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Helsingin Merkonomit ry:n jäsenenä liityt kätevästi Suomen 
suurimman, kaikille palkansaajille avoimen työttömyyskassa 
YTK:n jäseneksi. 
Jäsenmaksu on 92 euroa vuonna 2020. 
YTK:lla on yli 400 000 jäsentä, mikä on lähes 19 % suomalai-
sista palkansaajista.
Liity jäseneksi SMYL ry:n kotisivuilla 
www.smyl.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

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

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

Liity työttömyyskassa YTK:n jäseneksi

Turvaa tulevaisuutesi ja huolehdi, että jäsenyytesi on kunnossa molemmissa!



Raskaan koronakevään jälkeen oli ilo 
nauttia kauniista ja piristävästä ke-
sästä sukulaisia ja ystäviä tavaten. 

Itse vietin kesää ”etänä” maaseudun rau-
hassa, luonnosta nauttien. Keräilin talven 
varalle paitsi aurinkoa ja lämpöä myös 
kesän runsasta marja- ja sienisatoa. Va-
pauttava tunne olla ”koronatauolla”, mut-
ta voimia tarvitaan, kun edessä on epä-
varma syksy, niin epidemiatilanteessa 
kuin taloudessakin. Toivotaan kuitenkin 
parasta.

Syksyn Helmeri-toiminnan aloitamme 
varovasti. Keväältä siirtynyt vuosikokous 
järjestetään syyskuun 22. päivänä, jollei 
siihen mennessä tule uusia rajoituksia. 
Sääntömääräisen syyskokouksen aikaa 
ei ole vielä päätetty. Kaikki kevään ja 
kesän Helmeri-tapahtumat jouduimme 
peruuttamaan, samoin suunnittelut syys-
matkat maamme ulkopuolelle.  Myös 
syyskuun lopun Ranskan samppanjamat-
kan peruutimme, mutta toivomme, että 

pystymme toteuttamaan sen lähitulevai-
suudessa. Matka oli suosittu ja toivottu, 
peruutukset ovat aina harmillisia. Teatte-
ripaikkoja olemme varanneet Helmereil-
le syksyn uusiin näytöksiin. Teattereilla 
on omat turvaohjeensa, eikä täysiä saleja 
tällä hetkellä varata. Kun joku suosittu 
esitys on jo etukäteen loppuunmyyty, on 
epävarmaa, miten liput lopulta jaetaan. 
Esimerkiksi tällainen tilanne on Turun 
Kaupunginteatterin Cabaret-musikaalis-
sa. Ilmoitamme toki osallistujille hyvissä 
ajoin mahdollisista muutoksista tai peruu-
tuksista.

Helmerien pikkujoulumatkaakin oli jo 
toivottu. Mielellämme sen tekisimme, 
mutta vielä emme ole uskaltaneet va-
rata mitään epävarman koronatilanteen 
vuoksi. Toivottavasti tilanne vähitellen 
helpottuu.

Etätyö on hyvä esimerkki pandemian 
myönteisistä vaikutuksista. Helmerien 
hallituksen jäsen Marja-Terttu Lamminen 

työskentelee mielellään etänä ja toivookin 
etätyön lisääntyvän jatkossa. Koska asi-
antuntijatyö ei ole sidoksissa paikkaan, 
Marja-Tertun mielestä sitä voi tehdä siel-
lä, missä on toimiva verkkoyhteys. Hän 
on koonnut tähän numeroon etätyön hyö-
dyt ja haitat.

Toinen hyvä esimerkki on kotimaan 
matkailun lisääntyminen. Sen huomasi 
kesällä liikkuessaan eri puolella: koti-
maiset turistit olivat liikkeellä. Suomen 
luontokohteet saavat myös ihmiset innol-
la liikkeelle. Liisa Kotimäki löysi kesäl-
lä uuden, vielä vähän tunnetun kohteen, 
Hyvinkään Suomiehen luontopolun, josta 
hän kertoo tässä lehdessämme. Luontoa 
onneksi meillä riittää ja siitä kannattaa 
nauttia kaikkina vuodenaikoina.

Hyvää syksyä lukijoillemme!

Merja Äimänen

Epävarma syksy edessä

Pääkirjoitus

Työ tapahtuu ajattelemalla, mikä on
valmiiksi ajateltu, on helposti tehty.
(Wäinö Aaltonen)
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Suomen Matka-Agentit Oy 
perustettiin vuonna 2000, 
ja se kasvoi 2010-luvun 

loppupuolella jo keskisuureksi 
suomalaiseksi matkanjärjestä-
jäksi. Erikoisosaamista on ol-
lut alkuvuosista alkaen estee-
tön matkustus. Myös erilaiset 
opastetut teema- ja kiertomat-
kat sekä ohjelmalliset kaupun-
kilomat ovat olleet pitkään oh-
jelmistossa mukana, samoin 
kaikenlainen ryhmämatkustus 
ympäri maailmaa. Vuosien ai-
kana Matka-Agentit on ollut 
myös suurimpia suomalaisia 
opastettujen Kiinan matkojen 
järjestäjiä, samoin mm. johta-
va formulamatkojen tuottaja. 

Helmereiden ja Matka-
Agenttien tiivis yhteistyö al-
koi vuonna 2006, kun tämän 
jutun kirjoittaja aloitti Matka-
Agenttien palveluksessa. Sa-
maan aikaan käynnistyi myös 
yrityksen oman matkatuotan-
non suunnittelu ja rakentami-
nen, toiminta alkoi muuttua 
välittävästä toimistosta yhä 
enemmän matkanjärjestäjäksi. 

Helmerit ovat Matka-Agent-
tien mukana kiertäneet ympä-

ri Eurooppaa. Toinen toistaan 
mielenkiintoisemmat kaupun-
kikohteet ovat tulleet tutuiksi 
monilla Helmeri-matkoilla, ja 
kaupunkilomien lisäksi on teh-
ty myös monipuolisia kierto- 
ja yhdistelmämatkoja. Pariin 
otteeseen on Kiinaakin kolut-
tu sekä Isossa Omenassa New 
Yorkissakin vierailtu. Kon-
sertti- ja teatterimatkat ovat 
olleet erityisesti Helmereiden 
sydäntä lähellä, ja Tallinnan 
Estonia-teatterissa, samoin 
Tarton Vanemuine-teatterissa 
on vietetty monta hienoa iltaa 
upeiden ja mieleenpainuvien 
esitysten merkeissä. 

Vuosi 2020 – uuden edellä 
Vuotta 2020 suunniteltiin ja 
odotettiin erityisellä innolla: 
huhtikuussa oli tulossa Mat-
ka-Agenttien 20-vuotispäivä, 
joka merkitsi myös yrityksen 
omistajalle, toimitusjohtaja 
Jorma Kukkoselle 20 vuoden 
taivalta matkatoimistoyrittä-
jänä. Vuodeksi suunniteltiin 
erityistä näkyvyyttä, mietit-
tiin, miten juhlavuosi näkyy 
lehti-ilmoittelussa ja muussa 

markkinoinnissa, miten juh-
listetaan ja millaisia synttäri-
tarjouksia tehdään  Maaliskuu 
toi tullessaan kuitenkin täysin 
uuden tilanteen, kun kaikki 
kevään matkat peruuntuivat. 
Alkoi kiivas peruutustulva asi-
akkaille, uudelleenjärjestelyt 
maailmalla olevien matkusta-
jien kotiuttamiseksi Suomeen 
mahdollisimman pian, ”kä-
denvääntö” ulkomaisten yh-
teistyökumppaneiden kanssa 
maksupalautuksista, rahan-

palautukset asiakkaille. Töitä 
oli alkuun valtavasti, mutta 
liikevaihto romahti täysin ja 
kassavirta loppui. 

Samaan aikaan siirryttiin 
etätöihin, ja kohta alkoivat 
lomautukset, kuten monella 
muullakin alalla. Kulissien ta-
kana tapahtui kuitenkin koko 
ajan: toukokuun lopussa jul-
kistettiin liiketoimintakauppa. 
Toimitusjohtaja Jorma Kuk-
konen myi yrityksen liiketoi-
minnan suomalaiselle Elämys 

Matka-Agentit 
uuden edellä 
Helsingin Merkonomien pitkäaikainen 
matkayhteistyökumppani, Matka-Agentit, 
elää suurten muutosten aikaa. Vuosi 2020 
oli odotettu 20-vuotisjuhlavuosi, ja jo 
alkuvuoden myyntiluvut antoivat odottaa 
jälleen uutta myyntiennätystä.  Alkuvuoden 
suunnitelmat ja odotukset menivät kuitenkin 
maaliskuussa ˝rytinällä˝ täysin uusiksi. 

