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Helsingin Merkonomit ry:n jäsenenä liityt kätevästi Suomen 
suurimman, kaikille palkansaajille avoimen työttömyyskassa 
YTK:n jäseneksi. 
Jäsenmaksu on 92 euroa vuonna 2019. 
YTK:lla on yli 400 000 jäsentä, mikä on lähes 19 % suomalai-
sista palkansaajista.
Liity jäseneksi SMYL ry:n kotisivuilla 
www.smyl.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

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

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

Muistithan 
tämän vuoden 
jäsenmaksun!

Liity työttömyyskassa YTK:n jäseneksi

Turvaa tulevaisuutesi ja huolehdi, että jäsenyytesi on kunnossa molemmissa!



Olin monta kesäviikkoa yhtä mittaa 
suomalaisen maaseudun rauhassa ja 
paluu Helsingin vilkkaaseen keskus-

taan ja syyskauden kiireisiin tuntuu taas 
oudolta. Muutos vie aikansa. Ilahtuneena 
olen kutenkin katsellut Juhlaviikkoja viet-
tävää Helsinkiä: kulttuuria ja kukkalois-
toa on yllin kyllin. Kyllä loppukesäkin on 
kaunista aikaa.

Helmereillä on tämän syyskauden ta-
pahtumatarjonta laajaa ja monipuolista. 
Maailman parhaaksi uudeksi kirjastoksi 
palkitussa Keskustakirjasto Oodissa jär-
jestämme koulutusillan, jonka teemana 
ovat meille kaikille tärkeät aiheet: edun-
valvonta ja hoitotahto. Oodin ryhmäti-
loissa pidämme myös tämän vuoden yh-
distyksen syyskokouksen 7. marraskuuta. 
Musiikkitalossa voimme kuunnella niin 
Helsingin kaupunginorkesterin kuin Ra-

dion sinfoniaorkesterin komeaa soitantaa. 
Teatteritarjontaa on joka makuun ja mat-
koja niin lähiseudulle kuin ulkomaillekin. 
Mielenkiintoisia uutuustapahtumia loka-
kuussa ovat päiväretki Pokrovan ortodok-
siveljesyhteisöön sekä lauantai-iltapäivän 
teemaistiaiset. Kannattaa tutustu lehden 
lopussa oleviin tapahtumiin ja ilmoittau-
tua mukaan Helmerien nettisivustolla: 
www.helmeri.fi. Lämpimästi tervetuloa 
kanssamme Helmeri-tapahtumiin.

Minua ilahdutti tässä numerossa ole-
va Marja-Terttu Lammisen juttu (s. 
10) merkonomi-kondiittori-kartanoyrit-
täjä Jenni Sylberg-Kujanpäästä, joka 
on äskettäin valmistunut merkonomiksi 
Luksiasta. Nuori ja uskalias yrittäjä on 
aina hyvä esimerkki muille nuorille, vas-
tavalmistuneille ammattilaisille. Eivätkä 
Jennin opinnot tähän lopu vaan hän aikoo 

syventää yrittäjyysopintojaan. Loistavana 
esimerkkinä nuorille on myös toinen Luk-
sian merkonomi, vammaishuippu-urhei-
lija Henry Manni, joka on SMYL-liiton 
tämän vuoden kunniamerkonomi. Henry 
Mannin hienoihin saavutuksiin voit pe-
rehtyä kevään Merkonomi News -lehden 
jutussa.

Voimia ja intoa kaikille syksyllä opin-
tonsa aloittaneille. Voimme odotella uusia 
menestyjiä.

Tarmokasta syksyä Helmereille!

Merja Äimänen

Intoa syksyn aherruksiin

Pääkirjoitus

Kirjasto on pankin eteinen. 
(Tauno Yliruusi)

Kansalaistori Juhlaviikoilla. Taustalla Keskustakirjasto Oodi, joka palkittiin maailman parhaana uutena yleiskirjastona. Onnea! 
(kuva Merja Äimänen)
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❦		Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Helmerien huhtikuinen 
pääsiäismatka suuntau-
tui tänä vuonna Pohjois-

Puolan kauniiseen ja histori-
alliseen Gdanskin kaupunkiin 
sekä sen lähiseuduille, kylpy-
läkaupunki Sopotiin ja Mal-
borkin linnaan. Meitä Hel-
meri-matkalaisia oli mukana 
kaksitoista.

Pitkänäperjantaina heti 
Gdanskin lentokentältä matka-
simme Malborkin pikkukau-
punkiin, joka sijaitsee runsaan 
kuudenkymmenen kilometrin 
päässä Gdanskista. Malborkin 
komea tiililinna on perustettu 

vuonna 1274; Unescon suoje-
lukohteena linna on ollut vuo-
desta 1997. 

Lauantaina kiertelimme 
Gdanskin viehättäviä katuja 
ja kujia puolalaisen oppaam-
me Dorota Laitisen asiantun-
tevalla opastuksella. Kaupun-
gissa yllättivät kauniit vanhat 
rakennukset  ja niiden seinien 
hienot yksityiskohdat – joka 
puolella, mihin katse vaan 
osui.

Pääsiäispäivän mukavan 
retken teimme pitkistä hiek-
karannoistaan ja kylpylöistään 
kuuluisaan Sopotin kaupun-

Helmerit Gdanskissa19. – 22.4.

Keväinen 
Gdansk ihastutti 

Pääsiäispäivän kierros suuressa Oliwan katedraalissa 
väsytti ryhmämme miehiä - vai kevätpäivästäkö kirkon 
ulkopuolella nautitaan?

Tutustuimme ensimmäisenä matkapäivänä Malborkin 
komeaan linnaan, joka on Unescon suojelukohde.
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kiin. Matkalla poikkesimme 
Solidaarisuus-muistomerkille 
sekä suurista barokkiuruistaan 
kuuluisaksi tulleeseen keskiai-
kaiseen, roomalaiskatoliseen 
Oliwan katedraaliin, jossa 

saimme kuulla pääsiäiskirkon 
mahtavan urkusoolon.

Kiitos mukavasta yhteisestä 
pääsiäismatkastamme mukana 
olleille Helmereille.

