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UUSI JÄSENETU
Holiday Club - jäsenedut 
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n jäsenet 
saavat vähintään 15 %:n alennuksen Holiday Club -kyl-
pylähotellien, Villas- ja Chalets-huoneistojen sekä loma-
asuntojen päivän hinnoista. Lisäksi Holiday Club tarjoaa 
kampanjaluonteisesti lisäetuja. 

Varaukset 
Majoitusvaraukset sekä maksut suoraan Holiday Clubin 
verkkokaupan kautta, osoitteessa: www.holidayclub.fi.
Varauksen yhteydessä tulee käyttää koodia: SMYL15 
Alennuksen saa ainoastaan tällä koodilla! 
Jäsenet varautuvat näyttämään jäsenkorttia tarvittaessa ho-
telliin saapuessa. 
Jäsenetu on voimassa vuoden 2017 loppuun.
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Tulin juuri Helmerin Andalusian mat-
kalta, joka antoi paljon uusia koke-
muksia, niin kulttuuria kuin paikalli-

sia herkkuja, sekä tietysti D-vitamiinia: 
valoa ja lämpöä keskellä syyspimeitä. 
Paitsi lisäenergiaa auringosta ja kauniis-
ta luonnosta sain sitä myös kaikista mu-
kavista kanssamatkustavista Helmereistä. 
Yhdessä koimme hienon viikon Espanjan 
Aurinkorannikolla. Vuoden ensimmäises-
sä Helmerissä on kuvakertomus matkas-
tamme.

Tämä vuoden viimeinen Helmeri-lehti 
on hyvin kansainvälinen. Sirkka Warvas 
haastatteli lastentautien erikoislääkäri 
Leena Anneli Kaartista hänen vaikeasta ja 
kiinnostavasta työstään sotaisessa Afga-
nistanissa. Maassa, jonka Kaartinen ker-
too olevan hänelle ensirakkauden maa: 
”Olin heti kuin kotonani siellä yksinker-
taisissa oloissa sydämellisten ihmisten 
keskellä.” 

Saamme lukea kertomuksen myös afga-
nistanilaisen pojan elämästä ja opintiestä, 

joka pohjautuu Leena Kaartisen kirjaan 
Pakolainen. Vaikuttava kertomus sitke-
ästä halusta päästä eteenpäin elämässä, 
huolimatta vaikeista olosuhteista: asuin-
paikkana pieni, alkeellinen vuoristokylä 
ja ympärillä Afganistanin sota.

Ruokapalstalla tutustumme puolestaan 
perulaiseen keittiöön ja cevicheen, jota 
Rauni Mononen meille tarjoilee. Rauni 
vieraili yli kymmenen vuotta sitten Pe-
russa ja ihastui paikallisiin ruokiin. Hän 
lupasi kirjoittaa Helmerin palstalle jat-
kossakin matkoillaan löytämistään ruo-
kasuosikeista.

Matkailevien jäsenten kanssa keskus-
teltuamme päätimme ehdottaa Helmerien 
pääsiäismatkan kohteeksi Jordanian Aka-
baa. Tutustu matkaohjelmaan sivuilla 16 
- 17 ja ilmoita mahdollisimman pian ha-
lukkuutesi matkustaa Helmeri-ryhmässä 
tähän arvoitukselliseen maahan. Näin 
voimme varmistaa matkan kiinnosta-
vuuden ja sen toteutumisen. Jäsentemme 
mielestä Saksan Dresden on kiinnostava 

kohde esimerkiksi seuraavaksi pikkujou-
lumatkaksi. Tänä vuonna menemme kat-
somaan Budapestin kuuluja joulumark-
kinoita.

Hyvää loppuvuotta ja
joulunajan odotusta!
Tervetuloa kanssamme matkoille ja kaik-
kiin monipuolisiin Helmeri-tapahtumiin!
Merja Äimänen
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Erilaiset kulttuurit avartavat

Pääkirjoitus

Kun elämä tarjoaa sinulle sitruunan,
tee siitä mehua.
Kun kohtaat miinuksen,
keksi, miten siitä voi tehdä plussan.

(Positiivarit)
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Terveiset Malagasta! Matkasta 
lisää seuraavassa Helmerissä.

Helsingin joulunajan tapahtumat sivulla 11.
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Edesmenneiden Päivikki ja 
Sakari Sohlbergin porva-
riskoti on Katajanokalla. 

Kauppiaankatu 9:n ja 11:n ta-
lot rakensi Sakari Sohlbergin 
äidin isä, rakennusmestari Eli-
as Lietzén viime vuosisadan 
alussa. Sohlbergit päättivät 
museon perustamisesta elä-
essään.

Sohlbergien seuraelämä oli 
vilkasta. Heidän kotonaan pi-
dettiin yhdistysten kokouk-
sia, keskusteltiin lakiasioista, 

merkittäviä yhteiskunnallisia 
vaikuttajia. Suku on vahvasti 
läsnä kodissa, sillä suuri osa 
sisustuksesta on perintöä pa-
rin lapsuudenkodeista. 

Päivikki ja Sakari Sohlber-
gin säätiö jakoi viime vuonna 
1,5 miljoonaa euroa apurahoja 
tutkimukseen ja hyvinvointia 
lisääviin hankkeisiin. Säätiö 
tukee uutta Lastensairaalaa 
400 000 eurolla.

Lähde: www.pss-saatio.fi/
kotimuseo.htm

juhlittiin nimi- ja syntymäpäi-
viä sekä järjestettiin lounaita 
ja illallisia. Pariskunnan voi 
edelleen kuvitella isännöivän 
vieraitaan, sillä heidän juhla-
vaatteisiinsa puetut mallinuket 
seisovat ruokasalin pöydän 
päässä.

Kumpikin puolisoista työs-
kenteli korkeimmassa oikeu-
dessa. Sakari toimi korkeim-
man oikeuden jäsenenä ja 
Päivikki esittelijänä. Sohl-
bergit olivat varakasta teol-
lisuussukua, Päivikin puolen 
Tulenheimot urkurakentajia ja 

Helmerit Päivikki ja 
Sakari Sohlbergin 
kotimuseossa

HelmeritPäivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseossa27.9.16

❦  Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Helmerit vierailivat Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseossa 
jugendtalon ylimmässä kerroksessa. Kahdesta asunnosta yhdis-
tetty yhdentoista huoneen ja keittiön kokonaisuus on yleisölle 
avoin kotimuseo. Museon asiantunteva opas otti ryhmämme 
”haltuunsa” ja kertoi mielenkiintoisia tarinoita porvariskodin 
historiasta. Asunnossa on esillä edustava kokoelma suomalaista 
taidetta Albert Edelfeltistä alkaen, upeita kaakeliuuneja, paljon 
alkuperäisiä kalusteita. Todella mielenkiintoinen kotimuseo ja niin 
paljon kaunista katseltavaa.

Sohlbergien koti on esineiden aarreaitta. Kuvassa ruokasalin 
juhlapöytä katettuna.

Vierailimme Sakari Sohlbergin 
kotimuseossa syyskyyn lopulla.
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kulkuyhteyksien päässä. Hä-
nen äitinsä menehtyi nuorena 
siskon syntymään. JL sai sit-
temmin ilkeän äitipuolen eikä 
hän ymmärtänyt syytä, miksi 
äitipuoli äksyili aina hänelle. 
JL:lla oli ainainen nälkä, kos-
ka hänelle annettiin niitä vii-
meisiä murusia. Kesällä hän 
vietti päivät paimenessa ky-
län ja sukulaislasten kanssa. 
Talvella he viihtyivät ulkona 
pakkasellakin laskien mäkeä 
vuorenrinteellä. Köyhemmillä 
lapsilla oli vain autonrenkaista 
tehdyt tallukat jalassa. 

Asuinhuoneen keskellä, 
savilattialla oli tandoori eli 
leivinuuni. Se oli vaarallinen 
ja silloin tällöin sattui vaka-
via palamisonnettomuuksia 
etenkin pienemmille lapsille. 
Ateriat syötiin sormin, koko 
perhe samasta alumiinikipos-
ta lattialle levitetyn muovi-
liinan päällä. Ruoka kuulem-
ma maistui paremmalta käsin 
syödessä. Huoneen perällä oli 
perheen suosima, kulttuuriin 
kuuluva perinteinen tusakki 
eli lattiapatja, jolla istutaan 
tyynyjen varassa. (Vastaa län-
simaista sohvaa). 

Kiinnostus herää oppimiseen
Lähimpään oppilaitokseen oli 
kahden tunnin kävelymatka. 
Ukki arveli, että Jumalanlah-
ja oli liian pieni ja heiveröinen 
lähteäkseen kouluun. Kylän 
mullah, islamin pappi, piti lap-
sille koraanikoulua moskeijas-
sa ja sinne tämä poikakin sai 
mennä. Laskemista mullah 
opetti jonkin verran, mutta lu-
kemista ei ollenkaan. Koraa-
nista JL ei ymmärtänyt mitään, 
kun se oli arabiaksi. Eikä hän 
halunnutkaan oppia sellaista, 

tyssä, ryhti suorana hän sai 
kantaa ylpeänä ensimmäisen 
palkkatilinsä isälleen.

Sota ja Taleban
Mutta sitten kuuluivat pom-
mikoneitten jylinät rikkoen 
tavanomaisen arjen vuosikau-
siksi eteenpäin. Seurasi val-
lanvaihdot ja Taleban-joukot 
ilmaantuivat vuoristokylien 
raiteille. Aiheettomat pidätyk-
set, vangitsemiset ja kidutuk-
set astuivat arkipäivään. Al-
koivat pakomatkat naapuriin, 
toisiin kyliin, Kabuliin sekä 
ainainen suojautuminen pom-
meilta kellareihin tai piiloutu-
minen talebanien etsinnöiltä. 

Talebanit eivät vaikuttaneet 
varsinaisesti Lalissa, vaikka 
siellä kyllä käväisivät! Kabul 
ja Mazar-e-Sharif pohjois-
Afganistanissa oli kirjan ta-
pahtumien aikana heidän tär-
keimpiä mellastuskenttiänsä. 
Siksi perhe joutui pakenemaan 
ensin Kabulissa, sitten sieltä 
Mazariin ja lopulta Pakista-
niin, josta he pääsivät länteen. 

Jumalanlahjasta oli jo kasva-
nut aikuinen mies, jolla oli vai-
mo ja lapset huollettavanaan. 
Ainainen huoli heidän tur-
vallisuudestaan ja hyvinvoin-
nistaan asui JL:n sydämessä. 
Hänen esikoispoikansa ja tä-

Viime aikoina meillä on 
noussut yhdeksi polt-
tavaksi puheenaiheek-

si koulutuksen leikkaukset, 
suuret opetussuunnitelmien 
muutokset sekä ammattikou-
lutuksen reformi. Suomihan 
on tunnettu korkeatasoisesta 
koulutuksestaan. Mutta miten 
voidaan oppia sodan jaloissa, 
miten päästä kouluun tai on-
ko se mahdollista ollenkaan? 
Miten käy heidän lapsiensa 
tulevaisuus, pystyvätkö he 
opiskelemaan ylipäätään ha-
luamaansa ammattiin?

Tämä kirjoitus avasi mi-
nulle toisenlaista arkea ja sel-
viämistarinaa sotakoneitten 
kylväessä kuolemaa ympä-
rilleen. Tämän tositarinan on 
koonnut kirjaksi elämäntyönsä 
lastenlääkärinä Afganistanis-
sa tehnyt Leena Kaartinen. 
Tämä on jo hänen yhdeksäs 
kirjansa Afganistanin työru-
peamistaan. Tässä Leena kat-
soo tapahtumien kulkua kirjan 
päähenkilön nuoren pojan, Ju-
malanlahjan- käännetty nimi 
- hänen perheensä, sukunsa 
ja hänen tulevaisuutensa nä-
kökulmasta. ”Miksi ja miten 
elämän kohtalo repäisee ihmi-
sen juuriltansa pakosalle isän-
maastaan vieraaseen ja outoon 
sokeeraavaankin maailmaan?”

