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Toteutuneet tapahtumat ilahduttavat

Pääkirjoitus

Kaikissa elämämme vaiheissa on aineksia  
iloon, niistä on vain otettava vaarin.
(Espanjalainen sananlasku)
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Pitkän odottelun ja monien Helmeri-
tapahtumien peruuntumisten jälkeen 
tuntuu ihmeelliseltä, että syksyn ka-

lenteri on täyttynyt matkasta, teattereista 
ja museovierailuista. 

Hienoa, että kauan odotettu matkam-
me Ranskan samppanjaseudulle toteutui 
tänä syksynä. Matka oli tarkoitus tehdä jo 
viime vuoden syyskuussa, mutta silloin 
se ei koronatilanteen vuoksi onnistunut. 
Katsoin, että edellinen Helmeri-matka oli 
vuoden 2019 syksyllä Lontooseen, tee-
mana Kuninkaallinen Lontoo. Siis kaksi 
vuotta meni ennen kuin meillä oli mah-
dollisuus jälleen matkustaa yhdessä ulko-
maille. Siksi tuntui niin hienolta päästä 
matkalle Ranskan Champagnen maakun-
taan. Siellä kupli paitsi jalo juoma myös 
osallistujien ilo yhdessä olosta ja vapau-
desta. Ranskassa oleskelu tuntui terveys-
turvallisemmalta kuin Suomessa. Vaik-
ka koronan ilmaantumisluku on alempi 
kuin meillä, siellä noudatetaan kaikissa 

julkisissa sisätiloissa tiukkoja rajoituk-
sia: maskipakkoa, EU-koronatodistusta 
ja henkilömäärärajoituksia. Maskeja käy-
tettiin kiitettävästi ja koronatodistusten 
tarkastaminen toimi nopeasti, eikä sora-
ääniä kuulunut.

Monille jäsenillemme teattereiden ja 
museoiden avautuminen on tuonut uutta 
iloa elämään. Usein olen kuullut kiitolli-
suutta siitä, kun on päässyt ensimmäistä 
kertaa puoleentoista vuoteen teatteriin. 
On kuin uusi elämä alkaisi.

Paitsi piristystä matkoista ja kulttuu-
rielämyksistä, sitä saa myös hemmotte-
luhoidoista. Helmerien entinen hallituk-
sen jäsen Hanna Kukkonen kertoo tässä 
numerossa unelma-ammatistaan. Hän 
siirtyi aikanaan myynnin ja markkinoin-
nin töistä kauneudenhoitoalalle. Opiske- 
li kosmetologiksi ja perusti oman yri- 
tyksen. Hanna tuntee iloa, kun voi tuot- 
taa hyvää oloa toisille.

Kun kokoontumisrajoitukset syksyllä 

lieventyivät, myös Helmereiden vuosi-
kokouksia alettiin järjestää. Vuosikoko-
ukset siirtyivät muutaman kerran tänä 
vuonna – kuten viime vuonnakin – ko-
ronan vuoksi. Kevätkokouksen pidimme 
nyt syyskuussa, syyskokouksen vuoro on 
9. marraskuuta. Syyskokouksessa pääte-
tään ensi vuoden asioista: hallituksesta, 
toiminnasta ja taloudesta. Kannattaa olla 
mukana ja vaikuttaa.

Tervetuloa mukaan myös tämän lop-
puvuoden ja tulevan vuoden Helmeri-
tapahtumiin. Toivottavasti tautitilanne 
vähitellen helpottuu rokotusten ansiosta 
ja päästään taas normaalitilanteeseen. 

Hyvää loppuvuotta ja  
Joulunajan odotusta!

Merja Äimänen 
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Pitkään odotettu Helmeri-matka 
Ranskan Champagnen maakun-
taan, tuohon samppanjan ystävi-

en ”pyhiinvaelluskohteeseen”, toteutui 
lokakuun alkupuolella neljän päivän 
pituisena perjantai-maanantai-matka-
na. Meitä oli mukavan kokoinen 15 
hengen Helmeri-ryhmä, jota johdatti 

samppanjan saloihin Ranskassa asuva 
suomalainen opas Minna Larkovirta. 
Koko matkan ajan käytössämme oli 
sama bussi ja bussinkuljettaja, muka-
va ranskalainen nuori nainen, Gaëlle. 
Asuimme matkan ajan noin 200 000 
asukkaan Reimsissä, joka elää samp-
panjasta. 

Samppanjamatka peruuntui viime 
syksynä koronapandemian vuoksi, 
nytkin huolestuneina odotimme, on-
nistuuko se tänäkään vuonna. Onneksi 
ihastuttava matkamme toteutui. Ter-
veysturvallisuus oli Ranskassa hoidet-
tu hyvin: maskit ja EU-koronapassit 
vaadittiin kaikissa julkisissa sisäti-
loissa, vaikkei koko Ranskassa, saati 
rauhallisella Champagnen alueella, ole 
pahaa koronatilannetta – päin vastoin 
parempi kuin Suomessa.

❦ Teksti: Merja Äimänen Kuvat: Merja Äimänen, 
Minna Larkovirta, Päivi Särkiniemi

Helmerit Champagnessa8.-11.10.2021

Rentoutusta kauniina tulopäivänä Moët & 
Chandonin puutarhassa Épernayssa.

Hieno päivä maaseuturetkellä viininviljelysalueilla: maisemia ihaillen, hyvää ruokaa ja samppanjaa välillä nauttien.

Kuplivia päiviä samppanjan 
ystäville
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Kauniista syyspäivistä, 
hyvästä ruoasta ja tietys-
ti kuplivasta samppanjasta 
saimme nauttia matkallam-
me. Ensimmäisen päivänä 
matkustimme bussilla Parii-
sin kentältä suoraan samp-
panjapääkaupunkiin, noin 
20 000 asukkaan vauraa-
seen Épernay´hin. Söimme 
siellä erinomaisen lounaan 

lyalueille, joilla samppanjary-
päleitä - Chardonnayta, Pinot 
Noiria ja Pinot Meunieria - 
kasvatetaan. Hyvin hoidettuja 
viinitarhoja on silmänkanta-
mattomiin. Alueen maisema 
on kauniin kumpuilevaa ja vii-
nitarhojen lomassa on viehät-
täviä pikkukyliä. Vierailimme 
matkalla viinimuseona toimi-
vassa samppanjamajakassa 
Verzenayssa Montagne de 
Reims´in viinialueella. Rans-
kalaisen tuhdin ”majatalolou-
naan” nautimme Moussyssa, 
jonka jälkeen matkasimme 
Champagne Milan -samppan-
jatilalle maistiaisiin. Samp-
panjaa tuottava perheyritys 
Milan sijaitsee Grand Cru de 
Champage -alueella. Mukava 
oli käydä tutustumassa toimin- käydä tutustumassa toimin- toimin-
taan pienellä samppanjatilalla 
– erilainen kokemus kuin suu-
ri, hieno samppanjatalo.

Sunnuntain kohteena Reim-
sissä olikin vuorossa taas iso 
ja kuuluisa samppanjatalo, 
Taittinger – siis ranskalaisit-
tain lausuttuna ”tettääntsäär”, 
kuten Minna meitä opetti. 
Hieno historiallinen samp-
panjatalo, jonka upeat samp-

ja tutustuimme sen jälkeen 
maailmankuuluun Moët & 
Chandonin samppanjataloon 
ja sen maanalaisiin samppan- 
jakellareihin, joita on peräti 
28 kilometriä. Myös samppan- 
japulloja siellä on miljoonia 
– muun muassa luksusmerkki 
Dom Pérignonia.

Toisena päivänä teimme ret-
ken maaseudulle, viininvilje-

panjakellarit ovat vuosituhan-
sia vanhoissa luolissa, niitä-
kin riittää kilometrikaupalla 
Reimsin syvyyksissä.

Iltapäivällä oli aikaa tutustua 
Reimsin vanhaan kaupunkiin 
ja sen moniin nähtävyyksiin, 
ensisijaisena kohteena tietys-
ti Reimsin katedraali Notre 
Dame, Unescon maailmanpe-
rintökohde, jossa on kruunat-
tu vuosisatojen aikana suurin 
osa Ranskan kuninkaallisista.

Maanantaina menomatkal-
la Pariisiin vierailimme aa-
mulla – ilman ollessa sumui-
nen ja vielä viileä – jännit-
tävässä maaseutukohteessa: 
L´Escargotière des Lacs -eta-
natilalla, jossa meitä tutustu-
tettiin etanoiden kasvatukseen 
ja niistä ruoan valmistukseen. 
Erilaiset etanamaistiaiset oli-
vat yllättävän hyviä – itse ostin 
kotituliaiseksi etanoista ja pap-
rikasta valmistettua terriiniä.

Lounaspaikkamme oli ihas- 
tuttavassa, keskiaikaisen oloi- 
sessa, noin 60 000 tuhannen  
asukkaan pikkukaupungissa  
Troyes´ssa, jossa on upei- 
ta kirkkoja ja lasimaalauk- 
sia.1200-luvulla kaupunki tu-
li tunnetuksi suurten mestarei- 
den lasitaiteesta. Yhdessä ko- 
meassa kirkossa ehdimme käy- 
däkin ihailemassa lasi-ikku-
noita.

Kupliva, hieno matka kaikin 
puolin. Paljon ehdimme nähdä 
neljässäkin päivässä. Tämä oli 
meille kaikille piristävä, kauan 
kaivattu ulkomaanmatka koro- koro-
narajoitusten jälkeen – myös 
järjestäjille. Kiitos oppaamme 
Minna ja mukava Helmeri-
ryhmämme.

Sunnuntain vietimme Reimsin kaupungissa.

