu. Talvella pakkasella ja 
ulkoilussa on hyvä käyttää 
paksumpaa voidetta suojaa-
maan ihoa tuulelta ja viimalta.

Ihotautilääkäri määrää tar-
vittaessa esim. antibioottikuu-
rin. Tretioniini eli A-vitamiini-
happo on yleisimmin käytetty 
aknen hoidossa. Tretioniini 
saattaa kuitenkin ärsyttää ihoa, 

ajateltavan.  Myöskään aknen 
aiheuttamat arvet ihossa eivät 
ole tavallisesti kenenkään itse 
aiheuttamia. Aknessa iholla 
esiintyy joko avoimia kome-
doja eli mustapäitä tai suljet-
tuja komedoja. Valkopäitä ja 
luufinnejä voi myös esiintyä 
ja mikäli komedot ja valkopäät 
tulehtuvat, iholle ilmaantuu pa-
puloita eli näppylöitä ja pustu-
loita eli märkäisiä näppylöitä. 
Parasta ravintoa akneihon hoi-
dossa ovat juurekset (bataat-
ti ja porkkana), vihannekset, 
marjat, pavut, rasvainen kala. 
Sinkki-ravintolisällä saa ihoon 
vastustuskykyä. 

Kosmetologit pystyvät aut-
tamaan ihon hoidossa ja ihon 
rauhoittelussa ja tarvittaes-
sa ohjaavat ihotautilääkärin 
luokse. Akne-iho on ärsyyn-
tynyt ja se kaipaa hellävarais-
ta, rauhoittavaa ja säännöllis-
tä hoitoa. Kosmetologilla on 
hyvä käydä puhdistuttamassa 
ihoa ja kotihoito on tärkeäs-

Kysy Hannalta  
Kosmetologin palsta

Hanna Kukkonen on kosmeto-
logi ja restonomi, joka on mu-
kana Helmerien hallituksessa. 
Hannan kauneudenalan yritys 
on Kauneuspuoti Villa Fino 
Intiankadulla Helsingissä.

jolloin adapaleeni on toinen, 
vähemmän ihoa ärsyttävä 
vaihtoehto. Molemmat edellä 
mainitut ovat reseptilääkkeitä. 
Suun kautta otettavat antibioo-
tit ovat tehokkaimpia, koska 
ne tappavat aknea aiheuttavaa 
propionibacterium acnesia.  
Roaccutan isotretioniini (A-
vitamiinijohdos) on voimak-
kain retinoidi ja se otetaan 
suun kautta. Roaccutan –kuuri 
kuivattaa ihoa ja limakalvoja 
eikä sitä voi ottaa raskauden 
aikana tai imetettäessä. En-
nen kuuria, kuurin aikana se-
kä kuurin jälkeen tulee käydä 
verikokeissa testauttamassa 
maksa-arvot. Roaccutan voi 
myös haurastuttaa ihoa, jolloin 
vähintään kuuden kuukauden 
ajan pitäisi välttää karvanpois-
toa vahalla tai sokerilla, ihon 
hiontaa tai laserhoitoa, jottei 
iho ärsyynny tai arpeudu. ❦
Hanna vastaa seuraavassa 
Helmerissä kysymykseen ro-
saceasta eli ruusufinnistä.

 

SYKSYN TAPAHTUMIA KAUNEUSPUOTI VILLA FINOSSA 
KE  24.9. klo 9.00-18.00 mahdollisuus ilmaiseen 
vartalonhoitoon (30 min) ostaessasi 2 tuotetta! 
Hoito-aikoja rajoitetusti, varaa aikasi ajoissa. 
KE  1.10. klo 18.00-19.45 Kuinka voit itse vaikuttaa ihosi 
terveyteen? Tutkittua tietoa luonnon omista ravinto-
aineista ja niiden vaikutuksesta, ravinto-terapeutin 
kertomana. Maistiaiset ja arvonta, vapaa pääsy! 
TI  21.10. klo 9.30-18.30 JURLIQUE & INIKA-PÄIVÄ 
Ilmainen kasvohoito & jalkahieronta (yht. 60 min), 
ostaessasi  3 tuotetta, tuotteet – 10%. Varaa hoito-aika! 
p. 044 020 4750 / www.villafino.com  

 

      

KAUNEUSPUOTI VILLA FINON
UUTUUS! ERIKOISKASVOHOITO
Hoidossa voidaan lieventää ikääntymisen merkkejä, 
kiinteyttää ihoa,  vähentää hyperpigmentaatiota, stimuloida 
kollageeni-tuotantoa ja tehostaa hoitoaineiden 
imeytymistä. Hoitoon sisältyy 
laitehoito, jonka yhteydessä hoitonaamio, 
loppuvoiteet. Kaupan päälle kulmien tai ripsien värjäys!
 
PERUSTEELLINEN JALKAHOITO
Hoito sisältää analyysin,jalkakylvyn, kovettumien poiston 
(poralla,käsin,raspilla) kynsien leikkauksen, kynsinauhojen ja 
kynnen alustojen siistiminen sekä jalka
 
HEMMOTTELEVA KOKOVARTALO
Koko vartalo kuoritaan ihanalla kehoa ja mie
kuorinta-aineella. Hoito viimeistellään rentouttavalla 
vartalohieronnalla, ihanalla luomuöljyllä
 

KAUNEUSPUOTI VILLA FINON 
KASVOHOITO  70 min / 90 €  

Hoidossa voidaan lieventää ikääntymisen merkkejä, 
kiinteyttää ihoa,  vähentää hyperpigmentaatiota, stimuloida 

tehostaa hoitoaineiden 
Hoitoon sisältyy pintapuhdistus, kuorinta, 

jonka yhteydessä hoitonaamio,  hieronta ja 
Kaupan päälle kulmien tai ripsien värjäys! 

PERUSTEELLINEN JALKAHOITO 70 min / 59 € 
analyysin,jalkakylvyn, kovettumien poiston 

(poralla,käsin,raspilla) kynsien leikkauksen, kynsinauhojen ja 
kynnen alustojen siistiminen sekä jalka- & säärihieronnan.  

VARTALOHOITO  60 min / 69 € 
Koko vartalo kuoritaan ihanalla kehoa ja mieltä hellivällä 

aineella. Hoito viimeistellään rentouttavalla 
ihanalla luomuöljyllä.  

 p. 044 020 4750 
www.villafino.com 
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TARJOUS
HELMEREILLE

Kysy Hannalta
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❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Helmerit vierailivat tou-
kokuussa Helsingin Mi-
konkadulla sijaitsevassa 

historiallisen komeassa Radis-
son Blu Plaza -hotellissa, enti-
sessä, vuonna 1921 valmistu-
neessa SOK:n pääkonttorissa. 
Lähes parinkymmenen hengen 
Helmeri-ryhmää isännöivät 
SOK:n MaRa Ketjuohjaukses-
ta Teresia Lindholm ja Heidi 
Torvinen sekä Plaza-hotellin 
edustajana Heikki Päätalo. 
Tony Tavi Herb Basics –yri-
tyksestä puolestaan johdat-
ti ryhmämme aromaattisten 

tuoksujen maailmaan teemal-
la: Miten herään kaamoksesta 
kukkaan. Saimmekin nauttia 
talon erinomaisista antimista 
kaikilla aisteilla.

Kiersimme Plaza-hotellin 
kokoustiloissa ja vuonna 2012 
uusituissa hotellihuoneissa. 
Huoneista löytyy hienoa ko-
timaista designia: esimerkik-
si Eero Aarnion Tuplakupla-
kattovalaisin on tehty Plazaa 
varten. Sviitit puolestaan on 
sisustettu Alvar Aallon tunne-
tuimmilla kalusteilla. Hotelli 
panostaa vieraittensa viihty-
vyyteen ja ennen kaikkea rau-
hallisiin yöuniin. Huoneissa on 

muun muassa Suomen Radis-
son Blu -hotelleille kehitetty 
Magic Bed -vuode – yksilöl-
linen älypatja, joka reagoi ke-
hon lämpöön ja painoon. Huo-
neiden isot ja pehmeät vuoteet 
olisivatkin houkutelleet ryh-
mäläisiämme työpäivän jäl-
keen iltapäivälevoille. 

Hotellikierroksen jälkeen 
nautimme alakerran hienon, 

historiallisen baarin kirjasto-
huoneessa herkullista pikku-
syötävää ja juotavaa kuun-
nellessamme samalla esitys-
tä aromaattisten tuoksujen 
rentouttavista vaikutuksista. 
Tuoksunäytteitä oli varattu 
vielä kotiin viemisiksi.

Mukava ja rentouttava ilta-
päivä kaikin puolin. Lämmin 
kiitos isäntäväellemme. ❦

HelmeritRadisson BluPlaza -hotellissa6.5.2014

Radisson Blu 
Plaza -hotelli 
panostaa hyvään oloon

 Iloiset emän-
tämme Heidi 

Torvinen (vas.) 
ja Teresia 
Lindholm

Radisson Blu Plaza -hotellissa on 
komeat puitteet. SOK:n johtokunnan entinen kokoushuone on nyt 

hotellin kokousvieraiden käytössä.

Tuoksujen maailmaan johdatti Tony Tavi.

Aurinkoinen 
Irene Uimonen 

teki pitkän uran SOK:ssa - myös 
tässä talossa.

Arpajaisissa onni suosi Tuuli Paavolaa, jolle 
Heikki Päätalo luovutti hotellilahjakortin.
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Kotimaiset marjat herkuiksi
Helmerin ruokanurkkaus

Marja-talkkunasmoothie

1 litra piimää
5 dl mustia viinimarjoja
1 ½ dl talkkunajauhoja
sokeria tai hunajaa

Pane kaikki ainekset kulhoon. 
Soseuta sauvasekoittimella. 
Anna maustua puolisen tuntia. 
Tarkista maku ja lisää tarvitta-
essa aineksia. Voit laittaa pii-
män sijaan jugurttia tai rahkaa 
esimerkiksi maitoon sekoitet-
tuna. 

Mustikkakeitto 

1 litra vettä 
5 dl mustikoita
1 dl sokeria
3 rkl perunajauhoja

Sekoita kattilaan keskenään 
mustikat, vesi sekä sokeri ja 
kiehauta seos. Lisää kattilaan 
kylmään veteen liotettu peru-
najauho. Kiehauta seos vielä 
lopuksi. Valmis mustikkakeit-
to siirretään kannuun ja nauti-
taan mukeista tai laseista.

Puolukkavispipuuro 

6 dl vettä 
2 ½ dl puolukoita 
½ dl sokeria 
3/4 dl tummia mannasuuri-
moita 

Kiehauta puolukat vedessä ja 
lisää sokeri. Lisää mannasuu-
rimot hyvin sekoittaen. Anna 
kiehua, välillä sekoittaen noin 
10 minuuttia. Jäähdytä puuro. 
Vatkaa puuroa sähkövatkai-
mella, kunnes se on vaalean-
punaista ja kuohkeaa. 