Lapsuuden alkutaipaleet
Hän asui sukunsa ympä-
röimänä Hasaramaassa Kes-
ki-Afganistanin pienessä La-
lin vuoristokylässä vaikeitten 

mitä ei ymmärtänyt. Hän ih-
metteli, mikä se sellainen Ju-
mala on, joka puhuu vain ara-
biaa. Jumalanlahja osoitti jo 
lapsena tiedon janoa kysymyk-
sillään. Eräänkin kerran hänen 
kysymykseensä ’miten pääsen 
paratiisiin’ mullah vastasi: 
kunhan rukoilet viidesti päi-
vässä rituaalirukoukset, paas-
toat paastokuukautena ja elät 
siivosti, Jumala kyllä huolehtii 
pelastuksestasi. JL oli eri miel-
tä ja ihmettelevät kysymykset 
pyörivät hänen päässään.

Ulkomaalaiset saapuvat 
Lalin basaarin takana oleval-
le säähavaintoasemalle saapui 
ulkomaalaisia pitämään kli-
nikkaa, terveysasemaa. Näit-
ten joukkoon kuului myös 
suomalainen lääkäri Leena 
Kaartinen, jonka merkitys 
kylän terveydenhuollolle oli 
laaja-alaisesti käänteentekevä. 
Hän koulutti kädestä pitäen si-
käläisistä naisista terveyden-
hoidon ja hänenkin kipeästi 
tarvitsemaa apuvoimaa. Leena 
halusi osoittaa luottamustaan 
ja kannustusta myös nuorelle 
Jumalanlahjalle. Hän opetti 
innokasta poikaa lukemaan - 
oppikirjoina Uusitestamentti 
ja aapinen -, vastasi hänen ky-
symyksiinsä ja neuvoi työnsä 
lomassa kärsivällisesti, kun 
neuvoja tarvittiin. Poika oli 
oppilaana sitkeä ja opinhalui-
nen sekä kiinnostunut kaikista 
uusista asioista. Hänestä tuli 
Lalin terveysaseman apulainen 
ja hän oppi, ettei hammastah-
naa voi laittaa palovammaan. 
Hän sai opetella lisäksi kokin 
hommia. Näistä taidoista oli 
hänelle hyötyä myöhemmissä 
elämän vaiheissakin. Pää pys-

Pakolaisen opintie 
– uuteen elämään lännessä
❦  Teksti: Sirkka Warvas

 Kuvat: Leena Kaartisen albumeista

What is available in bazaar?

Pohjautuu lääkäri Leena 
Kaartisen kirjaan Pakolainen
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päästä Eurooppaan hyväksyt-
tiin ja uudeksi kotimaaksi tu-
li Saksa. Useammassa osassa 
koko perhe viimein oli yhdessä 
ja uuden kodin perustaminen 
saattoi käynnistyä. Kulttuu-
rishokista selvittyään elämä 
alkoi tasaantua: molemmilla 
vanhemmilla oli työpaikat, lap-
set kävivät menestyksekkäästi 
koulua sekä olivat saaneet ys-
täviä ja harrastuksia. Yhdestä 
tulee lääkäri, toisesta insinööri, 
nuoremmat ovat lukiossa ja ha-
kevat sitten oman alansa oppi-
laitoksiin. Tuleva lääkäripoika 
ja hänen tyttöystävänsä halua-
vat valmistuttuaan palata töihin 
kotiseudulleen Afganistaniin. 
Kulttuuriperimä ja välittävä 
kyläyhteisö sekä sukujuuret 
ovat ne arvot, joihin he sydä-
missään samaistuvat. 

”Opintie” oli tuskallinen ja 
raskas, mutta lopulta rauha 
ja tasapaino saavuttivat koko 
perheen. Perheen isä, Juma-
lanlahja, ei voinut itse käydä 
koulua niin kuin olisi innos-
tuneena nuorena poikana ha-
lunnut. Hän näki opiskelun 
kuitenkin niin arvokkaana ja 
välttämättömänä, että lähti pa-
kolaisena perheineen uuteen 
maahan ja kulttuuriin voidak-
seen antaa sen mahdollisuu-
den omille lapsilleen. 

män ystävä joutuivat pommien 
kohteeksi. Ystävä kuoli hänen 
vierelleen. Tämä järkyttävä 
kokemus jätti poikaan pysyvän 
muistijäljen ja varjosti nuoren 
elämää vuosia eteenpäin.

Perheenpää JL oli monitai-
toinen mies: terveysaseman 
apulainen, kokki, isänsä kau-
passa apulainen, autokorjaaja 
ja niin edelleen. Hän ajoi ar-
meijan kuorma-autoa vieden 
ruokatarvikkeita naapuriky-
liin. Matkalla sattui kaikkea 
mahdollista, väijytyksiä, lu-
mivyöryjä, tukkoisia teitä kes-
keyttäen matkanteon useiksi 
päiviksikin. Vain ihmeen kau-
palla hän selvisi kaikista ko-
ettelemuksistaan. Kerrankin 
autojonon viimeinen paikka 
pelasti väijytykseltä ja var-
malta kuolemalta. 

Lopulta ainainen pelko sai 
aikaan päätöksen viedä perhe 
turvallisempaan maahan, jos-
sa lapsilla olisi parempi tule-
vaisuus ja saisivat opiskella 
haluamansa ammatin. Tie va-
pauteen oli erittäin monivai-
heinen, taustalla sukulaisista 
eroamisen murhe, itse raken-
nettu koti, rakas kyläyhteisö 
ja rakkaat muistot. 

Uusi elämä
Jumalanlahjan anomus YK:lta

Tyttöjen koulutus
– Otteita Tampereen yliopiston vertailevan kasvatustieteen 

professorin Tuomas Takalan artikkelista 2012. Hän oli 
mukana Afganistanissa 2008–2010 toteutetussa kasvatus-
tieteen maisteriohjelmassa.

– Taliban -liikkeen valtaannousu 1990-luvun alussa käytän-
nössä lähes lakkautti tytöille tarjottavan koulutuksen.

– Ulkomaista rahoitusta myönnettäessä Afganistanille tyttö-
jen koulunkäynti ja yleisemmin naisten oikeudet mainittiin 
tavoitteina. Näihin maan hallituksen tuli sitoutua. Myös 
vuonna 2003 hyväksytyn perustuslain mukaan koulutusta 
on tarjottava tasavertaisesti sukupuolesta riippumatta,

– Taliban-hallinnon kukistumisen jälkeen tyttöjen koulutus 
lisääntyikin lähes nollapisteestä ensimmäisinä vuosina 
nopeasti. Tyttöjen osuus perusasteen oppilasmäärästä on 
saavuttanut lähes 40 prosentin tason, keskiasteella vas-
taava luku on noin 1/3. Sukupuolten välinen eriarvoisuus 
koulutukseen osallistumisessa on kansainvälisessä vertai-
lussa silti äärimmäisen suuri.

– Vuoden 2001 jälkeen Taliban-liike on vastustanut erityi-
sesti tyttöjen koulutusta. Vuoteen 2008 asti se teki kasva-
van määrän hyökkäyksiä koulurakennuksia sekä opettajia 
ja oppilaita vastaan.

– Afganistanin opetusministeriön ja talibanien edustajien 
välillä käydyissä salaisissa neuvotteluissa talibanit perään-
tyivät vähitellen koulujen vastaisten hyökkäysten politii-
kasta. Samalla he vaativat ja saivat hallitsemillaan alueilla 
vastineeksi merkittäviä myönnytyksiä valtion koulujen 
toiminnassa. 

– Näitä ovat oikeus rekrytoida liikkeen itse hyväksymiä 
henkilöitä opettajiksi tai opettajina toimivien valvojiksi. 
Oikeus käyttää talibanien valtakauden uskontopainotteista 
opetussuunnitelmaa ja oppikirjoja, asettaa normeja tyt-
töjen pukeutumiselle ja korvata tyttöjen koulunkäyntiä 
kotiopetuksella.

– Valtion kouluissakin talibanien hallitsemilla alueilla on 
alettu käyttää islamilaista koulua tarkoittavaa nimeä mad-
rasa ja opettajista nimeä mullah. Tällä tavoin muokattu-
na perusasteen koulutus vastaa maaseutuväestön valta-
enemmistön arvoja eikä sitä koeta ulkomaisten sotilaiden 
saastuttamaksi. Samalla opettajien palkat tulevat edelleen 
opetusministeriöltä – ja viime kädessä Afganistanin halli-
tuksen ulkomaisilta rahoittajilta.

– Talibanien pitemmän aikavälin tavoitteena on saada edellä 
mainitut periaatteet voimaan koko Afganistanissa.

– Länsimaisin kriteerein arvioituna ei Afganistanin tule-
vaisuudessa ole odotettavissa ainakaan edistystä tyttö-
jen koulutuksessa eikä ole realistista pyrkiä tätä näkymää 
ulkomaisin interventioin muuttamaan. Toisaalta tyttöjen 
koulutuksen tila lienee tulevaisuudessakin joka tapauk-
sessa parempi kuin ennen vuotta 2001.

Kirjamessuilla bongattu:
Jenny Nordberg: Kabulin tyttöjen salaisuus

Koulutyttöjä, 
myös kauem-
pana kävellen, 
pojat matkaa-
vat aaseilla.
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Tie vuorten sylissä

Tämä erittäin mielenkiin-
toinen ja varaukseton to-
teamus jäi pysyvästi mie-

leeni ennen kaikkea sisältönsä 
takia! En voi olla raottamatta 
hiukan lastentautien erikois-
lääkäri Leena Anneli Kaar-
tisen vuosien työtä sotaisessa 
Afganistanissa Isisin vaiku-
tuksen näkyessä yhteiskun-
nassa. Päässäni myllertää lu-
kematon joukko kysymyksiä, 
tässä vain muutamia esimerk-
keinä. Meilläkin Suomessa 
ajankohtaisena puheenaihee-
na ovat pakolaiset, esimerkik-
si Afganistanista. 
Mikä sytytti palon lähteä hu-
manitaariseen työhön, jopa 
vaarallisiin maihin terveyden-
huollon edistäjäksi? 
–  Valitsin ammatin sitä ajatel-

len, että lähden työhön ke-
hittyviin maihin. Kutsumus. 
Uskoon tuloni 17-vuotiaana 
koululaisena.

Afganistan, miten ihmeessä 
se maa sai sinut pauloihinsa 
niin paljon, että halusit mennä 
sinne uudestaan ja uudestaan, 
käytät kuitenkin otsikkoa va-
rauksettomasti? 
– Minähän olin kahteen ottee-

seen Hasaramaassa, 3 vuot-
ta ensin 70-luvulla tavalli-

sessa sairaala- ja klinikka-
työssä, toisen kerran 1996 
- 2006, ja silloin juuri sain 
olla kouluttamassa naisia ja 
miehiäkin terveydenhoidos-
sa, siis talebanien ollessa 
vallassa maassa.

–  Ensirakkauden maa. Oike-
astaan olin menossa Afrik-
kaan; myöhemmin meninkin 
neljäksi ja puoleksi vuodek-
si Etiopiaan. Eräs ystäväni 
oli lähtenyt Afganistaniin ja 
kiinnostuin. Paikka avautui 
Keski-Afganistanin vuoris-
tossa ja olin heti alusta kuin 
kotonani siellä yksinkertai-
sissa oloissa sydämellisten 
ihmisten keskellä.