Merja 

Gdanskissa riittää ihasteltavaa! Kiersimme kauniita katuja Do-
rotan opastuksella  (oik. olevassa kuvassa edessä oikealla).

Pääsiäispäivänä vierailimme kauniissa Sopotissa, jossa 
lounastimme rantaravintolassa ihaillen merta, loputtomia 
hiekkarantoja ja pitkää kävelylaituria.
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Mahtavia maisemia ja 
mielenkiintoista historiaa
❦	 Teksti: Merja Äimänen
 Kuvat: Irene Uimonen  

Mikä saaristopäivän annista 
innosti Annia?

Irene Uimosen järjestämällä 
elokuun alun kesämatkalla, 
jonka kohteena oli Turun 

saaristo - Parainen, Nauvo ja 
historiallinen Seili - oli mu-
kana 13 Helmeriä. Matka oli 
suosittu, enemmänkin olisi tu-
lijoita ollut, jos mukaan olisi 
mahtunut.

Saaristomatkaan osallistui 
myös ahkera kulttuuriharras-
taja, Helmeri-aktiivi Anni 
Purontaa, jolle kaikin puolin 
mukavasta matkapäivästä jäi 
mieleen ennen kaikkea Seilin 
saari ja sen hurja historia.

–Saaristoretkemme oli an-
toisa ja paljon ehdimme näh-
dä. Mielestäni kiinnostavin 
kohde oli spitaalisten ja mie-
lisairaitten aikoinaan asuttama 
Seilin sairaalasaari, muistelee 
Anni matkaa.

– Seilin museokirkko on eri-
koinen nähtävyys, jossa ovat 
erikseen ”karsinat” saaren 
asukkaille ja potilaille. Enti-
nen parantola olisi ollut mie-
lenkiintoinen tutustumiskohde 
laajemminkin. Näimme toki 
yhden mielisairaalan huoneen.  
”Seilille jos silloin joutui, ei 
ollut paluuta”. Kuulostaa hur-
jalta nykyaikana.

– Kiinnostukseni Seilin saa-
reen ja sen kohtaloihin alkoi, 
kun kävimme Irenen ryhmän 
kanssa aikaisemmin Turussa 
katsomassa Seilin saaresta 
kertovaa näytelmää.

– Olen kiinnostunut van-
hoista kirkoista. Uutta mi-
nulle on, että saariston kirk-
kojen pohjapiirustus on ihan 

erilainen kuin ne, joissa olen 
aikaisemmin vieraillut. Ver-
tailukohtana on muun muassa 
Petäjäveden vanha puukirkko, 
johon tutustuin heti matkam-
me jälkeen, pohtii Anni Pu-
rontaa.    ❦

Ryhmämme saapui Nauvon satamaan. Anni kuvassa oikealla.

Tutustuimme Seilin saaren 
kauniiseen museokirkkoon. 
Kirkkoon menossa Marja-
Terttu Lamminen.
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Säveltäjä Pärt tuli meitä vastaan! 

Helmeri-ryhmä oli elokuun 
puolivälissä mukana Irene 
Uimosen vetämällä Tallinnan 
kulttuurimatkalla. Helmereitä 
oli suuressa, viidenkymmenen 
hengen ryhmässä kymmenen. 
Birgitta-festivaalit oli matkan 
päätapahtuma ja ohjelmassa 
siellä kaksi hienoa iltaesitystä: 
Trubaduuri-ooppera ja Ooppe-
ragaala. 

Matkalla mukana oli Hel-
merien hallituksen jäsen 
Marja-Terttu Lamminen, 
joka kertoo meille omista ko-
kemuksistaan. Marja-Terttu 
on käynyt Tallinnan Birgitta-
festivaaleilla monta kertaa, 
joten tällä kertaa hän innostui 
enemmän uudesta oheisohjel-
masta.

Marja-Tertun matkamuisteluja
Sää oli mitä parhain vierailla 
Tallinnassa ja Birgitta-festi-
vaaleilla. Perjantaina nautim-
me Verdin Trubaduurista ja 
lauantaina Oopperagaalassa 
musikaalien ja oopperoiden 
sävelistä lämpimässä, tunnel-
mallisessa elokuun illassa.

Saman päivän toisena koh-
teenamme oli Arvo Pärt -kes-
kus. Virolaissäveltäjän Arvo 
Pärtin keskuksessa vierailim-
me oppaan johdolla. Hyvin 
vaikuttava paikka metsän sii-
meksessä. Itse säveltäjä käve-
li meitä vastaan polulla, kun 
olimme menossa keskukseen. 

Meillä oli myös oma, tun-
nelmallinen musiikkihetki 
Pärtin musiikin parissa. On 

Lauantaina kävimme Hel-
mereiden, Eijan ja Marjun, 
kanssa Telliskiven alueella 
tutustumassa uuden Fotogra-
fiskan - Tukholman haaraosas-
ton - näyttelyihin. Suomalaisia 
taiteilijoitakin oli näyttelyssä 
edustettuna: muun muassa 
Pentti Sammallahden kuvat 
maailmalta olivat vaikuttavia. 
Telliskiven alue on ehdotto-
masti tutustumisen arvoinen; 
sieltä löytyy museon lisäksi 
ihania ruokapaikkoja, kuten 
kahviloita ja ravintoloita van-
hassa junavaunussa. Virolais-
ten suunnittelijoiden vaatteita, 
koruja, käyttötavaraa ja paljon 
muuta mielenkiintoista on 
myös tarjolla.

Sunnuntaina vierailimme 
Harju-Madisen Matteuksen 
kirkossa Länsi-Harjumaalla. 
Saimme kuulla paikalliselta 
oppaalta kirkon historiasta 
ja nykypäivästäkin. Kirkon 
vieressä siirtolohkareessa on 
Viron kansakoulun perustajan 
Bengt Gottfried Forseliuk-
sen muistotaulu. Aapiskukko 
on ihan kansainvälinen sym-
boli! Muistomerkissä on myös 
aapiskukko.

ihana kuunnella musiikkia 
tuollaisessa ympäristössä. 
Lopuksi pääsimme käymään 
keskuksen näköalatornissa, 
josta on hienot näkymät ym-
päröivään luontoon

Kohokohtana matkallam-
me oli mielestäni Arvo Pärt 
-keskus. Se on ehdottomasti 
vierailun arvoinen. Samoin 
Telliskiven alue.    ❦

Kohokohtia
Tallinnan matkalta ❦	Teksti: Marja-Terttu Lamminen

 Kuvat ja kuvatekstit: Irene Uimonen

Kävelin ensimmäisenä Arvo Pärtin keskukseen vievällä metsätiellä oppaan 
kanssa, kun hän veti voimakkaasti henkeä ja häipyi taaksepäin. Äkkiä kamera 
esiin ja tsuumasin pikakuvan vastaantulijasta. Aivan oikein, kohdalle tullessaan 
hymyillen Arvo Pärt (83 v) toivotti tervetulleeksi.

