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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 2020. 
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. 

Liity työttömyyskassa YTK:n jäseneksi

Turvaa tulevaisuutesi ja huolehdi, että jäsenyytesi on kunnossa molemmissa!

Olethan maksanut vuoden 2020 jäsenmaksun!
SMYL-liitto lähetti maksukirjeet joulukuussa. 
Ota yhteyttä liittoon, jos kirje ei tullut perille 
postilakon seurauksena.



Hyvää alkanutta vuotta 2020, joka on 
Helmereiden 65. toimintavuosi ja 
Helmeri-lehden 60. julkaisuvuosi. 

Hyvä saavutus Helsingin Merkonomeil-
ta. Vuodesta 1960 yhdistyksen aktiivit 
ovat toimittaneet jäsenlehteä yhdistyk-
sen jäsenten ja omaksikin iloksi. Alkuun 
lehteä tehtiin pienempänä monisteena, 
mutta varmasti yhtä innokkaasti. Tekijöi-
tä on aina löytynyt. Koska yhteisömme 
on mukava ja yhtenäinen, on lehteäkin 
hauska tehdä. Esimerkiksi jäsentapahtu-
mista kertominen on mieluista.  Otamme 
lukijoiltamme mielellämme vastaan hyviä 
juttuja ja jutunaiheita Helmeri-tapahtu-
mista ja niihin osallistumisesta. Hannele 
Jantunen kertoi alkuvuonna, että hän teki 
viime vuonna osallistumisennätyksensä 
Helmeri-tapahtumiin. Innostuin asiasta ja 
haastattelin Hannelea  tähän numeroon. 
Hannelen kiinnostuksen kohteita ovat 
ennen muuta teatterit ja näyttelyt. Hän 

muistuttaa, että kaikkien pitäisi käydä 
teatteriesityksissä, sillä niissä aukeaa toi-
nen maailma.

Laskiainen lähestyy, toivottavasti vä-
hän talvisempana kuin tämä tammikuu. 
Laskiaisen jälkeen katoliset ja ortodoksit 
aloittavat paaston; suomen kielen laski-
ainenkin juontaa juurensa useiden tulkin-
tojen mukaan laskeutumisesta paastoon. 
Tämä Helmeri-numero keskittyy hyvään 
oloon ja keveisiin juomiin. Ruokanurkka-
us tarjoilee meille muun muassa terveel-
lisiä smoothie-juomia, teeseremoniajut-
tu puolestaan vie meidät hyvää tekevien 
teenautintojen pariin. Helmeri-tapahtu-
mistakin löydät kevään uusia hyvänolon 
tapahtumia: jalkahoitoja Prakticumissa 
sekä käsihoitoa ja luonnonkosmetiikkaan 
perustuvaa ihonhoitoneuvontaa kauneus-
hoitola Villi Vadelmassa. Lähde viettä-
mään rentouttavia iltoja kanssamme.

Kun on näin juhlava vuosi, niin syys-

matkamme suuntautuu Ranskan ihanil-
le samppanjanviljelysalueille Reimsin 
kaupunkiin ja Champagnen maakuntaan. 
Reims on vanha kulttuurikaupunki, jos-
sa on kuuluisa Reimsin katedraali, mutta 
siellä syödään hyvin ja nautitaan tietysti 
samppanjaa. Kun kävin kerran pikavierai-
lulla Reimsissa, hämmästyin – ja tietys-
ti ilahduin - paikallisessa pikkubaarissa, 
kun hanajuomana oli vain samppanjaa. 
Onnea Helmerit ja Helmeri-lehti!

Hyvää vuoden jatkoa lukijoillemme. 
Toivottavasti näemme taas erilaisissa 
Helmeri-tapahtumissa. Uusia tapahtu-
mia on suunnitteilla, joten vieraile myös 
Helmerien kotisivuilla www.helmeri.fi.

Merja Äimänen

Helmerien toimintaa 65 vuotta

Pääkirjoitus

Kevät keikkuen tuleepi,
ilon kanssa ilmestyypi.
(Gabriel Calamnius)
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än ja mustan teen välimuoto. 
Monen teeharrastajan kipinä 
on saanut alkunsa oolongin 
maistelusta. Teetä haudutet-
tiin 100:ssa asteessa yli kolme 
minuuttia. Erittäin miellyttä-
vän makuinen tee useamman 
haudutuskerran jälkeenkin. 
Gaba–teellä sanotaan olevan 
rauhoittava vaikutus.

Neljäntenä teenä maiste-
limme Hadong Red -punaista/
mustaa teetä Etelä-Koreasta. 
Itä-Aasiassa mustaa teetä kut-
sutaan punaiseksi teeksi vä-
ristä johtuen. Myös musta tee 
haudutetään 100:ssa asteessa, 
mutta lyhyemmän aikaa, 2-3 
minuuttia. Kannuun ei laitettu 
kantta haudutuksen ajaksi, jot-
ta teehen saadaan paras mah-
dollinen maku. Hadong Red 

tuoksui suklaalta, mikä on 
tyypillistä korealaiselle teelle. 
Etelä-Korea on vähemmmän 
tunnettu teentuottaja, mutta 
laatu korvaa määrän. 

Viides tee oli Royal 2012, 
tumma tee Kiinasta. Tum-
ma tee on teetä, johon kuu-
luu olennaisesti mikrobinen 
kypsyminen. Tämä tee hau-
dutettiin savikannussa, joka 
kasteltiin ulko-ja sisäpuolelta 
sitomaan lämpöä ja pehmen-
tämään teen makua. Ensim-
mäinen haudutus kaadettiin 
teemaskotille ja vasta toinen ja 
kolmas haudutus maisteltiin. 
Tummaa teetä käytetään loh-
tu- ja meditaatioteenä sen rau-
hoittavan vaikutuksen vuoksi. 
Teeseremonioissa se on myös 
suosittu teelajike.

❦	 Teksti: Marja-Terttu Lamminen
 Kuvat: Marja-Terttu Lamminen, 
 Merja Äimänen

Helmereille oli varattu 
teemaistelu lokakuisena 
sunnuntai-iltapäivänä. 

Sää oli harmaa ja sateinen, 
lämmittävä tee varmaankin 
maistuisi. TeeMaa-teehuonella 
saimme tutustua Mika Han-
nolan opastamana viiteen eri-
laiseen haudutettuun teehen. 

Aloitimme maistelun val-
koisella, kiinalaisella Pre-
mium Bai Mudan - suomek-
si valkoinen pioni - teellä. 
Valkoinen tee on miedoin 
ja vähiten käsitelty teelaatu. 
Valkoiset teet sisältävät kär-
kisilmuja, joissa on korkein 
kofeiinipitoisuus. Tämä tee 
haudutettiin 90 asteessa 3-7 
minuuttia. Maistoimme kol-
me haudutusta samoista tee-
lehdistä. Oli mielenkiintoista 

huomata, miten maku muuttui 
eri haudutuskerroilla.

Toisena teenä maistoimme 
vihreää japanilaista Miyaza-
ki Sencha -teetä. Vihreä tee 
haudutetaan 60-70 asteessa. 
Vihreästä teestä tulee helposti 
kitkerää, jos sitä haudutetaan 
liian korkeassa lämpötilassa. 
Kitkeryyttä saa pois vettä li-
säämällä. Tuoksutellessamme 
haudutettuja teenlehtiä saattoi 
tuntea selvästi merilevän tuok-
sun. Ensimmäisessä haudutuk-
sessa Miyazakin maku tuntui 
hyvin voimakkaana, ja maku 
miedontui seuraavilla hau-
dutuskerroilla. Vihreän teen 
haudutetut lehdet voi käyttää 
ruoanvalmistuksessa, vaikka-
pa lettutaikinaan. 

Kolmas tee oli Gaba oolong 
Taiwanista. Oolong-teet ovat 
hyvin monipuolinen valikoi-
ma erilaisia lajikkeita, yksin-
kertaistaen sanottuna vihre-

Helmerit teemaistiaissa 27.10.2019Tee lämmittää 
ja rauhoittaa

Teeseremonian vetäjä Mika Hannola tutustutti Helmeri-ryhmän 
teen saloihin.

Maistettuja teelaatuja.
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Teemaistelussa oli mielen-
kiintoista saada haistella teen 
lehtiä kuivana ja haudutuksen 
jälkeen sekä maistaa teetä use-

ana haudutuksena, huomata 
kuinka sekä tuoksu että maku 
muuttuivat kerta kerralta. Ja 
huomata kuinka erilaisia eri 

teelaadut ovat, ja mikä ero on 
pussiteen ja hyvän haudutetun 
teen välillä. 

Lisätietoja teestä 
https://teemaa.fi/

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

Työjärjestys
1. Kokouksen avaus

2. Läsnäolijoitten toteaminen

3. Kokouksen järjestäytyminen
 
 Valitaan kokouksen
  - puheenjohtaja
  - sihteeri 
  - kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  - kaksi ääntenlaskijaa

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Kevätkokousasiat
1. käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus,  

tilinpäätös sekä tilin- ja toiminnantarkastajan 
kertomus

2. päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
3. valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitse-

mat edustajat 

7. Ilmoitusasiat

8. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!

Helsingin Merkonomit ry:n hallitus

Kutsu Helsingin Merkonomien sääntömääräiseen 
kevätkokoukseen tiistaina 7.4.2020

kello 17.30
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Uutisia

Teksti: Liisa Kotimäki

Hyvin harva tekee koko uransa samassa työpaikassa tai edes 
samalla alalla. Monet opiskelevat ainakin toisen ammatin, jos-
sain vaiheessa elämänsä aikana. Aiemmin ajattelimme, että yksi 
ammatti riittää koko työuran. Työura valittiin ja kouluttaudut-
tiin jo nuorena varhaisessa vaiheessa. Myöhemmin hankimme 
itsellemme tietojen ja taitojen täydennyskoulutusta, joka toi 
työtehtävässä uusia valmiuksia ja osaamista. 

