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on järjestää ansioturva jäsenille. YTK turvaa siis toimeentulosi
Jäsenmaksu on 92 euroa vuonna 2020.
työttömyyden, lomautuksen, osa-aikatyön, sivutoimisen yritysYTK:lla on yli 400 000 jäsentä, mikä on lähes 19 % suomalai- toiminnan sekä vuorotteluvapaan aikana.
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YTK on perustettu Loimaalle Varsinais-Suomeen vuonna
Liity jäseneksi SMYL ry:n kotisivuilla
1991 ja aloitti toiminnan 1.1.1992, joten nyt on käynnissä YTK:n
www.smyl.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/
27. toimintavuosi. YTK tunnetaan myös Loimaan kassana.
Turvaa tulevaisuutesi ja huolehdi, että jäsenyytesi on kunnossa molemmissa!
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Pääkirjoitus

Pääsiäisaikana uuden edessä

E

Kuva: Merja Äimänen

lämme outoa ja yllättävää aikaa;
kirjoitan tätä suljetussa Uudenmaan
läänissä neljän seinän sisällä. Kaikki mahdollinen kokoontuminen hoituu
nyt etänä, niin Helmereilläkin. Kevään
Helmeri-tapahtumat ovat yksi toisensa
jälkeen peruuntuneet ja kalenteri tyhjentynyt. Ystäviäkään ei voi enää tavata
kasvotusten. Tosi ikävää, mutta onneksi
meillä on kännykät ja tietokoneet. Otamme pakostakin digiloikan.
Kun koulut sulkeutuivat, myös italian
aikuisopiskeluni siirtyi etäopiskeluun.
Kielen lisäksi pitää opiskella nettiympäristöä. Saamme opettajalta italiankielisiä linkkejä ja YouTubeja. Myös uusia
yhteydenpitosovelluksia pitäisi opetella.
Olen samalla perehtynyt muun muassa
Yle Oppimisen ja kännykän Duolingosovelluksen käteviin kielenkertauksiin.
Yle Oppimisen nettisivusto on monipuolista tietoutta sisältävä opiskeluympäris-

tö, johon kannattaa kotona pysytellessä
tutustua. Ylen Digitreenin kautta voi
puolestaan opiskella kätevästi ja helposti
erilaisia digitaalisia sovelluksia.
Kokosimme tähän lehteen nettilinkkejä eri paikkoihin, jotka muuten ovat nyt
suljettuja. On hyvä aika perehtyä myös
Suomi.fi-viranomaispalveluihin. Sieltä löytyy kätevästi niin yksityisten kuin
yritysten tarvitsemia erilaisia palveluja
ja hyödyllistä tietoutta. Monet viralliset
asiat hoituvat kotikoneelta tarvitsematta
käydä eri virastoissa.
Hyvää oloa ja positiivista mieltä nyt
tarvitsemme. Marja-Terttu Lamminen
haastatteli hyvinvoinnin ammattilaista
Suvi Hakalaa, joka haluaa tuoda kaikille
hyvää oloa. Suvi muistuttaa, että pitää olla armollinen ja hyvä itselle, jotta voi olla
sitä myös muille.
Myös hylätyt eläimet tarvitsevat hyvää
vointia. Sitä saimme todistaa Helmerien

helmikuisella vierailulla uudessa HESY-keskuksessa Pitäjänmäellä. Esimerkiksi käydessämme katsomassa kissoja
tuli mieleeni, että niillä on täällä oikeat
kissanpäivät. Hienoa, että Helsinkiin on
saatu näin hyvät tilat löytöeläimille. Liisa Kotimäki teki tähän numeroon jutun
vierailustamme.
Poikkeusoloista huolimatta aurinko
paistaa ja kevät etenee reippain askelin.
Pääsiäisenä voi hyvällä syyllä olla kotona ja rauhoittua hiljaiseen pääsiäisaikaan.
Toivottavasti poikkeustila menee nopeasti
ohi ja syyskaudella voimme tavata jälkeen Helmeri-tapahtumissa.
Hyvää pääsiäistä ja aurinkoista kevättä.
Voikaa hyvin!
Merja Äimänen

Aurinko on tallella.
Tämä on kiitosruno.
(Sirkka Selja)

Helmeri 2-2020
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HESY-keskuksen
kodittomat eläimet!

HESY-keskus Areena. Kuulimme esityksen, juotiin kahvit ja nautittiin tarjoilusta.

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

H

elmerit kävivät tutustumassa Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen uusiin tiloihin ja kodittomiin
kissoihin helmikuun lopulla.
HESY-keskus sijaitsee Vihdintien ja Kehä 1:n solmukohdassa Muonamiehentie 7:ssä.
Tilaisuus kokosi paikalle lähes
kaksikymmentä eläinsuojelusta ja eläinten asioista kiinnostunutta.
Illan aikana kuulimme kaikille kissaihmisille hyödyllistä
tietoa ja pääsimme esittämään
kysymyksiä meitä askarruttavista asioista. Useat osallistujat
toivat HESYlle tavaralahjoituksia, joista erityiset kiitokset. Illan emäntinä oli HESYn
toiminnanjohtaja Pirjo Onza
ja yhdistyskoordinaattori Hilkka Ekholm.
Helsingin eläinsuojeluyhdistys on suomalaisen eläinsuojelun uranuurtaja. Yhdistys
perustettiin jo vuonna 1874.
Pitkän historiansa aikana HESYn toiminta on muuttunut ai-
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na ympäröivän yhteiskunnan
muutosten myötä. Viimeisten
40 vuoden aikana HESYn
päätoiminta-alueena on ollut
kodittomien eläinten auttaminen. HESY on vuosikymmenten aikana ottanut huostaansa
kymmeniätuhansia kodittomia
lemmikkieläimiä ja etsinyt
niille uudet, rakastavat kodit.
HESYn tiloissa oli vierailuhetkellä 65 uutta kotia odottavaa kissaa, mikä on verraten
vähän, mutta kevät lisää löytökissojen määrää ja ruuhkaa
on taas kesällä odotettavissa.
Koiria oli seitsemän ja kaneja yksi. Kissat asuvat yläkerrassa ja alakerrassa on koirille
tarkoitetut tilat, HESY-puoti
ja iso HESY-areena. HESYareenaa on mahdollista vuokrata tapahtumakäyttöön.
Näissä uusissa tiloissa kodittomiin eläimiin oli helppo
tutustua. Totesimme, että kissat todella viihtyvät täällä ja
niillä on nyt hyvä olla. Ilma
kiertää ja lasihuoneet on jätetty katosta auki ja alas laseihin
on porattu ilma-aukkoja, joista
kissat voivat myös nuuhkaista

Helme
r it
HE SYkeskuk
ses
26.2.2 sa
0

Vasemmalta Hilkka Ekholm ja Pirjo Onza

HESY-puoti on käytettyjen ja uusien eläintarvikkeiden myymälä.
Helmeri 2-2020

Huoneissa on kiipeilytasoja, raapimapuu, hiekkalaatikot,
nojatuoli lekotteluun
ja monenlaisia
piilopaikkoja.
Kissan päivät!

