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Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

Helsingin Merkonomit ry:n jäsenenä liityt kätevästi Suomen 
suurimman, kaikille palkansaajille avoimen työttömyyskassa 
YTK:n jäseneksi. 
Jäsenmaksu on 92 euroa vuonna 2019. 
YTK:lla on yli 400 000 jäsentä, mikä on lähes 19 % suomalai-
sista palkansaajista.
Liity jäseneksi SMYL ry:n kotisivuilla 
www.smyl.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

Yleinen työttömyyskassa YTK on sitoutumaton ja itsenäinen 
työttömyyskassa. Avoin kaikille palkansaajille. YTK:n tehtävä 
on järjestää ansioturva jäsenille. YTK turvaa siis toimeentulosi 
työttömyyden, lomautuksen, osa-aikatyön, sivutoimisen yritys-
toiminnan sekä vuorotteluvapaan aikana.

YTK on perustettu Loimaalle Varsinais-Suomeen vuonna 
1991 ja aloitti toiminnan 1.1.1992, joten nyt on käynnissä YTK:n 
27. toimintavuosi. YTK tunnetaan myös Loimaan kassana. 

Muistithan 
tämän vuoden 
jäsenmaksun!

Eräpäivä 1.2.2019.

Liity työttömyyskassa YTK:n jäseneksi

Turvaa tulevaisuutesi ja huolehdi, että jäsenyytesi on kunnossa molemmissa!



Tammikuu toi talven tullessaan tänne 
Pääkaupunkiseudulle. Talviharras-
tukset ovat kunniassa Helsingin kes-

kustassakin, lapsiperheet viettävät aikaa 
puistojen pulkkamäissä tai luisteluken-
tillä. Meren jäällekin uskaltautuvat jo 
muutamat. Lumi, aurinko ja päivän pi-
teneminen antavat tehopiikin mielelle ja 
työteholle. Loppuvuoden pimeys on kuin 
poispyyhkäisty.

Vuoden alku on aina aktiivista aikaa. 
Helmereille on saatu taas paljon uusia ta-
pahtumia. Teattereita, konsertteja ja tai-
denäyttelyjä on tarjolla laidasta laitaan 
- puhumattakaan mielenkiintoisista mat-
koista. Latvian kartanokierros on kerän-
nyt ison Helmeri-ryhmän, samoin syksyn 
Helmeri-matka Kuninkaalliseen Lontoo-
seen. Kiinnostavan Lontoon matkan kym-
menen paikkaa varattiin netissä neljässä 

päivässä. Muutaman lisäpaikan laitamme 
tarjolle vielä lehden ilmestymispäivänä.

Kannattaa vierailla silloin tällöin yhdis-
tyksen nettisivuilla www.helmeri.fi, ettei 
mikään itselle tärkeä Helmeri-tapahtuma 
mene ohi. Monet tapahtumiimme sään-
nöllisesti osallistuvat sanovatkin käyvän-
sä nettisivuilla lähes päivittäin. ”Aamulla 
on aina mielenkiintoista avata Helmerien 
nettisivut: mitä uutta tänään?” on parin 
jäsenemme kommentti tämän viikon ta-
pahtumissa. Eilen olin Yrkesinstitutet 
Prakticumin opiskelijoiden hellässä jal-
kahoidossa ja sen jälkeen katsomassa 
vauhdikasta tanssia - korkeissa koroissa – 
Kinky Boots -musikaalissa. Kaikin puolin 
mukavaa yhdessä oloa Helmeri-jäsenten 
seurassa.

Helsingin Merkonomien jäsenenä yli 
kaksikymmentäviisi vuotta ollut Marja-

Terttu Lamminen aloitti tämän vuoden 
alusta uutena jäsenenä yhdistyksen hal-
lituksessa. Marja-Terttu tuntee Helmeri-
tapahtumat ennestään hyvin, koska hän 
on vuosien varrella osallistunut laajasti 
erilaisiin tilaisuuksiimme: kulttuuritapah-
tumiin, vierailuihin ja matkoihin. Ja ollut 
tarjontaan tyytyväinen. Marja-Terttu on 
hallituksessa mukana myös vapaa-ajan 
toiminnassa, joten hänelle kannattaa vin-
kata itselle mielenkiintoisista tapahtumis-
ta ja kohteista. Marja-Tertun esittely on 
sivulla 10.

 Tervetuloa uusiin tapahtumiin ja mu-
kavaan Helmeri-seuraan.

Onnea alkaneelle vuodelle 2019,  
hyvää Ystävänpäivää ja Naistenpäivää!

Merja Äimänen

Helmeri-tapahtumissa viihdytään

Pääkirjoitus

Iloitse siitä, miten auringonvalo siivilöityy puitten lävitse, 
tai miten lumi narskuu jalkojesi alla.  

Nauti elämän perusasioista, niin ne saavat sydämesi soimaan. 
– Norman Vincent Peale
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Helmerit Wienin 
ja Bratislavan 
joulutunnelmissa

Wienin ja Bratislavanjoulu-markkinoilla 23.-25.11.

Wienissä voi herkutella perinteisesti sekä nauttia kävelykatujen jouluisesta tunnelmasta. (Kuvassa vas. Ulla Vana, Pirjo Yläsuutari ja 
Hannu Äimänen.)

Wienin Raatihuoneentorin kuuluisat joulumarkkinat, Christkindlmarkt, ovat monipuoliset ja varsin-
kin iltaisin upea kokemus – kuin satumetsässä kävelisi.

Lämmin Glüh-
wein ihanissa 

enkelimukeissa 
maistuu  

Merjalle  
ja Pirjolle.

Kirsti Nyström (vas.) ja Raija Telén Wienin Raatihuo-
neentorin joulumarkkinoilla, joilla erilaisia, houkuttele-
via kojuja on n. 150.

❦  Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Marraskuun viimeisenä vii-
konloppuna kuudentoista hen-
kilön Helmeri-ryhmä matkasi 
Wienin ja Bratislavan jou-
lunajan tunnelmiin. Wienissä 
on varmasti Euroopan hie-
noimpia joulutoreja. Laskin, 
että matkamme aikana tuossa 
Itävallan tyylikkäässä pääkau-
pungissa oli avoinna kolme-
toista suurta joulutoria. Ja mil-
laisia toreja! Joulumarkkinat 
järjestetään hienoille aukioil-
le, kuten Raatihuoneentorille, 
komean barokkikirkon Karls-
kirchen aukiolle, Schönbrun-
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Kiersimme Wienin nähtävyyksiä oppaamme Päivin kanssa parin päivän aikana sekä bussilla että kävellen – ja paljon ehdimme näh-
däkin. Kuvissa vas. Hundertwasser-talo, Stephanskirche ja Raatihuone.

Slovakian historiallisessa ja viehättävässä pääkaupungissa 
Bratislavassa vietimme mukavan sunnuntai-iltapäivän Päi-
vi Taskisen opastuksella tutustuen vanhankaupungin nähtä-
vyyksiin ja joulumarkkinoihin.

mahtavaa linnaa, viehättäviä 
pikkukatuja, vanhoja taloja 
ja kirkkoja. Joulumarkkinoita 
oli Bratislavassakin useampi. 
Pistäydyimme Vanhankaupun-
gin joulumarkkinoilla, joissa 
tavarat, ruuat ja juomat olivat 
slovakialaisia. Siis erilaiset 
markkinatkin kuin Wienissä. 

Lento Wienistä Helsinkiin 
on nopea ja sunnuntai-iltana 
olimme jo kotimaassa – täyn-
nä hyvää mieltä ja joulun odo-
tusta. Kiitos mukavasta mat-
kaseurasta!

Merja

nin ja Belvederen linnojen edus-
talle. Niitä voi vain hämmästellä, 
varsinkin iltavalaistuksessa. Saim-
me ensimmäisen matkapäivän ilta-
na nauttia myös hyvästä musiikista 
uhkeassa Kaarlen kirkossa, Karls-
kirchessä: parisen tuntia Vivaldia.

Slovakian puolellekin ehdim-
me kolmen päivän matkallamme. 
Wienistä on noin tunnin bussimat-
ka pääkaupunkiin, Bratislavaan. 
Lähtöpäivänämme sunnuntaina 
suuntasimme iltapäiväksi Bratisla-
vaan, joka keskiaikaisine kujineen 
on toisesta maailmasta kuin suu-
ri ja varakas Wien. Bratislavassa 
on rauhallista kuljeskella; ihailla Kirsti Ipatti (oik.), Keijo Nyström sekä Ulla ja Veikko Vana.

Helmereitä Bratislavan linnavuorella ja joulumarkkinoilla.
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HelmeritRSO:nkenraali- harjoituksessa11.1.19

Musiikkitalossa RSO:n 
aamuharjoituksissa

TYÖJÄRJESTYS

❦  Kokouksen avaus

❦  Läsnäolijoitten toteaminen

❦  Kokouksen järjestäytyminen

❦  Valitaan kokouksen
- puheenjohtaja
- sihteeri 
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

❦  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helmeri-ryhmällä oli ti-
laisuus osallistua Ra-
dion sinfoniaorkesterin, 

RSO:n, Perjantaisarjan ken-
raaliharjoitukseen Musiikki-
talossa tammikuisena perjan-
taiaamuna kello 10.00 alkaen. 
Meitä klassisesta musiikista 
pitäviä Helmereitä oli mu-
kana parikymmentä. Harjoi-
tukset kestivät parisen tuntia, 
mutta aika kului nopeasti. Hy- 
vän orkesterin ja kapellimes-
tarin työskentelyä oli ilo seu-
rata.

Radion sinfoniaorkesteri 
harjoitteli saman illan tele-
visioitavaa konserttia, jossa 
orkesteria johti suomalainen, 
kansainvälinen kapellimestari 
John Storgårds. Konsertin ko-
hokohtana oli Jukka Tiensuun 
Pasuunakonserton kantaesitys, 

jonka solistina soitti RSO:n 
soolopasunisti, yhdysvaltalai-
nen Darren Acosta. Säveltäjä 
Tiensuu oli itse paikalla ken-

raaliharjoituksissa. Kuulim-
me lisäksi RSO:n soittamana 
Joseph Haydnia ja Béla Bar-
tókia.

Mukava talvinen aamupäivä 
Musiikkitalossa Helmereiden 
ja RSO:n musiikin seurassa.

Merja Äimänen

Kutsu
Helsingin Merkonomien sääntömääräiseen kevätkokoukseen

torstaina 11.4.2019 kello 18.00.

Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 7, 2. krs, 
osoite: Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki.

