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Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun
Vuoden 2017 jäsenmaksulomake lähetettiin jäsenillemme viime vuo-
den lopussa, maksun eräpäivä oli helmikuun puolivälissä. Maksulo-
makkeessa on myös jäsenkortti. Olethan maksanut kuluvan vuoden 
jäsenmaksun, jotta jäsenyytesi on voimassa.

Helsingin Merkonomien varsinaisen jäsenen vuosimaksu 2017 
on 100 euroa. Siihen sisältyvät SMYL-liiton ja Helmereiden jäsen-
maksuosuudet. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. 
Jäsenenä saat kaikki yhdistyksen ja liiton edut, mukaan lukien oi-
keusturvavakuutuksen sisältävän liittovakuutuksen sekä työsuhde-
juristin neuvontapalvelun. 

Seniorijäsenmaksu on tänä vuonna 54,00 euroa yli 65 vuotta täyt-
täneille jäsenille. Opiskelijoiden jäsenmaksu on 0 euroa. Ainais- ja 
kunniajäsenten liiton maksuosuus on 35,00 euroa. 

Jäsenyysasioiden sähköpostiosoite: jasenrekisteri(at)smyl.fi.
Tutustu rahanarvoisiin jäsenetuihisi sivuilla: www.smyl.fi. Uudet 

jäsenetuudet löydät kattavasti Merkonomi News 4/16 -lehdestä, joka 
lähetettiin loppuvuonna jäsenmaksulomakkeen mukana. Seniori-
jäseneksi kannattaa liittyä pienellä vuosimaksulla; näin pääset 
osallistumaan Helmerien moniin mielenkiintoisiin tapahtumiin nor-
maalia edullisemmin.

Huomaa jäsenhankintakampanja Helmeri-lehden takakannessa.

Seniorijäsenmaksu on tänä vuonna 54,00 euroa yli 65 vuotta täyt-

Muistithan
maksaa 

tämän vuoden 
jäsenmaksun!
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Sain maistiaisia kesän helteestä, kun 
vietimme Helmeri-ryhmän kanssa 
mukavan pääsiäisviikon Jordanian 

aurinkoisessa Akabassa. Lämpö tuntui 
ihanalta keskellä Suomen viileää kevättä. 
Mutta onhan kesän odotus meillä edessä-
päin. Jokaista puhkeavaa lehteä ja kukkaa 
ihmettelee aina, kuin näkisi uuden veh-
reyden ensimmäistä kertaa. 

Helmereillä on ollut kevätkaudella 
taas monia mielenkiintoisia tapahtumia 
ja ilahduttavasti niihin on myös osallistut-
tu. Keräsimme viime vuoden tapahtumat 
ja niihin osallistuneiden määrän vuoden 
2016 toimintakertomukseen. Tapahtumia 
oli 53 ja osallistujia noin 740. Hyvä Hel-
merit, hieno saavutus jälleen kerran! Eikä 
tämä vuosi jääne siitä jälkeen.

Ennen pääsiäistä vierailimme Finnli-
nesin laivalla Vuosaaren satamassa sekä 
Helsingin kaupunginarkistossa Kallion 
virastotalossa. Molemmat tilaisuudet 
olivat suosittuja. Liisa Kotimäki kertoo 
niistä lisää tässä numerossa. Toukokuussa 
Helmerit tutustuvat muun muassa Fazerin 
uuteen vierailukeskukseen ja paljon tun-
teita herättävään Malmin lentoasemaan. 
Suomen juhlavuoteen liittyviä kulttuuri-
tapahtumia meillä on ollut useita – ja li-
sää on tulossa. Helmeri-tapahtumat löydät 

sivuilta 14 – 17 ja tarkemmin yhdistyksen 
verkkosivuilta www.helmeri.fi. 

Kevät on myös matkojen suunnittelun 
aikaa. ”Prätkä-Helmeri” Ilse Samuelsson 
kirjoittaa moottoripyörämatkailusta – har-
rastuksesta, jonka he löysivät miehensä 
Timon kanssa äskettäin vasta aikuisina. 
Moottoripyörän selässä maisemat näyt-
tävät erilaisilta kuin autosta. Ilse kertoo 
jutussa monista mielenkiintoisista loma-
kohteista, muun muassa Etelä-Virosta, 
jonne myös elokuun SMYL-jäsenmatka 
suuntautuu.

Helmereille on varattu syksyksi erilai-
sia teemamatkoja Viroon ja Latviaan se-
kä viini- ja kulttuurimatka aina ihanaan 
Toscanaan. Matkojen tarkemmat ohjelmat 
löydät nettisivuiltamme. Kannattaa tutus-
tua ja lähteä mukaan.

Tässä Helmerissä tapaamme myös reip-
paan merkonomin, some-osaajan Mika 
Liikalan Suomen Liikemiesten Kauppa-
opiston jutussa, jonka meille on koonnut 
Sirkka Warvas. Hyvä mieli tulee näin yrit-
teliäästä nuoresta miehestä.

Paljon onnea keväällä koulunsa päättä-
ville alamme ammattilaisille!
Ihanaa kevättä ja kesää lukijoillemme. 
Nähdään tapahtumissa.

Merja Äimänen
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Kesä ja loma mielessä
Pääkirjoitus

Auringonsäde kultainen
pajun herättää.
Lämpimästi poskea sen
hiljaa silittää.
– Kevät on tullut, herää jo!

(Positiivarit)

Aurinkoiset terveiset Helmerien pääsi-
äismatkalta Jordaniasta! Koimme mat-
kalla paljon uutta ja ihmeellistä. Vain 
noin viiden tunnin lentomatkan päässä 
on ihan toinen maailma.

Jordanian matkakertomus on seuraa-
vassa Helmerissä, joka ilmestyy elo-
syyskuun vaihteessa.

Merja Petran mahtavassa solassa. 
Käynti yhdessä maailman suurista ih-
meistä, muinaiskaupunki Petrassa, oli 
hieno kokemus.
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HelmeritFinnlinesinvieraina
4.4.2017

Lyypekkiin ja matka kestää 20 
minuuttia. Laivalta saa hyvän 
kartan sekä kävelyreittiehdo-
tuksia mukaan.

Helmerit kokoontuivat 
huhtikuisena tiistaipäivä-
nä Vuosaaren Hansater-

minaalissa siirtyäkseen pienen 
bussimatkan jälkeen tutustu-
maan Finnlinesin Finnlady-
laivaan. Kolmisenkymmentä 
Helmeriä osallistui vierailulle. 
Finnlinesin Krista Orvomaa 
toimi vierailun emäntänä. Hän 
toivotti meidät tervetulleeksi, 
kertoi yhtiöstä, laivasta ja sen 
vaiheista. 

Krista kertoi, millaisilla 
ratkaisuilla asiakkaiden viih-
tyisyyttä laivalla on pyritty 
parantamaan. Vierailuun kuu-
lui tutustumiskierros ajanmu-
kaisen ilmeen saaneen laivan 
tiloihin. Tutustuttiin erinäköi-
siin ja kokoisiin varustuksel-
taan hyvätasoisiin hytteihin. 
Hyttivaihtoehtoja on muka-
vasti eri tarkoituksiin. Ryh-
mämatkalaisilla on tarvitta-
essa varattavissa rauhallinen 
iso kokoustila ravintolan taka-
osassa. Mielenkiintoisen tilo-
jen esittelyn jälkeen pääsimme 
nauttimaan laivan maukkaasta 
keittolounaasta salaatteineen 
ja jälkiruokineen. Finnlinesin 
laivat ovat tunnettuja hyväs-
tä ruoastaan ja kiireettömästä 
tunnelmastaan.

Matka Saksan Travemün-
deen Finnlinesin laivoilla so-
pii hyvin ryhmämatkalaisille, 
esimerkiksi Lyypekin joulu-
markkinoille lähteville tai pi-
demmälle Saksan kierrokselle. 
Suosituiksi ovat tulleet reitti-
matkat, jotka jatkuvat omalla 
autolla joko Saksaan tai muu-
alle Eurooppaan. Ilman autoa-
kin pärjää loistavasti. Termi-
naalin edestä lähtee busseja 

Finnlinesin laivat on hyvä 
vaihtoehto ryhmämatkoille, 
lentopelkoisille ja perheil-
le sekä silloinkin jos haluaa 

Viihdyttiin Finnlinesin 
laivalla satamassa
❦  Teksti: Liisa Kotimäki
 Kuvat: Liisa Kotimäki ja Merja Äimänen

Finnlines hoitaa matkustajille bussikuljetuksen terminaalista lai-
valle.

Oppaamme Krista kertoo, miten tunnelmaa on luotu monin pie-
nin yksityiskohdin.

Kuntosalissa on hyvät laitteet ja mitä upeimmat maisemat Itäme-
relle.

lemmikin mukaan. Tarjolla on 
myös useita risteilymatkoja, 
jotka sisältävät runsaasti oh-
jelmaa niin merellä kuin mais-
sakin. Näitä tarjoavat Finnli-
nesin yhteistyökumppanit, ku-
ten Kristina Cruises. Syysretki 
Saksan maaseudun viinitiloil-
le olisikin upea matkakohde, 
kauniiden maisemien ja kult-
tuurielämysten lisäksi.

Muutaman vuorokauden 
mittainen irtiotto arjesta on 
joskus paikallaan. Voi mu-
kavasti keskittyä vain löhöi-
lyyn, elokuvien katseluun tai 
vaikkapa uusien tuttavuuksien 
tekemiseen. Laivalla on myös 
sauna päällä melkein kokoajan 
ja käytössä porealtaat sekä 
aurinkokansi. Lapsille löytyy 
leikkihuone ja aikuisille pieni 
kuntosalikin.

Finnlinesin laivasto viettää 
tänä vuonna 70-vuotisjuhla-
vuottaan, eli laivat ovat kii-
tettävän kauan liikennöineet 
maailman merillä.

Finnlines Finnlady on ra-
kennettu 2006 ja pituutta sillä 
on 218 metriä. Aluksen lasti-
kansien kokonaispituus on jo-
pa 4215 metriä. 550 maksimi 
matkustajamäärää palvelee 
34 miehistön jäsentä. Hytte-
jä laivalla on 200 kappaletta. 
Merimatka Helsingistä Tra-
vemündeen kestää 29 tuntia. 
Finnlinesillä on tällä reitillä 
kolme alusta, Finnladyn li-
säksi Finnstar sekä Finnmaid. 

Finnlinesin Finnlady on 
pitkä laiva raskaassa lastissa. 
Aaltojen läpi puskeminen ei 
tuota ongelmia. Isojen rahti-
laivojen sivuilla vedenalaiset 
vakaajat tasoittavat meren-
käyntiä. Raskas laiva kyntää 
aallokon läpi mukisematta. 
Autoja ei sidota paikoilleen, 
koska laiva on vakaa, mutta 
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Perheen pienimmät voivat päästää energiaan-
sa valloilleen pallomeressä.

auton käsijarru täytyy muis-
taa laittaa päälle. Itse auto-
kannelle ei saa mennä matkan 
aikana. Tämä on hyvä ottaa 
huomioon ja lajitella tarvitse-
mansa tavarat jo etukäteen eri 
kassiin.

Isot kiitokset Finnlinesin 
isännille siitä, että pääsimme 
tutustumaan hyvin suositul-
le vierailulle laivassa. Osal-
listujat poistuivat vierailulta 
hyvillä mielin, uusia matka-
suunnitelmia pohtiessaan. 

Useat Helmeri-
läiset toivoivat 
vastaavanlaisia 
vierailuja myö-
hemminkin. 
Lähde: 
www.finnlines.fi

Ateriat tarjoillaan laivan ravintolassa buffet-pöydästä ilman kiirettä ja hälinää.