Vadelmabrownie 

150 g tummaa suklaata
100 g voita
1 dl sokeria
1 ½ dl fariinisokeria
2 kananmunaa
1 ½ dl vehnäjauhoja

½ dl kaakaojauhetta
¼ tl suolaa
4 dl vadelmia

Sulata suklaat, voi ja sokerit 
kattilassa miedolla lämmöllä. 
Sekoita joukkoon kananmunat 
yksitellen. Lisää joukkoon sii-
vilän läpi vehnäjauhot, kaaka-
ojauhe ja suola. Sekoita puolet 
vadelmista taikinaan. Kaada 
taikina voideltuun vuokaan (n. 
20x20 cm). Ripottele päälle 
loput vadelmat. Paista 180-as-
teisen uunin keskitasolla noin 
35 minuuttia. Käytä matala-
reunaista vuokaa. 

Puolukka-hunajaleipä

2 dl vehnäjauhoja
1 ½ dl grahamjauhoja
1 dl ruisjauhoja
1 rkl leivinjauhetta
½ dl pellavansiemeniä
1 tl suolaa
1 ½ dl puolukoita
1 dl puolukkahilloa
½ dl hunajaa
2 ½ dl vettä

Sekoita kuivat aineet keske-
nään ja lisää hillo, puolukat, 
hunaja ja vesi. Sekoita taikina 
tasaiseksi ja vältä turhaa se-
koittamista. Paista leipä noin 
200-asteisessa uunissa noin 
tunti. Jäähdytä ennen leikkaa-
mista. Voit voidella tai vuorata 
leivinpaperilla noin litran ve-
toisen leipävuoan.

Marjat ovat kevyttä, mutta runsaskuituista ravintoa. Marjojen osuutta ruokavaliossamme tulisi lisätä, sillä marjat sisältävät runsaasti 
C-vitamiinia ja vaihtelevasti muita vitamiineja. Hyödyllisiä kivennäisaineita saadaan marjoista monipuolisesti. Marjoissa on paljon 
antioksidantteina toimivia flavonoideja ja niillä uskotaan olevan sydän-, verisuoni- ja syöpäsairauksia ennaltaehkäiseviä vaikutuksia. 
Marjoja suositellaan syötäväksi eri muodoissaan joka päivä 2 dl.
Lähde: Arktiset aromit ry, www.arctic-flavours.fi

❦ Toimittanut: Liisa Kotimäki
 Kuvat: Liisa Kotimäki

¼ tl suolaa
4 dl vadelmia

C-vitamiinia ja vaihtelevasti muita vitamiineja. Hyödyllisiä kivennäisaineita saadaan marjoista monipuolisesti. Marjoissa on paljon 
antioksidantteina toimivia flavonoideja ja niillä uskotaan olevan sydän-, verisuoni- ja syöpäsairauksia ennaltaehkäiseviä vaikutuksia. 

½ dl kaakaojauhetta
¼ tl suolaa

antioksidantteina toimivia flavonoideja ja niillä uskotaan olevan sydän-, verisuoni- ja syöpäsairauksia ennaltaehkäiseviä vaikutuksia. 
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Kirjoitus on jatkoa edellisessä Helmeri-lehdessä olleeseen 
juttuun ” Monet haluavat hypätä oravanpyörästä, miksi? ”

Työn merkityksellisyys

Kun innokas nuori haluaa työ-
tä, hän tarttuu melkein mihin 
tahansa tarjottuun työhön, jos 
se vähänkään antaa mahdol-
lisuuden saada työelämästä 
kiinni. Monesti myyntityö 
on se ala, josta paikkoja in-
nokkaille ja menestyksen 
nälkäisille löytyy. Kaikille 
henkilöille myyntiala ei ole 
se oma oikea, mutta varmasti 
erinomaista kokemusta lyhy-
estäkin ja vaikka vähän huo-
nommastakin työsuhteesta 
saa, oli tulevaisuuden unel-
matyöpaikka mikä tahansa. 
Toivottavaa kuitenkin on, et-

tei nuorta lannistettaisi. Työn 
merkityksellisyydellä ei tässä 
vaiheessa useinkaan ole niin 
suurta tärkeyttä.

Trendikäs markkinointi- ja 
myyntiala viehättää monia ja 
se myös työllistää paljon vä-
keä. Haaveissa on mukavaa 
pukuelämää, palavereja kahvi-
loissa ja trendikkäissä toimis-
toissa markkinointitoimenpi-
teitä suunnitellen. Ehkä tätäkin 
hetkittäin, mutta suurimmaksi 
osaksi hikistä suunnittelua, 
tuskailua pienten budjettien 
kanssa, päämäärättömästi hy-
viä suunnitelmia ja ideoita, 
joista murto-osa näkee päivän-
valon, investointien tuottojen 

laskemista ja onnistumisen 
mittaamista. Näin on useim-
missa töissä tänä päivänä. Voi 
helposti tuntua siltä, että ra-
portteja, suunnitelmia ja pro-
jekteja lähdetään tekemään 
kevein perustein sen enempää 
miettimättä, onko kyseiselle 
työlle oikeasti tarvetta tai mi-
hin ja miten sitä tullaan käyt-
tämään, vai tullaanko? Turhan 
työn tekeminen lannistaa. Teh-
däänkö monia asioita vain te-
kemisen vuoksi?

Työnantajilla on vastuu työn 
mielekkyydestä ja merkityk-
sellisyydestä. Moni työnteki-
jä voi tuntea tekevänsä tur-
haa työtä. Vertauskuvallisesti 

❦ Teksti: Pirjo Onza
Kuvat: Liisa Kotimäki ja Merja Äimänen

Näkökulmia 
työelämän ristipaineisiin

voisi sanoa, että työntekijä 
kuluttaa päivänsä siirtämällä 
paperia pinosta toiseen, joka 
sitten lopuksi silputaan pape-
risilppurilla ja aloitetaan uusi 
parempi paperipino.

Konkreettisen lopputulok-
sen näkemisen lisää innostus-
ta työhön. Tätä eivät monet 
päättymättömät projektit ja 
jatkuvat projektien keskeyt-
tämiset tänä päivänä tarjoa. 
Ihminen turhautuu, kun hän 
antaa kaikkensa kerta toisensa 
jälkeen aina yhä uudelleen ja 
uudelleen, etenkin jos valmis-
ta ei koskaan ehdi syntymään 
tai suuntaa vaihdetaan kesken 
projektin toistuvasti.

Yrityskulttuurin vaikutus
Yrityskulttuurit ovat muut-
tuneet kovemmiksi ja työn-
tekijöistä otetaan kaikki irti. 
Huonoa johtamista katsotaan 
läpi sormien, jos yritys vain 
tekee haluttua tulosta. Yritys-
ten yhteiskuntavastuu tuntuu 
jäävän osakeyhtiölain vaa-
timan voitontavoittelun al-
le. Ihmisten kokemaan työn 
merkittävyyteen vaikuttavat 
uutiset lomautuksista ja irti-
sanomisista, konkursseista, 
epäoikeudenmukaisilta tun-
tuvien päätösten hyväksymi-
sestä, kansakunnan eriarvois-
tumisesta, yritysten piittaa-
mattomuudesta ympäristöä ja 
kuluttajia kohtaan sekä palk-
kojen epätasa-arvosta ja myös 
kohtuuttomista korvauksista 
yritysten johdoille, etenkin, 
jos henkilöstöä samaan aikaan 
irtisanotaan.

Taloudellisen nousukauden 
ollessa käynnissä on tärkeää, 
että yritykset investoisivat tu-
levaisuuteen. Lyhytnäköinen 
liiallisten kannustimien käyttö 
ei tunnu järkevältä edes nou-
susuhdanteessa ja tulevaisuu-
dessa on enenevässä määrin 
mietittävä, miten motivoidaan 
joka ikistä työntekijää. Palk-
ka ei enää riitä motivaattoriksi 
kaikille, eikä se ole koskaan 
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ollut se parhaimman tuloksen 
aikaansaava inspiraation läh-
de. Palkka motivoi hetken, 
mutta ajan myötä sen merki-
tys vähenee ja työn sisällön 
merkitys kasvaa.

Huono johtaminen
Huono johtaminen on alue, jo-
hon tulee kiinnittää enemmän 
huomiota. Toisaalta huonon 
johtamisen määritelmä voi 
yksilöillä olla erilainen. Mo-
net normaaliin menettelyyn 
kuuluvat asiat saatetaan työn-
tekijöiden puolelta mainita 
huonona johtamisena. Eten-
kin silloin, jos ne kohdistuvat 
asianosaiseen ja hän kokee 
esimerkiksi yrityksen aidot 
henkilöstövähennystarpeet 
huonon johtamisen seurauk-
sina, vaikka syy olisi todelli-
nen vähennystarve yrityksen 
selviämisen kannalta tarpeelli-
nen. Huonon johtamisen jouk-
koon saattavat helposti joutua 
myös sellaiset johdon päätök-
set, jotka eivät yksinkertaisesti 
miellytä yksilöä itseään.

Huonosta johtajuudesta on 
kirjoittanut nettisivuillaan 
myös Jarkko Hämäläinen 
(Hyvejohtajuus.fi, Huono 
johtajuus, 1.12.2008). Hän 
mainitsee muun muassa tuu-
liviirijohtajan, jonka aivoi-
tuksista eivät alaiset saa sel-

vää ja reaktiot vaihtelevat sa-
moihinkin asioihin. Huonoa 
johtajuutta edustavat myös 
epävarmat johtajat, jotka se-
koittavat johdettavan jouk-
konsa ajatukset, eikä suunta 
ole selkeä ja johtajan epävar-
muus heijastuu vahvuuksien 
ylilyönneillä. Pelolla johta-
minen on tänäkin päivänä 
häpeällisen yleistä, tällaisella 
toimintatavalla aliarvioidaan 
toiset ihmiset. Huonon johta-
jan negatiiviset ominaisuudet 
kiteytyvät pitkälti käyttäyty-
miseen. Onnistuneilla johta-
javalinnoilla luodaan terve 
ja toimiva työyhteisö, joka 
tekee tulosta. Huono johtaja 
aiheuttaa sairaslomia, huonoa 
työilmapiiriä ja henkilöstön 
vaihtuvuutta, joka lopulta 
vahingoittaa koko yritystä. 
Tulevaisuudessa johtajuuden 
merkitys kasvaa entisestään; 
hyvä johtaja innostaa joukko-
ja yhteisen tavoitteen eteen.

Rankka työtaakka ja epäselvät 
roolit sekä työtehtävät
Vaikka työntekijöiden vähen-
nykset tehostavat yrityksen 
kannattavuutta, ne lisäävät 
yksittäisen työntekijän työ-
taakkaa. Vähennyksiä toteu-
tettaessa saatetaan helposti 
jakaa työt epätasapainoisesti 
tai ihmisten uudet roolit jää-

vät epäselviksi. Luonnollisesti 
tämä lisää ihmisten kritiikkiä 
työnantajaa ja omaa työtään 
kohtaan ja vähentää samalla 
tuottavuutta. Tässä on mukana 
myös muutos, joka itsessään 
aiheuttaa työtaakan lisäänty-
misen tunnetta. Ihminen jou-
tuu muutoksessa venymään 
pois omalta mukavuusalueel-
taan. Siksi välittömästi muu-
tosten lähestyessä on tärkeä 
käydä läpi muutokseen liitty-
vät asiat henkilöstön kanssa ja 
niiden tärkeys yrityksen tule-
vaisuudelle. Näin työn tarkoi-
tus pysyy kirkkaana ja moti-
vaatio säilyy. Epävarmuuden 
tilasta on pyrittävä mahdol-
lisimman nopeasti pois avoi-
men keskustelun pariin. Näin 
toimimalla voidaan välttää 
yrityksen liiketoimintaa hait-
taavia turhia spekulointeja ja 
epävarmuuden aiheuttamaa 
stressitilannetta ei pääse syn-
tymään.

