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Pimeys valtaa alaa, mutta ei kannata 
synkistellä. Uutta virtaa saa ystävis-
tä, mielenkiintoisista tapahtumista tai 

vaikkapa kuntakeskusteluista.
Kuntavaalit ovat tätä kirjoittaessa ovel-

la ja kuntalaiset väittelevät palveluista 
ja mahdollisista kuntaliitoksista. Loh-
jan kunnan toiminnassa mukana oleva, 
lehtemme toinen toimitussihteeri Sirkka 
Warvas valottaa jutussaan Lohjan tulevaa, 
jo sovittua kuntaliitosta. Mitä Lohjalla 
siitä ajatellaan ja miten siellä on asiaan 
paneuduttu? Toivottavasti oman kunnan 
tulevaisuus kiinnostaa jokaista ja äänes-
täjät lähtevät uurnille tärkeiden asioiden 
puolesta. Vaalien tuloksen tiedämme leh-
den ilmestyessä.

Syksy on myös yhdistysten tulevan toi-
minnan suunnittelun ja päätösten aikaa. 
Vuosikokoukset vahvistavat seuraavan 
vuoden toiminnan suunnan, jäsenmaksut 
ja talousarvion. Jäsenet ovat tervetullei-
ta vuosikokouksiin keskustelemaan toi-
minnasta. Toiveita koulutuksista ja vapaa-
ajan tapahtumista voi toki kertoa meille 

muutenkin. Jos Sinua kiinnostaisi toimia 
yhdistyksessä, kerro meille siitäkin. Hel-
singin Merkonomien syysvuosikokous on 
22. marraskuuta ja Suomen Merkonomi-
yhdistysten Liiton – SMYL ry:n liittoko-
kous on Helsingissä heti sen jälkeen 24. 
marraskuuta.

Sosiaalisen median koulutus tuntuu 
kiinnostavan jäseniämme. SMYL-lii-
ton järjestämä koulutuspäivä marras-
kuun 10. päivänä täyttyi nopeasti, mutta 
suunnitteilla on uusia koulutustilaisuuksia 
ensi vuonna. Liitto panostaa itsekin 
näkymiseen sosiaalisessa mediassa.

Helmerien syksyn vapaa-ajan tapah-
tumat saivat jäsenemme ilahduttavasti 
liikkeelle. Helsinki-Vantaan lentoasema 
ja Urho Kekkosen museo, Tamminiemi, 
olivat suosittuja vierailukohteita. Ja toki 
kulttuuri kiinnosti laajasti; muun muassa 
Helene Schjerfbeckin molemmat taide-
näyttelyt olivat menestyksiä.

Vuoden loppupuolella jäsenillemme 
on tarjolla vielä monta mielenkiintoista 
tapahtumaa. Yhdistyksemme toimistolla 

on maanantaina 19. marraskuuta kaikille 
hyödyllinen tietoisku, jonka aiheena ko-
din raivaus liiasta tavarasta. Paula Män-
tynen opastaa järkevään oman kodin tava-
roiden hallintaan. Hyödyllinen aihe var-
masti monelle. Samalla viikolla toimis-
tollamme on Helmereiden syyskokous.

Käsityön ystävien toiveesta järjestäm-
me 28. marraskuuta tutustumisillan Novi-
tan LankaDeliin, lankojen ihanaan maa-
ilmaan. Matkojen ystäville puolestaan on 
seuraavana iltana tarjolla glögiä ja tietoa 
uusista matkakohteista Matka-Agenttien 
Helsingin toimistossa. Eikä ulkonäön 
huoltoakaan unohdeta – toimistolla on 
kauneusilta 10. joulukuuta.

Lähtekää tapahtumiimme piristymään 
ja karistamaan mielestä syksyn pimeys. 
Tutustukaa loppuvuoden ja ensi vuoden 
alun Helmeri-tapahtumiin sivuilla 17 – 21.

Lämminhenkistä syksyä 
ja hyvää loppuvuotta!

Merja Äimänen

Syksyllä suunnitellaan tulevaa
Pääkirjoitus

Älä katso murheellisena menneisyyteen. 
Se ei enää palaa. Paranna viisaasti nykyhetkeä. 
Nyt on sen aika. 
                                      - Henry Wadsworth 
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Uudistunut Tamminiemi
❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Urho Kekkosen museo Tam-
miniemi avattiin kolmen vuo-
den peruskorjauksen jälkeen 
yleisölle uudestaan maalis-
kuussa. Helsingin Merko-
nomien järjestämällä opas-
tetulla kierroksella lokakuun 
alussa jäsenemme pääsivät 
näkemään niin presidentti 
Urho Kekkosen virallisissa, 
pienimuotoisemmilla vierai-
luilla käytetyt tilat kuin yksi-
tyiset asuintilatkin. Mukana 
oli kolmisenkymmentä käyn-
tiin tyytyväistä Helmeri-vie-
railijaa. Ihmisiä kiinnosti tulla 
katsomaan itse rakennusta ja 
sen esineistöä. Tamminiemen 
vuonna 1956 rakennettu kuu-
luisa rantasaunakin on restau-

nerheimin ja Urho Kekkosen 
virka-asunto ja siellä on käy-
ty merkittäviä poliittisia neu-

roitu. Sen lauteilla ovat hikoil-
leet niin kotimaisen politiikan 
kärkinimet kuin tärkeät ulko-
maisetkin vieraat.

Opas kertoi aluksi Tammi-
niemen historiasta ja viimeai-
kaisista uudistuksista. Tämän 
jälkeen siirryttiin tutustumaan 
lähemmin Tamminiemen tiloi-
hin. Opas johdatteli kuulijat 
Urho Kekkosen aikaan ja elä-
mään Tamminiemessä. Kuu-
limme monta mielenkiintoista 
kertomusta Tamminiemen päi-
vittäisistä askareista sekä isän-
nän tavoista toimia ja johtaa.

Päätoimittaja Amos Ander-
sonin vuonna 1940 valtiolle 
lahjoittama Tamminiemen 
huvila Helsingissä on ollut 
kolmen presidentin, Risto 
Rytin, Carl Gustaf Emil Man-

votteluja. Kekkoset muuttivat 
Tamminiemeen vuonna 1956. 
Talo toimi presidentti Urho 

Helmerit

Urho Kekkosen

museossa

3.10.

Alakerran suuri sali oli muun muassa hallitusten nimittämisten tapahtumapaikka. 

Myös Kekkosen rakennuttama tarunhohtoinen Tamminiemen 
saunarakennuskin kiinnosti.

4



Kekkosen virka-asuntona vuo-
sina 1956 – 1981.

Tamminiemi on entisöity 
asuun, jollainen se oli Kek-
kosten siellä asuessa. Suu-
ri osa kalusteista on peräisin 
Presidentinlinnasta ja ne on 
tuotu taloon 1940- ja -50-lu-
vuilla presidenttejä varten. 
Koriste- ja taide-esineet, kir-
jat, kalastus- ja erävälineet 
sekä presidentin saamat lah-
jaesineet olivat Kekkosen yk-
sityisomaisuutta, jotka Kekko-
sen perikunta lahjoitti valtiolle 
presidentin kuoleman jälkeen.

Talon alakerta oli edustus-
käytössä. Jos suurempia edus-
tustiloja tarvittiin, vieraita 
kestittiin Presidentinlinnassa. 
Yläkerta toimi Urho ja Sylvi 
Kekkosen yksityisasuntona. 
Sinne kutsuttiin vain harvat.

Kekkosesta puhuttaessa 
mainitaan aina sauna. Tila on 

pieni, mutta vaikuttaa kodik-
kaalta lepotuoleineen ja savun 
tuoksuineen. Tamminiemen 
saunan lämmittämiseen kuluu 
kuusi tuntia. Saunarakennusta 
laajennettiin vuonna 1969, jol-
loin saunan yhteyteen raken-
nettiin uima-allashuone. Siellä 
saunottiin lauantaisin ja vakio-
vieraisiin kuului muun muassa 
akateemikko Kustaa Vilkuna. 
Saunaa saa nykyään vuokrata 
hulppeaan 8000 euron hintaan. 

Lähde: www.nba.fi/fi/museot/
urho_kekkosen_museo ❦ Ryhmä siirtyi museon rannassa olevaan saunarakennukseen.

Tamminiemen puutarha on uusittu. Vanhoja puita on kaadettu ja istutusryhmiä 
rakennettu. Taustalla huvimaja.

Kekkosen työhuoneessa oli mielenkiintoista nähtävää. Huoneessa on neuvoteltu 
monet merkittävät kansalliset ja kansainväliset asiat. 

Todella jotain yksityistä, Sylvi Kekkosen makuu-huone. Taustalla pieni pukeutumishuone. 

Yläkerran oleskelutilaa, jossa on mm. Eero Aarni-on vuonna 1963 suunnittelema Pallotuoli; suoma-laisen muotoilun ikoni.
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Vierailukohde kiinnosti 
monia ja osallistujia oli-
kin saapunut mukavasti 

paikalle. Vierailun järjestivät 
Finavia Oyj:n VIP-palvelut 
sekä SSP Finland Oy eli Se-
lect Service Partner Finland 
Oy, joka tuottaa ravintola-, 
kahvila-, kioski- ja lounge-
palvelut Helsinki-Vantaan 
lentoasemalle.

SSP:n operatiivinen päällik-
kö Päivi Liesko, myyntipal-
velun Pauliina Savolainen ja 
VIP-palvelupäällikkö Kirsi 
Holopainen ja ottivat meidät 
vastaan tervetulokahvien ke-
ra. Kierroksemme alkoi T2-
terminaalissa sijaitsevan kon-

gressikeskuksen suurimmassa 
ja avarassa Junkers-kokousti-
lassa, josta oli suora näkymä 
kiitoradalle. 

Päivi Liesko kertoi aluk-
si yleisesti SSP:n toimin-
nasta lentokenttäalueella.
SSP:n vastuulle kuuluu noin 
kaksikymmentä palvelupis-
tettä lentoaseman portti- ja 
yleisöalueella sekä Helsinki 
Airport Congressin kokouspal-
velut. SSP Finlandin palveluk-
sessa on 450 työntekijää. Yri-
tys on osa maailmanlaajuista 
SSP Groupia, jolla on toimin-
taa yli 30 maassa, pääosin len-
to- ja rautatieasemilla. SSP:n 
pääpaikka on Lontoossa ja sen 
omistaa SSP Group, jolla on 
toimintaa yli 30 maassa, pää-

osin lento- ja rautatieasemilla.

Kokous lentokentällä
Miksi kokous kannattaisi jär-
jestää lentoasemalla? 

Päivi Liesko kertoi tähän 
useita hyviä syitä. Tärkeim-
pänä joustava sijainti: jos 
kokousvieraat tulevat ympä-
ri Suomea lentokoneella, on 
kätevää, että kokous voidaan 
pitää lentoasemalla. Tällä 
tavalla säästetään matkoi-
hin kuluva aika, ei tarvitse 
lähteä ruuhkissa ajelemaan 
Helsingin keskustaan, sekä 
mahdolliset hotelliyöpymi-
set. Kokous voidaan aloittaa 
jo aikaisin ja päättää sopivasti 
siten, että kokoustilasta ehtii 
suoraan paluulennolle, eikä 

lisäkokouspäiviä välttämättä 
tarvita. Lentoaseman kokous-
tiloissa on mukava tunnelma: 
ikkunoista voi katsella kiito-
radalle, kuinka koneita nousee 
ja laskee. Lounas, kahvit tai 
muut tilatut tarjoilut tuodaan 
suoraan kongressikeskuksen 
avaraan aulatilaan, jolloin ai-
kaa lounaalle siirtymiseen ei 
kulu liikaa. 