Helmerit kaupungin-arkistossa 2.3.2017

Kaupunginarkistossa säily-
tettävät asiakirjat ja kokoelmat 
kattavat pääosin ajanjakson 
1720-luvulta 1990-luvun al-

Helmereitten maaliskuun 
vierailun kohteena oli 
Helsingin kaupungin-

arkisto. Arkiston aineistoihin 
tutustuttiin kaupunginarkis-
ton pitkäaikaisen erikoistutki-
jan Martti Helmisen kanssa. 
Martti pitää itseään onnek-
kaana, kun hän voi työkseen 
tutkia samoja asioita, jotka 
innostavat häntä vapaa-ajal-
lakin. Tutkijana kaupungin-
arkistossa hän on vuosien 
varrella tuottanut lukuisia 
Helsingin historiaan liittyviä 
näyttelyitä ja on kirjoittanut 
Helsinki-aiheeseen liittyviä 
artikkeleita sekä osallistunut 
kirjojen kirjoittamiseen. Li-
säksi Martti Heinonen toimii 
Helsinki-seuran puheenjohta-
jana, joten hän voi myös va-
paa-ajalla edistää Helsingin 
historiallisen ja sivistykselli-
sen perinnön vaalimista. 

Arkistoissa mielenkiin-
toista kaupunkihistoriaa

Vierailulla Helsingin kaupunginarkistossa 

Oppaamme Martti Helminen 
esittelee tässä arkiston vanhin-
ta asiakirjaa 1560-luvulta.

Kaupunginarkiston kokoelmien esittelyä.

Ryhmä tutustumassa karttamakasiiniin.
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Prätkä-Helmereitä 
– onko heitä?
❦  Teksti: Ilse Samuelsson 
 Kuvat: Ilse Samuelsson ja Timo Lindgrén

voi tehdä tiedonhakua säily-
tettävistä asiakirjoista, raken-
nuspiirustuksista ja kartoista. 
Lisäksi julkisiin asiakirjoihin 
voi maksutta tutustua kaupun-
ginarkiston tiloissa. Voit tilata 
etukäteen asiakirjoja luetta-
vaksi tutkijahuoneeseen www.
sinettiarkisto.fi.

Kaupunginarkisto ottaa 
sopimuksesta vastaan myös 
helsinkiläisten yhdistysten, 
taloyhtiöiden ja yksityishen-
kilöiden arkistoaineistoja. Py-
syvästi säilytettävät asiakirjat 
siirretään arkistoon, kun ne 
ovat yli 20 vuotta vanhoja. 
Jos tämä asia kiinnostaa, ota 
yhteyttä ennen luovutusta ja 
sovi tarkemmin.

kuun, vaikka vanhin kaupun-
gin säilynyt asiakirja onkin jo 
vuodelta 1569.

Arkistossa on nykyään noin 
15 000 hyllymetriä arkistoai-
neistoja. Arkisto onkin Suo-
men suurin kunnallinen ar-
kisto. Kaupunginarkistossa 
on 20 työntekijää, joista yksi 
on konservaattori. 

Tutustu vanhoihin asiakirjoihin
Kaupunginarkiston aineistoa 
on huomattava määrä digitaa-
lisessa muodossa. Näitä ai-
neistoja ovat esimerkiksi Kun-
nalliskertomukset, tilastolliset 
vuosikirjat, talojen piirustuk-
set ja vanhat kartat. Sinetti-
arkistotietojärjestelmän kautta 

Merkittävimpiä pysyvästi 
säilytettäviä yksityisarkistoja 
ovat Helsingin Olympia-arkis-
tot, jotka sisältävät pitämättä 
jääneiden vuoden 1940 ja ke-
sällä 1952 pidettyjen olympia-
laisten arkistot. 

Tunnetko Stadin kadut?
Stockmannin kulmalta alkava 
Aleksanterinkatu ja Senaatin-
torin ohittava, mereen päätty-
vä katu löytyy jo 1600-luvun 
kartoista. Se näkyy kartalla 
Suurkatu-nimisenä. 

Paasivuorenkatu, aiem-
pi nimi on Cirkusgatan - 

Sirkuskatu vuoden 1909 
Sirkuksen mukaan. 

Sirkus toimi vuosi-
sadan vaihteessa 

kadun varrella si-
jainneessa enti-

sen Rieksin tapet-
titehtaan rakennuksessa.

Arkistossa säilytettävistä 
kortistoista löytyy lisää mie-
lenkiintoista tietoa mennei-
syyttä tutkiville niin kadunni-
mistä kuin rakennushistoriasta 
yleisesti kiinnostuneille.

Vinkki:
Ohittamaton opas Helsin-
gin historiaan. Toimittanut; 
Martti Helminen, Marjatta 
Hietala ja Merja Lahtinen: 
Helsinki-Helsingfors Histori-
allinen kaupunkikartasto-teos 
esittelee Helsingin karttoja 
1600-luvulta nykypäivään. Se 
on hyvä teos kaikille paikal-
lishistoriasta kiinnostuneille.

Juhana-kuninkaan kirje vuodelta 1569. Tätä aarretta säilytetään 
arkiston lasivitriinissä.

Helsingin asukasluettelo 
vuodelta 1917

Helsingin kaupunginarkiston käyntiosoite on 
Eläintarhantie 3 F, 00530 Helsinki, 
puhelin: 09 310 43571. 
Aukioloajat: maanantai-keskiviikko klo 9-16, torstai 9-18. 
Perjantaisin on suljettu.
Lähde: www.hel.fi/kaupunginarkisto

Kyllä on – ja varmasti 
muitakin kuin me! Voi 
sitä vapautta  ja mene-

misen iloa, kun kypärä ve-
detään päähän, pyörä päräh-
tää käyntiin, ja matka alkaa. 
Tärkeintä moottoripyöräilyssä 
on matkanteko, ei se päämäärä 
– joka kyllä monesti osoittau-
tuukin olevan paljon, paljon 

kauempana, kuin mitä alun 
perin suunnitteleekaan. Ei au-
tolla tulisi mieleenkään lähteä 
vaikka arkisena kesäiltana aje-
lemaan 100 kilometrin päähän 
kahvittelemaan! 

Moni, etenkin miespuolinen 
väki, on nuorena ajellut ensin 
mopolla, sitten moottoripyöräl-
lä. Monelta se on sitten vuo-
sien kuluessa ja elämäntilan-
teen muuttuessa jäänyt: prätkä 
on vaihtunut autoihin. Osalle 

se on kui-
tenkin jää-
nyt mieleen: jos 
vielä jonain päivänä, 
sitten kun, viimeistään eläk-
keellä  Näin meilläkin!  Use-
ampi vuosi meni haaveillessa, 
puhuessa, suunnitellessa, alan 
lehtiä sekä tietysti kaikkia 
maantiellä näkyviä ja huolto-
asemilla pyöriviä kaksipyöräi-
siä vilkuillessa. Toinen meistä 
olisi mennyt moottoripyöräos-

toksille jo vuosia sitten, toinen 
toppuutteli. Arvata sopii, kum-
pi teki kumpaa. Kun sitten top-
puuttelijakin oli sitä mieltä, et-
tä olkoon menneeksi, ei intoili-
jalla kauaa kestänyt, kun pieni 
punainen Yamaha oli hankittu.  

tenkin jää-
nyt mieleen: jos 
vielä jonain päivänä, 

Näkemiin, Alatskiven linna.
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Pienen, punaisen Yamahan 
lisäksi piti tehdä paljon mui-
takin ostoksia: kypärät ja kun-
nolliset ajokamppeet, vaatteet 
ja jalkineet nyt ihan alkuun – 
tärkeintähän on turvallisuus. 
Ja sitten lähdettiin kierroksil-
le: ensin pieniä reissuja lähi-
alueella, sitten vähän kauem-
maskin. Aika pian jouduttiin 
toteamaan asia, jonka intoilija 
kyllä heti tiesi ja toppuutteli-
jakin ymmärsi nopeasti: pieni 
punainen on liian pieni, eten-
kin kun välillä on kaksi isoh-
koa ihmistä pyörän päällä.  Eli 
Yamaha vaihtoon ja vajaan 
kahden kuukauden päästä in-
toilija ajoi kotipihaan jo huo-
mattavasti isomman Yamahan, 
mustan sellaisen, jolla oli niin 
kaunis nimikin: Midnight Star. 
Nyt kelpasi. Kun ensimmäisen 
kerran toppuuttelija pomppa-
si intoilijan taakse, oli hänkin 
kerralla myytyä naista.  On-
neksi oli vasta elokuu, kesää 
ja ajokautta jäljellä. Ehdittiin 
tehdä monta retkeä lähiseudul-
la ja vähän kauempanakin. 

Itärajaa Ilomantsiin 
Kyllä Suomessa on uskomat-
toman paljon kaunista katsot-
tavaa ja nähtävää. Mootto-
ripyöräreissulla  ympäristön 
aistii paremmin ja konkreet-
tisemmin kuin autolla liikku-
essa. Kesäisessä maisemassa 
aistii ruohon ja tien varressa 
laiduntavat lehmät, metsätie-
llä tien varren metsämansik-
kakin tuoksuu! Erityisen mie-
leenpainuva kesäreissumme 
suuntautui itäiseltä Uudelta-
maalta Pohjois-Karjalaan, Ilo-
mantsin Möhköön. Ajoimme 

kotoa suoraan Vaalimaalle ja 
sieltä ylös, Ylämaan kautta 
eteenpäin. Reittimme Tohma-
järveltä eteenpäin kohti Ilo-
mantsia seuraili aivan itärajaa, 
metsämaisemia, pieniä kyliä, 
kaunis tsasounakin ohitettiin 
matkalla. Möhkössä kyläil-
tiin intoilijan serkun, Harley 
Davidson -miehen mökillä, 
tutustuttiin Möhkön vanhaan 
ruukkialueeseen, sota-ajan ta-
pahtumiin paikallisessa muse-
ossa, ajeltiin veneellä Koitajo-
ella ja Nuorajärvellä ja käytiin 
Petkeljärven kansallispuistos-
sakin. Karjalaisen pitopöydän 
herkkuja söimme Parppein-
vaaran runokylän Parppein-
pirtissä, karjalaista tunnelmaa 
ja perinteitä huokuvassa mah-
tavassa hirsiravintolassa Ilo-
mantsin keskustan kupeessa. 
Hieno matka! 

Menemisen meininkiä 
ulkomaita myöten 
Mukavan syysretken teimme 
Viroon – kun tälläisiä vähän 
varttuneempia Helmereitä 
ollaan, suuntasimme  kyl-
pylämatkalle. Kohteena oli 
perinteinen kylpyläkaupunki 
Pärnu ja Tervis-kylpylä. Va-
jaan viikon pituiselle matkal-
le pakkaaminen oli ihan oma 
taiteenlajinsa. Hyvin tarkkaan 
oli mietittävä jokainen vaate, 
yhtään ylimääräistä asiaa ei 
voinut mahduttaa mukaan –
rajalliset ovat matkatavarati-
lat, ja etenkin, kun on oltava 
lämmintä, sateenpitävää, ja 
ajokamppeiden lisäksi tietysti 
toiset kengät, farkut, pari pu-
seroa, jakku, jne jne jne. Edel-

lisenä iltana on tehtävä 
vielä koepakkaus, ettei 
aamulla, lähtökiireessä, 
tule yllätyksiä. Kengät ovat 
hankalimmat, vievät paljon 
tilaa. Mutta intoilija antoi sil-
loin ja aina sen jälkeenkin top-
puuttelijalle suuret kiitokset: 
toppuuttelija osoittautui kuu-
lemma maailman parhaaksi 
pakkaajaksi. Kaikki tarpeel-
linen mahtuu mukaan, eikä 
mitään ole liikaa. 

Syyskuun puolivälin sun-
nuntaina oli kaunista ja aurin-
koista, kun ajelimme kotoa 
Helsinkiin, Katajanokalle ja 
kohti laivaa.  Kyllä oli ihan eri 
fiilis ajaa lähtöselvitysjonoon 
moottoripyörällä ja hypätä 
pyörän selästä jalottelemaan, 
kuin istua nököttää tylsän pe-
rinteisesti henkilöautossa tai 
peräti tungeksia terminaalin 
jonossa kassien kanssa. Mo-
lemmat suorastaan puhkuim-
me ylpeyttä; kohti ulkomaita 
olimme menossa komealla 
pyörällämme. Ja laivassakin 
oli ihan erilaista kävellä ky-
pärä käsivarrella keikkuen 
– oltiin oikeita reissaajia, ei-
kä vaan risteilylle pistäytyjiä  
eikä tahtia haitannut, vaikka 
muutenkin lyhyt kampaus oli 
entistäkin "lintammassa" kun 
kypärän päästä otti! 