Hitaus tappaa päätöksenteon
Isot organisaatiot ovat kään-
teissään hitaita, päätökset on 
hajautettu ja niitä tehdään use-
alla taholla. Tällöin on vaara 
joutua tilanteeseen, jossa roo-
lit ja päätöksenteon valta ovat 
epäselviä tai kukaan ei ota 
vastuuta vaikeimmista päätök-
sistä. Jos keskijohdolla ei ole 

valtaa tehdä päätöksiä, muut-
tuu päätöksenteko hitaaksi ja 
turhauttavaksi. Ihminen on 
usein perusluonteeltaan kärsi-
mätön ja hitaus voi tappaa mo-
tivaation työn kehittämiseen.

Rutiinit kadottivat haasteet
Rutiinit ovat hyväksi, jos niitä 
ei ole liikaa. Jos työ on rutii-
ninomaista, se johtaa kyllästy-
miseen ja turtumiseen. Haas-
teellisuuden puute vie jälleen 
ajatukset siihen suuntaan, et-
tä elämässä täytyy olla jotain 
kiinnostavampaa kuin nykyi-
nen työ ja vaihtoehtojen etsin-
tä saa uutta pontta.

Muutoksia
Edellisessä Helmeri-lehdessä 
kerrottiin Työterveyslaitoksen 
downshiftauksen tutkimuk-
sesta kunta- ja media-alalla. 
(Työterveyslaitos, Downshif-
ting organisaatioiden uudis-
tumiskyvyn tukena). Herää 
kysymys, ovatko nämä alat 
erityisiä tässä suhteessa? Tä-
män tutkimuksen valmistut-
tua tähän saadaan varmasti 
hyvä selvitys ja mahdollisesti 
uutta tietoa syistä, jotka ovat 
johtaneet ihmisten valintoi-
hin. Tutkimustulosten avulla 
työnantajilla on mahdollisuus 
mukautua tulevaisuuden työn 
tekemisen malliin, jossa työ ei 
välttämättä ole ns. kello 8-16 
välillä tehtävää työtä. 

Jo nyt monet, etenkin luo-
vien alojen yritykset, ovat an-
taneet työntekijöilleen mah-
dollisuuden valita työn teke-
misen tavan, ajan ja paikan. 
Myös globalisaatio tulee vai-
kuttamaan tämän tyyppiseen 
uuden työn tekemisen tavan 
kasvamiseen. Yritykset toimi-
vat useissa maissa, hajautetusti 
ja tiimien jäsenet voivat olla 
ympäri maapalloa. 

Nähtäväksi jää, vapauttavat-
ko tulevat muutokset ihmiset 
tekemään haluamiaan asioita 
ja nauttimaan työnteosta entis-
tä enemmän.  ❦
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Helmerit olivat koolla 
5.5.2014 kuuntelemassa 
Paula Mäntysen koke-

muksia raivaamisesta ja kier-
rättämisestä.

Useimmilla meillä on yli-
määräistä tavaraa – jopa roi-
naa. Kaikki eivät haluakaan 
päästä niistä eroon. Tilaisuu-
teen paikalle tullut joukko oli 
jo asiaa mielessään pohtinut. 
Pohdinnasta on itse kunkin jo 
ryhdyttävä toimeen. Raiva-
uksen aloittaminen vaatii jo 
päätöksentekoa. Liuta kysy-
myksiä seuraa, muun muassa, 
haluanko päästä ylimääräises-
tä tavarasta eroon? 

Kirpputoreilla tavaran vä-
hentäminen sopii joillekin, 
mutta myös kierrätyskeskus-
ten ja hyväntekeväisyysjärjes-
töjen noutoautot ovat käytet-
tävissä. Niiden yhteystietojen 
etsiminen vaatii jo kärsivälli-
syyttä, mutta se kannattaa!

Voi sitä kevyttä tunnetta, 
kun nurkassa vuosia seisonut 

kookas, rikkinäinen televisio 
lähtee Nouto-Sortin kyytiin. 
Lipaston päälle tulee tyhjä ti-
la ja kaunis viherkasvi löytää 
paikkansa. Näitä keventäviä 
tunteita tarvitaan useita, jotta 
raivaaminen jatkuu. Jos tele-
visio olisi ollut kunnossa, se 
olisi mahdollisesti matkannut 
FIDAn tai Kierrätyskeskuk-
sen kyydillä. Nyt rikkinäisenä 
vaihtoehdoksi jäi soitto HSY:n 
Nouto-Sorttiin. Nouto-Sortti 
maksoi 60 euroa. Nouto-Sor-
tin mukaan lähti myös kookas 
rikkinäinen parveketuoli, rik-
koutunut aurinkovarjo jalkoi-
neen. Nouto-Sortti onkin tar-
koitettu kookkaille esineille, 
huonekaluille yms., joita on 
vaikea henkilöautolla kuljet-
taa. Se on hyvä palvelu. 

Joku saattaa sanoa, että se 
on kallista. Onko sittenkään? 
On laskettava hinta niille neli-
öille, joissa sitä itselle tarpee-
tonta tavaraa säilyttää. Mikä 
onkaan asuinalueesi omistus-
asunnon neliöhinta? Onko ti-
lassasi pöytää, tuolia, kaappia, 
joita et käytä? Ne saattavat 

❦ Teksti: Liisa Kotimäki ja Paula Mäntynen
 Kuvat: Liisa Kotimäki

Kodin ylimääräisen tavaran 
raivaamisesta kierrättämiseen

Kuulimme monenlaisia tarinoita. Osa kuulijoista oli jo aloittanut kodin raivauksen.

Paula Mäntynen muistuttaa 
kierrätyksen tärkeydestä.

valloittaa useita neliöitä.
Opiskelijat käyvät syksyisin 

sisustamassa opiskelijabok-
sinsa kierrätyshuonekaluil-
la. Suomen Punaisen Ristin 
Kontti-tavaratalo ilmoittaa 
silloin tällöin tarvitsevansa 
myyntiin huonekaluja. Saa-
tat saada lahjoituksesta hyvän 
mielen. Ja hyvän mielen myös 
siitä, kun katsot väljempää ti-
laa asunnossasi.

Paula kertoi oman kotinsa 
raivaamista edesauttavan ky-
symyksen toistamisen olevan 
aika tehokas. Vuosikymme-
niä omakotitaloon kätköihin 
liittyvät ylimääräiset tavarat 
saavat lähtökäskyjä. Paula 
kysyy, mitä mukaan muut-
tokuormaan? Paula kertoi, 
etteivät ole miehensä kanssa 
muuttamassa, mutta on hy-
vä havahtua ajoissa sisäisen 
hamsterinsa mielentilaan.

Aloita pienesti ja etene oman 
aikataulusi mukaan!
Lahjoita tavaroita mieluisalta 
tuntuvaan paikkaan. Lähialu-
eellasi saattaa olla monia tar-

vitsijoita. Entäpä ne lukuisat 
harmitukset, jotka syntyvät 
siitä, että etsimääsi tavaraa tai 
tuotetta ei löydy kaaoksesta. 
Harmitukset syövät energiaa. 
Ne syövät enemmän energiaa, 
kuin itse raivaaminen. Rai-
vaaminen on hyvä harrastus.

Liike-elämässä toimitaan 
toiminnan laadun parantami-
seksi. Asiakaspalautteita lue-
taan ja toimintaa kehitetään. 
On projektia projektin perään. 
Tämä on tuttua, eikö vain. Se-
kin on totta, ettei hyvää järjes-
tystä voi ulkoistaa. Jos haluat 
osan raivaamisesta ulkoistaa, 
niin siihenkin löytyy apua 
Suomen Ammattijärjestäjät 
ry:n nettisivujen kautta. Ota 
rohkeasti yhteyttä. Raivausta 
teette yhdessä!

Puhutaan myös työturvalli-
suuden parantamisesta samas-
sa yhteydessä. Entäpä jos koto-
na onkin tavaraa lattioilla vain 
sen takia, ettei kaappeihin enää 
mahdu. Onko siinä riski kom-
pastua? Jospa raivaamiseenkin 
voisi tuoda sieltä työelämästä 
tavoitteiden asettamista, pää-
töksentekoa ja toimintaa.

Joulukin on tulossa  - aloita 
joulusiivous jo nyt syyskuus-
sa! ❦
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Kirjoitin Helmeriin pääkir-
joituksen kierrätyksestä 
vuonna 2007. Asiasta on 

tullut aina vaan ajankohtai-
sempi.  Olen nyt niukkatuloi-
sena eläkeläisenä ostanut tava-
raa paljon kirppikseltä. Täytyy 
silloin tällöin katsastaa, mitä 
on tarjolla. Esimerkiksi hi-
moitsemani Eila Helenin ja-
kun ostin taannoin kahdeksal-
la eurolla. Katselin aikoinaan 
sitä myymälässä, jolloin jakku 
maksoi lähes 400 euroa. Raha-
ni eivät riittäneet, vaikka mieli 
teki. Bossin t-paita puolestaan 
lähti nyt parilla eurolla. 

Tosin me toimitimme 
talvella viisi jätesäkillistä 
vaatteita ja neljä laatikkoa 
”sälää” Pelastusarmeijalle. 
Hakivat ne kotoa, mikä on 
hieno asia. Olen laihtunut ja 
mieheni Reinon vatsa puo-
lestaan kasvanut. Uutta vaa-
tetta pitäisi kai hankkia. Vii-
si poistettua säkillistä eivät 
edes tuntuneet 
missään. Pitäisi 
vaan laittaa lisää 
vaatteita kiertoon 
ja lajitella kerä-
yksiin. Jostain 
syystä on vain 
hankala luopua 
tavaroista.

Pelastusarmeija käsittääk-
seni käyttää liikenevät varan-
sa täällä Suomessa. Jotenkin 
en jaksa laajentaa sydäntäni 
esimerkiksi UFFin yleismaa-
ilmalliseen suuntaan, vaikka 
olen sieltäkin jotain ostanut.  
Kirppikseltä on tullut ostet-
tua muun muassa Marimekon 
kylpytakki ja pari pyyhettäkin. 
Viimeksi jäi haaviin Unikko-
tyynyliina. Kun kesällä oli ale, 
ostin monta pokkaria. Olen 

ti.  Itse olen innokas kulttuu-
ritapahtumissa kävijä, mutta 
kesän aikana kävin vain ker-
ran kesäteatterissa ja parissa 
taidenäyttelyssä.

Ilokseni havaitsin kesäkuun 
alun Venäjän Karjalan 
matkallani, että jätehuolto 
on siellä hivenen kohen-
tunut, mutta parantami-
sen varaa on toki paljon. 
Kuvasin nykyajan” jäte-
huoltoa” Venäjällä. Kuva 
on muuten ”meijän ran-

nasta” eli kaistaleesta luovu-
tetussa Karjalassa, joka kuului 
aikoinaan isäni suvulle. Mat-
kallani ilokseni huomasin, että 
kaameaa vitsausta eli jättiput-
kea on viimein yritetty häätää 
Venäjältäkin. Hieno asia, että 
sille tehdään jotain. 