❦  Esityslistan hyväksyminen

❦  Kevätkokousasiat
- käsitellään vuoden 2018 toimintakertomus, tilin-

päätös sekä tilin- ja toiminnantarkastajan kertomus
- päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
- valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat 

edustajat 

❦  Ilmoitusasiat

❦  Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!
Helsingin Merkonomit ry:n hallitus
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Uutisia

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatillisen 
koulutuksen ohjausta ja rahoitusta sekä koulutuksen järjestämis-
tä ja tutkintoja. Reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista. 
Keskeistä on kehittää ammatillisen koulutuksen osaamisperus-
teisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä yksilöllisiä opinto-
polkuja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä ammatillisen 
koulutuksen reformin toimeenpanossa. Opetushallituksen net-
tisivuilta löytyy tietoa ja tukimateriaalia mm. ammatillisten 
tutkintojen muutoksista, koulutuksen järjestämisestä, amma-
tilliseen koulutukseen hakeutumisesta, rahoituksesta ja tiedon-
keruusta. Keskusteluun voi osallistua sosiaalisessa mediassa 
aihetunnisteilla #reformintuki ja #uusiamis
https://www.oph.fi/reformintuki
Lähde: Opetushallitus

Uusitut ammatilliset tutkinnot ja tutkintonimikkeet löyty-
vät Opetushallituksen kotisivuilta: Ammatilliset tutkinnot 
1.1.2019 alkaen. https://www.oph.fi

112-päivänä kiinnitetään huomiota tapaturmien ja vahinkojen 
ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Valtakunnalli-
nen turvallisuuskampanja muistuttaa myös hätänumerosta 112, 
joka on käytössä kaikkialla Euroopassa. 

112-paiva.fi
Lataa 112-Suomi -sovellus puhelimeesi. 112 Suomi -sovellus 
nopeuttaa avunsaantia paikalle, koska se välittää sijaintitietosi 
hätäkeskukseen automaattisesti. Lataa sovellus nyt:
https://112paiva.info/lataa-112-suomi-sovellus-puhelimeesi/

Tule kuulemaan erilaisista mahdollisuuksista lomanviettoon.  
Helmerien vierailu Hyvinvointilomat ry:n toimitiloissa Meri-
haassa torstaina 21.2.2019 klo 16.00. Ilmoittautumiset helmeri.fi 
-nettisivujen kautta. Vierailun isäntänä toimii Hyvinvointilomat 
ry:stä toiminnanjohtaja Esa Kaskimo.

Hyvinvointilomat ry järjestää tuettuja lomia sosiaali- ja ter-
veysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista. Loma voidaan 
myöntää korkeintaan joka toinen vuosi.

Kesä-syyskuun yhteishaun lomien hakuaika on 1.-31.3.2019

Tuettu täysihoitoloma on mm:
* pääsääntöisesti viisi täysihoitovuorokautta sisältäen aamiai-

sen, lounaan ja päivällisen. 
* majoitus aikuislomilla kahden hengen huoneissa.
* yhteistä ohjattua ohjelmaa on kaksi kertaa päivässä.
* lapsiperhelomilla on kaksi kertaa kahden tunnin ohjattu las-

tenhoito 3-6-vuotiaille.
* omavastuuosuus vaihtelee lomakohteittain (50-125 €/aikui-

nen/5 vrk). Alle 16-vuotiaat lomailevat veloituksetta huoltajan 
kanssa.

Lue Hyvinvointilomiin osallistujien tarinoita Hyvinvointilomien 
blogisivulta.
Lisätietoja aiheesta: hyvinvointilomat.fi

Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995 aina, kun on 13. 
perjantai. Tapaturmapäivän tavoitteena on kiinnittää huomio 
keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää. Suo-
messa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa. 13. perjantaille 
ajoittuva kampanja muistuttaa, että suurin osa tapaturmista olisi 
ennaltaehkäistävissä. 

Pysy pystyssä-kampanja
Seitsemän tärkeää askelta:
- Valitse pitävät kengät.
- Käytä liukuesteitä.
- Varaa aikaa matkoihin.
- Tarkista sää.
- Anna palautetta kulkuväylistä.
- Huolehdi kunnostasi ja vireydestäsi.
- Keskity kävelemiseen. 

Lähde: www.kotitapaturma.fi 

Ammatillisen koulutuksen  
reformin toimeenpanon tuki

112 -päivä 11.2.

Elämyksiä  
tuetulta täysihoitolomalta

Tapaturmapäivä
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Tekstit koonnut: Liisa Kotimäki
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Helmerin ruokanurkkaus

Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Hyvän makuinen 
bataatti-vuohen- 
juustopiiras
Ihanan makea bataatti 
sopii oikein hyvin pii-
raaksi. Bataatti ja vuo-
henjuusto ovat loistokumppanit. Bataattipiiras saa suussa su-
lavaa pehmeyttä vuohenjuustosta ja vie kielen mennessään. 
Piiraan täytteenä bataatti on terveellinen ja maistuva juures 
(mukula), mutta myös porkkana ja punajuuri sopivat.

Vaivattoman ja maukkaan bataattipiiraan pohjana käytin 
valmista voitaikinaa. Kun valmiiksi kaulitun piirakkataikinan 
voi poimia kaupan pakastealtaasta, piiras on nopea valmistaa. 
Puolita voitaikinalevyt, saat yhdestä levystä kaksi piiraspalaa, 
ne voi syödä vaikkapa sormin.

Ohje
5 voitaikinalevyä
400 g bataattia
200 g vuohenjuustoa
1 rkl rypsiöljyä
3 rkl hunajaa
2 tl tuoretta timjamia hienonnettuna
½ tl suolaa
1 kananmuna voiteluun

– Laita uuni kuumenemaan 220 asteeseen. Laita taikinalevyt 
leivinpaperilla peitetyn uunipellin päälle sulamaan.

– Kuori bataatti ja siivuta bataatti juustohöylällä tai veitsellä. 
Kuullota siivut hetken aikaa öljyssä ja lisää hunaja, timjami 
sekä suola.

– Leikkaa taikinalevyt puoliksi. Voitele reunat kananmunalla. 
Leikkaa vuohenjuusto kiekoiksi. Laita jokaisen levyn kes-
kelle bataattitäytettä ja päälle vuohenjuustoa. 

– Paista piiraita uunin keskitasolla noin 15 minuuttia. Anna 
hetken jäähtyä ennen tarjoamista. Näppärä pikkusuolainen 
tarjottavaksi!

Makea Pekaanipähkinäpiirakka
Nyt kaikki pähkinän ystävät kuulolle. Pekaanipähkinäpiirakka 
on herkullinen ja näyttävä makea piirakka ja taatusti menestys. 
Tarjosin piirakan vaniljajäätelön kanssa, eikä palastakaan jää-
nyt jäljelle. Tässä resepti.

Piirakan pohja
100 g voita
3 dl vehnäjauhoja
½ dl fariinisokeria
1 tl leivinjauhetta
1  munan keltuainen
Täyte
50 g voita
250 g pekaanipähkinöitä
1 dl vaahterasiirappia
1 ½ dl ruokosokeria
3 munaa

– Laita uuni kuumenemaan 175 asteeseen. Nypi pohjan ainek-
set taikinaksi. Laita 24 cm:n irtopohjavuoan pohjalle leivin-
paperi ja painele taikina vuoan pohjalle ja reunoille. Esipaista 
pohjaa uunin alatasolla noin 15 minuuttia.

– Ota noin 50 grammaa pekaanipähkinöitä sivuun ja rouhi lo-
put veitsellä karkeaksi pähkinärouheeksi. Sulata voi ja se-
koita loput täytteen ainekset kunnolla sulan voin joukkoon 
ja kaada täyte piirakkapohjan päälle. Koristele sivuun otta-
millasi kokonaisilla pekaanipähkinöillä. 

– Paista uunin alatasolla noin 30 minuuttia tai kunnes täyte 
on hyytynyt ja piirakka saanut kauniin värin. Peitä piirakka 
paistamisen loppuvaiheessa leivinpaperiarkilla, mikäli pinta 
näyttää tummuvan liikaa. Anna jäähtyä vuoassaan ja siirrä 
leivinpaperin avulla tarjoiluvadille. Ripottele pinnalle tomu- 
sokeria. Tarjoa halutessasi piirakan kanssa kermavaahtoa tai 
vaniljajäätelöä.

Ystävänpäivänä 
herkutellaan!
Ystävyyttä juhlitaan jälleen 14. päivä helmikuuta. Ystävänpäivään 
kuuluu tietenkin herkuttelu ja hemmottelu. Hemmottele ystäviä 
ja itseäsi maukkailla leivonnaisilla. Jokainen meistä tykkää 
herkuttelusta ja se on aivan sallittua silloin tällöin.  
Ystävänpäivänä on lupa herkutella. Kutsu ystäviä kylään 
herkuttelemaan. Tässä mainiot reseptit ystävänpäivän 
herkkupöytään. Näillä resepteillä onnistut.  
Oikein ihanaa Ystävänpäivää kaikille!
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Uutisia

Helsingin Merkonomien syysvuosikokous pidettiin torstaina 
8. marraskuuta 2018 Töölön kirjaston Kerhotilassa Helsingissä. 
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Keijo Nyström. Koko-
uksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat. 

Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talous-
arvio vuodelle 2019. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksuosuudeksi 
vahvistettiin entinen eli 27 euroa. Seniorijäsenten maksuosuus 
on edelleen 12 euroa ja opiskelijajäsenten 0 euroa.

Kokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtaja sekä muut 
jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle. 
Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy entisen 
suuruisena: puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi 
varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Merja Äimänen. 
Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin paikkansa jättäneen 
Sirkka Warvaksen tilalle Marja-Terttu Lamminen. Muut ero-
vuoroiset, hallituksen varsinaiset jäsenet, valittiin jatkamaan, 
Sirkka Warvas jatkaa puolestaan varajäsenenä.

Helsinkiläiselle Perho Liiketalousopistolle luovutettiin 
21.12.2018 toiminnastaan kestävän kehityksen oppilaitoksen 
sertifikaatti. Se voidaan myöntää säätiön vahvistamat kestävän 
kehityksen kriteerit täyttävälle ja riippumattoman auditoinnin 
läpäisseelle oppilaitokselle. Sertifikaatti on ensimmäinen Perho 
Liiketalousopistolle, mutta taustalla on näyttöjä pitkäjänteisestä 
kestävän kehityksen työstä. Ennen Perho Liiketalousopiston 
syntyä Ravintolakoulu Perho on saanut kestävän kehityksen 
sertifikaatin jo vuodesta 2012.

Myönnetty sertifikaatti kattaa vuonna 2017 yhdistyneen Perho 
Liiketalousopiston toiminnan koko laajuudessaan. Toiminnan 
ytimessä ovat ravintola-alan koulutuksen ohella pitkät juuret 
omaavat liiketoiminnan ja matkailualan ammatilliset tutkin-
tokoulutukset. ”Olemme vastuullinen, innostava, palveleva ja 
edelläkävijä, jotka arvot jaamme yhteistyökumppaneidemme 
kanssa.”