Tallinnan satamassa kaikki 
sujui sutjakkaasti ja ajomatka 
kaupungin halki kohti Pärnun 
maantietä ja Via Balticaa al-
koi. Lämmintä ja aurinkois-
ta oli edelleen, vaikka täysin 
mustat pilvet taivaanrannassa 
tuntuivatkin vähän seurailevan 
matkaamme. Pärnuun ja peril-

le Tervikseen päästiin ilman 
yhtäkään sadepisaraa ja täy-
sin kuivina, kuivaa tietä - asia 
hämmästytti samalla laivalla 
saapuneita, bussilla Pärnuun 
tulleita tuttuja suomalaismat-
kaajia. Jossain vaiheessa oli 
vettä tullut kaatamalla, mut-
ta mepä olimme onnellisesti 
ajaneet koko ajan sadekuuron 
edellä.  Hotellin vastaanotos-
sa toivotettiin tervetulleeksi ja 
ohjattiin heti suojaiselle sisäpi-
halle parkkiin. Kovin monesti 
eivät kylpylävieraat kuulemma 
moottoripyörällä tule!  

Pärnu on kiva kaupunki ym-
päri vuoden, aika kuluu siellä 
mukavasti. Kaikki on lähel-
lä, viehättävässä keskustassa 
on pikkupuoteja ja kahviloita 
kävelykadun varrella, paljon 
puistoja, ja meren rantahan on 
aurinkoisina päivinä suoras-
taan kuvauksellinen.  Kylpylä-
loman ystävälle Tervis on ihan 
ehdoton valinta. Palvelut ovat 
monipuoliset, hoitovalikoima 
laaja ja tasokas, huoneet ovat 
hyvät. 

Kartanoita ja kuvauksellisia 
maisemia 
Muuallakin Baltiassa on ajel-
tu.  Se on kaikella tapaa mu-
kava kohde motoristille: lyhyt, 
mukava laivamatka, hyvät tiet, 
paljon nähtävää, kivoja pysäh-
dyspaikkoja ja kauniita mai-
semia. Suosikkikohteemme 
on eteläisen Viron Pyhäjärvi, 
kylpylähotelli sielläkin. Pyhä-
järvi Spa -hotelli sijaitsee Ote-

Vierailulla Viron ja Latvian rajakaupungissa 
Valgassa ja sen sotamuseossa.

Varnjan kylänraitti 
Peipsijärven 
rannalla.

Syksyinen retki Lahteen – kohta 
on pyörän talviunen aika.
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päässä, kauniin Pyhäjärven 
rannalla. Sen hoitovalikoima 
ansaitsee erityismaininnan – 
varmaan parhaat mahdolliset 
hartiahieronnat!  

Pyhäjärvi on hyvä tukikoh-
ta eteläisen Viron ja mikseipä 
Latviankin retkille. Virohan 
on lukemattomien kartanoiden 
maa, niitä on kiva kierrellä ja 
katsella: Taagepera, Sangaste, 
Cantervilla, Alatskivi – toinen 
toistaan upeampien, mielen-
kiintoisten kartanoiden lista 
on melkein loputon.  Myös 
Peipsijärven rantamaisemat, 
vanhauskoisten kylät, sipulitie, 
haikarat pesissään maalaista-
lojen ja omakotitalojen piha-
piireissä. Kaiken tämän näkee 
prätkän selästä varmasti pa-
remminkin kuin automatkalla.   

Latvian puolella mukava 
kohde moottoripyörämatka-
laisillekin on Siguldan kau-
punki. Tie Viron rajalta ete-
läänpäin kulkee aivan meren 
rannikkoa seuraillen.  Sigulda 
sijaitsee Gauja-joen laaksos-
sa, kansallispuiston alueella. 
Hyvä majapaikka on hotelli 
Sigulda aivan kaupungin kes-
kustassa. Ajopäivän jälkeen 
suosittelemme ehdottomasti 
hotellin ravintolaa ja pippuri-
pihviä! Pelkästään sitä varten 
voisi täällä  käydä useammin-
kin.  Kaupungin tärkein nähtä-
vyys on komea linna keskellä 
kaupunkia, ja linnan takana 
vielä vanhemman linnan rau-
niot.  Muita käymisen arvoisia 
nähtävyyksiä alueella ovat Tu-
raidan ikivanha, punatiilinen 
linna, sekä tietysti Gutmanin 
luola Gauja-joen laaksossa.  
Kauniin, vaihtelevan ja kum-

puilevan maastonsa vuoksi 
tätä liiviläisaluetta kutsutaan 
Latvian Sveitsiksi. Sepä tar-
koittaa tietysti erityisesti mo-
toristille mukavan vaihtelevia 
maisemia – Baltiahan on muu-
ten melkoisen tasaista seutua. 

Muitakin motoristeja 
matkanteossa 
Eräältä Baltian reissulta pa-
lasimme taas Tallinnan sata-
maan tyytyväisinä suorituk-
seemme. Useampi sata ki-
lometriä oli sinäkin päivänä 
ajettu, kun ajelimme hiljalleen 
Viking Linen lähtöselvityksen 
läpi laivan luo odottelemaan.  
Oli hiljaisenoloinen iltapäi-
vä, vain kaksi motoristia oli 
paikalla ennen meitä. Siinä 
alettiin vaihtaa kuulumisia 
ja miehet kertoilivat omasta 
reissustaan. Melkoinen kier-
ros heillä! Kaverit lähtivät 
Etelä-Suomesta kohti Nord-
kappia, ja sieltä suunta takai-
sin kohti etelää, mutta Ruot-
sin halki Tanskaan, Saksaan, 
kohti Espanjaa ja päätepistee-
nä Gibraltar. Kaikki tämä eli 
Nordkappista Gibraltarille 72 
tunnissa! Gibraltarilla sentään 
malttoivat olla paikallaan moi-
sen suorituksen jälkeen neljä 
pitkää päivää ja hyvin nukut-
tua yötä, ennen kuin melkein-
pä yhtä soittoa ajoivat Pariisin 
ja Varsovan kautta Baltian läpi 
Tallinnan satamaan ja laival-
le. "Rautaperseajo", kuten ns. 
alan kielellä näitä supersuori-
tuksia kutsutaan! 

Siinä motoristikaverusten 
matkakertomusta kuunnelles-

sa huomasimme yhden moot-
toripyörän lähestyvän, mutta 
poikkeuksellisesti talutettuna. 
Kuski huitoi jo apua itselleen, 
porukalla sitten työnsimme 
rikkoutuneen pyörän pientä 
vastamäkeä odottamaan lai-
vaan pääsyä. Tämä motoristi 
kertoi lähteensä Tallinnasta 
Hampuriin, tuttuun ravinto-
laan hyvälle pihville, ja sieltä 
sitten paluumatkalla Pärnun 
jälkeen matkanteko oli kat-
kennut pyörän rikkoutumi-
seen. Pyörästä oli vetoakselin 
kumitiiviste mennyt väljäksi ja 
öljyt vuotivat tielle. Uskoma-
tonta, että kyseisellä BMW:llä 
oli ajettu jo 427 000 kilomet-
riä, ja vasta nyt tarvitsi tällais-
tä remonttia! Hinausauto toi 
loppumatkan Tallinnan sata-
man portille. Perämieheltä oli 
saatu erikoislupa tulla laivaan, 
vaikkei pyörä oman moottorin 
voimin liikkunutkaan. Aika-
moinen reissu hänelläkin ta-
kana, ja ihan ex tempore! Kyl-
lä näitä matkakertomuksia ja 
kilometrimääriä kuunnellessa 
intoilijan ja toppuuttelijan ajo-
määrät alkoivat asettua omaan 
suuruusluokkaansa… 

Helsingin satamassa top-
puuttelijakin pääsi tosi toimiin, 
kun oli kyytiläisenä ainoa "jou-
tilas": jonkun piti auttaa rik-
koutuneen pyörän työntämi-
sessä ulos laivasta.  Kyllä yli 
300 kilon järkäleen kanssa oli 
meillä kahdellakin hommaa, 
vaikka pyörät alla olikin, mut-
ta ulos se saatiin ja terminaa-
lialueen reunalle odottamaan 
autokuljetusta eteenpäin.

Kohti uusia seikkailuja  
ja uutta ajokautta 2017
Loppukesästä 2016 alkoi jo 
intoilijan mielessä pyöriä aja-
tus oikeasta matkapyörästä, 
jota iso mustamme ei kuiten-
kaan ihan ollut. Paremmat ajo-
ominaisuudet matkantekoon 
jne – intoilijalla oli erittäin hy-
vät perustelut vaihtoon. Uusi 
matkapyörä BMW löytyi Poh-
janmaalta; siis kohti Ylistaroa 
ja pyörä vaihtoon. Kun intoi-
lija syyskuisena lauantai-ilta-
na sitten ajeli vaihtomatkalta 
uudella pyörällä kotipihaan, 
toppuuttelija jo odotti täysis-
sä varusteissa ja sitten lähdet-
tiin yhteiselle koeajolle ja ilta-
kahville. Mahtava vehje, totesi 
toppuuttelijakin, vaikka vähän 
ikävä oli isoa mustaakin.  

Lokakuu tarkoittaa, että ajo-
kausi on ohi ja pyörä menee 
talviunille.  Mutta talven jäl-
keen koittaa uusi kevät ja kesä  
Tätä kirjoitettaessa pyörä on 
valmiina uuteen ajokauteen, 
vuoden ensimmäisen ulko-
maan prätkäreissun varaukset 
toukokuulle tehty ja kaikkien 
näiden vaiheiden jälkeen top-
puuttelijastakin on kuoriutu-
nut ainakin pieni intoilija! 

Turvallista ja aurinkoista 
kesää Helmereille, liikuitpa 
millä ja miten tahansa! 

Ilse

Sangastessa  
linnavierailulla.

Haikarat ovat tärkeä osa aitoa 
baltialaista maalaismaisemaa
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”Ole paras versio itsestäsi, 
mitä voit olla”.
❦  Teksti ja kuva: Kirsi Suni SLK/HBC
 Koonnut: Sirkka Warvas

Pari vuotta sitten Mika 
Liikala valmistui Suo-
men Liikemiesten Kaup-

paopistosta/Helsinki Business 
Collegesta merkonomiksi yli-
oppilaspohjaisesta koulutuk-
sesta ja sen jälkeen hän aloitti 
myynnin ammattitutkinnon. 
Koulutuksen painopisteenä 
some-osaaminen. Miten ny-
kyisen urheilualaan keskit-
tyvän yrittäjän ura valikoitui 
juuri nykypäivän trendiin so-
meen? Mielenkiintoista.

Merkonomikoulutus 
yrittäjän eväinä
Miksi nuori mies valitsi aikoi-
naan merkonomikoulutuksen? 
– Jokainen valitsee oman pol-
kunsa. Koin, että aloittaessani 
minulla on vielä mahdollisuus 
tehdä jotain muuta, jos liike-
talous ei olekaan minun ala-
ni. Yo-merkonomikoulutus 
on riskitön vaihtoehto, sillä 
se ei vaikuta AMK/yliopisto-
tason ensikertalaisuuteen mi-
tenkään. Ensikertalaisuuden 
menettäminen hankaloittaisi 
siirtymistä muihin opintoihin, 
jos valittu ala ei tuntuisikaan 
omalta. Suomen Liikemiesten 
Kauppaopistosta sain hyvät 
eväät jatkoon, Mika kuvailee.

Yrittäjyys kulkee Mikalla 
suvussa: hän on jo neljännen 
polven yrittäjä. Ajatus yrittä-
jyydestä tuli kuitenkin armei-
jakaveri Kalle Harjunpään 
kautta. Jääkiekkovalmentaja-
na Espoo Bluesin B-junioreis-
sa toimiva Harjunpää esitteli 
idean SportLinkista Mikalle, 
eikä ajatusta yrittämisen aloit-
tamisesta yhdessä tarvinnut 
sen kauempaa miettiä. Unel-

mana on urheilun ja markki-
noinnin yhdistäminen ja tämän 
SportLink on mahdollistanut. 
– SLK:ssa sain vahvistuksen 
omalle suunnalle. Erityisesti 
hyötyä oli lehtoreiden Elina 
Wallinin ja Sinikka Lutti-
sen markkinoinnin opinnoista.