Seuramatkoilla olen pannut 
merkille, että esimerkiksi Por-
tugalissa oli hienot jäte-erot-
teluastiat. Meillä nyt onneksi 
erotellaan jopa pelti-metalli-
jätekin. Tuntuu tosin välillä, 

vienyt ne sitten joko sisarelle 
tai kirjaston kierrätyshyllyyn.

Kirjoitin aikoinaan, etten 
toivo tavaroita itselleni enkä 
osta niitä toisillekaan lahjoiksi 
vaan pyrin suosimaan palve-

luita: kampaajaa, hierojia, jal-
kahoitoja, kirjastoja, kylpy-
löitä, matkoja ja ravintoloita. 
Olenkin lahjoittanut kulttuu-
ria ja väliin ravintolan ruo-
kailujakin. Sukua olen vienyt 
syömään sekä vien heidät, jos 
ehtivät, mielelläni eri kulttuu-
ritapahtumiin. Tosin toivoisin, 
että nuoret tulisivat aktiivi-
semmin mukaan. Heillä tun-
tuu olevan kovasti omia, aikaa 
vieviä harrastuksia.  Kulttuuri 
työllistää suomalaisia runsaas-

❦ Kolumni ja kuvat: Anni Purontaa

Kierrätys on tärkeää

ettei jaksaisi pestä ja laitella 
kaikkia vuokia eri astioihin. 
Säilykepurkit kyllä menevät 
sujuvasti huuhdottuna omaan 
säiliöönsä. Minulle ei ole vie-
lä selvinnyt, meneekö meidän 
taloyhtiömme sekajäte energi-
an polttouuniin vai ihan proo-
sallisesti kaatopaikalle. 

Mutta lajitellaan - ehkä 
maailma pelastuu ja on hive-
nen parempi lapsille ja lapsen-
lapsille.  Kierrättäkää ja suosi-
kaa kirpputoreja. Maailmaan 
ei mahdu rajattomasti jätettä!  
Materiaalit on hyvä saada uu-
delleen kulutukseen. Kuulos-
taa pieneltä minun kirpputo-
rikulutukseni, mutta kuten ai-
koinaan sanottiin ”pennissä on 
miljoonan alku”.  Myös kier-
rätyksessä ja jätehuollossa on 
jostain aloitettava. ❦

Sakkolan Petäjärven kylään kuulunut Lännänjärvi, josta on tullut suosittu pietarilaisten kesänviet-
toranta.  Kuvat on otettu noin metrin etäisyydellä toisistaan tänä kesänä. 

" En toivo tavaroita itselleni enkä  
osta niitä toisillekaan lahjoiksi 
vaan pyrin suosimaan palveluita " 
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Puotilan Kartanon ravin-
tolan ikkunoista ja aurin-
koterassilta avautuu hie-

no merellinen näkymä Var-
tiokylänlahdelle. Sisällä voi 
aistia 1700-luvun kustavilai-
sen aikakauden sekä 1800-lu-
vun venäläisen vaikutuksen, 
päärakennuksen lasiveranta 
on pietarilaisten puuseppien 
työtä. 

Viereinen Pehtoorin tu-
pa Café Svenkka aurinko-
terasseineen sijaitsee aivan 
Kartanon vieressä. Kartano 
sijaitsee parinkymmenen 
minuutin ajomatkan päässä 
Helsingin keskustasta hyvi-
en julkisten kulkuyhteyksien 
päässä. 

Kartanon kauniissa puistos-
sa merellisessä maisemassa 
sijaitsee yksi Helsingin suo-
situimmista vihkikirkoista, 
Puotilan Kappeli. Kartanon 
ravintola kabinetteineen tar-
joaa ihanteellisen juhlapaikan 
esimerkiksi häiden viettoon. 
Tilat muuntuvat helposti niin 
erilaisten juhlien, yritystilai-

suuksien kuin kokouksien 
järjestämiseen. 

Tarjoilut hoituvat helpos-
ti Kartanon keittiöstä. Paras 
mahdollinen ruoka syntyy 
vain parhaista saatavilla ole-
vista raaka-aineista ja käsi-
työstä. Keittiö käyttää myös 
saatavuuden mukaan koti-
maisia pientila- ja lähiruoka-
toimittajia. 

Kartanon kolme kabinettia 
on varustettu nykyaikaisella 
kokoustekniikalla. 

Myös Café Svenkan tilat 
ovat varattavissa.

Kartanossa ja Café Sven-
kassa järjestetään lukuisia 
erilaisia kulttuuri- ja musiik-
kitapahtumia läpi vuoden, 

Kulttuurihistoriallisesti arvokas 

Puotilan Kartano avautui suuren 
remontin jälkeen 

Kartanolla voi myös törmätä 
kartanokummitukseen, Birgit-
ta-neitoon. Kartanon pihapii-
rissä voi järjestää jopa 2000 
henkilön tapahtumia!

Arkipäivisin kartanolla on 
tarjolla lounasbuffet ja maa-
nantaista sunnuntaihin myös 
á la carte. 

Historiaa 
Puotilan kartano on yksi Itä-
Helsingin kulttuuripuiston 
yhdeksästä kartanosta ja liit-
tyy tiiviisti koko Helsingin 
historiaan. Onhan siellä syn-
tynyt Suomenlinnastakin tuttu 
vara-amiraali Carl Olof Cron-
stedt ja viettänyt kesiään myös 
Johan Vilhelm Snellman. 

Puotilan kartanon rakennus 
on noin 1700-luvun puolivä-
lissä muotoutunut kolmesta 
paikallisesta ratsutilasta kar-
tanomuotoon. Sen omistajiin 
on kuulunut niin kapteeni, 
apteekkari kuin kunnallis-
neuvoskin. Itse senaattori 
Leo Mechelinin myötävaiku-
tuksella 1800-luvun loppu-
puolella alueelle perustettiin 
koulu. Historiansa aikana 
1900-luvun puolella kartano 
on toiminut myös vanhusten 
hoitokotina, retkeilymajana, 
alueen kansakouluna, häädet-
tyjen perheiden asuntolana ja 
vuodesta 1969 ravintolana. 

Vuonna 1969 diskona auen-
nut Svenkka on ollut monien 
kohtaamispaikka ja näistä 
tapaamisista moni päätyikin 
vieressä sijaitsevan Puotilan 
Kappelin alttarille. Tämä kar-
tanon entinen viljamakasiini 
Puotilan kappeli olikin yksi 
Helsingin suosituimmista vih-
kikappeleista. Hääjuhlaa vie-
tettiin luonnollisesti kartanon 
ravintolassa ja juhlia jatket-

❦  Teksti: Marika Lahti

Kauan odotettu kartanon ravintola on nyt auki 25.8.2014 alkaen, 
ei vain pelkästään ruokaravintolana vaan koko Helsinkiä ja muuta 
Suomea palvelevana kulttuurin keskittymänä, jossa järjestettäviin 
tapahtumiin ovat tervetulleita kaikenikäiset.  
Helsingin kaupunki omisti kartanon ja sen rakennukset noin 80 
vuotta, kunnes se vuonna 2011 päätti laittaa tämän kulttuuri-
historiallisesti arvokkaan kartanon myyntiin. Myyntiprosessin 
tuloksena Puotilan Kartano siirtyi syksyllä 2013 jälleen 
yksityisomistukseen, kun kaupunki myi sen Koy Puotilan 
Kulttuurikartanolle. Keväällä 2014 päästiin vanhoja arvoja 
kunnioittaen Wareco Oy:n johdolla remontoimaan tätä kulttuuri-
historiallista arvokasta kartanoa ja 13.8. rakennusvalvonta-
virasto suoritti remontin lopputarkastuksen. 

Kartanon sali ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60 – 80 hlöä
Apteekkari Elgin kabinetti ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30 – 40 hlöä
Vara-amiraali Cronstedtin kabinetti ,,,, 15 – 25 hlöä
Lasiveranta ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15 – 25 hlöä
Venäläinen kabinetti ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10 – 15 hlöä
Café Svenkka iso kabinetti ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25 – 40 hlöä
Café Svenkka pieni kabinetti ,,,,,,,,,,,,,, 10 – 20 hlöä

Puotilan kartano mereltä päin. 
Kuva: Else Kyhälä

Kokoustilat

18 Helmeri 3-2014



Patrizia sai tädiltään täydelliset maalausvälineet, jotka so-
veltuvat mm. kivien maalaamiseen. Löytyipä mukavia kiviä, 
joista sai maalata iloisia eläimiä puutarhaan koristeeksi. Ku-
vassa Patrizia maalaa keskittyneesti leppäkerttua. Etualalla 
pupu ja takana kettu.

Uutena harrastuksena 
kivien maalaaminen

Kutsu
Helsingin Merkonomit ry:n syysvuosikokoukseen

Aika: torstai 20.11.2014  klo 18.00
Paikka: Helsingin Merkonomien toimisto, Pengerkatu 1 B 37,  00530 Helsinki  

TYÖJÄRJESTYS
1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltai-

suuden toteaminen
3) Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsijoi-

den valinta
4) Työjärjestyksen hyväksyminen
5) Valitaan yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtaja
6) Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
7) Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2015 
8) Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen 

puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimi-
elimien jäsenille maksettavien korvausten perusteista

9) Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen ja 
seniorijäsenen jäsenmaksun  sekä mahdollisen liitty-
mismaksun suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun vä-
himmäismäärä.

10) Hyväksytään talousarvio vuodelle 2015
11) Päätetään tilintarkastajien palkkioista
12) Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökoh-

taiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2015 
tilejä ja hallintoa

13) Muut mahdolliset asiat
14) Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
15) Ilmoitusasiat
16) Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoulua  Tervetuloa! Helsingin Merkonomien hallitus

tiin disko Svenkassa. Helsin-
gin kaupunki hankki kartanon 
maat ja rakennuksen omistuk-
seensa 1927-1933. 

Pehtoorin tuvan Café Sven-
kan avautuminen asiakkaille 
taas uudelleen vuosi sitten ke-
sällä 2013 osoitti, että myös it-
se päärakennuksen aukeami-
selle on ollut suuri tarve. Café 
Svenkkaan on vuoden aikana 
Puotilan alueella asuvien li-
säksi tultu ympäri Helsinkiä, 

mutta myös muulta Suomesta 
tapaamaan tuttuja ja uusia tut-
tavuuksia. 