Ammatin ja työn saattaa joutua tai pääsee valitsemaan useita 
kertoja elämänsä aikana. Ensin koulutukseen ja sitten työelä-
mään. Nyt kuitenkin työpaikkoja vähennetään ja ammatteja 
häviää ja uusiakin syntyy. Tilanne on haastava.

Etenkin nuoret hakevat työelämässä paikkaansa ja vaihtavat 
muita ikäryhmiä helpommin työtä esimerkiksi kesätöiden, työ-
harjoitteluiden ja määräaikaisten työsuhteiden takia. Nuorten 
pitäisi edetä pian peruskoulun jälkeen löytämällä paikkansa 
koulutuksessa tai työelämässä. 

Lukukeskuksen järjestämässä keskustelussa kysytään, miltä 
heikko lukutaito näyttää ammattilaisten silmin. Opintojen jat-
kaminen peruskoulun jälkeen on yksi tehokkaimmista tavoista 
ehkäistä syrjäytymistä. Miten koulu ja opettajat voivat tukea 
erityisesti heikkoja lukijoita lukemisessa ja lukutaidon kehit-
tämisessä? 

”Meillä jokaisella on vastuu siitä, että kaikki lapset ja nuoret 
saavat kehittää lukutaitoaan tasolle, joka riittää arjessa ja toisen 
asteen opinnoissa. Koulussa tähän tarvitaan kaikkien aineiden 
opettajien panosta, kuten opetussuunnitelmaperusteissakin sa-
notaan”, toteaa lukutaitotutkija Sari Sulkunen.

Lukukeskus osallistui Educa-messuihin jakamalla sisältöjä 
ja tietoa lukemisesta ja lukutaidosta opettajille. Vuonna 2020 
Lukukeskus tarttuu lukutyön ajankohtaisiin ja mm. PISA-tu-
losten esiin nostamiin haasteisiin suuntaamalla toimintaansa 
etenkin heikommissa asemissa oleville kohderyhmille, kuten 
mm. syrjäseutujen koulut, monet toisen asteen oppilaitokset ja 
erityisryhmät kuten maahanmuuttajat.

Lukukeskus puolustaa lukemista ja lukutaitoa toiminnan ja 
asiantuntijuuden kautta. Tavoitteidensa saavuttamiseksi se te-
kee tiiviistä yhteistyötä kirjastojen, koulujen ja muiden alan 
toimijoiden kanssa. Lukukeskus kokoaa tietoa lukemisesta ja 

lukutaidosta sekä toimii asiantuntijana kansainvälisissä verkos-
toissa. Lukukeskus järjestää ainoana Suomessa järjestelmälli-
sesti kirjailijavierailuja, jotka edistävät lukuintoa ja lisäävät 
kirjailijoiden toimeentuloa. Se julkaisee myös kirjallisuuslehtiä 
lapsille ja nuorille sekä kirjallisuuskritiikin nettilehteä. 
www.lukukeskus.fi.

Lähde: Lukukeskus, tiedote 22.1.20
https://lukukeskus.fi/

Monet opiskelevat elämänsä 
aikana toisen ammatin

Lukeminen ehkäisee syrjäytymistä  
- aihe esillä opetusalan Educa-messuilla

Helsingin kaupungin aineistopankki Kuva: Marianne Saviaho

Tutustu Ammattinetti-verkkopalveluun, joka tarjoaa tietoa 
ammateista ja aloista ja Opetushallituksen sivuilta ammatillisen 
koulutuksen tarjontaan.

Linkit:
www.ammattinetti.fi
www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-koulutus-
suomessa

Tuoreet PISA-tutkimukset osoittavat heikkojen lukijoiden  
määrän hälyttävän kasvun. 15-vuotiaista jo lähes 14 prosenttia 
jää ilman jatko-opintoihin riittävää lukutaitoa. Aihetta käsiteltiin 
Educa-messuilla 24.1.

Keskustakirjasto Oodi (kuva: Merja Äimänen)
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Helsingin Merkonomien syysvuosikokous pidettiin 7. mar-
raskuuta 2019 Keskustakirjasto Oodissa Helsingissä. Vuosiko-
kouksen puheenjohtajana toimi Keijo Nyström. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat. 

Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio vuodelle 2020. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu-
osuudeksi vahvistettiin entinen eli 27 euroa. Seniorijäsenten 
maksuosuus on edelleen 12 euroa ja opiskelijajäsenten 0 euroa.

Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet seuraavaksi kaksi-
vuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle. Päätettiin, että hallituksen 
jäsenten lukumäärä pysyy entisen suuruisena: puheenjohtaja, 
kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Erovuoroiset hal-
lituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valittiin jatkamaan 
myös uudessa hallituksessa. Syyskokous valitsi myös vuoden 
2020 tilin- ja toiminnantarkastajat.

 

Helmerien hallitus 2020

Puheenjohtaja 
Merja Äimänen

Varsinaiset jäsenet:
Liisa Kotimäki
Anna-Maija Kunnas
Marja-Terttu Lamminen
Rauni Mononen
Keijo Nyström
Irmeli Satka

Varajäsenet:
Tuuli Paavola
Sirkka Warvas

Tilin- ja toiminnantarkastus 2020

Timo Tarkela, HM-tilintarkastaja
Anni Purontaa, toiminnantarkastaja

Varalla:
Tilintarkastustoimisto Ojala ja Tarkela Oy (tilintarkastus)
Irene Uimonen (toiminnantarkastus)

Helmerien ja SMYL-liiton  
syyskokoukset pidettiin marraskuussa

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n syys-
liittokokous pidettiin lauantaina 9. marraskuuta Lapland Hotels 
Bulevardissa Helsingissä.

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 talousarvio ja toi-
mintakertomus. Liittokokous vahvisti myös uudet vuosittaiset 
jäsenmaksut ja niiden perusteet. Varsinaisen jäsenen liiton osuus 
vuonna 2020 on 82 euroa, opiskelijajäsenen 0 euroa ja senio-
rijäsenen (yli 65 v.) 44 euroa. Ainais- ja kunniajäsenten liiton 
maksuosuudeksi vahvistettiin 35 euroa. 

Liiton hallituksessa jatkavat Helsingin Merkonomien edusta-
jina Liisa Kotimäki, Keijo Nyström ja Merja Äimänen.

SMYL-liiton syyskokous pidettiin marraskuussa Helsingin 
keskustassa Lapland Hotels Bulevardissa. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Sakari Mikkola Kouvolan Merkonomeista 
(kuvassa vas.).  Pöydän ääressä Sakarin lisäksi kokousedustajia: 
liiton puheenjohtaja Markku Mikkola Kouvolasta, Keijo Nyström 
Helmereistä ja Heljä Haapala Kotkasta.

Merja Äimänen

Osaamisen arviointi muuttuu ammatillisissa perustutkinnois-
sa 1.8.2020 alkaen, kun ensimmäiset uudistetut perustutkin-
tojen perusteet tulevat voimaan. Näissä tutkinnon perusteissa 
käytetään yhteisiä arvioinnin kriteereitä, joita sovelletaan 
kaikkiin tutkintokohtaisiin ammatillisiin tutkinnon osiin. 
Tutkinnon perusteet on julkaistu ePerusteet -palvelussa 
(https://eperusteet.opintopolku.fi) 1.1.2020 alkaen.
Lähde: Opetushallitus
https://www.oph.fi

Osaamisen arviointi muuttuu 
2020 - ammatillisten perustut-
kintojen perusteet uudistuvat

Kokousuutisia
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Hannele  
– kaikkiruokainen teatterissa kävijä

❦	 Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Hannele Jantunen, pitkäai-
kainen Helmeri ja muu-
taman vuoden hallitus-

työssäkin mukana ollut jäsen, 
on Helmerien kulttuuritapah-
tumien aktiivinen osallistuja, 
etenkin teattereissa ja muse-
oissa kävijä.

Hannele kertoo, että hä-
nen teatteri-intonsa syttyi jo 
nuorena Martta-toiminnassa, 
jolloin käytiin talvisin teatte-
riretkillä ja kesäisin kesäteat-
tereissa. Eläkkeelle jäämisen 
jälkeen Hannelen teattereissa 
käynti on lisääntynyt. Museoi-
den maailma avautui laajem-
min vasta sen jälkeen, kun 
Hannele hankki Museokortin 
runsas vuosi sitten.

Viime vuosi oli Hannelen 
teatterivierailujen ennätysten 
vuosi: kalenterinsa mukaan 
hän kävi kolmessatoista eri 
esityksessä. Viiden vuoden 
aikana Hannele on nähnyt 31 
näytelmää ja parhaimmillaan 

ten Heidi Heralasta, Sanna 
Saarijärvestä ja Ulla Ta-
panisesta, miehistä Jouko 
Klemettilästä, Juha Mu-
jesta ja Martti Suosalosta. 
Heidän näytelmänsä saavat 
minut usein teatteriin.

