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Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

Siirryimme talviaikaan. Jo nyt! Tä-
mäkin vuosi on pitkällä – aina yhtä 
yllättäen. Tuntuu, että ihan äskettäin 

mietimme Helmerien 60. toimintavuo-
den tapahtumia, nyt jo suunnittelemme 
ensi kevään toimintaa. Päätimme halli-
tuksessa, ettemme vietä kuluvana vuonna 
näyttävästi yhdistyksen 60-vuotisjuhlia 
vaan kutsumme Helmerien perustaja- ja 
kunniajäsenet syyskokouksen yhteydes-
sä kakkukahveille. Samalla sovimme, 
että ensi keväänä liittomme SMYL:n 
täyttäessä kaksikymmentä vuotta jär-
jestämme yhteisen jäsenristeilyn Hel-
singistä Tallinnaan. Mukana Helmerien 
ja SMYL:n lisäksi on myös 60 vuotta 
täyttävä Kymenlaakson Liiketalous. Toi-
vomme, että synttäriristeilylle osallistuu 
mahdollisimman moni yhdistyksemme 
ja liittomme jäsen ja heidän läheisiään. 
Tutustutaan ja verkostoidutaan. Alustavat 
tiedot risteilystä löydät uutissivulta 17.

Kuluvana juhlavuonna meillä on ollut 
kymmeniä erilaisia Helmeri-tapahtumia, 
joihin on osallistunut satoja jäseniämme 

ystävineen. Helmeri-jäsenten aktiivisuus 
ilahduttaa meitä tapahtumien järjestäjiä. 
Emme suunnittele tapahtumia vain omak-
si iloksemme vaan toivomme todella in-
nokasta osallistumista. Toiveita otamme 
aina vastaan. Kulttuurin suurkuluttaja 
Anni Purontaa muistelee tässä numerossa 
vuoden teatterikokemuksiaan. Annille 
kertyy vuodessa kymmenittäin kulttuuri-
rientoja, joista suuri osa on Helmereiden 
järjestämiä. Hyvä, Anni!

Pekka Siitonen, tulisieluinen merko-
nomiaatteen tulkki, kertoo vuosikym-
menen kokemuksella ajatuksiaan merko-
nomiopiskelusta ja yhdistystoiminnasta. 
Pekka opiskeli merkonomiksi viisikym-
mentä vuotta sitten ja liittyi Helsingin 
Merkonomien jäseneksi vuonna 1972. 
Pekka on ollut koko jäsenyysaikansa yh-
distyksen aktiivijäsen ja mukana monessa 
luottamustehtävässä. Sirkka Warvaksen 
haastatteleman Pekan painavia mietteitä 
saamme lukea tässä Helmerissä. 

Loppuvuoden aikana ehtii vielä moniin 
Helmeri-tapahtumiin: näyttelyyn, teatte-

reihin, matkailuiltaan tai joulukonserttiin. 
Ensi vuoden alkuun olemme jo sopineet 
mielenkiintoisia, uusia tapahtumia, kuten 
vierailun Takuu-Säätiöön, Helsingin palo-
museoon, Sibelius- ja Musiikkia!-näytte-
lyyn. Lippuja on varattu uusiin teatteriesi-
tyksiin sekä päätetty pääsiäismatka, joka 
ensi vuonna suuntautuu lämpimämmälle 
seudulle eli Maltan saarelle. Kannattaa 
pitää kiirettä, koska pääsiäislennot ovat 
varattuja.

Tutustukaa Helmeri-tapahtumiin leh-
temme sivuilla 18 – 21. Lämpimästi ter-
vetuloa mukaan!

Kaunista loppuvuotta ja 
hyvää joulunajan odotusta!
Merja Äimänen

PS: Olethan päivittänyt sähköpostisi 
SMYL-liittoon: jasenrekisteri(at)smyl.fi. 
Liiton syyskokouksen 14.11.2015 jäl-
keen saat postia liittovakuutuksen muu-
toksista.

Juhlavuosi täynnä tapahtumia

Pääkirjoitus

Ei sillä ole merkitystä mitä tiedät,
vaan mitä teet sillä, minkä jo nyt tiedät.

-Positiivarit
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työn ohessa. Helmereihin lii-
tyin vuonna 1972 ja hallin-
totutkinnon aloitin MJK:ssa, 
Merkonomien jatkokoulu-
tuskeskuksessa, seuraavana 
vuonna. Jatkotutkintoja minul-
la on yhteensä neljä, joista yk-
si Markkinointi-instituutista.

Aikanaan sovittiin koto-
na, että osallistun muiden ra-
jumpien harrastusten sijaan 
merkonomien järjestötoimin-
taan. Muistan kuulleeni, että 
Helmeritkin toimivat ensim-
mäisten vuosikertomusten 
mukaan ”kerhoperiaatteella” 

ja tiedottaminen hoitui Arvi 
Koivun yksin toimittaman tie-
dotusmonisteen varassa. Myö-
hemmin Helmerit, suurimpa-

na merkonomiyhdistyksenä, 
oli mukana Merkonomiliiton 
erilaisissa hankkeissa: muun 
muassa ulkomainos- ja kirja-
painobisneksissä sekä pitkä-
aikaisena kumppanina MJK-
instituutti ry:ssä.

Merkonomitutkinto elää 
Merkonomitutkinto on sir-
paloitumassa monitahoiseksi 
moduulirakenteeksi. Moduu-

kansa. Tein kuten neuvottiin 
ja valmistuin luokkani toisek-
si parhaana; konekirjoituk-
sen kutonen vain pudotti kes-
kiarvoa. Mutta konekirjoituk-
sesta myöhemmin lisää.

Ensiaskeleet matkalla 
yhdistystoimintaan
– Olin vähän päälle kaksi-
kymppisenä luokkani seniori 
ja tahtomattani tulin valituksi 
oppilaskunnan johtoon. Näin 
sain kutsun Helsingin Mer-
konomien valikoituihin tilai-
suuksiin. Pääsin myös mais-

telemaan kokoustekniikan ja 
yhdistystiedon saloja. Jälki-
käteen ajatellen vähän jännit-
ti ja ujostutti, mutta viihdyin 
seurassa.

Vuosikertomukset seurasi-
vat toisiaan työn merkeissä. 
Asiakaspalvelun, myynnin 
ja markkinoinnin vahvim-
mat opit käytännössä sain jo 
opiston lomien aikana Ajan-
mies-Teinitalo-yrityksen kii-
reapulaisena. Valmistumiseni 
jälkeen toimin mainossihtee-
rinä, ”tullineuvoksena” sekä 
koulubileiden muotinäytös-
ten ’roudaajana’ ja juontajana.  
Sittemmin totesin, että merko-
nomina pärjää vähintäänkin 
kohtalaisesti työmarkkinoilla, 
kun vaan malttaa huolehtia 
osaamisestaan.

Intoa riitti jatko-oppimiseen
Merkonomijärjestö antoi mah-
dollisuuden jatko-opiskeluun 

Tämä merkonomiaatteen 
tulisieluinen tulkki on hy-
vin tuntemamme Siitosen 

Pekka. Jo opiskeluajoista 
lähtien yhdistystoiminta veti 
puoleensa nuorta miestä. Hän 
löysikin elinikäiseksi yhdis-
tyksekseen Helsingin Merko-
nomit ry:n. Pekka on uskolli-
sesti toiminut yhdistyksemme 
hyväksi niin hyvinä kuin vä-
hemmän hyvinä aikoina. Eikä 
tunneside ole vie-
läkään irrottanut 
otettaan.  Saamme 
nyt kurkistaa Pe-
kan muisteloihin 
vuosikymmenten 
varrella. 

Miten kaikki alkoi
– Tämä vuosi on Helmerei-
den 60. juhlavuosi ja minulle 
viideskymmenes merkonomi-
vuosi.  Aloitin urani kauppa-
opistossa ja viikkoa ennen sa-
noimme vaimoni Rose-Maj’n 
kanssa vuoron perään: tahdon.  
Lyhyt toimintakertomukseni 
kuluneilta vuosilta on vasta 
pohjustus toimintasuunnitel-
malle tästä eteenpäin.

Erilaisia vaihtoehtoja jatko-
opinnoiksi olin punninnut jo 
pitkään. Vuonna 1965 tein 
sitten lopullisen ratkaisuni: 
pyrin kauppaopistoon. Siis 
viisikymmentä vuotta sitten. 
Sain opiskelupaikan sekä Lii-
kemiesten Kauppaopistosta 
että Kauppiaitten Kauppaop-
pilaitoksesta. Armeijakave-
rini suosittelusta valitsin jäl-
kimmäisen: "Siellä kun pärjää 
olemalla tunnilla aktiivinen ja 
viittaa reippaasti." Piti paik-

❦  Teksti: Pekka Siitonen, Sirkka Warvas
 Kuvat: Helmeri-arkisto/Merja Äimänen ja 
 Anna-Maija Kunnas

Pekan sydän sykkii 
merkonomiaatteelle
Pekan sydän sykkii 
merkonomiaatteelle

Tuokoon tämä päivä mukanaan Sinulle jotain innostavaa ja uutta. 
Suotakoon Sinulle aikaa löytää jokaisesta asiasta sen hyvät puolet, 
sillä Sinä olet ansainnut parasta mitä elämä voi tuoda tullessaan.

- Positiivarit

Helmerien 50-vuotistilaisuudessa lokakuussa 2005 kokoontui 
iloinen seurue: Pekka Siitonen (vas.), Tytti Aalto, Päivi Lumpola 
ja kunniapuheenjohtaja Irja Vuokko.

Pekka voitti arvonnassa SMYL:n 
matkalahjakortin keväällä 2012.
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lista voi itse rakentaa oman 
tarpeensa ja tutkinnon tavoit-
teen mukaisen kokonaisuu-
den, jopa osatutkinnon, mikä-
li se olisi juuri omassa työssä 
välttämätön osa-alue. Tut-
kintomuutoksista huolimatta 
on sama kaupan ja hallinnon 
perusote silti pohjana. Tämän 
päivän työelämän kuohuissa ja 
tehtävien uudenlaisissa vaati-
muksissa korostuu erityisesti 
esimiestyö ja johtaminen sekä 
monitahoiset vuorovaikutus-
taidot. 

– Mielestäni näiden työelä-
mää kokonaisvaltaisesti hyö-
dyttävien aineitten osuutta 
tulisi kasvattaa. Informaatio-
teknologia näyttää uudistuvan 
opinnoissa kaiken aikaa. Sa-
moin verkko-opiskelu multi-
media- ja video-opetuksineen 
raivaavat tietään merkittäväksi 
opiskelumahdollisuudeksi.

Se, mikä alun alkaen on mi-
nua kiinnostanut, on tutkin-
non ja paikallisten yhdistys-
ten symbioosi. Millä tavalla 
yhdistys voisi olla tukemassa 
nuoria merkonomiopiskeli-
joita sekä opintonsa päättäviä 
- tai päinvastoin? Mitä vasta-
valmistuneet voisivat puoles-
taan antaa yhdistyksellemme? 

Emme saa unohtaa jatko-opis-
kelevia konkareitakaan. Oli-
sikohan aika laittaa verkkoja 
veteen? 

Mukavia muistoja
– Noh, kliffaa on ollut. Yhtei-
set tapaamiset, lyhyet ja pitkät 

reissut, ideatuokiot sekä lob-
baus kauppaoppilaitoksissa 
merkonomiuden puolesta. 

Tässä Pekka-setä - työtove-
reitten antama hyväntahtoinen 
nimi, jota Pekka käyttää mie-
lellään itsekin - tarkoittaa lob-
bauksella vuosittaisia koulu-

käyntejä pääkaupunkiseudun 
oppilaitoksiin. Pekka toimi 
työvoimatoimiston asiantun-
tevana edustajana ja kertoi eri 
mahdollisuuksista sekä kana-
vista työelämään siirryttäes-
sä. Silloin työvoimatoimistol-
la oli työnhaussa merkittävä 
rooli. Tärkeänä pidettiin myös 
ajankohtaista tietopakettia 
työmarkkinatilanteesta. 