Länsimaalainen nainen työssä 
miesten hallitsemassa yhteis-
kunnassa ja kulttuurissa var-

jonaan Isis ja Taleban.  Miten 
saa arjen sujumaan, kun aloit-
taa lähes tyhjästä? Samaan 
aikaan klinikan ulkopuolella 
seisoo pitkä jono ihmisiä odot-
taen lääkäriin pääsyä. Osa on 
hyvinkin vaivalloisten matko-
jen päästä, jopa useitten kilo-
metrien kävelymatkan uuvut-
tamina. 
Jouduit paljolti itse rakenta-
maan työolosuhteesi, työ- ja 
asuinpaikkasi, kotisi. Työs-
säsi tarvitsemiasi välineitä 
olivat ehkä vain välttämättö-
mät. Käytännössä joudut si-
ten useinkin soveltamaan sitä 
suomalaista tervettä maalais-
järkeä. Kierrät paljon myös 
maaseudulla, talvella hiihtä-
en kesällä vaikka jakkihärällä 
paikallisten avustamana.
– Työskentelemme tiiminä, 

elämme yhdessä. Jouduin 
toki rakentamaan työolot 
ym. itse. Sain luoda systee-
mit, missä toimia, mutten 
suinkaan yksin vaan tiimi-
nä. Muutaman hengen tiimi 
koostui kansainvälisistä kol-
legoista sekä paikallisista 
aikuisista oppilaista.

– Koulutimme itse hoitajat ja 
muun työväen. Kouluttami-
nen on kaikkein tärkeintä 
tulevaisuutta ajatellen.

– Koulutimme opettamaan ky-
lätason tavallisia naisia ja 
miehiä perusterveydessä ja 
hygieniassa, niin sanotus-
sa Kylien kehittämistyössä, 
joka jatkuu edelleen. Kou-
lutimme kyläterveydenhoi-
tajia, naisia ja miehiä, huo-
lehtimaan kyliensä perus-
terveydenhuollosta. 

– Teemme työtä vain sellai-
sissa kylissä, jotka halua-
vat itse edistää olojansa. 
Kylätyö on tärkeää, niissä 
varsinainen sairaanhoito on 
ollut näkyvää, ja meillä oli 
hyvin varustettu terveyskes-
kus leikkaus- synnytysmah-
dollisuuksineen. Koulutim-
me itse sairaanhoitajat, ja 
monet heistä on myöhem-
min laillistettu virallisesti-
kin. 

– Koulutuksemme tapahtui ta-
lebanien vallan aikana, jol-
loin naiset eivät oikeastaan 
saaneet tehdä työtä eivätkä 
tytöt saaneet käydä koulua. 
Mutta kylätyö on vielä tär-
keämpää. 

Ruuan raaka-aineita ja valmis-
tusta
– Syömme tavallista ruokaa, 

jonka itse keitämme. Pai-
kalliset käyttävät paljon 
rasvaa. Maaseudulla, jossa 

”Olen afganistanilainen…”

❦  Haastattelu: Sirkka Warvas
 Kuvat: Leena Kaartisen albumeista

Kuvassa lastenlääkäri Kaarti-
nen matkaa klinikalleen. Afga-
nistanin syrjäseudulla vuonna 
2006. Photo: Rauli Virtanen

Tohtori ja paikallinen menopeli
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Leena Kaartinen
– Lastentautien ja lasten infektiotautien erikoislääkä-

ri, master of public health, Pohjoismaisen Neuvoston 
koulutuksessa Göteborgissa, Trooppisten tautien tut-
kinto Liverpoolissa. Käytännössä ”kentällä” toimin 
vanhanaikaisena kunnanlääkärinä

– Afganistanissa 1971–74 ja 1985 – 2006
– Etelä-Etiopiassa 1976–77 Shakkison sairaalassa, So-

malian sodan aikana ja 1979–83
– Kabulin sota alkoi 1992 Neuvostoliiton vetäydyttyä 

maasta. Leena toimi Kabulissa MCH-ohjelmassa kli-
nikan johtajana. (Mother and Child Health, naisten ja 
lasten neuvola- ja terveysasematoimintaa)

– ”TIME 2005 Euroopan Sankari Leena Kaartinen Mer-
kittävästä panoksesta yhteiskunnassa”. Time-lehden 
kunnianosoitus yhtenä neljästä auttajasankarista.

– Suomen valtio lahjoitti (KYT-varoista) aurinkoenergialla toimivan sähkön heidän sai-
raalaansa

– Yksi kirjoista Etiopian nälänhädän (1984) hyväksi.  Sairaalaevankelistan tarina -kirjaa 
myytiin 3 painosta, tuottoa kertyi 160 000 mk.

– Työhön Luterilaisen kirkon lähetysjärjestöjen kautta
– Leena Kaartiselta on ilmestynyt yhdeksän kirjaa, viimeisin Pakolainen (uusintapainos 

2015)

pääelinkeino on maanvilje-
lys ja karjanhoito, syödään 
voita ja lihaa. Vehnäleipä, 
tanduurissa päivittäin pais-
tettu noon, on tärkein ruo-
ka. Tanduuri on savilattian 
syvennys, joka kuumenee 
risuilla ja lehmänlannalla, 
rieskan tapaiset leivät lät-
kitään seinille, periaate on 
siis sama kuin meidän lei-
vinuunissamme .

Miten Islam näkyy arjessa ja 
miten se määrää esim. nai-
sen asemaa, lasten koulua? 
Kuvissa ainakin näkyy sinun 
päässäsi liina tai huivi, muttei 
kuitenkaan burghaa.
– Islam vallitsee ja määrää 

arjen kulkua (rituaaliru-
koukset, paastokuukausi). 
Kansanislam näkyy maa-
laisväestön elämässä, esi-
merkiksi taikausko, pyhien 
ihmisten taudeista paran-
tavat haudat. Naiset ”tel-
jetään” koteihin, toisaalta 
heillä on siellä usein kovas-
tikin vaikutusvaltaa, muun 
muassa lasten kasvattajina. 

– Tytöt saavat perinteisesti 
käydä vain muutaman luo-
kan alakoulua, sitten hei-
dätkin sidotaan kotipiiriin 
odottamaan avioitumista. 
Teiniavioliitot kuuluvat asi-
aan, sillä avioliitto on nai-
makauppa. 

– Nykyään islamin ote on, esi-
merkiksi kaupungeissa ja ai-
nakin joillain alueilla, höl-
tynyt, mutta on vanhoillisia 
alueita, joissa islam määrää 

paljolti elämän kulkua.
– Vuoriston naiset eivät käy-

tä ollenkaan burghaa. Se on 
kyllä heidän hääpukunsa.  

Mitä vaaditaan humanitaari-
siin tehtäviin pääsemiseksi?
– Avointa ja uteliasta mieltä

uuden oppimiselle. Erikois-
osaaminen on lisähyve. 

Mikä Afganistanissa ja sen 
kulttuurissa on mielestäsi eri-
tyisen hyvää? Onko jotain mi-
hin länsimaalaisen on vaikea 
sopeutua tai hyväksyä? 
– Hyvää on yhteisöllisyys ja 

vanhojen ihmisten kunnioi-

tus, heistä huolehtiminen. 
Se näkyy jokapäiväisessä 
elämässä.

– Vaikeaa puolestaan on kor-
ruptio, lahjukset, epäoikeu-
denmukainen oikeussystee-
mi yhteisötasolla. Naiset 
ovat miestensä suvun os-
tettua omaisuutta - jos huo-
nosti sattuu. Heitä todella-
kin käsitellään kuin karjaa, 
muttei suinkaan kaikissa 
suvuissa sentään.

Maaseudun ihmiset ja kyläyh-
teisöt ovat ottaneet länsimaiset 
auttajat yleisesti luottavaisesti 

Ystäväperhe Lääkärissä

vastaan. Joistakin perheistä on 
tullut hyviä ystäviä. ”Siellä on 
minun kotini” sanot, tarkoit-
taako se sinun sydämesi kotia?
– Kyllä minun kotini on täällä 

eikä siellä. Kutsun tosin Af-
ganistania ja nimenomaan 
sen keskimaan vuoristoseu-
tua toiseksi kotimaakseni. 
Olenhan kotiutumiseni jäl-
keen  - joulukuussa 2006 - 
ollut siellä tähän mennes-
sä viisi kertaa kesätöissä. 
Mutta sydämeni koti on 
Taivaassa. ❦
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Monet tunnistavat probi-
ootit ja prebiootit suo-
liston ja vatsan toimin-

taan suotuisasti vaikuttavina 
aineina ja vastustuskyvyn li-
sääjinä. Probiootti on maito-
happobakteeri, joka tasapai-
nottaa ruuansulatuskanavan 
mikrobistoa. Prebiootit puo-
lestaan ovat imeytymätöntä 

hiilihydraattia, lyhytketjui-
sia sokereita, jotka ravitsevat 
hyödyllisiä bakteereja. Pep-
tidit ovat proteiinin osia. Ne 
muodostuvat aminohapoista 
(aminohappoketjuista) ja ovat 
pienempiä kuin suurikokoiset 
proteiinit. Peptidit ovat myös 
vesiliukoisia ja niillä on hyvä 
imeytyvyys. Peptidit toimivat 
solujen välisinä viestinviejinä 
ja ylläpitävät kollageenisyn-
teesiä sekä ehkäisevät kolla-
geenin hajoamista.

Kysy Hannalta 
Kosmetologin palsta

Hanna Kukkonen on kosmeto-
logi ja restonomi, joka on mu-
kana Helmerin toimituksessa. 
Hannan kauneudenalan yritys 
on Kauneuspuoti Villa Vadel-
ma Intiankadulla Helsingissä.

Kosmetiikassa, ihon hoi-
dossa, on jo pitkään käytetty 
hyödyksi probiootteja, pre-
biootteja ja peptidejä. Luon-
nonkosmetiikkaan nämä hy-
vät hoitavat raaka-aineet ovat 
tulleet viime vuosien aikana. 
Ihon tärkein tehtävä on suo-
jata elimistöä muun muassa 
kosteuden haihtumiselta ja 
haitallisilta mikrobeilta. Ihon 
pinnassa oleva vedestä ja ras-
vasta koostuva hydrolipidikal-
vo toimii suojana ulkoisia te-
kijöitä, kuten mikrobeja sekä 
Uv-säteilyä vastaan ja vaikut-
taa ihon aineenvaihduntaan.

Luonnollista vastustuskykyä iholle
Ihon hyvinvointi tarvitsee 
tuekseen luonnollista vastus-
tuskykyä, joita lisätään pro-
biooteilla, prebiooteilla ja 
peptideillä. Probiootit, elävät 
mikrobit, tasapainottavat bak-
teerikantaa ja suojaavat haital-
lisilta mikrobeilta niin vatsan, 
suoliston kuin ihonkin osal-
ta.  Kosmetiikassa käytettyjä 
probiootteja ovat muun mu-
assa lactobacillus- ja bifido-
bakteerit. Probiootit vahvis-
tavat ihon vastustuskykyä ja 
tekevät ihosta kiinteämmän 
ja sileämmän.   Kosmetiikas-
sa käytettyjä prebiootteja ovat 
esimerkiksi inuliini ja frukto-
oligosakkaridit.  Prebiootit, 
hyvien bakteerien ravitsijat, 
tukevat ihon hyödyllisten 
mikrobien toimintaa ja edis-
tävät ihon luontaista puolus-
tuskykyä; ne taistelevat muun 
muassa haitallisia aknea ai-

Prebiootit, probiootit ja 
peptidit ihonhoidossa

Kysy Hannalta

heuttavia bakteereja vastaan.  
Prebiootit ovat hellävaraisem-
pi vaihtoehto ihonhoitotuot-
teissa, sillä voimakkaat anti-
septiset ja bakteereja tappavat 
aineet saattavat tuhota hyd-
rolipidikalvoa. Toimiakseen 
hyvin prebiootit yhdistetään 
ihonhoitotuotteissa esimerkik-
si omega-rasvahappoja sisäl-
tävien kasviöljyjen kanssa tai 
antioksidanttien kanssa.