Kongressikeskuksessa ei ole 
aukioloaikoja vaan tilaisuudet 
pyritään järjestämään asiak-
kaiden toiveiden ja aikatau-
lujen mukaisesti. Esimerkiksi 
lehdistötilaisuudet saattavat 
alkaa jo kello viisi aamulla, 
jolloin kokouskeskuksessa 
ollaan valmiina vastaanotta-
maan vieraat. Pääsääntöisesti 

Helmerit vierailulla
Helsinki-Vantaan lentokentällä

❦ Teksti ja kuvat: Hanna Kukkonen 

Helmerit pääsivät tutustumaan Helsinki-Vantaan lentoaseman kansainväliseen ja vilkkaa-
seen tunnelmaan, keskelle matkustajahulinaa ja matkakuumetta.

Helmerit vierailulla
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Lentokoneilla päästään 
suoraan VIP-tilojen eteen, 
mikä on tärkeää esimerkiksi 
valtiovierailuissa.

kokoukset ovat keskittyneet 
maanantain ja perjantain vä-
liselle ajalle. Kokoustiloja on 
yhteensä kymmenen ja niitä 
voidaan muotoilla tilaisuuden 
luonteen ja koon mukaisesti. 
Kongressikeskuksen voi va-
rata myös yksityiskäyttöön. 
Aulatilat sekä kokoustilat ovat 
viihtyisät ja avarat, sillä ne on 
uudistettu syksyllä 2011.

Kentällä saa erikoispalvelua
Fast Security -palvelu on 
oma yksityinen turvatarkas-
tus, jonka voi varata kaikkiin 
Helsinki Airport Congressin 
kokouspalveluihin. Se tuo li-
sää sujuvuutta ja säästää aikaa 
itse kokoukselle. T2-alueelta 
porttialueelle siirtyminen on 
nopeaa. Lähtöselvitysalueet, 
turvatarkastus, bussilaiturit, 
taksiasema ja pysäköintihallit 
sijaitsevat kokoustilojen vie-
ressä. Kuka tahansa voi varata 
turvatarkastuspalvelun, kun-
han minimissään viisi henki-
löä tulee turvatarkastukseen. 
Palvelun hinta on 45,00 euroa. 

Tällainen palvelu on kätevä 
myös lapsiperheille: päästä 
vaivattomasti ja jonottamatta 
lähtöhalliin. Varaukset turva-
tarkastukseen pitää tehdä edel-
lisenä päivänä kello 15.00:een 
mennessä VIP-palveluun. 

VIP-palvelut meille esit-
teli VIP-palvelupäällikkö 
Kirsi Holopainen. VIP-ti-
lat, joita Finavia ylläpitää, 
ovat aivan kongressikeskuk-
sen tilojen vieressä. Yksi-
tyisiin VIP-tiloihin kuuluu  
kolme tyylikästä kokous-
huonetta sekä tupakointitila. 
Muotoilussa, huonekaluissa ja 
taiteessa näkyy kotimaisuus. 
Huoneetkin on nimetty Sibe-
liuksen sävellysten mukai-
sesti. Yritykset ja valtiovalta, 
muun muassa ulkoministeriö, 
ovat VIP-tilojen pääkäyttäjät. 

VIP-koordinaattori ottaa 
vastaan vieraat ja on käytettä-
vissä koko sen ajan, kun vie-
raat palvelua tarvitsevat. Asi-
akkaasta pidetään hyvää huol-
ta alusta loppuun asti: huoleh-
ditaan lähtöselvitys, turva-, 

raja- ja tullitarkastukset ja tar-
vittaessa vieras saatetaan len-
tokoneen ovelle saakka hänen 
poistuessa lentoteitse. VIP-
palvelun kautta on mahdollista 
varata myös Valet-pysäköin-
tipalvelu, joka tarkoittaa, että 
asiakkaan auto viedään hänen 
puolestaan parkkialueelle ja 
tuodaan lähdettäessä takaisin.

VIP-tiloja on mahdollista 
varata muun muassa hääsere-
monioihin tai muihin yksityi-
siin tilaisuuksiin tyylikkäänä 
ajanvietevaihtoehtona ennen 
matkalle lähtöä. Tiloissa on 
vieraillut pappi tai siviilivihki-
jä vihkimässä hääpareja ja näi-
tä tilaisuuksia on aina silloin 
tällöin. Saimme myös hyvän 
syntymäpäivälahjavinkin Kir-
si Holopaiselta. Jos ei keksi, 
mitä ostaisi vaikkapa 50-vuo-

tissyntymäpäivälahjaksi, niin 
VIP-tilat on mahdollista va-
rata lahjaksi ”juhlava lähtö” 
-periaatteella, esimerkiksi en-
nen ulkomaanmatkalle lähtöä. 
Mikä mainio ajatus ja varmasti 
mieluisa ja erilainen lahja vas-
taanottajalle. VIP-tiloihin voi 
varata tarjoilut ja tilaisuuden 
loputtua pääsee siirtymään 

kätevästi nopean 
turvatarkastuk-
sen kautta lähtö-
halliin odottele-
maan lentoa ja te-
kemään ostoksia.

VIP-palveluun 
kuuluu lisäksi vuonna 1997 
rakennettu VIP-terminaali, 
nimeltään VIP-President. 
Lentokoneilla päästään suo-
raan VIP-tilojen eteen, mikä 
on tärkeää esimerkiksi valtio-
vierailuissa. Nämä tilat onkin 
tarkoitettu lähinnä valtiovie-
raille tai isommille ryhmille. 
Esimerkiksi jääkiekko- ja ur-
heilujoukkueet ovat varanneet 
tilat käyttöönsä. Saimme kuul-
la myös, että USA:n TV-tähti 
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Conan O’Brienille oli varattu 
samat tilat lehdistötilaisuutta 
varten, kun hän vieraili Suo-
messa muutamia vuosia sitten.

Esittelyn jälkeen saimme it-
se vierailla tyylikkäissä VIP-
tiloissa, joista siirryimme seu-
raavaksi transit -alueelle eli 
lähtöhalliin, mutta sitä ennen 
turvatarkastukseen…

Lähdimme matkalle - melkein
Vierailijoiden piti mennä tur-
vatarkastuksesta läpi ja jokai-
selle jaettiin vierailijakortit, 
jotta sai liikkua lentokentän 
porttialueilla. Olikin mukava 
päästä matkahumuun mukaan, 
ikään kuin olisi ollut lähdössä 
pienelle ulkomaan reissulle. 

VIP-tiloista pääsee suo-
raan T2-terminaaliin aivan 
Cafe Alvar A:n ja Cafe To-
rin  läheisyyteen. Porttialu-
eella toimivat myös O’Learys 
( T2 ) ja Sesason’s ( T1 ) -ra-
vintolat, joiden tiloista löyty-
vät hyvin varustetut kokous-
kabinetit 14 - 20 henkilölle. 
Niitä voi varata käyttöönsä 
SSP Finlandin myyntipalve-
lusta, mikäli kaikki osallistujat 
ovat lähdössä lennolle.

Lentokenttävierailumme 
jatkui T2-terminaalista koh-
ti lentokentän alkuperäisintä 
osaa, jossa on vielä jäljellä,  
muistona menneiltä ajoilta,  
parkettilattia ja katossa riip-
puva vanha lentokone. Oli 

hauska katsella odotushallien 
ihmisvilinää ja lentokentän 
runsasta tarjontaa ravintoloi-
neen ja kauppoineen. Lento-
kenttä on laajentunut paljon 
vuosien aikana ja vuonna 
2009 kenttä laajeni entises-
tään, kun kaukolentoja var-
ten rakennettiin oma lähtö-
halli. Pääsimme myös sin-
ne, mutta ensin piti mennä 
passintarkastuksesta läpi. Se 
onnistui vierailijakorteilla. 
EU-biopassilla voi kaukolen-
tojen alueelle mennä automaa-
tin kautta, muuten passintar-
kastuksen kautta.

Mikäli lento lähtee kau-
kolentojen terminaalista, voi 
halutessaan levähtää ennen 
matkaa täysin uniikissa, ko-
dinomaisessa Almost@home 
-loungessa. Piipahdimme täs-
sä viihtyisässä ja tyylikkääs-
sä tilassa, josta löytyi muun 
muassa kirjahyllyjä, mukavat 
sohvakalustot, jääkaapit, ruo-
kailumahdollisuudet ja vaik-
ka mitä kivaa. Lounge-palvelu 
maksaa 45 euroa henkilöltä ja 
kuka tahansa voi ostaa sen. 
Kaukolentojen terminaalissa 
on myös upea Finnair Lounge 
sekä My City Helsinki Cafe 
Bar -ravintolatilat, jotka ovat 
avoinna 24 tuntia, sekä paljon 
kauppoja. Ajan ei pitäisi käydä 
pitkäksi lentoa odotellessa.

Lähdimme paluumatkal-
le kaukolentojen puolelta ta-

kaisin T2-terminaaliin, jossa 
kierroksemme huipentui ta-
sokkaaseen Fly Inn -ravin-
tolaan. Tämä ravintola on 
lentokentän vanhin. Saimme 
kunnian maistaa iltapalaksi 
kolmen ruokalajin Fast Good 
-menua, jolle on takuuna, et-
tä menu tuodaan asiakkaalle 
viidentoista minuutin sisällä 
tilauksesta. Menun hinta on 
25 euroa ja siihen kuuluu tällä 
hetkellä maalaissalaatti savus-
tetulla siialla ja sinappiviini-
etikka-kastikkeella, pääruoka-
na on pinaatti-katkarapupastaa 
ruohosipuli-voi-kastikkeella 
sekä lopuksi vielä kahvit ja 
munkit.

Helsinki-Vantaan ken-
tällä on kaksi terminaalia: 
T1 (entinen kotimaan ter-
minaali) ja T2-terminaalit. 
T2-terminaalista lähtee Fin-
nair, British Airways; KLM, 
Norweigian Airlines ja 
Air Berlin, jotka kuuluvat One 
World -ryhmittymään. T1-ter-

minaalista puolestaan lähtee 
Star Allianceen kuuluvat 
lennot eli Lufthansa, SAS ja 
Blue1. Ennen lennoille lähte-
mistä on kuitenkin aina hyvä 
tarkistaa vaikkapa Internetis-
tä, mistä mikin lento lähtee, 
koska lentoyhtiöiden lähtö-
terminaalit saattavat muuttua 
aika ajoin. Emme vierailleet 
T1-terminaalissa tällä kertaa, 
mutta myös T1-terminaalin 
Seasons›s Restaurant & Bar 
Delight -ravintolamaailma 
tarjoaa runsain mitoin virkis-
tystä, väriä ja mieleenpainuvia 
makumatkoja. 

Helsinki-Vantaan lentoase-
ma on myös taidelentoase-
ma. T1-terminaalin päässä 
on design-tuoleja portti 11:n 
luona ja T2-terminaalissa 
portin 38:n läheisyydessä on 
veistoksia ja taideteoksia. 
Kentällä on nyt Aino Kajanie-
men kuvakudostaidenäyttely, 
johon voi varata pääsyn ajalla 
20.9.2012–15.1.2013.

Täytyy sanoa, että vie-
railun jälkeen iski pieni 
matkakuume…

Suuret kiitokset Päivi Lies-
kolle, Kirsi Holopaiselle ja 
Pauliina Savolaiselle hyvin 
järjestetystä ja mukavasti to-
teutetusta vierailusta kiehto-
vassa lentokenttäympäristössä.