Aukoista kissa
pääsee nuuhkimaan
ohikulkijoita.

ohikulkijoita. Ilma-aukkoihin
ei tosin sormia kannata laittaa.
Eläimet asuvat HESYn hoivissa aina siihen asti, että niille löydetään juuri niille sopiva
loppuelämän koti. Käytännön
eläintenhoidon lisäksi HESY
hoitaa pääkaupunkiseudun
löytöeläinkuljetukset ja ylläpitää lemmikkien hautausmaata Keskuspuistossa. Tällä
hetkellä HESY hoitaa Viikin
löytöeläintalon eläinten jatkohoidon eli ottaa hoiviinsa ne
pääkaupunkiseudun löytöeläimet, jotka eivät Viikin kautta
löytäneet omistajaa. HESYn
hoitoon tulee myös yhä enemmän huostaanotettuja eläimiä.
HESY-keskus on suljettu
toistaiseksi koronatilanteen
vuoksi. Niin pitkään kuin
HESY-keskus on suljettu,
tavaralahjoituksia vastaanotetaan HESY-keskuksessa
tiistaisin ja torstaisin klo 16
-19. HESY-keskuksen pihalle
tuodaan 19.3. alkaen klo 16-

19 rullakoita, joihin voi jättää
eläinruokalahjoituksia, pyyhkeitä, lakanoita, fleece- ja villahuopia, kissanhiekkaa. Pakkaathan lahjoitukset säänkestävästi. HESYn kissat, koirat,
kanit ja ihmiset kiittävät.
Eläintenhoitotyö jatkuu HESY-keskuksessa entiseen malliin, vaikka yleisötilat ovatkin
suljettu. Tarve lahjoituksille
on siis yhtä suuri kuin ennenkin!
HESYn nettisivuilla on
ajankohtaiset tiedot aukioloajoista ja muista. Nyt voi
harkita vaikkapa pienen rahalahjoituksen tekemistä tai
jäseneksi liittymistä HESYn
tukemiseksi. Kevät on kiireisintä aikaa löytöeläintaloilla ja
HESYllekin on odotettavissa
paljon lisäeläimiä.
Kiitos kaikille kissailtaan
osallistuneille. Erityiskiitokset illan järjestelyistä HESYn
Pirjo Onzalle ja Hilkka Ekholmille. ❦

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry
Infopuhelin palvelee ma-pe klo 09-16 numerossa 09 5420 0100
Sähköposti: hesy@hesy.fi (viestejä luetaan ma-pe)
Osoite:
Muonamiehentie 7, 00390 Helsinki
https://www.hesy.fi
Helmeri 2-2020

Kissojen lasiseinäiset huoneet ovat tilavia ja valoisia.
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Suvi tuo hyvää oloa elämään

Tradenomista monipuoliseksi
hyvinvoinnin ammattilaiseksi
❦ Teksti: Marja-Terttu Lamminen
Kuvat: Jari Hudd

S

uvi Hakala kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1997
Etelä-Tapiolan lukiosta.
Hän aloitti työt vuonna1998
Radiolinjalla ja samalla myös
tradenomiopinnot tietojenkäsittelylinjalla huomaten kuitenkin puolen vuoden opiskelujen jälkeen, että liiketalouden linja olisikin sopivampi
valinta hänelle. Radiolinja
- myöhemmin Elisa - oli hy-
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vin vetovoimainen työpaikka,
ja Suvi viihtyikin asiakaspalveluhenkisessä työssä muun
muassa arkistonhoitajana,
sopimusten käsittelijänä, perehdyttäjänä ja projektipäällikkönä aina vuoteen 2006
asti. Viimeiset vuodet Elisalla
olivat opettavaisia muun muassa monien yt-neuvottelujen
vuoksi.

Monipuolisella hyvinvoinnin
koulutuksella uudelle uralle
Liikunnasta innostunut Suvi
oli valmistunut aerobic-ohjaa-

jaksi vuonna 2000; päivätyön
sekä opiskelujen ohella hän oli
ohjannut ryhmäliikuntatunteja
toiminimensä kautta. Ihmisen
hyvinvointi alkoi kiinnostaa
yhä enemmän. Suvi kertookin
vuoden 2006 olleen tärkeä vedenjakaja: hän aloitti fysioterapeuttiopinnot Laureassa ja
valmistui ChiBall-ohjaajaksi
ja -kouluttajaksi.
Matka kohti ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia oli
alkanut. Haaveena oli oma
tila, jossa voisi pitää tunteja
ja koulutuksia. Wellness &

Balance -studio perustettiin
vuonna 2010 ja valikoimassa
oli Chiballia, Pilatesta, Seasonal Yogaa, BodyBowta, Spiralsia ja Flow Tonicia. Suurin
osa lajeista tuli Isosta-Britanniasta, Ruotsista ja Australiasta. Suvi edusti lajeja myös
messuilla ja erilaisissa tapahtumissa. Italiassa hän kävi
täydentämässä joogaosaamistaan vuonna 2016 suorittaen
Anukalana Yoga Teacher -tutkinnon italian kielellä.
Kirjanpidon Suvi hoiti itse kymmenen vuoden ajan.
Helmeri 2-2020

Kaupallinen koulutus on antanut pohjaa ja varmuutta toimia yrittäjänä. Wellness &
Balance -studion perustamisen jälkeen Suvi siirsi kirjanpidon ulkopuoliselle kirjanpitäjälle, jotta voisi keskittyä
hyvinvoinnin ohjaukseen ja

Ole armollinen ja hyvä
itsellesi, jotta voit olla sitä
myös muille.
koulutukseen. Kokemuksen
kautta Suvi on oppinut, että
hyvä kirjanpitäjä on kullanarvoinen.

Yritysjohtamisen tutkinnolla
toimitusjohtajaksi
Vuonna 2018 oli jälleen suurempien muutosten aika: Wellness & Balance oli jäämässä
taka-alalle, Suvi suoritti Yri-

Helmeri 2-2020

tysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ja aloitti elokuussa
2018 Life Pikkulaivan toimitusjohtajana. Syventääkseen
luontaistuotealan osaamistaan
hän aloitti fytonomin opinnot
syksyllä 2019.
Vuodenaikojen mukaan
eläminen on Suville tärkeää.
Ihminen on osa luontoa ja
luonnon kiertokulun huomioiminen auttaa ymmärtämän
omaa kehoa ja tunteita. Suvi
kokeekin olevansa inspiroija
ja työkalujen antaja jakaessaan omaa osaamistaan ja tietämystään ihmisille sekä fyysisestä että henkisestä hyvinvoinnista. Hänen mielestään
on myös tärkeää ymmärtää
historian ja perinteiden merkitys hyvinvoinnille. Meillä on
käytössämme paljon tietoa ja
taitoa, jotka ovat unohtuneet,
mutta ovat kuitenkin merkityksellisiä tänäkin päivänä.

Pitää vain löytää itselle sopivat keinot edistää hyvinvointiaan, jos ne ovat kadonneet
tässä hektisessä maailmassa.
Tasapaino, rakkaus, viisaus
pysähtyä tai jatkaa matkaa
kenties uudella polulla ovat
Suvin työkalupakin punai-

nen lanka, joka ohjaa meitä
kokonaisvaltaiseen hyvään
elämään. Ole armollinen ja
hyvä itsellesi, jotta voit olla
sitä myös muille. ❦

Wellness&Balance Finland
Tuntitarjonta ja Seasonal Yoga -koulutus järjestetään
Espoon Keskuksen Fysioterapian tiloissa
Kauppakeskus Entressessä 2 krs.,
Siltakatu 11, 02770 Espoo
Suvi Hakala,
puh. 050 549 6549
suvi@wellnessandbalance.fi
https://www.wellnessandbalance.fi/suvi_and_seasons.
html, Linkedin Suvi Hakala,Life Pikkulaiva facebook
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Koonnut: Liisa Kotimäki

Uutisia

Huoli-ilmoituksen tekeminen
on välittämistä
Oletko huolissasi naapurisi tai läheisesi pärjäämisestä? Vaikuttaako sinusta, että naapurisi on usein eksyneen oloinen, eikä
hän pukeudu säänmukaisesti?
Helsinki on ottanut käyttöön uuden sähköisen huoli-ilmoituksen, jonka kautta kuka tahansa voi ilmaista huolensa iäkkäästä
helsinkiläisestä henkilöstä.
Jos kyseessä on terveydentilaan liittyvä ongelma, terveysneuvonta auttaa 24/7 numerossa 09 310 10023 ja ohjaa tarvittaessa
hoitoon. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112.
Tee ilmoitus, jos lähipiirissäsi on yli 65-vuotias, jonka hyvinvoinnista olet huolissasi ja on ilmeistä, ettei hän itse kykene
hankkimaan apua tai ymmärrä avun tarvettaan.
Huoli-ilmoituslomake: https://turvalomake.hel.fi/huoli-ilmoitus
Lue lisää: https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/
sosiaalityo/palveluntarve