Peptidit ovat kasviperäisiä, 
luonnollisia aineita ja ne vah-
vistavat, kiinteyttävät, suojaa-
vat ja kosteuttavat ihoa. Pep-
tidit tehostavat kollageenin 
muodostusta, sitovat kosteut-
ta ja estävät kollageenia hajot-
tavien entsyymien toimintaa.  
Peptidejä valmistetaan luon-
nonkosmetiikassa esimerkiksi 
kasviöljyjen palmitiinihaposta 
tai soijasta ja riisistä.

Luonnollisia hoitoja
Kauneuspuoti Villa Vadel-
massa on ollut jo pidempään 
käytössä ihana marjaisa, suo-
malainen Ekopharma Helsin-
ki -luonnonkosmetiikkasarja. 
Ekopharma-tuotesarjaa on en-
tisestäänkin uudistettu ja lisä-
tehoja tuotteissa ovat tuomas-
sa nyt probiootit, prebiootit ja 
peptidit. 

Tervetuloa luonnollisiin hoi-
toihin Villa Vadelmaan sekä 
testaamaan uusien tuotteiden 
teho käytännössä!

UUTUUSHOITO
VILLA VADELMASSA:
HEMMOTTELUHOITO ARKEEN

- MIELEN PIRISTYKSEKSI

HUIPPUTARJOUS HELMERI-JÄSENILLE: 
2 TUNTIA, 99 euroa!!!

Hoito alkaa selän hieronnalla, josta jatketaan rentoutta-
valla kasvohoidolla ihosi tarpeiden mukaan räätälöiden, 
esim. puhdistus, kosteutus tai kiinteytys.  

Kasvohoito sisältää pitkän hieronnan; n. 25 minuuttia, 
hierotaan kasvot & dekoltee-alue tai, jos on paljon puh-
distettavaa kasvoilla, niin dekoltee & kädet ja käsivarret. 

Hoito sisältää myös kestovärit ripsiin ja kulmiin, kulmien 
muotoilun sekä minimanikyyrin kynsien lakkauksella.

Ajanvaraus netissä: www.villavadelma.fi  
tai puhelimitse: 044 020 4750.
Tervetuloa!
Hanna

esimerkiksi inuliini ja frukto-
oligosakkaridit.  Prebiootit, 
hyvien bakteerien ravitsijat, 
tukevat ihon hyödyllisten 
mikrobien toimintaa ja edis-
tävät ihon luontaista puolus-

Ajanvaraus netissä: www.villavadelma.fi  
tai puhelimitse: 044 020 4750.

tävät ihon luontaista puolus-
tuskykyä; ne taistelevat muun 
muassa haitallisia aknea ai-

mikrobien toimintaa ja edis-
tävät ihon luontaista puolus-
tuskykyä; ne taistelevat muun 
muassa haitallisia aknea ai-

lestaan ovat imeytymätöntä 

UUTUUSHOITOUUTUUSHOITO
VILLA VADELMASSA:VILLA VADELMASSA:
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Kurkistus  
Perun keittiöön

1 bataatti,  
½ kg siikafilettä, kuhafilettä tai 
lohifilettä, (voi laittaa vaikka 
lohta ja siikaa) 
2 sitruunaa,      
3 limeä, muutama valkosipulin 
kynsi hienonnettuna, 
1 punasipuli,
 ½ avokado, 
1 tomaatti, pala inkivääriä, 
suolaa, mustapippuria, sokeria, 
ruukku korianteria/persilja ja/
tai habanero-chiliä, ripaus 
oliiviöljyä, canchita-siemeniä 
(”inkamaissi” eli rapeita mais-
sinjyviä). 
Jos käytät järvikalaa, niin se 
pitää pakastaa vähintään vuo-
rokaudeksi. 

Leikkaa pesty bataatti kuorineen 
kahden sentin viipaleiksi ja keitä 
kypsäksi suolatussa vedessä. Fi-
leoi kala ja leikkaa se kuutioik-
si. Samoin avokadon puolikas 
ja tomaatista vain malto. Purista 
limestä ja sitruunoista mehu ja 
yhdistä ne kulhossa, johon lisä-
tään hienonnettu chili, inkivääri, 

❦ Teksti ja kuvat: Rauni Mononen

Perulainen keittiö on yhdistelmä pe-
rinteisiä Andien alueen aineosia ja 
espanjalaista ruokakulttuuria.

Perulainen keittiö on viime aikoina 
ollut trendikästä. Se on nouseva keittiö 
maailmalla, moni uusi perulainen ravinto-
la avautuu ja on avautunut jo esimerkiksi 
Lontoossa, New Yorkissa, Miamissa. Pe-
ru on itsestään monen kulttuurin kohtaa-
mispaikka. Perussa maaperä on rikasta ja 
ilmasto suotuisaa, joten satolajikkeet ovat 
monimuotoisia ja sadot tuottavia. Ranni-
kolla meren antimet ovat yleisiä, mutta 
sisämaassa muunlaiset maukkaat ruoat 
ovat perinteisempiä.

Varsinkin Tyynenmeren rannikko, eri-
tyisesti Lima, jossa olin Etelä-Amerikan 

kiertueellani muutamia vuosia sitten, on 
tunnettu kala-antimistaan. Ystävämme 
veivät meidät rantaravintolaan, jossa 
muun muassa alkupaloiksi nautimme juu-
ri pyydetystä villilohesta tehtyä cevicheä, 
joka on yksi tunnetuimmista perulaisista 
ruokalajeista. Cevicheä tarjoillaan läpi 
lattarimaiden. Alun perin se on kotoisin 
Pohjois-Perusta, Piuran alueelta ajalta, 
jolloin moche-kulttuuri kukoisti, noin 
800 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. 
Resepti on säilynyt lähes 3000 vuotta 
muuttumattomana, vaikka nykyään ce-
vichestä onkin olemassa monia versi-
oita. Nykyään se on kansallisen ikonin 
asemassa. Kymmenen vuotta sitten se 
nimitettiin osaksi kansallista kulttuuri-

perintöä. Nyt jo useamman vuoden ajan 
on vuosittain vietetty omaa, ruokailijoille 
omistettua juhlapäivää heinäkuussa.

Ceviche, joka on limen ja sitruunan ha-
polla raakakypsennetty kalaruoka, kaik-
kein tärkeintä on se, että raaka-aineet 
ovat tuoreita. Vanhan uskomuksen mu-
kaan cevicheä ei pitäisi syödä lounasajan 
jälkeen, koska kala ei ole enää riittävän 
tuoretta. Happo muuttaa kalan proteiini-
rakennetta; samoin kuin kypsentäminen, 
siitä tulee vaaleaa ja kiinteää. Jos ceviche 
ei ole tulista, se ei perulaisten mielestä 
ole kunnon ceviche. Perussa onkin oma 
chililajikkeensa, jota käytetään monissa 
ruuissa.

 Ceviche:

korianteri, punasipuli ja valkosi-
puli. Mausta suolalla ja pippuril-
la. Kaada kastiketta kalan päälle 
niin paljon, että kalat peittyvät ja 
sekoita. Anna marinoitua vartista 
muutamaan tuntiin.

Asettele bataattiviipaleet tar-
joiluvadille ja marinoitu kala 
niiden päälle. Koristele canchi-
ta-maissilla. Sopii tarjota myös 
ruis- tai maissilastujen, perunan, 
leivän tai salaatin kanssa. Ce-
vichen kanssa voi nauttia vaikka 
olutta, mineraalivettä tai chicha 
moradaa, mustasta maissista 
keitettyä mehua, jota perulaiset 
juovat usein lounaalla. Juotava 
ei kuitenkaan ole välttämätöntä, 
sillä ceviche on sellaisenaan erit-
täin mehukasta. Liemi, leche de 
tiré, on cevichen sydän. Se kuu-
luu perinteen mukaan ryystää 
lautaselta ruokailun päätteeksi, 
mutta varovasti, sillä lientä pi-
detään myös varsin tehokkaana 
lemmenjuomana.                                 
Sano Provecho! (hyvää ruokaha-
lua) ja nauti.

Helmerin ruokanurkkaus

Perulainen keittiö
Perulaisessa ruokakulttuurissa yhdistyvät ikivanhat pai-
kalliset ruokaperinteet ja muualta maailmalta, kuten Es-
panjasta, Kiinasta, Italiasta, Länsi-Afrikasta ja Japanista 
tulleet vaikutteet. Peruun vaikutteet ovat kulkeutuneet 
niin espanjalaisten valloittajien kuin muidenkin siirto-
laisten mukana.

Perulaisen keittiön perusaineksia ovat kotoperäiset 
maissi, peruna, chili, kala ja espanjalaisten mukanaan 
tuomat riisi, pavut, keittobanaani sekä sian-, naudan- ja 
kananliha. Hedelmät ovat tärkeä osa ruokavaliota.

Perun ruokakulttuuri heijastaa maan jakoa kolmeen 
hyvin erilaiseen alueeseen: Tyynenmeren rannikkoon, 
Andien vuoristoon ja Amazonian sademetsäalueeseen. 
Kullakin alueella on omat, alueen raaka-aineisiin ja pe-
rinteisiin pohjautuvat ruoka- ja juomaperinteensä.
Lähde: Wikipedia

Rauni (edessä oik.) Liman rantaravintolassa Perussa  
ystävien seurassa vuonna 2004.
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Nauti joulunajan 
tapahtumista Helsingissä

Helsingin joulukausi voi virallisesti alkaa, kun Aleksan-
terinkadulle sytytetään jouluvalot marraskuun lopussa. 
Joulun alusaikaan kaupungin kaduilla ja kortteleissa käy 

kuhina, kun joulumyyjäiset houkuttelevat paikalle väkeä. Jou-
lun tunnelmasta voi nauttia myös lukuisissa joulukonserteissa 
ja yhteislaulutilaisuuksissa. Joulukausi päättyy ja uusi vuosi 
alkaa iloisilla uudenvuoden vastaanottajaisilla Kansalaistorilla 
Töölönlahden maisemissa.
Lähde: visithelsinki.fi

Tapahtumia:
❆ Aleksin joulukadun avajaiset 20.11. 
❆ Martin markkinat Kaapelitehtaalla 19.–20.11.
❆ Ateneumin joulumarkkinat 19.-20.11., Ateneu-
    min pohjakerroksessa
❆ Tuomaan markkinat Senaatintorilla 3.-22.12.
❆ Naisten Joulumessut Wanhassa Satamassa 2.-6.12. 
❆ Ornamon designjoulumyyjäiset Kaapelitehtaalla 2.-4.12.
❆ Joulumaailma Kolmen Sepän aukiolla 2.-23.12. ja 27.12.–7.1.
❆ Kaapelin joulu 9.-11.12. ja 16.- 18.12.
❆ Vanhan Joulutori 17.–23.12.
❆ Korjaamon joulumarkkinat 26.-27.11 ja 10.-11.12.
❆ Joulusauna Torikortteleissa 9.12.- 22.12.
❆ Talvisirkus Muisti, Hurjaruuth 3.11.–8.1.
❆ Seurasaaren joulu 11.12.
❆ Lucia-päivä ja -kulkue Senaatintorilla 13.12.
❆ Joulumusiikkia useissa kirkoissa ja konserttisaleissa.
❆ Uusivuosi Kansalaistorilla 31.12.
❆ Lasten uudenvuoden juhla 31.12. Suvilahden Kattilahallissa.
❆ Lux Helsinki 5.-9.1.17 keskustan alueella.

K
uv

a:
 L

iis
a 

K
ot

im
äk

i

HelmeritRSOn kenraali-harjoituksissa14.10.

Kenraaliharjoitus pidetään 
aina varsinaisen konsert-
tipäivän aamuna. Harjoi-

tuksessa soitetaan konsertin 
ohjelma läpi ja hiotaan vielä 
yksityiskohtia. Kenraalit tarjo-
avat ainutlaatuisen tilaisuuden 
seurata orkesterin työskente-
lyä.