Tutustuimme Reimsissä  
myös kuuluisaan  
Taittinger-samppanja-
taloon.

Kuvat alla: Paluumatkalla vie-
railimme maalaiskylän etanati-
lalla, jossa saimme maistella 
erilaisia etanaherkkuja.
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❦	 Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Meillä Helmereillä oli ilo 
olla mukana syyskuun 
puolivälissä SOK:n 

Eläke-Eevojen seurassa Ire-
ne Uimosen järjestämäl-
lä päiväretkellä Helsingistä 
Tampereelle. Meitä oli mat-
kalla peräti 50, joista Helme-
reitä 15. Pääsimme pitkästä 
aikaa taas joukolla teatteriin 
ja vielä isossa bussissa. Tuntui 
ihmeelliseltä kaikkien korona- 
rajoitusten jälkeen. Itselleni 
tämä oli ensimmäinen ryhmä- 
matka sen jälkeen, kun korona 
ilmestyi elämäämme. 

Oli yhtä juhlaa olla kes-
kellä viikkoa Tampereella 
teatterimatkalla pääkohteena 
Tampereen Teatteri ja Agatha 
Christien Eikä yksikään pelas-
tunut -näytelmä. Meillä oli en-
nen näytelmän alkua tilaisuus 
tutustua oppaiden johdolla 
syyskuussa remontin jälkeen 
avattuun vuorineuvos Emil 
Aaltosen (1869-1949) kome-
aan, vuonna 1924 valmistu-
neeseen kotitaloon Pyynikin-
linnaan, joka toimii nykyisin 
Emil Aaltosen museona.

Museon tarkoituksena on 
vaalia vuorineuvos Aaltosen 
muistoa sekä edistää teollisen 

kehityksen tunnetuksi teke-
mistä. Museossa perehdyim-
me kenkätehtailijana tunnetun 
Emil Aaltosen monipuoliseen, 
vaikuttavaan uraan suutarin 
kisällistä arvostetuksi ja va-
rakkaaksi teollisuusmieheksi, 
lisäksi suureksi kulttuurin ys-
täväksi. Aaltonen on kerännyt 
laajan taidekokoelman; mu-
seon pääkerroksessa saimme 
ihailla kauniissa huoneissa 
vanhaa arvokasta taidetta.

Emil Aaltosen museon 
vaihtuvana näyttelynä oli nyt 
Nanso 100 vuotta. Nanson pit- 
kä vaatetuotanto on meille suo- 
malaisille hyvin tuttua ja läheis- 
tä. Moni muisteli jotain näyt-

teillä ollutta mekkoa, yöpukua 
tai alusasua: ”tuollainen mi-
nulla tai äidillänikin on ollut”.

Pitkän aamupäivän, bussi-
matkan ja museokierroksen, 
jälkeen ruoka jo maittoi. Lou-
nastimme ravintola 4vuoden-
aikaa Aleksanterinpuistossa, 
jossa oli tarjolla monipuolinen 
noutopöytä. Ruokailun 
jälkeen kiiruhdimme 
Tampereen Teatteriin, 
jossa jännitysnäytelmä 
alkoi iltapäivällä kello 
14.30.

Tampereen Teatteri 
oli hoitanut hyvin ko-
ronarajoitukset: teat- 
terisali oli jaettu loh-

koihin ja katsomosta oli pois-
tettu joka toinen penkki, vah-
va maskisuositus oli myös 
voimassa. Koska puolet kat-
somon tuoleista oli poistettu, 
oli katsojilla ruhtinaalliset tilat 
niin jaloille kuin käsillekin.

Olen innokas Agatha Chris-
tien dekkareiden ystävä ja 

Agatha Christien lumoissa 
Tampereella

Agatha Christie:

Eikä yksikään 
pelastunut
Suomennos: Aino Piirola
Ohjaus: Anna-Elina Lyyti-
käinen
Rooleissa: Ola Tuominen, 
Elina Rintala, Pia Piltz, Antti 
Reini, Antti Tiensuu, Arttu 
Ratinen, Matti Hakulinen, 
Kirsimarja Järvinen, Jukka 
Leisti, Ville Majamaa, Kyösti 
Kiiskilä/Ossi Oijusluoma.

Aaltosen upeita taidekokoelmia ihailemassa.Saimme paljon tietoa Emil Aaltosen kiehtovasta elämäntarinasta.

Eikä yksikään pelastunut -esitys alkamassa.
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tietysti myös niiden pohjalta 
tehdyt näytelmät ja elokuvat 
innostavat. Eikä yksikään pe-
lastunut on jännityskertomus 
sieltä Christien teosten hur-
jimmasta päästä: kymmenen 
toisilleen vierasta henkilöä on 
kutsuttu syrjäiselle saarelle – 
eikä yksikään pelastu. Tämän 
murhamysteerin kirjailija-
tar on alun perin kirjoittanut 
näytelmäksi ja hän itse piti 
sitä tuotantonsa parhaimpana. 
Eikä ollut pettymys Tampe-
reen Teatterin versiokaan; 
se on mukaansa tempaava, 

välillä hyytäväkin ja sai iho-
karvat pystyyn, vaikka juo-
nen tunsinkin entuudestaan. 
Näytelmän taitavasta näytte-
lijäkaartista varmasti tunne-
tuin on kansainvälisissä elo-
kuvissakin esiintynyt Antti 
Reini. Näytelmän ohjannut 
Anna-Elina Lyytikäinen oh- 
jasi ensimmäistä kertaa jänni- 
tysnäytelmän ja hyvin hän on 
siinä onnistunut.

Kiitos, Irene, hienosta kult-
tuuripäivästä Tampereella.

Merja

Helsingin Merkonomien sääntömääräinen syysvuosikokous
Aika:  tiistai 9.11.2021 klo 17.30

Paikka:  Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 3, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

TYÖJÄRJESTYS
1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen
3.  Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsijoiden 

valinta
4.  Työjärjestyksen hyväksyminen
5.  Päätetään hallituksen jäsenten määrästä vuodelle 2022
6.  Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
7.  Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022
8.  Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen 

puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimielimi-
en jäsenille maksettavien korvausten perusteista

9.  Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen ja seni-
orijäsenen jäsenmaksun  sekä mahdollisen liittymismaksun 
suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun vähimmäismäärä.

10.  Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022
11.  Päätetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkki-

oista
12.  Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille 

varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2022 tilejä ja 
hallintoa

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

Helsingin Merkonomit ry:n hallitus

Tervetuloa!

Kultamitalin v. 30 Barcelonassa voitta-
nut kenkä on vierailijoita vastassa.

Museon vaihtuvana näyttelynä oli Nanso 100 vuotta. Nanson vanhat puuvillakuosit 
herättivät mukavia muistoja.
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❦	 Teksti: Merja Äimänen,  
Hanna Kukkonen 

 Kuvat: Merja Äimänen, Hanna Kukkonen

Hanna Kukkonen, kos-
metologi-yrittäjä, joka 
on ollut aikaisemmin 

mukana Helsingin Merko-
nomien hallituksessa sekä 
Helmeri-lehden toimituk-
sessa, on nykyisin kiireinen 
kosmetologi-yrittäjä. Hänen 
kauneusalan yrityksensä Vil-
li Vadelma toimii Helsingin 
Kumpulassa. 

Kävin syksyllä Hannan hoi-
dossa piristymässä korona-
ajan ankeudesta ja elvyttämäs-
sä kesän kuivattamaa ihoa. 
Olin peräti kolmen tunnin hy-
vän olon hoidossa, jossa Han-
na hoiti niin kädet, jalat kuin 
kasvotkin ”uuteen uskoon”. 
Hoitoon kuului myös ihon li-
säksi rentouttava kasvo-har-
tiaseudun sekä käsien ja jal-
kojen hieronta. Tosi kevyeltä 
olo tuntui sen jälkeen. Hienoa 
saada samalla kerralla hoide-

tuksi kasvot, kädet ja jalat, itse 
hoitotuolissa lepäillen.

Hanna, kerro lyhyesti itsestäsi 
– miten päädyit myyntipuolelta 
kosmetologiksi?
Olen 46-vuotias SKY-kos-
metologi ja Villi Vadelman 
omistaja-yrittäjä. Takanani on 
vankka kokemus hoitolatyös-
tä ja ihon hoidosta sekä ko-
konaisvaltaisesta hyvinvoin-
nista.  Olen myös toiminut 
alalla tuotesarja-kouluttajana. 
Minulla on erilaisia tutkinto-
ja kertynyt elämän varrella ja 
olen työskennellyt eri yrityk-
sissä ennen kuin ryhdyin kos-
metologi-yrittäjäksi.  Muun 
muassa Hankintatukku Oy, 
LG Elecronics, Oy Vendor 
Ab, joissa työskentelin myyn-
nissä ja markkinoinnissa. 
Halusin kosmetologiksi ja 
yrittäjäksi, koska halusin toi-
mia itsenäisemmin ja omilla 
aikatauluillani. Olen aina ol-
lut kiinnostunut kosmetiikas-
ta ja erityisesti minua alkoi 

opinnoissani silloin kahdeksan 
vuotta sitten kiinnostaa luon-
nonkosmetiikka. Lisäksi kos-
metologin työ on ”käsityötä”.

Minkälainen on kauneusalan 
yrityksesi?
Kauneuspuoti Villi Vadelma 
on toiminut kahdeksan vuot-
ta Kumpulassa. Yritys laajeni 
1,5 vuotta sitten, kun silloin 

yhdistettiin Villi Vadelman 
kampaamo hoitolan yhteyteen 
ja hoitolan puolelle tuli toinen 
työntekijä, kosmetologi.