– Toki iki-ihana Seela Sella 
on myös suosikkini, muis-
tuttaa Hannele ja kertoo, 
miten hän innoissaan kau-
pungilla Sellan nähdessään 
spontaanisti tokaisi, miten 
ihanaa nähdä hänet elävä-
nä. Seela Sella vastasi hy-
myillen: Niin, tässähän mi-
nä olen!
Hannele kertoo lukevan-

sa mielellään elämänkertoja, 
varsinkin näyttelijöiden elä-
mänkertoja. Häneen teki suu-
rimman vaikutuksen edellis-
vuonna kuolleen, turkulaisen 
Maija Karhin kirja Samppan-
jaluonne, minäkö? Hannele oli 
kiittänyt siitä Karhia henkilö-
kohtaisesti.

kolmena päivänä peräkkäin.  
– Olen kaikkiruokainen teat-

terien suhteen. Suosikkejani 
ovat musikaalit ja monolo-
giesitykset. Viime vuonna 
ihastuin esimerkiksi Taneli 
Mäkelän Mies, joka rakasti 
järjestystä ja Heidi Heralan 
Everstinnaan. Molemmat 
ovat hienoja, yhden taitavan 
näyttelijän esityksiä. Hel-
singin kaupunginteatterin 
viimeisimmät musikaalit, 
Kinky Boots ja Pieni me-
renneito, ihastuttivat myös 
minua.
Hannele Jantunen suositte-

leekin teatteria kaikille, koska 
se avaa hänen mukaansa ihan 
toisen maailman. ”Ei ole näy-
telmää, joka ei jättäisi jotain 
ajateltavaa, vaikka siitä ei kat-
sellessa paljon pitäisikään.”
– Lasse Pöysti ja Sylvi Salo-

nen olivat aikoinaan suosik-
kinäyttelijöitäni, nykyisistä 
naisnäyttelijöistä pidän eni-

Paitsi teattereihin Hanne-
le kannustaa lähtemään mu-
kaan erilaisiin näyttelyihin ja 
museoihin, joista aina löytää 
uutta ja yllättävää. Tämän 
vuoden alussa Hannele oli 
Helmerien mukana Ateneu-
min Schjerfbeck-näyttelyssä 
Maailmalta löysin itseni ja on 
tulossa myös helmikuun alun 
HAMin Mieliala – Helsinki 
1939-1945 -näyttelyyn. Vii-
me vuonna näyttelykäyntejä 
Hannelelle kertyi kaksitoista. 
Siitä hän kiittää paitsi Helme-
reiden mielenkiintoisia näyt-
telyvalintoja myös mainiota 
Museokorttia.

Kiitos, Hannele, että olet 
noin innokkaasti mukana toi-
minnassa. Laskekaa muutkin 
tämän vuoden kulttuuritapah-
tumianne. Helmeri-tapahtu-
mien innokkain osallistuja 
palkitaan vuoden lopussa!   ❦

Museoiden maailma avautui laajemmin 
vasta sen jälkeen, kun Hannele hankki 
Museokortin runsas vuosi sitten.

Hannele ihasteli Ateneu-
min Schjerfbeck-näytte-
lyn tauluja ja yläkerran 
vanhanajan kahvilaa.
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Hannele  
– kaikkiruokainen teatterissa kävijä

Uutisia

Partnerimaana naapurimme Viro

Vuosittain Helsingin Messukeskuksessa järjestettävät Matka-
messut on vuodesta toiseen erittäin suosittu yleisötapahtuma. 
Matkailualan tapahtumakokonaisuus keräsi tammikuun 16. - 19. 
välisenä aikana yhteensä 68 300 kävijää.

Matkamessuille saavuttiin hakemaan inspiraatiota kesän mat-
koihin. Myös vastuullinen matkailu kiinnosti messukävijöitä. 
Matkailuajoneuvot olivat esillä samaan aikaan järjestetyillä 
Caravan-messuilla. Messuille tultiin unelmoimaan tulevista 
matkoista. 

Matkamessujen tiedotteen mukaan 42 prosenttia kävijöistä 
tarkasteli erityisesti matkatarjouksia. Kevään ja kesän matkoille 
vinkkejä ja inspiraatiota haki yli 80 prosenttia kävijöistä. 

Vastuullisuus kiinnosti kuluttajia; yli puolet kävijöistä ko-
ki saaneensa messuilta uutta tietoa ja inspiraatiota kestävistä 
ja ekologisista matkustusmuodoista sekä luonnon monimuo-
toisuuden säilyttämisestä matkakohteissa. Ensimmäistä ker-
taa Matkamessujen yhteydessä järjestettiin myös Maata pitkin 
-matkamessut. 

Matkamessut 2020  
nosti taas matkailuintoa 

SMYL:n toiminnan-
johtaja Anna-Maija 

Kunnas kylpy- 
paljussa Viron 

osastolla.

Kotimaan matkailu nosteessa
Kotimaan kohteiden perässä messuille tuli 60 prosenttia kävi-
jöistä, yli 80 prosenttia kävijöistä kaipasi vinkkejä erityisesti 
kotimaan luontokohteista ja minilomista. 

Teemamaa Viro vahvasti esillä messuilla
Tapahtumakokonaisuudessa oli mukana 997 näytteilleasettajaa 
89 eri maasta. Ensimmäistä kertaa tapahtumassa mukana olivat 
Mongolia ja Sierra Leone. Matkamessujen partnerimaa oli Viro, 
joka oli näyttävästi esillä 56 näytteilleasettajan voimin. 

Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkames-
sut järjestetään seuraavan kerran 16.–19.1.2021 Messukeskuk-
sessa Helsingissä. 
Lähde: Matkamessujen tiedote 19.1.20

Suosittu Museokortti
 

Vuonna 2015 käyttöön otettu Museokortti on lisännyt 
suomalaisten museokäyntejä selvästi. Museokortti-asiak-
kaat sekä museovierailut ovat lisääntyneet vuosi vuodel-
ta. Viime vuonna Museokortilla maksettiin 1,4 miljoonaa 
museokäyntiä, edellisvuonna miljoona.

Myös kulttuuria harrastavat Helmerit ovat Museokortin 
innokkaita käyttäjiä. Lisääntyneen kortin käytön huomaa 
Helmereiden varaamissa opastetuissa näyttelyissä.
https://museot.fi/museokortti

Museot Suomessa
Suomessa on 150 ammatillisesti hoidettua museota, jotka 
vastaavat runsaasta 300 museokohteesta. Lisäksi Suo-
messa lähes tuhat lähinnä vapaaehtoisvoimin ylläpidettyä 
paikallismuseota.

Valtakunnallisia museoita ovat Suomen kansallismu-
seo, Kansallisgalleria sekä Luonnontieteellinen keskus-
museo.

Yli kahdenkymmenen maakuntamuseon ja neljäntoista 
aluetaidemuseon tehtävänä on oman alueensa museotoi-
minnan ohjaaminen ja edistäminen. Opetus- ja kulttuu-
riministeriön nimeämiä valtakunnallisia erikoismuseoita 
on 16 ja ne koordinoivat oman erikoisalansa valtakunnal-
lista tallennus-, tutkimus- ja näyttelytoimintaa. Lisäksi 
puolustusministeriö on nimennyt Sotamuseon valtakun-
nalliseksi sotahistorian erikoismuseoksi.

Museo- ja kulttuuriperintöasiat opetus- ja kulttuuriministeriössä
Ministeriössä museo- ja kulttuuriperintöasiat kuuluvat 
kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle. Yliopistojen mu-
seotoiminta kuuluu yliopistojen ohjaus- ja rahoitusjär-
jestelmän piiriin ja siitä vastaa korkeakoulu- ja tiedepo-
litiikan osasto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Museoviras-
to toimii valtakunnallisena asiantuntijana, kehittäjänä ja 
vastuuviranomaisena museoihin, kulttuuriperintöön ja 
kulttuuriympäristöön liittyvissä asioissa.
Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö
https://minedu.fi 

Koonnut: 
Merja Äimänen
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Helmerin ruokanurkkaus
❦	Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Pinkki smoothie 
200 g pakastepuolukoita
200 g pakastemansikoita
2 kpl limettiä
2 kpl banaania
2 dl kookosmaitoa
1 rkl Foodin raakakaakaonibsejä
1 rkl kanelia
1 rkl vaniljasokeria
Kuori lime terävällä veitsellä hedelmälihaa myöten. Kuori ba-
naanit ja lisää kaikki raaka-aineet tehosekoittimeen ja soseuta 
tasaiseksi juomaksi. Maista ja lisää tarvittaessa oman maun 
mukaan makeutta. Lisää vettä sen verran, kuinka kiinteän juo-
man haluat.

Parhaat Smoothie-reseptit

Marjainen punainen smoothie
400 g jäisiä pakastemarjoja 
esim. yhdistelmä marjasekoitusta: mansikoita, mustaherukoita 
ja vadelmaa.
1 dl karpalomehua
3 kpl banaania
3 cm pala tuoretta inkivääriä
1 tl Chian siemeniä
2 rkl hunajaa
ripaus suolaa
n. 2 dl vettä
Kuori ja pilko banaanit ja inkivääri muutamaan osaan. Lisää 
kaikki raaka-aineet, vettä lukuun ottamatta tehosekoittimeen. 
Soseuta tasaiseksi ja lisää vettä seokseen, kunnes olet saanut 
halutun koostumuksen. Maista ja lisää makeutta saadaksesi ha-
lutun lopputuloksen. 

Terveydeksi

Vitamiinirikkaat ja terveelliset Smoothie-juomat val-
mistuvat kädenkäänteessä ihanista tuoreista raaka-ai-
neista, tuoden energiaa ja keveyttä talveen. Helpota 
kiireistä arkea nopeasti valmistuvilla kunnon välipa-
loilla. Käytä marjoja, hedelmiä, kasviksia ja yrttejä 
sekä maitotuotteita. Smoothiesta saat C-vitamiinia ja 
paljon kuitua, joka pitää sinut pitkään kylläisenä. Se 
voi olla aamupala, välipala tai iltapala. 

Testaa myös Smoothien pohjaksi esimerkiksi ome-
naa, persikkaa, avokadoa, pinaattia, lehtikaalia 

ja siemeniä (chia, pellavarouhe) sekä mausteeksi 
vaikkapa kuusenkerkkäjauhetta.

Valitsin tähän muutaman herkullisen Smoothie-
reseptin, joista saa uusia ideoita niin aloitteleva 
smoothien tekijä kuin smoothie-mestari. Annoksis-
ta tulee noin kolme-neljä lasillista.
Raikasta ja rentouttavaa viikkoa jokaiselle!