Seuraava Helmereille varat-
tu (20 paikkaa) RSOn yleisö-
kenraali Musiikkitalossa on 

keskiviikkona 1.3.2017 klo 
10. Silloin sopraano Golda 
Schultz laulaa RSO:n solisti-
na Mozartin koskettavia kon-
serttiaarioita. Kapellimestari-
na John Storgårds.

RSO:n harjoituskonsertista 
tapahtumissa s. 16.

Helmerit RSOn kenraali-
harjoituksissa 14.10.2016
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Uutisia
Eläkeuudistus voimaan

ensi vuonna

Uudistuksen sisältö

Eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkeikää nostetaan vuoden 
2017 jälkeen kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes van-
huuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Uudet ikärajat koskevat 
vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Vuonna 1965 ja sen 
jälkeen syntyneiden eläkeikäraja kytketään elinajan keskimää-
räiseen kehitykseen vuodesta 2030 alkaen. 

Eläkettä karttuu 17 vuoden iästä lähtien kaikenikäisille 1,5 % 
koko palkasta vuodessa. Uusina eläkemuotoina käyttöön tulevat 
osittainen vanhuuseläke ja työuraeläke. Eläkkeen lykkäyskoro-
tus kannustaa jatkamaan työssä.

Keitä uudistus koskee?
Eläkeuudistus ei kosketa jo maksussa olevia eläkkeitä. Myös jo 
ansaitut eläkkeet ovat uudistuksen ulkopuolella. Vuoden 2017 
eläkeuudistus koskee vasta lain voimaantulon jälkeen karttuvia 
eläkkeitä.

Osittainen vanhuuseläke käyttöön
Työeläke uudistuu vuonna 2017. Osittainen vanhuuseläke on 
mahdollinen kaikille 61-vuotiaille ja tätä vanhemmille. Kerty-
neestä eläkkeestä voi ottaa maksuun joko neljänneksen (25 %) 
tai puolet (50 %). Varhentaminen pienentää nostettua eläkeosaa 
0,4 prosenttia kuukaudessa eli 4,8 prosenttia vuodessa.

Työssä jatkamista kannustetaan
Lykkäyskorotus palkitsee työuran jatkamisesta yli oman van-
huuseläkeiän. Jos eläkettä ei ota maksuun heti vanhuuseläkeiän 
alarajalla, eläkkeeseensä saa 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen 
jokaiselta kuukaudelta eli 4,8 % vuodessa.

Lähde: Eläkeuudistus.fi/Eläketurvakeskus
Tutustu eläkeuudistukseen: http://www.elakeuudistus.fi/

Olemme uusineet ja nykyaikaistaneet Helmerien nettisivut, 
www.helmeri.fi. Entiset sivut ovat palvelleet hyvin kymmenen 
vuotta, mutta niiden käyttöjärjestelmä tuli nyt niin sanotusti 
tiensä päähän. Samalla kotisivut saivat uuden pirteän ja nyky-
aikaisen ilmeen. Tapahtumat on jaoteltu aihealueittain, kuvin ja 
eri värein. Ne on nyt helppo löytää etusivulta. 

Uudet kotisivut otetaan käyttöön vielä tänä vuonna, marras-
kuun alkupuolella.

Tule tutustumaan Helmeri-sivuihin ja tapahtumiimme - il-
moittaudu mukaan!

Tervetuloa!
www.helmeri.fi

Helmerien nettisivut uudistuvat

Kutsu Helsingin Merkonomit 
ry:n syysvuosikokoukseen

Aika: torstai 10.11.2016  klo 18.00
Paikka: Helsingin Merkonomien toimisto, 

Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
  
TYÖJÄRJESTYS
1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltai-

suuden toteaminen
3.  Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsijoi-

den valinta
4.  Työjärjestyksen hyväksyminen
5.  Päätetään hallituksen jäsenten määrästä vuodelle 2017
6.  Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 
7.  Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
8.  Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2017
9.  Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen 

puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimie-
limien jäsenille maksettavien korvausten perusteista

10.  Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen ja 
seniorijäsenen jäsenmaksun  sekä mahdollisen liitty-
mismaksun suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun vä-
himmäismäärä.

11.  Hyväksytään talousarvio vuodelle 2017
12.  Päätetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palk-

kioista
13.  Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille 

varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2017 tilejä ja 
hallintoa

14.  Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
15.   Muut mahdolliset asiat
16.  Ilmoitusasiat
17.  Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilua
Tervetuloa!

  Helsingin Merkonomien hallitus
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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. 

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

La 12.11. klo 8.20
Päiväretki Turkuun

Kankaisten kartano Maskussa ja Turun Logomo:
”Kissa kuumalla katolla”

Matkaohjelma:                    
– Klo 8.20-10.35 Lähtö täsmällisesti Mikonkadun tilausajolaiturista 

PT Bus Oy:n bussilla suoraan Turun moottoritietä (E18, 180 km) 
kohti Maskua.

– Klo 10.45–11.45 Tutustumme Kankaisten kartanon mielenkiintoi-
seen historiaan (Kankaistentie 57) kahden oppaan luotsaamana.

– Klo 11.50–12.15 Ajamme 18 km (25 min) Turkuun ruokailemaan.
– Klo 12.25–13.25 Ravintola Julinia (Linnank. 18, 4. krs, 10 hen-

gen hissi). Nautimme testaamamme, runsaan noutopöytälounaan, 
johon kuuluu salaattipöytä, tuore talon leipä ja voi, juomina mm. 
makuvesiä, kotikalja, maito, keiton lisäksi 3 lämmintä ruokaa, jäl-
kiruoka ja kahvi. Lisätietoa http://www.ravintolajulinia.fi

 Ilmoitathan ruokarajoitteesi jo paikkaa varatessasi.                             
– Klo 13.30 Bussillamme n. 3 km ajo (10 min) Logomoon, Köyden-

punojank. 14. Takin voi jättää autoon (naulakkomaksu 2,50 €).
– Klo 14.00 Turun Kaupunginteatterin esitys Kissa kuumalla ka-

tolla
Lisätietoa: http://teatteri.turku.fi/turun-kaupunginteatteri/ohjel-
misto/kissa-kuumalla-katolla

Esityksen päätyttyä siirrymme bussiin ja kotimatkamme alkaa kohti 
Helsinkiä (169 km).
Liput jaan bussissa ja laitan käsiohjelman kiertämään. 
Hyvät paikat permannolla riveillä 6-8.
Matkapaketin hinta: 79,00 euroa, maksuviite: 29955
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Vetäjä: Irene Uimonen, SOK:n Eläke-Eevat
 

Ke 16.11. klo 17.00
Amedeo Modigliani -näyttely
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, 00100 Helsinki

Mieleenpainuvia muotokuvia, 
boheemia taiteilijaelämää ja aikalaisteoksia
Helmereille on varattu noin tunnin pituinen opastettu tutustumis-
kierros Ateneumin taidemuseon mielenkiintoiseen Amedeo Modiglia-
ni -näyttelyyn. Tapaamme noin kello 16.45 museon sisäpihalla 
museokaupan edustalla, jossa Helmeri-vetäjä jakaa näyttelytarrat.

Italialaisen taiteilijan Amedeo Modiglianin (1884–1920) retros-
pektiivinen näyttely nähdään Ateneumissa 28. lokakuuta 2016 alka-
en. Vain 35-vuotiaana kuuluisuutensa kynnyksellä kuollut taiteilija 
on nykyään yksi modernin taiteen kiinnostavimmista taiteilijoista. 
Kokonaisuus on toistaiseksi laajin Pohjoismaissa esillä ollut Modi-
gliani-näyttely.

Yksi näyttelyn keskeisiä aiheita on taidekeräilijä Roger 
Dutilleul’n hankkimat Modiglianit. Dutilleul’n Modigliani-kokoelma 
on yksi maailman laajimmista, joka on keskitetty Lillen modernin 
taiteen museoon Ranskassa. Ateneumiin vuonna 1955 hankittu Tai-

demaalari Léopold Survagen muotokuva (1918) on maalattu Modigli-
anin parhaana luomiskautena, jolloin taiteilija asui ja työskenteli 
Nizzassa.
Näyttely on esillä Lillessä ja Budapestissa ennen Helsinkiä. Näytte-
lyn ovat tuottaneet La Réunion des Musées Nationaux (RMN)/Grand 
Palais sekä Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain 
et d’art brut. Myös Helsingin kaupunki on mukana tukemassa Modi-
glianin näyttelyä.

Hinta: 19,00 euroa (sisältää pääsymaksun ja opastuksen),  
6 euroa Museokortilla (esitä kortti ennen lippujen lunastusta 
Helmeri-vetäjälle!). 
Maksuviite: 29900.
Ilmoittautumiset ja maksut 7.11. mennessä. 
Huom! Ilmoita lisätiedoissa, jos Sinulla on Museokortti mukana.

Helmeri-vetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.ateneum.fi
 

Ma 21.11. klo 17.00 – n. 19.30
Kuohuvaa ja Helmiä! -ilta  
House of Elliott
Meritullinkatu 4 B 28, 00170 Helsinki
 
Samppanjaa ja helmiä Helmereille
Helmeri-ryhmälle on varattu maanantai-
na 21.11. tilaisuus tutustua samppan-
jan ja helmien saloihin House of Elliot-
tin, suomalaisen korutalon, viehättävis-
sä tiloissa.

Maistelemme samppanjaa pikkusyötävän kera ja kuulemme esityk-
sen juomien kuningattaresta, sen historiasta, valmistuksesta, erilai-
sista laaduista ja oikeaoppisesta tarjoilusta.

Illan aikana saamme kuulla myös luennon helmistä ja niiden val-
mistuksesta. Lopuksi siirrymme showroomiin, jossa on mahdollisuus 
yhdessä kokeilla ja hankkia ihastuttavia helmikoruja joulunajan juh-
liin.

Hinta: 20,00 euroa/hlö (sis. cocktailpaloja ja samppanjaa), 
maksuviite: 29913
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.houseofelliott.fi

Ke 23.11. klo 19.00    
Meidän luokka -näytelmä 
Espoon Kaupunginteatterin Revontulihallissa 
Revontulentie 8, Tapiola, Espoo
 
Puolalaisen Tadeusz Slobodzianekin 
menestysnäytelmän kantaesitys Suomessa.
Meidän luokka on vahva ja koskettava tositapahtumiin perustuva 
kertomus luokkatovereista, joiden kohtalot kietoutuvat toisiinsa. 
Tarina sijoittuu Puolaan ja kulkee vuodesta 1935 vuoteen 2003. Yh-
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Tapahtumakalenteri
teiset lapsuuden leikit päättyvät, kun sota alkaa. 

Ohjaus: Satu Rasila. Näyttämöllä nähdään kymmenen maamme 
eturivin näyttelijää: Seela Sella, Raimo Grönberg, Timo Torikka, 
Wanda Dubiel, Jukka Rasila, Matti Onnismaa, Markus Riuttu, Susan-
na Haavisto, Samuel Karlsson ja Seppo Maijala.

Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Hinta: 32,00 euroa (norm. 35,00 e), maksuviite: 29832                      

Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat
Pirkko Mäkipää jakaa liput teatterin ala-aulassa klo 18.30 alkaen. 
http://www.espoonteatteri.fi/

Pe-su 25. – 27.11.
Helmerien pikkujoulumatka Budapestiin
BUDAPESTIN TUNNELMALLISET JOULUTORIT 

Helmerien 
pikkujoulumatkalle on 
lähdössä ilahduttavasti  
19 henkilöä.