Merkonomikoulutuksen toi-
sen työssäoppimisjakson Mi-
ka suoritti omassa yritykses-
sä. Hän kiittelee oppilaitok-
sen tukea nuorelle yrittäjälle: 
– Saimme Sinikka Luttiselta 
erittäin hyvää sparrausta yri-
tyksen suunnitteluvaiheessa. 
Mahdollisuus suorittaa työssä-
oppiminen omassa yrityksessä 
oli SLK:lta meidän kannalta 
todella arvokas päätös.

Myyntityö sosiaalisessa mediassa
– Seuraan mielenkiinnolla so-
siaalisen median uusien ulot-
tuvuuksien löytämistä ja uu-
sia ilmiöitä Suomessa ja ulko-
mailla. Minusta on mahtavaa 
nähdä, mitä kaikkea ihmiset 
keksivät tuodessaan itseään tai 
edustamaansa yhteisöä positii-
visessa valossa esiin. Sosiaali-
nen media, some, on valtavan 
suuri voimavara.

Myynnin ammattitutkinnol-
ta Mika odottaa ammattilais-
ten kokemuksia siitä, mikä 
somessa toimii ja mikä ei.

 – Ihmettelen opinto-ohjel-
maa katsoessani, miten hyvin 
niin paljon asiaa on saatu niin 
pieneen pakettiin. – Tulen var-
masti kuulemaan koulutukses-
sa alan yrittäjäkonkareilta pal-
jon mielenkiintoisia asioita ja 
ajatuksia, jotka eivät olisi tul-
leet itselleni mieleen.

Sosiaalisen median hyödyn-
täminen myynnissä ja mark-
kinoinnissa on tullut tutuksi 
Mikalle jo SportLinkin alku-

aikoina. Ensin yritys lähet-
teli meilejä urheiluseuroille 
ja heidän edustajilleen. Yk-
sityishenkilöiden tavoittami-
sessa on eniten hyötyä ollut 
Facebook-mainonnasta. Suh-
teellisen pienellä rahallisella 
panostuksella tavoitettiin tu-
hansia potentiaalisia käyttäjiä.

Nuori yrittäjä valitsi 
urheilualan ja somen
Mika toimii tällä hetkellä yrit-
täjänä SportLink Oy:ssä kol-
men yrityskumppaninsa kans-
sa. SportLink.fi on urheilijoi-
den kohtaamispaikka, joka 
tällä hetkellä keskittyy jouk-
kueurheiluun. Nettisivustolla 
on muun muassa ilmoitusosio, 
jossa pelaajat, valmentajat, 
joukkueet ja seurat voivat et-
siä ja kontaktoida toisiaan. Li-
säksi sivuilla on varustepörssi, 
jossa käyttäjät voivat ostaa ja 
myydä urheilu- ja liikuntava-
rusteitaan. SportLinkin kehit-

täminen aloitettiin syksyllä 
2015 ja varsinainen toiminta 
alkoi sivuston julkaisemisen 
myötä keväällä 2016.

SportLinkin lisäksi Mikan 
meriittilistalta löytyy esimer-
kiksi jääkiekkoseura KalPan 
maalivahdin Samu Perho-
sen maskin suunnittelu kau-
delle 2015–2016 sekä oman 
salibandyseuran Sählyässien 
logot, paidat ja sosiaalinen 
media. Lisäksi jääkiekkoseu-
ra Espoo Blues käytti Mikan 
suunnittelemia kuvia mainos-
taessaan Kannattajan juhla-
päivä -teemaottelua vuonna 
keväällä 2016.

SportLink Oy:n toimitus-
johtajana toimii Kalle Har-
junpää. Koodaamisesta vas-
taavat Jon Koivula ja Teemu 
Eronen. Mika vastaa yrityk-
sessä markkinoinnista, sisäl-
lön tuottamisesta ja graafisesta 
suunnittelusta: – Graafisessa 
suunnittelussa olen aika pit-

Yrittäjä, merkonomi Mika Liikala:

Tästä ovesta Mika meni 
sisään ja sai paljon 
enemmän kuin osasi 
etukäteen ajatella.
Hänestä tuli nuori yrittäjä 
- oman tiensä löytäjä.
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Maistellaanko makuja Brasiliasta
❦ Teksti: Rauni Mononen

suikaan ollut puuta vaan paksuhkoa, lä-
pinäkyvää akryylimuovia.  

Brasilia on monimuotoinen ja moniet-
ninen maa. Se on myös Etelä-Amerikan 
suurin ja väkirikkain maa sekä maailman 
viidenneksi suurin valtio kooltaan ja asu-
kasluvultaan. Afrikkalaiset ovat merkittä-
vä etninen ryhmä Brasiliassa. Heidät tuo-
tiin alun perin maahan orjiksi jo 1500- lu-
vun puolivälissä. Orjat työskentelivät kai-
voksilla ja pelloilla, ilmaiseksi. Joidenkin 
arvioiden mukaan viisi miljoonaa ihmistä 

Saavuimme matkallamme ensimmäi-
senä Etelä-Amerikassa brasilialai-
seen Sao Paolon kaupunkiin ja sieltä 

sisäisellä lennolla Curitibaan, Paranan 
osavaltioon. Curitibassa me asuimme 
naisluostarissa, jonka mahtava rakennus 
oli entinen kasino. Huoneet olivat hyvin 
kylmiä, eikä edes ylimääräinen lämmitys-
laite saanut majapaikkaamme lämpimäk-
si. Nunnat laittoivat joka aamu aamiaisen 
ja antoivat meille hierontahoitoja. Suur-
kaupungissa on paljon viheralueita ja jul-
kinen liikenne pelaa hyvin. Curitibasta 
jäi mieleenpainuvana muistona pyöreät 
bussipysäkit, jotka muistuttivat meidän 
tynnyrisaunojamme, mutta materiaali ei 

kuljetettiin Afrikasta Brasiliaan orjiksi. 
Ihmiskaupan julmuutta lisää se, että Af-
rikasta vangituista joka viides kuoli en-
nen määränpäätä Brasiliassa. Orjakauppa 
päättyi vasta 1800-luvun lopulla. Ei voi 
olla miettimättä, miten suurelle epäoi-
keudenmukaisuudelle vauraus perustui. 
Afrikkalaiset ovat vaikuttaneet merkittä-
västi brasilialaiseen musiikkiin, tanssiin, 
uskontoon, kieleen ja ruokakulttuuriin. 
Brasilian alkuperäinen intiaaniväestö on 
pääasiassa tuhottu tai sulautettu portuga-
lilaiseen väestöön. Mestitsit - eurooppa-
laisten ja intiaanien jälkeläiset - ovat aina 
asuttaneet Brasilian eri osia. 

Monimuotoinen brasilialainen keittiö
Brasilialainen keittiö vaihtelee suuresti 
alueittain heijastellen maan monimuo-

Helmerin ruokanurkkaus

kälti itseoppinut. Seuraan 
päivittäin, miten eri alojen 
ammattilaiset toteuttavat graa-
fista suunnittelua. Minulle on 
hyvin tärkeää, että työni jälki 
on viimeistellyn näköistä.

Mentori mukana  
yrityksen alkutaipaleella
Jokainen myynnin ammatti-
tutkinnon, some-osaaja-koulu-
tuksen suorittaja hankkii itsel-
leen mentorin. Mikan mento-
rina toimii hänen oma isänsä, 
jolla on pitkä kokemus niin 
mentorina kuin yrityskummi-
na toimimisesta. Mutta, että 
66-vuotias isä some-osaajan 
mentorina? – Faija on aina 
ollut kiinnostunut erilaisista 
ilmiöistä. Häneltä olen myös 
oppinut ajatuksen elinikäises-
tä oppimisesta ja siitä, miten 
aina voi ja kannattaa kehittää 
itseään. Faija on ottanut hal-
tuun monet sosiaalisen median 
kanavat jo ennen minua. Tällä 
hetkellä hänen tutustumiskoh-
teenaan on Pokémon Go, Mi-

 riemu hyvässä joukkueessa ja 
positiivisessa ilmapiirissä on 
asia, jonka toivoisin jokaisen 
kokevan. Tämän vuoksi mi-
nusta on luontevaa olla osana 
SportLinkia, jonka tavoitteena 
on innostaa ihmisiä liikunnal-
liseen sekä aktiiviseen elä-
mäntapaan.

”Ole paras versio  
itsestäsi mitä voit olla”.
SportLinkissa toimimisen li-
säksi Mika tekee töitä Micro-
Media Oy:lle. Hänen työtehtä-
vänään on soittaa eri yritysten 
edustajille ja sopia tapaamisai-
koja. Vaikka Mika sosiaalinen 
kaveri onkin, ei ajatus vento-
vieraille soittamisesta ollut 
alkuun helppo: – Puhelintyön 
tekeminen ei tosiaan ollut mu-
kavuusalueellani ennen kuin 
aloitin, mutta juuri siksi päätin 
ylittää itse itselleni asettamani 
esteet ja oppia hyväksi ja roh-
keaksi soittajaksi työn kautta. 
Omien esteideni ylittäminen 
motivoi minua.

ka naurahtaa.
Isän kanssa Mika on kes-

kustellut yrityksen tavoitteis-
ta: – Kun tavoitteet on kirjattu 
ja matka niitä kohti on suunni-
teltu, on helpompi aloittaa työ 
tavoitteiden saavuttamiseksi, 
Mika muistuttaa.

Olitko jo lapsena intomielinen 
urheilija?
– Lapsena en harrastanut lain-
kaan urheilua, ei vaan kiin-
nostanut. Sitten kiinnostuin 
veljen kautta lätkästä. Kave-
riporukalla alettiin sitten pela-
ta salibandya. Meillä on Säh-
lyässissä aivan loistava ilma-
piiri; hyvät pelaajat neuvovat 
vasta-alkajia. Monesta keski-
vertopelaajasta onkin kasva-
nut huippupelaaja, kun ei ole 
tarvinnut pelätä epäonnistu-
mista, pilkkaa tai kritiikkiä. 
Tällainen ryhmädynamiikka 
palvelee mielestäni parhaiten 
sekä yhteisöä että yksilöä, Mi-
ka kertoo.

– Urheilun ja liikkumisen

– Me ihmiset pelkäämme
usein uusien, epämukavilta 
tuntuvien asioiden aloitta-
mista ja ottamista haltuun. 
Jätämme paljon asioita teke-
mättä koska tunnemme olom-
me epävarmaksi. Mutta epä-
mukavuusalueesta voi tehdä 
mukavuusalueen omalla päät-
täväisyydellään ja rohkeudel-
laan. Jokainen meistä on oma 
pahin esteensä ja epäilijänsä 
– itsensä voittamisella voittaa 
myös usein myös elämässä, 
työssä ja harrastuksissa. Us-
kon vahvasti mietelauseeseen 
”Ole paras versio itsestäsi mi-
tä voit olla”.

*** 
Myynnin ammattitutkinto, 
some-osaaja, käynnistyi ke-
väällä 2016. Koulutus kestää 
noin 1,5 vuotta.
Tutustu Suomen Liikemiesten 
Kauppaopisto/Helsinki Busi-
ness Collegen toimintaan:
https://www.businesscollege.fi/
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Barreado
5 annosta
Valmistusaineet:
1,25kg lihaa
150 g pekonikuutioita
2 isoa sipulia
3 valkosipulinkynttä
5 g kuminaa
2 laakerinlehteä
suolaa, pippuria
100 ml viinietikkaa
4 rkl maissiöljyä
1 l kiehuvaa vettä
Padan kansi
vehnäjauhoja, maniokista valmistettua 
farofa-jauhoa, vettä
Tarjoiluun: banaaniviipaleita, farofa 
-jauhoja

toista ja monitaustaista väestöä. Sen 
myötä kansallista ruokakulttuuria mää-
rittelee alueellisten erojen säilyttäminen. 
Riisi, pavut, polenta ja maniokki joiden 
kanssa tarjotaan joko kalaa, äyriäisiä tai 
lihaa ovat kuitenkin kaikille yhteisiä pe-
rusruoka-aineita. Punainen liha on suo-
situinta ja jos kerrot ravintolassa olevasi 
kasvissyöjä, sinulle voidaan tuoda kana-
annos. Lihaa Brasiliassa syödään paljon 
ja yleensä ruhosta käytetään kaikki osat. 
Etelä-Brasiliassa syödään lihaa ja pohjoi-
sessa taas kalaa.