Lisätietoja ja myyntipalvelu: 
Marika Lahti, myynti- ja 
markkinointipäällikkö,  
Puotilan kartano, 
Puotilantie 7 
puh. 050 400 6696,  
myynti@puotilankartano.fi. 
www.puotilankartano.fi

Café Svenkka. 
Kuva: Sanna Puhakka
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Uutisia

Kalasataman metro.
Helsingin kaupungin aineistopankki/kuvaaja: Kimmo Brandt

Uutta Helsinkiä

Helsingin itsehoito  - Terveyttä 
verkosta helsinkiläisille

Yritysneuvonta ja –palvelut

Kiinteistövirasto lyhyesti

Kartanot myynnissä

Helsinkiä rakennetaan vilkkaammin kuin koskaan. Kokonaisille 
uusille alueille tulee asuntoja, toimitiloja, päiväkoteja, kouluja, 
puistoja, ulkoilureittejä ja katuja. Helsingin kaupunki haluaa 
toteuttaa laadukkaita alueita, joilla viihdytään niin vapaa-aikana 
kuin työssäkin. Seuraa kotikaupunkisi kasvua kaavoituksesta 
valmiiksi asuinalueiksi.
www.uuttahelsinkia.fi

Helsingin itsehoitosivuilta saat tietoa ja tukea oman terveyden 
edistämiseen ja apua oireiden ja sairauksien omatoimiseen hoi-
tamiseen. Voit selata sivuja eri aihealueiden mukaan tai oman 
elämäntilanteesi perusteella. Sivuilta löydät myös testejä oman 
terveydentilasi arvoimiseen sekä tietoa sosiaali- ja terveysviras-
ton ja muiden toimijoiden ryhmistä. Sivuilta voi tulostaa myös 
erilaisia vastaanotolla tarvittavia lomakkeita.
www.hel.fi/hki/Terke/fi/Itsehoito

YritysHelsinki on palvelukeskus yrittäjäksi aikoville ja jo toi-
miville yrittäjille. Sieltä saa tukea liikeidean kehittämisestä oi-
keiden kontaktien löytämiseen. Suurin osa palveluista on mak-
suttomia.
YritysHelsingin palveluja ovat: yrityksen perustamisinfo, yri-
tysneuvonta alkaville ja alkuvaiheessa oleville yrittäjille, yrit-
täjäkoulutus, yrityshautomopalvelut, kasvuyritysneuvonta sekä 
maahanmuuttajien yrityspalvelut. YritysHelsinki neuvoo asiak-
kaita yhteistyössä muiden yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden 
kanssa. Sinne on keskitetty maahanmuuttajien yritysneuvonta 
pääkaupunkiseudulla.
www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/yritykset/yri-
tyspalvelut/yrityspalvelut

Kiinteistövirasto vuokraa, myy ja kehittää Helsingin kaupun-
gin omistamia maa-alueita ja rakennuksia. Virasto vastaa mm. 
kaupungin vuokra-asuntojen välityksestä, asumiseen liittyvistä 
lainoista ja tuista, palvelutilojen vuokraamisesta, geotekniikan 
asiantuntijapalveluista sekä kartta- ja paikkatietopalveluista. 
Viraston toimintaa ohjaavat kiinteistölautakunta ja asuntolau-
takunta.
www.hel.fi/kv

Helsingin kaupunki laittaa myyntiin useita rakennuksia eri puo-
lilla kaupunkia. Myyntiin tulee muun muassa Meilahdessa sijait-
seva Villa Furunäs, joka myydään asumiskäyttöön. Lauttasaaren 
kartano, joka soveltuu toimisto- tai kokoontumiskäyttöön sekä 
osa tiloista mahdollisesti ravintolan käyttöön. Vuosaaressa si-
jaitsevan Skatan tilan myyntiä valmistellaan.
www.hel.fi/hki/kv/fi/uutiset/helsinki-valmistelee-useiden-ra-
kennusten-myyntia

Juridiikan koulutusta - 
toiveuusinta 
Ke 5.11. klo 17.00 – 20.00
Iltakurssi perhe- ja perintöoikeudesta
Paikka: Helsingin Merkonomien toimisto,
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki

Koulutustilaisuudessa valotetaan perhe- ja perintöoikeu-
den peruskysymyksiä, joista jokaisen kannattaa olla sel-
villä. Koulutus on tehokasta, keskustelevaa pienryhmä-
koulutusta, koska tilaisuuteen otetaan vain 12 opiskelijaa.  
Tilaisuuden sisältö on sama kuin keväällä 2014 pidetyssä 
juridiikan illassa.

Kouluttajana varatuomari Hannu Äimänen.

Koulutustilaisuudessa käsiteltäviä aiheita:
perimysjärjestystä, perunkirjoitusta, lakiosaa, pesänsel-
vitystä ja perinnönjakoa, kuolinpesän osakkaan vastuuta 
pesän veloista, testamenttityyppejä, testamentin tekemis-
tä, perintöverotusta, aviovarallisuutta, avio-oikeutta ja 
avioehtoa, ositusta ja sen sovittelua ja avoliittoa

Tauolla on tarjolla kahvia ja pientä välipalaa.

Hinta: 50,00 e, maksuviite: 290904
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 27.10.

Ilmoittaudu nopeasti, koska paikkoja on rajoitetusti.
Tervetuloa keskustelevaan juridiikan iltaan!

HELMERI-KOULUTUSTA
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Tapahtumakalenteri

Osallistumismaksutili: 127030-100995, 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. 

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

To 11.9. klo 18.30
Phil Collins – David Henry Hwang

Tarzan
Disneyn seikkailumusikaali
Helsingin kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Musikaali perustuu Edgar Rice Burroughsin tarinaan ”Tarzan, apinain 
kuningas” ja Disney-elokuvaan ”Tarzan”. Alkuperäinen Broadway-
tuotanto: Disney Theatrical Productions
Tarzanina Jon-Jon Geitel/Saska Pulkkinen 
Sävellys ja laulujen sanat PHIL COLLINS 
Käsikirjoitus DAVID HENRY HWANG 
Suomennos Mikko Koivusalo  
Kapellimestari Risto Kupiainen 

www.hkt.fi 

Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä Seija Kuusinen

 
Ke 17.9. klo 17.30 – 19.30
Kuinka voit itse vaikuttaa terveyteesi?
Diplomiravintoterapeutin terveysilta
Helsingin Merkonomien toimisto
Pengerkatu 1 B 37, Helsinki 53 
(summeri ulko-ovella)
 
Dipl. ravintoterapeutti Hanna Huttunen kertoo, kuinka voit itse 
vaikuttaa terveyteesi ravinnon ja erilaisten ravintoaineiden avulla. 
Illan aikana kuullaan hyödyllinen tietopaketti hyvästä ja terveelli-
sestä ravinnosta sekä tutkittua tietoa luonnon omista ravintoaineis-
ta ja niiden vaikutuksesta terveyteesi.
Luvassa myös maistiaisia ja arvonta, jossa voittona lahjakortti Kau-
neuspuoti Villa Finoon sekä ravintolisäpaketti.

Tapahtuma järjestetään Helmerien toimiston kokoushuoneessa Kalli-
ossa Pengerkatu 1:ssä. Perille pääsee mukavasti keskustasta mm. ra-
tikoilla 6, 7B ja useilla Hämeentietä kulkevilla busseilla.
 
Tilaisuus on maksuton.
Tilaisuus on täynnä, kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Tervetuloa!
Helmerivetäjä Hanna Kukkonen

To 2.10. klo 19:00
Anton Tšehov VANJA-ENO
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Vanja-eno tuo Suurelle näyttämölle kiinnostavan ja ennennäkemättö-
män ensemblen Kansallisteatterin omia ja vierailevia näyttelijöitä: 

Kristo Salminen, Seppo Pääkkönen, Terhi Panula, Eero Aho, Krista Ko-
sonen, Heikki Nousiainen, Emmi Parviainen, Seela Sella. 
Ensi-ilta on 17.9.2014. 

Hinta 33 € (normaali 39 €), maksuviite: 290768
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja. 

Tuija Auersalo jakaa liput Kansallisteatterin ovensuussa (sisäpuolel-
la) klo 18:30 alkaen. 

www.kansallisteatteri.fi

Pe-su 3. – 5.10.
MUSIKAALIMATKA TARTTOON:

Oopperan kummitus -musikaali  
Vanemuine-teatterissa

Saimme lisäpaikkoja suosittuun Oopperan kummitus -musikaaliin, 
joka esitetään Tarton Vanemuisessa. Vielä ehtii mukaan. Musikaalin 
ensi-ilta on Tartossa 4. lokakuuta ja Tallinnassa 30. lokakuuta. 
Esityskielenä viro, tekstitys englanniksi ja suomeksi.
http://www.vanemuine.ee/

Matkaohjelma:
Perjantai 3.10.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS:llä klo 11.30–14.00. 
Saapuminen Tallinnan satamaan, jossa opas vastassa. Lähtö bussilla 
Tallinnasta kohti Tarttoa (186 km). Majoittuminen hotelli Dorpatiin 
ja illallinen.

Lauantai 4.10.
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä opastettu Tarton 
kaupunkikierros. Illalla Oopperan kummitus -musikaali  klo 19.00 
Vanemuine-teatterissa, joka on kävelymatkan (noin 500 m) päässä 
hotellista.

Sunnuntai 5.10.
Aamiainen hotellissa. Paluu Tallinnaan, paluumatkalla pysähdys 
Pöltsamaan viinikellarissa, jossa viininmaistajaiset. Mahdollisuus 
ostaa tuliaisiksi Viron parhaita marjaviinejä! Matka jatkuu kohti 
Tallinnaa, josta Viking XPRS:llä Helsinkiin klo 16.30–19.00.
 
Hotelli Dorpat*** 
Soola 6, 51014 Tartto 
puh. +372 733 7180 www.dorpat.ee
 
Hinta: 240,00 euroa, maksuviite: 290700
Ilmoittautumiset ja maksut 8.9. mennessä.

Matkan hinta sisältää:
* laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä kansipaikalla 
* matkaohjelman mukaiset kuljetukset 
* majoitus kahden hengen huoneessa hotelli Dorpatissa 
* hotelliaamiaiset ja 1 illallinen 
* opastettu kaupunkikierros Tartossa 
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* vierailu Pöltsamaan viinikellarissa, viininmaistajaiset 
* lippu Oopperan kummitus -musikaaliin 
* suomenkielisen oppaan palvelut

Lisämaksu yhden hengen huoneesta 65 euroa. 

Laiva-aikataulu:
Helsinki – Tallinna Viking XPRS klo 11.30–14.00 
Tallinna - Helsinki Viking XPRS klo 16.30–19.00

Helmerivetäjä Anni Purontaa 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä:  
Matka-Agentit Oy, www.matka-agentit.fi
Tutustu tarkemmin: www.helmeri.fi

La 11.10. klo 14.00
Mari Kujanpää: 

Minä ja Muro
Suomen Kansallisteatteri
Willensauna
Kaisaniemen puiston puolella Itäisen Teatterikujan kulmasta.
 
Mieltä liikuttava kasvutarina lapsille ja aikuisille!
 
Näytelmä pohjautuu Mari Kujanpään kirjoittamaan ja Aino-Maija 
Metsolan kuvittamaan romaaniin, joka voitti Finlandia Junior 
-palkinnon vuonna 2009. Romaanin on dramatisoinut ja ohjannut 
Jukka Rantanen, jonka aiemmat lastenteatteriohjaukset 
Kansallisteatterissa ovat olleet suuria yleisömenestyksiä.
 
Esitystä suositellaan koululaisille ja esikoululaisille.
Rooleissa: Ilja Peltonen Emmi Pesonen, Eeva Putro 
Kesto: 1 tunti 35 minuuttia.
 
Hinta: 17.00 euroa, maksuviite: 290726
Ilmoittautumiset ja maksut 8.9. mennessä.
Hyviä paikkoja.
 