Matkaohjelma: 
Perjantai 25.11. 
Lento Helsingistä Budapestiin klo 9.30 – 10.50. 
Lentokentältä lähdetään oppaan johdolla Budapestin kiertoajelulle, 
tutustumaan tähän hurmaavaan kaupunkiin. Kierroksella nähdään 
mm. Andrassy-bulevardi, Sankarten aukio, Kaupunginpuisto, Ooppe-
ra, Parlamenttitalo, sekä Budan linnan alue Tonavan Budan puolei-
sella kukkulalla. Kierroksen jälkeen majoitutaan ydinkeskustassa si-
jaitsevaan hotelliin. Hotellista kävellään yhteiselle lounaalle. Kol-
men ruokalajin lounaan jälkeen jaksetaan lähteä kävelyretkelle Bu-
dapestin joulutoreille. Retkellä nautitaan joulutorien ja jouluun val-
mistautuvan Budapestin tunnelmasta sekä lämmittävästä paikalli-
sesta jouluglögistä, forralt borista.  Opastetun kierroksen jälkeen on 
aikaa kierrellä toreja, tehdä ostoksia, nauttia glögiä. 
Lauantai 26.11. 
Hotelliaamiainen ja vapaata aikaa vaikkapa kierrellä Budapestin 
maailmankuulussa kauppahallissa, pulahtaa kylpylöiden kuumavesi-
altaisiin, vierailla museoissa. 
Alkuillasta adventin salonkikonsertti suomalaisen galleristin, Ari 
Kupsuksen taidesalongissa. Salonki sijaitsee Brody Sandor -kadulla 
vanhassa porvaristalossa. Samalla kadulla toimi aikoinaan Unkarin 
väliaikainen parlamentti ja kaikki talot kuuluivat aatelisille parla-
menttiedustajille.  Ari Kupsus vastaanottaa itse konserttivieraat, ja 
konsertin jälkeen nautitaan vielä lasilliset paikallista viiniä. 
Konsertin jälkeen siirrytään kolmen ruokalajin illalliselle tunnelmal-
liseen Karpatia-ravintolaan. 
Sunnuntai 27.11. 
Hotelliaamiainen ja uloskirjautuminen hotellista klo 12.00 mennes-
sä. Matkalaukut on mahdollista jättää hotellin säilytykseen ja päi-
vällä voi tehdä viimeiset jouluostokset, nauttia Budapestin upeista 
kylpylöistä tai risteillä vaikkapa Tonavalla. 
Bussikuljetus hotellilta lentokentälle klo 16.30 ja lento Budapestis-
ta Helsinkiin klo 19.20 – 22.40. 

Matkan hinta: 575,00 euroa, maksuviite: 29845
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.

Varausmaksu 150 euroa/matkustaja kahden viikon sisällä 
ilmoittautumisesta, loppumaksu 30.9. mennessä.   Lisämaksu 
yhden hengen huoneesta 100,00 euroa. 
Ole hyvä ja ilmoita matkaa varten Helmereihin kotiosoitteesi ja 
nimesi, kuten se on passissasi, kiitos.
Hotellitiedot: 
City Hotel Mátyás ***+, www.cityhotel.hu

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit, www.matka-agentit.fi

Ma 28.11. klo 19.00
Miika Nousiainen

Juurihoito
Kansallisteatteri
Pieni näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki 
 
Tarina hyvistä ihmisistä ja huonoista hampaista
Miika Nousiaisen uutuusromaaniin perustuva näytelmä tulee 
marraskuussa Kansallisteatteriin!
Elämässä on kolme suurta kysymystä: Kuka olet? Minne menet? 
Puudutetaanko?
Aleksis Meaneyn dramatisointi tuo Miika Nousiaisen upean uu-
tuusromaanin tuoreeltaan Kansallisteatteriin. Nousiaisen aiemmat 
romaanidramatisoinnit Maaninkavaara ja Metsäjätti ovat olleet Kan-
sallisteatterissa loppuunmyytyjä menestysteoksia.

Kantaesitys Pienellä näyttämöllä 16.11.
ROOLEISSA: Esa-Matti Long, Pirjo Lonka, Markku Maalismaa, Petri 
Manninen, Annika Poijärvi ja Anna-Riikka Rajanen
OHJAUS JA DRAMATISOINTI: Aleksis Meaney 

Hinta: 34,00 euroa (norm. 38,00 e), maksuviite: 29887
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Helmeri-vetäjä Merja Äimänen
www.kansallisteatteri.fi

Ma 5.12. klo 19.00
Seppo Parkkinen

CANTH
Kansallisteatteri
Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki
 
Kertomus uuden ajan ihmisistä - uutuus-
näytelmä marraskuussa Kansallisteatteriin

Minna Canth on 36-vuotias leski ja seitsemän alaikäisen yksin-
huoltaja, kun hän kirjoittaa ensimmäisen näytelmänsä. Eletään 
vuotta 1879. Suuriruhtinaanmaan rahvaasta koulitaan kulttuurikan-
saa. Vain seitsemän vuotta aiemmin perustettu Suomalainen Teatte-
ri janoaa kotimaisia näytelmiä − ja kunnianhimoinen Canth kirjoit-
taa. Émile Zola esikuvanaan hän haluaa tutkia ihmistä luonnontie-
teilijän täsmällisyydellä, mutta liian tarkasti näkemisellä on seu-
rauksensa. Äkkiä Canth on kohukirjailija, jonka ympärillä pyörivät 
Ida Aalbergin ja Juhani Ahon kaltaiset voimahahmot − kuin myös 
hänen kiivaat vastustajansa.

Historian henkilöt ja heidän kohtalonsa tulevat lihaksi Seppo 
Parkkisen ainutlaatuisessa uutuusnäytelmässä, joka luo vaikuttavan 
ja uusia näköaloja avaavan ajankuvan suomalaisen teatterielämän 
varhaisvuosilta. 

Kaisa Korhosen Suurelle näyttämölle ohjaaman esityksen 
rooleissa nähdään häikäisevä näyttelijäensemble. Nimiroolissa 
Minna Canthina esiintyy Cécile Orblin. Parkkisen ja Korhosen 
edellinen yhteistyö, Kansallisteatterissa nähty Vuosisadan 
rakkaustarinat (2013) oli arvostelu- ja yleisömenestys.

Kantaesitys Suurella näyttämöllä on 23.11.
Rooleissa: Kristiina Halttu, Olli Ikonen, Maria Kuusiluoma, Jussi 

Lehtonen, Pirjo Luoma-aho, Pihla Maalismaa, Pirjo Määttä, Harri 
Nousiainen, Elli Närjä, Cécile Orblin, Jukka Puotila, Eeva Putro, 
Seppo Pääkkönen ja Henri Tuominen. Ohjaus: Kaisa Korhonen.

Hinta: 38,00 euroa (norm. peruslippu 43,00 e), 
maksuviite: 29890
Ilmoittautumiset ja maksut 4.11. mennessä.
 
Helmeri-vetäjä: Merja Äimänen
www.kansallisteatteri.fi
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To 8.12. klo 15.00 - 17.00
Vierailu ulkoministeriöön
Laivastokatu 22 A, Merikasarmi, 00160 Helsinki
 
Helmereillä on ainutkertainen tilaisuus päästä tutustumaan ulkoasi-
ainministeriön toimintaan ja saada tietoa Suomen valtion roolista 
yritysten ulkomaankaupassa. Tilaisuus alkaa yleisesittelyllä ja jatkuu 
kierroksella päärakennuksessa soveltuvin osin. 
Tilaisuus kestää noin kaksi tuntia. Tule kuuntelemaan, miten ulko-
ministeriö pyrkii mahdollistamaan omalta osaltaan Suomen kansain-
välistä toimintaa.

Sitovat ilmoittautumiset 25.11. mennessä. 
Täynnä tällä hetkellä.
Tilaisuus on maksuton. 

Ulkoministeriöön tarvitaan ennakkoon nimilista. Ilmoita 
osallistujien nimet ilmoittautumisen yhteydessä.
Näin pääset perille: Raitiovaunu 4:lla. Lähelle pääsee myös 
raitiovaunulla 5 (kävelyä 500 m).
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Ti 13.12. klo 16.30
Renessanssi. Nyt! -näyttely
Kansallismuseo
Mannerheimintie 34, Helsinki

Renessanssi. Nyt! - Rafaelista Tizianiin 
- 1500-luvun maalauksia Italiasta
Helmereille on varattu tunnin opastettu kierros Kansallismuseon 
upeaan Renessanssi-näyttelyyn.
Opas vastaanottaa ryhmämme museon lippukassan luona.

Ensimmäistä kertaa Suomessa voi tutustua Rafaelin maalauksiin. 
Näyttely esittelee noin 50 maalauksen valikoiman Lombardiassa, Ve-
netsiassa ja Milanossa vaikuttaneiden italialaisten renessanssi-tai-
teilijoiden teoksia vuosilta 1500–1600. 

Rafael ja Tizian kuuluvat Leonardo da Vincin ja Michelangelon 
ohella italialaisen renessanssimaalauksen suurimpiin nimiin. Näytte-
lyssä on esillä ensimmäistä kertaa Suomessa myös muitten huomat-
tavien taiteilijoiden kuten Lorenzo Lotton, Tintoretton, Girolamo 
Romaninon ja Giovanni Battista Moronin maalauksia. Näyttelyyn tu-
lee esille töitä yli 20 eri taiteilijalta.

Hinta: 17,00 euroa (sisältää opastuksen ja lipun), 
Museokortilla 11,00 euroa 
Maksuviite: 29984
Ilmoittautumiset ja maksut 5.12. mennessä.
Huom! Ilmoita lisätiedoissa, että Sinulla on Museokortti. 
Ota se mukaan museoon ja esitä vetäjälle, kiitos.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Näyttely Kansallismuseossa 23.9.2016 - 15.1.2017. 
Museo on avoinna kello 18.00:aan. www.kansallismuseo.fi
 

Ke 11.1.2017 klo 16.30
Yayoi Kusama: In Infinity
HAM, Helsingin taidemuseo
Tennispalatsi, 2. krs
Eteläinen Rautatiekatu 8, 00100 Helsinki

Palloja HAMissa
Helmereille on varattu opastettu tutustumiskierros HAM-museon 
Yayoi Kusaman mielenkiintoiseen taidenäyttelyyn. Opastus kestää 
noin 50 minuuttia.

Tapaamme kello 16.15 taidemuseon lippukassan läheisyydessä.

Tapahtumakalenteri
HAMin vuosi 2016 huipentuu japanilaisen Yayoi Kusaman  

(s. 1929) takautuvaan näyttelyyn. Näyttely koostuu taiteilijan 
merkittävimmistä teoksista, joihin kuuluu maalauksia, veistoksia ja 
installaatioita.

In Infinity on ensimmäinen suuri retrospektiivinen katsaus Suo-
messa Kusaman taiteeseen. Näyttely kattaa taiteilijan uran varhai-
selta 1950-luvulta nykypäivään.

Yayoi Kusama tunnetaan erityisesti suurikokoisista tilateoksis-
taan, joissa katsoja voi tulla osaksi taiteilijan luomaa mielikuvituk-
sellista maailmaa. Niissä peilit ja vesi heijastavat loputtomasti pilk-
kuja, värejä, kurpitsoja tai palloja. Myös katsoja itse sulautuu osak-
si muotojen ja värien loputonta toistoa.

Yli 200 teoksen näyttelykokonaisuus koostuu maalauksista, pii-
rustuksista, veistoksista, videoista ja tilallisista installaatioista sekä 
performansseihin liittyvistä materiaaleista. In Infinity valottaa myös 
Kusaman suhdetta muotiin ja designiin.

Hinta: 14,00 euroa (sisältää opastuksen ja pääsylipun), 
Museokortilla 7,00 euroa (huom! kerro lisätiedoissa Museokortista 
ja ota se mukaan näyttelyyn).
Maksuviite: 29997
Ilmoittautumiset ja maksut 2.1. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Tutustu: www.hamhelsinki.fi
Näyttely on avoinna: 7.10.2016–22.1.2017. 
Museo on auki kello 19.00:ään. 

La-su 11.–12.2.2017
Helmerien musikaalimatka Tallinnaan

Mamma Mia -musikaali Nordea-konserttisalissa
 
Lähde Helmeri-ryhmässä Tallinnaan katsomaan Mamma Miaa!
Supersuosittu musikaali saa Viron ensi-iltansa Tarton Vanemuine- 
teatterissa marraskuussa 2016. 