❦	 Teksti: Ilse Samuelsson 
Kuvat: Matka-Agenttien/Elämys Groupin kuva-arkisto  

Toimitusjohtaja Jorma Kukkonen toukokuussa 2020, kun takana 
on 20 v, 1kk, 3 vkoa matkatoimistoyrittäjän arkea ja työtä, maail-
man myllerryksiä, juhlahetkiä ja monia, monia onnistumisia. 
(kuva: Ilse Samuelsson) 

Uusia ja tuttuja kollegoja upouudessa toimistossa.
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Groupille. Jorma Kukkonen 
siirtyi ”vapaan viettoon” ja 
henkilökunta jatkaa vanhoina 
työntekijöinä uuden omistajan 
palveluksessa. 

Matka-Agenttien brändi, 
toiminta ja ohjelmisto - kierto-
matkat, teemamatkat, kaupun-
kilomat, rantalomat, risteilyt, 
kotimaan matkat, moottoriur-
heilu ja esteettömät matkat – 
jatkuvat ja monipuolistuvat 
entisestään.

Kohti tulevia matkaelämyksiä 
Elämys Group on suomalai-
nen matkailuyritys, jonka yri-
tyshistoria ulottuu 30 vuoden 
taakse. Viimeisen 10 vuoden 
aikana yritys on kasvanut ta-
saisen vahvasti ja laajentunut 
laskettelu- ja aktiivimatkoista 
urheilumatkoihin, räätälöityi-
hin ryhmämatkoihin, liikemat-
koihin ja yritystapahtumiin. 
Elämys on usean urheilujär-
jestön virallinen kumppani ja 
se vastaa muun muassa Toki-

on olympialaisten ja Huuhka-
jien ensimmäisten EM-kiso-
jen virallisten matkapakettien 
myynnistä. Yritysasiakkaille 
Elämys tarjoaa sekä liikemat-
kapalvelut että vaativampien 
ryhmämatkojen ja tapahtumi-
en suunnittelun ja toteutuksen. 
Elämys on saanut viime vuosi-
na tunnustusta hyvästä työstä 
matkailualan Travel Galassa 
sekä tapahtuma-alan Evento 
Awardsissa, mutta tärkein tun-
nustus on tasaisen hyvä asia-
kaspalaute. Elämyksen asiak-
kailta. Kaikki Elämys Groupin 
ja Elämysmatkojen tuotteet ja 
palvelut ovat jatkossa Matka-
Agenttien asiakkaiden saata-

rauskannan siirrossa vuodelle 
2021. Käänsimme nopeasti 
katseemme koronan jälkei-
seen aikaan ja ryhdyimme 
toimiin, joilla varmistamme, 
että olemme mahdollisimman 
vahva yhtiö, kun kysyntä pa-
laa. Markkina muuttuu sekä 
kysynnän että tarjonnan osal-
ta enemmän kuin koskaan, ja 
tämä avaa ketterille yrityksille 
suuria mahdollisuuksia”, tote-
aa Pasi Latva. 

Muutto ja muutoksia 
Elokuun alussa yritys muut-
ti uusiin, yhteisiin tiloihin 
Helsingissä. Uusi osoite on 
Hämeentie 31. Porvoon ja 
Joensuun toimipisteet jatka-
vat entisissä osoitteissaan. 
Elokuun loppu on myös kou-
lutuksen ja uuden oppimisen 
aikaa: henkilökunta perehtyy 
uusiin järjestelmiin, ja tutus-
tuu paitsi uusiin kollegoihin 
myös kokonaan uuteen kon-
serniin. Syyskuun alussa astuu 
voimaan uusi organisaatio, ja 
katseet ovat tulevassa. Suunni-
tellaan ensi vuotta, ja mennään 
eteenpäin! ❦

Elämys Groupin johto: myyntijohtaja Aarni Kotilainen (vas.), toi-
mitusjohtaja Pasi Latva ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Viskari. 
(kuva: Miikka Pirinen)  

Mukavaa muistella Helmeri-matkoja. Kuvia matkoiltamme 2016-2019: Irlannin Belfastista, 
Italian Sienasta, Slovakian Bratislavasta, Lontoosta ja Jordanian Petrasta (Merja Äimänen).

villa tuttujen yhteyshenkilöi-
den kautta. 

Elämys Groupissa työsken-
telee Matka-Agenttien kaupan 
jälkeen lähes 40 matkailun 
ammattilaista. 

”Elämys vahvistaa palvelu-
tarjontaansa myös perustamal-
la uudet liiketoiminta-alueet 
matkailuteknologialle sekä 
risteilymatkustamiselle. Elä-
mys Tech -yksikkö vastaa, että 
Elämyksen oma IT-järjestelmä 
on alan huippua sekä tarjoaa 
matkailualan teknistä osaa-
mista muille matkailun toimi-
joille. Toinen uusi liiketoimin-
tayksikkö Elämys Risteilyt 
myy risteilymatkoja ympäri 
maailman meriä. Risteilymat-
kustaminen on yksi kasvavim-
mista matkailun osa-alueista”, 
kertoo toimitusjohtaja Pasi  
Latva tulevasta. ”Palvelun 
laatu, asiantuntemus ja suo-
malaisen matkanjärjestäjän 
luotettavuus ovat myös jat-
kossa Matka-Agenttien ja 
Elämyksen työn peruspilarit”, 
hän jatkaa. 

– Koko toimialan tavoin 
Elämys Groupin liikevaih-
toennuste kuluvalle vuodelle 
romahti maaliskuussa, mutta 
onnistuimme hyvin kustan-
nusten sopeutuksessa ja va-

5Helmeri 3-2020



Etätyön mahdollisuudet 
ja haasteet

Tänä keväänä moni on joutunut tai saanut tehdä enemmän etätöitä 
kuin aikaisemmin. Tietotekniikan ja verkkoyhteyksien kehit-
tyminen mahdollistaa nyt ja jatkossa etätyön tekemistä entistä 

laajemmin.

Etätyön hyötyjä työntekijän kannalta
+ työajan joustavuus ja rytmittäminen omien tarpeiden mukaan
+ lisääntynyt työrauha ja keskittyminen
+ työtyytyväisyyden ja työtehon paraneminen
+ ajan ja rahan säästöt työmatkoissa
+ työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan joustavampi yhteensovitta-

minen
+ mahdollisuus valita asuinpaikka muilla perusteilla kuin työn 

sijantipaikan perusteella
+ työnteolle tarkoituksenmukaisen paikan valinta
+ mahdollistaa työskentelyn poikkeustilanteissa

❦	 Teksti: Marja-Terttu Lamminen
 Kuvat: Merja Äimänen
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Etätyön edut työnantajalle

+ työtehon ja työn tuottavuuden paraneminen
+ työuran piteneminen paremman jaksamisen myötä
+ työnantajan toimitilojen kustannusten säästöjä
+ lisää työpaikan houkuttelevuutta ja on rekrytointivaltti
+ vähentää työmatkaliikennettä
+ parantaa työnantajien ympäristövastuullisuutta
+ edistää ilmastopolitiikan tavoitteiden toteutumista

Etätyön haasteita 
-  työajan venyminen, työn ja vapaa-ajan sekoittuminen
-  vaikeudet irtautua työstä ja liiallinen kuormittuminen
-  kotona työskentely vaatii sopeutumista perheeltä
-  sopimattomat tilat ja kustannukset kotona työskentelylle
-  yksinäisyyden ja eristyneisyyden kokemukset työyhtei-

söstä
-  huoli urakehityksestä ja asemasta organisaatiossa
-  etäjohtamisen haasteet

(Lähde: Työterveyslaitos)

Tämän kevään ja kesän aikana on kertynyt paljon kokemusta 
etätyöstä. Kaikille ja kaikkiin tilanteisiin etätyö ei ole paras 
ratkaisu. Etätyön ja työpaikalla tehtävän työn haasteet saattavat 
olla erilaisia.Tehtiinpä työtä missä tahansa on kommunikaatio 
ja tiedottaminen aina tärkeää kuten myös työergonomia. Etä-
työssäkin on hyvä tauottaa työtä. Verkossa on tarjolla runsaasti 
erilaisia taukojumppia. Ehkä taukojumppa tulee tehtyä useam-
min etänä kuin työpaikalla. Osalle työ ja vapaa-aika sekoit-
tuvat etätöissä.  Osa taas nauttii etätyöstä ja kokee olevansa 
tehokkaampi etänä. Toivottavasti tulevaisuudessa jokaisella on 
enemmän mahdollisuuksia valita, missä työtä tehdään, oli se 
sitten etänä tai työpaikalla.