Yritys on luonnolliseen 
ihonhoitoon erikoistunut ko-
konaisvaltaista kauneudenhoi-
toa tarjoava hoitola. Intiimi, 
kodikas ja idyllinen. Iloinen ja 
hyväntuulinen. Villi Vadelma 
tarjoaa monipuolisia kauneu-

Hanna Kukkosen monipuolinen koulutus 
Hius- ja kauneusalan merkonomitutkinto, täydentävänä ja alaa tukevana kou-
lutuksena juuri meneillään 2021-> 
Suomen Yrittäjäopisto, Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2017  
Suomen kosmetologikoulu, kosmetologi , 2013  
Provita Oy, luontaistuotetietouden perustutkinto, 2009 
Innofocus, sihteerin ammattitutkinto 2003  
Laurea AMK restonomi, palvelujohtamisen koulutusohjelma, 2002  
Espoon palvelualojen oppilaitos, hotelli- ja ravintolakoulu, 1997  
Päijät-Hämeen sosiaalialan oppilaitos, englanninkielinen talouskoulu, 1995  
Maryland USA, vaihto-oppilas, 1992-1993.  
Lahden Tiirismaan koulun musiikkiluokat, ylioppilastutkinto, 1995 
Päijät-Hämeen konservatorio, viulututkinto & musiikinteoria, 1981 - 1991

Useita ammattitutkintoja 
suorittanut Hanna 
unelmatyössään

TARJOUS HELMERIN LUKIJOILLE:
VILLI VADELMAN VERKKOKAUPASTA  

villivadelma.net/kauppa-aloitussivu/
TUOTE-ALENNUS    – 10% 

TÄLLÄ KOODILLA:  VILLIUK21
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denhoitopalveluita luonnolli-
silla ja tehokkailla tuotteilla 
sekä ammattitaidolla tehtynä. 

Lisäksi meillä on ammatti-
taitoinen ja vankkaa kokemus-
ta omaava kampaamo, joka 
tarjoaa myös luonnollisempia 
vaihtoehtoja. 

Oliko kaupallisesta koulutuksesta 
hyötyä yrityksen perustamiseen ja 
millä tavoin?
Kyllä kaikesta koulutukses-
tani sekä työkokemuksesta-
ni eri aloilta on ollut paljon-
kin hyötyä yrittäjän työssäni. 
Olen työskennellyt ennenkin 
markkinoinnissa ja seurannut 
paljon, miten tehdään esimer-
kiksi markkinointia ja sopi-
muksia isoissa yrityksissä ja 
miten asiakkaiden kanssa toi-
mitaan erilaisissa tilanteissa. 
Olen järjestänyt paljon tapah-
tumia ja tilaisuuksia, mikä on 
kasvattanut rohkeuttani ja it-
sevarmuuttani toimia nyt yk-
sin ja tehdä lähes kaikki asiat 
itsenäisesti.

Käytät pelkästään kotimaista 
luonnonkosmetiikkaa? Miten 
siihen päädyit?
Etsin hyvää tuotesarjaa hoito-
laani pitkään. Kävin kosmeto-
logeille järjestetyillä messuilla 
ja tapahtumissa, koska halusin 

Koska tuotteet ovat osoittautu-
neet toimiviksi näiden kaikki-
en vuosien jälkeen, ei minulla 
ole syytä vaihtaa sitä. Olen 
tyytyväinen.

Onko korona-aika haitannut 
työskentelyä alan yrityksessä? 
Korona-aika tuntui meillä 
aluksi, silloin 1,5 vuotta sitten, 
kun kaikki tämä alkoi. Noin 
kuukaudeksi kalenterit tyhje-
nivät asiakkaista. En antanut 
periksi, vaan osallistuin we-

tehokkaan, mutta luonnollisen 
vaihtoehdon sekä sellaisen, jo-
ka ei aiheuta asiakkaille reak-
tioita hoitoja tehdessä. Noin 
seitsemän vuotta sitten löysin 
Ekopharman messuilta ja läh-
din sitä kokeilemaan. Tämä on 
ollut erittäin hyvä päätös, sillä 
se on luonnon kosmetiikkaa, 
joka ei aiheuta reaktioita, sil-
lä on turvallista työskennellä 
ja tuotesarja on kotimainen! 
Haluan tukea suomalaisuutta 
ja suomalaisia pienyrittäjiä. 

binaareihin, pysyttelin koko 
ajan hermolla, seurasin alan 
uutisia ja hoitolani oli auki. 
Vaikka jonain päivänä ei ol-
lut asiakkaitakaan, niin menin 
paikalle vaikkapa siivoamaan. 
Onneksi kuitenkin asiakkaani 
pian palasivat, sillä eiväthän 
tämän tyyliset yritykset ilman 
tuloja pärjää - tai mikä yritys 
pärjäisi? Olemme siis selviy-
tyneet varsin hyvin ikävistä 
olosuhteista huolimatta.

Viihdytkö hyvin kauneus- ja 
hyvinvointialan yrittäjänä? 
Rakastan työtäni ja välitän 
asiakkaistani, joita haluan 
palvella jokaista yksilönä ja 
sydämellisesti. Olen erikoistu-
nut herkän- sekä akneihon hoi-
toon, lisäksi kasvohieronnat 
ja hyvät otteet hoidoissa ovat 
vahvuuteni. Minulla on hyvät 
tuotteet ja hyvä tiimi, olen saa-
nut toteuttaa unelmaani eli siis 
vastaus kysymykseen on: kyl-
lä minä viihdyn. 

Luonnonkosmetiikka on lä-
hellä sydäntäni ja olen jo pit-
kään työskennellyt luonnon-
kosmetiikan parissa. Lämpi-
mästi tervetuloa kokeilemaan 
Villi Vadelman hoitojamme!

Hanna valmistautuu hemmot-
telemaan asiakasta.

Hannan vinkit talvi-ihon hoitoon

Kylmän ja lämpimän ilman vaihtelut laajentavat ihon pinnan verisuonia ja se näkyy ihon 
punoituksena.

Hiussuonten punoitus voi olla hetkellistä tai sitten ihon punoituksesta voi tulla pysyvää 
eli hiussuonet ovat päässeet katkeilemaan ja tätä kutsutaan couperosaksi. Mikäli haluaa 
välttyä couperosalta, on kasvojen iho suojattava hyvin kylmältä talvikuukausina.

Parhaiten suojaat ihoasi riittävän paksulla ja öljyisellä voiteella. Esimerkiksi Ekophar-
man mustaherukkanaamio tai tyrninaamio on tarkoitettu myös talvivoiteeksi ja ulkoiluun. 

Kun iho kuivuu, sen aineenvaihdunta hidastuu ja tämän vuoksi ihon pinnalla oleva 
kuollut solukko jää iholle kiinni tiukasti. Tällöin iho ei hengitä kunnolla ja ihoon muo-
dostuu epäpuhtauksia ja ihonalaisia kipeitäkin finnejä. Ihon kosteuttaminen onkin aina 
tärkeää, ja erityisesti talvikuukausina myös epäpuhtauksien estämiseksi.

Ihoa kannattaa kuoria hellävaraisesti ja sitten laittaa kosteutta kerrostaen. Ekopharman 
mustaherukkakasvovesi on oikea hoitovesi, joka samalla kosteuttaa ihoa, auttaa aineita 
imeytymään ihoon paremmin ja tuo lisäkosteutta voiteen avuksi. Mikäli voide ei riitä, 
kannattaa apuun ottaa seerumi tai tarvittaessa myös kasvoöljy.
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❦	 Teksti ja kuvat: Merja Äimänen, 

Helmeri-ryhmällä oli tilai-
suus lokakuussa tutus-
tua museolehtori Jonna 

Kokkolan asiantuntevalla 
opastuksella Olympiastadio-
nilla sijaitsevan Urheilumu-
seon uudistuneeseen, kiehto-
vaan päänäyttelyyn, suomalai-
sen urheilun sykähdyttävään 
historiaan. Se avautui uudella, 
innostavalla tavalla.  Näimme 
samalla Olympiastadionin 
rakennushistoriasta ja tapah-
tumista kertovan vaihtuvan 
näyttelyn.

Mukavaa oli nähdä hienosti 
remontoitu Olympiastadion. 
Osa ryhmästämme kävi tun-
nin museokierroksen jälkeen 
Stadionin tornissa, josta avau-
tuivat kauniina iltapäivänä ko-
meat näkymät paitsi Stadionil-
le myös ympäri Helsingin – ja 
kauemmaksikin.

Mukana olleet Helmerit kiit-
telivät vierailua Urheilumu- 

seossa. Museo yllätti kaik-
ki myönteisesti: näimme ja 
kuulimme mielenkiintoisia 
tarinoita suomalaisesta ur-
heilusta ja urheilijoista. Vuo-
den 1952 Olympialaiset ovat 
päänäyttelyssä kiinnostavasti 
esillä kuvin, videoin ja esi-
nein; muun muassa yhdessä 
vitriinissä on Paavo Nurmen 
kantama arvokas olympia-
soihtu.

Museo oli jäänyt yllättävän 
monelle vieraaksi käyntikoh-
teeksi. Tämän jälkeen kaikki 
Helmeri-ryhmäläiset olivat 
halukkaita palaamaan Stadi-
onille ja tutkimaan museossa 
urheiluun liittyviä museoesi-
neitä ajan kanssa. Museokor-
tilla pääsee sinnekin.

Urheilumuseo
Olympiastadion
https://www.urheilumuseo.fi/

Suomalaista 
huippu-urheilua eri 
vuosikymmeniltä

HelmeritUrheilu-museossa 19.10.21.

Ryhmämme katseli dokumenttifilmiä  
Helsingin olympialaisista 1952 Stadionin  
alkuperäisillä penkellä.