– Kiersimme aisaparina 
muutaman vuoden kyseisissä 
oppilaitoksissa. Minä puoles-
tani avasin uusia työntekijöitä 
rekrytoivien työnantajien nä-
kökulmaa sekä tuloksekkaan 
työhakemuksen sisältöä.  Sa-
malla tulin kertoneeksi, mitä 
hyötyä työelämän aloittavalle 
nuorelle on kuulua esimerkik-
si Helsingin Merkonomien 
kaltaiseen yhdistykseen. 

– Aikanaan paransin kone-
kirjoitustaitojani toimimalla 
ensin mielestäni epäpätevänä 
ja myöhemmin – taas omasta 
mielestäni – pätevänä opetta-
jana. Annoin näytön kyvyis-
täni valtakunnassa tunnetun 
firman konekirjoituskilpai-
lussa sarjassa MIEHET. Voi-
tin mestaruuden. Sen jälkeen 
keskusteltiin monessa kahvi-
pöydässä, tulisiko taitoa le-
vittää yleisemminkin tekstin-
käsittelytaidoksi. Arvatkaa, 
mihin kehitys kulkee? Onko 
se väline- vai välineen hallinta 
ja käyttö?

Luin Helmerien toiminta-
suunnitelmaa kymmenen vuo-
den takaa: juhlavuoden 2005 
suunnitelmia. Siihen oli kir-
jattu tavoitteet ja myös tärke-
ät kärkihankkeet yhdistyksen 
täyttäessä 50 vuotta, rahoitus-
ta myöten.  Ja pian alkaa 70:s 
toimintavuosikymmen. Me-
nestystä Helmerit! ❦

Sirkka Warvas onnittelee pyöreitä vuosia täyttänyttä Pekkaa yh-
distyksen toimistossa vuoden 2012 alussa. 

Helmerien syyskokouksessa 2008 silloinen puheenjohtaja Anni Purontaa luovutti Pekalle SMYL-
liiton kultaisen kunniamerkin kiitokseksi pitkästä ja aktiivisesta yhdistystoiminnasta.

Opettajat avaavat oven, 
mutta sisään on mentävä itse.

- Kiinalainen viisaus
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Diakonissalaitoksen sairaala
Helsingin Diakonissalaitos 
perustettiin kahdeksanpaik-
kaiseksi kulkutautisairaalaksi 
ja diakonissojen koulutuspai-
kaksi vuonna 1867 everstinna 
Aurora Karamzinin aloitteesta 
ja taloudellisella tuella. Kes-
keistä kasvatuksessa oli omas-
sa sairaalassa annettu sairaan-
hoidon opetus. Pienestä sai-
raalasta kasvoi 1990-luvulle 
tultaessa arvostettu yksityinen 
tutkimussairaala. Nykyisin 
luotettavaa ja korkeatasoista 
hoitoa annetaan Diacor-sai-
raalassa Ruoholahdessa.

Helsingin Diakonissalai-
toksen museo on muut-
tanut uuteen paikkaan 

vuonna 2014 ja on uudistunut 
samalla täydellisesti. Museo 
sijaitsee päärakennuksen au-
latiloissa. Näyttely on nimel-
tään ”Minä olen, koska sinä 
olet”, joka kuvaa Diakonissa-
laitoksen kehitystä kulkutauti-
sairaalasta yhteiskunnalliseksi 
konserniksi. Näyttely kertoo 
mielenkiintoisten esineiden, 
kuvien ja tekstien välityksellä 
laitoksen koko historian. 

Museo tekee opastuksia en-
nakkovarauksesta näyttelyn 
lisäksi Aurora-saliin ja kirk-
koon. Mahtava tutustumiskoh-
de, kannattaa käydä.

Diakonissalaitoksen 
tarinan kertoo 
Diamus–museo

HelmeritDiakonissa-laitoksella14.9. & 1.10.

Helsingin Merkonomit järjesti syyskuun 14. ja lokakuun 1. päivien piristykseksi jäsenille 
suunnatut vierailut Helsingin Diakonissalaitokselle. Vierailuilla kuulimme vuonna 1867 perustetun 
Diakonissalaitoksen kehityskaaren. Emäntänä toimi 14.9. museonjohtaja Jaana af Hällström 
ja 1.10. diakonissa Eira Pulkki. Vierailulle osallistui yhteensä lähes 30 henkilöä. Oppaiden 
johdattelemana tutustuttiin päärakennuksen tiloihin, uusittuun Diamus-museoon, kirkkoon ja Aurora-
saliin. Kuultiin Diakonissalaitoksen historiasta ja toiminnasta sekä diakonissojen sisaryhteisöstä. 
Erittäin mielenkiintoista ja monelle Helmeri-vieraalle aukesi aivan uutta tietoa. 

Keisarin kuppi. Diakonissa-
laitos tilasi sinivalkoisen asti-
aston Arabian tehtaalta 1885. 
Astiastoa on tiettävästi käytetty 
vain kaksi kertaa. Toinen kerta 
oli presidentti Mauno Koivis-
ton vierailulla vuonna 1985. 

Ryhmä siirtymässä Diamus-museon puolelle.

Aurora-sali on entinen diakonissojen ruokasali. Huone on avara ja kalustettu ihastuttavin huone-
kaluin ja tauluin. Kuvassa kolmas vasemmalla museonjohtaja Jaana af Hällström.

Diakonissa-laitoksella14.9. & 1.10.

Keisarin kuppi. Diakonissa-

❦  Teksti:  Liisa Kotimäki
 Kuvat: Liisa Kotimäki ja Merja Äimänen
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Diakoniaopisto
Koulutuksen historia Helsingin 
Diakonissalaitoksessa on yhtä 
vanhaa kuin laitoksen historia. 
Sairaanhoitotyön opiskelu oli 
keskeinen osa koulutusta. Si-
tä harjoiteltiin omassa sairaa-
lassa. Muita olivat vuodesta 
1879 alkaen seurakuntatyö, 
Kaupunkilähetys, kunnallinen 
sairaanhoito ja lastenkodit.

Diakonissalaitokseen kuu-
luva opisto kouluttaa osaavia, 
lähimmäisen auttamiseen ja 

palveluun sitoutuneita ammat-
tilaisia sosiaali- ja terveysalal-
le sekä matkailu-, ravitsemis- 
ja talousalalle.

Diakoniaopisto järjesti en-
simmäisenä Suomessa koulu-
tusta myös maahanmuuttajille. 
Sairaanhoitajien ja diakonisso-
jen koulutus siirtyi Diakonia-
ammattikoreakouluun (Diak). 

Virittäydy jouluun!
Diakonissalaitoksen Alppi-
kadun korttelissa järjestetään 
lukuisia jouluisia tapahtumia, 

Kirkko on kodikas ja sitä vuokrataan perhetilaisuuksia varten. 

❦  Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Kylpyjä ja kulttuuria 
Portugalissa

Helmerit27.9-4.10.Portugalissa

Saimme nauttia syys-lokakuun vaihteen auringosta ja lämmöstä 
Portugalissa. Meitä oli matkalla mukava 17 Helmeri-ryhmä, jota 
luotsasi koko viikon Portugalissa asuva, asiantunteva oppaamme 
Mika Palo. Viikko Atlantin ran-
nalla, Nazarén kauniissa, pienessä 
rantakaupungissa meni joutuisasti: 
vuoropäivin matkailimme mielen-
kiintoisissa vanhoissa kaupungeissa 
ja Unescon maailmanperintökoh-
teissa, vuoropäivin taas kylvimme 
Nazarén rannan Thalasso-
merivesikylpylässä erilaisia hoitoja 
saaden.

joihin kaikki ovat tervetullei-
ta. Kauniissa kirkkosalissa on 
myös jouluaamun kirkko.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. 
Lähde: Diamus-museo 

ja www.hdl.fi

Museossa saimme kokea Diakonissalaitoksen mielenkiintoisen 
historian.

Merja ja Expo-maskotti Nazarén kaupunki meren rannalla.
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Teimme toisena matkapäivänä kokopäivän retken Tomarin historialliseen kaupun-
kiin ja temppeliherrojen linnaan. Ja päivän päätteeksi vierailun lähiseudun viini-
tilalle, jossa oli meneillään sadonkorjuu. Maistelimme tilan hyviä viinejä ja han-
kimme jotain tuliaisiksikin.

 Iloinen Helmeri-ryhmä viiniti-
lalla "ostoskassien" kera. Edes-
sä tilan isäntä.

Ulla Vana ja Kirsti Kahilaluoma 
maistelevat tilan makeita rypäleitä.

Tomarin lounasravintolasta sai erinomaista 
meribassia. Sitä odottelevat Eija Vilmi (edes-
sä vas.) ja Marja-Terttu Lamminen sekä syö-
vät Mirja Klefström ja Terttu Vuori.

Keskiaikainen vesilaitos hämmästytti. Obidosin kujilla.  Penichen kalankuivatusta.

Seuraava päiväretkemme suuntautui Penicheen 
ja Obidosin ihastuttavaan pikkukaupunkiin.
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Tutustuimme Penichen museo-
na toimivaan 1500-luvun lin-
noitukseen, joka oli mm. poliit-
tinen vankila Salazarin dikta-
tuurin aikana.

Miten vanki tapasi omaisiaan? 
Marja-Terttu ja Eija testasivat 
vankilan vierashuonetta.

Euroopan läntisin reuna, Cabo Carvoeiro, ja meren 
hiomat kalliot ovat vaikuttava näky.

Helmereille oli järjestetty hie-
no viimeinen ilta hotellissa: 
fado-konsertti ja notkuva illal-
lispöytä.

 Opas Mika ja yllättävä kuvausryhmä Coimbran yliopisto-
kaupungissa.

Paluumatkalla vietimme 
päivän Lissabonissa. Kaup-
pakeskuskierros alkoi jo vä-
syttää. (kuva vas.)

Coimbran retkipäivänä vierailimme Bairradan viinimuseossa. Lissabonissa maistuvat Belemin kuulut kermaleivokset.

Illallispöydässä Tarja Lehto, 
Tarja Jussinmäki ja Kirsi Ket-
tunen. Sekä Matti Paatelai-
nen (alla).
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Huonemäärällä mitattuna 
Suomen suurin hotelli, Scan-
dic Park, on täysin uusiutunut 
vuonna 2014. Remonttiura-
kasta saivat maistaa yli viisi-
sataa hotellihuonetta, ravin-
tolat, juhlatilat, kokoustilat ja 
aula eli käytännössä kaikki, 
mikä silmille näkyy ja vähän 
enemmänkin. Koko noin kak-
si vuotta kestäneen remontin 
ajan hotelli palveluineen oli 
kuitenkin auki. Nyt hotelli 
tarjoaa uudenlaisen kokemuk-

Helmerit vierailivat syys-
kuussa upeasti uudiste-
tussa Scandic Park -ho-

tellissa kauniin Töölönlahden 
vieressä. Kokoonnuimme ho-
tellin vastaanottoaulaan, joka 
on valoisa ja hyvin viihtyisä. 
Kahdentoista hengen Helme-
ri-ryhmää emännöi Scandi-
cin asiakkuuspäällikkö Pinja 
Söyrilä. Hänen johdolla tutus-
tuimme täysin remontoituihin 
hotellihuoneisiin sekä viihtyi-
siin kokous- ja juhlatiloihin.

suvat viihtymään. Scandic 
Park Helsinki on vain kymme-
nen minuutin kävelymatkan 
päässä keskustasta, vastapäätä 
kaunista Töölönlahtea. Hotel-

sen asiakkaille ulko-ovelta 
kokous- ja juhlatiloihin aina 
hotellihuoneisiin saakka. Ho-
tellissa on 16 joustavaa ja ins-
piroivaa kokous- ja juhlatilaa 
jopa 500 hengelle.