Helmeriterveisin 
Hanna Kukkonen 

Lisätietoja osoitteista: 
www.sspfinland.fi ja 
www.helsinki-vantaa.fi/VIP

kaisin T2-terminaaliin, jossa 
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HelmeritHelenen jalanjäljillä

❦  Teksti ja kuvat Merja Äimänen

Helmerit ovat saaneet 
nauttia Helene Schjerf-
beckin upeasta taitees-

ta taiteilijan 150-juhlavuo-

den näyttelyissä: Villa Gyllen-
bergin taidemuseossa touko-
kuussa ja Ateneumin taidemu-
seossa lokakuussa. 

Molemmat näyttelyt ihas-
tuttivat mukana olleita jäse-

Helene Schjerfbeckin 
juhlavuosi 2012

Helmeri-ryhmämme tutustui keväällä Villa Gyllenbergin Helene Schjerfbeck –juhlanäyttelyyn Marie-Louise Blåfieldin opastuksella. 
Näyttelyn teemana oli Henkisyys taiteessa.

niämme. Villa Gyllenberg 
ja Ateneum ovat täysin erilaisia 
ja erikokoisia taidemuseoita ja 
erilaisia olivat Schjerfbeckin 
näyttelytkin. Taiteilija eli 
vuodesta 1862 vuoteen 1946 

ja oli tuottelias koko pitkän 
elämänsä. Ateneumin op-
paamme mukaan hänen töi-
tään tunnetaan noin 1000. Ei 
siis ihme, että kahdessa mah-
tavassa juhlanäyttelyssä oli 
paljon erilaisia töitä. 

Ateneumin syksyn näyttely 
oli laajin koskaan järjestetty 
Schjerfbeckin taiteen esitte-
ly, jossa oli näytteillä yli 300 
teosta. ”Toista tällaista ei tule 
elinaikanamme, joten nyt siitä 
kannattaa nauttia”, totesi op-
paamme. Ja kyllä taideteoksia 
ihailimmekin – kierros vielä 
opastuksen jälkeen ihmispal-
joudesta huolimatta. Ateneu-
min näyttely oli yleisömenes-
tys ja katsojia sen mukaisesti. 
Villa Gyllenberg taas otti vain 
ryhmän kerrallaan, joten saim-
me tutustua näyttelyyn omassa 
rauhassa.

Helene Schjerfbeckin taide 
on todella innostavaa. Siitä jää 
hyvä mieli. ❦

Helene Schjerfbeck, 
Toipilas (1888)
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Voisi sanoa, ettei päivää 
ilman kuntaliitosasioita. 
Äänenpainot vaihtelevat 

myötäilevästä hyväksynnästä 
ärhäkkääseen vastustamiseen 
puhujan omasta kannasta tai 
asenteesta riippuen. Yksi asia 
on jo kokemuksen kauttakin 
tullut selväksi: väkisin tai 
pakolla toimivaa yhteistyötä 
ei saada aikaan eikä tulevai-
suutta rakenneta. Ristiriitaiset 
odotukset, jopa omat ambiti-
ot, sekoittavat hallintoelinten-
kin toimintaa.

Näin myös omalla paikka-
kunnallani Lohjalla. Meistä 
tulee vuoden vaihteen jäl-
keen uusi Lohja kahden kun-
nan liittyessä meihin, kolmas 
on onnistuneen liittymisen 
jo aikaisemmin läpikäynyt. 

ja sen hallintoelimissä? Vai pi-
täisikö saadakaan, jospa rik-
kaus olisikin eri näkökulmien 
yhteensovittamisessa - sitä yh-
teistä päämäärää unohtamat-
ta. Miten saadaan kuntalaisen 
ääni kuuluville reuna-alueilta? 
Miten saadaan rakennettua 
luottamus tasapuolisuuden 
ja oikeudenmukaisuuden nä-
kökulmasta? Ihmisten suuri 
huoli on palvelujen säilymi-
nen. Voidaanko ne säilyttää ja 
millä tasolla?

Ihminen uuden kynnyksellä
Liittyvän kunnan asukas miet-
tii mielessään, miten hyväk-
symme toisemme, uudet ja 
vanhat kuntalaiset.  Ihmisen 
tasolla sopeutuminen luo-
daan ja päätökset hallintoeli-

missä tehdään. Mihin rajaan 
asti olen valmis kuntalaisena 
joustamaan, tuleeko minusta 
suurkuntalainen vai pysynkö 
oman alueeni kyläyhteisöläi-
senä. Emme voi unohtaa, että 
jokaisella on yhtäläinen ja lain 
suoma oikeus peruspalvelui-
hin ja hyvinvointiin. Itse kun-
kin sopeutumisesta ja toistem-
me hyväksynnästä päätämme 
itse. Siis jokainen kuntalainen, 
eivät yksinomaan valtuutetut 
tai virkamiehet. 

Välineitä sopeutumiseen
Kuntaliitosneuvotteluissa on 
päätetty kolmen vuoden siirty-
mäajasta, jolloin palvelut säi-
lyvät kussakin liitoskunnassa 
entisellään: terveysasemat, 
koulut, kirjastot, päiväkodit 

Jutussani keskityn lähinnä 
ihmiseen ja hänen tuntemuk-
siinsa. Yhdistymishallituksen 
toimintaa, sopimuspalikoita 
tai lainsäädäntöelementtejä 
en käsittele.

Haasteitten edessä 
Helppo tie liitos ei tule ole-
maan kenellekään osapuo-
lelle. Vaikka tiedämmekin 
toisemme, emme kuitenkaan 
tunne emmekä voi ennakoida 
arjen sujumista. Toiminta- ja 
päätöksenteon kulttuurit ovat 
erilaiset. Kyläyhteisöillä on 
oma identiteettinsä, jonka ne 
haluavat - ja tulee voidakin 
- säilyttää. Kysymyksiä on 
paljon. Miten saadaan koko-
naisuus puhaltamaan yhteen 
hiileen uudessa suurkunnassa 

Kuntaliitos 
– moottoritie vai kivinen polku?

Lähidemokratia-malli 

Ehdotus uuden Lohjan lähidemokratian malliksi

Kylä- ja muut yhdistykset: ruohonjuuritason lähidemokratian toteuttaminen, lähivirkistystoiminta ym.

Aluetoimikunnat: alueelliset toimielimet, jotka toimivat alueidensa kokoavana foorumina, joka ajaa alueensa 

asiaa kunnan suuntaan 

   
  Valtuuston
  kierto-
  kokoukset
  2 x / v

Kyläpäällikkö-
tapaamiset
 2 x / v

    Vaikuttaja-
    raadit

Alue-
foorumit
2 x / v

4 x / v4 x / v 4 x / v4 x / v

Alueiden johtokunta

         
  Valtuuston
  kierto-
  kokoukset
  2 x / v

Alue-
foorumit
2 x / v

Kyläpäällikkö-
tapaamiset
2 x / v

    Vaikuttaja-
    raadit

Työryhmän esitys yhdistysmishallitukselle 20.09.2012.

Lohja kasvaa vuodenvaihteessa
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ja niin edelleen. Työntekijöil-
le on turvattu työpaikka viiden 
vuoden siirtymäajaksi. Näinä 
niin sanottuina turva-aikoina 
kunta selvittää uusia toimin-
tarakenteita, analysoi muutos-
tarpeita ja työntekijät voivat 
rauhassa katsella ympärilleen. 
Julkisuudessa on kyseenalais-
tettu viiden vuoden pituinen 
työsuhdeturva. Mielestäni se 
on ihmisen kannalta oikea 
päätös. Yksilötasolla muutos 
koetaan epävarmuutena, eten-
kin vuosikausia jopa kymme-
niä samassa työpaikassa ollut 
hyppää ajatuksissaan tunte-
mattomaan. Siihen on voitava 
varautua riittävän pituisella 
aikajanalla. 

Avoin keskustelu, yhdessä 
pohdiskelu ja omien epäilevi-

en tuntojen peilaaminen ver-
taisryhmän kanssa auttaa aja-
tusten syventämisessä. Muu-
tokset eivät saa jäädä vain 
oman lähipiirin tai verkoston 
sisäisiin pohdintoihin, vaan 
uuden kynnyksellä on myös 
kaupunkisuunnittelun panos-
tettava erilaisten toimintamal-
lien rakentamiseen. 

Lähidemokratiamallista 
vaikuttamisen kanava
Suuri huoli reuna-alueiden 
asukkailla on tietenkin oman 
äänen kuuluminen tai sen 
kuulumattomuus alueensa 
asioiden eteenpäin viemises-
sä. Minä itsekin olen saanut 
olla mukana rakentamassa 
uudenlaista lähidemokratia-
mallia. Voin vakuuttaa, ettei 

se ollut yksinkertainen aikaan-
saannos eikä huitaisten laadit-
tu. Jouduimme käymään läpi 
Suomen nykyisiä ja entisiä lä-
hidemokratiamalleja, poimi-
maan niiden hyvät puolet ja 
toisaalta poistamaan meidän 
tapauksessamme toimimatto-
mat osa-alueet. Pidimme eri 
kunnissa avoimia keskustelu-
tilaisuuksia, joista keräsimme 
saamamme palautteet ja laa-
dimme niistä yhteenvedot. 

Monien pohdintojen ja 
kriittisten arviointien pohjal-
ta saimme synnytettyä mie-
lestämme toimintakuntoisen 
mallin. Mallin tuli olla yksin-
kertainen ja demokraattinen, 
kuitenkin mahdollisimman 
kattava. Tämän pilottimallin 
on jo yhdistymishallitus hy-

väksynyt. Me jäämme odot-
tamaan uuden valtuuston seu-
raavia siirtoja ja varsinaisesti 
käytäntöön istuttamista. Lähi-
demokratiamallia tulee voida 
ja pitääkin tarpeen mukaan 
päivittää ja  sopeuttaa esille 
tuleviin parannustarpeisiin. 
Sekin on demokratiaa. ❦

Teksti Sirkka Warvas

NEULOEN…    
 

Luon silmukat puikoille, niin kuin olen tehnyt lukemattomat kerrat elämässäni.
Ensimmäiset, vähän haparoivat silmukkani opin lapsena äidin silmien alla. 
Taitoni kehittyivät aluksi pienin, joskus epävarmoin askelin aikuisuuteen varttuessani.
Tuli aika, jolloin osasin perusasiat jo unissani.  
Sileän ja nurjan neuleen olisin voinut tehdä vaikka silmät kiinni. 
Pudonneen silmukan poimin takaisin työhöni. 
Lavensin, kavensin, päättelin ja yhdistelin osia toisiinsa. 
Tein lapasia, sukkia ja paljon muuta.
Ahkerilla käsilläni ei ollut aikaa pysähtyä … levätä.
Joskus käyttämäni lanka oli karheaa, paksua … niin harmaata! 
Välillä hienosyistä, silkkisen ohutta … puhtaan valkoista!
Neuloessani elin elämääni, sen myrskyjä ja tyveneitä. 
Sain kokea ilonhetkiä, kyyneleitä, onnenkantamoisia, rakkautta, 
suukopua, riitoja, yksinäisyyttä, ystävyyttä, läheisyyttä ja lämpöä.
Ja vuodet kulkivat eteenpäin, vuodenaikojen vaihtuessa aina uudelleen kevääksi, kesäksi, syksyksi ja talveksi.
Aamuauringot nousivat, päivät hämärtyivät illoiksi. Yön pimeydessä, aina ahkerat käteni saivat hetken levon.
Kevätauringon kirkkaassa valossa minä muistan … ne tuhannet silmukat, jotka voimakkain värein hehkuivat elämäni neuleissa.