Stadionin kenttä 
Tornista katsottuna.

Kuulimme tarinoita muun muassa voittajien keihäistä ja Matti Nykäsen mitaleista.
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Matkamessut järjestettiin 
edellisen kerran tam-
mikuussa 2020, jolloin 

kävijöitä oli 68 300, näytteil-
leasettajia 997 ja maita 89. 
Pakollisen tauon ja välivuoden 
jälkeen koko alan katseet ovat 
jo toiveikkaana ensi vuodessa 
ja seuraavissa messuissa – ne 
ovat lähellä! Matkamessut ovat 
avoinna yleisölle 21.-23.1.2022 
eli perjantaista sunnuntai-
hin. Alan ammattilaisille ovet 
avautuvat jo torstaina 20.1. 

Näytteilleasettajia – matkai-
luorganisaatioita, matkanjär-
jestäjiä, matkatoimistoja, ho-
telleja, kuljetusyhtiötä, muita 
alan toimijoita – on jälleen 
tulossa mukaan kotimaasta ja 
eri puolilta maailmaa, ja mes-
sukävijöille riittää nähtävää, 
koettavaa, vinkkejä, tietoa, uu-
tuuksia… ja paljon mielenkiin-
toista ohjelmaa ja tapahtumia.  

Matkamessujen Partnerimaa  
2022 on Kreikka 
Näin matkamessujen sivuilla 
esitellään partnerimaa Kreik-
kaa: ”Tulevan tapahtuman 
ohjelmasisältö koostuu mm. 
matkailualan ajankohtaisis-

ta aiheista ja trendeistä, se-
kä Partnerimaamme Kreikan 
tarjonnasta! Kreikka esittelee 
maan kohteita monipuolises-
ti. Esille pääsevät maan rikas 
historia antiikin kohteista luos-
tareihin ja perinteisiin kreikka-
laisiin kyliin. Myös maan mo-
nipuolinen luonto tulee esille 
upeine luontokohteineen ja 
aktiviteetteineen, unohtamatta 
kreikkalaista ruokakulttuuria.

Eri kohteiden ja aktiviteet-
tien lisäksi messukävijä pää-
see tutustumaan siihen, miten 
Kreikassa voi matkailija vie-
railla mahdollisimman vas-
tuullisesti niin, että kohteiden 
luonto ja yhteisöt kestävät 
matkailijamäärät.”

Matka-Agentit menossa mukana 
Matka-Agentit, kuten koko 
Elämys Group kaikkine brän-
deineen on totta kai näkyvästi 
esillä messuilla.  Me Matka-
Agentit, Helmerien pitkäai-
kainen yhteistyökumppani, 
esittelemme messuilla koko 
ohjelmistomme, joka sisältää 
perinteisesti monenlaisia mat-
kaelämyksiä: kaupunkeja ja 
rantoja, kierto- ja teemamatko-

ja, pitkiä lomia. Monipuolinen 
teemamatkavalikoimamme 
vie musiikin ja teatterin, tai-
teen ja historian, kirjallisuu-
den ja tv-sarjojen kiehtovaan 
maailmaan, ja viherpeukalot 
ihailevat kukoistavia puutar-
hoja. Aktiivisemmat lomailijat 
tekevät opastettuja patikkaret-
kiä mitä kauneimmissa maise-
missa - ja kaikki patikkareis-
summehan ovat tarkoitettuja 
normaalikuntoiselle, tavalli-
selle liikkujalle! Tarjolla siis 
tuttuja, kivoja juttuja, ja mu-
kana taas jänniä uutuuksiakin! 

Matka-Agenttien erikois-
osaamista on myös esteetön 
matkustus. Ohjelmistossamme 
on laaja valikoima kohteita ja 
hotelleja, joissa liikuntarajoit-
teisten matkailijoiden erityis-
tarpeet on huomioitu. Tarjolla 
on niin omatoimisia vaihtoeh-
toja kuin ohjattuja, opastettuja 
matkoja, joilla on mukana am-
mattitaitoinen matkanjohtaja 
ja yhteistä ohjelmaa.  Teemme 

Uusi matkailusesonki lähestyy… ja matkamessut! Helsingin 
Messukeskuksessa tammikuussa järjestettävät matkamessut 
ovat Pohjoismaiden suurin matkailutapahtuma, joka kokoaa 
yhteen valtavan määrän matkailuihmisiä, alan ammattilaisia ja 
erityisesti matkailusta kiinnostunutta yleisöä. 

Matkamessut 2022 

yhteistyötä myös esteettömän 
matkailun asiantuntijan Sanna 
Kalmarin kanssa, ja uudistu-
ville nettisivuillemme onkin 
nyt tulossa paljon uusia, es-
teettömiä kohdevinkkejä. 

Perinteiset matkaesitteet  
taas tulossa 
Emme ole unohtaneet perin-
teistä, paperista matkaesitettä, 
joita asiakaskuntamme edel-
leen arvostaa. Teemme kulis-
sien takana kovasti työtä myös 
esitteiden parissa, ja messuilla 
saat mukaasi matkalukemista: 
paitsi Makusi mukaan maa-
ilmalle 2022 myös Makusi 
mukaan maailmalle esteettö-
mästi. Kaksi vuottahan jäi vä-
liin, edellinen esitteemme eli 
vuosi 2020 oli maaliskuussa 
painamista vailla valmis… 
mutta nyt jatketaan vauhdilla 
eteenpäin, ja matkamessuilla 
tavataan! 
Teksti: Ilse Samuelsson 
Kuvat: Matka-Agenttien kuva-arkisto.

Matkaelämyksiä.
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Omaishoitaja, oli hän sit-
ten virallinen tai ei, huo-
lehtii usein läheisestään 

vuorokauden ympäri oman 
terveytensä kustannuksella-
kin. Uupumisen rajamailla 
olevan omille harteille usein 
jää tiedon hankinta. Monta 
kertaa omaishoitajuus hiipii 
vähitellen mukaan arjen teke-
misiin, eikä läheistään hoitava 
ole avulle vastaanottavainen, 
kun aivan voimien loppuessa. 

Tekstin loppuun olen ke-
rännyt muutamia vinkkejä 
paikoista ja kontakteista, joi-
den avulla pääsee alkuun avun 
hankkimiseksi. 

Kerron tässä elämästäni 
omaishoitajana pienen pätkän 
sisältäen, miten omaishoita-
juus vaikutti elämääni ja har-
rastuksiin ja sainko apua ja 
tukea.

Vertaistukea ryhmässä
Olen Liisa Kotimäki, 74 vuot-
ta. Olin mieheni omaishoitaja 
yli viisi vuotta, joten minul-
la on hoitajana omakohtaista 
käsitystä ja kokemusta jaksa-
misesta arjessa. Terveyskes-
kuslääkäri otti tehtäväkseen 
omaishoitajuuden arvioin-
nin ja sysäsi asian eteenpäin. 
Omaishoidon palveluohjaaja 
teki kotikäynnin, jolloin arvi-
oitiin palvelutarpeet. Tehtiin 
omaishoitosopimus, keskus-
teltiin muun muassa apuväli-
neistä, päivätoiminasta, ver-
taistuesta, vapaapäivistä.

Aluksi kävimme yhdessä 
mieheni kanssa kaupungin 
palvelukeskuksessa järjes-
tetyissä tapaamisissa ja ver-
taistukiryhmässä. Saimmekin 

sieltä hyvin hyödyllisiä neu-
voja ja paljon vertaistukea 
sekä konkreettista käytännön 
apua. Hyvä oli kuulua ryh-
mään, jossa useimmilla on 
samantapainen elämäntilan-
ne ja jotenkin vastaavanlaisia 
kokemuksia. Asioista voi kes-
kustella, sanoa ääneen turval-
lisesti luotettavien ihmisten 
parissa. Vertaistukiryhmässä 
sain apua, monia kokemuksia, 
muistoja sekä uusia tuttavia ja 
ystäviä. On ollut monenlaista 
yhdessä tekemistä. 

Nyt korona-aika on vaikeut-
tanut pahasti myös vertaistuki-
tapaamisia, joita olen kaivan-
nut. Tänä aikana kuitenkin 
olen osallistunut ahkerasti eri-
laisiin etätapaamisiin verkko-
sivujen kautta. Näistä hyvänä 
esimerkkinä on viikoittainen 
etätapaaminen omaishoitajille 
ja heidän läheisilleen. Sieltä-
kin olen saanut tietoa ja tukea 
arkea hyödyttävistä asioista.

Omaishoidon vertaischat 
Olen mukana vapaaehtoisena 
vastaamassa yhteydenottoi-

hin omaishoidon vertaischat-
kanavan verkkosivulla. Ver-
taischatissa voi keskustella 
Omaishoitajaliiton jäsenyh-
distysten vapaaehtoisten 
kanssa arjen kuulumisista tai 
mieltä askarruttavista asiois-
ta. Chatin kautta voi asioida 
nimettömästi. Oma kokemuk-
seni ja vuosien saatossa ker-
tynyt tieto ja osaaminen ovat 
innostaneet minua tähän toi-
mintaan. Saan tästä myös hy-
vää mieltä ja paljon iloa, kun 
saan auttaa.

Liitto järjesti koulutuksia 
vertaischatin käytöstä meille 
vapaaehtoistoimijoille ja pe-
rehdytettiin tehtävään. Ver- 
taischat on toiminut noin vuo-
den. Chat palvelee keskiviik-
koisin klo 10 –12. Koronavaa-
ra ei ole ohi, minkä vuoksi on 
syytä noudattaa varovaisuutta, 

eikä henkilökohtaisille tapaa-
misille vielä ole aika.