Mustista pavuista ja erilaisista lihan-
palasista hitaasti kypsytetty pataruoka 
Feijoadaa, mustapapupataa, pidetään 
maan kansallisruokana. Padassa voi olla 
niin naudanlihaa, possun kylkeä, sork-
kia, saparoa kuin korvaakin sekä erilai-
sia makkaroita; pataa syödään päivittäin. 
Se on suhteellisen raskas ateria ja sano-
taankin, että oikeaoppinen Feijoada (fei-
joada completa) tarjoillaan sängyn kanssa 
ja yleensä lounaaksi, jolloin ei tarvitse 
palata töihin vaan kellahtaa suoraan ruo-
kalevolle. 

Pataruokaan, Barreadoon, joka on pe-
rinneruoka, tutustuimme rannikolla Mor-
retesin kaupungissa, jonne matkasimme 
sademetsien ja korkeiden vuorten kautta 
paikallisella junalla. Takaisin Curitibaan 
menimme myöhään yöllä bussilla, jos-
sa oli mahtavan tiivis tunnelma. Meille 
kerrottiin, pataruoan juontavan juurensa 
orjien aikaan, koska Brasilian rannikolle 
tulleet afrikkalaiset valmistivat ruokaa 
savipadassa, ulkona avotulella. Barrea-
do-padassa on vähemmän raaka-aineita 
kuin Feijoada-padassa ja maan eri osissa 
se tehdään vähän eri tavoin. 

Ruokajuomana on yleensä malzbierin, 
suomalaista kotikaljaa vastaava juoma. 
Oluista hyviä vaihtoehtoja ovat tum-
manpuhuva stout ja porter. Muita ruoka-
juomia ovat pullotettu mineraalivesi tai 
virvoitusjuomat, kuten guarana. Guara-
nan piristävä vaikutus perustuu sen run-
saaseen kofeiinipitoisuuteen, se on ystä-
vällisempää vatsalle kuin suomalaisten 
mielijuoma kahvi. Guaranaa myydään ki-
loittain. Amazonian intiaanit ovat jo vuo-
situhansia käyttäneet tätä, kymmenmet-
riseksi ”puuksi” kasvavaa marjapensasta 
fyysiseen ja henkiseen virkistäytymiseen. 
Sillä on hoidettu myös mahavaivoja ja 
malariaa. Onpa sillä sanottu olevan myös 
antibakteerisia vaikutuksia salmonellaa 
vastaan.

 Näin valmistat brasilialaista pataa

Valmistusohje
Leikkaa liha kuutioiksi ja 
sekoita siihen pekonikuuti-
ot, pilkotut sipulit, kumina, 
suola. pippuri, ja viinietik-
ka. Sekoita ja anna levätä 
tunti. Laita 5 litran savipa-
taan maissiöljy, kun öljy on 
kuumaa laita sekoitus siihen 
ja sekoita viisi minuuttia ja 
lisää kiehuva vesi, niin että 
kaikki peittyy. Lisää ma-

niokkijauhoa päälle. Tee vehnä- ja ma-
niokkijauhosta padan kannen tiivistys. 
Anna kiehua 5 tuntia. Avaa kansi ja li-
sää vettä 2 cm lihojen yli, laita laake-
rinlehdet ja maista suolaisuus. Kypsytä 
vielä 4 tuntia, kunnes liha hautunut.

Feijoada eli brasilialainen papulihapata
12 annosta
Valmistusaineet:
500 g kuivattuja mustia papuja
4 rkl oliiviöljyä
2 isoa sipulia
200 g pekonia
450 g savukylkeä pieninä paloina
2 tl suolaa
3-4 laakerinlehteä
vettä
1 kokonainen valkosipuli
450 g porsaan ulkofileetä paloina
450 g ”carne seca” eli kuivattua suola- 
lihaa
225 g tuoremakkaroita
450 g savumakkaraa
1 rkl öljyä
Tarjoiluun: keitettyä riisiä, tomaatti-
sipulisalaattia,valkosipulissa paistettua 
ja haudutettua (savoijin) kaalia, farofa-
jauhoa
Valmistusohje
Laita pavut likoamaan väljään, kylmään 
veteen yön yli. Heitä liotusvesi pois ja 
huuhtele pavut. Mittaa kattilaan öljy ja 
kuullota sipulit, paloiteltu pekoni ja sa-
vukylki. Lisää pavut ja sekoita varovasti. 
Anna kypsyä keskilämmöllä muutama 
minuutti. Lisää suola ja laakerinlehdet. 
Kaada kattilaan sen verran vettä, että se 
ulottuu noin 4 cm papujen yläpuolelle. 

 Näin valmistat brasilialaista pataa

Laita painekattilan kansi kiinni ja anna 
kypsyä noin 30 minuuttia. Jos käytät 
tavallista kattilaa, keittoaika on 40–60 
minuuttia. Ota 1/3 pavuista erilleen 
ja soseuta ne tasaiseksi tahnaksi. Li-
sää tahna takaisin kattilaan. Hienonna 
valkosipuli ja leikkaa possunliha, suo-
laliha ja makkarat paloiksi. Kuullota ne 
paistinpannulla öljyssä kypsiksi. Lisää 
rasvaisimmat lihapalat pannulle ensin 
ja paista pintaan sekoitellen kaunis vä-
ri. Lisää loput lihat. Paistaminen antaa 
lihapaloille hyvää makua. Yhdistä pa-
vut ja lihat. Anna hautua miedolla läm-
möllä, mitä pidempään, sen  parempaa 
(1-10 tuntia). Pataan voi käyttää lähes 
mitä tahansa lihaa. Esimerkiksi poron- 
tai hirvenlihaa, myös lampaankyljykset 
sopivat ruokaan. Meikäläisittäin liha-
määrää voi pienentää ja korvata sitä 
vaikkapa paprikalla tai muilla kasvik-
silla. ▲
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Viidentoista hengen Helmeri-ryhmä osallistui SOK:n Eläke-
Eevojen päiväretkelle Tampereelle lauantaina 25. maaliskuuta. 
Matkan pääkohteena oli Tampereen Työväen Teatterin suosittu 
uutuusnäytelmä, Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajan Suomi, 
joka on TTT:n Suomi 100 vuotta -tuotantoa.

Ennen teatteria vierailimme Tampereen tuomiokirkossa, jos-
sa kuulimme vuosina 1902–1907 rakennetun, arkkitehti Lars 
Sonckin suunnitteleman hienon kirkkorakennuksen historiasta. 
Kirkon taiteilijoina toimivat aikansa kuuluisat taidemaalarit 
Hugo Simberg ja Magnus Enckell.

Onnistunut Tampere-päivä kaiken kaikkiaan: hyvää teatte-
ria, mielenkiintoista historiaa ja maukasta ruokaa mukavassa 
seurassa.

Merja Äimänen

Helsinki-päivä on osa
Suomi 100 -ohjelmaa

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Helsinkiä juhlitaan kahtena 
päivänä, 11.–12.6.2017. Sadat maksuttomat tapahtumat valtaa-
vat kaupungin ja kaupunginosat. Monipuolisesta tarjonnasta 
löytyy jokaiselle jotakin.

Kaupungin keskusta täyttyy juhlakansasta, mutta Helsinki-
päivä näkyy yhtä lailla myös keskustan ulkopuolella eri kau-
punginosissa.

Helsinki-päivän koko ohjelma julkaistaan toukokuussa. 

www.helsinkipaiva.fi
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Junamatka Curitibasta Brasilian ranni-
kolle Morrettesin kaupunkiin. Matkan pi-
tuus 70 km ja kesto 4,5 tuntia. Korkean-
paikankammoiset makasivat junan lattial-
la paikka paikoin. 

Hedelmäiset jälkiruoat
Jälkiruokia on paljon ja niiden ainekset 
tuttuja – kananmunaa, maitoa, kookosta, 
inkivääriä, sitruunaa ja sokeria - mutta 
sen verran eri tavalla valmistettuja, ett-
eivät heti tuo mieleen kotiruokia. Monet 
suomalaiselle eksoottiset hedelmät ovat 
Brasiliassa jokapäiväistä ravintoa. Ehdot-

tomasti kokeilemisen arvoisia ovat mehu-
baarit, joiden listoilta löytää kymmeniä 
erilaisia tuoremehuja, usein myös pien-
tä purtavaa. Mehut valmistetaan paikan 
päällä, ja baarissa on runsaasti erilaisia 
tuoreita hedelmiä esillä. Juoman voi ottaa 
maidolla tai vedellä, sokerilla tai makeu-
tusaineella.

Jäitäkin on tarjolla, eikä niiden käyt-
töä tarvitse ainakaan isommissa paikoissa 
varoa. 

On syytä pitää mielessä lämpöhalvaus-
riski: kylmä juoma voi kuumassa ilmas-
tossa nautittuna aiheuttaa sen, että elimis-
tö alkaakin varata lämpöä eikä haihduttaa 
sitä. Seuraukset voivat olla kohtalokkaat. 

Raakoihin vihanneksiin tulee suhtautua 
epäillen: niissä saattaa piillä ameeboja ja 
muita ikäviä eliöitä. Ne eivät myöskään 
maistu yhtä hyviltä kuin Suomessa kas-
vatetut. 

Tuhtien ruoka-annosten jälkeen jäl-

kiruokana saattoi olla vain erilaisia he-
delmiä. Yksi meille mukava, yllättävä ja 
ihana kokemus oli maistella Araucarian 
puun hedelmää. Nunnat olivat saaneet 
hedelmän jotenkin puusta alas.

Nauttikaa kesästä ja kesän tuoreista 
antimista!

Rauni

Araucarian he-
delmä luostarin 
pöydällä.

Uutisia

Tutustuimme Tampereen tuomiokirkkoon ja Hugo Simbergin kuu-
luisiin freskoihin. Lehterin kaidetta kiertää fresko Köynnöksen-
kantajat. Kuva: Irene Uimonen

Päivä Tampereella – 
kulttuuria ja historiaa
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100-vuotiaalle Suomelle 
kansalaisten avulla

100 puhdasta rantaa
Neljättä kertaa järjestettävä Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti 
Biitsi -kampanja on tänä vuonna osa Suomi 100 -juhlavuo-
den ohjelmaa. Kolmen aikaisemman vuoden aikana kampanjan 
avulla on kerätty yhteensä 117 332 roskaa 322 rannalta 3584 
ihmisen voimin. Tänä vuonna Suomi 100 -juhlavuoden hen-
gessä tavoitteena on saada mukaan joka tuhannes suomalainen 
ja 100 rantaa. 

Rantojen siivousaalto -viikko käynnistyy lauantaina 29.4. ja 
päättyy 6.5.2017.
www.siistibiitsi.fi

Kasvot ja kroppa
kuntoon kesäksi!

Tervetuloa kauneustapahtumaan Pikku Huopalahteen! Tilaisuus 
pidetään Byas koulutuskeskuksessa osoitteessa: Byas Training 
Center, Tilkankatu 7, Helsinki (Pikku Huopalahti) ke 17.5. klo 
17-19

Kaikille tilaisuuteen osallistujille tehdään demo-kasvohoito. 
Voit jo heti nähdä ja tuntea laitteen positiiviset vaikutukset. 
Sinulla on myös mahdollisuus ostaa laitteita omaksi ja tehdä ti-
laus tilaisuuden lopussa. Tarjolla lasillinen kuohuvaa ja pientä 
purtavaa.