Kuuntelimme Pärtin sävellystä Meie Isa poikasopraanon laulamana.

Kuuntelimme eng-
lanniksi opastus-

ta pienessä kamari-
musiikkisalissa. Ei-
pä löytynyt montaa-
kaan vapaaehtoista, 
sillä enemmistö ha-

lusi suomenkieliseen 
ryhmään. Edessä is-
tumassa Marja-Tert-

tu Lamminen.

7Helmeri 3-2019



Vierailimme Alvar Aallon 
suunnittelemassa Kelan 
päärakennuksessa

HelmeritKelanvierailulla16.5.

❦	 Teksti ja kuvat Liisa Kotimäki

Kansaneläkelaitos on val-
mistunut vuonna 1956. 
Kelalaiset muuttivat 

uuteen päärakennukseen lii-
an pieniksi käyneistä tiloista 
Eteläesplanadilta. Rakennus 
on joka puolelta eri näköinen 
ja se on jaettu osiin. Sen huo-
maa käytännössä, jos kävelee 
talon ympäri. Ulkoasultaan 
rakennus eroaa ympäröivistä 
rakennuksista niin asettelul-
taan kuin materiaaleiltaan. 

Ulkokuori on punatiiltä ja ra-
kennus on vinossa ympäristön 
rakennuksiin nähden.

Eteisaulan lattiat ovat mar-
moria, ja seinissä on käytetty 
tätä rakennusta varten suunni-
teltuja keraamisia laattoja. Ne 
ovat valmistettu erikoistilauk-
sesta Arabian tehtailla.

Yleiset tilat, jotka joutuvat 
suurelle kulutukselle, oli Alvar 
Aallon mielestä valmistettava 
kestävistä materiaaleista. Tä-
mä tavoite on onnistunut niin 
hyvin, että vuosikymmenten 

Odotetulle tutustumiskäynnille Kansaneläkelaitoksen pää-
toimitaloon oli kokoontunut neljätoista Helmeriläistä. Opastettu 
arkkitehtuurikierros Alvar Aallon suunnittelemassa Kelan päätoimi-
talossa toteutettiin toukokuun puolivälissä, Kelan oppaana toimi 
Petra Leikas. Tällä kertaa Kelassa käynti oli hieman erilainen kuin 
yleensä. Nyt ei tarvinnut täytellä lomakkeita, sai vain nauttia 
arkkitehtuurista ja historiasta. Kuulimme toimitalon mielenkiin-
toisista rakennusvaiheista ja teimme kierroksen eri kerroksiin. 
Kirjaston ja henkilökunnan ravintolasalin lisäksi kierroksella käytiin 
auditoriossa ja Kela-hallissa, joissa pidetään isojakin kokouksia ja 
seminaareja. 

Kela-halli. Korkeiden kattoikkunoiden sävyttämä tila suunniteltiin alun perin asiakaspalvelun tarpeisiin. Asiakkaat otettiin vastaan 
asiakaspalveluloosseissa. Tilaa on sanottu Suomen ensimmäiseksi maisemakonttoriksi. Tila toimii nykyisin luentosalina ja esittelytilana.

Kirjasto toistaa Aallon suunnitteleman Viipurin kirjaston aiheita. 
Pyöreistä kattoikkunoista sisään tuleva luonnonvalo tekee tilaan 
hyvän tunnelman. Kirjasto on toimiva. Se on erikoistunut sosiaa-
lipolitiikan alan teoksiin. Asiakkaat ovat sekä talon omaa väkeä 
että muita alan asiantuntijoita.

Pienoismalli. Arkki-
tehti Alvar Aallon 

suunnittelema Kelan 
päätoimitalo 

valmistui 1956.
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kuluttua talon rakentamisesta 
esimerkiksi eteisaulan lattiat 
ja seinät näyttävät uusilta.

Kelan päätoimitalo on suo-
jeltu rakennus ulkoasultaan, 
sisätiloiltaan ja sisustuksel-
taan. Jos jotain uusitaan, niin 
mukana on Museovirasto ja 
Alvar Aalto Säätiö. Tämä on 

hyvä asia, kulttuuriperintöä 
pitää vaalia. Asiantuntijat 
ovat yksimielisiä siitä, että 
Kelan talo on yksi Aallon on-
nistuneimpia suunnitelmia. 
Kelan talo on sisällytetty lis-
tauksissa Alvar Aallon viiden 
parhaan työn joukkoon. 
Lähde: kela.fi, alvaraalto.fi

Uutisia

Helmereiden syyspuolen kulttuu-
rikausi käynnistyi elokuun lopulla 
opastetulla tutustumisella Design-
museon Maailmojen Salat -näyt-
telyyn. 

Näyttely on mielenkiintoinen 
tutkimusmatka eri maiden käsi-
työmenetelmiin. Muotoilijat Aa-
mu Song ja Johan Olin etsivät 
perinteisiä käsityömenetelmiä ja valmistustaitoja eri puolilta 
maailmaa ja pohtivat tapoja tuoda ne tähän päivään. Song 
ja Olin ovat työskennelleet paikallisten käsityömestareiden 
kanssa paitsi Suomessa myös Koreassa, Belgiassa, Virossa, 
Venäjällä, Japanissa, Yhdysvalloissa ja viimeiseksi Meksikos-
sa. Näistä tutkimusmatkoista syntyi Maailmojen Salat - Secret 
Universe -näyttely.