Kestävän kehityksen ohjelmassaan Perho Liiketalousopisto on 
sitoutunut tukemaan henkilöstön ja opiskelijoiden kasvua kes-
tävään elämäntapaan. ”Olennaista on, että koulutamme vastuul-
lista kestävän kehityksen ajattelua käytännönläheisesti kaikille 

Helmerien ja SMYL-liiton syyskokoukset 
pidettiin marraskuussa

Perho Liiketalousopistolle myönnettiin  
oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti

Merja Äimänen

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n syys-
liittokokous pidettiin lauantaina 10. marraskuuta 2018 ravintola 
Lasipalatsissa Helsingissä.

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 talousarvio ja toi-
mintakertomus. Liittokokous vahvisti myös uudet vuosittaiset 
jäsenmaksut ja niiden perusteet. Varsinaisen jäsenen liiton osuus 
vuonna 2019 on 79 euroa, opiskelijajäsenen 0 euroa ja senio-
rijäsenen (yli 65 v.) 42 euroa. Ainais- ja kunniajäsenten liiton 
maksuosuudeksi vahvistettiin 35 euroa. 

Liiton hallituksessa jatkavat Helmerien edustajina Liisa Ko-
timäki, Keijo Nyström ja Merja Äimänen.

Helmerien hallitus 2019
Puheenjohtaja 

Merja Äimänen
Varsinaiset jäsenet:

Liisa Kotimäki, Anna-Maija Kunnas, Marja-Terttu Lam-
minen, Rauni Mononen, Keijo Nyström, Irmeli Satka

Varajäsenet:
Tuuli Paavola, Sirkka Warvas

SMYL-liiton syyskokous pidettiin marraskuussa Helsingin keskus-
tassa ravintola Lasipalatsin Palmuhuoneessa. Kuvassa edessä vas. 
Leila Kantonen Porista, vastapäätä pöytää oik. Heli Viitala ja Juha 
Erenius Tampereelta sekä Keijo ja Kirsti Nyström Helmereistä.

Perho Liiketalousopiston opiskelijoille, tuleville ammattilaisille. 
Esimerkiksi opetuskeittiössämme kiinnitetään erityistä huomi-
ota raaka-aineiden hankintaan ja käyttöön, energian ja veden 
kulutukseen, kierrätykseen sekä ruokien elinkaareen. Kaikkien 
kouluttamiemme asiakaspalvelijoiden tulee osata neuvoa asiak-
kaitaan vastuullisesti tuotettujen ja asianmukaiset jakeluketjut 
läpikäyneiden tuotteiden valinnassa. Matkailualalla opitaan oh-
jaamaan asiakkaita tekemään vastuullisia ja ekologisia valintoja 
esimerkiksi kohdemaita ja reittejä valitessaan.”

Lähde: Perho Liiketalousopiston lehdistötiedote 21.12.2019

Perho Liiketalousopisto Oy
https://perho.fi/
Malmin kampus
Latokartanontie 12
00700 Helsinki
Töölön kampus
Perhonkatu 10–11
00100 Helsinki
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Kerro meille itsestäsi, Marja-Terttu
Olen syntynyt Helsingissä. 
Ylioppilaaksi valmistuttuani 
olin töissä Suomen Pankissa 
samalla, kun hain opiskelu-
paikkaa ja näinä vuosina tu-
tustuin nykyiseen mieheeni. 
Hänen opiskelujensa myötä 
muutimme Espooseen, jossa 
nyt on vierähtänyt yli 30 vuot-
ta. Kauppaopistoon hain, kun 
silloinen työkaveri Suomen 
Pankista oli suorittanut lasken-
tatoimen tutkinnon. Hän kertoi 
opinnoista, kun itse vielä mie-
tin, mitä minusta tulisi isona. 
Kauppaopiston laskentalinjalta 
Espoon Leppävaarasta valmis-
tuin keväällä 1991. Koulutus 
antoi perusvalmiudet talous-
hallinnon töihin. 

Olen koko työelämäni ollut 
taloushallinnon eri tehtävis-
sä ja voinut näin hyödyntää 
koulutustani - ja onneksi olen 
saanut tehdä hyvin monipuo-
lisia taloushallinnon tehtäviä 
Orion-konsernissa vuodesta 
1988. Työelämä on muuttunut 
etenkin tekniikan osalta valta-
vasti siitä, kun aloitin 80-lu-
vulla, tuntuu, että robotiikka, 
digitalisaatio ja tekoäly ovat 
ottamassa taloushallinnossa-
kin suuria harppauksia nyt ja 
tulevina vuosina. Itsekin olen 
saanut oppia uutta ja kehittyä 
työssäni, mikä on minusta 
todella tärkeää työssä viihty-
misen kannalta. Aikaisemmin 
asiat muuttuivat hitaammin, 
nykyisin muutos on nopeam-
paa ja kyky oppia ja haluta op-
pia korostuu. Uskon, että mer-

totyölle. Joskus on mukava 
istua pihalla, ja katsella ympä-
rille, kuinka luonto on kaunis 
ja mieli lepää hiljaisuudessa, 
ladata akkuja. 

Helmerien toiminta on 
monipuolista. Toivon, että 
jatkossakin saamme nauttia 
erilaisista tapahtumista. Olisi 
myös mielenkiintoista saa-
da nuorempia osallistumaan 
enemmän, tuoda tarjolle jo-
tain uutta, kuulla mitä nuoret 
haluavat Helmerien toimin-
nalta. Itse kokeilin viime ke-
sänä pakohuonepelejä, olin 
vanhin porukasta ja minulla 
oli ennakkoluuloja. Loppu-

konomikoulutusta tarvitaan 
jatkossakin liiketaloudessa.

Helsingin Merkonomeihin 
liityin valmistumiseni jälkeen 
vuonna 1991. Koin tärkeäksi 
oman alan järjestön ja saman 
henkiset ihmiset. Lasten olles-
sa pieniä osallistumiseni mer-
konomien tapahtumiin ei ollut 
kovin aktiivista. Silloin paino-
piste oli perheessä ja lapsissa, 
lasten harrastukset ja yhdessä 
tekeminen olivat minulle tär-
keitä. Muistelen, että ensim-
mäisiä merkonomitapahtumia, 
joihin osallistuin, olivat teatte-
rit ja museokäynnit. Oli help-
poa lähteä mukaan, kun kaikki 
oli hyvin järjestetty, ja kohteet 
mielenkiintoisia. Samoin on 
nykyisinkin. Tapahtumia on 
erilaisia, jokainen voi valita 
mieleisiään tapahtumia, ja ai-
na on mukavaa seuraa. 

Kouluajoista lähtien olen 
pitänyt kielten opiskelusta. 
Olen vuosien varrella opiskel-
lut kieliä iltalukiossa ja työ- 
väenopistossa. Kieliä on mu-
kava opiskella myös kulttuu-
rin vuoksi ja tutustua samalla 
uusiin ihmisiin. Joogaa olen 
harrastanut reilut kymmenen 
vuotta ihanan Suvin opastuk-
sella. Iän myötä olen huoman-
nut, että fyysinen kunto aut-
taa jaksamaan paremmin, siksi 
yritän ehtiä myös kuntosalille 
säännöllisesti. Matkailua pi-
täisin myös harrastuksena ja 
mielenvirkistyksenä. Kesällä 
on mukava mökkeillä Hattu-
lassa, siellä luonto ja hyöty-
puutarha on vaihtelua toimis-

jen lopuksi kaikki yhdessä 
nuoret ja vanhat ratkoimme 
arvoituksia ja pääsimme pois 
pakohuoneesta. Toivottavasti 
pystyn tuomaan jotain uutta 
Helmerien toimintaan hallitus-
työn kautta. Vaikka maailma 
digitalisoituu, automatisoituu, 
silti tarvitaan ihmisiä, kanssa-
käymistä ja vuorovaikutusta-
toisten ihmisten kanssa, jotta 
tulevaisuudessakin olisi empa-
tiaa ja inhimillisyyttä. 

Mottoni voisi olla Carpe 
diem.

Nähdään tapahtumissa!
Marja-Terttu

Marja-Terttu aloittaa 
Helmerien hallituksessa
Marja-Terttu Lamminen valittiin Helsingin Merkonomien syyskokouksessa uudeksi hallituksen 
varsinaiseksi jäseneksi. Marja-Terttu tuntee yhdistyksemme hyvin oltuaan sen jäsenenä yli 25 vuotta 
ja osallistumalla ahkerasti Helmeri-tapahtumiin. 

Marja-Terttu Lamminen 
Helmerien Toscanan  
matkalla syksyllä 2017
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Ti-ke 19.-20.2. 
Konserttimatka Tallinnaan 

Plácido Domingon konsertti
Saku Suurhall, Tallinna
 
Domingon konserttimatkalle on ilmoittautunut 26 Helmeri-
ryhmäläistä. Matka on täynnä.
Lähetämme ilmoittautuneille tarkemmat matkatiedot pari viikkoa 
ennen matkaa.
Tutustu ohjelmaan nettisivuillamme www.helmeri.fi.

Matkan hinta: 240,00 euroa
Maksuviite: 41179
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.

Hotelli: Original Sokos Hotel Viru

Laiva: Viking XPRS
meno klo 10.30. – 13.00, paluu klo 17.00 – 19.30
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

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

Ke 20.2. klo 19.00
Fingerpori
HKT, Studio Pasila 
Ratamestarinkatu 5, Helsinki

Sarjakuva herää eloon Studio Pasilassa

Fingerpori on Petja Lähteen kirjoittama komedia, joka perustuu 
Pertti Jarlan suosittuihin sarjakuviin. Ensi-ilta 7.2.2019.

Ohjaus: Pertti Sveholm

Rooleissa: Helena Haaranen, Pekka Huotari, Juha Jokela, Jari 
Pehkonen, Sanna Saarijärvi, Antti Timonen, Leenamari Unho.
 
Hinta: 32,00 e (norm. 35,00)
Maksuviite: 4284
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: https://hkt.fi/

To 21.2. klo 16.00 – 18.00
Vierailu: Hyvinvointilomat ry
Haapaniemenkatu 14 (Merihaka) 
00530 Helsinki
 
Tule kuulemaan erilaisista mahdollisuuksista lomanviettoon.