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
 

Ma-ma 13.–20.10.
Läntisen Välimeren loistoristeily 
Costa Favolosalla 
Savona-Barcelona-Palma de Mallorca-Malta-Palermo-Rooma-Savona
 
Ilmoittautuminen  
on päättynyt, mutta 
kysy mahdollisia 
paikkoja. Helmerien 
päivystyksestä: 
helmeri(at)helmeri.fi.

Tutustu laivaan ja 
varustamon ohjeistukseen linkeistä:
http://www.costacruise.com/eu/costa_favolosa.html
http://www.loistoristeilyt.fi/fi/costa-cruises

Lentoaikataulu:
Helsinki-Milano AY 793 klo 08.00-10.05
Milano-Helsinki AY 796 klo 19.00–22.55
 

Risteilyreitti ja aikataulu:
Ma 13.10.      Italia, Savona klo 16.30
Ti 14.10.        Espanja, Barcelona klo 14.00–02.00
Ke 15.10.       Espanja, Palma de Mallorca klo 13.00–19.00
To 16.10.       Meripäivä     
Pe 17.10.       Malta, Valletta klo 12.00–18.00
La 18.10.       Italia, Sisilia (Palermo) klo 08.00-16.00
Su 19.10.       Italia, Rooma klo 09.00-19.00
Ma 20.10.       Italia, Savona klo 09.00

Helmerivetäjä: Merja Äimänen 

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

Ohjelman ja lisätiedot löydät netistä: www.helmeri.fi

Ke 22.10. klo 19.00
Pelléas ja Mélisande -ooppera 
Claude Debussy
Kansallisooppera

Harvoin esitetty Pelléas ja Mélisande on yksi Claude Debussyn kes-
keisiä teoksia, joka johdatti koko oopperataidetta uuteen suuntaan. 
Musiikinjohto Michael Güttler
Pelléas          Ville Rusanen
Mélisande     Jenny Carlstedt
 
Myöhemmin Irene Uimonen lähettää sähköpostitse Juhani Koiviston 
artikkelin, jossa kerrotaan Debussyn oopperasta ja sen taustoista. 
Samalla saat myös juoniselosteita sekä tiedon, miten saat lippusi.
Kesto 3 t 15 min, 1 väliaika. Esityskieli ranska, tekstitys suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi.

Paikat: keskipermanto B, rivit 8-10.
Hinta: 52,50 € (normaali 73,50 €), maksuviite: 290807
Varaukset ja maksut 1.9. mennessä.
Vetäjänä Irene Uimonen

La 25.10. klo 8.15
Evita-musikaaliretki Tampereelle 
 
Matkan hintaan sisältyvät opastus hurmaavassa Pikkupalatsissa 
(1898), buffetlounas Suomalaisella klubilla, Evita-musikaali TTT:ssa, 
kuljetukset ja bussillinen mukavaa seuraa.
 
Klo  8.15  Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista 
Liikenne Seppälän bussilla kohti Tamperetta (179 km, n. 2 t).
Klo 10.30–11.30  Vierailemme Pikkupalatsissa 
(Hämeenpuisto 7), http://www.pikkupalatsi.fi/
Klo 11.45–12.35  Lounas: teatterimenu noutopöydästä Tampereen 
Suomalaisella klubilla (Puutarhak.13). 
Klo 13.00-
Päivän kohokohta on Evita-musikaali Tampereen Työväen Teatte-
rin suurella näyttämöllä (Hämeenpuisto 32)
N. klo 19.00 Saavumme lähtöpisteeseen Mikonkadulle.
 
Teatteriliput jaetaan bussissa. Paikat riveillä 7- 8, vasen. 
Ilmoittautumiset ja maksut 10.9. mennessä. 
Hinta: 90,00 euroa, maksuviite: 290865.  
Täynnä, kysy lisäpaikkoja!

Tutustu ohjelmaan: www.helmeri.fi 
Vetäjänä Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat
 

Tapahtumakalenteri

22 Helmeri 3-2014



Ma 27.10. klo 19.00
Europaeus
Suomen Kansallisteatteri, Pieni näyttämö

Loppuunmyyty suosikkiesitys siirtyy Willensaunasta Pienelle näyttä-
mölle syyskaudella.

Europaeus on myötätuntoinen, mutta pureva nykykomedia, villisti 
episodista toiseen leikkaava Suomen Don Quijote neljälle miesnäyt-
telijälle ja kahden naisen etnoduolle. Kirjailija-ohjaaja Juha Hurme 
ei kirjoita historiaa; esityksen keskiössä on yksilö aikansa narrina, 
näkijänä ja tekijänä.

Rooleissa:  Antti Pääkkönen, Esa-Matti Long, Timo Tuominen, Taisto 
Reimaluoto 
Musiikki: Duo Hurme; Petra Poutanen-Hurme ja Hanna Rajakangas
Ohjaus ja lavastus: Juha Hurme
 
Hinta 29 € (norm. 32 €), maksuviite: 290810
Maksut 11.9. mennessä.
Irene Uimonen jakaa lippuja oikealla teatterin ala-aulassa klo 18:30 
lähtien.
 

To 27.11. klo 19.00
Ladykillers – Sarjahurmaajat
Helsingin kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
 
Syksyn uutuuskomedia
Mustan farssikomedian helmi vähemmän välkystä rikolliskoplasta, 
joka majoittuu hieman hömpän vanhan rouvan vuokralaisiksi suun-
nittelemaan täydellistä ryöstöä. 

Ensi-ilta 25.9.

Ohjaus: Neil Hardwick 
Rooleissa: Pirkko Mannola, Rauno Ahonen, Risto Kaskilahti, Mikko 
Kivinen, Asko Sarkola, Sauli Suonpää, Pertti Koivula, Hannele Lauri, 
Eija Vilpas. 

Hinta: 45,00 e, maksuviite: 290836
Ilmoittautumiset ja maksut 30.9. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

Pe – su 28. – 30.11. 
Helmerien adventtimatka Berliiniin 
Pikkujouluviikonloppu joulutorien Berliinissä

Adventin aikaan Berliini on täynnä joulumarkkinoita, herkkuja, jou-
luostoksia – ja tietenkin glögintuoksuista joulutunnelmaa. Joulutorit 
avataan marraskuun viimeisenä viikonloppuna, ensimmäisenä ad-

venttina, juuri Helmeri-matkamme aikaan.  
Yhteinen pikkujoulumatkamme aloittaa tun-
nelmallisesti joulunajan ja joulunodotuksen! 
 
Matkaohjelma:  
Perjantai 28.11. 
Finnairin lento AY2911 Helsingistä  
Berliiniin klo 08.10 – 09.05. 
Suoraan lentokentältä suunnataan kierto-
ajelulle Berliinin keskustaan, jossa nähdään 
mielenkiintoisen kaupungin tärkeimmät 
nähtävyydet: Kurfürstendamm-katu, Keisari 
Wilhemin muistokirkko, Voitonpylväs, enti-
nen legendaarinen rajanylityspaikka Checkpoint Charlie, Unter den 
Linden -katu, Potsdamer Platz ym.  Kiertoajelu päättyy ydinkeskus-
tan hotellille, Amedia Hotel Berlin Kurfürstendamm´iin, jossa majoi-
tutaan. Hotellista kävellään tervetulolounaalle saksalaisravintolaan 
lähelle Keisari Wilhelmin muistokirkkoa. 

Yhteisen lounaan jälkeen on hyvää aikaa tutustua omin päin kau-
punkiin ja sen ostosmahdollisuuksiin, esimerkiksi läheiseen KaDe-
We-tavarataloon. 
 
Lauantai 29.11.
Aamiainen, jonka jälkeen on omaa aikaa tehdä ostoksia, tutustua 
nähtävyyksiin ja tunnelmallisiin joulutoreihin. 
Yhteinen pikkujouluillallinen Europa Centerin Bavarium-ravintolas-
sa. Pikkujouluillan voi aloittaa vaikkapa kävelemällä yhdessä Europa 
Centerin ja muistokirkon välissä oleville Breitenscheidplatzin joulu-
markkinoille kiertelemään, ja sieltä yhteistä iltaa viettämään peri-
saksalaisen illallispöydän ääreen.

Sunnuntai 30.11. 
Vapaata aikaa nauttia rauhassa aamiaista, kierrellä kaupunkia,  
museoita ja joulutoreja. 
Bussikuljetus illansuussa lentoasemalle, josta lento AY 2918 Helsin-
kiin klo 19.10  - 22.05.
 
Huom! Suosittujen lentojen vuoksi ilmoittautumiset 
viimeistään 15.9. mennessä, varausmaksu 150 €/henkilö kahden 
viikon sisällä varauksesta, kuitenkin viimeistään 22.9., loppumaksu 
20.10. 

Matkan hinta: 595 €/henkilö kahden hengen huoneessa, 
maksuviite: 290852
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 100 €. (Yksinmatkustavan/il-
man huonekaveria jäävän on maksettava yhden hengen huone.) 
Ryhmähinta edellyttää vähintään 15 matkustajaa.
 
Hinta sisältää: 
*Finnairin/Flyben reittilennot veroineen * hotellikuljetukset, opas-
tettu kiertoajelu * majoitus Amedia Hotel Berlin Kurfürstendamm 
-hotellissa jaetussa kahden hengen huoneessa * hotelliaamiaiset, 
lounas perjantaina ja illallinen lauantaina (ei ruokajuomia). 
 
Hotellitiedot: 
Amedia Hotel Berlin Kurfürstendamm ***+
Kurfürstendamm 203, 10719 Berlin
http://amediahotels.com/english/Hotels/Berlin.html
 
VARAA HETI – PAIKKOJA RAJOITETUSTI; adventtiviikonlopun lennot 
ovat jo nyt lähes täynnä, joten lisäpaikkoja on vaikea saada.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

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

Tapahtumakalenteri
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La 29.11. klo 8.40
Teatterimatka Tampereelle
Villikalkkuna
Tampereen Teatterissa
 

Aikataulu:
Klo 8.40  Lähtö Helsingistä Kiasman edestä
n. klo 11.00  lounas Tampereella
Klo 13.00  Tampereen Teatteri: Villikalkkuna
n. klo 18.00  paluu Helsinkiin

 
Villikalkkuna - komedia, joka lumosi Broadwayn
Tony-palkittu, vuoden 2013 paras näytelmä. Suurmenestys USA:ssa, 
syksyllä pohjoismaisena kantaesityksenä Tampereella. Pääosissa 
Heikki Kinnunen ja Tuija Ernamo.
Villikalkkuna kertoo kahdesta vanhenevasta naimattomasta sisaruk-
sesta, sisar ja veli, jotka elävät omaa hiljaista elämäänsä synnyin-
kodissaan Pennsylvanian osavaltiossa. Yllätysvierailulle saapuu nuo-
rin sisar, näyttelijätär ja Hollywood-diiva, mukanaan häkellyttävän 
komea, nuori rakastaja ja sekoittaa melankolisen, vakiintuneen elä-
män. Tilanne kiihtyy kun näyttelijätär saa kilpailijakseen naapurin 
nuoren ja kauniin neidon. Lisäväriä komediaan tuo karmealla kata-
strofilla pelotteleva kodinhoitaja ennustuksineen.