Helsingin ydinkeskustan 
tuntumassa, Mannerheimin-
tien varressa, sijaitsee tämä 
komeasti uudistettu hotelli, 
jonka rento tunnelma ja mo-
dernin kodikas ravintola kut-

Scandic Park Helsinki
- upeasti uudistettu hotelli 

❦  Teksti: Liisa Kotimäki, Kuvat: Liisa Kotimäki, Merja Äimänen

Liisa Kotimäki kiittää emäntäämme Pinja Söyrilää.

Hotellin suurin kokous- ja juh-
latila Vision on varustettu 
huipputekniikalla. Muuntuvat 
tilat luovat hyvät puitteet on-
nistuneille tapahtumille. 

Hotellin huoneet on sisustettu 
tyylikkäästi.

HelmeritScandic Park Helsinki22.9.2015
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taamaan Scandicin hotelliyön, 
sillä saamme tutustumistarjo-
ushinnalla hotellin yhden yön 
majoittumisen edun voimassa-
olon aikana.

Lämmin kiitos illan emän-
nällemme! ❦

kia niin paljon kuin jaksaa. 
Vierailun päätteeksi oli vie-

lä aikaa myymäläkäynnille 
Fazerin omaan makeismyy-
mälään. Saimme poistuessa 
vielä lahjakassit, jotka sisäl-
sivät monenlaista mukavaa 
Fazer-konsernin tuotevalikoi-
masta.

Fazer rakentaa uuden vie-
railukeskuksen ilahduttamaan 
suklaan ystäviä ja se valmis-
tuu vuoden 2016 loppuun 
mennessä. ❦

lista käsin on helppo tutustua 
kaupungin kattavaan kulttuu-
ri- ja vapaa-ajantarjontaan, 
kuten Olympiastadioniin, 
Linnanmäen huvipuistoon ja 
Suomen Kansallisoopperaan. 

Huikean hotellikierroksen 
päätimme Play-nimiseen ko-
koustilaan, jossa nautimme 
herkullista pikkusyötävää ja 
juotavaa. Samalla illan emän-
tämme kertoi lisää Scandicin 
ajankohtaisia uutisia. 

Vierailulla mukanaolijat 
pääsevät rentoutumaan ja tes-

Helmerit olivat lähes 50 
henkilön voimin vierai-
lemassa Fazerin suklaa-

tehtaalla 19.10. Aluksi pää-
simme testaamaan Fazerin 
suklaan uusia mahdollisia ma-
kuja. Tämän makuelämyksen 
jälkeen saimme kuulla esitte-
lyn Fazerin makeistuotteiden 
ja omistajasuvun historiasta 
sekä yrityksen kansainvälisis-
tä juurista. Siirryimme alaker-
taan jossa etenimme tutustu-
miskäytävää pitkin maistatus-
pisteelle, jossa saa syödä kark-

Parhaimmat näkymät ovat kokousvierailla Scandic Parkin koko-
ustiloista, 9. kerroksesta. Yläkerroksista näkee kauniin Töölönlah-
den vastarannan ja pitkälti Helsinkiä.

Ylimmän kerroksen kattoterassilla nautimme huikeista maisemista.

Tilaisuus päättyi kevyeen 
buffetiin viinin kera.

Herkullinen päivä
❦  Teksti ja kuva: Liisa Kotimäki

Maistelupisteellä riittää maisteltavaa!

HelmeritFazerilassaVantaalla19.10.2015
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Puurosta on moneksi!

Pellavainen grahampuuro

8 kpl viikunoita
1 dl  rusinoita
1 dl kokonaisia pellavansiemeniä
1 l vettä
2 dl grahamjauhoja
½ tl suolaa

Paloittele viikunat ja poista samalla kova kan-
ta. Liota viikunoita, rusinoita ja pellavansieme-
niä litrassa vettä yön yli. Kiehauta seos ja lisää 
grahamjauhot vähitellen, koko ajan sekoittaen. 
Keitä hiljalleen noin 10 minuuttia. Lisää suola. 
Puuron voi tarjota lämpimänä, haaleana tai kyl-
mänä. Tarjoa siemenmyslin kanssa.

3 dl  suuria kaurahiutaleita
1 ½ dl auringonkukansiemeniä
½ dl pellavansiemeniä
½ dl seesaminsiemeniä
1 dl ruokosokeria
1 dl vettä
3 rkl rypsiöljyä
15 kpl kuivattua aprikoosia

Sekoita kaurahiutaleet, sie-
menet ja ruokosokeri. Kaada 
haalea vesi ja öljy hiutale-sie-
menseokseen ja sekoita hyvin, 

kunnes kosteus tasoittuu. Le-
vitä seos tasaisesti leivinpape-
rin päälle uunipellille. Paah-
da mysliä 200-asteisen uunin 
keskiritilätasolla noin 30 mi-
nuuttia. Kääntele välillä seos-
ta, tasoita uudelleen ja paista, 
kunnes pinta on saanut kau-
niin paistovärin. Anna jäähtyä 
ja lisää pieneksi kuutioidut ap-
rikoosit. Kotimysli säilyy hy-
vänä parin viikon ajan.

❦ Teksti ja kuvat: Liisa KotimäkiHelmerin ruokanurkkaus

Puuroja syödään ja on aina syöty kaik-
kialla maailmassa. Puuro ei enää ole pel-
kästään arkinen aamupala. Puuro sopii 
päivän moneen ruokahetkeen aamusta 
iltaan. Puurokulttuuri on ollut jo pidem-
män aikaa nousussa ja puuro muuttuu 
tuunauksella moderniksi herkuksi. 

Kaikkialla maailmassa on herätty ym-
märtämään puuron arvo ja siitä on tullut 
trendikäs ruokalaji. Puuron hienous pii-
lee sen terveellisyydessä ja monipuoli-
suudessa. Puurotrendi näkyy jo kahviloi-
den ja ravintoloiden listoillakin.

Puuron voi tehdä hiutaleista, suuri-
moista, jauhoista tai rouheesta keittä-
mällä, uunissa hitaasti hauduttamalla tai 
yön yli turvottamalla. Tuorepuurot ovat 

nyt suosittuja. Niitä ei tarvitse keitellä ja 
puuro valmistuu itsestään yön yli. 

Puuroa voi lisäksi maustaa monel-
la terveellisellä tavalla, esimerkiksi 
mehukeitolla, raejuustolla, marjoilla, 
soseilla tai hilloilla. Suo-
sittelen kokeilemaan koo-
kosöljyä puuron sekaan, se on nannaa.

Tällä kertaa valmistin pellavaista gra-
hampuuroa ja siemenmysliä – molemmat 
alkuperältään terveysruokaa. Itse tehty 
mysli voittaa valmisversiot. Paluuta ei 
ole, koska itse tehty mysli on superhy-
vää! Nämä terveysherkut aamiaisella te-
kevät olon kylläiseksi pitkälle, vähintään 
lounasaikaan asti.

Paahtaminen on hyvä tapa kypsentää hiutaleet ja siemenet.

Myslilautanen. 
Superhyvää ja terveellistä.

Rapeaksi paahdettu kaurahiutale-siemenmysli

Puuro kannattaa keittää riittävän laakeassa kattilassa, jotta puuro pääsee hau-
tumaan.
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Kuvassa ruokapyöräyrittäjä Eveliina Haarala Katajanokalla. ”Kevääl-
lä pistämme jälleen puuropyörän pyörät pyörimään, talven ajan otamme 
myös catering-tilauksia vastaan”, toteaa Eveliina.  

Puurola
Pyörillä liikkuvat ruokakioskit ovat silminnäh-
den yleistyneet ainakin Helsingissä. Yksi näistä 
ruokapyöräyrittäjistä on Puurola-niminen yhden 
naisen yritys. Viime kesänä Helsingin kaduilla 
liikkui Puurola-polkupyörä, jonka kyydistä kau-
pattiin puuroa. Talvella löytyy yrityksen puuroja 
kahvila Cargosta Ruoholahdenrannasta.

Lisätietoja: www.puurola.com

Muuan tuttavani kirjoit-
ti Facebook-sivulleni 
viime keväänä: ”Kult-

tuurin suurkuluttaja olet aina 
ollut, mutta nyt ihan villiin-
tynyt”. Jostain oli saanut sel-
laisen käsityksen. Kuitenkin 
vuonna 2010 olin käynyt te-
atterissa 22 kertaa eri paikka-
kunnilla: Lahdessa, Lopella, 
Turussa, Vihdissä ja tietysti 
pääkaupunkiseudulla. Kon-
serteissa kävin samana vuon-
na kuudesti, mutta oopperassa 
vain kerran ja taidenäyttelyi-
tä katsastin viisi. Alkuvuonna 
olin joutunut perumaan kuusi 
teatteria sairaslomani takia. 
Vuonna 2013 tahti oli vähän 
hiipunut: kävin teatterissa 
kaksitoista kertaa, pääkau-
punkiseudun lisäksi Tampe-
reen teattereissa, Kotkassa ja 
Lahdessa.

Teatteria laidasta laitaan – mitä 
jäi mieleen

Ensimmäinen teatteriesitys, 
jonka tänä vuonna näin, oli 
tammikuussa Helsingin Kan-
sallisteatterin ”Petos”. Kaiketi 
melkoisen mitäänsanomaton, 
koska minulla ei ole kun-
non mielikuvaa esityksestä.  
”Maaseudun Tulevaisuus” 
piti hereillä Kansallisteatterin 
suurella näyttämöllä. Mietin, 
kenelle tämä teatteriesitys oli 
suunniteltu.  Katsoin sen lop-
puun, mutta katsomosta pois-
tui väkeä kesken esityksen-
kin. Tammikuun viimeisellä 
viikolla näin Kaupunginteat-
terissa ”Ladykillersin”. Sen 
piti olla komedia, muttei mi-
nua naurattanut. Samoin hel-
mikuisesta ”Miten menestyä 
liike-elämässä”-esityksestä 

puuttui hehku. 
Turkulaisten Seili-näytelmä 

oli erilaista teatteria ja muka-
vaa oli myös nähdä itselle 
oudompia esiintyjiä. Helsin-

gin kaupunginteatterin Studio 
Pasilan ”Avoin liitto” oli ihan 
katsottava, samoin Manner-
heimin junamatkaa kuvaava 
”Troikka”, vaikka jälkim-

Anni Purontaa, 
aktiivinen Helmeri ja kulttuurin suurkuluttaja: 

Kokemuksiani kuluvan 
vuoden teattereista

K
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Helsingin Kaupunginteatteri, Ministeriä viedään.
Kuvaaja: Tapio Vanhatalo
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mäisessä minua häiritsi, mi-
kä on faktaa ja mikä fiktiota. 
Olisi kannattanut ostaa käsi-
ohjelma. Saituuttani en ole 
viimeiseen kymmeneen vuo-
teen ostanut kuin pari ker-
taa. Huhtikuun lopulla kävin 
katsomassa Kansallisessa 
Molièrin ”Luulosairaan” ja 
Espoon kaupunginteatterissa 
”Kuka pelkää Virginia Wolf-
fia?”. Kevään paras teatteri-
kokemus oli ”Mamma Mia” 
-musikaali Svenskanissa. 
Tekstityslaitetta en huoman-
nut ottaa ja ruotsin kielen tai-
toni on vajavainen, mutta oli 
ilo seurata innostunutta esiin-
tyjäkaartia, hyvää koreografi-
aa ja kuinka kaikki sujui kä-
denkäänteessä kohtauksista 
toiseen. Olin vähän epäröinyt, 
koska lippu on hintava, mutta 
esitys oli joka euron arvoinen. 
Kevätkaudella viimeisenä esi-
tyksenä näin Tero Saarisen 
tanssiteoksen.