Yleistä 
Hyvinkin hyödyllistä on tie-
tää, kuinka paljon on saatavilla 
vertaistukea, neuvoja ja hyö-
dyllisiä tietoja sekä käytännön 
apua kuntien, kaupunkien, 
seurakuntien ja eri omaishoi-
don verkostojen ja järjestöjen 
kautta. Sieltä saa erinomaisia, 
tärkeitä ja tarpeellisia tietoja, 
kun tarvitsee apua. Täytyy 
vain jaksaa, olla aktiivinen ja 
ottaa asioista selvää. Korostan 
vielä sitä, että omaishoitajien 
paikallisyhdistykset eri puolil-
la Suomea neuvovat ja tukevat 
omaishoitajia. Kunta antaa tu-
kea ja neuvontaa eri omaishoi-
totilanteisiin.

Omaishoitajan tarina
❦	 Teksti ja kuva: Liisa Kotimäki 

Tutustu omaishoitajajärjestöihin:
Omaishoitajaliitto https://omaishoitajat.fi
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat https://polli.fi

12 Helmeri 4-2021



Pirkka-kissan kuulumisia
❦	 Teksti ja kuva: Keijo Nyström

Keijo ja Kirsti Nyströmin 
adoptoiman löytökissan,  
Pirkan, seikkailut ovat herät-
täneet ihastusta ja Keijolta 
on pyydetty lisää Pirkan tari-
noita perheen kissanpäivistä.

Tervehdys kaikille tutuille 
ja tuntemattomille, sillä 
olenhan jo muutaman ker-

ran kirjoitellut  kissakuulu-
misiani Helmeriin.  Nimeni on 
siis Pirkka ja nyt olen 4-vuoti-
as leikattu kolli; synttärit oli-
vat syyskuun alussa.  Nimeni 
olen varmaan saanut synty-
mäpäivän, syyskuun 1.päivän, 
mukaan, joten ei se ole kaupan 
mainos.

Syksy on alkanut minulla 
mukavasti, kun nuo ulkoilu-
säät ovat olleet tosi hyvät: ei 
liikaa sadetta eikä myöskään 
vielä pakkasia.  Olen ulkoillut 
alaisen kanssa päivittäin vä-
hintään kolme kertaa, mutta 
aikaisen aamu-ulkoilun olen 
jättänyt ”väliin”. Ei siis enää 
kuuden jälkeen aamulla, kos-
ka on niin mukava loikoilla ja 
jopa nukkua alaisen jalkojen 
päällä.  Alainen, miespuoli-
nen eli Keka, ei oikein pidä 
siitä, kun joutuu olemaan ihan 
paikoillaan, jotta minä saan 
loikoilla ja nukkua lämpöis-
ten varpaiden päällä. Joskus 

kumminkin venyttelen itseni 
selälleen täyteen pituuteen en-
kä silloin ole jalkojen päällä 
vaan vieressä. Normaalisti il-
lalla menen sängyn alle siinä 
yhdeksän ja kymmenen välillä 
ja tulen alaisen viereen aamu-
yöstä.

Olen muuten ihmetellyt, 
missä kaikki metsähiiret ovat 
olleet näin syksyllä, mutta asia 
selvisi yhtenä aamupäivänä, 
kun tapasin uuden tuttavuu-
den: isompi kuin hiiri mutta 
pienempi kuin kani.  Tosi vik-
kelä kaveri enkä saanut sitä 
millään kiinni tehdäkseni tut-
tavuutta.

Se on kuulemma lumikko, 
joka syö kaikkea, mitä eteen 
tulee - varsinkin omassa koos-
sa ja vähän pienemmässä.  
Näin ne hiiret ovat ilmeisesti 
kadonneet, vaikka kyllä syk-
syn edetessä olen muutaman 
saanut kiinnikin.

Onneksi nyt syksyn tullen 
on ylätalon kissakaveri palan-
nut maalta kotiin.  Joka päivä 
katselen ylätalolle päin, näkyi-
sikö tuota hienoa kissatyttöä 
missään.  Olemme tosi hyviä 
kavereita ja tavatessa aina 
haistelemme toisemme.  Toi-
sinaan kaveri ei oikein välitä 
haistelustani vaan murahtaa, 
joten silloin on parempi siirtyä 

kauemmaksi. Onhan hän van-
hempi kuin minä, kuulemma 
jo 11-vuotias, mutta kavereita 
kumminkin olemme.

Puihin kiipeily on tosi 
hauskaa ja varsinkin mänty-
jen kaarnan repiminen. Alai-
nen aina varoittaa alastulosta, 
ei saisi hypätä liian korkeal-
ta, mutta minähän olen vasta 
nuori, joten kyllä jäsenet kes-
tävät.  On myös kiva kuopia 
noita vanhoja kanien kaivamia 
kuoppia, varsinkin nyt, kun 
niihin on pudonnut puiden leh-
tiä. Ovat muuten tosi värikkäi-
tä, varsinkin vaahteran lehdet.

Ihania joulutunnelman luojia
Löydä edullisia kierrätettyjä joulukoristeita kierrätysmyymä-
löistä. Jouluvalikoimalla koristat ekologisen juhlan. Kierrä-
tysmyymälät ottavat vastaan itselle tarpeettomia tavaroita.

Kiinnostavaa kierrätyspäivää!

K
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K
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Uutisia

Eipä tässä muuta. Toivotta-
vasti jatkuvat syyssäät, eikä 
tuota Lapin lumisadetta vielä 
tänne tule.

Vaikka tietysti lumi olisi 
hyvää, koska pimeys ei oi-
kein kiinnosta. Sorry lajitove-
rit, etten pidä tuosta pimeästä, 
vaikka kissojen pitäisikin pi-
tää - vai pitäisikö, varsinkaan 
meidän kotikissojen?

Terveisiä kaikille ja hyvää 
loppusyksyä. Ulkoilkaa ystä-
vienne, koirien ja myös mei-
dän kissojen kanssa.

Terveisin Pirkka
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Helmerin ruokanurkkaus

❦	Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Leivo suussa sulavia keksejä  
ja kakkuja

Sitruunakakku 

200 g voita 
1 ½ dl sokeria 
3 kananmunaa 
3 dl vehnäjauhoja 
½ dl kermaa
2 tl vaniljasokeria 
1 ½ tl leivinjauhetta 
½ tl ruokasoodaa
2 rkl sitruunan mehua
1 luomusitruunan kuori raastettuna

Vaahdota huoneenlämpöinen voi ja sokeri kuohkeaksi. Lisää 
munat joukkoon yksitellen hyvin vatkaten. Sekoita vehnäjauho, 
vaniljasokeri, leivinjauhe, sooda keskenään ja lisää seokseen 
hyvin pestyn sitruunan raastetta. Sekoita jauhoseos ja huoneen-
lämpöinen kerma taikinaan. Kaada taikina voideltuun vuokaan. 
Paista uunin alaritilällä 175 asteessa noin 45 minuuttia. Anna 
kakun jäähtyä hetki ennen kumoamista.

Siivilöi päälle tomusokeria juuri ennen tarjoilua.

Maukkaita kahvituokioita!

Reseptien kaikki ainekset löytyvät hyvällä tuurilla kaapistasi ja 
se on siksi oivallinen apu makeannälkään tai äkillisesti iskevään 
leivontaintoon.

Inkivääri-kanelikeksien juju on siirappisen ihana rakenne ja 
inkiväärin hieno maku. Yksi parhaista keksiresepteistä.

Sitruunakakku maistuu nimensä mukaisesti sitruunaiselta, 
koska taikinaan lisätään sitruunan mehua ja raastettua kuorta. 
Ehdottomasti suosikkimaku - raikas ja pirteä sitruuna.

Näillä resepteillä onnistuu aina!

Inkivääri-kanelikeksit
100 g voita 
1 dl fariinisokeria
2 rkl siirappia
2 dl vehnäjauhoja
½ dl kermaa
½ tl ruokasoodaa
3 tl inkiväärijauhetta
1 tl kanelia

Vaahdota huoneenlämpöinen voi sekä fariinisokeri ja siirappi 
sähkövatkaimella, kunnes sokeri ei enää rahise kulhon reunoja 
vasten. Yhdistä vehnäjauhot, sooda, inkivääri ja kaneli. Hidasta 
vatkaimen nopeutta ja sekoita jauhoseos ja huoneenlämpöi-
nen kerma taikinaan. Muotoile taikinasta kolme pitkää, noin 
3 cm pyöreää tankoa leivinpaperin päälle uunipellille. Litistä 
tangot ja painele tankojen pintaan haarukalla uraraitoja. Paista 
keksitangot 175 asteessa uunin keskitasolla noin 15 minuuttia. 
Anna keksitankojen jäähtyä noin minuutin, jonka jälkeen leik-
kaa tangot vinottain reilun pari sentin kekseiksi. Anna jäähtyä 
täysin ennen tarjoilua. 

Patrizia, 16 v, käytti aikaa piparkakkutalon rakentamiseen 
ainakin viikon. Piparkakkutalo on rakennettu viime vuoden 
jouluksi. Hän suunnitteli, kauli taikinalevyt sopivan paksui-
siksi, paistoi ja lopulta kasasi yhteen. Leipuri teki tarkkaa 
työtä.