Kokosimme erilaisia maksuttomia linkkejä piristämään päivää

Ohjattua liikuntaa verkossa
www.fressi.fi/fressitv
www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/ohjattu_liikunta/video-ohjattu_liikunta
Oopperan ja Baletin virtuaalinäyttämö
https://oopperabaletti.fi/stage24
HKO:n suorat verkkolähetykset
Konsertti-ilta kotisohvalla
https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/fi/hko-screen
Kotiruokaa kolikolla - ruokaohjeita ja vinkkejä
www.martat.fi/marttakoulu/omaan-kotiin/keittio-2/kotiruokaakolikoilla-ruokaohjeita-ja-vinkkeja
Sunnuntain jumalanpalveluksia verkossa
Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman läsnä olevaa seurakuntaa.
www.helsinginseurakunnat.fi/uutiset/katsojumalanpalveluksialivenajatallenteena

Helmerien kevätvuosikokous
7.4.20 kello 17.30 Oodissa
peruuntuu
Kokoontumiskiellon (yli 10 hlö), kirjastojen sulkeutumisen ja
muiden poikkeusrajoitusten vuoksi yhdistyksen kevätvuosikokousta ei pidetä 7.4.2020.
Ilmoitamme myöhemmin kokouksen uuden ajankohdan.
Helsingin Merkonomien vuoden tilit ja toiminta on tarkastettu 18.3.20. Tarkastuksen suorittivat etätyönä tilintarkastaja HT
Timo Tarkela ja toiminnantarkastaja Anni Purontaa.
Helsingin Merkonomien hallitus
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Kuvaaja/Kuvalähde Katja Tähjä, Helsingin kaupungin
aineistopankki

Koirien kiinnipito
Metsästyslain mukainen
koirien kiinnipitoaika
alkoi koko maassa sunnuntaina 1. maaliskuuta
ja jatkuu elokuun 19. päivään asti. Lailla taataan
luonnoneläimille rauha
pesiä ja kasvattaa poikasia. Pääkaupunkiseudulla on paljon luonnoneläimiä, joiden koko pesintä
voi epäonnistua vapaana
kulkevan lemmikin takia. Kiinnipitovelvoite
myös suojaa lemmikkiä
karkaamiselta, joten laki suojaa luonnoneläinten
lisäksi myös lemmikkejämme.
Lähde:
https://www.kennelliitto.fi

Koira täytyy pitää
kiinni ulkoillessa.
Kuvat: Pirjo Onza

Helmeri 2-2020

Uutisia

YTK tiedottaa
YTK on varautunut palvelemaan sinua
Hyvä jäsenemme, nyt on poikkeukselliset ajat ja olemme kaikki
joutuneet nopeasti uusien tilanteiden äärelle. YTK on määritelty
yhteiskunnallisesti tärkeäksi toimijaksi ja se helpottaa toimintaamme. Olemme kuitenkin jo nyt tilanteessa, jossa yhteydenotot meille ovat kasvaneet räjähdysmäisesti ja paikoitellen vastausta esimerkiksi puhelinpalvelussa joutuu odottamaan kauan.
Päivittyvä seuranta ja ohjeet nettisivuiltamme www.ytk.fi
Sinua mietityttävät asiat saattavat olla kirjattuna ohjeistuksessamme nettisivuillamme. Katso ensin sieltä!
Hallitus on esittänyt muutoksia työttömyysturvaan

Kuva: Merja Äimänen

Hallitus on koonnut pakettia, jolla epidemian talousvaikutuksia
vastaan aletaan taistelemaan. Mukana on muutosesityksiä myös
työttömyysturvaan. Nämä eivät ole vielä voimassa olevaa lainsäädäntöä, eikä yksityiskohtia ole tiedossa. Tiedotamme asiasta
heti, kun tiedämme enemmän.
Muutokset tulisivat esityksen mukaan voimaan takautuvasti 16.3. alkaen ja ne olisivat voimassa 16.6.2020 asti. Ei ole
tiedossa, millä aikataululla lait saadaan valmisteltua ja hyväksyttyä.

Mitä teen,
jos minut lomautetaan?
1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi heti, kun sinut
lomautetaan tai irtisanotaan. TE-toimiston lausunto lomautuksesta tai työttömyydestä on edellytys päivärahan maksamiselle, eikä sitä saa voimaan takautuvasti. Tee ilmoitus
verkossa osoitteessa te-palvelut.fi.
2. Pyydä työnantajaasi jo ennen lomautusta ilmoittamaan tulorekisteriin palkkatietosi käyttäen laajaa ilmoitustapaa ja
antamaan kaikki vapaaehtoiset tiedot, jos niitä on. Tällöin
on hyvin todennäköistä, että meillä on suoraan käytössämme tarvittavat tiedot työttömyyspäivärahasi laskemiseksi.
3. Hanki verokortti etuutta varten Verokortti verkossa -palvelusta. Samassa kohdassa, missä ilmoitat arvion etuuden
määrästä, voit ilmoittaa Yleinen työttömyyskassa YTK:n
verotietojen saajaksi. Silloin verottaja siirtää uudet verotiedot suoraan meille. Näin voimme tehdä ennakonpidätyksen
suoraan muutosverokortin prosenteilla. Jos käytössämme
on palkkaa varten laskettu verokortti, on ennakonpidätys
tällöin vähintään 25 %. Palkkaverokortin olemme saaneet
verottajalta automaattisesti, jos olet ollut jäsenemme jo
viime vuoden puolella.
4. Kun lomautusta tai työttömyyttä on kestänyt vähintään
kaksi viikkoa, tee päivärahahakemus OmaYTK:n kautta.
Palvelu opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä. Jos lomautus tai työttömyys kestää alle kaksi viikkoa, voit tehdä
hakemuksen heti lomautuksen/työttömyyden päättymisen
jälkeen.
5. Jos lomautus tai työttömyys jatkuu, tee jatkohakemus takautuvasti aina neljän viikon tai kuukauden välein. Muista,
että päivärahaa tulee hakea takautuvasti viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Emme siis voi maksaa päivärahaa yli kolmen kuukauden ylittävältä ajalta.
Lähde: Työttömyyskassa YTK

Uudistettu Helsinki-kanava
Kaupungin ensisijainen videoviestintäkanava Helsinki-kanava
on uudistettu. Se tarjoaa luotettavan ja mainoksista vapaan katsomisympäristön kaupungista, kaupunkilaisista ja kaupungin
toiminnasta kertoville videoille.
SMYL-liiton työsuhdejuristit auttavat
Helsingin uuden ilmeen mukainen helsinkikanava.fi-sivustossa uutta on myös kanavan julkaisu- ja lähetysjärjestelmä.
Tarvitessasi työsuhdejuristien palveluja, ole ensin yhteydessä Helsinki-kanavan videot ja lähetykset ovat katsottavissa tietoSMYL-liittoon, jäsenyytesi voimassaolo tarkistetaan. Lähetä koneella ja mobiililaitteilla (älypuhelimet ja tabletit).
sähköposti info@smyl.fi, saat tarkemman ohjeistuksen.
Poikkeustilanteesta johtuen Asianajotoimisto Aika Oy:n pal- https://www.helsinkikanava.fi
velussa saattaa olla ajoittain ruuhkaa ja vastausajat pidentyä Lue lisää: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/
aiemmasta.
uudistettu-helsinki-kanava

Asianajopalvelut

Helmeri 2-2020
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Helmerin ruokanurkkaus
❦ Teksti ja kuva: Rauni Mononen

Juhlista pääsiäistä symboleita
pursuavalla salaatilla
Pääsiäisen ruokapöytä on täynnä symboliikkaa. Nyt
kokoamme ne salaattiin.
Punaiset raitajuuret vievät ajatukset Jeesuksen kärsimykseen – ja maku myös: ohueksi leikatut juurekset
on terästetty punaviinietikalla. Mukana on myös ripaus
minttua, joka tunnetaan Neitsyt Marian yrttinä. Päivystihän Maria poikansa vierellä viimeiseen asti. Rosmariini, joka myös löytyy salaatinkastikkeesta, muistuttaa

Jeesuksen ristinkuolemasta, sillä sitä pidetään muiston
ja muistamisen symbolina. Joissakin maissa on yhä
tapana laittaa vainajan käteen rosmariinin oksa.
Uutta alkua salaatissa kuvastavat nupullaan olevat
idut ja versot. Annoksen kruununa oleva kananmuna
on ikuisen elämän ja ylösnousemuksen symboli. Paprikasta ja kikherneistä löytyvä keltainen on pääsiäisen
ilon väri.