Kirjoittanut: Christopher Durang
Suomennos ja ohjaus: Mikko Viherjuuri
Rooleissa:  Heikki Kinnunen, Tuija Ernamo, Elina Rintala, Martti 
Manninen, Aliisa Pulkkinen, Johanna Kuuva
 
Ilmoittautumiset ja maksut 15.10. mennessä
Hinta: 75 euroa; sis. teatterilippu (permantopaikat), lounas ja  
bussimatkat
Maksuviite: 290894

Helmerien yhteyshenkilö: Marja Alppi, puh. 050 4285588
Tutustu: www.tampereenteatteri.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjä: ED-Matkat, puh. 040 508 3333
 

To 4.12. klo 19.00
Tuomas Kyrö

Ilosia aikoja, mielensäpahoittaja
Kansallisteatteri, Willensauna 
Läntinen Teatterikuja 1,00100 Helsinki
Willensaunan sisäänkäynti on Kaisaniemen puiston puolelta, 
Itäiseltä Teatterikujalta.

Koko kansan rakastaman jäärän uusin monologi 
– Antti Litja Mielensäpahoittajana 
 
Tuomas Kyrön Mielensäpahoittaja-sarjan uusin teos Ilosia aikoja, 
Mielensäpahoittaja on ilmestynyt loppukesästä 2014. Teoksen dra-
matisointi kantaesitetään tuoreeltaan Kansallisteatterissa syksyllä 
2014! Mielensäpahoittajana nähdään legendaarinen Antti Litja. 
 
Kantaesitys Willensaunassa 30.10.2014.
ROOLISSA: Antti Litja
OHJAUS JA DRAMATISOINTI Satu Rasila 

Hinta: 26,50 e (norm. 29,50), maksuviite: 290881.  
Paikat riveillä 3 ja 4. Ilmoittautumiset ja maksut 27.10.

Helmerivetäjä Merja Äimänen
Tutustu: www.kansallisteatteri.fi
 

Tapahtumakalenteri

Ma 8.12. klo 19.00
Johann Strauss

Lepakko-operetti
Suomen Kansallisooppera
 
Straussin ihastuttavan kepeä Lepakko Kansallisoopperassa

Tuore toteutus osoittaa, että tutustakin teoksesta voi aina löytää 
uusia puolia. Loisteliaista Ruusuritarista ja Pelléas ja Mélisandesta 
tuttu ohjaaja-lavastaja Marco Arturo Marelli lupaa Kansallisoopperan 
näyttämölle väriä, liikettä, iloa ja kaleidoskooppimaisia pyörteitä. 
Ja kaikki tehdään tietenkin aidolla wieniläisvalssin kepeydellä. Kes-
to 3 t 10 min, 1 väliaika.

Esityskieli saksa, tekstitys suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Musiikinjohto:   Alfred Eschwé
Gabriel von Eisenstein, Michael Kraus
Rosalinde, Alexandra Reinprecht
Frank, Esa Ruuttunen
Ruhtinas Orlofsky, Tai Oney
Alfred, Alexandru Badea
Dr. Falke, Jaakko Kortekangas
Dr. Blind, Petri Bäckström
Adele, Claudia Goebl
Frosch, Timo Torikka
 
Hinta: 78,50 € (perushinta 88,50 €), maksuviite: 290852
Maksut 26.9. mennessä.
Hyvät keskipermantoliput riveillä 8-10 (B-hintaryhmä).
Irene Uimonen kertoo myöhemmin, miten saat lippusi jo ennen 
esitystä lokakuun aikana. Irene lähettää sähköpostitse tärkeimmät 
sivut käsiohjelmasta joulukuun alussa. 
 www.ooppera.fi

1.-6.4.2015 (ke-ma)
Helmerien pääsiäismatka
BALKANIN AARTEITA –  
KROATIA, MONTENEGRO JA BOSNIA-HERTSEGOVINA

Matkaohjelma:
Keskiviikko 1.4.
Finnairin reittilento Helsingis-
tä Dubrovnikiin, jossa suo-
menkielinen opas vastassa 
lentokentällä. Kentältä bussi-
kuljetus Dubrovnikiin. Majoit-
tuminen Lero-hotelliin ja yh-
teinen illallinen hotellissa. 

Torstai 2.4.
Aamiainen hotellissa. Kahden 
tunnin kävelykierros Dubrovnikin vanhassa kaupungissa, joka kuuluu 
Unescon suojelukohteisiin. 
Kierroksen jälkeen vapaata aikaa Dubrovnikissa, illalla yhteinen  
illallinen hotellissa. 

Perjantai 3.4. (Pitkäperjantai)
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen lähdetään heti ihmeelliseen 
luonnon aarreaittaan, Montenegroon. Montenegron helmiä ovat 
mm. Kotorin laakso, joka kuuluu maailman 30 kauneimman laakson 
joukkoon, Euroopan syvin kanjoni Tara sekä Dormitor-vuoristo. Py-
sähdytään viehättävään Kotorin kaupunkiin, joka sijaitsee Kotorin 
laaksossa. Lyhyen kierroksen jälkeen matka jatkuu pitkin kuuluisaa 
serpentiinitietä pitkin Njegusin kylään, jossa maistellaan paikallisia 
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herkkuja: ilmakuivattua kinkkua, juustoa ja lasillinen viiniä. Paikal-
lisilta voi myös ostaa kinkkua, juustoa ja käsitöitä mukaan. Matka 
jatkuu entisen pääkaupungin Cetinjen läpi kohti Budvaa. Budvassa 
tutustutaan sen kauniiseen, keskiajalta peräisin olevaan keskustaan 
ja nähdään myös citadella eli linnake (ulkoapäin).
Illaksi paluu Dubrovnikiin, jossa yhteinen illallinen hotellissa. 

Lauantai 4.4.
Aamiainen hotellissa. Retki Bosnia-Hertsegovinaan, tähän mielen-
kiintoiseen vuoristo- ja metsämaisemien peittämään maahan.
Päivän aikana tutustutaan Mostariin, jossa tehdään kaupunkikierros 
ja nähdään sen kuuluisa Stari Most -silta. Kaupungin symboliksi 
noussut, 1500-luvulla Neretva-joen yli rakennettu, marmorisilta 
pommitettiin hajalle Balkanin sodan aikaan. Entisöity silta avattiin 
vuonna 2004, ja se oli tärkeä toivon ja sovinnon symboli. Mostarin 
itämainen ilmapiiri ja tunnelma juontavat juurensa Turkin vallan 
ajoilta. Kaupunkikierroksen jälkeen syödään tyypillinen bosnialainen 
lounas viineineen upean luonnon keskellä ja tutustutaan myös bos-
nialaiseen Tekija-taloon.
Paluu takaisin Dubrovnikiin, yhteinen illallinen hotellissa. 

Sunnuntai 5.4. (1. pääsiäispäivä)
Aamiainen hotellissa. Päivä vietetään Kroatiassa, Konavlen 
laaksossa. Ensimmäisenä vieraillaan Cilipin kylässä, joka sijaitsee 
lähellä Dubrovnikin 
lentoasemaa. Kylässä 
nähdään joka sunnuntai 
esitettävä folklore-
tapahtuma. Kylän 
aukiolla Pyhän 
Nikolauksen kirkon 
edessä paikallinen 
folklore-ryhmä esittelee 
pyhän messun jälkeen 
Konavlen alueen tapoja 
ja perinteitä. Paikalla 
mahdollisuus ostaa myös Konavlen tunnettuja käsitöitä. Vierailu 
Rilovicin viinikellarissa, jossa nautitaan kotitekoista hedelmäviinaa, 
pientä makeaa ja kellarin kolmea lajia eri viiniä.
Maistiaisten jälkeen matka jatkuu Kameni Dvorin maatilalle, noin 30 
kilometrin päähän Dubrovnikista. Perhe Mujon pitämä turismitila 
sijaitsee luonnonkauniissa ja rauhallisessa ympäristössä Konavlen 
laakson alueella. Tilalta voi ostaa mm. orgaanisia öljyjä, 
kotitekoista likööriä ja erilaisia yrttituotteita. Tilalla nautitaan upea 
lounas Lovornon kylän omista raaka-aineista. Lounaan jälkeen 
tutustutaan vielä Sisan taidegalleriaan. Miho Sisa on naivistinen 
taiteilija, jonka maalaukset kertovat Konavlen alueen 
lähihistoriasta, arkipäivästä, asukkaista ja perinteistä. Konavlen 
retken jälkeen palataan Dubrovnikiin, jossa ilta vapaa omalle 
ohjelmalle. 

Maanantai 6.4. (2. pääsiäispäivä)
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen bussikuljetus Dubrovnikin lento-
kentälle, josta Finnairin reittilento Helsinkiin.

Matkan hinta: 1195,00 euroa/matkustaja (edellyttää vähintään 
20 hengen ryhmää), maksuviite: 290878
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 150,00 euroa. 

IIlmoittautumiset kuitenkin viimeistään 30.11. – ennakkomak-
su 250 euroa/matkustaja kahden viikon sisällä ilmoittautumi-
sesta, viimeistään 5.12., loppumaksu 12.2.  
– Pidä kiirettä - muutama paikka jäljellä! 

Matkan hintaan sisältyvät:
* Finnairin reittilennot Helsinki-Dubrovnik-Helsinki veroineen
* matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset ja tutustumiskäynnit

* majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa Dubrovnikissa hotelli 
Lerossa
* matkaohjelman mukaiset ruokailut ja maistiaiset (puolihoito)
* suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä
Lentoaikataulu:
Helsinki – Dubrovnik AY 181 klo 16.55–18.55
Dubrovnik – Helsinki AY 182 klo 11.00–15.00
Hotelli:
Hotelli Lero*** (Dubrovnik) Iva Vojnovica 14, 20 000 Dubrovnik, 
puh. +385 20 341 333, www.hotel-lero.hr 

Tärkeää! Passin on oltava voimassa 6 kk matkan päättymisen 
jälkeen. 

Tutustu ohjelmaan tarkemmin: www.helmeri.fi
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy,  
www.matka-agentit.fi

Ti 20.10.2015 klo 19:00 
Oopperan kummitus -musikaali 
Suomen Kansallisooppera
 
Oopperan kummitus -musikaali tulee Kansallisoopperaan syksyllä 2015! 

Andrew Lloyd Webberin Oopperan kummitus (The Phantom of the 
Opera)- musikaali tehdään Kansallisoopperan omana, uutena 
versiona, jonka ohjaa Tiina Puumalainen ja koreografian luo Osku 
Heiskanen. Esitys on alkuperäiskielellä, englanniksi, tekstitys 
suomeksi ja ruotsiksi. 

Hinta: 71,00 e, koululaiset (-16 v.), opiskelijat (alle 30 v.) 
63,50 e, maksuviite: 290823
Ilmoittautuminen ja maksut 9.9.2014 mennessä.

Paikat tällä hetkellä varattu, kysy mahdollisia lisäpaikkoja.  
Paikkoja varattu myös to 22.10.15.
Vetäjä: Irene Uimonen

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin
Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi, 
puhelin: 050 428 5588.
Osallistumismaksut tilille:  
127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.

Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman 
tilillemme. 