  Merja Karonsuo-Laine 
  2.4.2012

- Neuloen-runo, jonka Ritva Laakso luvallani teille lähetti, syntyi pienen lahjan liitteeksi läheisen ystäväni yli kahdeksankymmen-
tävuotiaalle äidille. Ystäväni äiti oli ollut pidemmän aikaa hoitokodissa vaikean sairauden vuoksi. Hän on ollut erittäin ahkera ja 
taitava neuletöiden tekijä jo nuoresta. Vielä keväällä, jolloin runo pääsiäistervehdyksen mukaan lähti, hän jaksoi tehdä neuletöitä, 
kertoo runon alkuperästä kirjoittaja, Helmeri-jäsen Merja Karonsuo-Laine.

Ritva Laakso, pitkäaikainen aktiivi-Helmeri ja innokas käsityöihminen itsekin, näki runon ja halusi lähettää sen lehteemme 
ilahduttamaan kaikkia käsityöfaneja. Ja innostamaan meitä muitakin syksyn pimetessä käsitöiden pariin. 

Käsityön ystäville vierailu Novitaan 28.11. Katso Helmeritapahtuma sivulla 17.

mallia. Voin vakuuttaa, ettei on jo yhdistymishallitus hy-

Luon silmukat puikoille, niin kuin olen tehnyt lukemattomat kerrat elämässäni.
Ensimmäiset, vähän haparoivat silmukkani opin lapsena äidin silmien alla. 
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Merkonomikoulutus on 
ollut yksi yleisimmis-
tä koulutustaustoista 

muun muassa finanssialalla, 
jonka koko henkilöstöstä noin 
40 prosenttia on joko merko-
nomin tai merkantin tutkinnon 
suorittaneita. Henkilöstö kui-
tenkin ikääntyy, ja ala – pank-
ki-, vakuutus-, rahoitus- kuin 
sijoituspalvelut – tarvitsee uu-
sia käytännönläheisiä osaajia. 

”Työelämän ja koulutuksen 
nivominen yhteen on tule-
vaisuudessa yhä tärkeämpää. 
Merkonomien finanssialalle 
fokusoivassa koulutuksessa 
on hyvin huomioitu työelä-
män käytännön tarpeet. Yh-
teistyö tukee oppimista, ja uu-
sia taitoja voi viedä suoraan 
käytäntöön. Saamme sellaisia 
osaajia, joita finanssialalla 
tarvitaan,” toteaa tutkimus-
päällikkö Tarja Kallonen 
Finanssialan Keskusliitosta.

Yhteistyö on todistetusti 
tehokasta myös koulutuksessa
Vuoden 2010 keväällä Hel-
mi Liiketalousopisto valittiin 

Aikuisille, työelämässä jo 
oleville, joilla on finanssialal-
ta kokemusta, muttei tutkin-
toa, Helmi Liiketalousopisto 
tarjoaa Merkonomiksi finans-
sialalle -koulutusta näyttötut-
kintomuotoisena. Monimuo-
tokoulutuksella valmennetaan 
kohtaamaan uusia ammatilli-
sia haasteita liiketoiminnan eri 
vinkkeleistä. 

Nuorille, vasta valmistu-
neille ylioppilaille suunnattu 
”Finanssi-highway” -moni-
muotokoulutus on Helmen 
näyttötutkintoon valmistava 
koulutustuoteuutuus, joka on 
innostava ja työelämälähtöi-
nen vaihtoehto päiväkoulu-
muotoiselle opiskelulle. 

Liiketalouden tai muunkaan 
alan perustutkinto ei sulje 
pois mahdollisia korkeakou-
luopintoja; teoriaa on jopa 
motivoivampaa päntätä, kun 
ymmärtää alan käytännönar-
kea. Myös heille, joilla ei ole 
ylioppilastutkintoa, perustut-
kinto/perustutkinto näyttötut-
kintona antaa korkea-asteen 
jatko-opintokelpoisuuden.

Käytännön läheinen koulutus 
on etu sekä opiskelijalle että 
työnantajalle
Finanssialalle valmistavasta 
päiväopintoina suoritettavas-
ta 120 opintoviikon laajuises-
ta merkonomitutkinnosta noin 
25 prosenttia suoritetaan työs-
säoppimalla. Opinnoista 75 
prosenttia muodostuu muun 
muassa finanssialan toimi-
joiden tarjoamista luennois-
ta, yritysvierailuista sekä alan 
yrityksille tehtävistä projek-
teista, jotka opettaja suunnit-
telee ja organisoi. Sekä tietysti 
peruslukuaineet, kuten talous-
hallinto, kielet ja viestintä.

”Olen tyytyväinen, että pää-
sin opiskelemaan Helmeen 
Merkonomiksi finanssialalle 
-koulutukseen. Sain jo opin-
tojen aikana pankista hyvän 
työpaikan ja arvokasta työ-
kokemusta – ja mikä parasta, 
saatoin yhdistää työn ja opin-
not niin, että opintoni etenivät 
optimaalisessa aikataulussa”, 
sanoo Helmi Liiketalousopis-
tosta keväällä 2012 valmistu-

yhtenä neljästä oppilaitokses-
ta pilotoimaan Opetushallituk-
sen koordinoimaa ja Finans-
sialan Keskusliiton tukemaa 
Merkonomiksi finanssialalle 
-hanketta. 

Nuorten finanssialan kou-
lutuksen opiskelijaksi hae-
taan ylioppilaspohjaisesta 
Asiakaspalvelu ja myynti 
-koulutusohjelmasta ensim-
mäisen vuoden opintojen 
alussa.

”Opiskelijat saavat tuhdin 
paketin osaamista hyvin no-
pealla aikataululla päiväope-
tusmuotoisella perustutkin-
tokoulutuksella. Toimimme 
lähellä työelämää, mikä on 
osoittautunut erinomaisek-
si valinnaksi: työssä olevat 
opiskelijat tuovat alan tieto-
utta kouluun – ja tietysti tär-
keimpänä: nuorten opiskelu 
tehostuu, kun he voivat pei-
lata työssä oppimiaan asioita 
koulussa opiskeltaviin asioi-
hin”, kertoo Finanssialan kou-
lutuksen kehittämispäällikkö 
Johanna Perkiö Helmi Liike-
talousopistosta. 

kouluttaa finanssialan osaajia

Finanssialan koulutus uskoo 
konkretiaan ja yhteistyöhön

Asiakaspalvelu ja myynti ovat finanssialan toiminnan ydin, ja niiden osaamisvaatimukset laajat ja 
monimuotoiset. Ala tarvitsee etenkin monen hallitsevia käytännönosaajia hihat ylös –asenteella. 
Kouluttaako heitä kukaan? Kouluttaapa hyvinkin: Helmi Liiketalousopisto.
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nut, nyt Nordeassa työsken-
televä merkonomi Emma 
Jääkallio.

Helmen alaan vahvasti fo-
kusoitunut käytännönläheinen 
koulutus yhdessä opiskelijoi-
den alan yrityksille tehtävien 
projektien kanssa mahdollis-
taa sen, että opiskelijat saavat 
vahvaa käytännön tuntumaa 
finanssialaan heti opintojen 
alusta lähtien. Luonnolli-
sestikin tehtävien vaativuus 
kasvaa karttuvan osaamisen 
myötä, ja moni opiskelija jat-
kaa työssäoppimispaikassaan 
osa-aikaisena. Jatkon kannal-
ta tämä tarkoittaa usein vaki-
naista työpaikkaa opiskelijalle 
ja jo valmiiksi talon kommer-
venkit hallitsevaa työntekijää 
työnantajalle.

Tukena Helmen finans-
sialan koulutuksessa ja työ-
elämän jaksojen toteutuksis-
sa ovat Helmen finanssialan 
kumppanit, vahvat pankki- 
ja vakuutusalan toimijat: Ak-
tia, Fennia, HYPO, Nordea, 
S-Pankki, OP-Pohjola, Sam-
po Pankki ja Tapiola.

aa finanssialan opiskelijoille 
tilaisuuden tutustua pankki-
työhön ja soveltaa koulussa 
opittuja tietoja ja taitoja työ-
elämässä sekä ottaa heiltä vas-
taan uusia ideoita pankkityön 
kehittämiseksi. Mainio väylä 
löytää hyviä pankkimaailmas-
ta kiinnostuneita nuoria sekä 
alanvaihtajia!”, sanoo HR 
partner, vice president Tii-
na Merikari Nordea Human 
Resources -yksiköstä. 

Oppikirjat eivät ole ainoa tiedon 
lähde myöskään opettajalle
Kun Helmi Liiketalousopis-
to satsaa vahvasti työelämä-
lähtöiseen koulutukseen, se 
koskee myös opetushenkilö-
kuntaa. Tärkeä osa opettajien 
lisäkoulusta on job shadowing 
eli työelämän oppimisjaksot, 
joilla varmistetaan opetuksen 

sisällön ajanmukaisuus ja työ-
elämän tarpeisiin vastaavuus, 
”hands-on”.  ❦

Lisätietoja Helmi Liiketa-
lousopiston finanssialan 
koulutuksesta
Finanssialan koulutuksen 
kehittämispäällikkö 
Johanna Perkiö, johanna.
perkio@liiketalousopisto.fi, 
puh. 050 4627 345,
www.liiketalousopisto.fi

Asiakas kohdataan yhä 
useammin vain verkossa
Muuttuvat asiakkuudet ja nii-
den pohjalta muuttuvat työ-
elämän osaamistarpeet ovat 
Helmi Liiketalousopiston 
nuorten sekä aikuisten kou-
lutuksen kehitystyön primus 
motor. Liiketoiminnan moni-
kanavaistuminen on muutta-
nut muun muassa perinteisen 
face-to-face -asiakaspalvelun 
luonnetta ja välineistöä. Koh-
taamiset eivät tapahdu enää 
yksinomaan kasvotusten – tai 
edes puhelimitse ja sähköpos-
titse –, vaan myös verkossa 
palvelusivustoilla, blogeissa 
ja sosiaalisessa mediassa. 

Monikanavaisesti tapahtu-
va myyntityö ja markkinoin-
tiviestintä sekä asiakassuh-
teen hoito ovatkin TOP10 
-rooleissa Helmen tarjoa-
missa tutkintokoulutuksissa 
kohderyhmien analysoinnin 
ja alan ohjelmistojen hallin-
nan rinnalla.

”Nordean ja Helmi Liike-
talousopiston yhteistyö tarjo-

Helmi Liiketalousopisto on Helsingissä toimiva, vuonna 
1957 perustettu osakeyhtiömuotoinen toisen asteen amma-
tillinen oppilaitos, joka tarjoaa liiketalouden ja matkailu-
alan perus- ja ammattitutkintoihin valmistavaa ylioppilas- 
ja peruskoulupohjaista koulutusta, joiden spesiaalisuuntau-
tumisina kaksoistutkinnot, Urheiluakatemiamerkonomi ja 
Merkonomiksi finanssialalle. Opiskelijoita Helmellä on 
noin 900, opettajistoa ja muuta henkilökuntaa 80. 

Oppilaitos sijaitsee Malmilla osoitteessa Latokartanon-
tie 12, missä osana kiinteistöä on sen oma liikuntakeskus 
Helmi Center.

13



Helmerin ruokanurkkaus

Joulu lähenee. Jouluun kuuluvat ma-
keat leivonnaiset ja limput. Niitä 
syödään itse, lahjoitetaan tuttaville 

ja sukulaisille ja leivotaan eri järjestöjen 
myyjäisiin. Kotitekoinen on aina arvossa.

Viime lehdessä oli juttua tämän syksyn 
suuresta omenasadosta. 