Omat kokemukseni etätyöstä
Etätöissä olen ollut maaliskuun lopusta alkaen. Aiemmin tein 
noin yhden päivän viikossa etänä. Itse olen nauttinut etätyöstä, 
koen, että olen voinut keskittyä paremmin asiantuntijatyöhön.

Minun työni ei ole sidoksissa paikkaan, sen voi tehdä missä 
vain on toimiva verkkoyhteys. Henkilökohtaisesti toivon etä-
työn lisääntyvän osaltani jatkossa.

Huomaan olevani rauhallisempi ja nukun paremmin, kun olen 
ollut etänä töissä. ❦

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa valtion vuoden 2021 
talousarvioesitykseen hallinnonalalleen 7,3 miljardia euroa. 
Lisäystä määrärahoihin on 385 miljoonaa euroa. Ministeriön 
budjettiehdotuksessa varaudutaan muun muassa oppivelvol-
lisuusiän nostamiseen ja sen myötä maksuttomaan toisen 
asteen koulutukseen. Määrärahoja suunnataan myös muihin 
hallitusohjelmassa sovittuihin uudistuksiin. Osasta ministe-
riön budjettiehdotukseen sisältyvistä asioista on jo sovittu 
koronaelvytykseen liittyvissä kuluvan vuoden lisätalousar-
vioissa.

Hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuutta laajenne-
taan ja samalla toteutettaisiin maksuton toisen asteen koulu-
tus, mihin opetus- ja kulttuuriministeriö varaa talousarvio-
ehdotuksessaan ensi vuodelle 23,9 miljoonaa euroa. Oppi-
las- ja opiskelijahuollon palveluja vahvistetaan 10 miljoo-
nalla eurolla perusopetuksessa ja toisella asteella. Jatkuvan 
oppimisen ja osaamisen kehittämiseen budjettiehdotuksessa 
kohdistetaan 40 miljoonan euron lisäpanostus. 

Lähde: OKM:n tiedote 13.8.2020
https://minedu.fi/

Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskoulun 
päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvolli-
suusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Lisäksi vahvistetaan oh-
jausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mah-
dollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua 
toisen asteen koulutuksesta.

Entistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua 
voimaan vuonna 2021. Lakia on tarkoitus soveltaa ensim-
mäisen kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus 
nykyisen lain mukaan päättyy vuonna 2021.

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvol-
lisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen var-
mistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen 
asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

OKM:n ehdotus valtion 
talousarvioesitykseen 2021 

Oppivelvollisuuden 
laajentaminen 
hallitusohjelmassa

Uutisia
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Uutisia

Työjärjestys
1. Kokouksen avaus

2. Läsnäolijoitten toteaminen

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esityslistan hyväksyminen

Kutsu Helsingin Merkonomien sääntömääräiseen 
vuosikokoukseen (siirretty kevätkokous 7.4.2020) 

22.9.2020 kello 18.30.

6. Kevätkokousasiat
-  käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus, tilin-

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

7. Ilmoitusasiat

8. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!

Helsingin Merkonomit ry:n hallitus

Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 3, 2. krs.
Osoite: Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

-  valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat edustajat 

MESSUKESKUKSESSA JÄRJESTETTÄVÄ HELSINGIN KIRJAMESSUT 2020 
SIIRTYY SYKSYYN 2021  

Kirjavuoteen 2020 pääsee tänä syksynä tutustumaan uu-
dessa Helsingin Kirjamessut verkossa -tapahtumassa 22.–
25.10.2020. Helsingin Kirjamessut 2020 ja samanaikainen Vii-
ni & Ruoka 2020 siirtyvät järjestettäväksi ensi vuonna 28.–
31.10.2021 Messukeskuksessa. 

Helsingin Kirjamessut verkossa kokoaa kirjavuoden 2020   
”Olemme pahoillamme siitä, että joudumme siirtämään syk-
syn odotetuimman kirja-alan tapahtuman.  Tänä syksynä mei-
dän piti viettää Helsingin Kirjamessujen 20-vuotisjuhlia, mutta 
nyt siirrämme nämä juhlat ensi vuoteen ja silloin juhlaan on 
todella syytä poikkeuksellisen vuoden jälkeen”, kertoo tapah-
tumasta vastaava myyntiryhmäpäällikkö Tanja Pasila Mes-
sukeskuksesta. ”Haluamme tänä vuonna tarjota kirjavuodelle 
2020, kirjailijoille ja lukijoille foorumin, jossa tuodaan esille 
uutuuskirjoja ja ajankohtaisia keskusteluja. Upea kirjavuosi 
esittäytyy tänä vuonna ainutlaatuisilla verkkomessuilla. Suun-
nittelemme niitä parhaillaan ja mietimme erilaisia toteutuksia. 
Poikkeuksellinen vuosi mahdollistaa uusia avauksia. Uskon, et-
tä verkkomessut tulevat tukemaan myös ensi vuoden Helsingin 
Kirjamessujen kaupallisuutta ja valtakunnallisuutta.”   

Verkossa järjestettävillä messuilla ohjelmalla on suuri rooli. 
Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi on jo 
tarttunut toimeen. ”Saimme tänä vuonna yli 1400 ohjelmaeh-
dotusta, joista olemme kevään aika työstäneet ohjelman kir-
jamessujen 15 lavalle. Työ ei valu hukkaan, koska pääsemme 
toteuttamaan tapahtuman ohjelmaa verkkomessujen kautta. Ko-
koamme verkkomessuille ohjelman, joka kattaa kirjallisuuden 
eri genret, suuret tähdet, uutuudet sekä yhteiskunnalliset kes-
kustelut. Tänä vuonna ohjelman teemana on tulevaisuus.  Tie-
dotamme uusista avauksista lähempänä tapahtumaa. Ohjelma 
julkaistaan kokonaisuudessaan 23.9. Kulunut kevät on sysännyt 
monia kirjallisuuden pariin ja uskon, että tuo kiinnostus kantaa 
syksyyn ja siitä eteenpäin.” 

 
Messukeskus suunnittelee messukauden turvallista avaamista    

Messukeskuksen valmistautumisesta voi lukea lisää: 
www.messukeskus.com/korona.   

Lähde: Kirjamessujen tiedote 20.8.2020 
www.helsinginkirjamessut.fi 
#helsinginkirjamessut 
@helsinginkirjamessut   

Uusi Helsingin kirjamessut verkossa -tapahtuma syksyllä

(Kokous järjestetään koronatilanteen salliessa ja mahdollisten rajoitteiden puitteissa.)

Sääntömääräisestä syysvuosikokouksesta ilmoitamme 
myöhemmin nettisivuilla ja seuraavissa jäsenlehdissä.
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Kissa 
tuli taloon

Olimme olleet vajaat kak-
si vuotta ilman viimeis-
tä kissaamme. Meillä on 

ollut kissa tai useampi ollut 
yli 40 vuotta, joten ajattelim-
me ottaa vielä yhden tai kaksi 
kissaa hoidettavaksi

Lisäksi olemme matkusta-
neet riittävästi ulkomailla ja 
itse joudun aina lonkkaleik-
kauksen seurauksena turva-
tarkastuksissa ”kiinni”, joten 
kotimaan matkailu on meidän 
tulevaisuuttamme ja useimmin 
voi kissan ottaa mukaan.  Pari 
ehtoa oli tulevalle kissalle: se 
sopeutuu autossa matkustami-
seen ja valjaisiin.