Tilaisuuden osallistumismaksu on 10 euroa, sisältäen kau-
neusinfon, tarjoilut ja demohoidon. Sitovat ilmoittautumiset 
sähköpostitse byas@smyl.fi. Saat osallistumisvahvistuksen ja 
maksuohjeet sähköpostiisi. Tilaisuuksia järjestetään lisää, joten 
lähetä sähköpostia byas@smyl.fi, niin sovitaan sinulle sopiva 
ajankohta.

Pikkukosken uimarannalle 
kahvilayrittäjä

Pikkukosken uimarannalle haetaan innokasta, iloista ja oma-
aloitteista kahvilayrittäjää kesäkausille 2017–2019. Kuluvana 
vuonna 2017 kesäkausi Pikkukosken uimarannalla on 1.6.–
30.8., ja tulevina vuosina 15.5.–30.8. Osoite on Pikkukosken 
uimaranta, Pikkukoskentie 23, 00650 Helsinki.
www.hel.fi/liikuntavirasto 

Pääkaupunkiseudun asukkai-
ta hemmotellaan tänä vuonna 
142 ilmaisella luontoretkellä. 
Retkien tiedot on koottu hil-
jattain ilmestyneeseen Pää-
kaupunkiseudun luontoretki-
kalenteri 2017 -esitteeseen. 
Retket alkavat muuttolintu-
jen tarkkailusta huhtikuussa 
päätyen marraskuulle, jolloin 
bongataan kudulla olevia 
taimenia kaupunkipuroissa 
ja mennään kaamosretkelle. 
Itsenäisyytemme juhlavuonna järjestettävät retket suuntautuvat 
eri puolille pääkaupunkiseutua, jonka luonto on uskomattoman 
monipuolinen ja ihana.

Kalenterit ovat jaossa mm. Helsingin kaupungintalon Virka-
infossa, Pohjoisesplanadi 11–13 ja kirjastoissa.

www.hel.fi/static/ymk/esitteet/luontoretkikalenteri.pdf
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Uutisia
Pääkaupunkiseudun 

kaupungit vievät asukkaitaan 
ilmaisille retkille luontoon

Discoristeilylle
Elokuussa valoisat kesäyöt ovat takanapäin ja elokuun kuutamo 
pääsee valaisemaan yötaivasta.

Lähde kanssamme SunLinesin ja Helmiradion Discoristei-
lylle perjantaina 25. elokuuta klo 19-23. Bailataan Helsingin 
edustalla sykähdyttävissä merimaisemissa m/s Emmalla 70- ja 
80-luvun discohittien tahtiin!

M/S Emma lähtee liikkeelle Helsingin Kauppatorilta klo 
19.00, laivaan pääsee jo klo 18.15. Takaisin satamaan laiva 
saapuu klo 23.00. Loistavasta musiikista ja risteilytunnelmasta 
vastaavat DJ Rautsi ja DJ Jani.

Osallistumismaksu on 28 euroa (sisältää risteilylipun ja ter-
vetulojuoman). Lisämaksusta voit tilata etukäteen haluamasi 
määrän juomakuponkeja (7 euroa) tai voit nauttia runsaan buf-
fetpöydän herkuista (26 euroa/henk.). Tee varaukset etukäteen 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Tule yksin tai porukalla. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoit-
taudu mahdollisimman pian, paikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilmoittautumiset helmeri.fi-kotisivuilla olevalla 
ilmoittautumislomakkeella. SMYL-liitto lähettää osallistumis-
vahvistuksen/laskun sähköpostitse. Jos haluat kerätä mukaan 
isomman porukan, niin lähetä ilmoittautuminen sähköpostitse 
osoitteeseen discoristely@smyl.fi. 
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Tapahtumakalenteri

To 4.5. klo 17.00–18.30
Tutustuminen Fazerin uuteen vierailukeskukseen
Fazer Experience Vierailukeskus, Fazerintie 6, Vantaa
 
Opastettu näyttelykierros on noin tunnin mittainen ja sen aikana 
kierretään oppaan johdolla näyttelyalueella.

Pääsyliput: aikuinen 13,00 e, eläkeläinen 11,00 e,  
lapsi 7-17v.  9,00 e. Maksuviite: 30164
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Julkisia yhteyksiä Fazerille on bussilla sekä Mellunmäen että Tikku-
rilan suunnasta. Tarkemmat bussinumerot löytyvät täältä: www.vi-
sitfazer.com/info/ota-yhteytta. Omille autoille löytyy reilusti vieras-
paikkoja.
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki

Su 21.5. klo 8.30
Kirjailijakierros Hartolassa -päiväretki

Päivän ohjelma-aikataulu:
Klo 08.30 Lähtö täsmällisesti Mikonkadun tilausajopysäkiltä
Klo 10.40 Echon kartanon alueella Linna-Hotelli 
Klo 11.25 Itä-Hämeen museossa, entisessä Koskipään kartanossa 
Klo 13.10 Hämäläinen pitopöytä Peltosen Torpalla 
Klo 14.25 Vierailu Näsin kartanon maille. 
Klo 15.25 Tutustuminen Kirkkolan Isoon pappilaan, Maila Talvion 
lapsuuden maisemiin.
Klo 15.55 La Kar de Mumma -kahvilassa (Keskustie 2)
Klo 16.25 Bussi kohti Helsinkiä, jossa olemme 18.30 tienoilla    
Tarkempi ohjelma nettisivulla: www.helmeri.fi

Hinta 69,00 euroa, maksuviite: 30232
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Vetäjänä Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat

Ti 23.5. klo 19.30
Tango! – Buenos Airesista Seinäjoelle
Kansallisooppera
Oopperan päänäyttämö. Helsinginkatu 58, Helsinki

Oopperan päänäyttämöllä tulkitaan niin argentiinalaista kuin suo-
malaistakin tangoa tanssillisessa konsertissa. Jorma Uotisen isän-
nöimä ilta hehkuu tangon mausteisia rytmejä ja intohimoa.

Tanssillinen konsertti kuuluu Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoon.

Hinta: 43,00 euroa (peruslippu), 38,00 euroa (eläkeläinen), 26,00 
euroa (opiskelija ja nuoriso alle 20 v.). Maksuviite: 30122  
Ilmoittautuminen on päättynyt ja konsertti täynnä. Kysy mahdolli-
sia peruutuspaikkoja.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ke 31.5. klo 17.00–18.00
Vierailu: Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki
Tapaaminen lentoaseman ala-aulassa
Tule tutustumaan lentoasemaan!

Vierailemme keskiviikkona 31. touko-
kuuta klo 17 alkaen mielenkiintoi-
sessa kohteessa: Helsinki-Malmin 
lentoasemalla. Tutustumme oppaan 
johdolla paikkaan, jossa on tehty ilmailun historiaa jo yli 75 vuotta. 
Kentältä lennetään koulutus-, ammatti- ja harrastelentoja ja siellä 
on kattava valikoima ilmailupalveluita huolloista lentokonevuokra-
ukseen. Kentällä toimii mm. useita lentokouluja ja ilmailukerhoja. 
Lentoasema on maaliskuussa 2016 valittu Euroopan seitsemän 
uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen joukkoon.

Tilaisuus aloitetaan nauttimalla kahvit/tee ja pullat Gate 1:ssä, jos-
sa opas esittelee lentoaseman toimintaa. Tämän jälkeen lähdetään 
kierrokselle lentokentän kautta lentokonehallille. Opas Malmin len-
tokentän ystävät ry:stä. 

Hinta: 5 euroa. Maksuviite: 30274
Sitovat ilmoittautumiset 25.5. mennessä.
Ystäväsikin on tervetullut.

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

To-su 3.-6.8.
SMYL-jäsenmatka Kaakkois-Viroon

SETUMAAN KUNINGASKUNNAN PÄIVÄT

Tervetuloa kaikki mukaan SMYL-liiton järjestämälle mielenkiintoisel-
le kesämatkalle Viron Setumaalle.

Matkalla tutustutaan Viron harvinaisempiin kulttuureihin ja elä-
mäntapoihin sekä nähdään mielenkiintoisia paikkoja, joihin tavalli-
nen Viron matkaaja ei välttämättä osu: setukaisiin ja metsäveljiin.

Vieraillaan Setumaalla, jossa on säilynyt hyvin pitkälti oma kieli, 
elintavat. Setukaiset asuttavat kaakkois-Viron ja luoteis-Venäjän ra-
jamaita ja heidän kulttuurissaan löytyy vaikutteita niin idästä kuin 
lännestäkin. Setunaisten omaperäiset kansallispuvut ovat upeita ja 
hopeakoristeet, jotka kaikkien ketjujen ja kolikkojen kanssa voivat 
painaa jopa 6 kiloa.  Setukaislaulu -leelo- hyödyntää kansanrunojen 
poljentoa ja se on kirjattu UNESCO:n maailmaperintöluetteloon. 
Värskassa osallistutaan Setumaan kuningaskunnan päiville, laulu-
juhlille ja valitaan setukaisten kuninkaan sijainen.

Võrusta tehdään retki metsäveljien tilalle ja kuullaan tarinoita heis-
tä. Viroon jäi tuhansia Saksan armeijaan kutsuttuja virolaisia soti-
laita. Monet näistä piiloutuivat metsiin. Syksyllä 1944 heihin liittyi 
Saksan armeijan veteraaneja. Virossa metsävelitoiminta oli vahvinta 
maan sankkametsäisimmillä ja soistuneimmilla seuduilla mm. Võru-
maalla.

Peipsi-järven rantoja ovat asuttaneet vuosisatoja ns. vanhauskoiset, 

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.

14 Helmeri 2-2017



Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

jotka ovat vanhauskoisia, venäjää puhuvia ortodokseja. Vanhauskoi-
set ovat asuneet sovussa virolaisten kanssa alueella jo vuosisatoja, 
sillä he saapuivat alueelle jo 1600-luvulla. Vanhauskoisia asuu Vi-
rossa n. 15 000. Heillä on mm. omat kirkot ja muutenkin täysin 
omanlainen elämäntyylinsä. Myös sipulinviljely, tomaattien ja kurk-
kujen kasvatus sekä kalastus ovat alueen asukkaiden toimeentulon 
lähde.

Setumaa, yöpymiset: 3.-4.8. Põlvassa ja 4.-6.8. Võrussa.

Matkan hinta 395 euroa/hlö kahden hengen huoneessa. Lisämaksu 
yhden hengen huoneesta 125 euroa/huone. 
Yksin matkustavan pitää varata yhden hengen huone. Kysy toista 
mahdollisesti yksin matkustavaa SMYL-jäsentä huonekaveriksi.
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä.

Huom! Lähetämme tästä tapahtumasta sinulle laskun sähköpostitse 
touko-kesäkuussa. Tämä tapahtuma maksetaan SMYL-liiton tilille, ti-
linumeron ja viitenumeron näet lähettämästämme laskusta. Älä 
maksa tapahtumaa Helmerien tilille!
Esteen sattuessa muista peruuttaa osallistumisesi. 

Tutustu matkaohjelmaan nettisivuilla: www.helmeri.fi

Vastuullinen  matkanjärjestäjä: Valmismatkapaketin vastuullisena 
matkanjärjestäjänä toimii Suomen Matka-Agentit Oy. Matkalla nou-
datetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä Suomen Matka-Agentit 
Oy:n erityisehtoja: http://matka-agentit.fi/hyva-tietaa/matka-
agenttien-erityisehdot/

Ti-ke 8.-9.8.
Matka Tallinnaan: Birgitta-festivaali 2017
Hotelli: Park Inn by Radisson Central

Matkaohjelma
Tiistaina 8.8.
Noin klo 10.45 tapaamme Viking 
Linen Katajanokan terminaalin 
alakerrassa oikealla olevan mat-
kanjärjestäjien tiskin luona, jol-
loin jaan edestakaiset maihinnou-
sukortit.
Klo 11.15 Bistro Buffet -ruokailu sen etukäteen kauttani tilanneille 
(26 €). 
Klo 11.30 Viking XPRS lähtee
Klo 14.00 saavumme Tallinnan A-terminaaliin, josta kuljetus hotel-
liin.
Klo 18.10 bussikuljetus hotellilta Piritalle, Kloostri tee 9.
Klo 19.00 Giuseppe Verdin La Traviata -ooppera on Pärnun kansain-
välisen oopperafestivaalin ja Kaunasin valtion musiikkiteatterin yh-
teistuotantoa. Anu Lamp ohjaa ja orkesteria johtaa Erki Pehk.
Esityksen päätyttyä bussi tuo meidät takaisin hotelliin.