Surun ja ilon salaatti
Pääsiäissalaatti neljälle
Valikoima erilaisia salaatteja
4 kpl keitettyjä munia
1 keltainen paprika
1 dl erilaisia itua
muutama oksa minttua
Maustetut kikherneet
2 dl kikherneitä
1 tl kurkumaa
1 tl öljyä ja ripaus suolaa
Etikkaiset raitajuuret
2 kpl raitajuurta
3 rkl punaviinietikkaa
ripaus suolaa
rouhittua mustapippuria
Rosmariiniöljy
5 oksaa rosmariinia
ripaus suolaa
ripaus mustapippuria
½ dl öljyä

Sekoita kikherneet, öljy, kurkuma ja suola kulhossa.
Leikkaa raitajuuresta ohuita siivuja ja anna niiden maustua punaviinietikassa suolan ja mustapippurien kanssa tunnin ajan. Kokoa
salaattipeti, lisää mukaan suikaloitu paprika, idut, raitajuuret ja kikherneet.
Mausta salaatti rosmariiniöljyllä, jonka ainekset sekoitetaan sileäksi
sauvasekoittimella.

Hiljainen viikko kehittyi kokonaisuudeksi 300-luvulla. Hiljaiseen viikkoon kuuluu kiirastorstai ja pitkäperjantai.
Pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla, joka lopettaa
paastonajan. Pääsiäisenä muistellaan Jeesuksen ylösnousemusta ja kuoleman voittamista. Pääsiäinen on alun perin juutalainen juhla, jolloin muistettiin juutalaisten pääsyä vapauteen Egyptin orjuudesta. Kristillistä pääsiäistä
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on vietetty 100-luvulta lähtien ja se on vanhin
kristillinen juhla.
Terveellinen voi olla myös hyvää.

Hyvää
Pääsiäistä!
Helmeri 2-2020

Helmerin ruokanurkkaus
❦ Teksti ja kuva: Liisa Kotimäki

Parhaat pääsiäisleivonnaiset
Kuppikakut ovat herkullinen lisä kevään kahvipöytään. Koreiksi kuorrutetut
ja koristellut kuppikakut ovat haluttuja herkkuja. Jälleen kerran reseptiksi
valikoitui ohje, joka on helppo toteuttaa ja voi muunnella maun mukaan.
Resepti oli suunniteltu tavallisille vehnäjauhoille, mutta toimi loistavasti
samoilla suhteilla myös gluteenittomiin jauhoihin.

Kuppikakut
3 ½ dl vehnäjauhoja
2 dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
1 tl leivinjauhetta
100 g voita
1 ½ dl maitoa
2 kananmunaa
pakastevadelmia
Sekoita kulhossa vehnäjauhot, sokeri, vaniljasokeri ja leivinjauhe.
Sulata voi. Sekoita voin joukkoon kananmuna ja maito. Kaada voiseos
jauhojen joukkoon ja kääntele nuolijalla tasaiseksi taikinaksi.
Jaa 12 paperista muffinivuokaa peltisen muffinivuoan koloihin.
Jaa taikina vuokiin ja paina jokaisen muffinin keskelle yksi vadelma.
Paista muffineja uunin keskitasolla 175 asteessa noin 20 minuuttia.
Kuorrute
50 g voita
3 dl tomusokeria
200 g tuorejuustoa, maustamaton
1 rkl sitruunanmehua
Elintarvikeväriä muutama pisara
Nonparelleja, eri värisiä

Herkuttele pääsiäisen
kuppikakuilla!

Helmeri 2-2020

Kuva: Liisa Kotimäki

Vatkaa sähkövatkaimella huoneenlämpöinen
voi ja tomusokeri sekaisin. Lisää tuorejuusto
ja sitruunanmehu, vatkaa kuohkeaksi.
Sekoita joukkoon haluamaasi elintarvikeväriä.
Lusikoi kuorrute pursotinpussiin ja pursota
kuppikakkujen päälle.
Koristele nonparelleilla.

11

Koonnut: Liisa Kotimäki

Uutisia

Opettele digitaitoja
omaan tahtiin

Koe parhaat museot Lontoosta
Souliin omassa kodissasi

Ylen nettipalvelusta Digitreenit löytyy monipuolista ja selkeää
digitietoa. Nyt, kun ihmisten henkilökohtaiset tapaamiset ovat
rajalliset, kannattaa ottaa digipalvelut käyttöön; opettele uutta
omaksi hyödyksi ja iloksi.
Digitreeneistä löydät apua ja niksejä kännyköiden, tietokoneiden ja digipalvelujen käyttöön. Ihan kaikille tarkoitettuja
vinkkijuttuja tai -visoja on eri aiheista yli 70. Jos haluat oppia
digiajan perustaitoja, avaa Digitreenien peruskurssi alta! Sieltä
saat itseluottamusta ja rohkeutta digin käyttöön.
Opettele arkisia digitaitoja omaan tahtiin. Saat itseluottamusta
laitteiden ja palvelujen käyttöön, siis iloa digistä! Kun kirjaudut
Yle Tunnuksella, suorituksesi pysyvät tallessa.

Kotikaranteenien aikana monet kulttuurintarjoajat esittäytyvät
netissä.
Mukana virtuaalimaailmassa ovat maailman kuuluisimmat
museot ja galleriat, kuten British Museum Lontoossa, Van Gogh
-museo Amsterdamissa ja Guggenheim-museo New Yorkissa.
Googlen Google Arts & Culture -kokoelman kautta pääsee satoihin paikkoihin, jos saa tietoa taiteesta, historiasta ja tieteestä.
Monia virtuaalimatkoja löytyy myös netistä,
esimerkiksi osoitteesta:
https://virtualtraveller.com/explore.