Vihreä smoothie
2 kpl kiiviä
1 kpl mango
1 kpl limetti
2 kpl klementiiniä
puolikas kurkku
neljännes ananasta
kaksi isoa oksaa minttua
1 rkl pellavansiemeniä
1 tl Matcha-jauhetta

Kuori ja pilko tuoreet hedelmät paloiksi. Kurkkua ei tarvitse 
kuoria. Lisää kaikki ainekset tehosekoittimeen ja soseuta 
juomaksi. Maista ja lisää tarvittaessa yrttejä ja vettä. Troop-
pisuutta saat lisää, kun laitat enemmän ananasta. Vihreä väri 
tulee pääasiassa Matcha-vihreäteejauheesta. Koristele an-
nokset esimerkiksi tuoreella mintulla.

Nämä smoothiet syntyvät 
mm. suomalaisista pakas-
temarjoista, banaaneista. 
Nauti smoothie aamu- tai 
välipalana.

Virkistävä vihreä smoothie. 
Nauti vaikkapa kiireisen päivän 
välipalana ja jaksat taas.
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Helmerin ruokanurkkaus

TERVEYSSHOTTI
Inkivääri on tunnettu monipuolisista terveysvaikutuksista. 
Flunssakauden oireisiin auttaa helposti valmistuva sitruuna-
inkiväärishotti. Tehokas voimajuoma valmistuu nopeasti ja säi-
lyy jääkaapissa viikon. Nauti yksi shotti päivässä, noin puoli 
desiä. Nauti kylmänä.

Sitruuna-inkiväärishotti 
80 g raastettua inkivääriä
1 kpl sitruunaa
2 rkl hunajaa
6 dl keitettyä vettä
Keitä vesi. Kuori inkivääri ja raasta se karkeaksi raasteeksi 
kulhoon. Lisää keitetty vesi ja hunaja inkivääriraasteen jouk-
koon ja anna jäähtyä (n. 15 min) huoneen lämpöiseksi. Purista 
mehu sitruunasta ja lisää se kulhoon jäähtyneeseen nesteeseen. 
Huom. Shotti maistuu omituiselta, jos sitruuna laitetaan läm-
pimään veteen. Siivilöi vielä lopuksi ja kaada juoma pulloon. 
Säilytä jääkaapissa. 

Vinkki: Shotin voi maustaa myös yrteillä. Kokeile esimerkiksi 
minttua. Pieni yrttinippu lisätään keitettyyn veteen yhdessä in-
kiväärin kanssa.

Piristävät hyvän 
olon shotit

1. Lämmitä 5 dl kädenlämpöiseksi ja liuota joukkoon 50 g hiivaa, 
2 dl sokeria tai vähemmän, 1 rkl kardemummaa ja 1 tl suolaa. 
Lisää muna. Alusta 15-16 dl vehnäjauhoja taikinaan vähitellen.  
Lisää 150 g pehmeää voita tai margariinia.

2. Peitä taikinakulho liinalla ja anna kohota lämpimässä, vedot-
tomassa paikassa noin 40 minuuttia. Älä kiirehdi! Rauhassa 
kohonnut taikina takaa kuohkeat pullat.

3. Jaa taikina 24 osaan ja pyöritä jauhotetulla alustalla pyöreiksi 
pulliksi. Pyöritä pullaa kämmenkupissa ja paina samalla ke-
vyesti pöytää vasten. Laita pullat leivinpaperin päälle pellille 
ja kohota liinan alla 15 minuuttia.

4. Kuumenna uuni 225 asteeseen. Voitele pullat kananmunalla. 
Ripauta pinnalle raesokeria, mikäli haluat perinteisen koris-
telun (uudet koristeet kohdassa 5). Paista 10-12 minuuttia, 
kunnes pullissa on kullanruskea pinta.

5. Koristele pullat halutessasi: Sivele kuumat pullat sulalla 
margariinilla. Ripota päälle nonparelleja tai pyöräytä pulla 
(erikois)hienossa sokerissa.

6. Leikkaa jäähtyneistä pullista hattu. Sipaise pullien pohjal- 
le vadelmahilloa tai viipale mantelimassaa. Lusikoi tai pur-
sota päälle kermavaahtoa. Aseta pullien päälle hatut ja her-
kuttele.

HYVÄN PULLAN SALAT
•	 Ota	raaka-aineet	pari	tuntia	aikaisemmin	huoneenlämpöön,	

jotta kylmyys ei hidasta hiivan toimintaa.
•	 Käytä	puolikarkeita-	 tai	erikoisvehnäjauhoja.	Näistä	muo-

dostuu alustaessa paras sitko.
•	 Lisää	jauhoja	vähitellen,	alusta	eli	vaivaa	sitko	taikinaan,	

kunnes se irtoaa kulhon reunoilta. Näin pullat pysyvät pyö-
reinä ja rakenne ilmavana.

Valmista gluteenittomat pullat käyttämällä 7 dl gluteenitonta 
jauhoseosta, 2 dl riisijauhoja ja 2 tl psylliumia. Lisää psyllium 
hiivan, suolan ja sokerin kanssa kädenlämpöiseen maitoon. 
Alusta normaalisti. Leivo pullat heti ja kohota vain kerran.
Makoisaa laskiaista! 

Rauni Mononen

NÄIN TEET TÄYDELLISET LASKIAISPULLAT
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To 20.2. klo 19.00
Steve Martin:

Tähtisadetta
Kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

”Ihan järjetön komedia”

Ohjaus: Mika Eirtovaara
Rooleissa: Peter Ahlqvist, Katja Küttner, Vappu Nalbantoglu,  
Mikko Penttilä

Hinta: 36,00 euroa
Maksuviite: 4857
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Helmeri-vetäjä: Seija Kuusinen

Ke 26.2. klo 17.00 -18.30
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry
Muonamiehentie 7, Pitäjänmäki
00390 Helsinki
 
HESY muutti Pitäjänmäkeen uusiin tiloihin marraskuussa. 
Helmerit saavat tilaisuuden päästä kurkistamaan sisään avaraan 
uutuuttaan hohtavaan HESY-keskukseen keskiviikkona 26.2. klo 17. 
Illan emäntinä HESYstä toiminnanjohtaja Pirjo Onza ja 
yhdistyskoordinaattori Hilkka Ekholm.

Näihin seuraaviin kysymyksiin saamme illan aikana vastauksia:
Uudet toimitilat HESYllä! Miten HESY sai alkunsa? Miten toiminta 
rahoitetaan? Miten toimintaa voi tukea? Minulla on tavaraa, jota 
haluaisin lahjoittaa, miten toimin? Eläintarvikepuoti ja sen tarjonta. 
Miksi eläimille tarvitaan turvakoteja? Otatteko lisää eläimiä HESYyn? 
Kuka hoitaa eläimiä?
Mitä eläimiä HESYssä asuu ja miten ne ovat päätyneet HESYyn? Mitä 
eläimet syövät? Mistä eläinten ruoka tulee? Miten HESYssä toimitaan, 
jos eläin sairastuu? Miten voin saada oman kissan HESYstä?
Milloin voisin tulla vierailemaan yksin tai ryhmässä? Miten pääsen 
vapaaehtoiseksi? Millainen on työpäivä HESYssä?
 
Tältä sivulta löydät HESYn toivelistan:  
https://hesy.fi/tavaralahjoitukset.
Toivelista elää tarpeiden mukaan, mutta 
esim. kissojen märkäruokaa tarvitaan 
aina, sitä ei ole koskaan liikaa. 
Lakanoitakin (ja muita pyyhkeitä yms.) 
menee nyt, kun siivousrutiinit kuluttavat 
niitä; eli saa tuoda.
Eläintarvikepuodista voi ostaa HESYn kan-
natustuotteita esim. kalenteri 2020, kier-
rätettyjä, kissojen, koirien ja kanien tarvikkeita; takkeja, remmejä, 
kaulapantoja, harjoja.
 

Osallistumismaksu: 5,00 euroa/ henkilö.
Maksuviite: 4954
Sitovat ilmoittautumiset (www.helmeri.fi) ja  
maksut 19.2. mennessä.
Ryhmän koko max. 30 henkilöä.
Tarjolla on pientä purtavaa ja juomista.
 
Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan 
sähköpostitse: liisa.kotimaki@helmeri.fi

Perille pääset esim. Elielinaukiolta busseilla: 321, 322, 332, 345. 
Pysäkki: Konalan puisto. Kävelyä n. 500 m. Katso tarkemmin: 
reittiopas.fi. Omalla autolla tulevat löytävät parkkipaikan joko HESYn 
pihalta tai kadun varrelta.
 
Tervetuloa tutustumaan uuteen HESY-keskukseen!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

La 29.2.
Oopperamatka Tampereelle
CARMEN
Tampere-talo

Päivämatkan aikataulu:
Klo 10.00 Lähtö bussilla Helsingistä (Kiasma)
Lounas Tampereella
Klo 15.00 Carmen-ooppera Tampere-talossa
Klo 17.30 (noin) Lähtö kotimatkalle Helsinkiin
 
Matkan hinta: 150 euroa
Maksuviite: 4909
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Matkan järjestäjä: ED-Matkat

To 5.3. klo 19.00
Emily Brontë – Jo Clifford

Humiseva harju
Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
 
Emily Brontën Humiseva harju Suurella näyttämöllä

Ohjaus: Lauri Maijala
Rooleissa:Rauno Ahonen Tohtori, Oona Airola Cathy, Markku Haussila 
Hindley, Vuokko Hovatta Frances, Markus Järvenpää Heathcliff, Martti 
Manninen Edgar, Sonja Pajunoja Isabella, Matti Olavi Ranin Earnshaw, 
Leena Rapola Nelly, Matti Rasila Linton, Mikko Helenius Muusikko
 
Hinta: 42,00 euroa 
Maksuviite: 4886
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

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.

Tapahtumakalenteri
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Tapahtumakalenteri

To 19.3. klo 17.-19.30
Hemmotteluilta

Kauneuspuoti Villi Vadelma
Intiankatu 25, Kumpula, 
00560 Helsinki

Tule viettämään iltaa hyvinvoinnin pariin!
Järjestämme Helmereille hemmotteluhetken Villi Vadelman hoitolan 
uusituissa tiloissa. Tule nauttimaan samalla hyvästä seurasta Helme-
ri-porukan kesken.