Keskiviikko 9.8.
Klo 6.30 alkaen buffet-aamiainen hotellin Kompass-ravintolassa.
Klo 12.00 mennessä hotellihuoneiden luovutus, matkatavarat mat-
katavarasäilytykseen.
Klo 12.30 - n. 13.30 Suomen suurlähetystö, Kohtu 4
Klo 14.00–15.00 tutustumme Viron parlamenttiin ja Toompean lin-
naan (tulkkimme suomentaa). 
Klo 16.00 bussi saa ottaa ryhmämme kyytiin Falgin kadulta (Falg 
tee) Toompean linnan muurin juurelta. 
Klo 17.30 Bistro Buffet -ruokailu Bistro Bellassa ensimmäisessä kat-
tauksessa ennakkoon maksaneille.
Viking XPRS -laiva lähtee klo 18.00 tai aikaisemmin. Katajanokalle 
saavumme klo 20.30.

Tarkempi ohjelma nettisivuilla: www.helmeri.fi

Tapahtumakalenteri
Hinta: 162,00 €, maksuviite: 30180
Lisämaksu 1-hengen huoneesta: 34,00 €, Bistro Buffet -ruokailu lai-
valla: 26,00 €/suunta.
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Passi tai virallinen henkilöllisyystodistus mukaan!

Matkan vetäjänä Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat.
Matkan toteuttajana HansaTravel OÜ/Virve Hast.

La 12.8. klo 14.00
Aleksis Kivi: Seitsemän veljestä
Suomenlinnan kesäteatteri
Hyvän omantunnon linnake
 
Seitsemän veljestä seikkailevat kesällä Suomenlinnassa.

Ohjaus ja sovitus: Kari Heiskanen
Rooleissa:
Juhani – Santtu Karvonen, Tuomas – Tommi Rantamäki, Aapo – Eino 
Heiskanen
Simeon – Eero Ojala, Timo – Mikko Virtanen, Lauri - Miro Lopperi, 
Eero – Elias Keränen

Kesäteatterissa on numeroimattomat paikat.
Suomenlinnaan pääsee HSL:n lautalla Suomenlinnan päälaiturille, 
josta on 15 minuutin kävelymatka Hyvän omantunnon linnakkeelle. 
JT-Linen vesibussilla pääsee Tykistölahden/Suomenlinnakeskuksen 
laiturille, josta on noin 5 minuutin kävelymatka Hyvän omantunnon 
linnakkeelle. Lähetän tarkempaa tietoa aikatauluista myöhemmin. 
 
Hinta: 25,00 euroa (norm. 35,00), maksuviite: 30216
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Maikki Laivaara jakaa liput kesäteatterin ulkopuolella klo 13–13.45.
Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat

Ti 19.9. klo 19.00
Rikhard III 
Kansallisteatteri, Willensauna

Näyttelijä-ohjaaja Jussi Nikkilän ohjaama William Shakespearen Rik-
hard III sai ensi-iltansa marraskuussa 2016. Esitys on saanut loistavia 
arvosteluja, se on ollut jatkuvasti loppuunmyyty ja yleisön kehuma.
                                                                                                                
KRISTO SALMINEN Rikhard III
MILKA AHLROTH kuningatar Elisabet, Brakenbury, kansalainen
                                                                                                             
Hinta 29,00 euroa (norm. peruslippu 35,00), maksuviite: 30300
Ilmoittautumiset ja maksut 1.8. mennessä.

Paikat riveillä 1-2. Kesto n. 2 t 15 min.

Pirkko Mäkipää jakaa liput teatterin ala-aulassa klo 18.30 alkaen.  

To 21.9. klo 19.00
Val Caniparolli - Frédéric Chopin

Kamelianainen-baletti
Suomen Kansallisooppera
 
Kamelianainen on Bostonin baletin tuotanto. Yhdysvaltainen koreo-
grafi Val Caniparoli laati koreografian alun perin Floridan baletille 
1994. Sen jälkeen teos on liitetty usean balettiryhmän ohjelmis-
toon, ja se sai ensi-iltansa Mikko Nissisen johtaman Boston Ballet’n 
esittämänä 2014. 
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KOREOGRAFIA, SOVITUS:  Val Caniparoli. MUSIIKKI: Frédéric Chopin, 
MUSIIKINJOHTO:  Philippe Béran

Kesto 2 t 20 min, 2 väliaikaa (25 min).

Hinta: 77,00 euroa (norm. perushinta 89,00), opiskelija 54,80 euroa 
ja nuoriso alle 20 v. 46,00 euroa, maksuviite: 30287
Ilmoittautumiset ja maksut 5.6. mennessä.

Huom! Ilmoita lisätiedoissa, jos varaat myös opiskelija- ja nuoriso-
lippuja.
Erinomaiset B-ryhmän keskipermannon paikat riveillä 7-10.
Saat liput Irene Uimoselta viimeistään puolta tuntia ennen esitystä 
Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti 
vasemmalla.

Vetäjä: Irene Uimonen
www.oopperabaletti.fi

To 28.9. klo 19.00
Anni Blomqvist – Lasse Mårtenson

Myrskyluodon Maija -musikaali
Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
 
Suurmusikaali juhlistaa satavuotiasta Suomea
Lasse Mårtensonin säveltämä Myrskyluodon Maija saa ensi-iltansa 
Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä elokuussa 2017.
50 vuotta täyttävä Helsingin Kaupunginteatteri juhlistaa uudella 
kotimaisella suurmusikaalillaan Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. 

Dramatisointi: Seppo Parkkinen, ohjaus: Kari Rentola
Musiikin sovitus: Arttu Takalo, sanoitukset: Maija Vilkkumaa
Kapellimestari: Eeva Kontu
 
Hinta: 75,00 euroa (norm. permantopaikat alk. 78,00),  
maksuviite: 30203 Ilmoittautumiset ja maksut 21.8. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi
 

To 5.10. klo 19.00
Pirkko Saisio:

Koivu ja Tähti
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Pirkko Saision uutuusteos Koivu ja 
Tähti on Kansallisteatterin 2017 juh-
lanäytelmä. Pirkko Saision Kansallis-
teatterin Suurelle näyttämölle kirjoit-
tama juhlanäytelmä Koivu ja Tähti 
jatkaa siitä, mihin Topelius lopetti. 
Koivu ja Tähti liikkuu kolmessa aika-
tasossa: ajassa ennen Suomen itsenäisyyttä, itsenäisyyden ajassa ja 
tulevassa, jossa itsenäisyys saattaa olla vaarassa. 

Rooleissa: Kristiina Halttu, Katariina Kaitue, Petri Manninen, Riku 
Nieminen, Harri Nousiainen, Karin Pacius, Jukka-Pekka Palo, Heikki 
Pitkänen, Jukka Puotila, Elsa Saisio, Sonja Salminen, Paula Siimes 
ja Tiina Weckström.

Koivu ja Tähti -kantaesitys on Suurella näyttämöllä 13.9.

Hinta: 40,00 euroa (norm. peruslippu 47,00),  
paikat permannon riveillä 9 ja 10 Maksuviite: 30245 
Ilmoittautumiset ja maksut 1.9. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
 www.kansallisteatteri.fi

Su-to 22.–26.10.
Helmeri-matka Italian Toscanaan

LUMOAVA TOSCANA – viiniä ja vanhaa kulttuuria

Ihana Toscanan alue Italian 
keski-osassa tarjoaa moni-
puolista koettavaa vaatival-
lekin matkailijalle: tosca- 
nalaiset kaupungit ovat 
täynnä historiaa, arkkiteh-
tuuria ja taidetta. Viinien 
klassikon Chiantin lisäksi 
täältä tulevat täyteläiset Montalcinon ja Montepulcianon punavii-
nit. Matkan aikana tutustutaan kulttuurin lisäksi viinintuotantoon 
eri viinialueilla. Pysähdytään myös viehättävissä pikkukylissä, joissa 
on hyvin säilynyt keskiaikainen tunnelma. Matkalla vieraillaan Um-
brian maakunnassa, Montefiasconen ja Orvieton alueen viinitiloilla 
ja tutustutaan Sienan ja San Gimignanon viehättäviin kaupunkeihin. 
 
Matkan hinta: 1260 euroa/hlö (norm. listahinta 1285 e),  
maksuviite: 30177
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 130 euroa. 
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä.
Varausmaksu 250 euroa/henkilö kahden viikon sisällä ilmoittautumi-
sesta, loppumaksu 8.9. mennessä.

Lentoaikataulu:
Helsinki - Rooma AY 781 klo 07.50 -10.15 
Rooma - Helsinki AY 784 klo 19.45–00.05 (= 27.10.)

Alustava matkaohjelma
Sunnuntai 22.10. Lento Roomaan-Orvieto-Siena
Aamulento Helsingistä Roomaan Finnairin reittilennolla.
Suomenkielinen opas vastassa lentokentällä, josta lähdetään bussil-
la kohti Toscanan kukkuloita, matkan varrella pysähdytään Umbrian 
maakunnassa Orvieton lähellä olevalla viinitilalla, jossa tuotetaan 
luomuviinejä. Viininmaistajaiset leivän, paikallisen juuston ja sala-
min kanssa.
Täältä jatketaan kohti pohjoista Sienaan, jossa yövytään. Päivän 
ajomatka noin 250 km.
Maanantai 23.10. Siena
Aamiaisen jälkeen tutustutaan kaupunkikierroksella Sienaan, Unes-
con maailmanperintökohteeseen. Yhteinen illallinen.
Tiistai 24.10. San Gimignano
Aamiaisen jälkeen lähdetään tutustumaan kauniiseen tornikaupun-
kiin San Gimignanoon, joka sijaitsee korkean kukkulan laella. Paluu 
iltapäivällä takaisin Sienaan, yhteinen illallinen. Päivän ajomatka 
noin 85 km.
Keskiviikko 25.10. Siena
Aamiainen ja päivä vapaata aikaa tutustua paikalliseen elämään ja 
tehdä tuliaisostoksia. Yhteinen läksiäisillallinen.
Torstai 26.10. Siena-Rooma-Helsinki
Aamiaisen jälkeen suunnataan kohti Roomaa.
Matkalla pysähdytään Montefiasconen viinialueella, joka tunnetaan 
”Est! Est! Est!”-viinin valmistusalueena. Vieraillaan viinitilalla, jos-
sa kuullaan tilan viineistä, nautitaan lounas ja maistellaan kolmea 
tilan viiniä.
Tämän jälkeen matka jatkuu kohti Rooman Fiumicinon lentokenttää, 
josta Finnairin reittilento lähtee klo 19.45 ja Helsinkiin saavutaan 
puolenyön jälkeen.

Tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi

Hotelli: Minerva *** 
www.albergominerva.it

Tapahtumakalenteri
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Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Matkalla noudatetaan Yleisiä valmismatkaehtoja sekä vastuullisen 
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.