Miten ja mistä hankimme kissan?
Kodittomia kissoja löytyy va-
litettavasti joka vuosi useita 
satoja ja usea yhdistys ottaa 
niitä ensihoitoon, esimerkiksi 
Helsingin Eläinsuojeluyhdis-
tys (Hesy) ja Lohjan Eläin-
suojeluyhdistys (Lesy), joi-
hin kumpaankin täytimme ja 
lähetimme niin sanotun koti-
selvityslomakkeen huhtikuun 
alkupuolella.

Lesy ilmoitti toukokuun 
alussa, että heille on tulossa 

rekisteriin, johon tulevat kis-
san tiedot (nimi, ikä, rokotuk-
set ym. sekä omistajan nimi ja 
osoite). 

Kissan omistaja pitää yllä 
käyttäjätunnuksen ja salasa-
nan avulla Turvasiru-rekiste-
riä.  Jos kissa häviää ja löy-
detään, niin sirutetun kissan 
omistaja löytyy tämän Turva-
siru-rekisterin avulla.

Pirkka-kissan sopeutuminen 
Pirkka oli luovutusvaiheessa 
noin vajaa kaksivuotias, joten 
hänellä oli jo tapansa toimia. 
Hän oli ja on edelleenkin erit-
täin arka ja jännittynyt. Ym-
pärillä ei saa tapahtua liikaa. 
Tästä johtuen ensimmäiset 
valjaihin totutteluyritykset oli-
vat haasteellisia, mutta nyky-
ään Pirkka hyppää jo sängyn 
päälle, kun otan valjaat esille. 
Lisäksi hän on oikea ”Pusu-
Petteri” eli tulee mielellään 
viereen nukkumaan ja odottaa 
rapsutuksia.

parivuotias kotia etsivä Pirk-
ka-kissa, kiinnostaako?  Pirk-
ka rokotettiin, sirutettiin ja 
kastroitiin toukokuun toisella 
viikolla, puolessa välissä kuuta 
menimme poikaa katsomaan. 
Heti häkkiin päästyämme kissa 
tuli viereen ja alkoi kiehnätä - 
sillähän meidät oli ”myyty”.

Kissaahan ei heti saa mu-
kaan vaan on tehtävä ns. adop-
tiosopimus allekirjoituksin, 
maksettava määrätty summa, 
samalla saadaan kissan roko-
tetodistus, josta ilmenevät ro-
kotteet ja muut kissalle tehdyt 
toimenpiteet. Lisäksi sirutettu 
kissa ilmoitetaan Turvasiru-

Ulkona käyn Pirkan kanssa 
kahdesti, ensin aamupäivällä 
ja sitten uudestaan illan suus-
sa.  Retki kestää noin tunnista 
kahteen ja silloin kävellään, 
loikoillaan - varsinkin nyt 
kun on ollut kuumaa - ja jopa 
metsästetään hiiriä pienessä 
metsikössä talon takana, jos-
sa nämä lenkkimme teemme.

Yöt kissa viihtyy omissa 
oloissa, jos ei satu viereemme 
nukahtamaan illalla. Jos tulee 
kuuma vieressä, niin lattialla 
on viileätä. Tai sitten Pirkka 
menee parvekkeelle katse-
lemaan ulos ikkunasta. Par-
vekelasit ovat hyvä keksintö 
tätäkin varten.

Autossa matkustus sujuu 
ihmeen hyvin, eikä kissa pi-
dä mahdotonta huutoa. Ke-
säkuussa jopa matkustimme 
Lappeenrantaan edestakaisin 
puhumattakaan mökkimat-
koista Lohjalle.

Näin ollen Pirkka on hy-
väksynyt meidät hyvin ja 
viihtyy seurassamme. Isäntä 
tottelee kissaa, ainakin ulkona 
ollessa - ja muussakin toimin-
nassa.  Emme olisi uskoneet, 
että jo parivuotias kissa oppii 
hyvin valjaisiin ja automat-
koihin, ja että meistä on tullut 
niinkin hyvät kaverit. Jokai-
nen päivä ja miksei myös yö 
on erilainen ja sekös meidät-
kin pitää virkeänä.

Eipä tässä muuta kuin Pirk-
ka ja sen omistajat lähettävät 
hyvää syksyn odotusta kaikil-
le Helmereille. ❦

❦	 Teksti ja kuvat: Keijo Nyström

Keijo ja Kirsti Nyström ovat paitsi aktiivisia Helmereitä myös 
todellisia ”kissaihmisiä”. Käydessämme alkuvuonna Helmeri-
vierailulla HESY-keskuksessa ja sen kissatalossa, Nyströmit 
puhuivat innolla uuden kissan hankinnasta. Heillä oli toiveena 
saada hylätty löytökissa lemmikikseen. Nyt Kipalla ja Kekalla on 
kotona mukava uusi lemmikki, Pirkka-kissa. Keijo kertoo meille, 
miten he kissan omakseen saivat.
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Menneen kesän hetkiä

Menojen ja tapaamisten 
peruuntuminen tänä ke-
väänä ja kesänä on tuo-

nut mieleen ulkoilun ja retket 
luontokohteisiin. Monelle ei 
ehkä ole tullut mieleen läh-
teä ulkoilemaan ja luonnosta 
nauttimiseen soranottomon-
tulle. Hyvinkään Suomiehen 
luontopolku on maisemoitu 
soranottoalue, jossa voi ihailla 
ympäristötaidetta ja seikkailla 
turvallisesti. 

Kotimaan matkailukohteet 

tavaa, kun on saatu hauskoja 
elämyksellisiä ja vähän yllä-
tyksellisiäkin retkeilykohteita. 
Tämä Hyvinkään Suomiehen 
luontonähtävyys on vielä vä-
hemmän tunnettu retkikohde. 
Tietoa kivoista retkikohteista 
ja reiteistä tietävät yleensä 
vain paikalliset. Menee aikaa 
etsimiseen, eikä aina onnistu-
kaan löytämään kiinnostavia 
uusia kohteita.

Suomiehen kohteesta löytyy 
tietoa Hyvinkään nettisivuil-
ta. Suomiehen ulkoilualueen 
opastaulu ja parkkipaikka on 
Jukan metsätien varrella, joka 

ovat houkutelleet tänä kesänä. 
Yleiset virkistysalueet ja luon-
toreitit ovat saaneet paljon 
uusia vierailijoita ja ihmiset 
reippailemaan. Jo pienestäkin 
reissusta tulee oikea retki ja 
seikkailu, kun pysähtyy het-
keksi vaikkapa syömään eväi-
tä. Ruoka maistuu paremmalta 
luonnonhelmassa. 

Suomiehen luontopolku on 
hyvien yhteyksien päässä ja 
parituntinen luontoretki on 
varmasti mieluisa matkaan 
lähteneille. Tämä on täydel-
linen retkikohde myös pikku-
lasten kanssa liikkuville. Mah-

kääntyy Suomiehentieltä so-
ramontuille päin. 

Retkeile ja virkisty upeissa 
luontokohteissa!

Soramontusta 
luontonähtävyydeksi
Hyvinkäällä Suomiehessä so-
ranotto on loppunut vuonna 
2014 ja alueen entinen soran-
ottoalue on nyt maisemoitu. 
Soramonttua on maisemoitu 
uudenlaiseksi luonnon kei-
taaksi ja retkeilyyn sopivaksi 
ulkoilualueeksi. 

Maisema-arkkitehti Vil-
ma Pylkkö teki Rudus Oy:n 

❦	 Teksti: Liisa Kotimäki
Kuvat: Pirjo Onza

Ylösalaisin istutetutissa juurakoissa paahdekummun laella viihtyvät eläimet ja pölyttäjähyönteiset.
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toimeksiannosta alueelle jäl-
kihoitosuunnitelman vuonna 
2013 osana diplomityötään. 
Vilma Pylkkö valmistui mai-
sema-arkkitehdiksi Aalto yli-
opiston Teknillisen korkea-
koulun arkkitehtiosastolta. 

Rudus jatkaa osaltaan suo-
situn ulkoilualueen luonnon-
hoitoa luontopolkukummina 
vielä vuoden 2020. Kaiken 
kaikkiaan tavoitteena on pa-
rantaa alueen virkistyskäyt-
tömahdollisuuksia sekä lisätä 
luonnon monimuotoisuutta.