Aluksi kuulemme Hannan palveluista ja tuotteista ja kuulemme vin-
kit talvi-kevät-ihonhoitoon.
Teemme illan aikana toisillemme minimanikyyrit eli pika-käsihoidot 
kosmetologien opastuksessa.

Hemmotteluillan aikana mahdollisuus tuoteostoihin erikoiseduin, 
saat myös pienet tuotenäytteet mukaasi. Tarjolla pientä suolaista ja 
lasilliset kuohuvaa!

Kosmetologi Hanna Kukkonen on ollut yrittäjänä kuusi vuotta. 
Hannan kauneudenalan yritys on Kauneuspuoti Villi Vadelma Intian-
kadulla Helsingin Kumpulassa. Hanna tarjoaa laadukkaita luonnon-
kosmetiikan kauneushoitola- ja kosmetologipalveluita ammattitai-
dolla kodikkaassa hoitolassa. 

Muutaman vuoden Hanna Kukkonen piti omaa Hannan kauneuspals-
taa Helmeri-lehdessä. Hän vastasi lukijoiden kysymyksiin erilaisiin 
iho-ongelmiin tai muuhun ihoa koskeviin kysymyksiin. Hanna oli 
mukana myös Helmerien hallituksessa. Koulutukseltaan Hanna on 
SKY-kosmetologi ja restonomi AMK.

Tule nauttimaan marjaisista hoidoista kodikkaaseen Villi Vadelmaan.
Voit lähettää etukäteen kysymyksiä sinua kiinnostavista kysymyksis-
tä: hanna@villivadelma.net

Villi Vadelman verkkokaupasta löydät kaikki hoidoissamme 
käytettävät tuotteet sekä paljon muita luonnonkosmetiikan 
tuotteita. https://kauppa.villivadelma.net 

Osallistumismaksu: 40,00 euroa/henkilö. 
Maksuviite: 4996
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 10.3. mennessä.

Ryhmän koko 12 henkilöä.

Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan sähköpostit-
se: liisa.kotimaki@helmeri.fi 

Näin pääset perille. Rautatientorilta busseilla esim. 75, 77, 718, 
722, 724, 785K. Pysäkki; Sumatrantie. Kävelyä noin 250 m. Tarkem-
min reittiopas.fi 

Tervetuloa huoltamaan käsiäsi ja ihoasi kodikkaaseen Villi Vadel-
maan!

Helmerivetäjä Liisa Kotimäki 

Pe 20.3. klo 8.50
Päiväretki Turkuun:
Teatterista teatteriin
 
Ohjelma:
Klo 8.50 lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista Erikssonin bussilla 

kohti Turkua
Klo 11.05-12.15 Åbo Svenska Teater (Aurakatu 10)

Oletko kiinnostunut kurkistamaan teatterin kulisseihin? 

Haluatko kuulla tarinoita dramaattisista tulipaloista ja 
salaperäisistä kummituksista?

Klo 11.10-12.10 varattu kaksi suomenkielistä opastusta 
(á 20 - 25 hlöä).
Vanhassa talossa on paljon portaita eikä hissiä ole, pai-
notti toinen oppaamme, tiedottaja Maria Olin. Nykyisin 
maamme vanhin yhä käytössä oleva teatteritalo toimii 
Åbo Svenska Teaterin tyyssijana.

Kävellen n. 350m ”nurkan taakse” lounaalle.
Klo 12.30-13.30 Lounas: Ravintola Julinia (Linnankatu 14, 4 krs.)
Klo 13.35 bussilla (850 m) tai kävellen (450 m) ”tois puol jokkee” 

Turun Kaupunginteatteriin,
 Itäinen Rantakatu 14, Lipun hintaan sisältyy narikka.
Klo 14.00 Niskavuoren nuori emäntä, Turun Kaupunginteatteri

Elokuvana ja lukuisia kertoja näyttämöllä nähdystä klas-
sikkoteoksesta on luvassa oopperamaisen näyttävä mo-
dernisointi, jonka ohjaa Päänäyttämölle Susanna Airaksi-
nen.

 Näytelmän ensi-ilta on 14.2.20, jolloin kesto selviää. Hy-
vät I-lohkon paikat riveillä 5-8. Lipun saat bussiin nous-
tessasi ja käsiohjelma kiertoon.

 Irene lähettää ennen retkeä vielä infoa.
Esityksen päätyttyä noin varttitunnin jälkeen alkaa kotimatkamme. 
Parin tunnin kuluttua saavumme Helsinkiin.

Hinta: 73,00 euroa
Maksuviite: 4844
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Vetäjä: Irene Uimonen

Pe-la 20.3.-21.3.
Matka Tallinnaan 

GEORG OTS -oopperagaala  

Rakastetun ja arvostetun laulajan Georg Otsin syntymästä tulee 
2020 kuluneeksi 100 vuotta. Merkkivuotta juhlistetaan Tallinnan 
Estonia-teatterissa Georg Ots 100 -oopperagaalan merkeissä. 

Matkaohjelma:
Perjantai 20.3.
Matka-Agenttien edustaja jakaa liput Katajanokan terminaalissa. 
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS -laivalla klo 10.30-
13.00. Helmereille on varattu hytti tavaroille. Viking XPRS lähtee 
Katajanokan terminaalista. Saapuminen Tallinnaan, jossa opas vas-
tassa. Satamasta kuljetus suoraan Metropol Spa -hotelliin ja ma-
joittuminen.
Georg Ots -oopperagaala Estonia-teatterissa alkaa klo 19.00. 

Lauantai 21.3.
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä. 
Matkatavarat voi jättää hotelliin säilytykseen.
Kuljetus hotellilta satamaan. Viking XPRS lähtee Tallinnasta klo 
17.00. Helmereille on varattu hytti tavaroille. Laiva saapuu Helsin-
kiin Katajanokalle klo 19.00.

Hinta: 194,00 euroa
Maksuviite: 4721
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Lisämaksut:
Yhden hengen huonelisä: 55,00 euroa. 
Ateriat laivalla: brunssi (meno) 22,00 e/hlö, buffet-päivällinen 
(paluu) 26,00 e/ hlö.

Huom! Ilmoita matkavarauksen yhteydessä myös lisävarauksesi. 
Ilmoita lisätiedoissa osallistujan/osallistujien: etu-ja sukunimi ku-
ten passissa sekä syntymäaika.

Tule viettämään iltaa hyvinvoinnin pariin!
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Hintaan sisältyy: * laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking 
XPRS:llä kansipaikalla * hytit matkatavaroille meno- ja tulomatkal-
la* kuljetukset: satama-hotelli-satama *1 vrk:n majoitus jaetussa 
kahden hengen standard-luokan huoneessa Metropol Spa -kylpyläho-
tellissa * sisäänpääsy hotellin sauna- ja allasosastolle* hotelliaami-
ainen * permantolippu Estonia-teatterin gaalakonserttiin.

Laiva-aikataulu (alustava):
Helsinki - Tallinna Viking XPRS klo 10.30 -13.00
Tallinna - Helsinki Viking XPRS klo 17.00 -19.30

Hotelli: Metropol Spa **** ,
Roseni 13, 10111 Tallinn, Estonia

Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Suomen 
Matka-Agentit Oy.
Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä Suomen Mat-
ka-Agentit Oy:n erityisehtoja 
Matkustusdokumentit Suomen kansalaisella on oltava matkalla mu-
kana koko matkan ajan voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti.  
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 

To 26.3. klo 19.00
Stalinin suloinen ruoska
HKT, Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
 
Kari Heiskasen kirjoittaman hirtehisen komedian päähenkilönä 
nähdään valvontakomission johtaja Andrei Zdanov, joka saapuu ho-
telli Torniin syksyllä 1944. Hän on myrtynyt, koska kokee joutu-
neensa Stalinin epäsuosioon ja ottaa Helsingin komennuksen ran-
gaistuksena. Zdanov päättää toimia tehokkaasti ja päästä nopeasti 
takaisin kotiin.

- Uusi näytelmäni Stalinin suloinen ruoska jatkaa teemaa ja avaa 
jatkosodan jälkeistä aikaa, ”vaaran vuosia”, kuten niitä on kutsuttu, 
mutta tekee sen Neuvostoliiton näkökulmasta. Tapahtumat sijoittu-
vat hotelli Torniin, johon Neuvostoliiton valvontakomissio asettui, 
kirjoittaa Kari Heiskanen.
Ensi-ilta on 5.3.20.

Ohjaus: Kari Heiskanen
Rooleissa: Sixten Lundberg, Jari Pehkonen, Tuukka Leppänen, Pihla 
Pohjolainen, Joachim Wigelius, Aino Seppo, Tamara Liukkonen, Pet-
ja Lähde, Risto Kaskilahti, Pekka Huotari, Merja Larivaara.
 
Hinta: 36,00 euroa
Maksuviite: 4941
Ilmoittautumiset ja maksut 21.2. mennessä.

 Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

To 26.3. klo 19.00
HS esittää: Musta laatikko 15
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki
 
Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia ainutkertaisena elävänä 
esityksenä.
Huippusuosittujen iltojen aikana kuullaan 8-10 tositarinaa, joita ei 
ole aiemmin julkaistu missään HS:n välineessä. Kertojina ovat HS:n 
toimittajat ja kuvaajat. 

Noin 2,5 tunnin esityksen jälkeen tekijät kutsuvat yleisön jatka-
maan iltaa kanssaan hetkeksi Suuren näyttämön lämpiöön.
 

Hinta: 34,00 euroa, opiskelijat 24,00 e
Maksuviite: 4967
Ilmoittautumiset ja maksut 11.2. mennessä.
 
Hyvät permantopaikat riveillä 7-10. 
Liput saat Sinikka Laitiselta/SOK:n Eläke-Eevat teatterin aulassa 
heti ulko-ovista oikealla klo 18.30-18.45.