Kesäni olikin kulttuurin hil-
jaiseloa. Kävin katsomassa 
Valkeakosken kesäteatterissa 
”Pekka ja Pätkä” -näytelmän 
sekä Vihdissä ”Tertun”. Vih-
dissä on mielestäni yleensä 
ollut ihan hyvä harrastajate-
atteri, mutta tänä kesänä eivät 
iskeneet teksti, esiintyjät eikä 
ohjaus. Tekniikkakin vähän 
petti.

Syksyn ensimmäinen teat-
terikokemus oli koko perheen 

näytelmä ”Puluboisin ja Ponin 
teatteri” Kansallisteatterissa. 
Olimme siellä ystävättären ja 
hänen lapsenlapsensa kanssa. 
Kymmenvuotias Mico piti ju-
tusta. Hyvä niin. Seuraavana 
listallani oli Arena-näyttämön 
”Palvelija”, Martti Suosalon 
monologi, joka oli nappisuo-
ritus. Ei ihme, että kaikki näy-
tökset ovat loppuunmyytyjä. 
Kaupunginteatterin uutuusko-
media ”Ministeriä viedään” ei 
minua taaskaan naurattanut. 
Vanhat kuluneet näyttelijät, 
muka hauska aihe. Ja monia 
toki nauratti. Vajaan tunnin 
pituinen ”Alli Jukolan tarina” 
Kansallisteatterissa oli minun 
mieleistäni teatteria. Viimeksi 
olen nähnyt Kansallisen syys-
uutuuden ”Nummisuutarit”, 
jonka pääosassa Eskoa näyt-
teli Aku Hirviniemi. Mie-
lenkiintoinen esitys. Aleksis 
Kiven teksti paljon lyhennet-
tynä, uusi ohjaus, musiikkia 

ja yllätyksiä näyttämöllä. Al-
kuperäiseen Nummisuutarit-
näytelmään tottunutta esitys 
hämmensi. Minä pidin siitä, 
vaikka jotkut kohtaukset oli-
vat turhan pitkiä. 

Loppuvuonna minulla on 
liput Kansallisen ylistettyyn 
”Slavaan” - toiseen kertaan - 
sekä sunnuntaimatineaan, hil-
jaiseen ”Tabuun”, jota odotan 
jännityksellä. Kaupunginteat-
terin musikaalin ”Billy Ellio-

tin” oli ystävättäreni nähnyt ja 
sanoi pyyhkineensä liikutuk-
sen kyyneliä poskiltaan. Näh-
tävä on siis minunkin, vaik-
ka olin ajatellut jättää väliin.  
Teatteri Avoimien ovien ”Pala 
palalta pois” -dementiajuttuun 
on myös lippu varattu, samoin 
Tampereen Teatterin Sugar-
musikaaliin, joka muistetaan 
Marilyn Monroen tähdittämä-
nä hauskana elokuvana Piu-
kat paikat. Sugar tai Piukat 
paikat -esityksen näin kauan 
sitten teatterissa, myös Tam-
pereella. Silloin miesrooleissa 
korkokengissään koikkelehti-
vat Tapani Perttu ja Seppo 
Mäki. Minua kiinnostavaan 
Tampereen Työväen teatte-
rin ”Taivaslauluun” onnistuin 
ostamaan viimeisimmän per-
mantopaikan marraskuisen 
lauantain päivänäytökseen. 
Joulukuussa näen Kansallis-
teatterin ”Onnellisuuden ta-
savallan”. Tuttava kävi kat-
somassa ja sanoi, että vaikutti 
kuin olisivat puhuneet vierasta 
kieltä. Hänelle se ei auennut. 
Toisaalta, mitä enemmän nä-

kee sen enemmän osaa arvos-
taa helmiä ja erilaisuutta. Ja 
jotkut esitykset avautuvat vas-
ta myöhemmin, ajan kuluessa.

Oopperassa olen käynyt 
tänä vuonna pari kertaa ja 
kaksi lippua on hankittu. Sa-
vonlinnan oopperajuhlilla kä-
vin, samoin Viron teattereissa.  
Lienen suurkuluttaja, mutta 
paljon olen saanut erilaisia 
elämyksiä.  

Helmereillä on tarjolla use-
asti lippuja eri esityksiin. Sel-
laisiinkin, jotka muuten on 
myyty loppuun. Lisäksi edul-
lisemmilla ryhmähinnoilla. 
Seuratkaa yhdistyksen netti-
sivuja, koska uusia kulttuuri-
tapahtumia tulee tarjolle jatku-
vasti ja osaan vain muutamia 
paikkoja. 

Anni

PS: Kävin 20.10. katsomassa 
Kansallisoopperan ”Ooppe-
ran kummituksen”. Vaikuttava 
esitys, kyllä kannatti odottaa 
musikaalia puolitoistavuotta 
lipun hankkimisesta.

Kansallisteatteri, Nummisuutarit.
Kuvaaja Stefan Bremer.

Helsingin Kaupunginteatteri, Billy Elliot.
Kuvaaja: Mirka Kleemola
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Erottajan pelastusasemalla 
sijaitseva Palomuseo on 
Helsingin kaupungin pe-

lastuslaitoksen museo, joka 
palvelee kaikkia palo- ja pelas-
tustoimen historiasta ja nyky-
päivästä kiinnostuneita. Muse-
on uudistettu näyttely avattiin 
2014, kun aseman peruskorja-
us valmistui. Vanhaan, vuonna 
1986 avattuun näyttelyyn ver-
rattuna museo on kehittynyt jo 
pieneksi ammattimuseoksi.

Museon tehtävänä on säilyt-
tää Helsingin pelastuslaitok-
sen palokuntaperintöä. Palo-
museo kerää monipuolisesti 
alaansa liittyviä tietoja, tari-
noita, esineitä ja kirjallisuutta. 
Museo välittää tietoa, neuvoo 
ja tuottaa pieniä selvityksiä 
ja muita historiaan liittyviä 
asiantuntijapalveluita. 

Sireeni soi näyttelykierroksella
Palomuseon sijainti toimivan 
pelastusaseman yhteydessä 
tarjoaa museokävijälle ais-

tielämyksiä, kun kesken pa-
rituntisen näyttelykierroksen 
saattaa kaiuttimista kajahtaa 
ihan oikea hälytysilmoitus. 
Tämä luo museokäyntiin aitoa 
paloasematunnelmaa.

Myös itse rakennus, arkki-
tehti Theodor Höijerin suun-
nittelema Helsingin vanha 
pääpaloasema vuodelta 1891, 
on elämys. Opastettuun mu-
seokäyntiin voidaan halutta-
essa sisällyttää kipuaminen 
aseman jyhkeään punatiili-
torniin, jolloin vierailuun on 
hyvä varata aikaa 2,5 tuntia.

Palomuseolla on 556 m2 es-
teetöntä näyttelytilaa kolmes-
sa kerroksessa. Kokoelmissa 
on vajaan kahden tuhannen 
pienesineen lisäksi 38 koo-
kasta museoajoneuvoa, joista 
perusnäyttelyssä on kolme. 
Loput ovat Roihupellon kal-
liosuojassa, jonne ryhmät pää-
sevät sopimuksen mukaan.

Museo valistaa paloturvasta
Palomuseo edistää osaltaan 
turvallisuutta. Opaskierrok-

silla esitetään lyhyitä tietois-
kufilmejä muun muassa hätä-
poistumisesta ja paloturvasta 
niin kotona, kouluissa kuin 
työpaikoillakin. Näin museo 
pyrkii kasvattamaan kävijöi-
den tietoisuutta riskeistä ja 
halukkuutta ehkäistä ennalta 
vaaratilanteita. 

Museon valokuvat menneen 

ajan tulipaloista muistuttavat 
joskus varsin karusti, että mo-
net kohtalokkaat onnettomuu-
det olisi voitu välttää hyvin 
pienillä ratkaisuilla. Palomu-
seon perusnäyttely palauttaa 
mieleen arkisia asioita, joilla 
jokainen voi itse korjata ja 
parantaa omaa ja läheistensä 
turvallisuutta. ❦

Museo valokeilassa

Museo palotornin juurella

❦  Teksti: Jari Auvinen, museonhoitaja

Palomuseo tarjoaa tietoa ja elämyksiä 
paloturvallisuudesta ennen ja nyt aidossa miljöössä.

Palomuseo
Korkeavuorenkatu 26 C
Auki syyskuusta toukokuu-
hun ke ja su klo 12–16
Tiistaisin otetaan vastaan 
päiväryhmiä ja torstaisin ilta-
ryhmiä sopimuksen mukaan.
Pääsymaksu 
2 e, alle 15-vuotiaat 0 e.
Lisätietoja antaa museon-
hoitaja Jari Auvinen 
puh. 040 334 5304. 

❦ Helmerit järjestää kaksi vierailua Palolaitoksen 
museoon torstaina 14.1. ja 11.2.2016 klo 16.30 alkaen. 
Löydät tarkemmat tiedot vierailusta tämän lehden Tapah-
tumakalenteri-sivulta tai netistä helmeri.fi > tapahtumat

Hälytyskeskuslaitteiden historiaa
Kuva: Jari Auvinen

Hevonen ja hiilihappo-
tynnyriruisku
Kuva: Jari Auvinen
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Talvea kohti mentäessä mo-
nen iho alkaa kiristää ja 
tuntua kuivalta. Kylmä il-

ma ja pakkanen imevät ihosta 
kosteutta, samoin tekevät myös 
ilmastoinnit rakennuksissa; ne 
kuivattavat sisäilman. Kova 
peseminen saippualla tai alko-
holipitoisella aineella kuivat-
tavat ihoa, samoin kuin arki-
rutiinit, hygienia ja ammatit, 
joissa esimerkiksi käsiä pitää 
pestä paljon.

Kuiva iho näyttää väsähtä-
neeltä. Se kutisee, saattaa hil-
seillä, kiristää ja tuntua karheal-
ta, tai siinä voi olla halkeamia-
kin. ”Lääketieteellisesti kuiva 
iho tarkoittaa sellaista ihoa, 
jossa veden haihtumista estä-
vien rasvojen määrä sarveis-
kerroksessa eli marraskedessä 
on niin pieni, että vettä pääsee 
haihtumaan ihon syvemmistä 
kerroksista vapaasti. Seurauk-
sena ihon pintakerros eli epi-
dermis (= marraskesi + orvas-
kesi) kuivuu.” (lainaus:www.
terveyskirjasto.fi).

Iho voi olla kuiva paikoin, 
se voi olla pintakuiva tai erit-
täin kuiva. Jotkut ihosairau-
detkin voi tunnistaa siitä, että 
iho alkaa herkistyä ja samalla 
myös kuivua. Kuivasta ihos-
ta puuttuu suoja normaaliin 
ihoon verrattuna. Ihon pinnas-
sa (epidermiksessä) oleva hyd-
rolipidikalvo eli happovaippa 
suojaa ihoa erilaisilta mikro-
beilta ja pienhiukkasilta ja yl-

läpitää myös ihon kosteustasa-
painoa. Kuivassa ja herkässä 
ihossa tämä happovaippasuoja 
on ohentunut tai paikoin sitä 
ei juuri olekaan, jolloin ihon 
kosteus pääsee haihtumaan 
nopeasti pois iholta. Kuiva 
iho saattaa aiheuttaa muun 
muassa ihottumia, koska iho 
ei pysty suojautumaan ulkoi-
silta tekijöiltä normaalin ihon 
tavalla. Herkistyneeseen ja 
ärtyneeseen ihoon pääsee hel-
pommin vieraita aineita, jotka 
pahimmillaan saattavat aihe-
uttaa tulehduksen. Hydrolipi-
dikalvo muodostuu nimensä 
mukaisesti vedestä (hydro) ja 
rasvoista (lipidi). Rasvakerros 
muodostuu keramideista, joita 
ihosolut itse valmistavat. Juu-
ri keramideista on usein pulaa. 
Perimä vaikuttaa suurelta osin 
keramidien määrään. Herkkä-
ihoisilla ja atoopikoilla kera-
midien hajoaminen on kiihty-
nyt eli keramidien määrä on 
vähentynyt. Iho kuivuu myös 
iän myötä keramidien määrän 
vähenemisen ja rasvakerrok-
sen ohenemisen vuoksi. 