Maailmojen Salat herättää meidät pohtimaan omia kulutus-
tottumuksiamme. Miten ja missä ympärillämme olevia esinei-

tä valmistetaan? Kuka 
ne on tehnyt? Entä 
kuinka voimme suo-
jella käsityömenetel-
miä ja valmistustaito-
ja, jotka ovat vaarassa 
kuolla sukupuuttoon? 

Näyttely on avoin-
na Designmuseossa  
5.4.-22.9.2019.

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n sääntö-
määräinen kevätliittokokous pidettiin 18. toukokuuta 2019 
Lapland Hotellissa Helsingissä.

Ennen liittokokouksen avausta julkistettiin SMYL-liiton 
vuoden 2019 kunniamerkonomi Henry Manni. Hän on kan-
sainvälisissä kilpailuissa menestynyt vammaishuippu-urhei-
lija, ammatiltaan liikuntaneuvoja ja esteettömyyskartoittaja. 

Lue Henryn tie huippu-urheilijaksi liiton jäsenlehdestä: 
Merkonomi News 2 2019. Löydät sen myös liiton nettisivuil-
ta: www.smyl.fi.

Maailmojen Salat 
Designmuseossa

Henry Manni  
kunniamerkonomiksi

Teksti ja kuvat Merja Äimänen

Rakennusta varten suunniteltuja keraamisia sauvakaakeleita 
oli viidessä eri värissä. Myöhemmin käytettiin sauvakaakeleita 
muun muassa 1970-luvun alussa valmistuneessa Sähkötalossa. 

Henkilökunnan ruokalan kattovalaisimia ei ole koskaan tehty sar-
jatuotantona. Henkilökunnan ruokalasta aukeaa näkymä kauniil-
le sisäpihalle. 

Kelan tilava ja valoisa auditorio. Tila toimi aiemmin henkilökun-
nan voimistelusalina. Kuvassa opas Petra Leikas (seisomassa).

SMYL-liiton puheen-
johtaja Markku Mik-
kola ja toiminnan-
johtaja Anna-Maija 
Kunnas onnittelevat 
vuoden 2019 kunnia-
merkonomia Henry 
Mannia.
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❦	Teksti ja kuvat: Marja-Terttu Lamminen

Kesäkuisena iltana suun-
tasin kohti Nummelaa 
ja Ridalin kartanoa. Olin 

menossa tapaamaan Luksias-
ta vastavalmistunutta merko-
nomia Jenni Sylberg-Kuja n-
päätä. Jenni on moniosaaja 
kuten monet nuoret nykyi-
sin ovat. Hän on valmistunut 
vuonna 2015 leipurikondiitto-
riksi. Tätä ammattia hän har-
joitti muun muassa Kakkuhel-
mi-yrityksessä, Juhlahuvila-
palveluissa ja Fazerilla. 

Nummelaan perhe muutti 
noin 3,5 vuotta sitten ostettu-
aan Ridalin kartanon yhdessä 
vanhempiensa ja siskon per-
heen kanssa. Jennin mielessä 
oli koko ajan yritystoiminta 
kartanon tiloissa. Keväällä 
2018 hän sai starttirahaa ja 
irtisanoutui Fazerilta. Omni-
an ja Keudan yrittäjyyskurssit 
sekä Uusyrityskeskuksen ja 
Yrityskummien palvelut tu-
kivat yrittäjyyttä. Lisäksi hän 
halusi lisätä tietoutta yrittäjyy-
destä, ja löysikin Nummelasta 
Luksialta merkonomiopinnot 

joaa monipuolisia palveluja: 
tilanvuokrausta, juhlia, Pop-
Up-tapahtumia, kakkuja sekä 
ruokatarjoilua. 

Yritys tarjoaa ammatillista 
osaamista ja vankkaa ammat-
titaitoa pitopalvelupuolelta; 
kondiittoritaitoja sekä viini-
tietämystä ja hyvää visuaalista 
näkemystä. 

Vieraillessani Ridalin karta-
nossa oli alapihalla kesäjump-
pa käynnissä. Tilalla on jär-
jestetty ylioppilasjuhlia, kesä 
taas on rippijuhlien ja häiden 
sesonkiaikaa. Talvisin yrittäjät 

monimuoto-opiskeluna. Mer-
konomiopinnot vahvistivat 
Jennin osaamista yrittäjänä ja 
hän kokee saaneensa sekä var-
muutta että tietoa niin myyn-
nistä kuin kaupallisesta alasta 
yleensäkin opintojensa aikana. 
Jennin mielessä kajastaakin jo 
jatko-opinnot ja hän on hake-
nut syksyllä 2019 alkavaan 
koulutukseen Yksinyrittäjän 
Akatemiaan. Jennin mielestä 
on mukavaa huomata miten 
erilaiset mahdollisuudet au-
keavat pikkuhiljaa ja yksi pol-
ku voi johdattaa taas uudelle 
retkelle elämässä. Oppiminen 
on loputonta.

Ridalin kartanossa Jenni voi 
hyödyntää sekä leipuri- että 
merkonomiopintojaan järjes-
täessään erilaisia palveluita ja 
tapahtumia tilauksesta. Rida-
lin kartano on Vihdin Num-
melassa hyvien liikenneyhte-
yksien varrella sijaitseva tila, 
jonka asutushistoria ulottuu 
jo keskiajalle asti.  Tila oli 
1700-luvulla Palajärven rust-
hollin augmenttitalo. Tila on 
pääasiallisesti asuintila, mutta 
tilalla toimii yritys, joka tar-

ovat löytäneet tilan erilaisiin 
kokouksiin ja muihin tapah-
tumiin. Heillä on järjestetty 
myös piparinkoristelutapah-
tumia joulun alla. Mahdol-
lisuuksia on hyvin erilaisiin 
tapahtumiin. Itse ihastuin pai-
kan miljööseen ja tunnelmaan 
sekä ystävälliseen vastaanot-
toon koko perheen puolesta. 
Suomalaista maisemaa ja pi-
hapiiriä parhaimmillaan kau-
niina kesäiltana ja niin lähellä 
pääkaupunkiseutua.
Lisätietoa Ridalin kartanosta 
löytyy www.ridalinkartano.fi

Jenni Sylberg-Kujanpää - 35 vuotta, kondiittori, 
Luksian merkonomi, kartanoyrittäjä

merkonomi jenni 
kartanoyrittÄjÄnÄ
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Helmerin ruokanurkkaus

Rauni Mononen

Yhteisen pöydän toimintamalli, joka yhdistää ruoka-avun, hä-
vikin logistiikan ja kansalaistoiminnan. Eurooppalaisessa tar-
kastelussa idea on saatu yhteisöllisesti toimivasta Berliner Tafel 
-konseptista vuonna 2013.

Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakuntayhtymä hallinnoivat 
ja rahoittavat ruoka-avun kehittämisen mallia, Yhteistä pöytää, 
jota rakennetaan ja kehitetään yhdessä ruoka-avun verkoston 
kanssa.

Sitra ja hävikkiruokaa yhteisöllisesti hyödyntävä Yhteinen 
pöytä ovat aloittaneet mallin levittämisen joulukuussa 2017, 
puolitoistavuotisen projektin, jotta Yhteisen pöydän toiminta-
mallia voidaan levittää myös muualle Suomeen.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana on saatu mukaan kolme 
isompaa toimijaa: Helsingin kaupunki ja seurakuntayhtymä, 
Tampereen seurakuntayhtymä ja ensimmäinen kumppanimme 
Järvenpään Yhdessä katettu -verkosto. Näiden kanssa Sitra on 
luonut syvemmän ja edelleen jatkuvan kumppanuuden, jonka 
avulla alue paikallisesti rakentaa oman mallinsa ottaen oppia 
Vantaan Yhteisestä pöydästä. Yhteistyö tulee jatkumaan myös 
Sitran projektin jälkeen. Näiden kolmen lisäksi seitsemän eli 
Turku (2 isoa toimijaa), Jyväskylä, Rovaniemi, Tuusula, Kou-
vola, Vaasa ja Lahti ovat kesäkuun 2019 loppuun mennessä 
edenneet pisimmälle oman sovelluksensa kanssa ja laatineet ja 
allekirjoittaneet kumppanuuteen vaadittavan toteuttamissuun-
nitelman. Lisäksi Oulu, Hämeenlinna, Porvoo, Seinäjoki, Es-
poo, Kotka, Kerava, Joensuu ja Hyvinkää-Riihimäki-Hausjärvi-
Loppi-alue (Hyriä-säätiö) ovat kiinnostuneita ja jossain määrin 
hyödyntävät ja tulevat hyödyntämään Vantaan Yhteisen pöydän 
oppeja ja kokemuksia.

Yhteisen pöydän tavoitteena Vantaalla oli päästä eroon ul-
koleipäjonoista ja kehittää ruoka-apua siten, että ihminen tulee 
kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ja kunnioittavasti. Ruoka-apua 
kehitetään verkostomaisesti ja yhteisöllisesti, mikä kestävimmin 
lisää apua tarvitsevien hyvinvointia.

Vantaalaiseen verkostoon kuului vuonna 2018 noin 35 ruo-
kahävikin lahjoittajaa, kuten kauppoja, elintarviketehtaita ja 
tukkuja, sekä noin 65 ruoka-apua monipuolisesti jakavaa tahoa. 
Hävikin kuljettamisesta verkostoon vastaa kaupungin perustama 
hävikkiterminaali. Elintarvikkeiden kanssa työskentely edel-
lyttää alan vankkaa osaamista ja hygieniaosaamista turvallisen 
ruoan takaamiseksi.

Yhteisen pöydän 
ympärillä Vantaalla
Ruokahävikillä tarkoitetaan ruokaa, joka on alun perin ollut syömäkelpoista, 
mutta joka syystä tai toisesta päätyy roskiin tai biojätteeksi. Sosiaalinen 
kiertotalous: ensin teemme yhdessä, viihdymme yhdessä ja muutamme 
maailmaa yhdessä.

Suomessa syntyy ruokahävikkiä arviolta 400 miljoonaa kiloa 
vuodessa ja noin 500 miljoonan euron arvosta. Suomalaiset 
kotitaloudet heittävät syömäkelpoista ruokaa roskiin 120-160 
miljoonaa kiloa vuodessa. Jokainen suomalainen heittää kotona 
ruokaa roskiin vuosittain noin 23 kiloa.

Kestävässä ruokajärjestelmässä tuotettu ruoka edistää terve-
yttä ja sen tuotanto ja kulutus tapahtuvat luonnonvaroja säästä-
en sekä niitä optimaalisesti käyttäen ja kierrättäen. Tämä edistää 
kiertotaloutta sekä luo lisäarvoa ja kannattavuutta koko ruoka-
järjestelmään. Kiertotalous syntyy yhdessä tekemällä.

Hyvinvointi- ja sosiaaliset vaikutukset ovat keskeisessä roo-
lissa, kun verrataan Yhteistä pöytää muihin ruoka-avun jaka-
misen malleihin. Yhteisöllinen ruoka-apu on vahvistanut inhi-
millistä kohtelua ja kohtaamista.

KUINKA SINÄ VOIT HYÖDYNTÄÄ HÄVIKKIRUOKAA KOTONASI?
Jatkojalosta rippeet arkiruoaksi. Monet rippeet sopivat 
hyvin esimerkiksi piirakoihin, pizzoihin, pastoihin,  keit-
toihin, kiusauksiin ja muihin laatikkoruokiin, pyttipan-
nuihin, smoothieihin ja munakkaisiin on helppo upottaa 
kasvis jos toinenkin. 

Upea ja toimiva vanhanajan leivinuuni on kuulunut elä-
määni aina ja se, jos mikä yllyttää leipomaan itse, koska 
talvella lämmityksen ohessa voi aina leipoa. Annan ihan 
tavallisen sämpyläohjeeni eikä kenenkään tarvitse säi-
kähtää aineosien lukumäärää; ei kaikkien tarvitse tehdä 
ihan ohjeen mukaan mitään eikä keittiön kaapeissa ja 
hyllyköissä joka taloudessa aina olekaan mitä tahansa.