Vetäjä: Irene Uimonen

Ti 31.3. klo 19.00
W.A. Mozart Don Giovanni -ooppera 
Suomen Kansallisooppera 
Helsinginkatu 58, Helsinki

W. A. Mozartin Don Giovanni on yksi maailman mestarillisimmista 
oopperoista. Ajattomasti helmeilevä musiikki ja hersyvät teemat 
nähdään nyt uutena tulkintana, jonka ohjaa teatterimaailmasta tut-
tu Jussi Nikkilä. Hänen tulkinnassaan Don Giovannissa yhdistyvät 
nykyaika ja rokokoo. Luvassa on karnevalistista iloa, himoa ja huu-
moria. 

MUSIIKKI: Wolfgang Amadeus Mozart.  
MUSIIKINJOHTO: Patrick Fournillier. 
OHJAUS: Jussi Nikkilä.
DON GIOVANNI Tuomas Pursio. DONNA ANNA Liine Carlsson. 

Esityskieli italia, tekstitys suomi, ruotsi, englanti. Suosittelemme yli 
12-vuotiaille katsojille. 
Kokonaiskesto 3:15 t. Väliaika 30 min.

Liput: perushinta 105 e, eläkeläinen 95 e, opiskelija 63 e,  
nuoriso (alle 20-v) 53 e.
Maksuviite: 4679
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.

Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat oikealla riveillä 6-10. 

Vetäjä: Irene Uimonen

Liput saat Ireneltä viimeistään klo 18.30-18.45 ennen esitystä Oop-
peran aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti va-
semmalla. 

Pe-ma 10. – 13.4.
Pääsiäismatka Pietariin
TAIDEAARTEIDEN PIETARI
 
Pietari, Nevan rannan metropoli, on lyhy-
en, noin kolmen ja puolen tunnin juna-
matkan päässä. Se on taiteiden, historian, 
kulttuurielämysten, monen suurmiehen 
kaupunki. 

Matkaohjelma (alustava):
Pitkäperjantai 10.4.
Junamatka Helsingistä Pietariin Allegro-junalla 2. luokassa  
klo 7.17-10.47 (paikallista aikaa, mahdollisuus nousta junaan myös 
Tikkurilasta, Lahdesta, Kouvolasta ja Vainikkalasta, kyytiinnousu-
paikka pitää ilmoittaa etukäteen). Paikallinen, suomea puhuva opas 
on vastassa Pietarin rautatieasemalla, josta lähdetään tutustumaan 
upeaan Fabergé-museoon, joka on vuonna 2014 avattu yksityinen 
jalokivimuseo. Museon kokoelmiin kuuluu noin 4000 kappaletta eri 
Venäjän keisariperheen käyttöesineitä. Erityisesti museo tunnetaan 
Carl Fabergén valmistamista keisarillisista pääsiäismunista, joiden 
arvo nykyään voi ylittää jopa kymmeniä miljoonia euroja. Museo- 
vierailun jälkeen myöhäinen lounas kaupungilla, ja sen jälkeen kul-

14 Helmeri 1-2020



Tapahtumakalenteri
jetus hotellille ja majoittuminen. Illalla konsertti sen erikseen va-
ranneille.

Pääsiäislauantai 11.4.
Buffetaamiaisen jälkeen lähdetään oppaan johdolla tutustumaan 
Pietariin. Kiertoajelulla nähdään vanhan keskustan tärkeimmät näh-
tävyydet: katuja, siltoja, palatseja, kirkkoja.  
Kiertoajelun yhteydessä vieraillaan myös koristeellisessa Verikirkos-
sa. Tämä Kirkko veren päällä on rakennettu paikkaan, jossa tsaari 
Aleksanteri II murhattiin vuonna 1881.
Retken päätteeksi keittolounas Literaturnoe Cafessa (Kirjailijakahvi-
lassa) Nevskij Prospektilla. Lounaan jälkeen kuljetus hotellille. Mah-
dollisuus jäädä omatoimisesti ostoksille Pietarin pääostoskadulle. 

Pääsiäispäivä (sunnuntai) 12.4.
Buffetaamiainen hotellissa. Päivä omatoimisesti Pietarissa tai li-
sämaksullinen retki kaupungin ulkopuolelle Pushkiniin eli Tsars-
koje Seloon ja Katariinan palatsiin. Lounas retken aikana. Katariinan 
palatsin rakentamisen aloitti Katariina I vuonna 1717. Suuret tako-
rautaportit on koristeltu pronssilla. Palatsin julkisivu on yli 300 
metriä pitkä. Palatsin salit ovat toinen toistaan upeampia kattomaa-
lauksineen, kruunuineen ja koristeluineen. Unohtumaton nähtävyys 
on Meripihkahuone. 

Toinen pääsiäispäivä (maanantai) 13.4.
Buffetaamiaisen jälkeen luovutetaan huoneet.  Aikaa vielä ostoksille 
vaikkapa läheisellä torilla.  Bussikuljetus Suomen rautatieasemalle, 
josta lähdemme Allegro-junalla Helsinkiin klo 15.30, jonne saavu-
taan klo 18.57 (alustava aikataulu).

Matkan hinta: 475,00 euroa
Maksuviite: 4718
Ilmoittautuminen on päättynyt.
Maksut: varausmaksu 150 euroa kahden viikon sisällä ilmoittautumi-
sesta, loppumaksu 21.2.2020.

Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 60,00 euroa.
Lisämaksusta: retki Pushkiniin, Katariinan palatsiin, sis. lounas, hin-
ta 72,00 euroa.
Lisämaksut maksetaan loppumaksun yhteydessä.

HUOM! Ilmoita matkavarauksen yhteydessä myös lisämaksulliset va-
rauksesi sekä tieto, jos tulet junaan muualta kuin Helsingistä.
Lisämaksusta: Venäjän viisumin hankinta (ks. kohta Matkustusdoku-
mentit).

Juna-aikataulut:    
10.4.2020 Helsinki – Pietari klo 07.17-10.47
13.4.2020 Pietari – Helsinki klo 15.30 -19.00
        
Hotelli: Hotelli Dostoevsky***
Vladimirskij prospekt 19, Pietari

Hotelli Dostojevsky sijaitsee Pietarin keskustassa, ainutlaatuisella 
historiallisella ja arkkitehtonisella alueella. Viiden minuutin kävely-
matkan päässä upeista monumenteista ja pääkadulta Nevsky Pros-
pektilta.  

Tarkemmat ohjelmatiedot: www.helmeri.fi

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Matkustusdokumentit
Suomen kansalaisella on oltava matkalla mukana koko matkan ajan 
passi, joka voimassa vähintään 6 kk matkan jälkeen, sekä viisumi ja 
matkavakuutus!
Junalla Pietariin matkustettaessa tarvitaan viisumi. 
Helmeri-ryhmälle hankitaan ryhmäviisumi. Ryhmäviisumi koskee 
vain Suomen kansalaisia. Viisumia varten tarvitaan selkeä kopio pas-
sin kuva-aukeamasta (passin oltava voimassa vielä 6 kk viisumin 

päättymisen jälkeen), sekä jokaisen matkustajan huolellisesti täyt-
tämä ja allekirjoittama viisumihakemuslomake.  Lisäksi tarvitaan 
vakuutusyhtiöltä pyydetty todistus voimassaolevasta matkavakuu-
tuksesta. Vakuutuksen tulee kattaa kaikki kulut äkillisen sairauden 
varalta ja vainajan kotiinkuljetuskustannukset. Tarvitaan myös vi-
rallinen passikuva 3,5 x 4,5 cm, alle 6 kk vanha.
HUOM! Tarkemmat ryhmäviisumitiedot ja hakemuslomake on lähe-
tetty vuoden alussa sähköpostitse osallistujille!

Vastuullinen matkanjärjestäjä:                        
Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Suo-
men Matka-Agentit Oy. 
Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä Suomen 
Matka-Agentit Oy:n lisä- ja erityisehtoja.

Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille (ei esteettömiä kuljetuksia 
eikä hotellia, retkillä kävellään.

Ke 1.4. ja 8.4. klo 16.00 – 18.30
Hyvänolon iltapäivät
Prakticum ammattioppilaitos
Jan-Magnus Janssonin aukio 5, Helsinki
 
Jalkahoitoja oppilastyönä

Tule jalkojen hoitoon - 
saat hyvinvoivat jalat! On 
hyvä ottaa hemmottelu- ja 
rentoutumishetki arjen 
kiireiden keskellä.
Kahtena keskiviikkoilta-
päivänä,1. ja 8.4., Helme-
reille on tarjolla edullinen 
jalkojen hoito kauneuden-
alan oppilaitoksessa Prak-
ticumissa. Valitse itsellesi sopivin. Molempiin tilaisuuksiin mahtuu 
8 hoidettavaa. Ilmoittaudu nettisivustolla ja maksa viimeiseen il-
moittautumispäivään mennessä. Näin varmistat varaamasi paikan 
jalkahoitoon.

Prakticumin kauneushoitola toimii melkein kuin tavallinen hoitola, 
jonne voit varata aikoja hoitoihin. Opiskelijoiden tekemät hoidot 
kuitenkin kestävät ajallisesti pidempään kuin normaalissa  
kauneushoitolassa. Kaikki hoidot tehdään aina opettajan val- 
vonnassa.
Hoito sisältää jalkakylvyn, kovettumien poistot ja raspauksen, 
kynsien leikkauksen, viilauksen, kynsinauhojen hoidon, lyhyen 
hieronnan hoitovoiteella ja halutessasi lakkauksen.
Jalkojen itsehoitoon saat mukaan hyvät kotihoito-ohjeet ja hoito-
lassa on myynnissä laadukkaita jalkojenhoitotuotteita.
 
Hinta: 38,00 euroa
Maksuviitteet: 4970 (1.4.), 4983 (8.4.)
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut perjantaihin 20.3. (1.4.) 
ja 27.3. (8.4.) mennessä.
 
Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan sähköpos-
titse: liisa.kotimaki@helmeri.fi

Perille pääset busseilla esim; 71, 75 raitiovaunuilla 6T ja 8. Pysäk-
ki: Kumpulan kampus. Katso tarkemmin reittiopas.fi.
Omalla autolla tulevat löytävät Prakticumin parkkipaikan hoitolan 
ulkopuolelta. Parkkilupalappu noudetaan hoitolasta.
www.prakticum.fi

Tervetuloa!
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki

15Helmeri 1-2020



Tapahtumakalenteri

To 16.4. klo 19.00
Timo Kahilainen - Heikki Vihinen:

Le Coq – taistelu ravintolasta
HKT, Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki
 
Kolmen tähden kauhukeittiö
Uutuuskomedia Le Coq – tais-
telu ravintolasta ammentaa 
huumoria huippukokeista, ei 
ihan niin huippukokeista, 
Michelin-tähdistä, ravintola-
kriitikosta ja rakkaudesta rans-
kalaiseen keittiöön.
Max von Salmen omistama en-
tinen Michelinravintola Le Coq 
kamppailee veloissaan. Aika on 
ajanut maailmanluokan mestarikokkimme ohi, asiakkaat ovat kai-
konneet ja ravintola on konkurssin partaalla. Mustia pilviä on ka-
sautunut päähenkilömme taivaalle. Tähän kun vielä ilmestyy odotta-
maton velipuoli Venäjältä vaatimaan ravintolaa itselleen, alkaa tais-
telu ravintolan herruudesta.
Kummelistakin tuttujen Timo Kahilaisen ja Heikki Vihisen takuuvar-
masti terävä farssikynä on jälleen puhunut.
Ensi-ilta 6.2.2020

Käsikirjoitus, apulaisohjaus ja lavastus: Timo Kahilainen
Rooleissa: Riitta Havukainen, Heikki Hela, Kaisa Hela,  
Jouko Klemettilä, Pertti Koivula, Jarkko Niemi.
 
Hinta 41,00 euroa
Maksuviite: 4860
Ilmoittautumiset ja maksut 13.3. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ti 21.4. klo 19.00
Saikkua, kiitos! Osa 3
HKT, Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, Helsinki
 
Uusi Saikkua, kiitos! - entistä hauskempi

Suomalainen terveydenhuolto lääkäreineen ja potilaineen on aihee-
na todellinen runsaudensarvi, josta riittää yhä uutta kerrottavaa ja 
naurut kirvoittavaa huumoria. Niinpä Saikkua, kiitos! ja Lisää saik-
kua, kiitos! -menestysesitykset saavat kaivatun jatko-osan: Saikkua, 
kiitos! OSA 3.

Sama tuttu hulvaton työryhmä jatkaa kaikille suomalaisille samais-
tuttavien aiheiden käsittelyä hervottoman sketsihuumorin keinoin. 
Otto Kanervan ohjaamaa esitystä täydentää oivallisesti itsensä  
Ismo Leikolan kirjoittamat laulut, joita loistavat näyttelijät  
Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen tulkitsevat  
antaumuksella. Ensi-ilta 27.2.2020.

Tekijät:
Ohjaus yhdessä työryhmän kanssa: Otto Kanerva, Laulut: Ismo Lei-
kola, Lavalla: Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja  Kalle Pylvänäinen.
 
Hinta: 31,00 euroa 
Maksuviite: 4925
Ilmoittautumiset ja maksut 20.3. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Pe – ma 25.-28.9.
Helmeri-matka Ranskan Champagneen
Samppanjaa ja etanoita!
 
Kupliva samppanjamatka Reimsiin  
ja Champagnen maakuntaan

Champagnen maakunta tunnetaan maa-
ilmanlaajuisesti sen jäljittelemättömäs-
tä, kuplivasta juomasta, samppanjasta. 
Samppanjantuottajat, joita on noin 250 
- kuuluisimmat ovat varmaankin Moët & Chandon, Mumm, Bollinger, 
Krug, Veuve Clicquot, Pommery, Heidsieck ja Taittinger - tuottavat 
vuosittain yli 270 miljoonaa pulloa hienoa samppanjaa. Champagne 
on myös maisemallisesti kaunista seutua. Laajojen alankojen ja vii-
niköynnösten peittämien kumpuilevien kukkuloiden välissä on siellä 
täällä pieniä kyliä korkeine kirkkotapuleineen.
Reims on ihastuttava, vanha ranskalaiskaupunki, jonka keskipistee-
nä on kuuluisa Reimsin katedraali.

Alustava matkaohjelma
Pe 25.9. Lento Helsinki-Pariisi, Epernay ja samppanjatalo, 
Reims (lounas)
Lento Helsingistä Pariisin klo 7.35-9.40.
Lentokentältä matka jatkuu Champagnen historialliseen maakun-
taan, joka on viininystävien pyhiinvaelluskohde. Champagnen luon-
to on myös kauniin postikorttimaista, loputtomia viinitarhoja ryt-
mittävät metsätilkut leimaavat maisemaa Montagne de Reimsin 
ylängöllä. Noin kahden tunnin ajomatkan jälkeen saavutaan Eper-
nayhin, joka on samppanjan tähtikaupunki lukuisine kellareineen ja 
viinitiloineen – alueesta yli 30 % on jaloa juomaa tuottavia viinivil-
jelyksiä. Lounas tyylikkäässä ranskalaisessa ravintolassa, joka sijait-
see entisen pankin tiloissa. Vierailu samppanjatalossa Epernayssä ja 
samppanjamaistiaisten jälkeen matka jatkuu Reimsiin, jossa ma-
joittuminen.

La 26.9. Reims, etanatila, samppanjatila (lounas)
Aamiainen hotellissa. Vierailu sympaattisella etanatilalle, jossa tu-
tustutaan kalliolla lyllertäviin 500 etanaan ja niiden jälkeläisiin. 
Opimme kaiken etanalajeista, niiden lisääntymisestä, luonteesta, 
anatomiasta ja ravintoarvoista. Kierroksen päätteeksi nautitaan la-
silliset samppanjaa – tietysti - ja maistellaan pieni satsi etanoita 
creme fraiche -kastikkeessa. Madame paljastaa muutaman hyvän 
etanareseptin kiinnostuneille. Pariskunnan putiikista voi ostaa ko-
tiin viemiseksi etanaherkkuja. Vierailun kesto maistiaisineen noin 
puolitoista tuntia.

Sitten suunnataan kohti maalais-au-
bergea, majataloa, jossa ranska-
laislounas (alkudrinkki, 2 lasia vii-
niä).

Ennen Reimsiin paluuta pistäydy-
tään samppanjaa tuottavalla perheyri-
tyksellä. 15 km Epernaysta sijaitsee 
Grand Cru de la Champagne -alueen 
kylä, joka on palkittu kultamitalilla 
upeista kukkaistutuksistaan. Kyseises-
sä kylässä sijaitsee sympaattinen samppanjaperheyritys, jonka kulis-
seihin kurkistetaan. Kuuden hehtaarin viinirinteet sijaitsevat aivan 
tilan vieressä ja sään salliessa voimme jaloitella viiniköynnösten vä-
lissä. Saamme maistiaiset tilan tuottamasta 3 Blanc des Blancs 
Grand Cru -samppanjasta. Paluu hotelliin.

Su 27.9. Reims, samppanjatalo, majakka, iltapäivä vapaa
Aamiainen hotellissa. Reimsissa kuplii ja virtaa samppanja! Reim-
sin 188 000 asukasta ovat ylpeitä kaupungistaan ja sen tuottamasta 
maailman kuuluisimmasta juomasta. Yli 1000 vuoden ajan, vuodesta 
816 vuoteen 1825 Reimsin katedraalissa siunattiin Ranskan kunin-
kaat ja juhlajuomana juotiin alueen viiniä. Kuplivaksi viini saatiin 
kuitenkin vasta 1600-luvulla. Keskiajalla ja renessanssin aikana kau-
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Tarkemmat tiedot uusista tapahtumista ja mahdollisista 
muutoksista tulevat Helmerien kotisivuille: www.helmeri.fi.

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!

punki kukoisti ja sinne rakennettiin useita upeita monumentteja, 
kuten Taun palatsi, Collège des Jésuites sekä Saint-Denis’n ja Saint-
Remin luostarit. Reimsin alueella voi vierailla noin 12 samppanjata-
lossa, joista kuuluisimmat ovat Taittinger, Mumm, Pommery, Krug, 
Bollinger, Lanson, Piper-Heidsieck, Ruinart ja Veuve Clicquot.
Vieraillaan yhdessä Reimsin tunnetuista samppanjataloista, jossa 
vierailun päätteeksi tarjotaan kuplivat samppanjamaistiaiset.

Tutustuminen myös erikoiseen nähtävyyteen: majakkaan keskel-
lä viinipeltoja, vaikka merestä ei ole tietoakaan! Majakka rakennet-
tiin vuonna 1909 alun perin mainostarkoitukseen ja sen perusti Jo-
seph Goulet. Majakka sytytettiin aina öisin. Majakan julkisivussa nä-
kyy ensimmäisen maailmansodan jäljet ja se melkein tuhoutui, kun-
nes se restauroitiin kokonaan ja nykyään majakka toimii viinimu-
seona. Majakka kutsuu tutustumaan Champagnen viinitarhojen 
kiehtovaan maailmaan yli 25 metrin korkeuteen. Opastettu kierros 
alkaa videoesittelyllä ja jatkuu kävelykierroksella, jossa näytillä esi-
neitä, vaatteita, malleja ja videoita samppanjan historiasta. Mielen-
kiintoinen lisä vierailuun on mahdollisuus kiivetä ylös majakkaan, 
josta upeat näkymät Montagne de Reims’n viinialueelle. Alakerrassa 
myös putiikki, joka tarjoaa laajan valikoiman matkamuistoja, Cham-
pagne-kirjoja, käsitöitä, Champagnen erikoisuuksia.
Yli 30 erilaista viinilajia, jotka ovat valmistettu nimenomaan juuri 
Montagne de Reims’ssä, on myös mahdollista ostaa. Lounas. Iltapäi-
vä ja ilta vapaa.