Siksi vielä omenalimpun ohje:
2,5 dl piimää                  
50 g hiivaa
0,5 l omenasosetta   
0,5-1 dl siirappia
1 tl kuminaa
1 tl suolaa
7 dl ruisjauhoja
hiivaleipäjauhoja

Lämmitä piimä, omenasose ja siirappi 
kädenlämpöiseksi. Siirapin määrä riip-
puu soseen makeudesta. Lisää mausteet 
ja hiiva. Sekoita joukkoon ruisjauhot ja 
alusta taikina hiivaleipäjauhoilla melko 

Kakkuja ja pikkuleipiä jouluksi
kiinteäksi taikinaksi.

Kohota taikina kaksinkertaiseksi ja lei-
vo siitä kaksi pyöreää limppua. 

Kohota leivät hyvin, pistele haarukalla 
ennen uuniin laittoa. Kypsennä 175 as-
teessa noin tunti.

Voitele leipiä kypsymisen loppupuo-
lella siirappivedellä ja tee samoin myös 
valmiille leiville.

Sitten leivomme kuivakakkuja.  
Alkuun perinteinen murokakku

200 g margariinia (voita)
2 dl sokeria
3 munaa
2 tl leivinjauhetta
3 dl vehnäjauhoja
2 tl vanilliinisokeria 

Vatkaa rasva ja sokeri vaahdoksi. Lisää 
munat yksitellen edelleen hyvin vatkaten.  
Sekoita keskenään jauhot, vanilliinisokeri 
ja leivinjauhe, lisää vaahtoon. Kaada seos 

hyvin voideltuun ja korppujauhotettuun 
vuokaan. Paista 175 asteessa 50–60 mi-
nuuttia.

Samasta perustaikinasta  
syntyy vanhan ajan tiikerikakku
Valmista taikina ilman vanilliinisokeria. 
Ota taikinasta kolmasosa toiseen kulhoon. 
Lisää siihen siivilän läpi 2 -3 rkl kaakao- 
jauhetta ja 3 rkl maitoa.

Pane taikinat kerroksittain voideltuun 
ja jauhotettuun vuokaan. Ensin vaalea 
kerros, sitten tumma ja päälle taas vaalea 
taikinakerros. Kypsennä.

Appelsiini-ihannekakku
2 munaa
2 dl sokeria
1 dl appelsiinimehua
100 g margariinia tai voita
3 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta

❦ Teksti: Anni Purontaa, Kuva: Liisa Kotimäki
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Laita kattilaan mehu ja rasva. Anna kie-
hahtaa. Vatkaa munat ja sokeri vaahdok-
si, lisää mehu-rasvaseos ja lopuksi jauhot 
joihin on sekoitettu leivinjauhe. Kaada 
taikina voideltuun ja korppujauhotettuun 
vuokaan. Kypsennä 200 asteessa noin 40 
minuuttia.

Irlantilainen teekakku
3 dl tummia rusinoita
3 dl keltaisia rusinoita
2 dl vahvaa teetä
0,5 dl viskiä
2 dl fariinisokeria
2 munaa
100 g voita
3 dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
1 tl kanelia
0,5 tl neilikkaa, muskottia ja inkivääriä
50 g mantelirouhetta

Liota rusinoita yön yli teessä ja viskis-
sä. Vaahdota voi ja fariinisokeri. Riko 
kananmunat voivaahtoon koko ajan vat-
katen. Sekoita osaan jauhoista leivinjau-
he ja mausteet. Lisää vaahtoon. Sekoita 
joukkoon rusinat liemineen, loput jauhot 
ja mantelirouhe. Paista pitkänomaisessa 
hyvin voidellussa ja jauhotetussa vuoassa 
160 asteessa reilu tunti. 

Kakku vain paranee vanhetessaan.

Paasosen pikamuffinit
2 munaa
1 dl sokeria
1 dl kermaa
1 dl voisulaa
2,5 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
2,5 dl pakastemarjoja (rusinoita, 
suklaarouhetta)

Sekoita munat ja sokeri, ei tarvitse vatka-
ta. Lisää kerma ja voisula. Sekoita kuivat 
aineet keskenään ja lisää taikinaan yhdes-
sä marjojen, rusinoiden tai suklaarouheen 
kera. Laita taikana kahden lusikan avulla 
muffinivuokiin. Voit laittaa myös suoraan 
leivinpaperille jolloin niistä tulee pais-

tettaessa pikkuisia littanoita kakkaroita.  
Paista 200 asteessa noin 15–20 minuuttia.

Maistuvat sellaisenaan tai, jos halutaan 
jälkiruokamaisempaa mukaan, jäätelöpal-
lo tai vanilja- tai suklaakastiketta. Tulee 
noin 20 kpl.

Nyt siirrymme pikkuleipiin joita varmaan 
ostetaan, paistetaan ja nautitaan joka perheessä

Suklaaviipaleleivät
200 g margariinia (voita)
2 dl sokeria
1 muna
2 rkl kaakaojauhetta
2 tl leivinjauhetta
2 tl vaniljasokeria
4,5-5 dl vehnäjauhoja
Voiteluun munaa ja pinnalle raesokeria.

Vatkaa rasva ja sokeri vaahdoksi. Lisää 
muna edelleen vatkaten. Sekoita keske-
nään osa jauhoista ja siivilöity kaakao-
jauhe, vaniljasokeri ja leivinjauhe ja li-
sää seokseen. Lisää jauhoja se verran että 
voit pyörittää sormen paksuisia tankoja 
pellille leivinpaperin päälle. Paina tangot 
vähän matalammaksi. Voitele munalla ja 
ripota pinnalle raesokeria. Paista 200 as-
teessa 12–15 minuutin ajan.

Leikkaa kypsät tangot heti kuumina 
vinoiksi viipaleiksi.

Emännän nougattangot
Nougat:
25 g mantelirouhetta
50 g sokeria

Sulata voi pannussa. Lisää mantelirouhe. 
Ruskista ja kaada leivinpaperille. Anna 
kovettua. Hienonna rouheeksi.

200 g voita
100 g sokeria
1 muna
300 g vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta

Vaahdota voi ja sokeri. Lisää muna vat-
katen. Sekoita vehnäjauhot ja leivinjau-
he. Yhdistä seokset. Lisää lopuksi nou-
gatrouhe. Leivo taikinasta pikkusormen 
paksuisia tankoja ja leikkaa ne noin vii-
den sentin paloiksi. Paista 200 asteessa 
10 minuuttia.

Kolmosen ruispiparit
3 dl siirappia
1 tl kanelia
1 tl inkivääriä
1 tl neilikkaa

1 tl pomeranssia
250 g voita tai margariinia
1-2 dl fariinisokeria
2 tl soodaa
6 dl vehnäjauhoja
3 dl ruisjauhoja
1 muna

Kiehauta siirappi ja mausteet. Vaahdota 
rasva ja sokeri. Vatkaa muna vaahtoon. 
Lisää jäähdytetty siirappiseos ja jauhot. 
Anna taikinan kovettua viileässä vaikka 
seuraavaan päivään.

Kaulitse taikina ja ota haluamallasi 
muotilla pipareita leivinpaperille.

Paista 225 asteessa. Annoksesta tulee 
noin 140 kpl.

Jottei alun omena- ja jouluteema unohdu 
lopuksi  joulukinkun kastike

3,5 dl kinkun paistolientä
3-4 tl maissijauhoja
1 dl omenasosetta
3 tl sinappia
kermaa
mustapippuria

Tarkista liemen suolaisuus ja ohenna tar-
vittaessa vedellä. Lisää liemeen vesitilk-
kaan sekoitetut maissijauhot, omenasose 
ja sinappi. Anna kiehua hiljaa. Mausta. 
Lisää loåuksi kerma.

Mistä paistolientä? Täytyy paistaa siis kinkku
6-8 kg harmaasuolattu kinkku
1 dl hunajaa
1 dl sinappia
korppujauhoja

Pane paistomittari kinkun paksuimpaan 
kohtaan. Paista hiljalleen 125-150 astees-
sa, kunnes mittari näyttää 78 astetta. Ota 
kinkku pois uunista ja talleta paistoliemi 
pelliltä.

Poista nahka, kun kinkku on vielä kuu-
ma. Sivele pinta hunajan ja sinapin seok-
sella. Ripota päälle korppujauhetta. Pane 
uuniin ja kuorruta nopeasti 250 asteessa.

Lusikka glögilasissa

Glögilasissa oleva lusikka ei 
ole vain sekoittamista varten. 
Se johtaa lämpöä. 
Lasi ei rikkoonnu 
kiehuvastakaan nesteestä.

Hyvää Joulun odotus
ta. 

Nautitaan ruoa
sta.
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Uutisia

Työmatkallani olen törmännyt muutaman kerran Kulttuurira-
tikkaan, raitiovaunu numero viitoseen. Kyytiin en ensin us-
kaltautunut, mutta nyt olen jo pari kertaa kulkenut sillä töistä 
kotiin, Helsingin keskustasta Töölöön. Mukavia yllätyksiä 
raitiovaunussa on ollutkin. Ensimmäisellä kerralla jokaiselle 
matkustajalle annettiin dvd-elokuva, jonka sai valita muuta-
masta vaihtoehdosta. Taustalla soi rennosti haitarimusiikki. 
Viimeksi, kun Kulttuuriratikka tuli kanssani samaan aikaan 
pysäkille, hyppäsin siihen innokkaasti. Eikä tarvinnut pettyä: 
matkustajia viihdytti svengaava musiikki. Solistina oli täl-
lä kertaa  ruotsalainen Xenia Kriisin. Matka meni turhankin 
nopeasti.

Tutustuin matkan innoittamana Kulttuuriratikan ohjelmis-
toon, jonka on tuottanut Kulttuuritehdas Korjaamo. Ratikka 
5 on Helsingin designvuoden tuotantoa. Ja hauska keksintö!
Kulttuuriratikka kulkee keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantai-
sin kello 15.00 – 18.00 Helsingissä Töölön hallilta Kampin ja 
Rautatientorin kautta Kallioon Ensi linjalle. Kulttuuriratikka 
liikennöi HSL:n tiedon mukaan aikana: 13.8.2012 – 16.6.2013.

Tutustu ohjelmaan ja aikatauluun:
www.kulttuuri.fi
http://aikataulut.hsl.fi/linjat/fi/h5.html

Liitto kokoontuu Helsingissä
Suomen Merkonomiyhdistysten Liiton – SMYL ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään lauantaina 24. marraskuuta 
kello 14.00 Hotelli Seurahuoneella Helsingissä.
Kokouksessa käsitellään liiton sääntömääräiset syyskokous-
asiat. Helsingin Merkonomien virallisina kokousedustajina 
kokouksessa ovat hallituksen edustajat. 

Yllätyksiä ratikkamatkalla
Matkustin Kulttuu-
riratikalla töistä 
kotiin. Matkustajia 
viihdytti ruotsalai-
nen Xenia Kriisin.

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

taisuuden toteaminen
3) Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimit-

sijoiden valinta
4) Työjärjestyksen hyväksyminen
5) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 
6) Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajä-

senet
7) Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2013
8) Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä halli-

tuksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmiste-
lu- ja toimielimien jäsenille maksettavien korvaus-
ten perusteista

9) Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen 
ja seniorijäsenen jäsenmaksun  sekä mahdollisen 
liittymismaksun suuruus ja tukijäsenten jäsenmak-
sun vähimmäismäärä.

10) Hyväksytään talousarvio vuodelle 2013
11) Päätetään tilintarkastajien palkkioista
12) Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilö-

kohtaiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 
2013 tilejä ja hallintoa

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

Helsingin Merkonomit ry:n
kokouskutsu

torstaina  22.11.2012  klo 18.00 Helsingin Merkonomien toimistoon, Pengerkatu 1 B 37,  00530 Helsinki.