HÄVIKISTÄ HERKKUJA:

PULLUKAT SÄMPYLÄT (noin 30 kpl)
5 dl kutunheraa tai rasvatonta maitoa, 50 g hiivaa, 2 tl suolaa, 
2 rkl sokeria, 200 g margariinia, 2 munaa
yhteensä noin 12-13 dl viljatuotetta, kuten hiivaleipäjauhoja, 
vehnäjauhoja, kaurahiutaleita, ohrahiutaleita, riisihiutaleita, 
vehnänleseitä, pellavansiemeniä, vehnänalkioita, seesamin-
siemeniä, nokkosia, kookoshiutaleita – voit laittaa omien va-
rastojen ja maun mukaan. ►
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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 2020
6. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
7. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020
8. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen 

puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimieli-
mien 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 2020
11. Päätetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkki-

oista

12. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille 
varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2020 tilejä ja 
hallintoa

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

  

KUTSU 
HELSINGIN MERKONOMIT RY:N SYYSVUOSIKOKOUKSEEN

Aika: torstai 7.11.2019 klo 17.30
Paikka: Keskustakirjasto Oodi, ryhmätila 7, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

Tervetuloa!
Helsingin Merkonomien hallitus

Taikina tehdään niin kuin taikinat yleensä, annetaan nousta 
ja muotoillaan sämpylöiksi piilottaen sisälle joko kuivattuja 
luumuja, banaaninviipale, muutama rusina, pala juustoa, pari 
rikottua pähkinää tai mitä mieleen juolahtaa. Lakujakin olen 
kokeillut, puhumattakaan vihreistä kuulista ja muista marmela-
di-namuista. Riippuen sämpylän syömähetkestä siitä voi tehdä 
makean, suolaisen tai vain yllätyksen.

Taikinan tekovaiheessa voi heraton leipuri aloittaa myös 
kukkakaalin keitinvedestä ja murskata jopa keitetyt kaalit tai-
kinaan mukaan, porkkanataikina on myös herkullinen. Sisään 
piilotettavien ainesten laatu määräytyy perustaikinan värin ja 
maun mukaan. Sämpylät voi voidella kananmunalla ja ripaut-
taa makeitten lajien päälle fariinisokeria tai pistää rusinasilmän 
merkiksi, jos samalla pellillä on esimerkiksi juustosydämisiä ja 
luumutäytteisiä.

Samalla reseptillä voi tehdä minkä tahansa monitoimitaiki-
nan, johon alussa sekoittaa mukaan uunipuuron tai aamupuuron 
jämän, vellintilkan, jukurtinpuolikkaan. Ei mitään ruokaa kan-
nata heittää pois, jos osaa leipoa. Kesäisin kun en - tai harvoin 
- isoa uunia lämmitä, teen sämpylät sähköuunissa ja paistan  
n. 20 minuuttia 225-asteisessa uunissa.

Keititkö liikaa spagettia? Tee seuraavana päivänä klassinen hä-
vikkisoppa japanilaisittain.

JAPANILAINEN MINESTRONE
8 – 10 annosta
1½ l vettä
2 kana- tai vihannesliemikuutiota 
¼ dl soijakastiketta 
¼ dl miriniä 
2 rs n. 200 g siitake- tai herkkusieniä
½ rkl öljyä
n.400 g kypsää broileria tai valkoista kalaa 
3 kevätsipulinvartta
n. 200 g kypsää spagettia
100 g babypinaattia tai paksoita
1 rkl paahdettuja seesaminsiemeniä

 1. Kiehauta vesi, murskatut liemikuutiot, soijakastike ja mirin 
kattilassa
2. Puolita sienet ja paista ne nopeasti pannulla öljyssä.
3. Hienonna kevätsipulinvarret ja lisää ne keittoon.
4. Pätki spagetti ja lisää pinaatin kanssa keittoon.
5. Lisää broileri tai kala ja kiehauta.
Koristele seesaminsiemenillä. 

Seuraavassa numerossa: Urban Farm Lab -testilaboratorio, jossa kokeillaan erilaisia urbaaneja ruoantuotantoteknologioita ja 
samassa tilassa tapahtuvan sisäviljelyn kaupallistamista.
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Tapahtumakalenteri

To-su 19.-22.9.
Syksyn Helmeri-matka:

Kuninkaallinen Lontoo
 
Lontoon matka saavutti ilahduttavan suuren suosion ja tarjolla olleet 
paikat varattiin nopeasti. 
Helmeri-matkalle on lähdössä 23 henkilöä. Matkatoimistosta lähete-
tään sähköpostitse lentoliput ja matkaohjeistus noin kaksi viikkoa 
ennen matkaa. Ole yhteydessä Helmereihin, jos sähköpostisi ei ole 
tullut perille.

Matkan ohjelman löydät Helmerien nettisivujen tapahtumista:  
www.helmeri.fi.

Lentoaikataulu:
Helsinki-Lontoo AY 1331 klo 08.00 - 09.10
Lontoo-Helsinki AY 1338 klo 18.05 - 23.00
Hotelli:
Grange Strathmore Hotel 
41 Queens Gate Gardens, London

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ti 1.10. klo 16.00 -18.00
Vierailu: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Hallituskatu 1, Helsinki

Tule tutustumaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimintaan ja  
tiloihin. Esittelyyn kuuluu SKS:n toiminnasta ja palveluista kertova 
esitys sekä kiertokäynti päärakennuksessa. Seuralla on kirjallisuuden 
ja kulttuurihistorian sekä perinteen ja nykykulttuurin arkistoaineisto-
ja. Tietoa löytyy tekstinä, kuvina, äänitteinä ja videoina.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran talolla on takanaan pitkä ja vaihe-
rikas historia. Sebastian Gripenbergin suunnittelema uusrenessanssi-
tyylinen rakennus valmistui Hallituskatu 1:een Helsingin Kruununha-
kaan vuonna 1890 ja on siitä lähtien palvellut SKS:aa. Taloa on re-
montoitu useaan otteeseen. Viimeisin suuri saneeraus, jossa uudis-
tettiin talon kaikki sisätilat, päättyi vuonna 2009.

Ryhmään mahtuu enintään 25 henkilöä.
Myös Helmeri-jäsenen ystävä tai perheenjäsen on tervetullut mukaan.