Alueelle toivotaan asettuvan 
muun muassa perhosia ja lin-
tuja kukkaniittyjä perustamal-
la. Lahopuiden juurakoita on 
sommiteltu näyttävästi ylös-
alaisin ja porattu niiden kyl-
kiin reikiä tarjoten hyönteisil-
le pesintä- ja talvehtimispaik-
koja. Avoin tila on säilytetty 
myös rakentamalla ympäris-
tötaiteellisia kivisommitelmia. 

Luontopolun varrella on 

pienemmiltä kukkivilta kas-
veilta. Myös pensaita ja puita 
on poistettu tietyistä paikois-
ta varjostamasta. Alueelle on 
kylvetty niitty- ja ketokas-
villisuutta houkuttelemaan 
perhosia ja muita hyönteisiä. 
Kylvetyt kasvilajit ovat läh-
teneet kasvuun ja levinneet 
alueelle. Kasvillisuuden ja 
alueen eläin- ja kasvikunnan 
annetaan kehittyä pääosin 
luonnonmukaisesti.

Luontopolkuja on raken-
nettu ja toteutettu talkootyö-
nä Rudus Oy:n, Suomen luon-
nonsuojeluliiton Uudenmaan 
piirin ja Hyvinkään kaupun-
gin kanssa yhteistyössä. Alu-
een muotoilussa on säilytetty 
jyrkkiä rinteitä. Luontopolun 
reitti kulkee jälkihoitoalueen 
pohjatasolla esteettömänä se-
kä nousee ylös ympäröivien 
rinteiden harjalle. Viitoitettu-
ja polkuja on kaksi, kahden ja 
kolmen kilometrin reitit. 

kaksi ympäristötaideteosta. 
Vilma Pylkön Jätin jalanjäl-
ki on valtava kivistä rakennet-
tu teos, joka näyttäytyy koko 
komeudessaan ylhäältä rin-
teeltä katsottuna. Jalanjäljen 
kivet ovat peräisin Suomiehen 
soramontun alueelta. Toinen 
ympäristötaideteos on Riku 
Lumiaron Mennyttä aikaa 
etsimässä, joka on rakennet-
tu alueen kivistä, vanhoista 
rintamamiestalon ikkunoista, 
heinäseipäistä sekä eläinten 
luista. 

Kiipeämällä rinteelle auke-
aa maiseman parhaat puolet. 
Sieltä voi nähdä Jättiläisen 
jalanjäljen ja Mennyttä aikaa 
etsimässä ympäristötaideteok-
set sekä kukkaloistot, sammal-
peitteet, rinteille sommitellut 
lahopuut ja hyönteishotellit. 

Alueelta on poistettu suuria 
määriä haitallisia vieraslajeja, 
esimerkiksi lupiinia ja kurttu-
ruusua, jotka valtaisivat alaa 

Jätinkadun reunaan on ra-
kennettu myös portaat näkö-
alatasanteelle. Tasanteelta saa 
hyvän käsityksen 200-metri-
sestä kivikkoalueesta  – Pi-
runpellosta. Jätinkaduksi ni-
metty Pirunpelto on syntynyt 
veden rantoja huuhdellessa 
muinaista rantaa. Eli se on 
aaltojen hioma ja myrskyjen 
kasaama kivikkoalue. Paikan 
nimestä voi päätellä, kohde 
on vanhoina aikoina miellet-
ty jättiläisten tekemäksi. 

Alueelta löytyy myös geo-
kätköjä. Geokätköjen etsi-
mistä voi harrastaa yksin tai 
pienellä porukalla. Lapsetkin 
ovat innokkaita kätköjen etsi-
jöitä. Kätköjen etsiminen on 
mukava tapa retkeillä maas-
tossa ja tutustua uuteen luon-
tokohteeseen.

Lähteet: hyvinkaa.fi > 
Suomiehen luontopolku 
ja rudus.fi

Jätin jalanjälki, ylhäältä rinteestä katsottuna. Ympäristötaide- 
teos, Vilma Pylkkö

Ylösalas upotettuihin puunrankoihin on porattu reikiä kylkiin, 
jotta hyönteiset pääsevät sinne sisään kaivautumaan.
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Leipoja tekee aina jotain hyvää!

Helmerin ruokanurkkaus
❦	Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Omenapiirakkaa pellillinen 
4 munaa
2 ½ dl sokeria
4 ½ dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
2 tl vaniljasokeria
1 ½ dl maitoa
1 dl Rypsiöljyä

Piirakan pinnalle
omenoita lohkoina
sokeria
kanelia

Vatkaa sähkövatkaimella huoneenlämpöiset munat ja sokeri 
pehmeäksi vaahdoksi. Sekoita keskenään vehnäjauhot, leivin-
jauhe ja vaniljasokeri ja lisää ne taikinaan, jonka jälkeen lisätään 
huoneenlämpöinen öljy ja maito. Kaada piirakkataikina leivin-
paperilla vuoratulle reunalliselle uunipellille ja levitä tasaiseksi.
Poista omenoista siemenkodat ja leikkaa omenat ohuiksi loh-
koiksi. Asettele omenalohkot taikinan päälle tasaisiin riveihin 
ja ripottele sokeria ja kanelia omenaviipaleiden päälle.
Paista 220 asteessa uunin keskitasolla, kunnes pinta saa kauniin 
ruskean värin. Omenapiirakka pellillinen paistuu noin 20 mi-
nuutissa, riippuen uunin tehosta. Kokeile tikulla piirakan kyp-
syyttä keskeltä, jos tikku on puhdas, piirakka on kypsä.
Maittava omenapiirakka tarjoillaan perinteisesti lämpimänä tai 
haaleana sellaisenaan tai vaniljakastikkeen tai jäätelön kanssa. 

Ihana 
omenapiirakka 
Tällä hetkellä on meneillään suomalaisten omenoiden sesonki. 
Näin omenasesongin keskellä ajattelin tarjota teille reseptin 
nimenomaan kotimaisista omenoista valmistettuun omenapii-
rakkaan.

Omenapiirakasta on hyvin erilaisia variaatioita. Piirakan voi 
tehdä pullataikinaan, jossa ohuet omenaviipaleet laitetaan pääl-
le. Murotaikinasta voi tehdä avonaisen ja voitaikinasta tehty-
nä omenalohkot peitetään esimerkiksi ristikolla. Valmistamani 
omenapiirakka kuitenkin on yleensä avopiirakka, johon en laita 
kansia tai ristikoita. Tällä kertaa leivoin piirakan sokerikakun 

tapaiseen pohjaan.
Omenapiirakka on monessa kodissa tuttu herkku ja leivonnai-

nen maistuukin yleensä koko perheelle. 
Nyt valmistin tosiaan perinteiseen tyyliin suomalaisen ja hel-

pon omenapiirakan. 
Tämän piirakan tein oman puutarhan omenoista. Kotimaisia 

omenoita ei tarvitse edes kuoria. Alla hyväksi havaittu resepti, 
jossa perinteinen omenapiirakka saa lisämakeutta, vaikkapa va-
niljakastikkeesta tai jäätelöstä.
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❦	Koonnut ja kuvat: Liisa Kotimäki

Lue aikakauslehtiä ilmaiseksi
Tiesitkö, että voit lukea kotimaiset aikakauslehdet ilmaiseksi 
verkossa. Mukana on yleisaikakaus-, naisten-, harrastus- ja 
erikoislehtiä. 

Helmet-kirjasto tarjoaa jatkuvasti yli 60 kotimaista aika-
kauslehteä luettavaksi maksutta verkossa. Samaa lehteä voi 
lukea yhtä aikaa vain 1–5 käyttäjää, joten jos lehti ei ole heti 
saatavana, kannattaa yrittää hetken kuluttua uudestaan. 

Palveluun kirjaudutaan Helmet-kirjastokortilla ja nelinume-
roisella PIN-koodilla. Kortin ja koodin saa kirjastosta, mikäli 
niitä ei vielä ole.

Lehtiä voi lukea osoitteessa
helmet.emagz.fi 

Kuva: Arto Wiikari
Helsingin kaupungin aineistopankki

Oopperaa ja balettia
Täällä voit katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, traile-
reita ja tekijöiden haastatteluja. Rullaa nettisivua alaspäin, 
löydät useita katsottavia esityksiä.
Voit katsoa Strage24 -esityksiä myös Tv-ruudulta. Lue ohjeet 
oopperabaletti.fi/stage24  -sivulta löytyvästä linkistä.