Musikaali esitetään myös Tallinnassa Nordea-konserttisalissa, joka 
sijaitsee keskustassa lähellä Estonia-teatteria. Musikaalin esityskieli 
on viro, ennakkotietojen mukaan siinä on tekstitys englanniksi ja 
suomeksi.

Kukapa ei muistaisi iki-ihania Abban suosikkikappaleita ”Dancing 
Queen”, ”The Winner Takes it All”, ”Money, Money Money” ja ”Know-
ing Me, Knowing You”. Musikaali on englantilaisen Cathrine Johnso-
nin käsikirjoittama, ja se perustuu Abban musiikkiin. Musikaalin ni-
mi tulee Abban vuoden 1975 hitistä ”Mamma Mia”. Sen ensiesitys 
oli Lontoossa Prince Edward Theatre’ssa 6. huhtikuuta 1999. Musi-
kaalin on käynyt katsomassa yli 89 miljoonaa ihmistä ympäri maail-
man. Musikaalista on tehty myös samanniminen, erittäin suosittu 
elokuva vuonna 2008.

Matkaohjelma: (aikataulu sitoumuksetta)
Lauantai 11.2.2017 
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS -laivalla klo 11.30–
14.00. 

Viking XPRS lähtee Katajanokan terminaalista. Ryhmän käyttöön 
on varattu matkan ajaksi kokoustila laivan 7. kannen kokousosastol-
ta; klo 12.15 nautitaan kokoustilan aulassa salaattibuffet, joka si-
sältää hanaviinin/oluen/veden ja kahvin/teen. 

Saapuminen Tallinnaan, jossa opas ja bussi vastassa. Bussikulje-
tus Park Inn Central -hotelliin ja majoittuminen. 

Illalla Mamma Mia -musikaali Nordea Konserttisalissa (hotellilta 
noin 10–15 minuutin kävelymatka) klo 19.00. Opas jakaa musikaali-
liput, jotka ovat permantopaikoilla. Ovet ja baari avataan klo 18.00. 
Musikaali loppuu noin klo 21.30, yksi väliaika. 
Sunnuntai 12.2.2017 
Buffet-aamiainen ja vapaata aikaa vaikka ostoksille. Huoneiden luo-
vutus viimeistään klo 12.00. 

Matkatavarat voi jättää hotellin säilytykseen. Vapaa-aikaa noin 
kello 15.00:een. Bussikuljetus hotellista satamaan (ilman opasta). 
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Tapahtumakalenteri
Lähtö Tallinnasta Viking XPRS:llä klo 16.30, laivamatkan ajaksi on 

ryhmälle varattu kokoustila 7. kannen kokousosastolta (sis. kahvia, 
teetä, hedelmiä). Helsinkiin Katajanokan terminaaliin saavutaan klo 
19.00.

Matkan hinta: 223,00 euroa, maksuviite: 29968
Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 40,00 euroa. Yksinmatkusta-
van pitää ottaa yhden hengen huone, jollei huonekaveria löydy. Ky-
sy meiltä mahdollisesti toisesta yksin matkustavasta Helmeristä.
Hintaan sisältyy:
* laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS -laivalla 
* ryhmän kokoustila Helsinki-Tallinna-Helsinki -laivamatkoilla 
* matkaohjelman mukaiset kuljetukset Tallinnassa 
* majoitus jaetussa kahden hengen standard-luokan huoneessa Park 
Inn Central -hotellissa 
* hotelliaamiainen ja lauantaina 11.2. laivamatkalla salaattibuffet 
sisältäen ruokajuoman: hanaviini/olut/vesi 
* permantolippu Mamma Mia -musikaaliin

Ennakkomaksu 75,00 euroa/hlö ilmoittautumisen yhteydessä ja 
loppumaksu 40 vrk ennen matkan alkua. 
HUOM! Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan syntymäaika, mat-
kapuhelimen numero ja kotiosoite. Lopullinen matkaohjelma pos-
titetaan noin kaksi viikkoa ennen matkan alkua kotiosoitteeseen.
Laiva-aikataulu:
Helsinki – Tallinna Viking XPRS klo 11.30–14.00
Tallinna – Helsinki Viking XPRS klo 16.30-16.30

Hotelli:
Park Inn by Radisson Central Tallinn ***+ 
http://www.parkinn.com/hotel-centraltallinn
Ydinkeskustassa lähellä Vanhaakaupunkia sijaitseva hotelli. Kahvila-
ravintola, kokoustiloja, sauna, kauneushoitola. 245 huonetta, joissa 
wc, kylpy/suihku, hiustenkuivaaja, TV, puhelin, internet- yhteys, il-
mastointi, minibaari. Suurimmasta osasta huoneita on näkymä sisä-
pihalle.
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä               
Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Suomen 
Matka-Agentit Oy. Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja 
sekä Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja: 
http://matka-agentit.fi/hyva-tietaa/matka-agenttien-erityisehdot/.  

Ke 1.3.2017 klo 10.00 Huom. aika!
RSO:n kenraaliharjoitus
John Storgårds & Golda Schultz
Radion sinfoniaorkesteri 
Musiikkitalo, konserttisali

John Storgårds, kapellimestari
Golda Schultz, sopraano

Ernest Pingoud: Suurkaupungin kasvot
W. A. Mozart: Misera, dove son K369
W. A. Mozart: Vado, ma dove K 583
W. A. Mozart: Non più di fiori, aaria oopperasta La Clemenza di Tito
John Adams: City Noir

Baijerin valtionoopperaan kiinnitetty eteläafrikkalainen sopraano 
Golda Schultz on oopperamaailman uusia kuumia nimiä. Rooli Ruu- 
suritarin Sophiena Salzburgin musiikkijuhlilla (2015) oli suurmenes-
tys, ja sen jälkeen on tapahtunut vaikka ja mitä. Mozartin aariat 
tarjoavat sekä loisteliasta showta että koskettavaa sielunvuodatus-
ta. Ohjelmaa kehystävät urbaanit orkesterirunot, Pingoud’n konero-
manttinen balettimusiikki Suurkaupungin kasvot ja Adamsin kovaksi 
keitetty säveldekkari City Noir. 

Kenraaliharjoitukset ovat ilmaisia ja niihin pääsee ainoastaan ryh-

miä ennakkovarauksella. Kenraaliharjoitukset alkavat klo 10 ja päät-
tyvät viimeistään klo 13. Kenraalin paussilla on mahdollista pois-
tua, jos koko kenraalin kuunteleminen tuntuu liian pitkältä. Paussi 
on viimeistään klo 11.30 ja poistua voi ainoastaan paussilla. Ken-
raalissa soitetaan läpi illan konsertin ohjelma ja se saattaa sisältää 
myös jonkin verran teosten harjoitusta. Päättymisaika on viitteel- 
linen, koska ei voi etukäteen tietää, kuinka paljon harjoitusta ken- 
raaliharjoitus sisältää.

Sitovat ilmoittautumiset 15.2.2017 mennessä.
Tilaisuus on maksuton.

Ryhmän koko 20 henkilöä. Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40. 
Käytössä on maksuton ja valvottu narikka. Musiikkitalon kahvilan 
palvelut ovat avoinna.

Kaikki paikat ovat etupermannolla. Ryhmämme ohjataan pääaulasta 
konserttisaliin.
Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä www.helmeri.fi.

Helmerivetäjä Liisa Kotimäki 
www.musiikkitalo.fi

Ma – ma 10 – 17.4.2017
Helmerien pääsiäismatka

Arvoituksellinen Jordania - 
Aurinkoinen Akaba 

Muutimme ensi vuoden Helmerin pää-
siäismatkan Jordanian matkaksi, joka 
uutuuskohteena kiinnosti jäseniäm-
me. Kevät on ilmastonsa puolestakin 
sopivaa aikaa matkustaa tähän mie-
lenkiintoiseen kohteeseen. 

Suomalaisille tuttu Jordania tarjoaa kävijälleen sylikaupalla vieraan-
varaisuutta, ylvästä kulttuuria, upeita historiallisia nähtävyyksiä ja 
stressitöntä lepolomaa Akabassa. Jo suora lento jordanialaisella 
Royal Wings -lentoyhtiöllä on elämys, onhan sen omistajayhtiö 
Royal Jordanian osa Oneworld-allianssia.  Ensimmäiset suorat tilaus-
lennot Suomesta Jordanian Akabaan tehtiin jo vuonna 1988.

Punaisen meren pohjukassa sijaitseva Akaba on rento ja rauhalli-
nen rantalomakohde. Se on myös Jordanian ainoa satamakaupunki. 
Akabanlahden alue kuuluu maailman parhaimpiin sukellusvesiin. 
Akabanlahden vesi on kirkasta ja lämmintä ympäri vuoden, talvella-
kin yleensä yli 20 astetta. Akaban rannat ovat hienohiekkaisia ja 
loivasti syveneviä.  Akabassa on sukelluskeskuksia, joista voi vuok-
rata sukellus- ja snorklausvälineitä.

Akaban keskusta on tyypillinen pieni arabikaupunki basaarikatui-
neen, moskeijoineen ja paikallisine ravintoloineen. Kaupungilla ja 
hotelleissa on ravintoloita, jotka tarjoavat maukasta ja edullista 
ruokaa. Iltaelämä Akabassa on rauhallista.

Matkan hinta: 995,00 euroa, maksuviite: 30012

Huom! Ilmoittaudu 18.11. mennessä, jotta tiedämme, onko matkalle 
lähdössä riittävästi osallistujia ja matka siten toteutuu! 
Varausmaksun, 250 euroa, maksupäivän ilmoitamme sen jälkeen. 

Ilmoittautumiset ja maksut:
Hintaan sisältyy: * Royal Wingsin tilauslennot Helsinki-Akaba-Hel-
sinki veroineen * lentokenttäkuljetukset * 7 vrk majoitus jaetussa 
kahden hengen huoneessa aamiaisella * matkaohjelman mukaiset 
retket: Petra, Wadi Rumin autiomaa *tervetulolounas tiistaina ja 
läksiäisillallinen sunnuntaina* suomenkielisen oppaan palvelut.
Lisämaksusta
* Lisämaksu yhden hengen huoneesta 115,00 euro. 
Yksinmatkustavan on pitää varata yhden hengen huone. Kysy yhdis-
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Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin
Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi, 
puhelin: 050 428 5588.
Osallistumismaksut tilille:  
FI88 1270 3000 1009 95.

Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman 
tilillemme. 

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

tyksestä toisia yksin matkustavia Helmereitä huonekaveriksi.
* Parvekkeellinen huone
Lentoaikataulu: Royal Wings, Airbus A320  
Helsinki - Akaba RJ6856 klo 14.45-19.40
Akaba - Helsinki RJ6857 klo 09.00-14.00

Lentohintaan sisältyy 20 kg matkatavara, 7 kg käsimatkatavara ja 
istumapaikka turistiluokassa. Lennoilla on myynnissä aterioita, 
pientä purtavaa ja juomia. Akaban lentokenttä sijaitsee noin 15 
minuutin ajomatkan päässä Akaban keskustasta.

Matkaohjelma:  
Maanantai
Lento Helsingistä Akabaan, kuljetus hotelliin oppaan johdolla. 
Tiistai  – Sunnuntai 
Tarkka viikko-ohjelma ei vielä selvillä. 

Hintaan sisältyvät seuraavat retket: 
Petra
Petra on mahtava ja salaperäinen kalliokaupunki nabatealaisten 
ajoilta. Ruusunpunaiseen kallioon kaksi tuhatta vuotta sitten ha-
kattu kaupunki on kapean solan päässä ja ehdottomasti näkemisen 
arvoinen. Petraa pidetään koko Lähi-idän tärkeimpänä nähtävyyte-
nä ja maailman kahdeksantena ihmeenä. Osa retkestä tehdään ja-
lan tai hevosella ratsastaen.  Retken hintaan sisältyy lounas.  