Hinta: 5,00 euroa, sis. opastuksen.
Maksuviite: 4608
Sitovat ilmoittautumiset netissä: helmeri.fi/tapahtumat  
ja maksut 23.9. mennessä.

Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan sähköpostit-
se: liisa.kotimaki@helmeri.fi
Tervetuloa mukaan!

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Ti 1.10. klo 19.00
HKO ja UMO: Volare-konsertti
Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13 A, Helsinki

Volare
Antti Rissanen, kapellimestari
Maria Ylipää, laulu
Tero Harjunniemi, laulu
Helsingin kaupunginorkesteri
UMO Helsinki Jazz Orchestra

Hinta: 30 e (permanto, P-katsomo, norm. perushinta 46 e, lm)
Maksuviite: 4682

Ilmoittautumiset ja maksut 11.9. mennessä.  

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

La 5.10. klo 10.15  
Vierailu

POKROVAN KIRKKO JA 
VELJESYHTEISÖ
Elfvinginkuja 11, Jorvas, Kirkkonummi

Klo 10.15 Bussi lähtee Kiasman bussi-
pysäkiltä kohti Kirkkonummea
Klo 11.00 saavumme Pokrovan orto-
doksiveljesyhteisön kirkkoon, jossa 
meille on varattu mielenkiintoinen 
opastus  
Klo 12.00 siirrymme päärakennukseen 
Villa Dannebrogiin, Veljesten ruokasa-
liin Trapessaan lounaalle, jossa tar-
joillaan Borssimenu: Borssikeittoa 
(vegaani), smetanaa ja kaalipiirakka, 
kahvi/tee ja Pokrovan makea kahvilei-
pä. Menuun kuluu talon mehu tai muu juoma. Tuotteet ovat laktoo-
sittomia. 
Vierailijat voivat tilata esim. pienen pullon talon valko- tai punavii-
niä hintaan 9,00 euroa. Viinistä pitää ilmoittaa etukäteen (maininta 
varattaessa lisätietoihin) ja maksaa paikan päällä käteisellä.

Ruokailun jälkeen on mahdollisuus vierailla pienessä putiikissa, jossa 
on veljestön itsensä keräämiä, säilömiä, kuivattuja ja valmistettuja 
luonnon tuotteita lehmuksenkukkateestä, mehuista, sienisäilykkeistä 
erilaisiin hilloihin.

Klo 14.00 Me jätämme Pokrovan veljesyhteisön (bussikuljetus takai-
sin).

Hinta: 45,00 euroa (sisältää kuljetuksen, opastuksen ja lounaan)
Maksuviite: 4705
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian ja maksut 25.9. mennessä.

Osallistumismaksutili: FI88 1270 3000 1009 95.

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

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

tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen. 

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

Matka edellyttää vähintään 20 osallistujaa.
Tervetuloa Helmerien lauantairetkelle! Puolisosi/ystäväsi on myös 
tervetullut.

Helmerivetäjä: Rauni Mononen

Pe 11.10. klo 19.00
HS esittää: Musta laatikko 14
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Hinta: 31,00 euroa
Maksuviite: 4491
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Sinikka Laitinen jakaa liput teatterin aulassa heti ulko-ovista oikeal-
la klo 18.30-18.45.

Helmerivetäjä: Irene Uimonen.

Ke 16.10. klo 19.00
Täydellinen lauantai
HKT, Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki
 
Kun putkiremppa on pienin huolesi
Jaakko Saariluoman ohjaama vauhdikas farssikomedia on syksyn rat-
kiriemukas hyväntuulen energialataus!

Ensi-ilta 5.9.2019.

Ohjaus: Jaakko Saariluoma
Rooleissa: Pekka Strang, Vuokko Hovatta, Jouko Klemettilä, Sixten 
Lundberg, Vappu Nalbantoglu, Matti Rasila
 
Hinta: 40,00 euroa 
Maksuviite: 4501
Ilmoittaudu ja maksa 11.9. mennessä. 

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

HELMERI-KOULUTUSTA

To 17.10. klo 17.00 – 20.00
ILTAKURSSI EDUNVALVONNASTA  
JA HOITOTAHDOSTA
Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 3, 
Töölönlahdenkatu 4, Helsinki

EDUNVALVONTA
Luennolla käsitellään kuinka edunvalvonta-
valtuutuksen tekemällä voit etukäteen huo-
lehtia siitä, että toinen hoitaa taloudellisia ja muita asioitasi tule-
vaisuudessa, jos oma toimintakykysi jostain syystä heikkenee. Saa-
daan valaisevaa tietoa edunvalvontavaltakirjan ja tavallisen valta-
kirjan eroista. Asia voi tuntua kaukaiselta, mutta se on järkevää en-
nakointia tulevaisuuden varalle.
 
HOITOTAHTO
Käsitellään hoitoa ja hoivaa koskevia asioita, jossa ihminen ilmaisee 
tahtonsa sellaisen tilanteen varalta, jossa hän ei enää kykene pää-
töksen tekemiseen vakavan sairauden, onnettomuuden tai muun 
vastaavan syyn vuoksi. Mikä on hoitotahtokortti?

Luennoitsijana muistineuvoja Jari Jokiluhta.

Luennoitsijalla on mukana kirjasia ”Miten turvaan tahtoni toteutu-
misen”, joiden hinta on 5 euroa/kappale.
Tauolla on tarjolla mehua ja pientä välipalaa.

Hinta: 35,00 euroa                               
Maksuviite: 4666
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 6.10.  

Ilmoittaudu nopeasti, koska paikkoja on rajoitetusti.  
Tervetuloa tärkeiden asioiden iltaan!

Helmerivetäjä: Rauni Mononen

Ke 23.10. klo 19.00
Riistapolku
Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö

Riistapolku on saksalainen moderni klassikkonäytelmä ja ajaton 
perhetragedia, joka koskettaa väkevillä teemoillaan.

Rooleissa: Pekka Huotari, Risto Kaskilahti, Paavo Kinnunen, Ursula 
Salo, Ella Mettänen
Ohjaus: Lauri Maijala

Hinta: 36,00 euroa 
Maksuviite: 4527
Ilmoittautumiset ja maksut 18.9 mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Su 27.10. klo 13.00 -14.30
Teemaistajaiset
TeeMaa teehuone 
Annankatu 19, Helsinki

Tule nauttimaan teen lämmöstä loka-
kuun lopun sunnuntaina!