– Koristelu olikin kaikista hauskin vaihe, sanoi Patrizia. K
uv
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❦	Koonnut ja kuvat: Liisa Kotimäki

Pääkaupunkiseudulla:
– Tuomaan Markkinat la 27.11.-22.12. Kauppatorilla 
– Annalan Joulutori la 27.11. klo 11-15, Annalan puutar-

ha, Hämeentie 154 rak J ja huvila
– Linnoituksen Joulu 27.11.2021-6.1.2022, Suomenlinna
– Joulupolku Herttoniemen kartanolla la 4.12. klo 12-16, 

Herttoniemen kartano
– Hakaniemen Joulumarkkinat su 5.12. klo 10-16,  

Hakaniemen tori 
– Puimalan Joulumaa ja Backaksen puoti  

la 11.12. klo 10-15, Ylästöntie 28, Vantaa
– Luciajuhla ja -kulkue ma 13.12. Tuomiokirkossa klo 17  

ja kulkue Senaatintorilta klo 18
– Vanhan Joulutori  

15.-22.12. klo 11. alk. Vanha Ylioppilastalo 
– Teurastamon Joulumarkkinat la-su 18.-19.12. klo 11 

alk. Työpajankatu 2
– Seurasaaren Joulupolku; virtuaalisesti sekä  

omatoimipolkuna. Tarkista aikataulu.
– Valotaidefestivaali Lux Helsinki 5.-9.1.2022.  

Muutaman kilometrin pituinen reitti.

Mitä kaikkea Helsingin joulumarkkinat 2021 sitten tarjoavat!

Joulutapahtumia ja 
jouluista tunnelmaa

Lähikaupungeissa:
– Kädentaitajien joulutorit  

27.-28.11. ja 4.-6.12., Fiskarsin torialue
– Menneen ajan Joulumarkkinat la-su 11.-12.12.  

la klo 10 ja su klo 11 alk., Lohjan kirkkokenttä
– Porvoon Joulutori 20.11.-21.12. pe-su klo 10-18  

ma-to klo 12-20, Porvoon  
kauppatori

– Taidetehtaan Joulumarkkinat  
pe-su 10.-12.12. 
 klo 10 alk., Läntinen  
Aleksanterinkatu 1, Porvoo

– Tallinnan Joulutori  
26.11.2021-2.1.2022  
klo 12-19 Raatihuoneentori,  
Vanhakaupunki, Tallinna

Joulumyyjäisten ja -markkinoiden tunnelmasta päästään taas nauttimaan 
kokoontumisrajoitusten poistuttua vuonna 2021.  

Pandemiarajoitukset saattavat kuitenkin muuttua nopeasti. Alla lis-
tattuna joitakin verkkosivuilla ilmoitetuista tapahtumista 20.10.2021 
tilanteen mukaan. Tarkastathan viimeisimmät tiedot aina kunkin tapah-
tuman omilta verkkosivuilta.

Helsingin joulumarkkinat ovat hyvä tapa pysähtyä hetkeksi kiireen 
keskellä ja virittäytyä loistavaan talven juhlaan. 

Lue lisää tapahtumista: 
www.myhelsinki.fi/fi/nae-ja-koe/tapahtumat ja www.stadissa.fi

Tervetuloa terveenä markkinoille
ja koronapassi kannattaa ladata valmiiksi.
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Tapahtumakalenteri

To 11.11. klo 19.00
Lucas Jervies – Jérôme Kaplan – Aram Hatšaturjan 

Spartacus-baletti
Suomen Kansallisooppera, Helsinginkatu 58, 00260 Helsinki
 
Spartacuksen tarina on päätynyt lukuisille näyttämöille ja  
mm. legendaariseksi Kirk Douglasin tähdittämäksi elokuvaksi. Aram 
Hatšaturjanin säveltämä baletti sai kantaesityksensä Leningradissa 
1956, ja teos tuli maailmalla tunnetuksi voimakkaasta 
koreografiastaan ja tarkkaan kuvatuista henkilöhahmoistaan.

Tekijät: Koreografia Lucas Jervies. Taistelut Nigel Poulton. Musiikki 
Aram Hatšaturjan. Musiikinjohto Philippe Béran. Valaistus Benjamin 
Cisterne. Dramaturgia Imara Savage. Lavastus, puvut Jérôme Kaplan. 
Puvut ja osa lavasteista on vuokrattu Australian baletista.

Kesto 2h 30min (2 väliaikaa á 25min). Suosittelemme yli 10-vuoti-
aille. Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat oikealta riveillä 6-10. 
 
Hinta: Helmeri ystävineen 96,00 euroa (norm. 106 e),  
nuoriso (alle 20 v) 53 euroa
Maksuviite: 5241
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Liput saat Irene Uimoselta, joka ilmoittaa lippujaosta myöhemmin.

To 18.11. klo 19.00
Pajtim Statovci – Tuomas Timonen

Bolla
Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5
 
Riipaisevaa rakkautta sodan jaloissa

 Bolla kertoo riipaisevan tarinan kielletystä rakkaudesta, naimisissa 
olevan perheenisän, albaani Arsimin sekä serbi Milošin välillä sodan 
olosuhteissa 1990-luvun lopun Kosovossa. 

Uutuuden ohjaa palkittu teatterintekijä Milja Sarkola. Päärooleissa 
nähdään häikäisevä näyttelijäkolmikko: Samuli Niittymäki, Mikko 
Kauppila ja Jessica Grabowsky.

Ensi-ilta 2.9., esityksen kesto noin 2 t 45 min, sis. väliajan 20 min.
 
Hinta: 38,00 euroa
Maksuviite: 5296
Ilmoittautumiset päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Osallistumismaksutili: FI88 1270 3000 1009 95.

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

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

tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen. 

Seuraa Helmeri-tapahtumia Helmerien nettisivuilla www.helmeri.fi, jossa ilmoitamme viimei-
simmät ohjelmatiedot, myös tapahtumien mahdolliset muutokset koronarajoitusten vuoksi.

”355 päivää ehti kulua, kun-
nes pääsin taas istahtamaan 
teatterin tuoliin. Tunne oli 
lähes sama, kuin lapsuuden 
jouluaatoissa: Riemua ja jän-
nitystä”, vastaa Hannele. ”Nyt 
nähtyäni syksyn aikana jo kol-
me teatterikappaletta, niin hy-
vä mieli ja ilo vain kasvaa.”

– Varsinaisesti meneminen 
teatteriin ei aiheuta minulle 
pelkoa, vaikka nyt istumme 
lähekkäin.

Kaikkihan me noudatam-
me tuttuja ohjeita: maskeja ja 

hygieniaa. Ja kotiin jäämme, 
jos emme tunne itseämme ter-
veiksi. Toki rokotukset lisää-
vät turvallisuuden tunnetta. 
Järjestelyt alkavat jo palautua 
lähes normaaleiksi. Vaatteet 
voi jättää narikkaan ja tarjoi-
lut voi tilata etukäteen.

– Koronapassi on mielestäni 
hyvä asia. Se luo lisää turval-
lisuutta eikä tarvitse asiaa sen 
kummemmin edes miettiä.

– Pitkä korona-aika lisäsi il-
man muuta lukuintoani. En ole 
mikään siivousintoilija, mutta 

laatikotkin tulivat perattua tur-
hista papereista, miettii Hanne- 
le, mitä teki vapaa-ajalla, kun ei  
päässyt kulttuuritapahtumiin.

– Myönnettävä kuitenkin 
on, että välillä olo tuntui on-
tolta ja hiukan yksinäiseltäkin. 
Huomasin nimittäin jutteleva-
ni kaupan kassojen kanssa ta-
vallista pidempään. Onneksi 
ystävien tapaamiset toivat sit-
ten vaihtelua ja vauhtia arki-
siin päiviin.

Mitä rajoitusten jälkeinen  
syksy on tarjonnut sinulle?
– Olen jo ehtinyt nähdä teat-
tereissa komediaa, jännitystä 
ja musikaalin. Olen käynyt 

myös parissa taidenäyttelys-
sä ja yhdessä kotimuseossa ja 
harrastetapaamisessa. Ensim-
mäinen näkemäni näytelmä oli 
Tampereen Teatterissa Agatha 
Christien jännitysnäytelmä Ei-
kä yksikään pelastunut. Olipa 
hienoa aloittaa teatterisyksy 
näin perinteikkäällä esityk-
sellä, innostuu Hannele.

– Olen iloinen, että myös näyt- 
telijät ovat päässeet takaisin 
estradeille, sillä hehän sitä iloa 
meille luovat ja tuovat. Siksi 
taputan jokaisen esityksen jäl-
keen ilo silmissä ja mielessä.
Tervetuloa  
kulttuurinautinnot takaisin!

Hannele Jantunen

Syksy toi kulttuurielämykset takaisin
Hannele Jantunen on iloinen, kun teatterit ovat avautuneet ja syksyn 
tarjonta on monipuolista. Miltä tuntuu, kun olet aloittanut teattereis-
sa käynnin? Pelottaako, kun osallistujarajoituksia ei enää ole? 
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Tapahtumakalenteri
Ma 29.11. klo 19.00
HS esittää Musta laatikko 16
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
 
Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia ainutkertaisena elävänä 
esityksenä. Huippusuosittujen iltojen aikana kuullaan kymmenkunta 
tositarinaa, joita ei ole aiemmin kerrottu Helsingin Sanomissa tai 
muualla. Esiintyjinä ovat HS:n toimittajat ja kuvaajat. 

Noin 2,5 tunnin esityksen jälkeen tekijät kutsuvat yleisön 
jatkamaan iltaa kanssaan hetkeksi Suuren näyttämön lämpiöön.
 
Hinta; 34,00 euroa, opiskelijoille 24,00 euroa.  
(Hyvät permantopaikat riveillä 4-6 ja 8-10.)
Maksuviite: 5306
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Liput saat Sinikka Laitiselta/Eläke-Eevat todennäköisesti 
teatterin aulassa heti ulko-ovista oikealla klo 18.30-18.45.
 