Wadi Rum
Noin tunnin ajomatkan päässä Akabasta sijaitsee Wadi Rum. Erä-
maasta nousee tornimaisia kallioita, jotka näyttävät siltä kuin nii-
den päälle olisi aikojen alussa valettu sulaa laavaa. Wadi Rumissa 
aika on pysähtynyt ja lyönyt leimansa maisemaan mm. tuhansia 
vuosia vanhojen kalliopiirrosten muodossa. Hintaan sisältyy jeep-
pisafari ja aikainen illallinen beduiinileirissä. 

Lisämaksusta myös mahdollista: 
Kuollut meri
Jordanvirta kiemurtelee pohjoisesta pitkin Jordanin laaksoa ja 
päättyy Kuolleeseen mereen, maailman matalimpaan paikkaan 400 
metriä merenpinnan alapuolelle. Kuollut meri on poikkeuksellinen 
nähtävyys. Korkean suolapitoisuuden (jopa yli 30 %) vuoksi ei 
Kuolleessa meressä ole elämää. Suolapitoisuus tekee uimisesta 
varsin erikoisen kokemuksen, vedessä voi kellua, lukea kirjaa ja 
nauttia vain veden kantavuudesta! Kokopäiväretkeen sisältyy kul-
jetukset ja lounas. 
Retkihinta: aikuiset 97 e/hlö, lapset 2 – 11 vuotta 48,50 ehlö .

Maanantai Kuljetus lentokentälle ja paluulento takaisin Helsinkiin

Hotelli:
My Hotel***
Al Nahda Street, 77110 Akaba, Jordania
Keskitasoinen hotelli kaupunkialueella kävelymatkan päässä Aka-
ban kaupungin rannasta. Hotellissa on uima-allas ja baari katolla, 
ravintola, ilmainen WiFi. Huoneissa on suihku wc, puhelin, ilmas-
tointi, kahvinkeitin, hiustenkuivaaja ja tallelokero. Hotellissa ei 
myydä alkoholia. Huoneita yhteensä 63 kpl.  

Huom! 
PASSI JA VIISUMI 
Passin on oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen. Jordanian ryhmä-
viisumia varten tarvitsemme valokopion passistanne viimeistään 6 
viikkoa ennen matkaa toimistoomme. Saat viisumin passiisi Aka-
ban lentokentällä saapumisen yhteydessä.
 
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä vastuullisen 
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.  

www.matka-agentit.fi 

Ke 15.11.2017 klo 19.00
Kalevalanmaa-baletti
Suomen Kansallisooppera
 
Kenneth Greven uusi historiallinen baletti  
– Suomi 100 -juhlavuoden suursatsaus
Kenneth Greven uusi teos ylittää taidemuotojen rajoja. Kansallis-
oopperan ja -baletin yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden suursat- 
saus on järkälemäinen teos Suomen historiasta ja tulevaisuudesta.
Tarina ammentaa häpeilemättä tämän maan historian ja kulttuurin 
merkkipaaluista ja yhdistää rohkeasti eri taidemuotoja keskenään. 
Lopputuloksena on leikkisä, hullu ja koskettava teos, joka voi syn-
tyä vain ulkopuolisen silmin. 

Suomen historian ikonisissa hetkissä soivat suomalaiset musiik-
kimuistot yli genrerajojen. Musiikin koostaa Tuomas Kantelinen, 
joka säveltää mukaan myös aivan uutta. Näyttämölle nousevat 
harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen ja kansanmusiikkiyhtye 
Värttinä. Mukana on myös Kansallisoopperan kuoro ja suuri orkes-
teri.
 
Hinta: 84,00 euroa (perushinta 96,00 euroa), ei opiskelija- eikä 
nuorisolippuja.
Maksuviite: 29971
Ilmoittautumiset ja maksut 31.12.16 mennessä!
Erinomaiset B-ryhmän keskipermannon paikat riveillä 7-10. 

Suositusikäraja 9-vuotiaasta ylöspäin.
Saat liput Irene Uimoselta viimeistään puolta tuntia ennen esitys-
tä Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta 
heti vasemmalla.
Lipun hintaan halukkaille kuuluu tunnelmaan virittävä kierros ta-
lon uumenissa ennen esitystä.

Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat
www.oopperabaletti.fi

Teatterivarauksia vuodelle 2017
Helmereille on varattu paikkoja Helsingin kaupunginteatterin 
uutuusnäytelmiin:
21.2. Kirka, surun pyyhin silmistäin
22.3. Tenorit liemessä
7.3.   Mieletön Metodi
16.3. Saikkua, kiitos

Huippubalettia Kansallisoopperassa
Sekä lippuja pietarilaisen balettiryhmän vierailuesitykseen:
15.1. klo 13.00 Eifman Ballet Rodin

Tiedot teatteri- ja balettiuutuuksista löydät Helmerien 
nettisivuilta: www.helmeri.fi
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Helmerien tapahtumakalenteri 2016-2017
Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
2016
To 10.11. 18.00 Yhdistyksen syysvuosikokous
La 12.11. 08.20 Kissa kuumalla katolla, Turun retki 79,00 e, 29955
Ke 16.11. 17.00 Amedeo Modigliani, Ateneum 19,00 e, 29900
Ma 21.11. 17.00 Kuohuvaa ja Helmiä -ilta 20,00 e, 29913
Ke 23.11. 19.00 Meidän luokka, Espoon kaupunginteatteri 32,00 e, 29832
Pe-su 25. – 27.11. Pikkujoulumatka Budapestiin 575,00 e, 29845
Ma 29.11. 19.00 Juurihoito, Kansallisteatteri 34,00 e, 29887
Ma 5.12. 19.00 Canth, Kansallisteatteri 38,00 e, 29890
To 8.12. 15.00 Vierailu ulkoministeriöön maksuton
Ti 13.12. 16.30 Renessanssi. Nyt!, Kansallismuseo 17,00 e, 29984

2017
Ke 11.1. 16.30 Yayoi Kusama: In Infi nity, HAM 14,00 e, 29997
Su 15.1. 13.00 Eifman Ballet, Kansallisooppera 84/72 e, 30009
La-su 11.–12.2. Mamma Mia -musikaalimatka, Tallinna 223,00 e, 29968
Ke 1.3. 10.00 RSO:n kenraaliharjoitus, Musiikkitalo maksuton
Ma-ma 10.–17.4. Pääsiäismatka Jordaniaan 995,00 e, 30012
Ke 15.11. 19.00 Kalevalanmaa-baletti, Kansallisooppera 84,00 e, 29971

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

TILAA ESITEEMME!

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

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

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

JOULUN AJAN 
MATKAT

PÄHKINÄNSÄRKIJÄ
-baletti Tallinnassa
• 10. – 11.12.  ....................................................145,-
RIIKA
• 22. – 26.12. alk. ..................... 365,-
PRAHA
• 22. – 26.12. alk. ..................... 895,-
BUDAPEST
• 22. – 26.12.  ...........................................985,-
Cantervillan kartano 
VIROSSA
• 23. – 26.12.  ...........................................330,-

TILAA ESITEEMME!

TEEMA- JA 
KIERTOMATKAT

Matka
agentit

Pitkät lomat ESPANJAN 
AURINKORANNIKOLLA
• 28.1. – 3.3. alk. ........................................1.190,-
• 1.2. – 15.3. alk.  ........................................1.240,-
Patikointia ANDALUSIASSA
• 2. – 9.4.  ..............................................................................895,-
PEKING, SHANGHAI, SUZHOU 
• 2. – 10.4.  ..................................................................1.865,-
Agatha Christien ENGLANTI 
• 19. – 23.4.  ............................................................1.365,-
Jangtse-joen risteily
ja SHANGHAI
• 1. – 9.5. alk. .......................................................1.965,-
RANSKAN Riviera 
– Nizza, Eze, Antibes, Cannes, 
St. Paul de Vence, Monaco, Cap Ferrat
• 2. – 7.5.  ......................................................................1.425,-

Maailmantähti, tenori
JOSE CARRERAS
Budapestissa
sis. myös konserttilippu, 2 lounasta,
iltaristeily Tonavalla,
kaupunkikiertoajelu, viiniretki.

• 20. – 22.1. alk.  ..........................................................725,-

Lumoava 
ANDREA BOCELLI
Tukholmassa  
Lento-laivamatka Tukholmaan  
ja upea konsertti Globenilla 25.2.
Pyydä tarjous – räätälöimme Sinulle 
oman matkan!

Alk. 355,- sis. lento Hki-Tukholma,
Viking Linen laivamatka Tukholma-Hki 
A-luokan hytissä, 1 yö hotellissa, 
aamiainen, konserttilippu. 

Saarenmaan 
OOPPERAPÄIVÄT
Upea kesätapahtuma Kuressaaren
keskiaikaisessa Piispanlinnassa: 
matkan kohokohtana Verdin 
Naamiohuvit sekä oopperagaala.
Matkalla myös saarikierros, 
1 illallinen, 1 lounas, 1 keittolounas.

• 20. – 23.7. alk. ......................................................... 610,-

2017

Matka
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Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
2016
To 10.11. 18.00 Yhdistyksen syysvuosikokous
La 12.11. 08.20 Kissa kuumalla katolla, Turun retki 79,00 e, 29955
Ke 16.11. 17.00 Amedeo Modigliani, Ateneum 19,00 e, 29900
Ma 21.11. 17.00 Kuohuvaa ja Helmiä -ilta 20,00 e, 29913
Ke 23.11. 19.00 Meidän luokka, Espoon kaupunginteatteri 32,00 e, 29832
Pe-su 25. – 27.11. Pikkujoulumatka Budapestiin 575,00 e, 29845
Ma 29.11. 19.00 Juurihoito, Kansallisteatteri 34,00 e, 29887
Ma 5.12. 19.00 Canth, Kansallisteatteri 38,00 e, 29890
To 8.12. 15.00 Vierailu ulkoministeriöön maksuton
Ti 13.12. 16.30 Renessanssi. Nyt!, Kansallismuseo 17,00 e, 29984

2017
Ke 11.1. 16.30 Yayoi Kusama: In Infi nity, HAM 14,00 e, 29997
Su 15.1. 13.00 Eifman Ballet, Kansallisooppera 84/72 e, 30009
La-su 11.–12.2. Mamma Mia -musikaalimatka, Tallinna 223,00 e, 29968
Ke 1.3. 10.00 RSO:n kenraaliharjoitus, Musiikkitalo maksuton
Ma-ma 10.–17.4. Pääsiäismatka Jordaniaan 995,00 e, 30012
Ke 15.11. 19.00 Kalevalanmaa-baletti, Kansallisooppera 84,00 e, 29971

TYÖTTÖMYYSKASSAN YHTEYSTIEDOT

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2016
– lehti

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

Varsinaiset jäsenet: 

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

Liisa Kotimäki, 1. varapuheenjohtaja  
Puhelin 050 5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi 

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

Rauni Mononen , 2. varapuheenjohtaja
Puhelin 050 5148 321
rauni.mononen(at)elisanet.fi

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

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

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

Varajäsenet: 

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

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

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

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

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

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

Työttömyyskassa Nomitin sekä Journalistien 
ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan 
yhteinen nimi on Työttömyyskassa Finka. 

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

http://finka.fi/

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

Työttömyyskassa Finka 



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

JÄSENEDUT

JÄSENMAKSU
●	 Jäsenmaksun suuruus ainoastaan
 95 euroa koko kalenterivuosi 2016
 Seniorijäsenyys (yli 65 v) 49 euroa
 Opiskelijajäsenyys 0 euroa
●	 Kaikki jäsenmaksut ovat verotuksessa  
 vähennyskelpoisia!

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

Täytä 
jäsenhakemus 
www.smyl.fi

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

Liittymislomake www.smyl.fi 
SMYL - SINUN LIITTOSI - 

Liity Helsingin Merkonomien jäseneksi heti! 
Tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme molemmat! 

LIITY HETI!
www.smyl.fi

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

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

www.holidayclub.fi

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