Oopperan ja Baletin virtuaalinäyttämölle
Linkki: oopperabaletti.fi/stage24 

Oopperaa, balettia ja konsertteja netissä livenä

Oopperan ja Baletin suoratoistolähetykset kuvataan pää-
näyttämöltä, kuudella robottikameralla. Esitykset sekä niitä 
taustoittavat oheisohjelmat lähetetään joko suorana tai tal-
lenteina:

Linkki esityksiin: oopperabaletti.fi/live 

Marttailua
Kotiruokaa kolikolla - ruokaohjeita ja vinkkejä:
Kotiruokaa kolikolla -oppaassa on runsaasti edullisia ja 
maukkaita ruokaohjeita ja vinkkejä edulliseen syömiseen.

martat.fi/marttakoulu/omaan-kotiin/keittio-2/kotiruokaa-
kolikoilla-ruokaohjeita-ja-vinkkeja 

Kuvassa: Nizzan- 
salaatti ja  
Liisa Kotimäki

Asiaa ruokahävikistä
Hävikkiviikko 7.-13.9.2020

Ruoka on liian hyvä ja tärkeä asia hukattavaksi. Hävikki-
viikko haluaa nostaa ruoan arvostusta ja kertoa ruokahävikin 
vähentämisen tärkeydestä.
Valtakunnallisen Hävikkiviikon järjestää Kuluttaja -lehti. 
havikkiviikko.fi 

Katkarapu-raparperipasta 

Uutisia
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Ti 22.9. klo 19.00
Toinen pullo cavaa
HKT, Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki
 
Menestyskomedia Pullo cavaa ja aurinkoa saa jatkoa, kun tutuksi 
tullut hurmaava naisnelikko palaa Arena-näyttämölle.
Aino Seppo, Eija Vilpas, Heidi Herala ja Jaana Saarinen saavat nyt 
seurakseen Eero Saarisen ja Joel Hirvosen.
Uusi näytelmä on itsenäinen teos, joten Toisen pullon cavaa voivat 
mainiosti nauttia hekin, jotka eivät ensimmäistä siemailleet.

Ensi-ilta 10.9.2020
 
Hinta: 40,00 euroa
Maksuviite: 5102
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

To 8.10. klo 19.00
Stalinin suloinen ruoska
Helsingin Kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
 
Kari Heiskasen hirtehinen komedia palaa syksyllä 
Kaupunginteatterin pienelle näyttämölle kevään esitysten 
peruunnuttua.
Kari Heiskasen kirjoittaman hirtehisen komedian päähenkilönä 
nähdään valvontakomission johtaja Andrei Zdanov. Hän on 
myrtynyt, koska hän kokee joutuneensa Stalinin epäsuosioon ja 
ottaa Helsingin komennuksen rangaistuksena. Zdanov päättää 
toimia tehokkaasti ja päästä nopeasti takaisin kotiin. Helsingin 
kaalinaamaiset asukkaat ja Suomen hallituksen fasistitolvanat eivät 
kuitenkaan tee työtä Zdanoville helpoksi. Näytelmässä seikkailevat 
myös muun muassa Mannerheim – ja Urho Kekkonen, joka pelaa 
omaa peliään ensin Zdanovin puolesta ja sitten vastaan.
OHJAUS: Kari Heiskanen
NÄYTTELIJÄT: Sixten Lundberg, Jari Pehkonen, Tuukka Leppänen, 
Pihla Pohjolainen, Joachim Wigelius, Aino Seppo, Tamara 
Liukkonen, Petja Lähde, Risto Kaskilahti, Pekka Huotari, Merja 
Larivaara.
 

Hinta: 36,00 euroa
Maksuviite: 5115
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ti 13.10. klo 19.00
HS esittää: Musta laatikko 16
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki
 
Mustassa laatikossa Helsingin Sanomien toimittajat ja kuvaajat 
nousevat ja kertovat ainutlaatuisia tositarinoita. Huippusuosittujen 
iltojen aikana kuullaan 8-10 tositarinaa, joita ei ole aiemmin 
julkaistu missään Helsingin Sanomien välineessä. Musta laatikko 
etenee kuin sanomalehti: aiheiden kirjo sekä yllättää että viihdyttää. 
Ulkomaanreportaasista siirrytään sujuvasti kulttuuriaiheisiin ja 
humoristista kolumnia voi seurata kuvajournalistin koskettava 
minidokumentti. Esitykset päästävät yleisön myös toimittajien ja 
kuvaajien työn kulisseihin.

Hinta: 34,00 euroa, opiskelijat 24,00 euroa  
(hyvät permantopaikat riveillä 6-9).
Maksuviite: 5089
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Liput saat viimeistään Sinikka Laitiselta/Eläke-Eevat teatterin 
aulassa heti ulko-ovista oikealla teatterin klo 18.30-18.45.

Vetäjä: Irene Uimonen

To 15.10. klo 19.00
Danny Rubin – Tim Minchin

Päiväni murmelina
HKT, 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). 
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.

Bill Murrayn ja Andie MacDowellin tähdittämä Päiväni 
murmelina -elokuva (1993) on listattu maailman parhaimpien 

Osallistumismaksutili: FI88 1270 3000 1009 95.

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

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

tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen. 

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

Tapahtumakalenteri
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Tapahtumakalenteri

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. 
 
Hinta: 85,00 euroa (permantopaikat), 44,00 e/
opiskelijat (opiskelijalippuja rajoitetusti saatavilla)
Maksuviite: 5050
Ilmoittautumiset ja maksut 11.9. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ti 20.10. klo 19.00
Illallinen ystävien kesken
HKT, Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, Helsinki
 
Avioliitto al dente

Miten pariskunnan ero vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin? Onko 
parisuhde vain parin suhde vai pitääkö vanhojen ystävien valita 
erossa puolensa? Miltä oma avioliitto tuntuu, kun toiset eroavat ja 
löytävät uusia rakkauksia?
Illallinen ystävien kesken käsittelee tunnistettavasti ja huumoria 
unohtamatta yhden pariskunnan eroa ja tarjoaa vilpitöntä, 
sydämeenkäyvää verbaalista ilotulitusta.
Tästä Pulizer-palkitusta näytelmästä on tehty myös menestyselokuva 
(Dinner With Friends), ja nyt vihdoin on vuorossa suomenkielinen 
kantaesitys Studio Pasilassa.

Rooleissa: Risto Kaskilahti, Pihla Penttinen, Carl-Kristian Rundman, 
Ursula Salo
Ohjaus: Sari Siikander

Ensi-ilta 16.9.2020. 
 
Hinta: 32,00 euroa 
Maksuviite: 5128
Ilmoittautumiset ja 
maksut 16.9. 
mennessä.
 
Helmerivetäjä:  
Seija Kuusinen

Pe 23.10. klo 19.00
Hitler ja Blondi
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki
 
Kolmetoista laulua diktaattorille, saksanpaimenkoiralle ja 
pianolle.

Pysäyttävä menestysesitys nähdään syksyllä Kansallisteatterin 
Suurella näyttämöllä

”Kesäkuussa 2017 kysyin puoliksi leikilläni Seela Sellalta, onko 
hänellä mielessä joku rooli, jonka hän haluaisi vielä näytellä. 
Vastaus tuli heti: hän haluaisi esittää Hitleriä. Huvituin, 
hämmennyinkin ja jäin sulattelemaan kuulemaani. Pian oivalsin: 
jos Hitleriä esittää 83-vuotias juutalainen nainen, olen löytänyt 
teatterillisesti ja sisällöllisesti kiinnostavan ja omaäänisen tavan 
tuoda tämä modernin historian keskeisin hahmo näyttämölle. 
Muutaman viikon rohkeutta kerättyäni soitin Seelalle ja 
tiedustelin, vitsailiko hän vai oliko tosissaan. ’Tosissani tietysti’, 
vastasi Seela. ’Loistavaa. No, jos mä kirjoitan sinulle Hitlerin, 
lähdetkö tekemään?’ kysyin. ’Tottakai. Jos vain vielä elän.’
Nyt, kaksi ja puoli vuotta myöhemmin – vakuutettuani peräti kaksi 
teatterinjohtajaa ideamme erinomaisuudesta olemme valmiit 
esittämään yhteisen näkemyksemme siitä, kuka ja mikä oli 
miehiään Adolf Hitler.” Michael Baran

Hitler ja Blondi on toteutettu SKT:n ja TTT:n yhteistyönä.  
Kesto 1 t 45 min ilman väliaikaa. 