Ti 14.12. klo 18.00

Valoa!-joulukonsertti
Uspenskin katedraali
Kanavakatu 1, Helsinki
 
Koronatauon jälkeen suosittu Kilven Kuoro järjestää tänä 
vuonna perinteiset, tunnelmalliset Valoa!-joulukonsertit Uspenskin 
katedraalissa ja Paavalin kirkossa. Helmereille on varattu lippuja  
Uspenskin katedraalissa  14.12. kello 18.00 pidettävään 
kirkkokonserttiin, joka on jo tällä hetkellä loppuunmyyty. 

Liput jaan noin puoli tuntia ennen konserttia Uspenskin katedraalin 
sisääntulo-ovella (Merja).
 
Hinta: 20,00 euroa
Maksuviite: 5322
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

 Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Su 2.1.2022  
Elämysmatka Tampereelle

Lumikuningatar-jääshow 
Uros Live -areena 

Suomalaisen taitoluistelun, 
jääkiekon ja esittävän taiteen 
huiput mukana ainutlaatuisessa 
suurtuotannossa! 

H. C. Andersenin klassikkosatuun 
pohjautuva, rakastettu ja 
taianomainen Lumikuningatar-
tarina tuodaan ensimmäistä kertaa 

jäälle Suomessa Uros Live -areenalla Tampereella. Klassikkotarina 
Lumikuningattaresta saa jäällä uuden sovituksen, jonka sävellyksestä 
vastaa Tuomas Kantelinen.

Lumikuningattaren roolissa loistaa taitoluistelun viisinkertainen 
Suomen mestari ja kolminkertainen EM-mitalisti Kiira Korpi. Jäällä 
esiintyy myös Suomen kaikkien aikojen menestynein taitoluistelija 
Laura Lepistö. Mukana ovat jäätanssin Euroopan mestarit ja 
moninkertaiset MM- ja EM-mitalistit Susanna Rahkamo ja Petri 
Kokko sekä taitoluistelija Mila Kajas.

Maamme tunnetuimmista jääkiekkoilijoista ovat mukana pitkän NHL-
uran tehnyt Niklas Hagman, Tappara-ikoni Pekka Saravo sekä 
maajoukkuekapteeni ja Suomen menestyneimpiin 
naisjääkiekkoilijoihin lukeutuva Jenni Hiirikoski. Jäällä nähdään 
myös MM-kultajoukkueen ja Jokerien KHL-joukkueen kapteeni Marko 
”Mörkö” Anttila. Jäälle luistelee myös maamme kansainvälisesti 
menestynein muodostelmaluistelujoukkue Marigold Ice Unity.

Matkaohjelma: 

Sunnuntai 2.1.2022
Lähtö klo 9.15 Helsingistä, Kiasman tilausajopysäkiltä kohti 
Tamperetta. 
Yhteinen lounas ”4vuodenaikaa Aleksanterinpuisto” -ravintolassa 
Tampereella. Ilmoitathan etukäteen (lisätiedoissa) ruokavalintasi: 
liha- tai kasvisvaihtoehto.
Lounaan jälkeen siirrytään Uros Live -areenalle, jossa 
Lumikuningatar-jääbaletti alkaa klo 14.00.  Baletin kertojaääni/
selostus, yhteensä esityksen aikana noin 10-15 minuuttia, ruotsiksi.  
Baletti kestää noin kaksi tuntia. 
Esityksen jälkeen bussimatka takaisin Helsinkiin.  
Ajoaika noin 2 tuntia. 

Matkan hinta: 185,00 euroa/hlö 
Hintaan sisältyy: * tilausbussikuljetus Helsinki-Tampere-Helsinki * 
lounas (3 salaattia, lämmin ruoka: liha- ja kasvisvaihto, kahvi/tee ja 
pieni makea) Tampereella * lippu Lumikuningatar-jääbalettiin  
(1. kategoria) * matkanjohtajan palvelut 

Ilmoittautumiset ja maksut: Ilmoittautuminen päättynyt.  
Kysy mahdollisia paikkoja.
Ilmoittautumisen varausmaksu 75,00 e/hlö.  
Loppumaksu 26.11. mennessä.

HUOM! Matka-Agentit laskuttaa matkan suoraan osallistujilta. 
Osallistujamaksuja ei makseta Helmerien tilille.

Valmismatkapaketin vastuullisena matkan järjestäjänä toimii Matka-
Agentit/ Elämys Travel Design Oy.

Pe-la 28.-29.1.2022 
Oopperamatka Tallinnaan

Taikahuilu-oopperan ensi-ilta Estonia-teatterissa

Mozartin rakastettu Taikahuilu tulee 
ensi vuonna Tallinnan Estoniaan.

Mozartin viimeinen ooppera 
”Taikahuilu” sai ensi-iltansa vuonna 
1791 Wienissä. Kyseessä on 
mestariteos, jossa fantastiset 
satuelementit, leikkisä näytös, 
liikuttavat ideat ihmisyydestä ja valaistuksesta ja säveltäjän kauniit 
melodiat sulautuvat kauniiksi allegoriaksi. ”Taikahuilussa” kohtaavat 
kaksi vastakkaista voimaa: yhdellä puolella pahan ja ilkeän Yön 
kuningattaren pimeyden valtakunta, toisella hyvän ja viisaan 
Sarastron valon valtakunta.
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Tapahtumakalenteri
Matkaohjelma (sitoumuksetta, muutokset mahdollisia):

Perjantai 28.1.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking Rosellalla klo 10.30-13.15.  
Laiva lähtee Katajanokan terminaalista. Saapuminen Tallinnaan. 
Kuljetus oppaan johdolla Original Sokos Hotel Viruun, päivän vietto 
omatoimisesti. Opas antaa oopperaliput. Ooppera alkaa klo 19.00 
Estonia-teatterissa, ensi-iltaesitys. Estonia-teatteri sijaitsee 
lyhyen kävelymatkan päässä hotellista, ja teatteriin mennään 
omatoimisesti.

Lauantai 29.1.
Hotelliaamiainen. Vapaata aikaa Tallinnassa. Huoneiden luovutuksen 
jälkeen voi tavarat jättää hotelliin säilytykseen. Iltapäivällä kuljetus 
hotellista satamaan, josta Viking Rosella lähtee klo 17.00 
Helsinkiin. Katajanokan terminaaliin saavutaan klo 19.45.

Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna Viking Rosella klo 10.30-13.15
Tallinna - Helsinki Viking Rosella klo 17.00-19.45

Matkan hinta: 165,00 euroa/hlö 
Hintaan sisältyy: * laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking 
Rosellalla kansipaikalla * 
hotellikuljetukset Tallinnassa, saavuttaessa opas mukana * majoitus 
jaetussa kahden hengen standard-luokan huoneessa, Original Sokos 
Hotel Viru * hotelliaamiainen * oopperalippu.    
Lisämaksusta: * yhden hengen huoneen lisämaksu 45 €. 
Yksinmatkustavan pitää varata yhden hengen huone.

Sitovat ilmoittautumiset mahdollisimman pian, kuitenkin 3.12. 
mennessä. Varausmaksu 75 € viikon sisällä varauksesta, 
loppumaksu 20.12. mennessä.  Ilmoittautumisen yhteydessä 
tarvitaan tiedot: nimi, syntymäaika, puhelin, sähköposti, 
kotiosoite.  

HUOM! Matka-Agentit laskuttaa osallistujia suoraan. 
Osallistujamaksuja ei siis makseta Helmerien tilille.

Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Matka edellyttää minimiosal-
listujamäärää. Matkaan sovelletaan matkan varaushetkellä voimassa 
olevia Yleisiä matkapakettiehtoja sekä Matka-Agenttien lisä- ja  
erityisehtoja. 

TULOSSA OOPPERAMATKA  
11.-14.8.2022 (to-su)

IHASTUTTAVA ITÄVALTA JA VERDIN NABUCCO  

Itävaltaan ja sen eleganttiin pääkaupunkiin Wieniin on aina 
kuulunut musiikki. Tällä ainutlaatuisella matkalla koetaan paitsi 
ihastuttavan Wienin ja lähistön nähtävyydet, myös St. 
Margarethenin kesäiset oopperafestivaalit ja Verdin ooppera 
Nabucco.  

Itävallan järvialueella, pienessä St. Margarethenin kylässä, 
roomalaisten aikaisessa kivilouhimossa eläydytään Verdin oopperan 
Nabuccon tunnelmiin.  Matkalla on oopperaelämyksen lisäksi paljon 
muutakin mielenkiintoista: Wienin kaupunkikiertoajelu, 
kävelykierros vanhassa kaupungissa ja vierailu Hofburgin 
talvipalatsissa, vierailu Sissi-museossa ja kakkukahvit aidossa 
wieniläiskahvilassa, retki Wienerwaldiin, Heiligenkreuzin 
sistersiläisluostariin, Badenin kylpyläkaupunkiin ja Rosarium-
ruusupuistoon.  

Oopperapäivän ohjelmaan kuuluu, ennen illan oopperaesitystä, 
vierailu Eisenstadtin kaupungissa ja Esterházy-suvun linnassa, jossa 
Joseph Haydn toimi hovimuusikkona. Linnakierroksella nähdään 
myös Haydnsaal-konserttisali, jonka kehutaan olevan yksi 
akustiikaltaan parhaista Itävallassa. 

Matkaohjelma: 
Torstai 11.8. 
Finnairin lento Helsinki-
Wien klo 8.30-9.55. 
Kiertoajelu ja lounas, 
majoittuminen. 