Helmerien vierailu Hyvinvointilo-
mat ry:n toimitiloissa Merihaassa 
21.2. klo 16. Vierailun isäntänä 
toimii Hyvinvointilomat ry:stä toi-
minnanjohtaja Esa Kaskimo.
Hyvinvointilomat ry järjestää tu-
ettuja täysihoitolomia sosiaali- 
ja terveysministeriön tuella Veik-
kauksen tuotoista. Hyvinvointilo-
mat järjestää tuettuja lomia perheille, työikäisille ja ikäihmisille. 
Toiminnan avulla ihmiset saavat elämyksiä, virkistystä, uusia ystä-
vyyssuhteita sekä erilaisia tietoja ja taitoja. Lomilta perittävä oma-
vastuuosuus aikuiselta vaihtelee kohteittain 50 -125 €/ viisi täysi-
hoitovuorokautta. Alle 16-vuotiaat lomailevat veloituksetta. Nämä 
lomat ovat kaikkien Suomessa asuvien haettavissa. Lomakohteet si-
jaitsevat eri puolilla Suomea. Lomajaksojen ohjelma ja kohderyhmä 
vaihtelevat kattaen kaikki ikäryhmät. 

Ohjelma:
* tuetun lomatoiminnan historiaa lyhyesti
* mikä on tuettu loma 
* Hyvinvointilomat ja muut lomajärjestöt 
* miten lomalle haetaan 
* miten hakemukset pisteytetään ja lomalaisten valinta 
* lomatoiminnan asiakasrekisteri 
* lomatoiminnan esittelymateriaali
 
Mukaan mahtuu 20 asiasta kiinnostunutta. Myös Helmeri-jäsenen 
ystävä tai perheenjäsen on tervetullut mukaan.

Tilaisuus on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset 12.2. mennessä.
Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan 
sähköpostitse: liisa.kotimaki@helmeri.fi
 
Virkisty tuetulla lomalla! 
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

To 28.2. kello 15.30
Taidesäätiö Meritan taidenäyttely
Nordea, Vanha pankkisali
Aleksanterinkatu 36 B, Helsinki
 
Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Taidesäätiö Merita 
sr:n vuoden 2019 taidenäyttelyyn Vanhassa pankkisalissa.

Vuoden 2019 Vanhan pankkisalin näyttelyssä on esillä teoksia talvi-
aiheen ympäriltä Taidesäätiö Meritan Suomen taiteen kultakauden 
taiteen kokoelmasta. Esillä on teoksia mm. Albert Edelfeltiltä, Vic-
tor Westerholmilta ja Akseli Gallen-Kallelalta.
Näyttely on esillä Nordean Vanhassa Pankkisalissa 8.1.–20.12.2019 
välisenä aikana. Kiertokäynti kestää noin tunnin. Tilaan ei ole es-
teetöntä päästyä.

Hinta 15,00 e 
Maksuviite: 4365
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 18.2. mennessä.
 

Osallistumismaksutili: FI88 1270 3000 1009 95.

Maksaessasi käytä maksuviitettä. Jos maksat useamman tilaisuuden yhdellä kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti 
sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.

Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin! 
Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin 

tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen. 

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

11Helmeri 1-2019



Tapahtumakalenteri
Olet tervetullut mukaan yksin tai ystäväsi kanssa.
Huom! Ilmoita lisätiedoissa myös mahdollisen ystäväsi nimi. 
Pankin turvallisuussäännöistä johtuen lähetämme Nordea Pankille 
nimilistan osallistujista viikkoa ennen vierailua.

Helmerivetäjä: Marja-Terttu Lamminen

Pe 1.3. klo 19.00
HKO:n konsertti
Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13 A, Helsinki

Mantereet kohtaavat

Thomas Söndergård, kapellimestari
Christian Ihle Hadland, piano
Helsingin kaupunginorkesteri

William Walton: Scapino
Edvard Grieg: Pianokonsertto 
Benjamin Britten: An American Overture
Igor Stravinsky: Kolmiosainen sinfonia

Hinta: 23,00 e (permantopaikat)
Maksuviite: 4378
Ilmoittautumiset ja maksut 9.2. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
https://www.musiikkitalo.fi/

 La 2.3. klo 13.00
Sammakkokuningas
Kansallisteatteri, Willensauna
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki
 
Draamakomedia menestyksen hinnasta Willensaunassa

Rooleissa: Heikki Nousiainen, Mikko Nousiainen ja Sari Puumalainen. 
Tanssija: Mikko Orpana.

Kantaesitys Willensaunassa 13.2.19. Hyvät eturivien paikat.
 
Hinta: 29,00 euroa (norm. 35,00).
Maksuviite: 41373
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Maikki Laivaara jakaa liput viimeistään teatterin aulassa  
klo 18.30-18.50.
www.kansallisteatteri.fi

Ke 6.3. klo 19.00
Kirsikkatarha
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Tšehovin Kirsikkatarha Kaupunginteatteriin

Anton Tšehovin viimeiseksi jäänyt näytelmä Kirsikkatarha on kerto-
mus perheestä, jota on kohdannut vaiettu tragedia, nostalgiasta ja 
sen tuhoisuudesta, kaipuusta jonnekin, mitä ei koskaan ole ollut-
kaan, salatuista unelmista, orjista ja herroista, opportunismista ja 
idealismista. Ja niin kuin aina elämässä lopulta, vaikka sitä ei itsel-
leen myöntäisikään, rakkaudesta.

Ensi-ilta 28.2.2019.

Ohjaus: Lauri Maijala
Rooleissa: Tommi Eronen, Heidi Herala, Jouko Klemettilä, Sonja 
Kuittinen, Petrus Kähkönen, Unto Nuora, Seppo Maijala, Kari Mattila, 
Chike Ohanwe, Heikki Ranta, Aino Seppo, Emilia Sinisalo.
 
Hinta: 40,00 euroa (hyvät permantopaikat)
Maksuviite: 4297
Ilmoittautumiset ja maksut 5.2. mennessä

Helmerivetäjä Seija Kuusinen
https://hkt.fi/

To 14.3. klo 9.45
Helmeri-risteily Tallinnaan
M/S Viking XPRS -laiva
 
Tervetuloa Helmerien 
matkailuaiheiselle päiväristeilylle 
Tallinnaan!

Tauko tavanomaisesta on päiväristeily Tallinnaan – punaisella laivalla 
Viking XPRS:llä! 
Risteilypäivän ohjelmassa laivalla mukavaa yhdessäoloa ja 
seurustelua, hyvää ruokaa, Helmerien ja Matka-Agenttien kuulumiset, 
tulevia tapahtumia sekä ajankohtaista asiaa matkailusta. Tallinnassa 
vierailemme historiallisessa, Armas Lindgrenin ja Wivi Lönnin 
suunnittelemassa, Estonia-oopperatalossa.

Matkaohjelma:
Torstai 14.3.
Klo 9.45 Kokoontuminen ja laivaannousukorttien jako Viking Linen 
Katajanokan terminaalissa, matkatoimistotiski (MATKA-AGENTIT),  
aulan perällä, portaikon takana, ovesta vasemmalle.
Klo 10.30 Viking XPRS lähtee, kokoontuminen laivan kokousosastolla 
(7. kansi), jossa kahvit/teet, hedelmät ja voileivät (kinkku-juusto-
ruisleipä), ja Helmerien sekä Matka-Agenttien puheenvuorot.
Helsingin Merkonomit ry:n puheenjohtaja Merja Äimänen kertoo yh-
distyksen kuulumiset sekä tulevista tapahtumista. Matka-Agenttien 
Ilse Samuelsson kertoo ajankohtaista uuden, viime vuonna voimaan-
tulleen Yleisen Matkapakettilain määräyksistä ja muutoksista, 
uutuuksista ja tulevista Helmeri-matkoista. Ja keskustelua, toivo-
muksia, ideoita…
Klo 13.00 Viking XPRS saapuu Tallinnaan.
Bussikuljetus satamasta Estonia-teatteriin, jossa mielenkiintoinen 
kierros kulisseissa. Vierailun jälkeen kuljetus takaisin satamaan.
Klo 16.30  Laivalla The Buffet -päivällinen ruokajuomineen (hanavii-
ni, olut, virvoitusjuomat) Buffet-ravintolassa.  Päivällisen jälkeen os-
toksia, seurustelua, laivan viihdetarjontaa… Viking XPRS on tammi-
kuun lopussa telakalla, joten jotain uutta on taas laivallakin.
Klo 19.30 Viking XPRS saapuu Helsinkiin (Katajanokan terminaali).
 
Hinta: 50,00 euroa/hlö
Maksuviite: 4310
Ilmoittautumiset ja maksut 14.2. mennessä.

Hintaan sisältyy: * päiväristeily Viking XPRS:llä * kokoustilan käyttö 
menomatkalla, kokoustilassa kahvit/teet, hedelmät ja voileivät * Hel-
meri-info sekä Matka-Agenttien matkainfo kokoustilassa * The Buffet 
-päivällinen ruokajuomineen (arvo laivalla erikseen ostettuna 30,00 
e) paluumatkalla * matkatavarahyttien (2 kpl) käyttö matkan ajan, 
Tallinnassa opastettu vierailu Estonia-teatterin kulisseissa, sis. edes-
takaiset kuljetukset satama-ooppera-satama.

Tervetuloa mukaan! Myös ystäväsi/puolisosi on tervetullut.

HUOM! Ilmoita lisätiedoissa nimesi (ja mahdollisen kaverin nimi) 
siinä muodossa kuin se on passissa: ensimmäinen etunimi ja 
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sukunimi, syntymäaika sekä mahdolliset erikoisruokavaliot.
Matka ei sovellu liikuntarajoitteiselle.
Matkalle tarvitaan mukaan passi tai EU-henkilökortti. Suosittelemme 
matkavakuutusta!
Matka edellyttää minimiosanottajamäärää.
 
Matkan järjestäjä: Suomen Matka-Agentit, www.matka-agentit.fi

Ke 20.3. klo 19.00
John Neumeier

Sylvia-baletti 
Suomen Kansallisooppera  

Nyt nähtävä Neumeierin versio Sylviasta sai ensi-iltansa Pariisin 
oopperan baletissa 1997. Odotettavissa on huikaisevan hienoa 
balettia. Sylvia on Hampurin baletin tuotanto. Balettia siivittää Léo 
Delibesin säveltämä, Richard Wagnerilta vaikutteita saanut musiikki. 
Sitä pidetään yhtenä maailman parhaista balettimusiikeista. 
Kokonaiskesto: 2 t 35 min (sis. 30 min väliajan). Suositus yli 
9-vuotiaille.

Koreografia, valaistus John Neumeier. Musiikinjohto Garrett Keast. 
Lavastus, puvut Yannis Kokkos.

Hinta: 84,00 euroa (norm. peruslippu 95,00), opiskelija 57,00 e 
ja nuoriso (alle 20 v.) 47,50 e.
Maksuviite: 41357
Ilmoittautumiset ja maksut: 5.2.19.