Kannattaa käydä tutustumassa Ylen monipuoliseen
Digitreenit-sivustoon:
https://yle.fi/aihe/digitreenit

Suomen matkailualan liitto
SMAL:
Hallituksen tukitoimet yrityksille tervetulleita, mutta matkatoimistoille riittämättömiä
Matkatoimistot ovat loukussa kun hotellit, lentoyhtiöt ja muut
palveluntuottajat eivät palauta matkapakettiin sisältyviä maksuja.
Matkatoimistoala on ollut ensimmäisten joukossa ottamassa iskut vastaan koronakriisin levitessä mantereelta ja maasta
toiseen. Matkoja eri puolille maailmaa on peruttu tammikuusta
lähtien, ja käytännössä vain hyvin pieni osa kevään matkoista
pystyttiin toteuttamaan ennen viranomaisten määräämää matkustuskieltoa. Suomen matkailualan liitto (SMAL) on huolissaan
siitä, että matkatoimistot joutuvat perumaan matkoja ilman tietoa
siitä, saavatko ne jo maksetut rahat takaisin lentoyhtiöiltä, hotelleilta tai muista asiakkaan matkapakettiin liittyvistä palveluista.
Matkatoimistoala elää historiansa kriittisintä aikaa, ja sen vuoksi
ala hakee valtiolta kiireistä apua tilanteesta selviytymiseen.
Koronaviruspandemia on luonut matkatoimistoille tuplaongelman, kun uusien matkojen varaaminen on hiipunut, ja samanaikaisesti matkapakettilain mukaan asiakkaille pitäisi palauttaa peruuntuneen matkan hinta. Suurimman osan matkan hinnasta matkatoimisto on kuitenkin joutunut etukäteen tilittämään eteenpäin
lentoyhtiöille, kohdemaan hotelleille ja muiden oheispalveluiden
tarjoajille, ja näiden rahojen palautuksesta ei ole nyt varmuutta.
Matkatoimiston kontolle olisi jäämässä kalliita kansainvälisiä
risteilyitä, lentoja ja hotellimajoituksia ympäri maailman – jopa
kotimaassa. Pahimmassa tilanteessa matkatoimiston katettavaksi
tulee koko peruuntuneen matkan kustannus.
- Maamme on asetettu poikkeustilaan, ja sen vuoksi matka-
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toimistot pyytävät asiakkailtaan malttia yhteydenottoihin vastaamisen osalta. Matkatoimistoissa tehdään pitkää päivää, kun
eri puolilla maailmaa olevia asiakkaita pyritään kotiuttamaan
ripeästi. Samalla käydään keskusteluja maksettujen rahojen palautuksesta hotellien ja lentoyhtiöiden ja muiden kanssa. Jotta
suomalaisten matkustus olisi turvattu tulevaisuudessakin, matkatoimistoissa pitää nyt myös jo valmistella ensi syksyn, talven
ja kevään matkoja. Tätä kaikkea tehdään yrityksissä kuitenkin
normaalia pienemmällä joukolla, kun koronakriisi on pakottanut useimmat matkatoimistot vähintäänkin lomauttamaan
henkilökunnan, murehtii SMALin puheenjohtaja Anne-Marjut
Väänänen.
Eurooppalainen matkatoimistoala on ottanut ilolla vastaan
EU-komission tuoreen linjauksen, jossa annetaan matkatoimistolle mahdollisuus tarjota asiakkailleen ns. voucheria, jolla
asiakas voi varata uuden matkan peruuntuneen tilalle. Useissa Euroopan maissa lainsäädäntöä onkin muutettu tukemaan
voucher-mallin käyttöönottoa. Tämä vaihtoehto auttaisi huomattavasti myös suomalaisten matkatoimistojen selviytymistä
koronavirustilanteen aiheuttaman kassakriisin yli. Matkatoimistot iloitsevat myös siitä, että moni asiakas ehdottaa itse matkan
siirtämistä koronaepidemian jälkeiseen aikaan.
MEDIATIEDOTE 24.3.2020
Suomen matkailualan liitto ry, www.smal.fi smal@smal.fi
Helmeri 2-2020

Alkuvuoden
kulttuurikokemuksiani
❦ Teksti: Anni Purontaa
Kuva: Merja Äimänen

E

nnen kuin korona keskeytti yllättäen kaikki kulttuuritapahtumat, ehti Anni
Purontaa alkuvuonna kokea
kulttuuria jo monipuolisesti. Näin Anni kokemuksiaan
muistelee.
Vuosi 2020 alkoi musiikin
merkeissä. Ensin perinteinen
Strauss-konsertti Finlandiatalossa, kapellimestarina Atso Almila poninhäntineen.
Solisteina olivat muun muassa
ihastuttavat Mari Palo ja Tero Harjuniemi. Loppiaisena
oli vuorossa Musiikkitalossa
kinokonsertti: Helsingin kaupunginorkesteri ja Aki Kaurismäen Juha-elokuva. Mukavaa ja erilaista viihdettä ja
hinta/laatusuhde kohdallaan.
Kaksi taitavan Kaupunginorkesterin, HKO:n sarjakonserttiakin olen ehtinyt tänä vuonna
kuulla. Katsastin viime vuoden lopulla Kansallisoopperan
Carmen-oopperan. Mielestäni
se oli jotenkin hengetön. Uusin
tänä vuonna Carmen-oopperan
Tampere-talon versiolla. Väkeä
siinä oli väliin näyttämön täydeltä ja väliin taas ei. Ei ollut
minusta klassikko eikä oikein
viihteellinen sekään. Tamperetalo on kyllä laajentunut kovasti. En ollut vuosiin käynyt
siellä ja oli ihan mukava kuunnella ennen esitystä Carmenin
ohjaajan Marco Bjuströmin
teosesittelyä. Menneisyys kultaa kai muistot, koska mielessä
on edelleen Savonlinnan Oopperajuhlien Carmen monta
vuotta sitten.
Helmeri 2-2020

Anni tutustui Helmeri-ryhmässä muun muassa HAMin Mieliala – Helsinki 1939-1945 -näyttelyyn.
Näyttely esitteli sodanajan Helsinkiä ja sen tunnelmia, aikakauden monipuolista taidetta. Paitsi
HAMissa samasta aiheesta oli toinen näyttely myös Hakasalmen huvilassa. Näyttelyn Hakasalmen
huvilassa on ollut tarkoitus jatkua 30.8. asti.

Museokorttia olen tuulettanut tänä vuonna vasta niukasti. Kerran Kuutti Lavosen
näyttelyssä ja kahdesti Taidehallissa. Helmerien kanssa tutustuimme mielenkiintoiseen
Mieliala – Helsinki 1939-1945
-näyttelyyn HAM-museossa.
Lisäksi vierailin Tampereella
TTT-teatterikäynnillä samassa
korttelissa sijaitsevassa Leninmuseossa.
Teatteria olen ehtinyt nähdä
laidasta laitaan. Vihdin teatterissa olin katsomassa Jari
Tervon Rikos ja rakkaus -näytelmää. Ystävätär kärsi esityksen "rumasta" kielenkäytöstä.
Minua se ei haitannut, mutten

ole saanut otetta Jari Tervon
kirjoihinkaan. Varsin kunnianhimoista harrastajateatteria: näyttelijöitä 8 ja rooleja
26. Tampereen Työväen Teatterissa näimme ystävättärien
kanssa Poikabändin. Mukava
nähdä lavalla joukko nuoria,
notkeita ja taitavia miehiä.
Tamperelaiset tuntuvat osaavan molemmissa teatteritaloissaan esittää monipuolista teatteria. Hämeenlinnassa seurasin
esitystä Ovista ja ikkunoista;
viihteellistä, on mukava nähdä itselle outoja näyttelijöitä,
mutta näyttämön käyttö oli aika omituista. Kaikki tapahtui
näyttämön laidoilla.

Helsingissä ehdin nähdä alkuvuonna muutaman perinteisen, mukavan teatteriesityksen. Sokerina pohjalla, juuri
ennen kuin kaikki pysähtyi,
oli Vantaan Teatterin Rakkauskirjeitä, jossa loistivat
Seela Sella ja Esko Roine.
Taattua tavaraa.
Nythän kaikki on suljettu ja
peruutettu. Näemmekö edes
kesäteattereita tänä vuonna?
Optimistisena olen kuitenkin
varannut jotain esityksiä syksyyn.
Tästä selvitään!
Anni
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Tapahtumakalenteri
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.
Pe – ma 25.-28.9.
Helmeri-matka Ranskan Champagneen
Samppanjaa ja etanoita!