Teatteri- ja konserttiliput saa noin puoli tuntia ennen näytöstä 
sisääntuloaulassa Helmeri-vetäjältä.
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!
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Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: www.helmeri.fi. 
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95. Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2014-2015
Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
2014
To 11.9. 18.30 Tarzan-musikaali, Kaupunginteatteri 44,00/25,00, viite: 290742
Ke 17.9. 17.30 Terveysilta yhdistyksen toimistossa maksuton
To 2.10. 19.00 Vanja-eno, Kansallisteatteri 33,00 e, viite 290768
Pe-su 3. – 5.10. Oopperan kummitus Tartossa 240,00 e, viite: 290700
La 11.10. 14.00 Minä ja Muro, Kansallisteatteri 17,00 e, viite: 290726
Ma-ma 13. – 20.10. Risteily Läntisellä Välimerellä Alk. 1295 e, viite: 290739
Ke 22.10. 19.00 Pelléas ja Mélisande, Kansallisooppera 52,50 e, viite: 290807
La 25.10. 08.15 Evita-musikaalimatka Tampereelle 90,00 e, viite: 290865
Ma 27.10. 19.00 Europaeus, Kansallisteatteri 29,00 e, viite: 290810
Ke 5.11. 17.00 Juridiikan koulutusta, yhdistyksen toimisto 50,00 e, viite: 290904
To 20.11. 18.00 Syysvuosikokous, yhdistyksen toimisto

To 27.11. 19.00 Ladykillers, Kaupunginteatteri 45,00 e, viite: 290836
Pe-su 28. – 30.11. Helmerien pikkujoulumatka Berliiniin 595,00 e, viite: 290852
La 29.11. 08.40 Teatterimatka Tampereelle: Villikalkkuna 75,00 e, viite: 290894
To 4.12. 19.00 Mielensäpahoittaja, Kansallisteatteri 26,50 e, viite: 290881
Ma 8.12. 19.00 Lepakko, Kansallisooppera 78,50 e, viite: 290852
2015
Ke-ma 1.-6.4. Pääsiäismatka: Balkanin aarteita 1195,00 e, viite: 290878
Ti 20.10. 19.00 Oopperan kummitus, Kansallisooppera 71,00 e, viite: 290823

• HELSINKI, Teollisuuskatu 21 • JOENSUU, Kirkkokatu 20 • PORVOO, Lundinkatu 16 • TURKU, Linnankatu 8 E • VAPAA-AJAN MATKAT puh. 010 321 2800 
Puhelut 8,28 snt/puh + lankaverk. 5,95 snt/min, matkapuhelimesta + 17,04 snt/min (+ alv).

VARAA MATKASI 24 H
www.matka-agentit.fi

ADVENTIN JA 
JOULUNAIKAAN

MatkaMatkaMatka
agentitagentitagentit
MatkaMatkaMatka

Varsova 
• 28. – 30.11. ja 5. – 7.12.  .......................495,-
Salzburg • 4. – 7.12.  ............................1.095,-
Rooma • 4. – 7.12.  .............................................895,-
Berliini • 4. – 7.12.  ..............................................795,-
Peking ja Kiinan muuri 
• 20. – 27.12.  ...............................................................1.295,-
Praha • 22. – 26.12. .....................................  895,-
Islanti • 22. – 26.12.  .............................1.095,-
Kylpyläjoulu Unkarissa 
• 22. – 26.12.  ..............................................................1.295,-
Rooma • 22. – 27.12. .............................1.195,-
Florida • 23. – 31.12.  .............................1.970,-
Itävalta - Hallstatt ja Salzburg
• 22. – 28.12.  .............................................................1.490,-
Pähkinänsärkijä-baletti 
Tallinnassa • 28. – 29.12.  ...........  125,-
Uusi vuosi Wienissä 
• 30.12. – 2.1.  .............................................................1.295,- 
Gaala-konsertti ja tanssiaiset 
Estonia-teatterissa Tallinnassa 
• 31.12. – 1.1.  .......................................................................230,-

Finnairin suorat lennot, lentokenttä-
kuljetukset, all inclusive –ateriat, juomat,
suomalainen matkanjohtaja mukana.

• 19. – 26.12. alk..............1.995,–
• 13. – 20.2. ja 20. – 27.2.
alk. ...................................................... ...... 1.695,–

DUBAIN
LOISTORISTEILY

Musiikki-

elämyksiä!

Oopperan kummitus Tartossa 
• 3. – 5.10. ...................................................................................................................................240,-
Mustalaisruhtinatar Tallinnassa 
• 11. – 12.10. ...............................................................................................................................140,-
Sound of Music Tartossa 
• 17. – 19.10. ............................................................................................................................235,-
Savoyn tanssiaiset –operetti
Tallinnassa • 1. – 2.11. ja 29. – 30.11.  .......135,-
Sarah Brightmanin konsertti
Tallinnassa • 21. – 22.11. alk.  ...........................................150,-
Roxette Tallinnassa • 23. – 24.11. .........155,-
Evita-musikaali Tallinnassa 
• 6. – 7.12. ......................................................................................................................................160,-
Andrea Bocelli Riiassa • 9. – 11.1. .....320,-

• 8. – 9.11.  ............................................235,–
Tiina Erkkilä-Wahteran johdolla.

KÄSITYÖMATKA
TALLINNAAN
Martin markkinoille

Buffetateriat ruokajuomineen laiva-
matkoilla, vierailut Karnaluxissa ja 
Martin markkinoilla, Tiinan luento 
”Hyvää oloa neulomalla”.

Syysloma Rakveren Aqva Spa 
–kylpylässä  • 23. – 26.10.  ........315,-
Samppanjamatka Ranskaan 
• 6. – 9.11.  ..........................................................................1.095,-
Ruokamatka Lontooseen 
• 13. – 16.11.  ...................................................................1.195,-
Vietnamin kiertomatka 
• 21.11. – 3.12. .........................................................2.495,-
Peking ja Hainanin saari 
• 9. – 20.1.  ......................................................................2.290,-
Pitkä loma Espanjan 
aurinkorannikolla 
• 2.2. – 2.3. alk.  ...........................................................975,-  
sis. Malagan retki ja ostosretki Gibraltarille

Vietnamin kiertomatka 
• 4. – 15.3.  .................................................................... 2.490,-
Agatha Christien Englanti 
• 1. – 5.4.  ..............................................................................1.295,-
Amsterdam ja Keukenhofin 
kukkapuisto • 13. – 17.4.  .........1.120,-
Pioni-festivaalit Luoyangissa, 
Peking ja Xian 
• 16. – 23.4.  ...................................................................1.590,-
Skotlannin kierros 
• 20. – 25.4.  ..................................................................1.695,-

TEEMA- JA
KIERTOMATKAT

 
Tiina 
Erkkilä-
Wahtera

Costa Serenan 7 vrk 
all inclusive
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TYÖTTÖMYYSKASSAN YHTEYSTIEDOT

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2014
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteeri:  Liisa Kotimäki
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Hanna Kukkonen 
 Matti Niemelä
 Anni Purontaa
 Sirkka Warvas
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 25 €/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto, 
 Helsingin kauppakamari

Ot
a 

tä
m

ä 
si

vu
 ta

lte
en

!
Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi , helmeri@helmeri.fi 
Puhelin 050 428 5588 (päivystys ark. klo 9.00 - 14.00)

Varsinaiset jäsenet: 

Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin 050 541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi

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

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

Hanna Kukkonen, hallituksen sihteeri
hanna.e.kukkonen(at)gmail.com

Anna-Maija Kunnas    
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi

Rauni Mononen 
Puhelin 050 5148321
rauni.mononen(at)elisanet.fi

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

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

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

Varajäsenet: 

Marja Alppi
Helmeri-päivystys, puh. 050 428 5588
Puhelin 050 372 7422
marja.alppi(at)gmail.com

Tuuli Paavola    
Puhelin 044 2562901
tuuli.paavola(at)gmail.com

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Palvelunumero 0400 996 346
www.smyl.fi
Sähköpostit: info@smyl.fi, jasenrekisteri@smyl.fi

MJK-instituutti ja MJK-koulutus Oy
Itämerenkatu 1, 8.krs, 00180 Helsinki 
etunimi.sukunimi[at]mjk.fi
Puh. (09) 4762 5200 
www.mjk-koulutus.fi  ja www.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

Työttömyyskassa Nomitin sekä Journalistien ja 
esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan yhteinen 
nimi on 1.8.2014 lähtien Työttömyyskassa Finka. 
Nimenmuutos liittyy kassojen vuodenvaihteessa 
tapahtuneeseen sulautumiseen, jonka jälkeen kassa 
toimi alkuvuoden nimellä Nomit. Nimenmuutoksen 
myötä Finka on entistä yhtenäisempi, moderni 
suomalainen palkansaajan työttömyyskassa.

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

http://finka.fi/

Helsingin Merkonomit on Suomen 
Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n jäsen.

Työttömyyskassa Nomit on nyt Työttömyyskassa Finka 



Turvaa tulevaisuutesi! 

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

SMYL - SINUN LIITTOSI - Liittymislomake www.smyl.fi

Tai suosittele jäsenyyttä!  Palkitsemme molemmat! 
	

YÖPYMINEN KAHDELLE 
73 euron 
hintaan Laulasmaan Kylpylässä

Hintaan sisältyy:
●	 majoitus kahden hengen huoneessa
●	 runsas buffet-aamiainen
●	 vesi- ja saunaosaston käyttö klo 7-22
  (viisi erityyppistä saunaa) 
●	 kylpytakin käyttö
●	 WIFI
●	 maksuton pysäköinti hotellin parkkipaikalla

Lisäksi tarjoamme:
●	 -15 % kaikki normaalihintaiset hoidot
●	 -15 % Ravintola Wiccan ateriat

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon 
rahanarvoisia jäsenetuja. 
●	 Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
●	 Ammatillinen vastuu- ja oikeus-
  turvavakuutus
●	 Matkustajavakuutus
●	 Koulutusedut
●	 Ostoedut
●	 Oikeudellista neuvontaa   
  jäsenetuhintaan
●	 Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin 
  (koti, auto-, henkivakuutus ym.) 
●	 Helmeri- ja SMYL-jäsenlehdet
  neljä kertaa vuodessa
●	 Helmeri-matkat ja -tapahtumat
●	 SMYL-liiton tarjoamat palvelut ja 
  tapahtumat

JÄSENEDUT

JÄSENMAKSU
●	 Loppuvuoden 2014 jäsenyys 
 vain 47 euroa
●	 Jäsenmaksu on verotuksessa   
 vähennyskelpoinen!

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

LIITY HETI! 
Laulasmaa-arvokuponki on voimassa vuoden 2014 
loppuun. Arvokupongin ja varausohjeet saat heti
maksettuasi jäsenmaksun.

Laulasmaa Spa / Baltic Beach Holding OY
Puhkekodu 4, Laulasmaa, 76702 Keila vald, Estonia

Täytä 
jäsenhakemus 
www.smyl.fi

Edullisen jäsenmaksun 
ja rahanarvoisten 
jäsenetujen lisäksi, 
molemmat - sekä uusi 
jäsen että suosittelija - 
saavat liittymislahjana 
arvokupongin, joka 
sisältää

Nyt liityt jäseneksi

puoleen hintaan!