Tervetuloa!
Yhdistyksen hallitus

Teksti ja kuvat: Merja Äimänen
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To 8.11. klo 17.00
Romanttinen näkymä -näyttely
Rademakersin kokoelma
Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, 00120 Helsinki

Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Sinebrychoffin 
taidemuseon uuteen näyttelyyn: Romanttinen näkymä.

Kirjailija, televisiotuottaja ja taiteenystävä Jef Rademakersin  
(s. 1949) taidekokoelma käsittää yli sata romantiikan kauden 
maalausta. Tästä kokoelmasta on nyt esillä 70 teosta Sinebrychoffin 
taidemuseossa. Teokset avaavat romanttisia näkymiä 1800-luvun 
puolivälin hollantilaiseen ja flaamilaiseen maalaustaiteeseen. 
Sinebrychoffin taidemuseon näyttelyssä ovat esillä ajan 
maalaustaiteen keskeiset aiheet: muotokuvat, asetelmat, laatukuvat 
ja maisemat niin maalta, mereltä kuin kaupungeistakin.

Näyttelyn taiteilijat olivat omana aikanaan varsin tunnettuja, mutta 
taidekäsityksen muuttumisen myötä he ovat painuneet unohduksiin. 
Näyttely osoittaa, että heille kuuluu oma lukunsa taiteen 
historiassa. Taiteilijoita innoitti etenkin Hollannin kultakauden 
1600-luvun taide, mistä on esimerkkejä esillä myös Sinebrychoffin 
taidemuseon peruskokoelmassa.

Näyttely on toteutettu yhteystyössä Jef Rademakersin ja 
Alankomaiden suurlähetystön kanssa. Näyttely on ollut esillä 
Eremitaasissa Pietarissa, Gemeentmuseumissa Haagissa, 
M-Museumissa Leuvenissa, B. C. Koekkoek-Hausissa Klevessä sekä 
KUMUssa Tallinnassa. Helsingistä näyttely jatkaa Latvian 
Kansalliseen taidemuseoon Riikaan ja sieltä edelleen Prahaan.

Hinta: 14,00 euroa (sis. lipun ja opastuksen),  
maksuviite: 6046.
Ilmoittautumiset ja maksut 3.11. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Näyttely avoinna 13.9.2012 - 13.1.2013.  
Museo on torstaisin avoinna kello 20.00:een.
http://www.sinebrychoffintaidemuseo.fi/

Ma 19.11. klo 17.00 – 19.00 
TIeToIsku:
Tietoa kodin raivauksesta

Mikä neuvoksi kun tavaraa  
on karttunut?

Paikka: Helmerien toimisto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki

Pursuavatko laatikot papereita? Ovatko kodin kaapit sekaisin ja 
täynnä tavaraa? Mitään ei löydy. 

Illan aiheena ovat tavarat ja paperit sekä niiden vähentäminen. 
Kyllästyttääkö hukassa olevien tavaroiden etsiminen tai jatkuva 
myöhästely? Kun luot tavaroille, papereille ja tekemisille paikan ja 
ajan, saat käytännöllisen, selkeän ja inspiroivan elinympäristön. 

Paula Mäntynen puhuu tavaranhallinnasta ja hänen raivauksen 
kohteena on oma koti. Tapahtuman annista on iloa ja hyötyä 
osanottajille. Saamme eväitä ajatteluun ja Paula kannustaa 
muutokseen ja leppoisampaan elämään.

Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheenjäsenensä 
tai ystävänsä.

Sitovat ilmoittautumiset 13.11.2012
Tilaisuus on maksuton. 

Pientä tarjoilua!

Tervetuloa!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Ke 28.11. klo 18.00 - 20.00
Tutustumisilta Novitan LankaDeliin
Malminrinne 1 B (Martta-talo Kampissa), 00180 Helsinki

Tule tutustumaan käsityönharrastajien 
kohtauspaikkaan: Novitan LankaDeliin!

Novita Oy:n yrityksen toiminnasta kertoo 
myyntipäällikkö Anita Damski.
Novitan tuotteisiin kuuluvat neulonta- ja 
virkkauslangat sekä käsityötarvikkeet, kuten 
puikot ja virkkuukoukut.

Saamme vinkkejä ja ideoita tämän kauden neuleista ja kuulemme 
kevätkauden uutuuksista.
Nyt on ilmestynyt ajankohtainen Novitan talvilehti ja paljon muita-
kin mallilehtiä on myymälästä saatavilla, joista löytyy kiinnostavia 
ohjeita. Marraskuussa tulee myyntiin lisäksi Novita- joululehti.

Illan aikana voi tehdä ostoksia laajasta ja monipuolisesta 
valikoimasta ja saat 10 prosentin alennuksen normaalihintaisista 
langoista ja käsityötarvikkeista.

Tutustumiskäynneille voi osallistua jäsenen 
lisäksi hänen perheenjäsen tai ystävänsä.
sitovat ilmoittautumiset 16.11. mennessä.
Tilaisuus on maksuton.
Perille pääsee parhaiten esimerkiksi 
raitiovaunulla 9, metrolla, 
busseilla 65 A ja 66 A.
Linkki: www.novita.fi

Tervetuloa käsityön ystävät!
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki

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.
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To 29.11. klo 17.30
Glögit Matka-Agenttien Helsingin toimistossa
Eerikinkatu 33, 00180 Helsinki

MATkAIDeoITA 
Tervetuloa pikkujouluiseen 
illanviettoon matkailun merkeissä
torstaina 29.11. 
klo 17.30 – 19.30!

Tarjolla matkavinkkejä maailmalle, 
Helmerimatkoja ja jouluista 
naposteltavaa.
Iltaa vietämme Matka-Agenttien 
Helsingin toimistossa Eerikinkatu 33:ssa.
Huom! ovet avataan klo 17.30.
Mukaan mahtuu 20 Helmeriä!
Ilmoittautumiset 23.11. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tervetuloa glögeille!
Ilse Samuelsson

Pe-su 30.11. – 2.12.
Helmerimatka Riikaan

Helmerien Riian pikkujoulumatkalle on ilmoittautunut 10 henkilöä. 
Matka toteutuu ilmoitetulla hinnalla.

Lentoaikataulu:
30.11. BT 302 Helsinki-Riika klo 11.50 - 12.50 
02.12. Bt 305 Riika-Helsinki klo 19.00 – 20.00

Hotelli Riian keskustassa:
Hotel Riga ****
Address: 22 Aspazijas Boulevard, Riga, LV-1050, Latvia
http://hotelriga.lv

Matkan hinta:
299,00 euroa, maksuviite 6020. Lisämaksu yhden hengen 
huoneesta: 50,00 euroa.
Hintaan sisältyy: * Air Balticin reittilennot Helsinki-Riika-Helsinki 
veroineen * lentokenttäkuljetukset Riiassa * majoitus 
ydinkeskustassa, vanhan kaupungin kupeessa sijaitsevassa Riga-
hotellissa kahden hengen huoneessa * hotelliaamiaiset, lounas 
perjantaina ja illallinen lauantaina * kaupunkikierros 
suomenkielisen oppaan johdolla alkaen lentokentältä.

Ilmoittautumisaika on päättynyt.

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

Tapahtumakalenteri

La 1.12. klo 14.30
Nukketeatteri Poiju

saunatontun salaisuus
Kansallisteatteri
Willensauna

Pikkujoululauantain päivänäytös 
Willensaunassa: nukke-esitys 
perheen pienimmille ja koko 
perheelle!

Huom! Liput lähetetään postitse.

Saunatontulla on salaisuus, 
jota se ei ole uskaltanut kertoa 
kenellekään. Se tuntee itsensä erityisen yksinäiseksi ja 
tarpeettomaksi joulun lähestyessä. Talonväki ei enää halua kylpeä 
vanhanaikaisessa savusaunassa. Saunatonttu loikoilee yksinään 
vanhan saunan lauteilla ja miettii elämän kurjuutta: sähkövalot, 
sähkökiukaat, kylpytynnyrit ja höyrysaunat… Kaikilla muilla 
tontuilla näyttää olevan kova kiire ja tohina.

Kesto: 30 minuuttia
NUKEILLA NÄYTTELEMINEN JA KÄSIKIRJOITUS Teija Muurinen, 
Teatteri Helmi
OHJAUS Satu Paavola
NUKET JA LAVASTEET Teija Muurinen ja Kristiina Kaila
MUSIIKKI Bojan Baric

Hinta: 15,00 euroa (aikuinen), 12,00 euroa (lapsi), 
maksuviite: 6017.
Liput riveillä 2 - 4.
Ilmoittautuminen päättynyt. 

Ma 10.12. klo 18.00–20.00
kauneusilta
Luonnon herkkuja iholle

Paikka: Helmerien toimisto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki 

Orifl amen aluejohtaja Tytti Meier ja myyntipäällikkö Kaisa Roden 
esittelevät ja myyvät Orifl amen kosmetiikka- ja oheistuotteita. Illan 
aikana kuullaan ja opastetaan sekä kokeillaan Orifl amen tuotteita. 
Jokaiselle tuotelahja.

Hyvä tilaisuus hankkia joululahjat. Osta siis samalla edullisesti 
esimerkiksi meikkejä, ihonhoitotuotteita tai muita tuotteita itsellesi 
tai pukinkonttiin.

Orifl ame auttaa lapsia ja nuoria yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa. 

Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi 
hänen perheenjäsenensä tai ystävänsä. 
Glögitarjoilu!

sitovat ilmoittautumiset 30.11. mennessä. 
Tilaisuus on maksuton.

Tervetuloa! 
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki 

Linkki: www.orifl ame.fi 
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Ke 12.12. klo 19.00
saiturin joulu
Kansallisteatteri
Suuri näyttämö
Läntinen teatterikuja 1, 00100 Helsinki

Dickensin Saiturin joulu - koko perheen ihana joulutarina jälleen 
Kansallisteatterissa
Charles Dickensin rakastettu Saiturin joulu on kertomus 
oikeudenmukaisuudesta, inhimillisyydestä ja siitä, ettei koskaan ole 
liian myöhäistä muuttaa elämänsä suuntaa. Kurt Nuotion 
näyttämöversio, jonka pääosassa loistaa Kari Heiskanen, on kaunis 
ja tunnelmallinen jouluesitys, joka huokuu teatterin ja tarinan 
taikaa. Saiturin joulu sopii hyvin 6-100-vuotiaille katsojille!

Kesto: 2 tuntia 10 minuuttia

ROOLEISSA: kari Heiskanen, Olli Ikonen, Tero Jartti, Jani Karvinen, 
Jouko Keskinen, Minka Kuustonen, Petri Liski, Harri Nousiainen, Karin 
Pacius, Ilja Peltonen, Sari Puumalainen, Paula Siimes, Ville Seivo, Amos 
Brotherus, Johannes Brotherus, Robert Brotherus sekä lapsiavustajia

Hinta: 36,00 euroa (aikuinen), 19,00 euroa (lapsi),  
maksuviite: 6004.
Liput permannolla riveillä 4 ja 5.
Ilmoittautumiset ja maksut 5.11. mennessä. 
Muutama lippu jäljellä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.kansallisteatteri.fi

To 13.12. klo 19.00
Lumikuningatar-baletti
Suomen Kansallisooppera

uutuusbaletti koko perheelle
Kenneth Greven uusi koko perheen baletti perustuu H. C. 
Andersenin samannimiseen satuun vuodelta 1845. Tarinan keskiössä 
ovat kaverukset Kerttu ja Kai. Kerttu löytää Lumikuningattaren 
taikapeilin puuttuvan palan, jonka kuningatar haluaa saada takaisin 
kaappaamalla Kain vangikseen. Kerttu lähtee etsimään Kaita ympäri 
maailman, ja päätyy lopulta Lumikuningattaren hyytävään linnaan.