Ohjaus: Michael Baran (SKT). 
Näyttämöllä: Seela Sella, Verneri Lilja (TTT) ja Mariola Aniolek/
Niina Ranta.
 
Hinta: 39,00 euroa 
Maksuviite: 5092
Ilmoittautumiset ja maksut 7.9. mennessä. TÄYNNÄ!
 
Liput saat viimeistään Maikki Laivaaralta/Eläke-Eevat teatterin 
aulassa heti ulko-ovista oikealla klo 18.30-18.45.

Vetäjä: Irene Uimonen

Ke 28.10. klo 16.30
Tiepolo − Venetsia Pohjolassa -näyttely
Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, 00120 Helsinki

Helmereille on varattu opastus Sinebrychoffin taidemuseon uuteen 
näyttelyyn: Tiepolo – Venetsia Pohjolassa. Opastetun ryhmän koko 
saa olla tällä hetkellä enintään 10 henkilöä. Opastus alkaa kello 
16.30, joten tavataan noin viisitoista minuuttia ennen sitä sisään-
tuloaulassa, jossa ovat kassa ja kauppa. Ota mukaan myös mahdol-
linen Museokorttisi.

Venetsialainen mestari Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770) loi 
yhdessä poikiensa Giovanni Domenicon (1727–1804) ja Lorenzon 
(1736–1776) kanssa maineikkaan ja menestyvän työhuoneen, joka 
vastaanotti tilauksia venetsialaisilta aatelisperheiltä ja ulkomaisil-
ta ruhtinailta ja kuninkaallisilta. Varakkaat keräilijät kiinnostuivat 
jo varhain Tiepolojen taiteesta ja vilkkaan taidekaupan ansiosta 
teokset löysivät tiensä myös yksityisiin taidekokoelmiin Ruotsissa, 
Tanskassa ja Venäjällä.
Tiepolon taidetta esitellään Suomessa ensimmäistä kertaa 
öljyvärimaalausten, luonnosten ja grafiikan teosten kautta. 
Näyttely esittelee Tiepolon taiteen leviämistä 1700-luvulta lähtien 
Englannista aina Pohjois-Eurooppaan ja Venäjälle asti. Se kokoaa 

K
uv

a:
 H

el
si

ng
in

 K
au

pu
ng

in
te

at
te

ri

K
uv

a:
 H

el
si

ng
in

 K
au

pu
ng

in
te

at
te

ri

15Helmeri 3-2020



Tapahtumakalenteri
yhteen teoksia, joilla on yhtymäkohtia, mutta joita ei ole koskaan 
ennen nähty yhdessä. Museon omat kaksi teosta ovat osa tätä 
tarinaa. Lisäksi näyttelyyn kuuluu laaja valikoima Giovanni Battista 
ja Domenico Tiepolon piirroksia, jotka ovat esillä omana 
kokonaisuutenaan Punaisessa kellarissa.

Vuonna 2020 Giovanni Battista 
Tiepolon kuolemasta tulee kuluneeksi 
250 vuotta, ja Tiepolo tulee olemaan 
erityisen huomion kohteena eri 
puolilla Eurooppaa.

Hinta: 23,00 euroa, 10,00 euroa 
Museokortilla (hinta on 10:lle)
Maksuviite: 5144
Ilmoittautumiset ja maksut:  
21.10. mennessä 

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Näyttelyaika: 17.9.2020 – 10.1.2021
Museo on keskiviikkoisin avoinna  
kello 20.00:een.

La 7.11.2020 klo 9.30
CABARET-musikaalimatka 
Turun Kaupunginteatteri
 

Cabaret-musikaali syksyllä Turkuun
Legendaarinen, rakastettu ja monesti palkittu musikaali Cabaret sai 
ensi-iltansa Broadwaylla vuonna 1966. Sen on säveltänyt John Kan-
der, laulut sanoittanut Fred Ebb ja käsikirjoituksen laatinut Joe 
Masteroff ja se perustuu Christopher Isherwoodin omaelämäkerralli-
seen 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 Vahva-
selkä.
Musikaali tapahtuu 1930-luvun alun Berliinissä, sen hämyisellä ja 
paheellisella Kit Kat Klubilla, jossa seremoniamestari johdattelee 
juhlivia asiakkaita. Täällä nuori amerikkalainen kirjailija Cliff Brad-
shaw ja klubin kirkkain kabareetähti Sally Bowles kohtaavat ja ra-
kastuvat. 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 30.9. mennessä.  
Hintaan sis. bussikuljetukset Hki-Turku-Hki, lounas, musikaalilippu 
permantopaikalla.
 
Willkommen, Bienvenue, Welcome Musikaalimatkalle Turkuun!

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Matkan järjestäjä: ED-Matkat

Ma 7.12. klo 18.30
Tatu ja Patu Helsingissä
HKT, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

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.
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 2.11. mennessä.
(Ilmoita varatessasi aikuisten ja lasten lippujen määrät.)
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Helmerien syysmatka peruutettu
Helmeri-matka Ranskan Champagneen, Reim-
siin 25.-28.9.20 on jouduttu peruuttamaan.
Matkatoimiston suosituksesta päätimme pe-
ruuttaa samppanjamatkan ja tehdä sen myö-
hemmin, kun koronatilanne Ranskassa ja muu-
alla Euroopassa on helpottanut.

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 näytös- 
tä sisääntuloaulassa Helmeri-vetäjältä, jollei muuta ilmoiteta. 
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!

Giovanni Battista (Giambat-
tista) Tiepolo (1696-1770)
Latinus antaa tyttärensä La-
vinian puolisoksi Aeneaalle
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Tapahtumakalenteri

Turvallisesti teatteriin

Kaikilla näyttämöillämme salin paikkamäärä on puolitettu. 
Tämä tarkoittaa, että katsomossa on yleisöä enintään puolet 
salin maksimipaikkamäärästä, ja aina alle 500 henkilöä. Lisäksi 
huolehdimme turvaväleistä salissa.

Vahtimestarimme ovat sinua vastassa lämpiössä. Otathan 
pääsylippusi valmiiksi esille, liput tarkastetaan poikkeukselli-
sesti heti sisääntulon jälkeen.

Kaikilla aulapalvelun työntekijöillämme on visiiri tai suu-
nenäsuojus. Henkilökuntamme on ohjeistettu ja koulutettu toi-
mimaan sinun turvallisuutesi takaamiseksi.

Narikan käyttöä pyritään rajaamaan jonojen estämiseksi. 
Vältäthän ylimääräisten kantamusten tuomista teatteriin. Poik-
keuksellisesti päällysvaatteet saa ottaa mukaansa saliin.

Ovet katsomoon avataan jo 25 minuuttia ennen esityksen 
alkua, jotta vältymme ruuhkilta salien ovilla. Huomiothan ajan-
käytössäsi, että liikkuminen teatterissa voi viedä nyt normaalia 
enemmän aikaa.

Katsojat pyritään sijoittamaan katsomoon turvavälein. Suu-
rella näyttämöllä vahtimestarimme opastavat paikan löytämi-
sessä. Pienellä näyttämöllä, Arena-näyttämöllä, studio Pasilassa 
ja Lilla Teaternissa on lisäksi erikseen merkitty ne istuimet, 
jotka toivomme jätettävän tyhjiksi.

Ethän istu kenenkään seurueeseesi kuulumattoman viereen. 
Mikäli tulet esitykseen yksin, jätähän viereiset paikkasi tyhjäk-
si. Vahtimestarimme salissa auttavat sinua löytämään paikkasi 
– ethän epäröi kääntyä heidän puoleensa.

Jos tunnet olosi kipeäksi, jääthän kotiin. Jos tunnet korona-
viruksen oireita, tai olet ollut kontaktissa sairastuneen kanssa, 

Helsingin Kaupunginteatterin ohjeistus 
teatterivierailijoille epidemia-aikana

Suomen Kansallisteatterin 
turvallisuusohjeistus

voit kuluitta vaihtaa lippusi tulevaan esitykseen vielä esityspäi-
vänäkin soittamalla asiakaspalveluumme 09 3940 22. Asiakas-
palvelumme palvelee maanantaista perjantaihin klo 9-17.30, lau-
antaisin klo 11-19 sekä aina esityspäivinä tuntia ennen esitystä.