Liput saat Ireneltä viimeistään klo 18.30-18.50 ennen esitystä 
Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti 
vasemmalla. 

Helmerivetäjä: Irene Uimonen

To 28.3. klo 14.00-15.30
Vierailu Keskustakirjasto Oodiin
Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki
 
Kauan odotettu Helsingin keskustakirjasto Oodi avattiin 5.12.2018.
Lähde opastetulle tutustumiskierrokselle katsomaan, miltä Oodissa 
tarkemmin näyttää. Helmerit pääsevät ryhmäkierrokselle tutustu-
maan kerros kerrokselta Oodiin torstaina 28.3. klo 14.00. Kierroksen 
vetävät Oodissa työskentelevät henkilöt. Kierroksella saamme katta-
van yleisesittelyn Oodin tiloista ja palveluista. Kierros kestää noin 
tunnin.

Oodissa voi tehdä paljon muuta-
kin kuin lukea ja lainata kirjoja. 
Siellä voi esimerkiksi viettää 
synttäreitä, editoida videoita ja 
ommella koneella. Oodi on elävä 
kohtaamispaikka Kansalaistorilla, 
aivan Helsingin sydämessä. Ta-
paa ystäviä, luo omaa taidetta, 
lue ja rentoudu. Saavu koko per-
heen kanssa, varaa kokoustila tai 
vietä työpäivä rauhallisessa ym-

päristössä. Lähes 100 miljoonaa euroa maksaneen keskustakirjaston 
on suunnitellut arkkitehtitoimisto ALA.
Ryhmään mahtuu maksimissaan 20 henkilöä. Kierroksen kesto on 
noin 1 – 1,5 tuntia.

Osallistumismaksu: 9 euroa/hlö.
Maksuviite: 4352
Sitovat ilmoittautumiset netissä: helmeri.fi/tapahtumat ja maksut 
14.3. mennessä. Vain muutama paikka jäljellä.

Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan 
sähköpostitse: liisa.kotimaki@helmeri.fi
 
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
 

La 30.3. klo 9.00
Musikaaliretki Tampereelle
Billy Elliot
Tampereen Työväen Teatteri

Matkaohjelma:
Klo  9.00 Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista Erikssonin bussilla. 
Ajamme suoraan Tampereelle lounaalle. Bussimme siirtyy TTT:lle 
parkkiin, sillä ravintola Aisti sijaitsee teatterin kulman takana. 

Klo 11.20-12.45 Ravintola Aisti, Hallituskatu 19, Tampere
Maalaishenkinen teatteriravintola avattiin 8/2015 TTT-klubin 
viereen.               
Aistissa nautimme pöytiin tarjoillun teatterimenun, jonka 
alkusalaatti jo meitä odottaa valmiina. Ilmoitathan 
ruokarajoitteesi ja pääruokavalintasi jo paikkaa varatessasi (ks. 
menu www.helmeri.fi)

Klo 13.00-15.45 TTT, Suuri näyttämö (Hämeenpuisto 32): Billy 
Elliot -musikaali.

Musikaalin kesto n. 2:45 t (sisältää väliajan). Suomennos: Mikko 
Koivusalo. Koreografia: Jari Saarelainen. Kapellimestarit: Joonas 
Mikkilä/Tony Sikström. 

Hyvät permantopaikat riveillä 6-8 vasen. Irene Uimonen jakaa 
liput bussissa.
 
Noin klo 16.00 alkaa kotimatkamme.
Reilun parin tunnin jälkeen saavumme Helsinkiin Postikadulle.
 
Hinta: 97,00 euroa.
Maksuviite: 41386
Ilmoittautumiset ja maksut 8.2. mennessä.
 
Vetäjä: Irene Uimonen

Ke 3.4. klo 19.00
Yhtä matkaa
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, 00100 Helsinki
 
Vanha nainen (Seela Sella) ja keski-ikäinen mies (Puntti Valto-
nen) kohtaavat junassa. Toinen on matkalla häihin, toinen hauta-
jaisiin. Poikkeuksellista reittiä kulkevaa matkaa ohjailee ja kom-
mentoi kaikkitietävä, mystinen konduktööri (Safka Pekkonen). 
Tapahtumia myötäilevä laulu taivaltaa läpi esityksen pohtien mat-
kustamista ja elämää.
Kantaesitys Suurella näyttämöllä 22.3.19. Yhteistyössä Kansallis-
teatteri ja Tampereen Työväen Teatteri.
Ohjaus: Kari Paukkunen. Musiikki: Safka Pekkonen.
Rooleissa: Seela Sella, Puntti Valtonen ja Safka Pekkonen.

Hinta: 32,00 euroa (norm. 38,00).  
Maksuviite: 4268
Ilmoittautumiset ja maksut 15.2. mennessä.  
Tapahtuma on täynnä. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Pirkko Mäkipää jakaa liput viimeistään teatterin ala-aulassa  
klo 18.30-18.50. 
https://kansallisteatteri.fi
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Ke 3.4. klo 19.00    
Comeback – räpätessä roiskuu
HKT, Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki
 
Farssi paluukonsertin paineista  

Räppäri Biiffi valmistautuu loppuunmyytyyn paluukonserttiin Hel-
singin Olympiastadionilla. Kotimainen uutuuskomedia yhdistää fars-
simaiset juonenkäänteet ja terävän aikalaissatiirin riemukkaaksi se-
koilusopaksi. Ensi-ilta 30.1.2019.

Rooleissa: Peter Kanerva, Minna Koskela, Janna Räsänen, Sauli 
Suonpää, Eija Vilpas.
Ohjaus: Sakari Hokkanen.

Hinta: 39,00 euroa (norm. peruslippu 43,00)
Maksuviite: 4307
Ilmoittautumiset ja maksut 28.2. mennessä.
 
Helmerivetäjä Seija Kuusinen
https://hkt.fi

Ma 8.4. klo 19.00
HS esittää: Musta laatikko 13
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki
 
Musta laatikko – huippujournalismia näyttämöllä

Helsingin Sanomien toimittajien ja kuvaajien tähdittämät Musta 
laatikko -esitykset jatkuvat ensi keväänä. 
Noin kahden ja puolen tunnin mittaisen esityksen jälkeen tekijät 
kutsuvat yleisön jatkamaan iltaa kanssaan hetkeksi Suuren näyttä-
mön lämpiöön.
Musta laatikko palkittiin keväällä 2018 Bonnierin journalistipalkin-
nolla vuoden journalistisena tekona. Esityksissä on käynyt tähän 
mennessä jo lähes 15 000 katsojaa.
 
Hinta: 31,00 euroa
Maksuviite: 4242
Ilmoittautumiset ja maksut 25.2. mennessä. 
 
Sinikka Laitinen jakaa liput teatterin aulassa heti ulko-ovista 
oikealla klo 18.30-18.50.

Vetäjä: Irenen Uimonen
https://kansallisteatteri.fi/

Pe-ma 19 - 22.4.
Helmerien pääsiäismatka:
Hansakaupunki Gdansk ja Malborkin linna 

Matkaohjelma: 
Pitkäperjantai 19.4.    
Finnairin aamulento Helsingistä Gdanskiin klo 08.05- 09.05. Suo-
raan kentältä bussikuljetus suomenkielisen oppaan johdolla kaupun-
kiin, ja tutustuminen kävellen viehättävään vanhaan kaupunkiin. 
Kierroksella nähdään vanhaa keskustaa, merkittävimpiä nähtävyyk-
siä ja kuullaan kaupungin värikkäästä historiasta. Kierroksen jälkeen 
suunnataan hotelliin, jonka ravintolassa yhteinen lounas. Majoittu-
minen hotelliin. 

Pääsiäislauantai 20.4.  
Hotelliaamiainen, vapaata aikaa Gdanskissa tai lähtö lisämaksulli-
selle Kolmoiskaupungin retkelle.  Näitä Puolan rannikon kaupunkeja, 

Gdanskia, Sopotia ja Gdyni-
aa kutsutaan yhteisellä ni-
mellä ”Kolmoiskaupunki”. 
Gdynia on Kolmoiskaupun-
gin liikekeskus ja merkittävä 
satamakaupunki, ja Sopot 
puolestaan Puolan tunne-
tuimpia lomanviettopaikko-
ja. Siellä tutustutaan vie-
hättävään ranta-alueeseen, ja kävellään Euroopan pisintä puulaitu-
ria pitkin ihailemaan näköaloja merellisestä perspektiivistä. Retkellä 
lounas, ja sen jälkeen 
vielä vapaata aikaa nauttia merikaupungista ja sen tunnelmasta.  

Pääsiäissunnuntai 21.4. 
Hotelliaamiainen. Retki Malborkin kaupunkiin, n. 65 kilometrin pää-
hän Gdanskista. Tässä ”pikkukaupungissa” on noin 35 000 asukasta. 
Kaupungin tärkein nähtävyys on Nogat-joen varrella kohoava Mal-
borkin linna.  Tämä jo vuonna 1274 perustettu linna on ollut vuo-
desta 1997 Unescon suojelukohde. Malbork on yksi suurimpia, tiiles-
tä tehtyjä rakennuskokonaisuuksia. Linnakierroksella kuullaan, mi-
ten linnassa on asuttu ja eletty vuosisatojen aikana, ja miten linna 
on selvinnyt sodista. Päivän aikana lounas. 

Toinen pääsiäispäivä 22.4. 
Hotelliaamiainen, ja kuljetus lentoasemalle.  Finnairin lento klo 
09.40-12.45 Helsinkiin. 

Hinta: 545,00 euroa (tarjoushinta)
Maksuviite:41263
Ilmoittautumiset: 6.2. mennessä.

Varausmaksu 150 €/hlö 
kahden viikon sisällä 
ilmoittautumisesta, 
loppumaksu 8.3. mennessä.  
Lisämaksu yhden hengen 
huoneesta: 165 €. Yksin 
matkustavan pitää varata 
yhden hengen huone.
Kysy mahdollista Helmeri-
kaveria. 

Lisämaksusta retki Kolmoiskaupunkeihin sisältäen lounaan 75 e/hlö. 
Retki varattava ja maksettava Suomessa etukäteen ja sen toteutu-
minen edellyttää min 15 hengen osanottajamäärää.
(Ilmoita ennakkovarauksesi lisätiedoissa).

Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Gdansk-Helsinki 
veroineen turistiluokassa * lentokenttä- ja muut ohjelman mukaiset 
kuljetukset * majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa * hotelli-
aamiaiset ja muut matkaohjelman mukaiset ateriat eli 2 lounasta * 
retkiohjelma: kaupunkikierros/kävelykierros vanhassa kaupungissa 
tulokuljetuksen yhteydessä ja retki Malborkin linnaan * suomenkie-
lisen oppaan palvelut retkillä.
 