Lumikuningatar on vaikuttava rakkauden sekä lasten viattomuuden 
ja voiman ylistys, jonka taikamaailman luovat Kenneth Greven 
kanssa pukusuunnittelija Erika Turunen ja valaistussuunnittelija 
Mikki Kunttu. Teoksen vaikuttavan musiikin on säveltänyt Tuomas 
Kantelinen. Lumikuningatar on tiettävästi ainoa Andersenin satu, 
jossa on viittauksia Suomeen.

Kesto 2 t 30 min. 1 väliaika.
Lippu 64 € (norm.74 €), lapset 37 € (alle 16 v.),  
maksuviite: 6033.
Permantoliput lähetetään kotiin antamaasi osoitteeseen.
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Helmerivetäjä: Irene Uimonen
www.ooppera.fi

Ma 14.1.2013 klo 19.00
Armi
Voima ja rohkeus
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5, 00530 Helsinki

Pirjo Toikan näytelmä Armi 
Ratiasta
”Riitta Havukainen pukee ylleen 
leveät helmat ryhtyessään Armi-
näytelmän päähenkilöksi. Armi 
kertoo Marimekon perustajasta, 
karjalaisesta kosmopoliitista 
Armi Ratiasta, joka jätti pysyvän jäljen suomalaiseen kulttuuriin. ”

Rooleissa: Riitta Havukainen, Seppo Halttunen, Sari Haapamäki, 
Vuokko Hovatta, Markku Huhtamo, Pekka Huotari, Johanna Kokko, 
Elina Lähde, Vappu Nalbantoglu, Jari Pehkonen, Matti Rasila, 
Tuomas Rinta-Panttila, Matti Ristinen, Pia Runnakko, Kreeta 
Salminen, Ursula Salo, Sara Welling. 
ohjaus: Milko Lehto 
 
Ensi-ilta 29.11.2012

Hinta 31,00 euroa (norm. 33,00) maksuviite: 6062
Ilmoittautumiset ja maksut 10.12.

Helmerivetäjä Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

Ke 13.2.2013 klo 19.00
Jules Massenet: Thaïs–ooppera
Suomen Kansallisooppera

Hehkuvien värien ooppera
Kullanhohtoisena hehkuvaa 
musiikkia, eksoottisia 
kohtauksia, uskonnon ja 
rakkauden ristiriitaa - Thaïs on 
noussut hyvästä syystä uudelleen 
suosioon. Massenet’n musiikki on 
täynnä melodiaa, tunnetuimpana 
kuuluisa Meditaatio. Tarinassa 
Munkki Athanael haluaa 
käännyttää tunnetun kurtisaanin, 
mutta voiko hänkään vastustaa 
lumoavan Thaïsin 
viehätysvoimaa?

Jules Massenet’n ooppera Thaïs 
on säveltäjänsä tunnetuimpia 
teoksia, mutta sitä on suhteessa esitetty hieman harvakseltaan 
johtuen varsinkin nimiosan haastavasta roolista.

Muinainen Aleksandrian kaupunki on mennyt sekaisin Thaïs-
nimisestä kurtisaanista. Munkkiyhteisössä ollaan huolissaan 
lumoavan naisen vaikutuksesta ihmisiin. Kerran nuoruudessaan 
kurtisaanin pauloihin joutunut munkki Athanaël eritoten haluaa 
asiaan muutoksen, ja munkit suostuvat lähettämään hänet 
Aleksandriaan käännyttämään kurtisaania kristillisiin arvoihin. 
Athanaël löytää Thaïsin nopeasti vanhan ystävänsä Niciaksen 
avulla, mutta naisen saaminen Athanaëlin mukaan pois 
Alexandriasta on vaikeampaa. Ikuisesta kauneudesta haaveileva 
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Pääsiäismatka alppimaisemiin  
28.3. - 1.4.2013 (to-ma)
sATukIRJAN MAIseMIA JA ALPPIeN LuMoA 
- KIEHTOVA KIERROS ETELÄISESSÄ SAKSASSA, SVEITSISSÄ JA 
LIECHTENSTEINISSA

keväinen kierros alppimaisemissa vie neljään maahaan, matkalle 
satukirjojen ja postikorttien kuvaukselliseen maailmaan. eteläi-
sen saksan kauneimpia maisemia ihaillaan Bodenjärven rannoil-
la,  Mainaun kukkasaarella ja tietysti Neuschwansteinin satulin-
nassa. sveitsi on vuorten, alppikylien ja herkullisten juustojen 
maa, ja Liechtensteinin herttuakunta yksi maailman pienimpiä 
valtioita. oletko ennen vieraillut Vaduzissa?  Ja Itävallan puolel-
la, kauniissa Bregenzissäkin pistäydytään.  

Matkan hinta:  
1295,00 euroa

Hintaan sisältyy: 
* Lufthansan reittilennot veroineen  
* lentokenttä- ja muut kuljetukset ohjelman mukaisesti 
* majoitus kahden hengen huoneessa keskitason hotelleissa  
  (1 yö Konstanzissa, 1 yö Sankt Gallenissa, 2 yötä Münchenissa) 
* hotelliaamiaiset ja muut matkaohjelman mukaiset ruokailut:  
  2 lounasta, 2 illallista 
* matkaohjelman mukaiset kiertoajelut ja tutustumiskäynnit 
* suomenkielisen paikallisoppaan palvelut. 
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 180,00 euroa. 

Matkaohjelma:  

Torstai 28.3. 
Lento Lufthansan reittivuorolla LH 2467 Helsingistä Müncheniin  
klo 06.25 - 08.05. 
Münchenin lentoasemalta lähdetään bussilla kohti schwangaun 
aluetta, jossa vaikutti aikanaan, vuosina 1864 – 1886 hallinnut 
kuningas Ludwig II.  Kuningas suunnitteli itsekin kauniita, 
romanttisia palatseja, joista kuuluisin on Neuschwansteinin linna. 
Hallitsija oli säveltäjä Richard Wagnerin musiikin ystävä, ja upea 
satulinna saikin nimensä Wagnerin oopperan, Lohengrinin eli 
Joutsenritarin mukaan. Linna avattiin yleisölle jo vuonna 1886, 
seitsemän viikkoa sen jälkeen kun kuningas oli menehtynyt 
ehdittyään asua siellä vain puoli vuotta. Linna on myös 
maailmankuulussa Walt Disney -elokuvassa, Prinsessa Ruususessa 
nähdyn linnan esikuva – eikä ihme, niin kaunis ja hämmästyttävä se 
on! Linnavierailun jälkeen siirrytään lounaalle linnan juurella 
sijaitsevaan ravintolaan. Lounaan jälkeen matka jatkuu 
Meersburgiin, joka on oikea barokkityylinen helmi Bodenseen 
rannalla. Meersburgista lähdetään laivalla Bodenseen yli 

Thaïs suostuu lopulta munkin matkaan, ja pitkä vaellus kohti 
määränpäätä lähentää munkkia ja viettelevää kurtisaania. 
Athanaëlille tuottaa jatkuvasti suurempia vaikeuksia pitää 
vakaumuksensa ja torjua Thaïs. Perillä erottuaan naisesta  
hän tajuaa, että ei voi olla onnellinen ilman rakkautta ja 
läheisyyttä.

Thaïs on Göteborgin oopperan tuotantoa.

Musiikinjohto Mikko Franck / Paul Mägi
Ohjaus Nicola Raab
Rooleissa: Thaïs sabina Cvilak, Athanaël Jaakko kortekangas, 
Nicias Luc Robert, Crobyle Tove Åman, Myrtale Ann-Marie Heino, 
Palémon Hannu Forsberg, Albine sari Nordqvist.

Jaan permantoliput Oopperan aulassa puolta tuntia ennen esitystä, 
sisään Mannerheimintien puolelta. Seison heti ovesta vasemmalla, 
nimilapussa Irene uimonen.
Hinta 69 € (norm. 80 €), maksuviite: 6059.
Ilmoittautumiset 25.11.12 mennessä ja maksut Helmereiden 
tilillä viimeistään 28.11.12.

Helmerivetäjä: Irene Uimonen

Ke 20.2.2013 klo 19.00
Huojuva talo
Teatteri Avoimet ovet
Erottaja 5, Helsinki (huom! uusi osoite helmikuussa)

Maria Jotunin Huojuva talo on ajankohtainen näytelmä
Huojuva talo on kertomus vääristä valinnoista, väkivallasta, 
alistamisen ja alistumisen kalvavista noidankehistä, joista 
irtautuminen vaatii äärimmäisiä tekoja. Perheväkivalta, joka 
vähitellen kohdistuu myös lapseen, on yhtä kipeän ajankohtainen 
tämän päivän Suomessa kuin aikana, jolloin Maria Jotuni kirjoitti 
klassikoksi muodostuneen romaaninsa.

Huojuva talo ei moralisoi, ei sääli, ei asetu kenenkään puolelle, ei 
ketään vastaan. 
Huojuva talo soi, se laulaa, se tanssii. Se repii, raastaa ja rakastaa.

teksti Maria Jotuni 
dramaturgia ja ohjaus Heini Tola 
musiikki suvi Isotalo 
Rooleissa: ella Pyhältö, Jukka Pitkänen, Paavo kerosuo, Petriikka 
Pohjanheimo, Hanna seppä, Miika Laakso (Teak)

Huojuva talo on Teatteri Avoimien Ovien 15-vuotisjuhlanäytelmä.

Hinta: 28,00 euroa, maksuviite: 6075
Ilmoittautumiset ja maksut 16.1. mennessä.

Helmerivetäjä: Anni Purontaa
www.avoimetovet.fi

Tapahtumakalenteri
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traagista aikaa. Kaupunki kärsi suuria vahinkoja toisessa 
maailmansodassa, ja jälleenrakennettiin sodan jälkeen. Tämän 
päivän München ei ole pelkästään oluen ja oluttupien kaupunki, 
siellä on valtavasti taidegallerioita, museoita, ravintoloita, 
mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa!  Iltapäivällä on vapaata 
aikaa tutustua kaupunkiin. 

Iltaa vietetään Hofbräuhausissa, kaupungin vanhimpiin ja 
perinteisimpiin kuuluvassa ravintolassa, maistellen baijerilaisen 
keittiön herkkuja sekä tietysti Hofbräun olutta.  

Maanantai 1.4. (2. pääsiäispäivä)
Hotelliaamiainen ja vapaata aikaa viettää keväistä päivää 
kiertelemällä nähtävyyksiä ja pistäytymällä vaikkapa 
Englantilaisessa puutarhassa, joka on Euroopan suurin 
kaupunkipuisto. 

Iltapäivällä kuljetus lentoasemalle, ja lento Lufthansan 
reittivuorolla LH2466 klo 19.35 - 23.05 Münchenista Helsinkiin. 

Lentoaikataulu: 
28.3. Helsinki-München LH2467 klo 06.25 - 08.05 
1.4. München-Helsinki LH 2466 klo 19.35 - 23.05 

Hinta: 1295,00 euroa, maksuviite: 6088.
Varausmaksu 250 euroa kahden viikon sisällä 
varauksesta, loppumaksu 18.2.2013.
VARAA HETI – PAIKKOJA RAJOITETUSTI!

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Matka-Agentit, www.matka-agenti t.fi 

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!

Konstanziin.  Tämä viehättävä rantakaupunki sijaitsee aivan Saksan 
ja Sveitsin rajalla. Majoittuminen hotelliin. 