Perjantai 12.8. 
Aamupäivä vapaa-aikaa. 
Iltapäivällä Eisenstadtiin 
ja Esterhazyn linnaan, jossa linnakierros. Illallinen järvialueella 
sijaitsevassa Rustin kylässä, josta jatketaan läheiseen St. 
Margarethenin kylään ja vanhaan roomalaisten aikaiseen 
kivilouhimoon kuulemaan Verdin Nabucco-oopperaa 
(ulkoilmatapahtuma).  Ooppera alkaa klo 20.00. Oopperan jälkeen 
kuljetus Wieniin, hotellille saavutaan noin klo 00.30. 

Lauantai 13.8. 
Aamupäivä vapaa-aikaa. Iltapäivällä Wienin vanhan kaupungin 
kävelykierros ja vierailu Hofburgin talvipalatsissa ja Sissi-museossa. 
Kierroksella kakkukahvit wieniläiskahvilassa. 

Sunnuntai 14.8.  
Aamupäivä vapaa-aikaa. Huoneiden luovutus ja lähtö kohti 
Wienerwaldin kauniita maisemia. Vierailu Heiligenkreuzin 
keskiaikaisessa sistersiläisluostarissa. Se on edelleen toimiva ja 
siellä elää n. 80 munkkia. Lounas luostarin ravintolassa.  Lounaan 
jälkeen kohti Badenin kylpyläkaupunkia, jossa mm. Mozart ja 
Beethoven ovat viihtyneet, ja jossa syntyi Beethovenin 9. sinfonia. 
Upeassa Rosarium-ruusupuistossa kukkii n. 30 000 ruusuköynnöstä 
ja 800 erilaista ruusulajiketta. Retki päättyy lentokentälle. Finnairin 
lento Wien-Helsinki klo 19.25-22.45. 

Matkan hinta: 1.180,00 euroa/hlö.
Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Wien-Helsinki 
turistiluokassa veroineen * lentokenttä- ja muut kuljetukset * 
majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa, hotelli Ananas * 
hotelliaamiaiset, 2 lounasta, 1 illallinen, kakkukahvit * 
mielenkiintoinen ja runsas retkiohjelma * lippu Nabucco-oopperaan, 
kat. 3 * suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä. 

Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 165 €/hlö. Yksinmatkustavan 
on varattava yhden hengen huone. 

Matka edellyttää minimiosanottajamäärää, matka ei sovellu 
liikuntarajoitteisille.
Matkalla noudatetaan Yleisiä matkapakettiehtoja sekä Matka-
Agenttien lisä- ja erityisehtoja. 

LISÄTIETOJA HELMERIEN NETTISIVUILLA JA  
SEURAAVASSA LEHDESSÄ! 

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. Mahdolliset peruutukset pitää tehdä ennen 
eräpäivää.

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

Helmerien tapahtumakalenteri 2021-2022

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 9.11. 17.30 Yhdistyksen syysvuosikokous, Oodi 51,00 e,
To 11.11. 19.00 Spartacus, Kansallisooppera 96/53,00 e, 5241
To 18.11. 19.00 Bolla, Helsingin Kaupunginteatteri 38,00 e, 5296
Ma 29.11. 19.00 Musta laatikko 16, Kansallisteatteri 34,00 e, 5306
Ti 14.12. 18.00 Valoa!-konsertti, Uspenskin katedraali 20,00 e, 5322
2022
Su 2.1. 09.15 Lumikuningatar, Uros Live -areena 185,00 e (matkatoimistoon)
Pe-la 28.-29.1. Taikahuilu, Tallinna 165,00 e (matkatoimistoon)
11.-14.8. Itävalta, Nabucco-ooppera 1180,00 e 

Jos tunnet olosi kipeäksi, jääthän kotiin. Jos tunnet 
koronaviruksen oireita, tai olet altistunut koronavirukselle, voit 
kuluitta vaihtaa lippusi tulevaan esitykseen vielä esityspäivänä 
(viimeistään ennen esityksen alkamista) soittamalla 
asiakaspalveluumme 09 3940 22. Asiakaspalvelumme palvelee 
maanantaista perjantaihin klo 9-16, lauantaiesityspäivinä klo 
11-18 sekä aina esityspäivinä tuntia ennen esitystä.   

Lämpimästi tervetuloa teatteriin!

Helsingin Kaupunginteatteri 6.10.2021

Matka 
agentit
Suomalainen matkanjärjestäjä

matka-agentit.fi    HELSINKI, Hämeentie 31 A
myynti@matka-agentit.fi   JOENSUU, Kirkkokatu 20 
vapaa-ajan matkat puh. 09 2510 2080  PORVOO, Linnankoskenkatu 28

MATKAELÄMYKSIÄ 2022:
Viulunsoittaja katolla -musikaali 
Tallinnassa 8.-9.1.  • alk. 165,- 

Pähkinänsärkijä-baletti 
Tallinnassa 15.-16.1.  • alk. 155,- 

Satukirjan maisemia Pohjois-
Italiassa ja Sveitsissä 6.-10.4. * 
25.-29.5. * 7.-11.9. • alk. 1.465,- 

Amsterdam ja Keukenhofin 
kukkapuisto 11.-14.4. * 4.-7.5. 
• alk. 1.075,-  

Pääsiäinen Wienissä 14.-17.4. 
• alk. 1.245,- 

Pääsiäinen Gdanskissa 15.-18.4. 
• alk. 765,-

Budapest ja Pappenheimin linna 
19.-22.4. • alk. 895,-

Norjan vuonoristeily 9.-16.5. * 
9.-16.7. * 24.9.-1.10. • alk. 1.990,-

Kaksi Irlantia - TV-sarjoja ja tari-
noita 15.-19.5. *  4.-8.9. 
• alk. 1.095,-

Beatles-fiiliksiä Liverpoolissa 
9.-12.6. • alk. 1.075,-

JOULUN AJAN MATKOJA
Joulu Andalusiassa 19.-27.12. • alk. 1.265,-

Kylpyläjoulu Pärnussa 22.-27.12. • alk. 415,- Tartto 23.-26.12. • alk. 340,- 

Uusi vuosi Wienissä 30.12.-2.1. • alk. 1.185,- Tallinna 23.-26.12. • alk. 245,-

Yleisörajoitukset poistuivat 1.10.2021, ja teatterikatsomoihin 
voidaan ottaa yleisöä 100%:n kapasiteetilla. Tämä tarkoittaa sitä, 
että salit voidaan myydä täyteen, eikä katsomosta enää poisteta 
istuimia käytöstä.
 
THL:n kansallisen maskisuosituksen mukaisesti suosittelemme 
vahvasti kasvosuojaimen (kasvomaski tai visiiri) käyttöä teatterin 
tiloissa kaikilta yli 12-vuotiailta katsojiltamme, joiden 
terveydentila sallii maskinkäytön. Varauduthan ottamalla mukaasi 
oman kasvosuojaimen.
Kaikilla aulapalvelun työntekijöillämme on visiiri tai suu-
nenäsuojus. Henkilökuntamme on ohjeistettu ja koulutettu 
toimimaan sinun turvallisuutesi takaamiseksi.
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– 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

Yhteystietoja:

Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi, helmeri@helmeri.fi
Puhelin 050 428 5588 (päivystys ark. klo 10.00 - 14.00)
Helsingin Merkonomit on Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n jäsen.

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

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

Tervetuloa Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi! 
Tutustu: www.helmeri.fi , Liity: www.smyl.fi 
Liity jäseneksi tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme uuden jäsenen ja suosittelijan. 

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten jäsenetujen lisäksi uusi 
jäsen ja suosittelija saa liittymisetuna 
20 %:n alennuksen päivän parhaasta majoitushinnasta 
Metropol Hotels -hotelleissa.

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

Majoitushinnat Metropol-hotellissa sisältävät: 
•  aamiaisen Pizzanaut-ravintolassa 
•  Tervetuloa-lahja huoneessa, kuohuviinipullo 
•  ilmaisen wifi:n koko hotellissa 
•  erikoishintaan 10 euroa / 3 tuntia Metropol Spa -hotellin   kylpylän 
käyttö (hotellit on yhdistetty käytävillä) 
Majoitushinnat Metropol Spa-hotellissa sisältävät: 
•  aamiaisen Nomad-ravintolassa 
•  Tervetuloa-lahja huoneessa, kuohuviinipullo 
•  ilmaisen wifi:n koko hotellissa 
•  kuntosalin käyttö 
•  kylpylän käyttö  (4 saunaa, uima-allas, 4 poreallasta, spa-baari) 

Liity heti! www.smyl.fi 
Etu on voimassa vuoden 2021 loppuun kulloinkin voimassa olevan 
varaustilanteen mukaisesti. 
Varausohjeet saat maksettuasi jäsenmaksun. 
Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan valitsemastasi 
laivayhtiöstä. 

Helsingin Merkonomit ry:n jäsenedut 
Edullisella jäsenmaksulla saat paljon rahanarvoisia jäsenetuja. 
• Työsuhdejuristin neuvontapalvelut 
• Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus 
• 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 jäsenmaksut vuonna 2021 
• Markkinoiden edullisin jäsenmaksu! 

• 109 euroa koko kalenterivuosi 2021
• Seniorijäsenyys (yli 65 v*)) 56 euroa 
• Opiskelijajäsenyys 0 euroa 

• Kaikki jäsenmaksuluokat ovat verotuksessa vähennyskelpoisia!
 *) Jäsen siirtyy automaattisesti seniorijäseneksi täyttämis vuotta (65 v) seuraavan 
vuoden alusta alkaen. 

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu 
Voit halutessasi liittyä (tai siirtyä nykyisestä työttömyyskassastasi) 
kaikkien palkansaajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi. 
• www.smyl.fi/Liity Työttömyyskassa YTK:n jäseneksi. 
• YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on 119 euroa vuosi 2021. 