Meitä on nyt 15 henkilön
Helmeri-ryhmä. Muutama
paikka on vielä jäljellä.
Saimme lisäaikaa
ilmoittautumiseen 15.5.
asti.
Kupliva samppanjamatka Reimsiin ja Champagnen maakuntaan
Champagnen maakunta tunnetaan maailmanlaajuisesti sen jäljittelemättömästä, 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 viiniköynnösten peittämien kumpuilevien kukkuloiden välissä on siellä täällä pieniä kyliä korkeine kirkkotapuleineen.
Reims on ihastuttava, vanha ranskalaiskaupunki, jonka keskipisteenä
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 maakuntaan, joka on viininystävien pyhiinvaelluskohde. Champagnen luonto
on myös kauniin postikorttimaista, loputtomia viinitarhoja rytmittävät metsätilkut leimaavat maisemaa Montagne de Reimsin ylängöllä.
Noin kahden tunnin ajomatkan jälkeen saavutaan Epernayhin, joka
on samppanjan tähtikaupunki lukuisine kellareineen ja viinitiloineen
– alueesta yli 30 % on jaloa juomaa tuottavia viiniviljelyksiä. Lounas
tyylikkäässä ranskalaisessa ravintolassa, joka sijaitsee entisen pankin
tiloissa. Vierailu samppanjatalossa Epernayssä ja samppanjamaistiaisten jälkeen matka jatkuu Reimsiin, jossa majoittuminen.
La 26.9. Reims, etanatila, samppanjatila (lounas)
Aamiainen hotellissa. Vierailu sympaattisella etanatilalle, jossa tutustutaan kalliolla lyllertäviin 500 etanaan ja niiden jälkeläisiin.
Opimme kaiken etanalajeista, niiden lisääntymisestä, luonteesta,
anatomiasta ja ravintoarvoista. Kierroksen päätteeksi nautitaan lasilliset samppanjaa – tietysti - ja maistellaan pieni satsi etanoita creme
fraiche -kastikkeessa. Madame paljastaa muutaman hyvän etanareseptin kiinnostuneille. Pariskunnan putiikista voi ostaa kotiin viemiseksi etanaherkkuja. Vierailun kesto maistiaisineen
noin puolitoista tuntia.
Sitten suunnataan kohti
maalais-aubergea, majata-
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loa, jossa ranskalaislounas (alkudrinkki, 2 lasia viiniä).
Ennen Reimsiin paluuta pistäydytään samppanjaa tuottavalla perheyrityksellä. 15 km Epernaysta sijaitsee Grand Cru de la Champagne -alueen kylä, joka on palkittu kultamitalilla upeista kukkaistutuksistaan. Kyseisessä kylässä sijaitsee sympaattinen samppanjaperheyritys, jonka kulisseihin kurkistetaan. Kuuden hehtaarin viinirinteet sijaitsevat aivan tilan vieressä ja sään salliessa voimme jaloitella viiniköynnösten välissä. 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! Reimsin
188 000 asukasta ovat ylpeitä kaupungistaan ja sen tuottamasta
maailman kuuluisimmasta juomasta. Yli 1000 vuoden ajan, vuodesta
816 vuoteen 1825 Reimsin katedraalissa siunattiin Ranskan kuninkaat
ja juhlajuomana juotiin alueen viiniä. Kuplivaksi viini saatiin kuitenkin vasta 1600-luvulla. Keskiajalla ja renessanssin aikana kaupunki
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 samppanjatalossa,
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 keskellä
viinipeltoja, vaikka merestä ei ole
tietoakaan! Majakka rakennettiin
vuonna 1909 alun perin mainostarkoitukseen ja sen perusti Joseph
Goulet. Majakka sytytettiin aina öisin. Majakan julkisivussa näkyy ensimmäisen maailmansodan jäljet ja
se melkein tuhoutui, kunnes se restauroitiin kokonaan ja nykyään
majakka toimii viinimuseona. Majakka kutsuu tutustumaan Champagnen viinitarhojen kiehtovaan maailmaan yli 25 metrin korkeuteen. Opastettu kierros alkaa videoesittelyllä ja jatkuu kävelykierroksella, jossa näytillä esineitä, vaatteita, malleja ja videoita samppanjan historiasta. Mielenkiintoinen lisä vierailuun on mahdollisuus kiivetä ylös majakkaan, josta upeat näkymät Montagne de Reims’n viinialueelle. Alakerrassa myös putiikki, joka tarjoaa laajan valikoiman
matkamuistoja, Champagne-kirjoja, käsitöitä, Champagnen erikoisuuksia.
Yli 30 erilaista viinilajia, jotka ovat valmistettu nimenomaan juuri
Montagne de Reims’ssä, on myös mahdollista ostaa. Lounas. Iltapäivä
ja ilta vapaa.
Ma 28.9. Reims - Troyes’n kaupunki, lento Pariisi-Helsinki (lounas)
Aamiainen hotellissa. Viimeinen aamupäivä vietetään Troyes’n kaupungissa. Tässä liki 60 000 asukkaan, samppanjankorkin muotoisessa kaupungissa pääsemme ihastelemaan sen ristikkotaloja, upeita
kirkkoja ja lasimaalauksia. 1200-luvulla kaupunki tuli tunnetuksi
suurten mestareiden lasitaiteesta, ja Troyes´iä kutsuttiin pyhäksi lasitaiteen kaupungiksi. Lounas Troyesissa.
Saapuminen Pariisin lentokentälle, josta lento Helsinkiin
klo 19.00-22.55.
Helmeri 2-2020

Tapahtumakalenteri
Tim Minchinin säveltämän ja sanoittaman ja Danny Rubinin
käsikirjoittaman musikaalin ohjaa Suomen musikaalikomeetta
Samuel Harjanne – mies menestysmusikaalien, Kinky Boots ja
Pieni merenneito, takaa. Pikkukaupunkiin jumittuvasta
säämiehestä kertovan musikaalikomedian päärooleissa nähdään
Lari Halme ja Maria Lund.

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 mahdollista 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 Reimsin keskustassa.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit.
Matkalle mukaan tarvitaan passi tai EU-henkilötodistus.
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille (ei esteettömiä kuljetuksia eikä esteettömiä hotelleja, retkillä kävellään). Matkan toteutuminen
edellyttää vähintään 20 matkustajaa.
Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä Suomen Matka-Agenttien erityisehtoja.
www.matka-agentit.fi

To 15.10. klo 19.00
Danny Rubin – Tim Minchin

Päiväni murmelina -musikaali

Helsingin kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
Uusi musikaalikomedia syksyllä Kaupunginteatteriin
Romanttinen musikaalikomedia naurattaa ja on ihana muistutus
siitä, kuinka tärkeää on nauttia elämän tarjoamista yllättävistäkin
käänteistä. Päiväni murmelina on musikaali, jonka haluat nähdä
uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.
Suosittuun elokuvaan pohjautuva Päiväni murmelina (Groundhog
Day, 2016).
Helmeri 2-2020

Bill Murrayn ja Andie
MacDowellin tähdittämä Päiväni
murmelina -elokuva (1993) on
listattu maailman parhaimpien
elokuvien joukkoon. Lontoossa
vuonna 2016 ensi-iltansa
saanut musikaalisovitus oli
heti valtava menestys, ja se
palkittiin parhaana uutena
musikaalina Lawrence Olivier
-palkinnolla. Broadwaylle
musikaali saapui seuraavana vuonna, ja nyt vuorossa on Helsingin
valloitus. Ensi-ilta 27.8.2020.
Hinta: 85,00 euroa (permantopaikat), 44,00 e/opiskelijat
(opiskelijalippuja rajoitetusti saatavilla)
Maksuviite: 5050
Ilmoittautumiset ja maksut 11.9. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