Ma – to 6.- 9.11.
Helmeri-matka Riikaan:

Andrea Bocelli -konsertti Riga-areenalla
 
Suuren suosion saanut Andrea Bocelli esiintyy 7.11. Latvian Riiassa, 
Riga-areenalla.
Muutamia lippuja tarjolla Helmereille!
Bocelli on suosittu italialaistenori, jonka ohjelmistoon kuuluu oop-
peramusiikin lisäksi kevyttä musiikkia. 
Matkalla yövytään vanhassa kaupungissa sijaitsevassa Konventa Seta 
-hotellissa ja Riian lisäksi tutustutaan upeaan Rundalen barokkilin-
naan.
Matkaohjelma (alustava)
Maanantai 6.11.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS:llä klo 11.30 - 14.00. 
Viking XPRS lähtee Katajanokan terminaalista. Helmereiden käyttöön 
on varattu kokoustila laivalta ja laivamatkalla nautitaan salaattibuf-
fet (sis. hanaviini/olut/vesi). Suoraan Tallinnan satamasta lähdetään 
kohti Riikaa, jonne on matkaa noin 300 km. Matkan varrella omakus-
tanteinen kahvitauko. Riiassa majoittuminen hotelliin ja illallinen.
Tiistai 7.11.
Aamiainen. Kiertoajelu Riiassa, jonka aikana nähdään kaupungin 
tärkeimmät nähtävyydet. Kiertoajelun päätteeksi yhteinen lounas. 
Loppupäivä vapaata aikaa tutustua viehättävään hansakaupunkiin ja 
pistäytyä vaikkapa kaupungin kuuluisalla Zeppelin-torilla.
Illalla klo 19.00 Andrea Bocellin konsertti Riga-areenalla, jonne 
hotellista menopaluu-bussikuljetukset.
Keskiviikko 8.11.
Aamiainen ja retki maaseudulle, Riian ulkopuolelle, Rundalen upe-
aan barokkilinnaan, jonka on suunnitellut maailmankuulu arkkitehti 
Bartolomeo Rastrelli. Hänen käsialaansa ovat myös Pietarin kau-
neimmat palatsit. Loistelias linna on suunniteltu 1700-luvulla,  
ja sitä on pidetty aikoinaan Kuurinmaan pienois-Versaillesina.  
Retken aikana yhteinen lounas.
Torstai 9.11.
Aamiainen. Hieman vapaata aikaa, sitten bussilla kohti Tallinnaa. 
Matkan aikana nautitaan kevyt keittolounas Pärnussa.
Viking XPRS -laiva lähtee Tallinnasta klo 18.00 ja Helsinkiin Kataja-
nokan terminaaliin saavutaan klo 20.30. Paluumatkalle on myös va-
rattu oma kokoustila laivalta ja matkalla nautitaan salaattibuffet 
(sis. hanaviini/olut/vesi).
 
Hinta 437,00 euroa/hlö, maksuviite: 30261
Ennakkomaksu 150,00 euroa/hlö ilmoittautumisen yhteydessä ja 
loppumaksu viimeistään 21.9. Lisämaksu yhden hengen huoneesta 
95,00 euroa.
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.5. 
(Huom! konserttilippujen varauksen vuoksi kiireellinen aikataulu ja 
ennakkomaksu.)

Yksinmatkustavan pitää varata yhden hengen huone; kysy Helmereis-
tä mahdollista toista yksin matkustavaa Helmeriä huonekaveriksi.

HUOM! Ilmoita lisätiedoissa: syntymäaika, matkapuhelimen numero, 
mahdollinen lääketieteellisistä syistä johtuva erikoisruokavalio ja 
kotiosoite. Lopullinen matkaohjelma postitetaan noin kaksi viikkoa 
ennen matkan alkua kotiosoitteeseen.

Hotelli: Konventa Seta***, www.hotelkolonna.com
Bussi pääsee noin 300 metrin päähän hotellista.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy.

Tarkemmat tiedot nettisivuilla: www.helmeri

15.11. klo 19:00
Kalevalanmaa-baletti
Suomen Kansallisooppera

Kenneth Greven uusi teos ylittää taidemuotojen rajoja. Kansallis-
oopperan ja -baletin yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden suursatsa-
us on järkälemäinen teos Suomen historiasta – ja tulevaisuudesta.

Hinta: 84,00 euroa (perushinta 96,00 euroa),  
ei opiskelija- eikä nuorisolippuja.
Maksuviite: 29971
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.

Saat liput Irene Uimoselta viimeistään puolta tuntia ennen esitys-
tä Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta 
heti vasemmalla.
Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat
www.ooppera.fi

Su-ma 26.–27.11.
Musikaalimatka Viron Tarttoon:
Les Misérables, Vanemuine-teatteri

Helmereille on tarjolla paikkoja SOK:n Eläke-Eevojen Tarton musi-
kaalimatkalle, jonka kohteina ovat Viron kansallismuseo ERM, Les 
Misérables -musikaali Vanemuine-teatterissa, Paavalin kirkko ja At-
lan kartano.

Hinta: 223,00 euroa, 1 hh-lisä 21,00 euroa, muut lisämaksut:  
laivan aamiaisbuffet (meno) 14,00 euroa, Bistro Buffet -ruokailu 
(paluu) 26,00 euroa. Maksuviite: 30229.
Ilmoittautumiset ja maksut: 2.10. mennessä. 

Tarkemmat tiedot matkasta nettisivuilla: www.helmeri.fi
Matkan vetäjänä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat.

Ke 29.11. klo 19.00
Helsingin Sanomat esittää

Musta laatikko 9 
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Musta laatikko – huippujournalismia näyttämöllä 

Hinta 29,00 euroa, maksuviite: 30258
Ilmoittautumiset ja maksut 18.10. mennessä.
 
Tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi

www.kansallisteatteri.fi

Su 3.12. klo 17.00
Gigli-2017 Gaalakonsertti
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46–48, Helsinki
 
Suomen Beniamino Gigli-seuran Gaalakonsertissa rakastettuja oop-
peran helmiä tulkitsevat suomalaiset ja italialaiset taiteilijat.

Hinta 35,00 euroa (norm. peruslippu 45,00), maksuviite: 30290
Ilmoittautumiset ja maksut 2.6. mennessä!

Vetäjä: Irene Uimonen
Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput ala-aulassa.

Tapahtumakalenteri
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Helmerien tapahtumakalenteri 2017

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
To 4.5. 17.00 Tutustuminen Fazerin vierailukeskukseen 13,00 e, 30164
Su 21.5. 08.30 Kirjailijakierros Hartolassa 69,00 e, 30232
Ti 23.5. 19.30 Tango! -konsertti, Kansallisooppera 43,00 e, 30122
Ke 31.3. 17.00 Vierailu: Helsinki-Malmin lentoasema 5,00 e, 30274
To-su  3. – 6.8. SMYL-jäsenmatka: Setumaa 395,00 e 
Ti-ke 8. – 9.8. Birgitta-festivaali 2017, Tallinna 162,00 e, 30180
La 12.8. 14.00 Seitsemän veljestä, Suomenlinna 25,00 e, 30216
Ti 19.9. 19.00 Rikhard III, Kansallisteatteri 29,00 e, 30300
To 21.9. 19.00 Kamelianainen, Kansallisooppera 77,00 e, 30287
To 28.9. 19.00 Myrskyluodon Maija, Kaupunginteatteri 75,00 e, 30203
To 5.10. 19.00 Koivu ja tähti, Kansallisteatteri 40,00 e, 30245
Su-to 22. – 26.10. Helmeri-matka Italian Toscanaan 1260 e, 30177
Ma-to 6.-9.11. Konserttimatka Riikaan, Andrea Bocelli 437,00 e, 30261
Ke 15.11. 19.00 Kalevalanmaa-baletti, Kansallisooppera 84,00 e, 29971
Su-ma 26.–27.11. Musikaalimatka Tarttoon: Les Misérables 223,00 e, 30229
Ke 29.11. 19.00 Musta laatikko 9, Kansallisteatteri 29,00 e, 30258
Su 3.12. 17.00 Gigli-2017 Gaalakonsertti, Savoy-teatteri 35,00 e, 30290

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

• HELSINKI, Teollisuuskatu 21 • JOENSUU, Kirkkokatu 20 • PORVOO, Lundinkatu 16 • TURKU, Linnankatu 8E
Vapaa-ajanmatkat puh. 010 321 2800 - VARAA MATKASI 24/h - www.matka-agentit.fi

Puheluiden hinnat 8,28 snt/min (+alv 24%).

Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ateriat, retket jne. 
MEILTÄ MYÖS LIITTYMÄLENNOT/JUNALIPUT –KYSY LISÄÄ!

TEEMA- JA 
KIERTOMATKAT

Matka
agentit
Suomalainen matkanjärjestäjä

LIETTUAN JA LATVIAN 
KIERTOMATKA
• 24. – 29.5.  ......................................................485,-
• 6. – 11.9.  ...................................................................475,-

Viron KARTANOT
• 7. – 9.6.  ........................................................................280,-
• 12. – 14.7.  ............................................................295,-
• 9. – 11.8.  ..................................................................280,-

HARRY POTTER 
–maailma ja LONTOO
• 3. – 6.8.  .....................................................................840,-
• 19. – 22.10. ..................................................965,-

VIULUNSOITTAJA KATOLLA 
–MUSIKAALI Tallinnassa
• 19. – 20.8. ..............................................................175,-

MALTA
• 17. – 21.9. alk. ........................1.095,-
• 12. – 17.10. alk.  .................1.095,-

SAARENMAAN 
OOPPERAPÄIVÄT
KURESSAAREN KESKIAIKAISESSA 
PIISPANLINNASSA.
Sis. NAAMIOHUVIT JA OOPPERAGAALA.
Matkalla myös saarikierros, 1 illallinen, 
1 lounas, 1 keittolounas.
• 20. – 23.7. alk.   ....................................................................................................................610,-

PEKING JA KIINAN MUURI
mm. KIELLETTY KAUPUNKI, WANGFUJING-
KÄVELYKATU, TAIVAALLISEN RAUHAN AUKIO, 
KIINAN MUURI, MING-HAUDAT. 
3 lounasta, Pekingin Ankka –illallinen, 
jouluna ja uutena vuotena puolihoito.

• 15. – 22.9.  ...............................................................................................................................1.465,-
• 4. – 11.11.  .....................................................................................................................................1.395,-
• 20. – 27.12.  .......................................................................................................................1.295,-
• 27.12. – 3.1.  ......................................................................................................................1.395,-

PAPRIKANPOIMINTAA 
UNKARISSA
BUDAPEST, KALOCSA, BALATON.
Kiertoajelut, paprikanpoimintaa, viinitila-
vierailu maistajaisineen, Balatonin risteily.
• 25. – 28.9.  .....................................................................................................................................829,-
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TYÖTTÖMYYSKASSAN YHTEYSTIEDOT

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2017
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteeri:  Liisa Kotimäki
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Liisa Kotimäki 
 Hanna Kukkonen
 Rauni Mononen 
 Anni Purontaa
 Sirkka Warvas
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 25 euroa/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto, 
 Helsingin kauppakamari
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Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi , helmeri(at)helmeri.fi 
Puhelin 050 428 5588 (päivystys ark. klo 9.00 - 14.00)

Varsinaiset jäsenet: 

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

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

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

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

Keijo Nyström
Puhelin 050 501 0255
keijo.nystrom(at)kolumbus.fi

Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka(at)gmail.com

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

Varajäsenet: 

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

Tuuli Paavola    
Puhelin 044 256 2901
tuuli.paavola(at)gmail.com

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

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

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

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

http://finka.fi/

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

Työttömyyskassa Finka 

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 Nomitin sekä Journalistien ja esittävien 
taiteilijoiden työttömyyskassan yhteinen nimi on Työttö-
myyskassa Finka. 

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



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

JÄSENEDUT

JÄSENMAKSU
●	 Jäsenmaksun suuruus ainoastaan
 100        euroa koko kalenterivuosi 2017
 Seniorijäsenyys (yli 65 v) 54 euroa
 Opiskelijajäsenyys 0 euroa
●	 Kaikki jäsenmaksut ovat verotuksessa  
 vähennyskelpoisia!

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

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 Merkonomien jäseneksi heti! 
Tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme molemmat! 

LIITY HETI!
www.smyl.fi

Alennus on voimassa 
vuoden 2017 loppuun 
kulloinkin voimassa 
olevan varaustilanteen 
mukaisesti.

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten 
jäsenetujen lisäksi, molemmat - sekä uusi 
jäsen että suosittelija - saavat vähintään 
15 %:n alennuksen Holiday Club 
-kylpylähotellien, Villas- ja Chalets-huo-
neistojen sekä loma-asuntojen päivän 
hinnoista.

www.holidayclub.fi

Vähintään 15 %:n alennukseen oikeuttavan 
varaustunnuksen ja varausohjeet saat 
liityttyäsi jäseneksi ja maksettuasi jäsen-
maksun.

100 