Ma 28.9. Reims - 
Troyes’n kaupunki, 
lento Pariisi-Helsinki 
(lounas)
Aamiainen hotellissa. 
Viimeinen aamupäivä 
vietetään Troyes’n 
kaupungissa. Tässä li-
ki 60 000 asukkaan, 
samppanjankorkin muotoisessa kaupungissa pääsemme ihastele-
maan sen ristikkotaloja, upeita kirkkoja ja lasimaalauksia. 1200-lu-
vulla kaupunki tuli tunnetuksi suurten mestareiden lasitaiteesta, ja 
Troyes´iä kutsuttiin pyhäksi lasitaiteen kaupungiksi. Lounas Troye-
sissa.
Saapuminen Pariisin lentokentälle, josta lento Helsinkiin klo 19.00-
22.55.
 
Hinta: 1150,00 euroa/hlö
Maksuviite: 4899
Ilmoittautumiset ja ennakkomaksut (250,00 e/hlö) 28.2. 
mennessä. 
Loppumaksu viimeistään 5.8.20.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 245,00 euroa.
Yksinmatkustavan pitää varata yhden hengen huone. Kysy mahdol-
lista toista yksin matkustavaa Helmeriä.

Hintaan sisältyy:
* Finnairin lennot Helsinki-Pariisi-Helsinki veroineen
* matkaohjelman mukaiset kuljetukset ja ohjelma mm. Epernayn 
samppanjatalo, Etanatila, samppanjaa tuottava perhetila, Reimsin 
samppanjatalo ja majakka (maistiaiset ohjelman mukaisesti tiloilla), 
Troeyesin kaupunki.
* majoittuminen jaetussa kahden hengen huoneessa
* hotelliaamiaiset, 3 lounasta (aterioilla vesi ja lauantaina lisäksi 2 
lasia viiniä)
* suomenkielisen oppaan palvelut matkan ajan Ranskassa.

Majoitus:
Golden Tulip Reims l’Univers ****
41 Boulevard Foch, 51100 Reims
https://reims-l-univers.goldentulip.com
Vuonna 2016 remontoitu 4 tähden Art Déco -tyylinen hotelli Reim-
sin keskustassa.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit.

Matkalle mukaan tarvitaan passi tai EU-henkilötodistus.
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille (ei esteettömiä kuljetuksia ei-
kä esteettömiä hotelleja, retkillä kävellään). Matkan toteutuminen 
edellyttää vähintään 20 matkustajaa.
Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä Suomen Mat-
ka-Agenttien erityisehtoja.
www.matka-agentit.fi

TULOSSA UUSIA HELMERI-
TAPAHTUMIA KEVÄÄLLÄ:
Tutustuminen Metropolian-ammattikorkeakoulun Urban 
Farm Lab:n testilaboratorion projekteihin tulevaisuuden 
ruoasta. Tapahtuma on huhtikuussa.

Opastettu vierailu Oopperatalossa:  
Salat Suomen Kansallisoopperassa.

Tutustuminen Pokrovan kirkkoon  
ja veljesyhteisöön.
Koska syksyn vierailu Pokrovassa 
peruuntui, varaamme sinne uuden 
keväisen ajan touko-kesäkuulle.

Tapahtumien päivät ovat vielä avoinna. 
Kun ajat varmistuvat, niin uudet tapahtumat julkaistaan 
Helmerien nettisivuilla. Seuraa nettiä: www.helmeri.fi.
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Helmerien tapahtumakalenteri 2020

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
To 20.2. 19.00 Tähtisadetta, HKT 36,00 e, 4857
Ke 26.2. 17.00 Vierailu: HESY-keskus 5,00 e, 4954
La 29.2. 10.00 Carmen-ooppera Tampereella 150,00 e, 4909
To 5.3. 19.00 Humiseva harju, HKT 42,00 e, 4886
To 19.3. 17.00 Hemmotteluilta, Villi Vadelma 40,00 e, 4996
Pe 20.3. 08.50 Teatterimatka Turkuun 73,00 e, 4844
Pe-la 20. – 21.3. Tallinna: Georg Ots 100 -oopperagaala 194,00 e, 4721
To 26.3. 19.00 Stalinin suloinen ruoska, HKT 36,00 e, 4941
To 26.3. 19.00 Musta laatikko 15, Kansallisteatteri 34,00 e, 4967
Ti 31.3. 19.00 Don Giovanni, Kansallisooppera 105/95,00 e, 4679
Ke 1.4. 16.00 Hyvänolon iltapäivä, Prakticum 38,00 e, 4970
Ti 7.4. 17.30 Kevätvuosikokous, Oodi-kirjasto
Ke 8.4. 16.00 Hyvänolon iltapäivä, Prakticum 38,00 e, 4983
Pe-ma 10.-13.4. Pääsiäismatka Pietariin 475,00 e, 4718
To 16.4. 19.00 Le Coq, Arena-näyttämö 41,00 e, 4860
Ti 21.4. 19.00 Saikkua, kiitos 3, Studio Pasila 31,00 e, 4925
Pe-ma 25.-28.9. Helmeri-matka Champagneen, Ranska 1150,00 e, 4899

TEEMA- JA KIERTOMATKOJA

Teollisuuskatu 21, 00510 HELSINKI, helsinki@matka-agentit.fi

Matka
agentitSuomalainen matkanjärjestäjä

Lisää matkavaihtoehtoja

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

Taiteen ja teatterin 

TARTTO 
– pääsiäinen!
Kiertoajelu, Paavalin kirkko,
yliopiston taidemuseo, laulujuhlamuseo, 
kansallismuseo, Oopperan kummitus 
–musikaali Vanemuine-teatterissa.
1 illallinen, 1 lounas, 1 keittolounas.

10.-13.4. • 430,-

Agatha Christien Englanti 
23.-27.4. • 1.245,-
Siguldan taimimarkkinat 
30.4.-2.5. • 260,-
Salaperäinen Albania 
3.-10.6. • 1.295,-
Saarenmaan oopperapäivät
22.-25.7. • 675,-
sis. Taikahuilu ja Madama Butterfly
24.-26.7. • 610,- 
sis. Madama Butterfly ja oopperagaala

Italian helmiä: 
Riminin rannikko, Ravenna, 
Bologna ja San Marino 
23.-26.9. • 1.095,-

Kevään kohokohtia!
KRAKOVA 
– pääsiäinen!
Ihastuttava sekoitus koskettavaa historiaa,
rosoista romantiikkaa, puolalaista perinnettä.
Matkalla kävelykierros vanhassa 
kaupungissa, tervetulolounas.

9.-12.4. • 575,-



TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHTEYSTIEDOT

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2020
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteeri:  Liisa Kotimäki
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Liisa Kotimäki
 Marja-Terttu Lamminen 
 Rauni Mononen 
 Anni Purontaa
 Sirkka Warvas
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 27 euroa/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Laakapaino Oy, 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: 050 588 3434
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. Mahdolliset peruutukset pitää tehdä ennen 
eräpäivää.

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

Helsingin Merkonomit ry:n jäsenedut

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu
Voit halutessasi liittyä (tai siirtyä nykyisestä 
työttömyyskassastasi) kaikkien palkansaajien 
työttömyyskassa YTK:n jäseneksi. 
●	 www.smyl.fi/Liity Työttömyyskassa YTK:n
 jäseneksi.
●	 YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on 
 92 euroa vuosi 2020.

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 - 

Työssäkäyvä, opiskelija, seniori (yli 65 v) - kaikille löytyy rahanarvoisia 
jäsenetuja!
Liity jäseneksi tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme uuden jäsenen ja 
suosittelijan.

Liity heti! www.smyl.fi
Etu on voimassa vuoden 2020 loppuun 
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen mukaisesti. 
Varausohjeet saat maksettuasi jäsenmaksun.
Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan valitsemastasi 
laivayhtiöstä.

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten jäsenetujen 
lisäksi uusi jäsen ja suosittelija saa liittymisetuna 

20 %:n alennuksen päivän parhaasta majoitus-
hinnasta Metropol Hotels -hotelleissa

Metropol-hotellit Tallinnassa:
• Metropol Hotel  -  Roseni 13, 10111 Tallinna
• Metropol Spa Hotel - Roseni 9,  10111 Tallinna

Majoitushinnat Metropol-hotellissa sisältävät:
• aamiaisen Pizzanaut-ravintolassa
• Tervetuloa-lahja huoneessa, kuohuviinipullo
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• erikoishintaan 10 euroa / 3 tuntia Metropol Spa -hotellin
   kylpylän käyttö (hotellit on yhdistetty käytävillä)

Majoitushinnat Metropol Spa -hotellissa sisältävät:
• aamiaisen Nomad-ravintolassa
• Tervetuloa-lahja huoneessa, kuohuviinipullo
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• kuntosalin käyttö
• kylpylän käyttö 
   (4 saunaa, uima-allas, 4 poreallasta, spa-baari)

Metropol-hotellit sijaitsevat Tallinnan ydinkeskustassa 
Rotermanni-korttelissa, jossa on runsaasti kauppoja, 
monipuolisia ruokapaikkoja ja paljon muuta.

Tervetuloa Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi!

Helsingin Merkonomit ry:n jäsenmaksut 
vuonna 2020
●	 Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
 ●	 109 euroa koko kalenterivuosi 2020
 ●	 Seniorijäsenyys (yli 65 v*)) 56 euroa
 ●	 Opiskelijajäsenyys 0 euroa
●	 Kaikki jäsenmaksuluokat ovat 
 verotuksessa vähennyskelpoisia!
  *) Jäsen siirtyy automaattisesti seniorijäseneksi täyttämis-
 vuotta (65 v) seuraavan vuoden alusta alkaen.