Lentoaikataulu:
pe 19.4. Helsinki-Gdansk AY 1171 klo 08.05-09.05
ma 22.4. Gdansk-Helsinki AY 1174 klo 09.40-12.45

Hotellitiedot: 
Hotelli Wolne Miasto ***
Mukava hotelli Gdanskin keskustassa, vanhassa kaupungissa.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Vastuullinen matkanjärjestäjä:  
Suomen Matka-Agentit Oy. Matkalla noudatetaan Yleisiä 
Matkapakettiehtoja sekä Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 

Helmeri-matkalaisia on ilmoittautunut matkalle 
kymmenen. Vielä on 

muutama paikka jäljellä.
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To-su 23.-26.5.
Kiertomatka Latviaan

Latvian kartanoita ja palatseja

Tutustumme neljänä päivänä Latviaan, matkapäivinä Vidzemen 
maakunnan kahteen kartanoon, Zemgalen alueen kolmeen linnaan ja 
suurimpaan kaupunkiin Jelgavaan. Ehdimme nähdä Riikaakin.

1. päivä torstai 23.5.
Klo 8.05-8.20 Irene jakaa maihinnousukortit Länsiterminaali 2:ssa 
(T2), Tyynenmerenkatu 14, joko matkatoimistojen tiskien edessä tai 
Eckerön lipputiskien vasemmalla puolella. 
Klo 8.30-9.30 Aamiaisbuffet Buffet Eckerössä kannella 8, sen etukä-
teen varanneille (14 €).
Klo 9.00 Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee kohti Tallinnaa.
Klo 11.15 saavumme Tallinnan A-terminaaliin (ulos kansi 6).
Sataman parkkipaikalla meitä vastassa: opas Virve Vast ja Padise 
Buss/Rein Pikkpõld.
Lähdemme kohti Latviaa. 
Klo 16.15-18 Päivällinen Liepupen kartanossa.
Sieltä ajamme historialliseen Zemgalen maakunnan Jelgavaan  
Majoitumme Lielupe-joen rannalla sijaitsevaan Hotel Jelgavaan 
(Lielã iela 6), jossa yövymme kaksi yötä.

2. päivä pe 24.5.
Klo 7.00 lähtien buffetaamiainen ja aamusauna oman aikataulusi 
mukaan.
Klo 9.30 lähdemme kokopäiväretkelle. Ensin ajamme 29 km lounaa-
seen. 
Klo 10.15-11.45 Abgunsten kartanoon tutustuminen ja kahvitarjoi-
lu. Ajo sen jälkeen 41 km itään mahtavaan Rundãlen barokkipalat-
siin.  
Klo 12.45-14.20 teemme pitkän palatsikierroksen.
Klo 14.30-16.00 nautimme lounaan linnan ravintolassa.
Klo 16.45 lähdemme Lielupen pohjoispuolelle seuraavaan tutustu-
miskohteeseemme (reilu 22 km) Mežotnen linnaan.
Matkaa pohjoiseen, viimeiseen kartanopäivämme kohteeseen Jelga-
va-hotelliin on 39 km.

3. päivä la 25.5.
Klo 7.00 lähtien buffetaamiainen (ja aamusauna) oman aikataulusi 
mukaan.
Klo 9.00 lähtö hotellista (matkatavarat autoon)
Klo 9-11 Jelgavan kävelykierros 
Vierailemme myös Pyhän kolminaisuuden kirkon tornin museossa tu-
tustumassa kaupungin historiaan (kerrokset 3-5). Maisemaa pääsee 
ihailemaan 9. krs:n näköalatasanteelta. 
Klo 11 lähdemme kohti Riikaa (ajo koilliseen 45 km). Aluksi Riian 
kaupunkikiertoajelu
Klo 13.30-14.55 Latvian kansallinen taidemuseo (Jana Rozentãla 
laukums 1)
Klo 15.00-16.20 Lounas Riian taidemuseon ravintolassa (1.krs).
Ajamme Väinäjoen (Daugava) toiselle puolelle Riga Islande -hotel-
liimme (Kípsalas iela 2). Halukkaat pääsevät Reinun kyydissä van-
haan kaupunkiin tai Latvian kansallisoopperaan. 
Klo 19 Francis Poulenc: Dialogues des Carmélites (Karmeliittain tari-
noita/Karmeliittanunnien keskusteluja).
Bussi hakee oopperan päätyttyä.

4. päivä su 26.5.
Klo 7.00 alkaen hyvä aamiaisbuffet.
Klo 9.00 Lähtö kotimatkalle (55 km).
Klo 10.15-12 Vierailu ja kahvitarjoilu Bírinin linnassa.
Latvia-Viron rajalla 30-40 min tauko. 
Klo 17.15 Saavumme Tallinnaan ja A-terminaaliin. Laivaan vasta 
17.50-18.10.
Klo 18.15 Buffetpäivällinen kannella 8 ennakkoon varanneille (28 €).
Klo 18.30-21.00 Eckerön Linen M/S Finlandialla laivamatka Tallin-
nasta Helsinkiin.

Ilmoita myös suoraan Irene Uimoselle:
Jos olet kiinnostunut vapaaehtoisesta oopperasta Francis Poulenc: 
Dialogues des Carmélites la 26.5. Liput eivät ole vielä myynnissä, 
mutta jos haluat varata kauttani, ne on lunastettava 2-3 viikon 
kuluttua varauksesta, oletettavasti jo joulukuussa.
Ilmoittautumiset 25.3. mennessä. Maksut 26.3.
 
Matkan hinta:
Hinta 420 € (jos 31 hlöä). Hinta - 23 €, jos meitä on 41.
1 hh-lisä 76 €, laivan aamiaisbuffet 14 €, buffetpäivällinen 28 €.
Maksuviite: 4255
Ilmoittaudu mahdollisimman nopeasti. Muutama paikka jäljellä. 
Viimeinen maksupäivä 25.3.
 
Hintaan sisältyy:
- Laivaliput Eckerö Linen m/s Finlandia Länsiterminaali 2  
klo 9-11.15 ja paluu 18.30-21
- 1 x B4-sisähytti mennen tullen matkatavaroille
- Ohjelman mukaiset kuljetukset Padise Buss/Rein Pikkpõld 
neljänä päivänä
- Suomenkielinen opas Virve Vast Tallinnasta matkalle mukaan
- Majoitus buffetaamiaisineen jaetussa 2 hh-huoneessa
- Opastukset ja sisäänpääsymaksut tutustumiskohteissa
- Ruokailut: 3 x lounas/päivällinen, 2 x kahvitarjoilu
 
Lisämaksusta: Hel-Tal buffetaamiainen 14 €. Tal-Hel 
buffetpäivällinen 28 € sisältäen ruokajuomat.
Ruokailut laivalla tulee varata ennakkoon ja maksaa matkamaksun 
yhteydessä. 1hh-lisä 76 €.
Francis Poulenc ooppera Dialogues des Carmélites 25.5.
 
Majoitukset:
To-la 23.-25.5.19 Hotel Jelgava****, Lielã iela 6,  
www.hoteljelgava.lv  Comfort 2hh 18-25m2. WiFi. 
La-su 25.-26.5.19 Riga Islande Hotel****, Kípsalas iela 2,  
www.islandehotel.lv 
 
8.4. jälkeen tehtävistä peruutuksista velotaan ne maksut, jotka 
majoitusliike tai muu palveluntuottaja perii HansaTraveliltä myö-
häisen peruutusajankohdan vuoksi.  
Passi tai virallinen EU-henkilökortti on oltava matkalla mukana. 
Suosittelemme kattavaa matkavakuutusta jo matkavarausta tehtäes-
sä peruutuskulujen sekä henkilö- ja matkatavaravahinkojen varalle.
HUOM! Ilmoita lisätiedoissa syntymäaikasi sekä mahdollisen mat-
kakaveri nimi ja syntymäaika. Ilmoita myös muut toiveesi ja lisä-
varauksesi sekä mahdolliset ruokarajoitteesi, kiitos.

Vetäjä: Irene Uimonen
Vastuullisena matkanjärjestäjänä HansaTravel OÜ/Virve Vast.
 

Ti 28.5. klo 19.00 
Suuri kuorogaala 
Kansallisoopperan päänäyttämö

Kansallisoopperan kuoro juhli taannoin 70-vuotissynttäreitään 
näyttävällä gaalalla. Konsertista tuli niin suuri hitti, että se palaa 
näyttämölle toukokuussa 2019. Mukana näyttävässä esityksessä on 
myös Kansallisbaletin tanssijoita. 

Ohjaus Jere Erkkilä. Lavastus Anna Kontek. Koreografia Kenneth 
Greve. Laulusolisteja ei ole vielä julkistettu.

Kesto 2 t, 1 väliaika. 

Hinta: Perushinta 53,00 euroa, eläkeläishinta 48,00, nuoriso alle 
20 v. ja opiskelijat 32,00. (Ilmoita lisätiedoissa, minkälaisia 
lippuja varaat.)
Maksuviite: 41360
Tapahtuma on täynnä, kysy peruutuspaikkoja.
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Vetäjä: Irene Uimonen
Saat liput Irene Uimoselta viimeistään klo 18.30-18.50 Oopperan 
aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti vasemmalla. 

Pe-su 16.-18.8.
Tallinnan Birgitta Festival
Moskava Novaja Operan vierailu
Hotelli Tallinnassa: Park Inn by Radisson Central 

Matkaohjelma

Perjantai 16.8.
Klo 8.15 lähtien Irene jakaa maihinnousukortit Länsiterminaali 2:ssa 
(T2), Tyynenmerenkatu 14, joko matkatoimistojen tiskien edessä tai 
Eckerön lipputiskien vasemmalla puolella. 
Klo 9.00 Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee kohti Tallinnaa.
Klo 10-10.45 II-kattaukseen aamiaisbuffet Buffet Eckerössä (kansi 
8) sen etukäteen varanneille (14 €).
Klo 11.15 saavumme Tallinnan A-terminaaliin (ulos kansi 6).
Perjantai-lähdöllä ei ole kuljetuksia. Satamasta kävellen vain 1 km 
Park Inn by Radisson Central -hotelli.
Piritalle, Kloostri tee 9, pääsemme kätevästi monilla busseilla Viru-
keskuksesta mm. 1A, 8, 34A, 38. Lisäksi Pronksin pysäkiltä 114, 
260. 
Klo 19.00 Giuseppe Verdin Trubaduuri  (Il Trovatore)
Kaksinäytöksinen ooppera. Kesto 2:30 t, 1 väliaika.  
Esitetään italiaksi. Ensi-ilta 15.12.12 Moskva Novaja Opera.  
http://www.novayaopera.ru/en?repertoire=il_trovatore#_
Kapellimestari: Jan Latham-Koenig (Moskva Novaja Operan 
pääkapellimestari).
Tunnettu ohjaaja: Marco Gandini. 
Esityksen jälkeen palaamme julkisilla hotelliin.