La 7.11. klo 9.30
CABARET-musikaalimatka Turkuun
Turun Kaupunginteatteri

Cabaret-musikaali syksyllä Turussa
Legendaarinen, rakastettu ja monesti palkittu musikaali Cabaret sai ensi-iltansa
Broadwaylla vuonna
1966. Sen on säveltänyt John Kander, laulut sanoittanut Fred
Ebb ja käsikirjoituksen laatinut Joe Masteroff ja se perustuu Christopher Isherwoodin omaelämäkerralliseen romaaniin Goodbye to
Berlin sekä samasta teoksesta John van Drutenin tekemään näytelmään I´m a Camera.
Turun Kaupunginteatterin esityksen ohjaus ja koreografia on Jakob Höglundin; musiikin sovituksesta ja johdosta vastaa Jussi
Vahvaselkä.
Musikaali tapahtuu 1930-luvun alun Berliinissä, sen hämyisellä
ja paheellisella Kit Kat Klubilla, jossa seremoniamestari
johdattelee juhlivia asiakkaita. Täällä nuori amerikkalainen
kirjailija Cliff Bradshaw ja klubin kirkkain kabareetähti Sally
Bowles kohtaavat ja rakastuvat. Musikaali tarjoaa draamaa, showta
ja intohimoa, mutta kaiken juhlinnan taustalla voi jo havaita
natsismin heräävän.
Aikataulu:
klo 09.30 Lähtö bussilla Helsingistä (Kiasma)
Lounas Turussa
klo 14.00 Cabaret-musikaali, Turun Kaupunginteatteri
Lähtö kotimatkalle Helsinkiin esityksen jälkeen
Matkan hinta: 115 euroa/hlö
Maksuviite: 5076
Ilmoittautumiset ja maksut 1.9. mennessä.
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Tapahtumakalenteri
Hintaan sis. bussikuljetukset Hki-Turku-Hki, lounas, musikaalilippu
permantopaikalla.
Willkommen, Bienvenue, Welcome
Musikaalimatkalle Turkuun!
Matkan järjestäjä: ED-Matkat
Tutustu: https://teatteri.turku.fi/

Ti 17.11. klo 18.30
Tatu ja Patu Helsingissä

Helsingin kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Sami Rannilan ohjaama ja Kari Mäkirannan säveltämä
musiikkinäytelmä leikittelee lastenteatterin ja musikaalien
perinteillä riemukkaasti. Lapset lumoava löytöretki on täynnä
vauhtia, yllättäviä käänteitä, mehukasta huumoria ja visuaalista
upeutta, jota vain Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä voidaan
tarjota.
Ensi-ilta 9.9.2020. Kesto varmistuu ensi-iltaviikolla.
Ikäsuositus: 4-vuotiaasta ylöspäin.
Hinta: 42,00 euroa, 23,00 euroa/lapset (permantopaikat).
Maksuviite: 5063
Ilmoittautumiset ja maksut 13.10. mennessä.
(Ilmoita varatessasi aikuisten ja lasten lippujen määrät.)
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Lumoava löytöretki täynnä vauhtia
Lasten rakastamat,
Suomen suosituimmat
lastenkirjahahmot
saapuvat Helsingin
Kaupunginteatteriin!
Outolalaiset veljekset
Tatu ja Patu saapuvat
Helsinkiin vierailemaan
serkkunsa Jorin luona.
Jori on kaikkien
aikojen menestynein outolalainen, mutta niin kiireinen, että
veljeksillä on täysi työ pysyä Jorin perässä. Seikkaillessaan ympäri
Helsinkiä Tatu ja Patu kohtaavat monia ihmeitä kuten feissarin,
liikennevalot, ravintolapäivän sekä kurahaalareihin sonnustautuneet
mahdollisesti vaaralliset liivijengit.

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!

Syksyn tapahtumavarauksia Ireneltä
Irene Uimonen on varannut syksyksi kulttuuriretkiä Mänttään, Lahteen ja Tampereelle. Näihin Irene on luvannut paikkoja myös
Helmereille. Tarkemmat tiedot matkoista ja niiden toteutumisesta Irene ilmoittaa myöhemmin. Laitamme tapahtumat myös
Helmerien nettisivuille.
To 27.8. klo 8.00
Kulttuuripäivä Mäntän Serlachius-museoissa

Mielenkiintoiseen retkeen sisältyy menomatkalla kahvi ja täytetty
croissant. Mäntässä Serlachius Gustafissa humoristinen lyhytelokuva
(30min). Tunnin opastus upeaan pääkonttoriin ja sen näyttelyihin
mm. Glamour - pukuloistoa valkokankaalla. Omaa aikaa tai
Paperiperkele-näyttely. Göstassa syömme Autereen tuvassa
kotiruokalounaan. Gösta Serlachius -draamaopastuksessa tapaamme
talon isännän Göstan ja varmaankin paikalle piipahtaa myös Sigridvaimo. Voipi olla, että pariskunnasta löytyy jotain tuttuakin...
Omatoimista kiertelyä ennen kotimatkaa.

Pe 9.10. Lahti Jekyll & Hyde -musikaaliretki
Ruokailemme ennen klo 13 alkavaa musikaalia.

La 28.11. Tampereen teatteriretki

Tampereen teatterissa klo 14.30 Agatha Christien Eikä yksikään
pelastunut (10 pientä neekeripoikaa). Oheisohjelma tarkentua
myöhemmin.
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Agatha Christie punoo klassikkoteoksessaan Eikä yksikään
pelastunut mestarillisesti yhteen epäilyn, syyllisyyden ja suljetun
tilan teemat.
Salaperäinen isäntäpari on kutsunut 10 vierasta syrjäiselle saarelle. Heti ensimmäisenä iltana vieraat kuulevat gramofonilevyltä viestin, jossa syytetään kaikkia talossa olijoita murhista. Tunnelma sähköistyy. Pian ensimmäinen vieras kuolee. Sitten toinen.
Kuka kutsui vieraat saarelle? Kuka on murhaaja?
Koskettavista ja hauskoista näytelmistään tunnettu ohjaaja
Anna-Elina Lyytikäinen tarttuu nyt ensimmäistä kertaa jännitysnäytelmään. Timanttisessa murhamysteerissä nähdään upea näyttelijäryhmä, kun teatterin omien tähtien joukkoon liittyy ensimmäistä
kertaa Tampereella näyttelevä, kansainvälisistä töistään tunnettu
Antti Reini.
Agatha Christie piti koko laajan tuotannon parhaimpana tätä
alunperin näytelmäksi kirjoittamaansa Eikä yksikään pelastunut.
Näyttelijät: Antti Reini. Elina Rintala. Pia Piltz. Risto Korhonen.
Antti Tiensuu. Arttu Ratinen. Matti Hakulinen, Kirsimarja Järvinen.
Jukka Leisti. Ville Majamaa
Hyvät keskipermannon I-ryhmän paikat riveiltä 5, 7, 8 ja 10.
Helmeri 2-2020

Tapahtumakalenteri

Helmeri-tapahtumien
peruutuksista tiedoksi
Koronaepidemian vuoksi on peruttu koko kevään ja alkukesän
Helmerien teatteri-, konsertti- ja matkatapahtumat. Ilmoitamme
osallistujille peruutuksista ja mahdollisuudesta siirtää esimerkiksi
maksettu matka tai lippu myöhemmäksi ajankohdaksi tai saada
siitä maksun palautusta.
Tapahtumien ja matkojen järjestäjät informoivat meitä omasta
peruutustilanteestaan ja me puolestamme ilmoitamme tapahtumien
peruutuksesta tai muutoksesta osallistujille. Jokaisen netissä olevan
peruutetun tapahtuman kohdalla on ilmoitus peruutuksesta.
Kun olet sopinut maksun palautuksesta tapahtuman vetäjän tai
matkatoimiston kanssa, ilmoita siitä tieto myös yhdistykseen sekä palautuksen saamiseksi (jos ei muuta ole sovittu) tilinumerosi
Helmerien sähköpostiin: helmeri(at)helmeri.fi tai tekstiviestillä
puhelimeen: 050 428 5588.
Ystävällisin terveisin Helsingin Merkonomit

Helmerien tapahtumakalenteri syksy 2020
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

To 27.8.
Pe-ma 25.-28.9.
Pe 9.10.
To 15.10.
La 7.11.
Ti 17.11.
La 28.11.