Miten kuivaa ihoa hoidetaan? 
Miten varaudut tulevaan talvi-
aikaan?
Kuiva iho on tärkeä saada kos-
teutetuksi kunnolla ja ihon 
pinta ehjäksi, jotta kosteus 
myös pysyisi ihossa. Kuten 
muissakin ihotyypeissä, myös 
kuivan ihon hoidossa on tär-
keää huolellinen puhdistus aa-
muin ja illoin ravitsevalla puh-
distusaineella sekä kosteutta-
valla kasvovedellä. Kuivan 
ihon kohdalla puhdistusainei-
den on hyvä olla kosteuttavia 

Kysy Hannalta 
Kosmetologin palsta

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

jä kannattaisi välttää, samoin 
kuin useita suihkuja viikossa. 
Kylpyveteen voisi lisätä öljyä, 
jotta ihon pinta ei kuivu liikaa.

Ihonhoitotuotteissa kan-
nattaa hakea seuraavia aines-
osia, mieluiten luomutuotteita,
jos iho tarvitsee lisäkosteutusta 
ja suojaa: keramidit, aloe vera, 
vadelma, kurkku-uute, glyse-
roli, mustaherukan siemenöl-
jy (atooppisen ihon pelastaja). 
Turun yliopistossa tehdyssä 
tutkimuksessa on saatu mus-
taherukan siemenöljyllä hyviä 
tuloksia atooppisen ja herkän 
ihon hoidossa. Hyaluronihap-
poa ei ole olemassa luomuna 
tai kasviperäisenä. Se on erit-
täin tehokas ihon kosteuttaja ja 
lisää ihon täyteläisyyttä. 

Muista vesi ja terveellinen ruoka
Sisäisesti kannattaa juoda pal-
jon vettä. Myös vihannes- ja 
marjapitoinen ruokavalio, ka-
laöljyvalmisteet - sellaiset, jot-
ka sisältävät kaikki öljyt oikeis-
sa suhteissa - näkyvät ja tun-
tuvat ihossa. 

Nuutunutta kasvojen ihoa 
voi elvyttää ulkoisesti hyvällä 
puuterilla, kevyellä ehostuk-
sella ja vaikka poskipunalla.

ja hoitavia. Pesun jälkeen ei 
haittaa, vaikka ihon pinta jää 
hiukan kosteaksi, jos laittaa 
kosteusvoiteet heti iholle pe-
sun jälkeen. Voide sitoo kos-
teuden ihoon. Kosteusvoide 
palauttaa ihon luonnollisen 
suojan. Voidetta on syytä lait-
taa aamuin ja illoin ainakin 
kasvoille. Muualle vartaloon 
tilanteen mukaan. Seerumit 
imeytyvät ihon pintaa syvem-
mälle, ne korjaavat kudosta 
ja niillä saa yhdessä hoito-
voiteen kanssa lisäkosteutta 
ihoon tehokkaammin. Erittäin 
kuiva-ihoisen suosittelen käyt-
tämään seerumin ja voiteen 
lisäksi myös öljyä, erityises-
ti talvi-aikaan. Kuorinta olisi 
hyvä tehdä aina välillä paran-
tamaan voiteiden imeytymis-
tä ja kirkastamaan ihon väriä, 
ja ennen kaikkea kuorimaan 
iholta kuollut solukerros pois. 
Kuorinta-aineiden tulee olla 
erittäin pienirakeisia, eikä nii-
täkään saa hangata. Voi käyt-
tää myös rakeettomia kuorin-
toja, jotka ovat yhtä tehokkai-
ta kuin rakeelliset. Öljyä voi 
halutessaan sekoittaa voiteen 
joukkoon, jolloin voiteesta 
tulee tuhdimpi. Pitkiä kylpy-

Kuiva iho - ihon talveen ja 
kuivaan sisäilmaan varautuminen

Huipputarjouksia Helmeri-jäsenille
Kun varaa ajan Kauneuspuoti Villa Finon marjaisaan peruskas-
vohoitoon, 70 min/70 euroa, niin saa lahjaksi veloituksetta 30 
minuutin pika-heleyttävän kasvohoidon! 

Toinen etu: Kestovärit ripsiin ja kulmiin (sisältää muotoilun), 
yhteensä  20 euroa!

Kolmas etu: EkoPharma -tuotteista - 10 prosentin alennus!

Kauneuspuoti Villa Fino
Intiankatu 25, 00560 Helsinki
puh. 044 020 4750, www.villafino.com

 Jäsentarjous Helmereille 

     

KAUNEUSPUOTI VILLA FINON 
DUAL INJECTOR ERIKOISKASVOHOITO 70 min/ 85 €  
Hoidossa voidaan lieventää ikääntymisen merkkejä, 
kiinteyttää ihoa, vähentää hyperpigmentaatiota, stimuloida 
kollageeni-tuotantoa ja tehostaa hoitoaineiden 
imeytymistä. Hoitoon sisältyy pintapuhdistus, kuorinta, 
laitehoito, jonka yhteydessä hoitonaamio, hieronta ja 
loppuvoiteet. Kaupan päälle kulmien tai ripsien värjäys! 
 
MARJAISA HELEYTTÄVÄ & KOSTEUTTAVA LUOMU- 
KASVOHOITO 60 min/ 68 € 
Tämä hoito sopii, jos tarvitset ihollesi kosteutusta, haluat 
samalla rentoutua, tai jos edellisestä hoidostasi on jo aikaa. 
Hoito sisältää pintapuhdistuksen, analyysin, kuorinnan, 
hieronnan, naamion ja loppuvoiteet. 
 
KESTOVÄRIT RIPSIIN JA KULMIIN n. 30 min/ 25 € 
Ripset ja kulmat värjätään, sekä kulmat muotoillaan ja 
silmien ympärys-alueelle tehdään lopuksi pieni hieronta 
hellivällä luomu-voiteella. 

   p. 044 020 4750 
www.villafino.co

 

Kysy Hannalta
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Uutiset

Testaa, oletko eläkeviisas!
Suomen eläkejärjestelmä uudistuu vuonna 2017. Tiedätkö, mi-
ten uudistus vaikuttaa omaan eläkkeeseesi? Entä miten elä-
keasiat Suomessa on järjestetty? Testaa tietosi ja katso, onko 
sinusta eläkeviisaaksi.

Valitse ensin, missä vaiheessa olet työuraasi, ja aloita peli. 
Vastaa vähintään viiteen kysymykseen oikein ja voit samalla 
osallistua Applen iPad mini -tabletin arvontaan! Osallistu ar-
vontaan viimeistään 30.11.2015.
Oletko eläkeviisas? Testaa tietosi Älypää-pelissä
http://www.elakeuudistus.fi/alypaa.html
www.tyoelake.fi

Ohjaamo ottaa kopin nuoresta
Nuorten palvelupiste Ohjaamo
aloittaa pop up -neuvonnalla

Ohjaamo kokoaa monialaiset nuorille kohdennetut palvelut 
saman katon alle. Helsingin Ohjaamo aloittelee parhaillaan 
toimintaansa erilaisilla pop up -neuvontatapahtumilla ja varsi-
nainen palvelupiste avautuu loppuvuodesta Kampissa.

Palvelun kohderyhmänä ovat erityisesti ilman työ- tai kou-
lutuspaikkaa olevat alle 30-vuotiaat, mutta nuoret voivat tulla 
neuvontaan myös muunlaisessa elämäntilanteessa. Ohjaamossa 
nuoren tilanne kartoitetaan. Tämän jälkeen nuorelle tarjotaan 
nimenomaan sellaista ohjausta, jota hän tarvitsee. Ohjaus voi 
olla esimerkiksi opinto-ohjausta, TE-toimiston palveluja, ter-
veydenhoitajan tapaamista tai jotain muuta.

Helsingin Ohjaamo palvelee syksyllä puhelimitse, verkossa 
ja ajanvarauksella kasvokkain. Joulukuussa aukeaa nuorille 
avoin palvelupiste Freda 48:n katutasossa. Hanke jatkuu vuo-
den 2018 helmikuun loppuun asti, mutta palvelusta on tarkoitus 
tulla pysyvä.

Helsingissä Ohjaamon vastuutaho on kaupunginkanslian 
elinkeino-osasto ja toteutukseen osallistuu nuorisoasiainkes-
kus, opetusvirasto sekä sosiaali- ja terveysvirasto. Myös TE-
toimisto palvelee Ohjaamossa.

Ohjaamo on työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuu-
riministeriön sekä sosiaaliministeriön yhteishanke ja osa nykyi-
seen hallitusohjelmaan kirjattua Nuorisotakuun toteuttamista.

Lue lisää: www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/
yritykset/kilpailukyvyn-kehittaminen/Kehittamistoiminta/Oh-
jaamo-hanke

Kansalaistori, Kuvaaja:Lauri Rotko
Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki

Toukokuussa 2016 vietetään 
synttäreitä risteillen!
SMYL-liitto täyttää ensi vuonna pyöreät 20 vuotta, samal-
la risteilyllä juhlitaan Helsingin Merkonomien ja Kymen-
laakson Liiketalouden 60-vuotista taivalta.
Pyydä mukaan myös perheesi ja ystäväsi! 
Luvassa on iloinen, keväinen risteily mukavassa seurassa.

Merkitse jo allakkaasi tärkeä ajankohta 14.-15.5.2016!

Risteillään yhdessä Tallinnaan Baltic Queenillä 14.-15. 
toukokuuta 2016 (Laiva lähtee Länsisatamasta Helsingistä 
lauantai-iltana klo 18:30 ja saapuu takaisin sunnuntaina 
klo 16:00, maissaoloaikaa Tallinnassa 4 tuntia)

Tarkemmat hintatiedot ja ilmoittautumisohjeet saat 
vuoden viimeisessä Merkonomi News -lehdessä, joka 
ilmestyy 30.11.2015.
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Tapahtumakalenteri

Ke 11.11. klo 17.00
TAIDESALONKI - KONSTSALONGEN 
100 VUOTTA - näyttely
Sinebrychoffin taidemuseo 
Bulevardi 40, 00120 Helsinki
 
Helmereille on varattu opastettu tutustumiskäynti Sinebrychoffin 
taidemuseon Taidesalonki 100 vuotta -uutuusnäyttelyyn.
Suomalaisten rakastamista taidemaalareista näyttelyssä on esillä 
mm. Gunnar Berndtsonin, Albert Edelfeltin, Helene Schjerfbeckin, 
Akseli Gallen-Kallelan ja Hugo Simbergin teoksia. Teokset ovat kul-
keneet Taidesalongin kautta. Osa on yksityiskokoelmista lainattuja, 
harvoin nähtäviä taideaarteita. Osa teoksista on Kansallisgallerian 
kokoelmista.

Hinta: 16,00 euroa (sisältää opastuksen ja lipun), 
maksuviite: 29366
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 6.11. 

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Näyttely avoinna 8.10.2015 – 10.1.2016.
Tutustu: www.sinebrychoffintaidemuseo.fi

La 14.11. klo 19.00
Oopperan kummitus -musikaali
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, Helsinki

Loppuunmyyty!

Paikan varanneille on ilmoitettu mistä liput saa. 
Hinta: 80 euroa (paikat: permanto, hintaryhmä B, riveillä 8-12)
Maksuviite: 29324

Tutustu: www.ooppera.fi

To 19.11. klo 17.00 – 19.30 
Helmerien matkailuilta 
Matka-Agenttien Helsingin toimisto
Teollisuuskatu 21, Helsinki
(käynti Töysänkadun puolelta)
 
Tervetuloa glögi- ja matkailuiltaan Matka-Agenttien Helsingin toi-
mistoon!
Kokoonnutaan Vallilassa Teollisuuskatu 21:n ovella klo 17.00, ulko-
ovet lukitaan klo 17.00!