Lauantai 17.8.
Klo 7-11 monipuolinen aamiaisbuffet hotellin Kompass-ravintolassa.
Koko päivä aikaa omille seikkailuille. 
Klo 18.10 Amer Auton bussikuljetus hotellilta Piritalle.
Klo 19.00 Oopperagaalassa Moskva Novaja Operan kuoro ja or-
kesteri
Tämän vuoden oopperagaala keskittyy Birgitta Festivalin perustajan, 
Eri Klasin, Ruotsin yhteyksiin. 
Solisteina: Katarina Dalayman (mezzosopraano, Ruotsin kuninkaalli-
nen ooppera) Angelika Klas-Fagerlund (sopraano, Suomi), Marion 
Melnik (sopraano, Suomi-Viro), Michael Weinius (tenori, Ruotsi). 
Mikhail Gubsky (tenori, Moskva Novaja Opera, eilen Trubaduuri), 
Vladimir Kudachev (basso, Moskava Novaja Opera, eilen Ferrando).
Kapellimestarit Jan Latham-Koenig (Moskava Novaja Operan 
pääkapellimestari), Tobias Ringborg (Ruotsi).

Esityksen päätyttyä bussi tuo meidät takaisin hotelliin.

Sunnuntai 18.8.
Klo 7.00 lähtien monipuolinen aamiaisbuffet hotellin Kompass-ra-
vintolassa.
Klo 9.30 mennessä luovutamme hotellihuoneet.
Klo 9.30 lähdemme Amer Autolla (matkatavarat bussissa) mielen-
kiintoiselle Länsi-Harjumaan retkelle, joka päättyy A-terminaaliin 
klo 14.30. Retkellä oppaanamme monille tuttu Virve Vast.
Ensin matkaamme Harju-Madisen Matteuksen kirkolle (ajo n. 50 km, 
perillä 10.30-11.15). Kirkko on rakennettu 1400-luvulla ja nykyinen 
ulkoasu 1700-luvulta. 
Jatkamme Arvo Pärtin keskukseen (Kellasalu tee 10, ajo 20 km). 
Keskuksessa nautimme aluksi päiväkahvit.
Klo 14.30 saavumme A-terminaaliin (n. 39 km). Lähtöselvitys ja lai-
vaan pääsy suljetaan 20 min ennen lähtöaikaa. B4-hytti matkatava-
roille.
Klo 15.00 Laivalla Bistro Buffet -päivällinen (kansi 8) 1. kattaukses-
sa ennakkoon maksaneille (26 €), sisältää ruokajuomat.
Viking XPRS -laiva lähtee klo 15.30 tai aikaisemmin. Katajanokalle 

saavumme klo 18.00.

Huom. Ilmoita varatessasi lisätiedoissa: syntymäaika (pp.kk.vv), 
otatko laivalla mennessä aamiaisen, 14 €, ja/tai tullessa Bistro Buf-
fet -ruokailun, 26 €. Naispaikka aina mahdollinen ja toivottava.

Hinta ja maksupäivät:
Matkan hinta 298,00 euroa.
Varausmaksuna lippujen hinta yhteensä 95,00 euroa, eräpäivä 
29.3. Varausmaksua ei palauteta.
Loppumaksu 203,00 euroa, eräpäivä 3.6.
Lisämaksut: 1 hh-lisä 94,00 e, aamiaisbuffet 14,00 e (meno),  
Bistro Buffet 26,00 e (paluu), eräpäivä 3.6.
Maksuviite: 4336
Ilmoittaudu mahdollisimman nopeasti, viimeistään 29.3.19. 
Muutama paikka jäljellä.

Matkan hintaan sisältyy:
- Laivaliput mennessä Eckerö Line, palatessa Viking XPRS. B4-hytti 
matkatavaroille mennen tullen.
- Majoitus aamiaisineen Park Inn by Radisson Central -hotellin tila-
vissa superior-huoneissa (jaettu 2 hh)
- Trubaduuri-ooppera pe 16.8., Oopperagaala la 17.8. (varausmaksu-
na). Kuljetus vain la 17.8. hotelli-Pirita-hotelli.
- Su 18.8.19 klo 9.30 opastettu retki kahvituksineen päättyy sata-
maan.
Lisämaksusta: Hel-Tal, aamiainen 14.00 e, Tal-Hel, buffet 26,00 e, 
hotelli 1hh-lisä 94,00 e.
Eräpäiviin mennessä veloitukseton peruutus. Sen jälkeen perimme 
ne maksut, jotka laivayhtiö, majoitusliike tai muu palveluntuottaja 
perii HansaTravelilta myöhäisen peruutusajankohdan vuoksi.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen

Suunnittelemani matkan toteuttajana vastuullinen matkanjärjestäjä 
HansaTravel OÜ/Virve Vast.

Passi tai virallinen henkilöllisyystodistus sekä Eurooppalainen-sai-
raanhoitokortti mukaan!
Muistathan ottaa hyvissä ajoin vakuutuksen. Ohjelmamuutokset 
mahdollisia.
 

To-su 19.-22.9.
Helmeri-matka: 
Kuninkaallinen Lontoo

Brittiläinen kuninkaallinen loisto – lähde kokemaan se kanssamme

Lontoota kutsutaan yhdeksi maailman mukavimmista kaupungeista. 
Se on aivan varmasti myös yksi mielenkiintoisimmista ja 
monipuolisimmista metropoleista. Tämä trendikäs ja muodikas 
suurkaupunki on myös upea kuninkaallinen kaupunki, jossa huokuu 
pitkät, aristokraattiset perinteet, arvokas brittiläinen tunnelma ja 
monarkian läsnäolo. Kuninkaalliset palatsit ja monet muut 
brittimonarkian historian merkittävät rakennukset ja muistomerkit 
kertovat kulkijalle pitkästä historiasta ja kuninkaallisten elämästä. 

Windsor hääkirkkoineen, Kensingtonin palatsi, Buckinghamin palat-
sista puhumattakaan ovat kaikki tuttuja TV:stä ja lehtien sivuilta. 
Kuninkaallisessa Lontoossa vieraillaan nyt jopa tässä kaikkein ”tär-
keimmässä” eli Buckinghamin pa-
latsissa. Ja nautitaan tietysti aito-
englantilaista iltapäiväteetä skons-
sien ja kolmioleipien kera. Aitoja 
brittiperinteitä parhaimmillaan!  
Matkalla asutaankin kuninkaallises-
ti: hotelli Grange Strathmore Ken-
singtonissa oli nykyisen kuningat-
taren, Elisabeth II:n, isoisän Lon-
toon talo. 
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Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin
Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi, 
puhelin: 050 428 5588.
Osallistumismaksut tilille: FI88 1270 3000 1009 95.

Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman 
tilillemme. 

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

Matkaohjelma: 

Torstai 19.9.
Finnairin reittilento 
AY 1331 klo 8.00-9.10 
Helsingistä Lontoo-
seen, jossa suomen-
kielinen opas vastassa 
lentokentällä. Bussi-
kuljetus lentokentältä 
Windsorin kaupunkiin. 
Windsorissa on tänä vuonna juhlittu kahtia kuninkaallisia häitä: 
Harry & Meghanin sekä Prinssi Andrewn tyttären Eugenien häitä! 
Kuningatar kutsuu Windsorin linnaa kodikseen ja viettää siellä mah-
dollisimman paljon aikaa. Opas tekee opastetun kierroksen tässä 
maailman vanhimmassa yhä asutussa linnassa. Kierroksella nähdään 
mm. valtionsalit, Pyhän Yrjön kappeli sekä kuningatar Maryn upea 
nukkekoti. Lounas nautitaan ihanassa Harte ja Garte -hotellin ruo-
kasalissa, josta näköala linnaan. Saavutaan Lontoon keskustan ho-
telliin noin klo 16:00. Majoittuminen Grange Strathmore -hotelliin 
Kensingtonissa, joka oli nykyisen kuningattaren isoisän Lontoon  
talo.

Perjantai 20.9.
Aamiainen hotellissa. Paikallisopas tapaa ryhmän hotellissa ja 
kävelee yhdessä Kensingtonin Palatsille, jossa tutustutaan itse 
palatsin lisäksi näyttelyyn prinsessa Dianan puvuista. Palatsissa 
asuu mm. Cambridgen herttuapari William ja Catherine lapsineen 
sekä useita muita kuninkaallisen talouden jäseniä – yhteensä noin 
50 henkeä! Täältä kävellään Kensington Gardens -puiston halki 
Royal Albert Hall –salille, jonka kuningatar Viktorian mies Albert 
rakennutti suurta maailman näyttelyä varten. Se tunnetaan tänä 
päivänä ehkä parhaiten BBC:n kesäkonserttisarjasta ‘Proms’. Puiston 
puolella rakennusta vartioi upea Albertin monumentti. Nähdään 
vaikuttava V&A-museo, joka on nimetty Victorian ja Albertin 
mukaan, ennen saapumista Knightsbridgeen, jossa on mahdollisuus 
laittaa luottokortti ahkeraan käyttöön kuningattaren 
suosikkitavaratalossa eli Harrodsilla. Omakustanteisen lounaan voi 
nauttia vaikkapa yläkerran elegantissa ravintolassa tai yhdessä 
upean elintarvikeosaston lounaspisteistä. Opas palaa noin klo 17:00 
ja kävellään takaisin hotellille (noin 20 min). Omatoiminen 
illallinen.

Lauantai 21.9.
Aamiainen hotellissa. Paikallisopas on ryhmää vastassa hotellin 
aulassa. Bussi vie Buckinghamin Palatsille, jossa ensin seurataan 
vahdin vaihto ja sen jälkeen tutustutaan itse palatsiin. Palatsi on 
auki vain kahdeksan viikkoa vuodessa silloin, kun kuningatar on 
Skotlannissa kesälomalla. Vieraat pääsevät näkemään mm. 
valtionsalit, upean pääportaikon, tanssisalin, useita eri salonkeja 
sekä puutarhan. Käydään myös kulman takana kuningattaren 
hevostalleilla - Royal Mews, jossa hevosten lisäksi on näytteillä 
kuningattaren kultaiset kärryt. Käydään lisäksi kulman takana 
ottamassa pari kuvaa Goring-hotellin edessä, jossa Catherine asui 
yön ennen häitään Williamin kanssa. Yhteinen lounas, jonka jälkeen 
on loppupäivä omaa aikaa tutustua kaupunkiin. 