Kasvomaskit 
Noudatamme viranomaissuositusta kasvomaskien käytöstä ja 
suosittelemme kasvomaskin käyttöä teatterissa. Otathan mukaasi 
oman kasvomaskin.

Kyseessä on suositus, emme vaadi asiakkailtamme maskin 
käyttöä tai valvo sitä.

Kaikilla aulapalvelun työntekijöillämme on visiiri tai suu-
nenäsuojus.

Turvavälit ja jonotus
Yhteisen turvallisuuden vuoksi pidäthän riittävästi etäisyyttä 
muihin asiakkaisiin.

Huomioithan turvavälin (1-2 metriä) mahdollisissa jonotusti-
lanteissa. Olemme tehneet muutoksia mm. narikan, väliaikatar-
joilujen ja saliin siirtymisen suhteen.

Tarkemmat näyttämökohtaiset ohjeistukset löytyvät kunkin 
näyttämön omalta välilehdeltä.

Käsihygienia ja tilojen siisteys
Käsidesiä on saatavilla lämpiössä useissa pisteissä – käytäthän sitä. 
Yskithän/ aivastathan tarvittaessa kertakäyttöiseen nenäliinaan 
tai hihaasi.

Käsien peseminen saippualla ja vedellä on mahdollista kai-
kissa wc-tiloissamme.

Kaikkien yleisötilojemme siivousta on tehostettu.

Tarkemmat tiedot:  https://hkt.fi/turvallisesti-teatteriin/

Kansallisteatterin näytännöt alkoivat elokuussa 2020. Haluamme tehdä teatterikäynnis-
täsi mahdollisimman turvallisen. Kansallisteatteri on sitoutunut kansalliseen esittävän 
taiteen yhteislinjaukseen, joihin voit tutustua Suomen Teatterit ry:n sivuilla. Nouda-
tamme viranomaisten ohjeistuksia turvataksemme sekä yleisön että henkilökunnan 
terveyden. Tehdään yhdessä Kansallisteatterista turvallinen kohtaamispaikka!

Olemme koostaneet ajantasaiset ja jatkuvasti päivittyvät ohjeet tälle sivustolle. 
Seuraamme tilannetta ja uusia suosituksia aktiivisesti. Viimeisimmät uutisemme löy-
dät Ajankohtaista-sivulta.

Tervetuloa turvallisesti teatteriin!
https://kansallisteatteri.fi/turvallisesti-kansallisteatterissa/
#turvallisestikansallisteatterissa
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Helmerien tapahtumakalenteri syksy 2020

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

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
Ti 22.9. 19.00 Toinen pullo cavaa, Arena-näyttämö 40,00 e, 5102
To 8.10. 19.00 Stalinin suloinen ruoska, HKT 36,00 e, 5115
Ti 13.10. 19.00 Musta laatikko 16, Kansallisteatteri 34,00 e, 5089
To 15.10. 19.00 Päiväni murmelina -musikaali, HKT 85,00/44,00 e, 5050
Ti 20.10. 19.00 Illallinen ystävien kanssa, Studio Pasila 32,00 e, 5128
Pe 23.10. 19.00 Hitler ja Blondi, Kansallisteatteri 39,00 e, 5092
Ke 28.10. 18.30 Tiepolo, Sinebrychoffin museo 23,00/10,00 e, 5144
La 7.11. 09.30 Cabaret-musikaalimatka Turkuun 115,00 e, 5076
Ma 7.12. 18.30 Tatu ja Patu Helsingissä, HKT 42,00/23,00 e, 5063

Korkeakoulujen kevään toiseen yhteishakuun osallistui 151 700 
hakijaa, joista opiskelupaikan sai noin 52 500 eli 35 prosent-
tia. Ammattikorkeakouluun pääsi 29 600 ja yliopistoon 22 900 
hakijaa.

Kuluvan vuoden alusta siirryttiin korkeakouluihin hakemi-
sessa kahteen erilliseen yhteishakuun. Ensimmäisessä haussa 
haettavina olivat korkeakoulujen syksyllä alkavat vieraskieliset 
koulutukset sekä Taideyliopiston koulutukset. Haku oli tam-
mikuussa ja sen tulokset julkaistiin kesäkuun alussa. Kevään 
toisessa yhteishaussa haettiin korkeakoulujen syksyllä alkaviin 
suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Yhteishakujen kautta 
korkeakouluihin pyrki yhteensä 167 000 hakijaa, joista hyväk-
syttiin 57 500.

Kevään toisessa yhteishaussa hyväksytyistä puolet valittiin 
todistuksen perusteella

Tänä keväänä tuli voimaan uudistus, jossa todistusvalinnasta 
tuli pääväylä korkeakouluun. Uudistus koskee toisen asteen tut-
kinnon suorittaneille tarjolla olevia koulutuksia, joihin kevään 
toisessa yhteishaussa oli hakijoita 136 500. Heistä opiskelijaksi 
hyväksyttiin 45 300. Hyväksytyistä 50 prosenttia sai opiskelu-

paikan todistuksen ja 40 prosenttia valintakokeen perusteella. 
Loput paikat täytettiin muilla valintatavoilla, esimerkiksi avoi-
men korkeakoulun opintojen perusteella. Ammattikorkeakou-
luihin hyväksytyistä todistuksella valittiin 48 ja valintakokeella 
45 prosenttia. Yliopistoihin päässeistä valittiin todistuksella 54 
ja valintakokeella 35 prosenttia. 

Lisäksi opiskelupaikan saaneista 14 prosenttia eli 7150 haki-
jaa hyväksyttiin yliopistojen maisterikoulutuksiin tai ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Hakijoita 
näihin koulutuksiin oli 19 000. Sama hakija on voinut hakea 
sekä toisen asteen tutkinnon suorittaneille suunnattuihin kou-
lutuksiin että yliopistojen maisterikoulutuksiin tai ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Opiskelupaikan saaneista 80 % ensikertalaisia
Noin 65 prosenttia korkeakoulujen aloituspaikoista oli tämän 

kevään toisessa yhteishaussa varattu ensimmäistä korkeakoulu-
paikkaa hakeville. Ensikertalaisten osuus hakijoista oli nyt 76 
ja hyväksytyistä 80 prosenttia, kun heitä viime vuonna oli 79 
hakijoista ja 82 prosenttia hyväksytyistä. 

Ammattikorkeakouluihin hyväksytyistä 82 prosenttia oli en-
sikertalaisia ja yliopistoon hyväksytyistä 78 prosenttia. Suu-
rimmat ensikertalaisten osuudet olivat ammattikorkeakouluissa 
palvelualoilla (86 % hyväksytyistä) ja yliopistoissa tekniikan 
aloilla (84 % hyväksytyistä).

Tämän kevään ylioppilaista haki ja myös pääsi opiskelemaan 
suurempi osuus kuin vuosi sitten: 85 prosenttia haki kevään 
toisessa yhteishaussa, 44 prosenttia hakeneista hyväksyttiin. 
Viime vuonna vastaavat luvut olivat 84 ja 37. Uusia ylioppi-
laita oli 25 100.

Lähde: Opetushallitus/Tiedote
https://www.oph.fi

Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa 
opiskelupaikka yli 50 000:lle opiskelijalle

Uutisia



TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHTEYSTIEDOT

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2020
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteeri:  Liisa Kotimäki
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Liisa Kotimäki
 Marja-Terttu Lamminen 
 Rauni Mononen 
 Anni Purontaa
 Sirkka Warvas
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 27 euroa/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Bookwell Oy
Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto
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Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi , helmeri@helmeri.fi 
Puhelin 050 428 5588 (päivystys ark. klo 10.00 - 14.00)

Varsinaiset jäsenet: 

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

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

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

Marja-Terttu Lamminen
Puhelin: 050 588 3434
matela@netti.fi

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

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

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

Varajäsenet: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman 
tilillemme. Mahdolliset peruutukset pitää tehdä ennen 
eräpäivää.

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

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

Työttömyyskassa YTK
www.smyl.fi
Liity YTK Työttömyyskassan jäseneksi



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

Helsingin Merkonomit ry:n jäsenedut

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

Täytä 
jäsenhakemus 
www.smyl.fi

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

Liittymislomake www.smyl.fi 
SMYL - SINUN LIITTOSI - 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tervetuloa Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi!

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