Vietämme jo perinteistä Helmerien ja Matka-Agenttien ”glögi-iltaa” 
matkailun merkeissä.  Illan ohjelmassa Matka-Agenttien ja matkailu-
alan kuulumisia, Helmerimatkoja, seurustelua ja pientä syötävää. 

Ilmoittautumiset 10.11. mennessä. 
Mukaan mahtuu 25. 

Nähdään matkailuillassa! Ilse Samuelsson, Matka-Agentit

La 21.11. klo 9.00
Milavida ja Sugar -retki Tampereelle 

Loppuunmyyty!
Matkan hintaan sisältyvät opastus kehutussa Milavidan palatsin 
(1899) museossa, Buffetlounas Suomalaisella klubilla, sokerina poh-
jalla loistava Sugar - Piukat paikat -musikaali TT:ssa, kuljetus ja bus-
sillinen mukavaa seuraa.

Klo 9.00 Lähtö täsmällisesti Mikonkadun tilausajolaiturista Bus-
sarin bussilla kohti Tamperetta (180 km, n. 2:08).

Ohjelma on nettisivuilla: www.helmeri.fi

Liput Irene jakaa bussissa. Paikat riveillä 4, 6-8. 

Hinta: 99,00 €, maksuviite: 29337
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Vetäjänä Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat

La 5.12. klo 9.45.
MUSIKAALIMATKA TAMPEREELLE

SUGAR - PIUKAT PAIKAT -musikaali
Tampereen Teatterissa 

Mukaan mahtuu vielä!
Eläke-Eevojen järjestämän Tampereen musikaalimatkan 21.11. Hel-
meri-paikat varattiin nopeasti. Saimme Tampereen Teatterin Sugar-
musikaaliin paikkoja myös 5.12. lauantainäytökseen. Lähde mukaan 
Tampereelle katsomaan hulvattoman hauskaa esitystä.

Ohjelma-aikataulu
Lähtö Helsingistä (Kiasma) klo 09.45, takaisin Helsingissä  
n. klo 20.00.
Lounas Tampereella
Sugar-musikaali Tampereen Teatterissa klo 14.30
Tutustu musikaaliin: 
www.tampereenteatteri.fi/fi/naytelma/sugar---piukat-paikat/

Matkan hinta: 95 euroa, maksuviite: 29340
Hintaan sisältyy: bussikuljetukset Helsinki-Tampere-Helsinki, lounas 
Tampereella ja musikaalilippu (permanto, peruslippu 52 euroa)
Ilmoittautumiset ja maksut 14.11. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ma 21.12. klo 18.00 
LUMEN VALON MYSTERIUM-JOULUKONSERTTI 
Olaus Petrin kirkossa 
Minervankatu 6, Etu-Töölö, Helsinki

Uspenskin Katedraali on remontissa, joten tapaamme Lumen Valon 
tänä vuonna Olaus Petrin kirkossa.  Kirkko on valaistu Risto Linna-
puomin valoilla. Tunnelma edelleen kaunis ja rauhoittava ja jou-
lunajan lämpöinen, vaikka paikka onkin toinen.  

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.
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Tapahtumakalenteri
Lauluyhtye Lumen Valo on yksi suomalaisen vanhan musiikin kan-
tava voima.  Ensiesiintymisestään vuonna 1993 lähtien yhtye on 
profiloitunut säestyksettömän renessanssimusiikin esittäjäksi ja 
edelläkävijäksi. Vuosien varrella kahdeksasta laulajasta koostuva 
Lumen Valo on laajentanut ohjelmistoaan kattamaan myös kes-
kiajan, barokin ja oman aikamme musiikkia. Yhtye konsertoi sään-
nöllisesti kotimaassaan, ympäri Eurooppaa, sekä Yhdysvalloissa ja 
on julkaissut yhdeksän CD-levyä. Lumen Valo on tehnyt myös lukui-
sia radio- ja TV-nauhoituksia.

Hinta 18,00 € (norm. 20 €), maksuviite: 29447
Ilmoittautumiset ja maksut 9.11. mennessä.

Tuija Auersalo/Eläke-Eevat jakaa liput kirkon ovella sisäpuolella klo 
17.15 alkaen.

La 9.1. klo 9.00
Teatterimatka Turkuun

Vendla-rouvan Tuorlan kartano Kaarinassa ja
Tamara-musiikkinäytelmä Turussa
 
Loppuunmyyty!

Klo 9.00 Lähtö täsmällisesti Mikonkadun tilausajolaiturista Bus-
sari Oy:n bussilla suoraan Turun moottoritietä (156 km, 1:56) kohti 
Kaarinaa.

Ohjelma on netissä: www.helmeri.fi
Irene jakaa liput bussissa.
Paikat A-katsomo riveillä 8-10 keskellä.

Matkan hinta 75,00 €, maksuviite: 29353
Ilmoittautumiset ja maksut 27.11. mennessä. Paikat on tällä 
hetkellä varattu, kysy mahdollisia peruutuksia.

 Vetäjänä Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat

To 14.1. klo 16.30–19.00 ja
to 11.2. klo 16.30 -19.00
Tutustuminen Helsingin pelastuslaitoksen palo-
museoon ja torniin 
Erottajan pelastusasema,
Korkeavuorenkatu 26 C, 00130 Helsinki
 
Tutustumme Helsingin pelastuslaitok-
sen uusittuun palomuseoon ensi tam-
mikuussa ja helmikuussa. Suuren kiin-
notuksen vuoksi järjestämme kaksi sa-
mansisältöistä tutustumiskäyntiä palo-
museossa: torstaina 14.1. ja 11.2. 

Museo on täysin uudistettu, talon peruskorjaus valmistui helmikuus-
sa 2014. Palomuseossa tutustutaan kaupungin historiaan pelastus-
toimen ja hätätilanteiden näkökulmasta. Museolta löytyy noin reilut 
200 erilaista esinettä, joista jokainen on Helsingin pelastuslaitoksen 
omaa esineistöä. Kierros päättyy Erottajan pelastusaseman näköala-
tornin huipulle, jossa voi samalla ihailla Helsingin kauniita maise-
mia. Isäntänä toimii palomuseon toiminnasta vastaava Jari Auvinen.

Museon kaupassa on myynnissä sammutuspeittoja, runsaasti palo-
alan kirjoja, postikortteja, T-paitoja ja pienoispaloautoja.

Sitovat ilmoittautumiset 28.12. mennessä 14.1. tilaisuuteen.
Sitovat ilmoittautumiset 28.1.16 mennessä 11.2. tilaisuuteen.
Opastus ja sisäänpääsymaksu 3 euroa maksetaan tasarahalla 
paikanpäällä Liisalle.

Vierailulle mahtuu mukaan enintään 20 henkilöä. Paikat varataan il-
moittautumisjärjestyksessä.
Kokoontuminen pelastusaseman sisäänkäynnin edessä klo 16.30

Tutustu: www.palomuseot.fi/fi/page/502
Tervetuloa! 

Helmeriterveisin Liisa Kotimäki

Ke 27.1. klo 16.30 – n. 18.30
Tutustuminen Takuu-Säätiöön  
– vierailu- ja infotilaisuus
Asemamiehenkatu 4, 00520 (Järjestötalo)
Käynti alakerroksesta, jossa summeri ulko-ovella
 
Helmerit on kutsuttu tutustumiskäynnille Takuu-Säätiöön, jos-
sa kuulemme jokaiselle hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa ylivel-
kaantumisesta ja sen kohtaamisesta
Tervetuloa Takuu-Säätiöön kuulemaan viestintäpäällikkö Minna Mat-
tilan esitystä aiheista: mikä on Takuu-Säätiö ja mitä se tekee,
minkälaisia velkaongelmia ihmisillä on Suomessa ja mitä näille 
ongelmille voidaan tehdä?

Ilmoittautumiset 13.1. mennessä. Ota mukaan ystäväsikin.
Tilaisuus on maksuton.

Tutustu: www.takuu-saatio.fi
Helmerivetäjä Merja Äimänen
 

Ti 2.2. klo 19.00
Kari Hotakainen

Luonnon laki
Pengerkadun näyttämö
Pengerkatu 11, Helsinki

Luonnon laki - Tuiman vakava ja jumalallisen humoristinen 
Kari Hotakaisen Luonnon laki heittää katsojansa keskelle tilannetta, 
jossa yksityinen ja henkilökohtainen muuttuu äkkiarvaamatta osaksi 
laajempaa yhteiskunnallista todellisuutta. Maantiellä rysähtää, ja 
maalämpöyrittäjä Rautala (Pertti Sveholm) tempaistaan toiseen to-
dellisuuteen.

Rooleissa: Pertti Sveholm, Iikka Forss, Sari Haapamäki, Sanna-June 
Hyde, Matti Leino, Matti Olavi Ranin, Leena Rapola, Matti Rasila, 
Ursula Salo, Marjut Toivanen, Dramatisointi Sami Keski-Vähälä  
Ohjaus Milko Lehto  

Hinta: 32,00 euroa, maksuviite: 29405
Ilmoittautumiset ja maksut 30.12. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

Ke 17.2. kello 16.30
Näyttely: Sibelius - Jokainen nuotti pitää elää
Kansallismuseo
Mannerheimintie 34, Helsinki

Helmereille on varattu opastettu kierros Kansallismuseon Sibelius-
näyttelyyn, joka liittyy Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhla-
vuoteen. Opastus alkaa kello 16.30 ja kestää noin tunnin. Museo on 
avoinna kello 18.00:aan.
Säveltäjä Jean Sibeliuksen (1865-1957) musiikki ja ensimmäistä 
kertaa näytteillä olevat alkuperäiset sävellyskäsikirjoitukset avaavat 
ikkunan koko Sibeliuksen aikakauteen. 

TERVETULOA!
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Tapahtumakalenteri
Näyttelyssä on esillä alkuperäisiä sävellyskäsikirjoituksia, nuotteja, 
ja konserttiohjelmia Kansalliskirjastosta sekä kirjeitä ja vekseleitä 
Kansallisarkistosta. Esillä on myös Jean ja Aino Sibeliukselle kuulu-
neita pukuja Kansallismuseosta sekä esineistöä Ainolasta.

Hinta: 13,00 euroa, maksuviite: 29395
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 8.2.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutusu: www.kansallismuseo.fi

Ke 24.2. klo 19.00
Michael Kunze - Jim Steinman

Vampyyrien tanssi -musikaali
Peacock-teatteri, Linnanmäki
Tivolikuja 1, Helsinki 

Veret seisauttava suurmusikaali 
Suurilla tunteilla ja dramaattisilla sävelillä roihuava Vampyyrien tanssi 
on henkeäsalpaava musikaali, jossa eletään tunteet palaen, mitään 
säästelemättä. Vampyyrien tanssi on intohimoinen rakkaustarina, joka 
viettelee katsojansa mukaan hurmion pyörteisiin ja ihmismielen salat-
tuihin sopukoihin. Verenhimoiset ja aistikkaat vampyyriteemat sytyte-
tään hehkuvaan liekkiin ja herkutellaan hyvällä halulla. Vampyyrien 
tanssi perustuu Roman Polanskin elokuvaan Vampyyrintappajat

Rooleissa: Mikko Vihma, Raili Raitala, Jonas Saari, Anna Victoria 
Eriksson, Petrus Kähkönen, Antti Timonen, Tuukka Leppänen, Vuok-
ko Hovatta, Leenamari Unho, Sanna Majuri, Laura Alajääski, Kari 
Mattila, Risto Kaskilahti, Miiko Toiviainen, Samuel Harjanne, Sofia 
Hilli, Juha Jokela, Kirsi Karlenius, Ilkka Kokkonen, Kai Lähdesmäki, 
Hanna Mönkäre, Unto Nuora, Emilia Nyman, Sami Paasila, Tiina Pel-
tonen, Peter Pihlström, Tuukka Raitala, Inka Tiitinen, Kaisa Torkkel 
Ohjaus ja koreografia: Markku Nenonen, Kapellimestari:Eeva Kontu  

Hinta: 52,00 euroa, maksuviite: 29418
Ilmoittautumiset ja maksut 22.1. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

To 3.3. klo 16.00 – 17.30
Musiikkia! -näyttely Hakasalmen huvilassa
Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13 B Helsinki
Kansallismuseota vastapäätä, Finlandia-talon vieressä

Lähde mukaan opastetulle museokierrokselle Hakasalmen huvilaan 
kuuntelemaan kappelin holvien kaikuja, salongin sointuja ja bändin 
jytkettä. Vieraile soitinpajassa, jännitä koulun laulukokeessa ja 
opettele tanssimaan menuettia. Voit testata musiikkimakusi ja kur-
kistaa vaikkapa euroviisufanin kaappiin.