Perjantai 29.3.  (Pitkäperjantai)
Hotelliaamiaisen jälkeen tutustutaan vanhaan konstanziin. 
Kaupunki historiallisine rakennuksineen säästyi toisen 
maailmansodan pommituksilta, koska se sijaitsee niin lähellä 
puolueetonta Sveitsiä. Satamassa on kaupungin tunnetuin 
historiallinen rakennus, entinen makasiini nimeltään Konzil, jossa 
järjestettiin vuonna 1417 paavin vaali. Siellä kohoaa myös 
kaupungin tunnetuin -  ja varmasti kiistellyinkin -  muistomerkki, 
naishahmoinen Imperia-patsas, jolla on ihan oma tarinansa 
Konstanzin kirkolliskokouksen ajalta… Konstanzista matka jatkuu 
kuululle Mainaun kukkasaarelle. Siellä tutustutaan mm. kreivi 
Bernadotten perustamaan kukkatarhaan. Bodenseen järvimaisemista 
matka jatkuu rajan yli alpeille, sankt Galleniin. Viehättävän 
kaupungin tunnetuin rakennus on upea barokkikirkko, johan kuuluu 
apottikunnan vanha ja arvokas kirjasto. Majoittuminen hotelliin. 
Illallinen tyypillisessä sveitsiläisessä ravintolassa, jossa maistellaan 
erilaisia paikallisia erikoisuuksia, joihin kuuluu mm. juusto-fondue. 

Lauantai 30.3. 
Hotelliaamiaisen jälkeen matka suuntautuu ensin Itävallan puolelle 
Bregenziin, joka on tunnettu kesäisestä musiikkifestivaalistaan 
sekä upeasta, laivamaisesta ulkoilmateatteristaan, joka sijaitsee 
järvellä! Itävallasta jatketaan taas uuteen maahan, tällä kertaa 
Liechtensteiniin ja sen pääkaupunkiin Vaduziin. Tämä Kaarle VI:n 
perustama herttuakunta Alppien kainalossa on maailman pienimpiä 
valtioita. Kierroksella tutustutaan Vaduzin tärkeimpiin nähtävyyksiin 
ja nähdään mm. sen vanha linna. Lounas syödään Vaduzissa. 
Lounaan jälkeen suuntana on taas saksa ja Baijeri. Lindaussa 
pysähdytään nauttimaan kaupungin keskiaikaisesta tunnelmasta 
ennen kuin jatketaan Müncheniin, Saksan toiseksi suurimpaan 
kaupunkiin. Majoittuminen hotelliin. 

sunnuntai 31.3. (Pääsiäispäivä)
Hotelliaamiaisen jälkeen lähdetään tutustumaan tämän Baijerin 
pääkaupungin nähtävyyksiin. 
Se on tuhatvuotinen kaupunki, joka on hyvin ylpeä 
baijerilaisuudestaan. Kaupunki on syntynyt Isar-joen rantaan jo 
900-luvulla, kun munkit perustivat yhteisön, joka sai nimen 
Münchenen. Luostariperintö elää edelleen kaupungin vaakunassa. 
Kiertoajelulla tutustutaan tähän mielenkiintoiseen kaupunkiin ja 
sen eri vaiheisiin vuosisatojen aikana. Marienplatzilla Mariensäulen 
pylväs muistuttaa ajoista, jolloin Kustaa II Aadolfi n sotajoukot 
piirittivät kaupunkia. 1800-luvun alussa kaupunkiin rakennettiin 
paljon uusklassisia rakennuksia.  1900-luku oli kuohuvaa ja 

Tapahtumakalenteri

Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksui-
hin ei ehdoteta muutoksia vuodelle 2013. Palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksu olisi edelleen 0,6 prosenttia 
palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 
edelleen 0,8 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on kor-
keintaan 1 992 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyys-
vakuutusmaksu olisi 3,2 prosenttia palkasta.

Myös yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksut 
pysyisivät samoina kuin vuonna 2012. Yrityksen osaomis-
tajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 

olisi ensi vuonna 0,2 prosenttia palkasta ja osaomistajasta 
maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 
0,8 prosenttia palkasta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 
torstaina 11. lokakuuta ja lain on tarkoitus tulla voimaan 
1.1.2013. Työttömyysvakuutusmaksut vahvistetaan kalen-
terivuodeksi.

 
Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö, www.stm.fi

Työttömyysvakuutusmaksuihin ei muutoksia vuonna 2013



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 2012-2013
Päivä kello Tapahtuma Hinta, maksuviite

2012

To 8.11. 17.00 Romanttinen näkymä, Sinebrychoffi n taidemuseo 14,00 e, viite 6046

Ma 19.11. 17.00 Tietoa kodin raivauksesta, yhdistyksen toimisto maksuton

To 22.11. 18.00 Syysvuosikokous, yhdistyksen toimisto

Ke 28.11. 18.00 Vierailu Novitan LankaDeliin maksuton

To 29.11. 17.30 Glögit Matka-Agenttien toimistossa maksuton

Pe-su 30.11. - 2.12. Helmerimatka Riikaan 299,00 e, viite: 6020

La 1.12. 14.30 Saunatontun salaisuus, Kansallisteatteri 15,00/12,00 e, viite: 6017

Ma 10.12. 18.00 Kauneusilta, Yhdistyksen toimisto maksuton

Ke 12.12. 19.00 Saiturin joulu, Kansallisteatteri 36,00 e, viite: 6004

To 13.12. 19.00 Lumikuningatar-baletti, Ooppera 64,00 e, viite: 6033

2013

Ma 14.1. 19.00 Armi, Kaupunginteatteri 31,00 e, viite: 6062

Ke 13.2. 19.00 Thais-ooppera, Kansallisooppera 69,00 e, viite: 6059

Ke 20.2. 19.00 Huojuva talo, Avoimet ovet 28,00 e, viite: 6075

To-ma 28.3.–1.4. Pääsiäismatka Alpeille 1295,00 e, viite: 6088

RANTALOMAT

VARAA MATKASI 24 H
www.matka-agentit.fi

Puheluiden hinnat 8,28 snt/puh +lankaverkosta 
5,95 snt/min.  matkapuh.+ 17,04 snt/min (+alv).

Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.

 • HELSINKI, Eerikinkatu 33 • Vapaa-ajanmatkat puh. 010 321 2800  

MatkaMatkaMatka
agentitagentitagentit

Alanya • 1 vk alk.  .....................685,–
Alanya • 30 vrk  alk.  ..............1.120,–
All Inclusive 
–lisä Alanyassa ............  vrk / 12,–
Costa del Sol • 1 vk alk.  .........710,–
Costa del Sol • 3 vk alk.  ........925,–
Gran Canaria • 1 vk alk.  ........520,–
Malta • 2 vk alk.  ......................590,–
Malta • 3 vk alk.  ......................668,–
Tel Aviv • 1 vk alk.  ...................690,–
Teneriffa • 1 vk alk. .................550,–
Hinnat. sis. lennot veroineen, majoitus,
joissain kohteissa aamiaiset.

Makusi mukaan maailmalle

Joulun 
aikaan...

Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne

• HELSINKI, Eerikinkatu 33 

Pähkinänsärkijä
– balettimatka
Tallinnaan 
• 8. – 9.12.  .......................119,–
Jouluristeily 
Tonavalla
• 22. – 28.12. alk.  .. 1.790,–
mm. Passau, Wien, Bratislava 
– retkiä ja jouluohjelmaa 
konsertteineen, täysihoito.

Kartanojoulu 
Viron Sagadissa
• 23. – 26.12.  .............. 335,–
Joulu 
tunnelmallisesssa
Riiassa
• 23. – 26.12. ...............460,–

Suuntaa lämpimään, vaikka 
pidemmällekin lomalle!

Jordanian kiertomatka
• 2. – 9.3.  ................................................1.795,–
Shanghai-Hangzhou-Suzhou
– kierros silkin ja teen maassa
• 4. – 11.3.  ..............................................1.460,–
Kiinan kukkivat puutarhat
ja pioni-festivaalit
– Peking, Xian, Luoyang

• 14. – 23.4.  ...........................................1.990,–
VAELLUS Santiago de
Compostelaan
• 19. – 27.4. ............................................ 1.565,–
SUURI JUNAMATKA
Siperian halki Kiinaan
• 8. – 22.5.  ............................................3.490,–
– junalla 2 hengen vaunuosastossa Siperian ja 
Mantsurian halki Kiinaan, paluu Pekingistä
lentäen –Siperiassa 2 pv pysähdys Irkutskissa 
ja retki Baikal-järvelle, myös Pekingissä retkiä.

Kentin linnoja ja puutarhoja
• 14. – 17.6.  ..............................1.130,–

KIERTOMATKAT
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TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2012

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2012
– lehti

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

Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto, 
 Helsingin kauppakamari

Ot
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!
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

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

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

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

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

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

Varajäsenet:
Tiina Laurila
tii.laurila@gmail.com

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

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 – to klo 9.00 – 15.00, 
pe klo 9.00 – 13.00. 
Jatkossa palvelemme asiakkaitamme toimipisteessämme 
ajanvarauksella maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 
9.00–15.00 välisenä aikana ja perjantaisin kello 9.00–12.00 
välisenä aikana. Keskiviikkoisin palvelemme ilman ajanva-
rausta klo 9.00–15.00. Ajanvarauksen suosittelemme teke-
mään puhelimitse.
Internet-osoite: www.tknomit.fi 
Palvelupuhelin 09 8689 400 ma, ti, to, pe klo 9.00 – 12.00, 
ke klo 12.00 – 15.00. Palvelupuhelimemme palvelee sinua 
kaikissa jäsenyys- ja etuusasioissa.

Faksi (09) 8689 4040
sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi

Sähköinen asiointi: eAsiointi

Vuoden 2012 jäsenmaksu 114 €
Työttömyyskassa postittaa jäsenmaksulaskun tammikuun lo-
pussa. Työttömyyskassan jäsenmaksu, 114 €/vuosi ja 9,5 €/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.



Tutustu Helmerien toimintaan ja ilmoittaudeu tapahtumiin:
www.helmeri.fi

Turvaa tulevaisuutesi!
Liity Helsingin Merkonomien jäseneksi!

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

SMYL - SINUN LIITTOSI

Tai suosittele jäsenyyttä!
Palkitsemme molemmat! 

Molemmat - sekä uusi jäsen että 
suosittelija - saavat liittymislahjana 
edullisen arvokupongin, joka sisältää 

YÖPYMISEN KAHDELLE 
Sokos Hotel Virussa, Tallinnassa 
Superior-huoneessa hintaan
su-ke 62 euroa, to-la 72 euroa

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-lehti ja SMYL-jäsenlehti neljä  
  kertaa vuodessa
● Yhdistyksen matkat ja tapahtumat
● Liiton tarjoamat palvelut ja
  tapahtumat

JÄSENEDUT

JÄSENMAKSU
● Jäsenmaksun suuruus 83 
 euroa koko kalenterivuosi
● Jäsenmaksu on verotuksessa   
 vähennyskelpoinen!

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS 
EI SISÄLLY LIITON JÄSENYYTEEN
Liity erikseen valitsemaasi palkansaajan 
tai yrittäjän työttömyyskassaan. Kassas-
ta saat työttömyyden kohdatessa ansio-
sidonnaista päivärahaa.

LIITY HETI!

Viru-arvokuponki 
on voimassa
31.12.2012 
saakka.

Laivamatkat voit varata esimerkiksi 
Tallinkilta edulliseen jäsenetuhintaan.

Täytä 
jäsenhakemus 

www.smyl.� 