Lisämaksusta iltavesper Westminster Abbey –katedraalissa. Hinta: 
35,00 e/hlö.
Halukkaat voivat lähteä oppaan johdolla klo 16:00 hotellilta 
Westminster Abbey –katedraaliin noin kolme varttia kestävään 
iltavesperiin, jossa on mahdollisuus kuulla kirkon upeaa kuoroa. 
Tämä katedraali on ollut vuosisatoja kuninkaallisten kruunajais- ja 
vihkikirkko; viimeiset kuninkaalliset, jotka täällä on vihitty, olivat 
prinssi William & Catherine. (Katedraalille mennään yhdessä 
maanalaisella.)

Sunnuntai 22.9.
Aamiainen hotellissa. Paikallisopas tapaa ryhmän hotellissa 
aamiaisen jälkeen. Lähtö bussilla oppaan johdolla parin tunnin 
kaupunkikiertoajelulle, jonka aikana nähdään monia kaupungin 

nähtävyyksiä kuten parlamenttitalo, Trafalgarin aukio, Pyhän 
Paavalin Tuomiokirkko, Pyhän Jaakon Palatsi, Towerin linna jne. 
Monilla nähtävyyksillä on kuninkaallisia kytkyjä! Nautitaan vielä 
yhteinen iltapäivätee kolmioleipineen ja skonsseineen ennen kuin 
bussi vie ryhmän lentokentälle kotimatkaa varten. Finnairin 
reittilento AY 1338 klo 18.05 - 23.00 Lontoosta Helsinkiin.

Hinta: 1075,00 euroa/hlö
Maksuviite: 4323
Ilmoittautumiset: 30.4. mennessä. Muutama paikka jäljellä!
maksut: varausmaksu 250,00/hlö kahden viikon sisällä 
ilmoittautumisesta, loppumaksu 5.8. mennessä. 

Lisämaksu yhden hengen 
huoneesta 290,00 e.  
Yksinmatkustavan pitää 
varata yhden hengen 
huone. Kysy mahdollisesti 
toista yksin matkustavaa 
Helmeriä huonekaveriksi.

Hintaan sisältyy: * 
Finnairin reittilennot Helsinki-Lontoo-Helsinki veroineen * majoitus 
hotellissa kahdenhengen huoneessa, kolme yötä, ohjelman mukaiset 
kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut (Lontoon kiertoajelu, 
käynti Windsorissa, vierailu Kensingtonin palatsissa, vierailu 
Buckinghamin palatsissa, jossa nähdään myös vahdinvaihto sekä 
Royal Mews –hevostallit) * englantilaiset aamiaiset, 1 iltapäivätee, 
2 lounasta (tee/kahvi ja pöytävesi ) * suomalaisen paikallisoppaan 
palvelut koko matkan ajan.

Hotelli:
Grange Strathmore Hotel ****
41 Queens Gate Gardens, London
https://www.grangehotels.com/hotels-london/grange-strathmore/

Lentoaikataulu:
Helsinki-Lontoo AY 1331 klo 8.00 - 9.10 
Lontoo-Helsinki AY 1338 klo 18.05 - 23.00 

HUOM! Ilmoita lisätiedoissa osallistujien nimet siinä muodossa, 
kuin ovat passissa: ensimmäinen etunimi ja sukunimi, sekä 
mahdolliset erikoisruokavaliot ja muut mahdolliset toiveet. 

Matka on lähes täynnä. Ilmoittaudu pikaisesti!
 
Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä vastuullisen 
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.    

Tarkemmat tiedot ohjelmista ja mahdollisista muutoksista löydät 
Helmerien kotisivuilta: www.helmeri.fi.

Kaupunginteatterin syksyn uutuusmusikaaliin, Pieni merenneito,  
on varattu paikkoja ke 4.9.
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Helmerien tapahtumakalenteri 2019

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

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
Ti-ke 19.-20.2. Konserttimatka Tallinnaan: Domingo 240,00 e, 41179
Ke 20.2. 19.00 Fingerpori, Studio Pasila 32,00 e, 4284
To 21.2. 16.00 Vierailu: Hyvinvointilomat ry maksuton

To 28.2. 15.30 Taidesäätiö Meritan näyttely, Nordea 15,00 e, 4365
Pe 1.3. 19.00 HKO:n konsertti, Musiikkitalo 23,00 e, 4378

La 2.3. 13.00 Sammakkokuningas, Willensauna 29,00 e, 41373

Ke 6.3. 19.00 Kirsikkatarha, Kaupunginteatteri 40,00 e, 4297
To 14.3. 09.45 Helmeri-risteily Tallinnaan 50,00 e, 4310
Ke 20.3. 19.00 Sylvia-baletti, Kansallisooppera 84,00 e, 41357
To 28.3. 14.00 Vierailu Keskustakirjasto Oodiin 9,00 e, 4352
La 30.3. 09.00 Musikaalimatka Tampereelle 97,00 e, 41386
Ke 3.4. 19.00 Yhtä matkaa, Kansallisteatteri 32,00 e, 4268
Ke 3.4. 19.00 Comeback, Arena-näyttämö 39,00 e, 4307

Ma 8.4. 19.00 Musta laatikko 13, Kansallisteatteri 31,00 e, 4242

To 11.4. 18.00 Kevätkokous, kirjasto Oodi maksuton

Pe-ma 19.-22.4. Pääsiäismatka Puolan Gdanskiin 545,00 e, 41263

To-su 23.-26.5. Latvian kartanoita ja palatseja hinta ilm. myöhemmin

Ti 28.5. 19.00 Suuri kuorogaala, Kansallisooppera 53,00 e, 41360

Pe-su 16.-18.8. Tallinnan Birgitta-festivaali 298,00 e, 4336

To-su 19.-22.9. Matka: Kuninkaallinen Lontoo 1075,00 e, 4323

MUSIIKKIA JA TEATTERIA

Helsinki, Teollisuuskatu 21, helsinki@matka-agentit.fi Matka
agentit

Suomalainen matkanjärjestäjä

www.matka-agentit.fi - Varaa matkasi 24 H - Vapaa-ajan matkat puh. 010 321 2800
Puhelut 8,28 snt/min (+alv 24%).

TEEMA- JA KIERTOMATKATMATKA-
ELÄMYKSIÄ

2019
- tilaa uusi 

esitteemme!

Elämyksiä ETELÄ-AMERIKASSA
Hienoja nähtävyyksiä, unohtumattomia elämyksiä, 

tangon taikaa! Buenos Aires ja Pampa, lisäretki 
Uruguayn puolelle – onko tämän Sinun 

”kerran elämässä” –matka?

6.-15.11. • alk. 2.495,-

MADAMA BUTTERFLY 
–oopperan ensi-ilta Tartossa
15.-17.3. • 290,-

ERI KLAS 
–oopperagaala Tallinnassa
8.-9.6. • alk. 165,-

TALLINNAN LAULUJUHLAT
5.-7.7. • 340,-
6.-7.7. • alk. 129,-

SAARENMAAN OOPPERAPÄIVÄT 
23.-26.7. • 650,-

TAIDEAARTEIDEN PIETARI 
sis. mm. Eremitaashi ja Fabergé-museo
19.-22.4. • 670,-

ITALIA-SVEITSI: 
mm. Como-järvi, Isola Bella, Lugano
27.-31.5. • 1.275,-

VALLOITTAVA GEORGIA
25.-30.9. • 1.295,-

TAIDEMATKA SANTORINILLE
– maalauskurssi!
 11.-18.10. • 890,-
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TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHTEYSTIEDOT

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2019
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteeri:  Liisa Kotimäki
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Liisa Kotimäki
 Rauni Mononen 
 Anni Purontaa
 Sirkka Warvas
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 27 euroa/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto

Ot
a 

tä
m

ä 
si

vu
 ta

lte
en

!
Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi, helmeri@helmeri.fi
Puhelin 050 428 5588 (päivystys ark. klo 10.00 - 14.00)

Varsinaiset jäsenet: 

Merja Äimänen, puheenjohtaja 
Puhelin 050 541 0285 
merja.aimanen@helmeri.fi 
merja.aimanen@hotmail.fi

Liisa Kotimäki, I varapuheenjohtaja   
Puhelin 050 5418 597 
liisa.kotimaki@helmeri.fi 

Anna-Maija Kunnas     
Puhelin 0400 996 346 
anna-maija.kunnas@smyl.fi

Marja-Terttu Lamminen 
Puhelin: 0505883434 
matela@netti.fi

Rauni Mononen, II varapuheenjohtaja 
Puhelin 050 5148 321 
rauni.mononen@elisanet.fi

Keijo Nyström 
Puhelin 050 501 0255 
keijo.nystrom@kolumbus.fi

Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri 
Puhelin 040 742 0383 
irmeli.satka@gmail.com

Varajäsenet: 

Tuuli Paavola     
Puhelin 044 256 2901 
tuuli.paavola@gmail.com

Sirkka Warvas  
Puhelin 0440 519 391 
sirwaco.warvas@kolumbus.fi 

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

MJK-instituutti
info@mjk.fi
www.mjk.fi

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

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

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

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

Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman 
tilillemme. 

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

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

Työttömyyskassa YTK
www.smyl.fi
Liity YTK Työttömyyskassan jäseneksi



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

SMYL-liiton jäsenedut

SMYL-liiton jäsenmaksu

●	 Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
 ●	 106 euroa koko kalenterivuosi 2019
 ●	 Seniorijäsenyys (yli 65 v) 54 euroa
 ●	 Opiskelijajäsenyys 0 euroa
●	 Kaikki jäsenmaksuluokat ovat 
 verotuksessa vähennyskelpoisia!

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu

Voit halutessasi liittyä samalla kaikkien 
palkansaajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi. 

www.smyl.fi/Liity jäseneksi.

YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on 
92 euroa vuosi 2019.

Täytä 
jäsenhakemus 
www.smyl.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 Merkonomit ry:n jäseneksi! 

Tervetuloa jäseneksi!
Työssäkäyvä, opiskelija, seniori (yli 65 v) -

kaikille löytyy rahanarvoisia jäsenetuja!

Liity heti! www.smyl.fi

Etu on voimassa vuoden 2019 loppuun 
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen mukaisesti. 

Varausohjeet saat maksettuasi jäsenmaksun.

Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan valitsemastasi 
laivayhtiöstä.

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten jäsenetujen 
lisäksi saat liittymisetuna 

15 %:n alennuksen 
päivän majoitushinnasta
TallinnHotels-hotellissa

TallinnHotellit Tallinnassa:

Hotelli Bern  - Aia 10, 10111 Tallinna
Savoy Boutique Hotelli  - Suur-Karja 17, 10148 Tallinna
Hotelli Palace  - Vabaduse väljak 3, 10141 Tallinna

Majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• tervetuloajuoman
• Hotelli Palacessa kuntosali- ja kylpyläosasto 10 euroa
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