Musiikkia! -näyttelyssä soitto, laulu ja tanssi tempaavat Sinut mu-
kaan Helsingin musiikkimaailmaan ennen ja nyt. Värikkäässä ja visu-
aalisesti kiehtovassa näyttelyssä on käynyt jo lähes 30 000 vierasta. 
Yleisö on kiitellyt näyttelyn monipuolisuutta ja viihdyttävyyttä.

Myös Helmeri-jäsenen ystävä tai perheenjäsen on tervetullut mukaan.
Sitovat ilmoittautumiset ja osallistumismaksut 16.2. mennessä. 
Opastus 5 euroa/henkilö maksetaan tasarahalla paikanpäällä 
Liisalle.

Kokoontuminen sisäänkäynnin edessä.
Osallistujat: mukaan mahtuu 20. Paikat varataan ilmoittautumisjär-
jestyksessä.
Raitiovaunut 4, 4T, 7A/B ja 10.

Huom! Musiikkia!-näyttelyn ajan Hakasalmen huvilan upea, aikoi-
naan Aurora Karamzinin salonkina ollut, sali toimii konserttitilana.

Lue lisää: www.helsinginkaupunginmuseo.fi/konsertit
Helmeriterveisin Liisa Kotimäki

To 10.3. kello 19.00
Kaktuksen kukka
Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki

Helmeilevä komedia 
Kaktuksen kukka kuplii ranskalaista romantiikkaa ja raikkaasti hel-
meilevää komediaa. Se on lämminhenkinen ja yllättävä rakkaustari-
na, jonka keskiössä on uuden lehden elämässään kääntävä Stéphane 
(Satu Silvo). 1960-luvun Pariisi piirtää puitteet, joissa tämä ihana 
tarina puhkeaa kukkaan. Keski-ikäinen hammaslääkäri Julien (San-
teri Kinnunen) ei halua vakiintua, mutta myöskään suhteesta nuo-
reen Antoniaan (Vappu Nalbantoglu) ei millään huvittaisi luopua. 

Elegantti ja romanttinen komedia Kaktuksen kukka muistetaan myös 
elokuvana (1969), jossa Goldie Hawn teki Oscarin arvoisen debyyt-
tinsä Antoniana ja Ingrid Bergman nähtiin Stéphanen roolissa. Kak-
tuksen kukan ohjaa Arn-Henrik Blomqvist, jonka edellinen Arena-
näyttämön ohjaus Otetaas toiset oli yleisömenestys. 

Rooleissa mm. Santeri Kinnunen, Satu Silvo, Vappu Nalbantoglu, Frans 
Isotalo, Eero Saarinen, Jouko Klemettilä, Eija Vilpas, Ilona Chevakova

Hinta: 38 euroa, maksuviite: 29421
Ilmoittautumiset ja maksut 8.2. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

To-ti 24.3. – 29.3.2016 
Helmerien pääsiäismatka Maltalle

Kiehtova, arvoituksellinen Malta

Huom! Katso etuhinta s. 21 –  
voimassa 9.11. asti!

Malta on auringon ja monen eri lo-
matunnelman saari! Upeat Välime-
ren maisemat, aurinko ja ihastutta-
va ilmasto, jännittävä historia, ita-
lialaisvälimerellisen keittiön herkut 
ja rento tunnelma – koe tämä kaikki Maltalla. Malta on mainio vaih-
toehto myös kaupunkilomailijalle ja kulttuurimatkaajalle: pääkau-
punki Valletta on Unescon maailmanperintökohde ja Euroopan kult-
tuuripääkaupunki vuonna 2018.

Maltan saaristo koostuu useista saarista, kolme näistä on asuttu-
ja: pääsaari Malta, 6 km Maltalta luoteeseen sijaitseva Gozo sekä 
asutuista saarista pienin, Comino. Suosiollisesta ilmastosta, kristal-
linkirkkaista vesistä ja houkuttelevista rannoistaan huolimatta Mal-
ta ei ole tyypillinen rantalomakohde. Saaren kiistattomasti tärkein 
vetonaula on sen värikäs historia, ovathan saarta hallinneet vuoroin 
foinikialaiset, karthagolaiset, roomalaiset, bysanttilaiset, arabit, 
normannit, kastilialaiset, johanniitat, ranskalaiset sekä viimeisen yli 
150 vuoden ajan britit. Malta itsenäistyi vuonna 1964 ja kymmenen 
vuotta myöhemmin vuonna 1974 Malta julistettiin tasavallaksi. Eu-
roopan Unioniin Malta liittyi vuonna 2004.

Matkaohjelma (pääsiäinen voi aiheuttaa muutoksia esim. retkipäi-
vien järjestyksessä):  

Torstai 24.3.
Finnairin reittilento aamulla Helsingistä Maltalle. Bussikuljetus kes-
kustaan. Kansainvälisen käytännön mukaan huoneet saadaan klo 
14.00 jälkeen. 

Pieni lepohetki ja lounas hotellin ravintolassa. Iltapäivällä lähtö 
hotellin tarjoamalle satamaristeilylle Maltan historialliseen sata-
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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!

Tapahtumakalenteri
maan. Retkellä nähdään mereltä käsin Unescon maailmanperintölis-
taan kuuluvan pääkaupunki Vallettan panoraama sekä Maltan kaksi 
luonnonsatamaa Marsamxetto ja Grand Harbour, jotka sijaitsevat Val-
lettan molemmin puolin. Retkellä nähdään myös historiallisia linnoi-
tuksia ja kapeita merenlahtia, jotka näkyvät parhaiten mereltä käsin. 

Perjantai 25.3. (Pitkäperjantai)
Aamiainen. Oppaan johdolla lähtö hotel-
lista kohti Vallettaa, jossa tehdään puoli-
päiväinen Vallettan kaupunkikierros histo-
riallisilla kaduilla, aukioilla sekä käydään 
näköalapaikalla. Nimensä Vallettan kau-
punki on saanut Maltan ritarikunnan suur-
mestarin, Jean de la Vallettin, mukaan. 
Valletta on tunnettu linnoituksistaan, pa-
latseistaan (mm. Suurmestarin palatsi 

1500-luvun loppupuolelta), kirkoistaan sekä mm. barokkiarkkitehtuu-
rin aarteista. Oman lisänsä kaupungin viehättävyyteen antavat myös 
Vallettan tunnelmalliset sivukujat sekä upeat näkymät kaupungin nä-
köalapaikoilta. Kierroksen aikana koetaan Maltan värikästä historiaa 
Malta Experience -multimediashown muodossa sekä vieraillaan 
1500-luvun loppupuolelta olevassa Suurmestarin palatsissa ja Pyhän 
Johanneksen rinnakkaiskatedraalissa jossa on kaksi italialaisen taide-
maalari Caravaggion kuuluisinta maalausta. Illallinen hotellissa.  

Lauantai 26.3.
Aamiainen. Kokopäivän retki naapurisaarelle, luontoelämysten Gozol-
le, retkeen sisältyy lounas ruokajuomineen. Gozon saari sijaitsee 25 
minuutin lauttamatkan päässä pääsaari Maltalta. Elämänmeno Gozol-
la on verkkaisempaa ja saari on vehreämpi kuin pääsaari. Pienestä 
koostaan huolimatta Gozolla on historiallisia nähtävyyksiä ja upeaa 
luontoa. Retkeen sisältyy tutustuminen Unescon maailmanperintö-
kohteisiin lukeutuviin, yli 6000 vuotta vanhoihin Ggantija-temppe-
leihin. Temppelit ovat maailman vanhin pystyssä oleva esihistorialli-
nen rakennelma, näiden rinnalla Egyptin pyramidit ovat nuoria.  Ret-
kellä tutustaan myös saaren pääkaupunkiin Victoriaan, joka on tun-
nettu vaikuttavan isosta linnoituksestaan. Lounas nautitaan Sanna-
tissa, jonka jälkeen vapaa-aikaa. Retken aikana tutustutaan lisäksi 
muun muassa Qalan ja Nadurin kyliin, punahiekkaiseen Ramla il-
Hamran uimarantaan sekä pittoreskiin Xaghran kylään. Gozolla on 
myös erinomainen mahdollisuus ostaa alueella tuotettuja ja kuuluja 
villatuotteita ja vaikkapa uudelleen muotiin tullutta kaunista pitsiä, 
joka valmistetaan perinteisellä tavalla. Illallinen hotellissa.

Sunnuntai 27.3. (Pääsiäispäivä)
Aamiainen. Vapaapäivä ja aikaa tutustua kaupungin kulttuuritarjon-
taan, pääsiäisen viettoon ja pääsiäisperinteisiin. Pääsiäissunnun-
taina järjestetään mm. pääsiäiskulkueita. Illallinen hotellissa.

Maanantai 28.3. (2. pääsiäispäivä)
Aamiainen. Puolipäiväretki entiseen pääkaupunki Mdinaan, jota 
myös hiljaiseksi kaupungiksi kutsutaan. Retkellä tutustutaan Apos-
toli Paavalille omistettuun katedraaliin. Kaupunki on täynnä keski-
aikaisia barokkirakennuksia ja kapeita mukulakivikatuja. Käynti 
myös Mostassa ja käsityöläiskylässä. Iltapäivällä on vapaata aikaa 
tutustua kaupungin kulttuuritarjontaan ja ostosmahdollisuuksiin 
omin päin oppaamme neuvojen avustamana. Illallinen hotellissa.

Tiistai 29.3.
Aamiainen. Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä. Vastaanoton 
yhteydessä on matkalaukkujen säilytys, jonne laukut voi jättää. Ho-
tellin lähistöllä on useita ostoskeskuksia, joissa ehtii vielä ostaa vii-
meiset tuliaisostokset. Kuljetus illalla lentokentälle ja paluulento ta-
kaisin Helsinkiin, jonne saavutaan seuraavan vuorokauden puolella.   

Matkan hinta: 1150,00 e (ks. alla etuhinta), maksuviite: 29379
Nopean Helmerin etuhinta vain 1095,00 euroa (alennus 55,00), 
kun varaat ja maksat varausmaksun 250,00/hlö 9.11. mennessä! 
Loppumaksu 12.2.2016 mennessä.  
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 70,00 euroa. 
Huom! Paikkoja on pääsiäislennolle rajoitetusti, joten varaa pian!

Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Malta-Helsinki 
veroineen * lentokenttäkuljetukset sekä muut matkaohjelman mu-
kaiset kuljetukset * majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa * 
puolihoito: buffetaamiainen, lounas ensimmäisenä päivänä, 4 illal-
lista sekä lisäksi 1 lounas retken aikana* matkaohjelman mukaiset 

retket ja tutustumiskäynnit: risteily Maltan historiallisessa 
satamassa,kävelykierros Vallettassa, kokopäivän retki Gozon saarelle 
ja retki Mdinan hiljaiseen kaupunkiin* suomenkielisen matkanjohta-
jan palvelut kuljetuksilla ja retkillä.
Lentoaikataulu:
Helsinki - Malta AY 957 klo 05.55–09.05
Malta - Helsinki AY 958 klo 20.40–01.45

Hotellitiedot: Hotel Fortina ****-
Tigne Seafront, SLM 3012, Sliema, Malta
http://www.hotelfortina.com/home?l=1
Hotelli sijaitsee meren äärellä Sliemassa, rauhallisella paikalla. Ho-
tellilla on 4 uima-allasta, useita ravintoloita, baareja ja lähistöllä on 
lisäksi ostoskeskus ja designmyymälöitä. Ilmastoidut, parvekkeelliset 
huoneet ovat puutarhaan päin. Niissä on tv, minibaari, teen- ja kah-
vinkeitin, ilmainen tallelokero. Fortina-hotellissa on ilmainen kunto-
sali, ja saatavilla on myös erilaisia spa-hoitoja sekä kuntoutuspalve-
luja. Hotellista on näkymät Maltan pääkaupunkiin Vallettaan, ja se 
sijaitsee 600 metrin päässä Slieman lauttaterminaalista.

Tutustu Maltaan: http://www.visitmalta.com/

Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä vastuullisen 
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja. 
www.matka-agentit.fi 

Ke 6.4. klo 19.00
Taikahuilu-ooppera 
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, 00250 Helsinki
 
Uusi Taikahuilu Kansallisoopperaan
Tällaista esitystä et ole ennen nähnyt - et oopperassa etkä teatteris-
sa. Berliinin Komische Operin kuuluisassa tuotannossa Taikahuilu 
etenee mielikuvituksellisesti mykkäelokuvan kultakauden hengessä. 
Animaatiota ja eläviä laulajia yhdistävä huikean hauska toteutus 
loihtii näyttämölle aivan uudella tavalla Taikahuilun loputtoman rik-
kaan fantasiamaailman. Tuttu tarina Paminaa etsivästä Taminosta, 
Papagenaa haikailevasta Papagenosta sekä valon ja pimeyden kamp-
pailusta on entisellään, samoin kuin Mozartin sykähdyttävä musiikki.
Kesto 2 t 45 min, yksi väliaika, esityskieli saksa, tekstitys suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi

Hinta 76,50 € (perushinta 89 €), nuoriso alle 20 v. 46 € ja 
opiskelija 54,80 €.
Maksuviite: 29434
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 29.1.
Hyvät B-ryhmän paikat riveiltä 9-10, 6 ja 15. Huom! Kerro lisätie-
doissa, varaatko aikuisen, nuoriso- tai opiskelijalipun.

Saat liput Irene Uimoselta viimeistään Oopperan aulassa puolta tun-
tia ennen esitystä, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti 
vasemmalla.

Vetäjä: Irene Uimonen
Tutustu: www.ooppera.fi
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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, syys-kevät 2015 - 2016
Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
Ke 4.11. 18.00 Syysvuosikokous, Café Yrityslinna 20/17 e, viite: 291660
To 5.11. 19.00 Pieni merenneito, Kansallisooppera 76,50/46,00 e, viite: 29272
Ke 11.11. 17.00 Taidesalonki 100 vuotta, Sinebrychoffi n museo 16,00 e, viite: 29366
La 14.11. 19.00 Oopperan kummitus, Kansallisooppera 80,00 e, viite: 29324
To 19.11. 17.00 Matkailuilta, Matka-Agenttien toimisto maksuton
La 21.11. 09.00 Milavida ja Sugar, Tampereen retki 99,00 e, viite: 29337
La 5.12. 09.45 Sugar, musikaalimatka Tampereelle 95,00 e, viite: 29340
Ma 21.12. 18.00 Joulukonsertti, Olaus Petrin kirkko 18,00 e, viite: 29447
2016
La 9.1. 09.00 Tamara-musiikkinäytelmä, Turun retki 75,00 e, viite: 29353

To 14.1. 16.30 Helsingin palolaitoksen museo 3,00 e (käteinen)
Ke 27.1. 16.30 Vierailu Takuu-Säätiössä, Pasila maksuton
Ti 2.2. 19.00 Luonnon laki, Pengerkadun näyttämö 32,00 e, viite: 29405
To 11.2. 16.30 Helsingin palolaitoksen museo 3,00 e (käteinen)
Ke 17.2. 16.30 Sibelius-näyttely, Kansallismuseo 13,00 e, viite: 29395
Ke 24.2. 19.00 Vampyyrien tanssi, Peacock-teatteri 52,00 e, viite: 29418
To 3.3. 16.00 Musiikkia!-näyttely, Hakasalmen huvila 5,00 e (käteinen)
To 10.3. 19.00 Kaktuksen kukka, Arena-näyttämö 38,00 e, viite: 29421
To-ti 24. – 29.3. Pääsiäismatka Maltalle 1150,00 e, viite: 29379

(tarjous 1095 e, 9.11. asti)
Ke 6.4. 19.00 Taikahuilu, Kansallisooppera 76,50 e (aik.), viite: 29434

• HELSINKI, Teollisuuskatu 21, helsinki@matka-agentit.fi • Vapaa-ajanmatkat puh. 010 321 2800 • VARAA MATKASI 24 H • www.matka-agentit.fi
Puheluiden hinnat 8,28 snt/min (+alv 24 %).

Opastetut matkat sis. kuljetukset Helsingistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.

TEEMA- JA KIERTOMATKAT MUSIIKKIA JA TEATTERIA
TALLINNASSA
Carmen-ooppera
• 28. – 29.11.  .....................................................................145,-
Pähkinänsärkijä-baletti  
• 5. – 6.12.  ..............................................................................165,-
• 19. – 20.12.  .....................................................................145,-
La Boheme -ooppera
• 9. – 10.1.  ...............................................................................130,-
Dmitri Hvorostovskyn konsertti
• 22. – 23.1. .........................................................................160,-
Tuhkimo-baletti
• 6. – 7.2.  ...................................................................................130,-
Aida-ooppera
• 13. – 14.2.  ..........................................................................140,-
Oopperan kummitus –musikaali
• 20. – 21.2. .........................................................................135,-
Eros Ramazottin konsertti
• 30. – 31.3.  .........................................................................170,-

Pitkä loma 
Espanjan aurinkorannikolla 
• 4.2. – 1.3. alk. ............................................................975,-
Vietnamin kiertomatka 
• 17. – 29.2.  ................................................................2.960,-
Shanghai-Hangzhou-Suzhou 
• 5. – 12.3.  ......................................................................1.595,-
Belgrad 
ja luonnonihmeiden Serbia 
• 23. – 28.3.  .................................................................1.195,-
Peking ja Kiinan muuri 
• 24. – 31.3.  .................................................................1.395,-
Vaellus 
Santiago de Compostelaan
• 25.3. – 2.4.  .............................................................1.395,-
Sadun ja tarinoiden Islanti
-matkalla tapaaminen kirjailija
Satu Rämön kanssa
• 21. – 25.4.  .................................................................1.095,-
Suuri junamatka 
Siperian halki Kiinaan
-paluu Pekingistä lentäen
• 4. – 18.5.  .....................................................................3.765,-
Taidematka ja maalauskurssi 
Portugalin Nazaréssa
-taideohjaaja Tarja Mietalan johdolla
• 12. – 19.6.  ..................................................................1.345,-

RIIKA • 26. – 29.11.  285,-
PEKING 
ja Kiinan muuri 
• 20. – 27.12.  .........................1.395,- 
PRAHA 
• 22. – 26.12. ................................ 895,-
BUDAPEST
• 22. – 26.12.  .................................895,-
TALLINNA
• 23. – 26.12. alk.  ...................190,-
RAKVEREN kylpylä
• 23. – 26.12.  ............................................340,-
VIHULAN kartano
• 23. – 26.12.  .................................440,-

PARHAAT
JOULU-

ELÄMYKSET!
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Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
Ke 4.11. 18.00 Syysvuosikokous, Café Yrityslinna 20/17 e, viite: 291660
To 5.11. 19.00 Pieni merenneito, Kansallisooppera 76,50/46,00 e, viite: 29272
Ke 11.11. 17.00 Taidesalonki 100 vuotta, Sinebrychoffi n museo 16,00 e, viite: 29366
La 14.11. 19.00 Oopperan kummitus, Kansallisooppera 80,00 e, viite: 29324
To 19.11. 17.00 Matkailuilta, Matka-Agenttien toimisto maksuton
La 21.11. 09.00 Milavida ja Sugar, Tampereen retki 99,00 e, viite: 29337
La 5.12. 09.45 Sugar, musikaalimatka Tampereelle 95,00 e, viite: 29340
Ma 21.12. 18.00 Joulukonsertti, Olaus Petrin kirkko 18,00 e, viite: 29447
2016
La 9.1. 09.00 Tamara-musiikkinäytelmä, Turun retki 75,00 e, viite: 29353

To 14.1. 16.30 Helsingin palolaitoksen museo 3,00 e (käteinen)
Ke 27.1. 16.30 Vierailu Takuu-Säätiössä, Pasila maksuton
Ti 2.2. 19.00 Luonnon laki, Pengerkadun näyttämö 32,00 e, viite: 29405
To 11.2. 16.30 Helsingin palolaitoksen museo 3,00 e (käteinen)
Ke 17.2. 16.30 Sibelius-näyttely, Kansallismuseo 13,00 e, viite: 29395
Ke 24.2. 19.00 Vampyyrien tanssi, Peacock-teatteri 52,00 e, viite: 29418
To 3.3. 16.00 Musiikkia!-näyttely, Hakasalmen huvila 5,00 e (käteinen)
To 10.3. 19.00 Kaktuksen kukka, Arena-näyttämö 38,00 e, viite: 29421
To-ti 24. – 29.3. Pääsiäismatka Maltalle 1150,00 e, viite: 29379

(tarjous 1095 e, 9.11. asti)
Ke 6.4. 19.00 Taikahuilu, Kansallisooppera 76,50 e (aik.), viite: 29434

TYÖTTÖMYYSKASSAN YHTEYSTIEDOT

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2015
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteeri:  Liisa Kotimäki
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Hanna Kukkonen 
 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
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Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi , helmeri(at)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 188 787 
heikkiimmonen(at)hotmail.com, 

Liisa Kotimäki, 1. varapuheenjohtaja  
Puhelin koti 050 5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi 

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

Rauni Mononen , 2. varapuheenjohtaja
Puhelin 050 5148 321
rauni.mononen(at)elisanet.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(at)smyl.fi, jasenrekisteri(at)smyl.fi

MJK-instituutti ja MJK-koulutus Oy
info(at)mjk.fi
Lintulahdenkatu 10, 00530 Helsinki 
www.mjk.fi

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

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

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

http://finka.fi/

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

Työttömyyskassa Finka 



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

JÄSENEDUT

JÄSENMAKSU
●	 Kalenterivuoden 2015 jäsen-  
 maksu ainoastaan 98 euroa 
 (seniorit yli 70 v 42 euroa) 
 Opiskelijajäsenyys 0 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.

Täytä 
jäsenhakemus 

www.helmeri.fi

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

Liittymislomake www.smyl.fi 
SMYL - SINUN LIITTOSI - 

Liity Helsingin Merkonomien jäseneksi! 
Tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme molemmat! 

	

YÖPYMINEN KAHDELLE  73 euron 
hintaan Laulasmaan Kylpylässä

Hintaan sisältyy:
●	 majoitus kahden hengen huoneessa
●	 runsas buffet-aamiainen
●	 käytössäsi joka päivä klo 7-22 kuusi uusittua,  
  tilavaa saunaa uusitulla kylpylä- ja sauna-
  osastolla, jossa myös uusi kampaamo ja
  kahvila 
●	 kylpytakin käyttö
●	 WIFI
●	 maksuton pysäköinti hotellin parkkipaikalla

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

LIITY HETI, JÄSENYYS ALKAA 1.1.2016! 
Laulasmaa-arvokuponki on voimassa vuoden 2016 
loppuun kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen 
mukaisesti. Arvokupongin ja varausohjeet saat
maksettuasi jäsenmaksun.

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

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