08.00

Serlachius-museo, Mänttä
Helmeri-matka Champagneen, Ranska
Musikaalimatka Lahteen
Päiväni murmelina -musikaali, HKT
Cabaret-musikaalimatka Turkuun
Tatu ja Patu Helsingissä, HKT
Teatterimatka Tampereelle

tiedot myöhemmin
1150,00 e, 4899
tiedot myöhemmin
85,00/44,00 e, 5050
115,00 e, 5076
42,00/23,00 e, 5063
tiedot myöhemmin

19.00
09.30
18.30

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

SMYL-liitto eduskunnassa
Smyllin hallitus ja liiton jäsenistö
tutustuivat maaliskuun alussa eduskuntaan ja Eduskuntataloon kansanedustaja, KD:n puheenjohtaja Sari
Essayah´n kutsumana. Mielenkiintoiselle eduskuntavierailulle osallistui eri SMYL-yhdistyksistä yli
viisikymmentä jäsentä ystävineen.
Pääsimme lehtereille kuulemaan
myös eduskunnan kyselytunnin
vauhdikasta keskustelua.

Uutisia

Kansanedustaja Sari Essayah (oik.) kertoi Eduskuntatalon korjaustyöstä SMYLlin hallituksen edustajille.
SMYL-liiton jäsenistön talokierroksella ryhmämme tapasi KD:n kansanedustaja Antero
Laukkasen (keskellä) Valtiosalin edustalla.

Helmeri 2-2020
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Pärnu – Viron kesäpääkaupunki

Pitkät valkoiset hiekkarannat ja vihreät puistot .
Pärnun hienolla hiekkarannalla voi kuvitella ottavansa
aurinkoa ja uivansa jossakin etelän luksuslomakohteessa.
Kesäkuukausina tämän kesäpääkaupungin sydän on
keskustan kävelykatualue, jonka puutalot ja kukkaasetelmat ovat upea kulissi terasseilla istuskelulle ja
putiikeissa kiertelylle.

SMYL-liitto kutsuu kaikki jäsenet, yksin, kaksin
tai perheineen, lapsineen, isovanhempineen,
lastenlapsineen

Kesämatkalle Pärnun
valkoisille hiekkarannoille
6.–9. elokuuta (to-su)

Vielä on kesää jäljellä...

Vietä rentouttava loma Pärnussa

torstai – sunnuntai
6.-9. elokuuta, 2020

Strand Spa & Conference***+
Rakennettu vuonna 1985 Venäjän Tietotoimisto APN kylpyläksi tuolloin salamyhkäinen ja kansalta suljettu paikka. Hotellia ja sen
huoneita on uusittu säännöllisesti, viimeksi vuonna 2011, 2016 ja
2018. Hotellissa Á la carte -ravintola, aulabaari, allasosasto, jossa
16 m uima-allas, poreallas, hierova allas, höyrysauna, löylysauna
sekä lämpimiä laavakivituoleja. Aurinkotuoleja span terassilla.
Lasten leikkikulma. Maksulliset lisäpalvelut: kauneussalonki,
hieronnat, suolakammari. Minigolf hotellin alakerrassa.

Pärnu on erinomainen paikka perhelomalle. Pärnussa teitä odottavat useat vesikeskukset, leikkikentät, seikkailupuistot, minieläintarha, kartingkeskus ja paljon muuta, upeita golfkenttiä unohtamatta. Pärnun suurin leikkialue
on merenranta. Matalavetinen ja nopeasti lämpenevä hiekkaranta soveltuu erittäin hyvin lapsiperheille, koska
ranta syvenee hitaasti ja lasten on matalassa ja lämpimässä vedessä hyvä leikkiä.
Matkaohjelma (alustava)

Matkan hinta:

Torstai 6.8.
klo 9.30 Helsinki Länsiterminaali
Matkalippujen jako
klo 10.30 Megastar Tallinnaan
klo 12.30 Laiva saapuu Tallinnaan
Linja-autolla Pärnuun
Majoittuminen Strand
Spa & Conference -hotelliin.
Retkitarjonnasta tarkemmin, kun
saamme tarvittavan määrän matkalle
lähtijöitä. Kaikki retket ja järjestetyt
aktiviteetit lisämaksusta.

• 319 euroa/henk., kun kaksi aikuista
majoittuu standard-luokan huoneessa
• 489 euroa/henk., kun yksi aikuinen
majoittuu standard-luokan huoneessa
• 259 euroa/lapsi 12-17v. lisävuoteella
aikuisen/aikuisten kanssa samassa
huoneessa
• 185 euroa/lapsi 4-11v. lisävuoteella
aikuisen/aikuisten kanssa samassa
huoneessa
• 40 euroa/lapsi 0-4v. lisävuoteella
aikuisen/aikuisten kanssa samassa
huoneessa

Sunnuntai 9.8.
klo 12.00 Huoneiden luovutus
Linja-autolla Tallinnaan.
Ostosaikaa ennen laivaan siirtymistä.
klo 15.30 Kokoontuminen Tallinnan
satamassa
klo 16.30 Star lähtee Tallinnasta
klo 18.30 Laiva saapuu Helsinkiin.
Ilmoittautuminen:
• sähköpostitse parnu@smyl.fi
• osallistujien nimet, syntymäajat
• varaajan sähköpostiosoite ja
jäsennumero

Matkan hintaan sisältyy
• laivamatkat star-luokassa
• bussikuljetukset Tallinna – Pärnu
ja Pärnu - Tallinna
• majoitus Pärnussa Strand Spa
& Conference -hotellin standardhuoneessa aamiaisineen (3 yötä)
Paikkoja rajoitetusti ilmoittaudu
heti tai viimeistään 30.4.
Lähetämme vahvistuksen heti, kun
saamme ilmoittautumisesi.

Lisämaksusta etukäteen varattuna ja
maksettuna ateriat laivalla:
Menomatkan meriaamiainen
• Aikuinen 18 euroa
• 12-17-vuotias 11 euroa
• 6-11-vuotias 8 euroa
Paluumatkan buffet
• Aikuinen 26 euroa
• 12-17-vuotias 14 euroa
• 6-11-vuotias 9 euroa
Lisämaksusta valitsemanne retket,
retkistä lisää tietoa myöhemmin.
Matkan toteutuminen edellyttää
vähintään 30 osallistujaa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Matkapojat Oy, kotipaikka Tampere,
Y-tunnus: 1842916-3
Ennakkomaksut 7.5. mennessä:
• Aikuiset 100 euroa
• Lapset 50 euroa
Loppumaksut 15.6. mennessä.

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2020
Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin 050 541 0285
merja.aimanen@helmeri.fi
merja.aimanen@hotmail.fi

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

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

Materiaali:
Tilaushinta:
Lisätietoja:
Taitto ja paino:
Jäsenyydet:

Merja Äimänen
Liisa Kotimäki
Hallitus
Liisa Kotimäki
Marja-Terttu Lamminen
Rauni Mononen
Anni Purontaa
Sirkka Warvas
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
27 euroa/vuosi
Mediakortti
Laakapaino Oy, Porvoo
Aikakauslehtien liitto

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

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

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

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

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

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

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

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

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHTEYSTIEDOT
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

Ota tämä sivu talteen!

Varsinaiset jäsenet:

– lehti

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

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

Helsingin Merkonomit ry:n jäsenedut

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

20 %:n alennuksen päivän parhaasta majoitushinnasta 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)
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.

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon
rahanarvoisia jäsenetuja.
● Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
● Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin
● itse ottamaasi yksilölliseen matkustajavakuutukseen, 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 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.

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.

Liittymislomake www.smyl.fi
SMYL - SINUN LIITTOSI Metropol-hotellit sijaitsevat Tallinnan ydinkeskustassa
Rotermanni-korttelissa, jossa on runsaasti kauppoja,
monipuolisia ruokapaikkoja ja paljon muuta.

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