Teemaistelu on mielenkiintoinen tapa 
tutustua teen maailmaan, joka on
paljon laajempi ja syvempi kuin miltä se 
äkkiseltään näyttää.
Reilun kahden tunnin aikana perehdymme usean laadukkaan teen 
tuomiin aistimuksiin sekä teehen laajempana aiheena, rennossa ja 
vapaamuotoisessa hengessä – mukavassa Helmeri-ryhmässä.

Ryhmään mahtuu enintään 12 henkilöä. Myös Helmeri-jäsenen ys-
tävä tai perheenjäsen on tervetullut mukaan.

Hinta: 25,00 euroa
Viite: 4695
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 18.10 mennessä.

Helmerivetäjä: Marja-Terttu Lamminen

Ti 29.10. klo 16.30
Keräilijät ja kokoelmat
Designmuseo
Korkeavuorenkatu 23, Helsinki

Helmereille on varattu opastettu vierailu lokakuussa Designmuse-
ossa avautuvaan mielenkiintoiseen Keräilijät ja kokoelmat -näyt-
telyyn. Tapaamme museon sisääntuloaulassa noin kello 16.15. 
Mahdollinen Museokortti pitää esittää myös ennen opastusta.
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Näyttely etsii vastauksia kysymyksiin: millä tavoin muotoilua kerä-
tään? Kuka muotoilua kerää? Miten keräilijöiden kokoelmat syntyvät 
ja miksi joistakin designesineistä on tullut himoittuja keräilykohtei-
ta? Museokokoelmien lisäksi Suomessa on monia arvokkaita design- 
esinekokoelmia, jotka eivät ole yleisön saatavilla. 

Hinta: 16,00 euroa  
(opastus ja pääsylippu),  
Museokortilla 6,00 euroa  
(ilmoita lisätiedoissa)
Maksuviite: 4637
Ilmoittautumiset ja maksut 
20.10. mennessä.

Helmerivetäjä Merja Äimänen

Ti 29.10. klo 19.00
Sanaton rakkaus
Espoon Kaupunginteatteri
Revontulentie 8, Tapiola

Sanaton rakkaus (Children of a Lesser God) on moderni klassikko, 
joka kertoo kuuron naisen ja kuulevan miehen rakkaudesta 
ympäristön ristipaineessa. 

Suomen kantaesityksen naispääosassa nähdään Dawn Jani Birley 
Birleyn vastavoimana näyttämöllä nähdään monista teatteri- ja 
elokuvarooleistaan tunnettu Santeri Kinnunen. Muissa rooleissa 
Milka Ahlroth, Aino Hakala, Aleksi Holkko, Meri Nenonen ja Pertti 
Sveholm. Ohjaus Johanna Freundlich.

Hinta 36,00 euroa
Maksuviite: 4572
Ilmoittautumiset ja maksut 16.9. mennessä.
 
Pirkko Mäkipää jakaa liput teatterin ala-aulassa  
klo 18.30-18.45.
Vetäjä: Irene Uimonen

Pe 8.11. klo 10.00 (Huom. aika!)
RSO:n kenraaliharjoitus
Musiikkitalo, Konserttisali 
Mannerheimintie 13

Joshua Weilerstein, kapellimestari, Ossi Tanner, piano, Jonas 
Silinskas, trumpetti

Radion sinfoniaorkesteri, Perjantaisarja 

Kaksi–kolmekymppiset kapellimestari Joshua Weilerstein, pianisti 
Ossi Tanner ja trumpetisti Jonas Silinskas heittäytyvät Šostakovitšin 
konserttoon, jossa on pianistin ohella lähes yhtä iso osuus myös 
trumpetilla. 

Joseph Haydn: Sinfonia nro 94 G-duuri ”Rummunisku” Hob.I:94
Dmitri Šostakovitš: Pianokonsertto nro 1 
Caroline Shaw: Entr’acte jousiorkesterille 
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 4 B-duuri op. 60

Myöhäisillan kamarimusiikki:
Kyeong Ham, oboe, Fàtima Boix Cantó, klarinetti, Arvid 
Larsson, fagotti, Jukka Harju, käyrätorvi, Jouko Laivuori, piano.  
W. A. Mozart: Kvintetto pianolle ja puhaltimille Es-duuri K 452

Tilaisuus on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset 4.11. mennessä.

Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40.  Paikat varataan 
ilmoittautumisjärjestyksessä www.helmeri.fi/tapahtumat. 

Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan 
sähköpostitse: liisa.kotimaki@helmeri.fi.

Konsertti lähetetään suorana lähetyksenä saman päivän iltana klo 
19 Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä.
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki

La 9.11. klo 17.00 
Gigli-2019 Gaalakonsertti
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46-48, Helsinki

Hinta 42,00 euroa.
Maksuviite: 4585
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Maikki Laivaara jakaa liput viimeistään ala-aulassa ulko-ovien 
oikealla puolella klo 16.30-16.50.
Vetäjä: Irenen Uimonen

Ke 13.11. klo 19.00
Rosa Liksom - Susanna Airaksinen
Everstinna
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö

Heidi Herala Everstinnana Pienen näyttämön syysuutuudessa
 
Näytelmä kertoo hersyvän ja rajun tarinan paraateja ja univormuja 
ihailevan nuoren tytön kasvusta itsenäiseksi, aikuiseksi ja 
kirjailijaksi. Isän kuoleman jälkeen isän ystävä, 28 vuotta vanhempi 
Eversti, täyttää nuoren runotytön ajatukset ja hän heittäytyy 
kaikilla aisteillaan miehen syliin. Väkevän ja unohtumattoman 
tarinan tulkkina on upea Heidi Herala. Ensi-ilta on 2.10.2019.
 
Ohjaus: Susanna Airaksinen, Roolissa: Heidi Herala

Hinta: 31,00 euroa
Maksuviite: 4640
Ilmoittautumiset ja maksut 10.10. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

La 16.11. klo 9.50
Musikaalimatka Tampereelle:
Notre Damen kellonsoittaja
Tampereen Teatteri
Päänäyttämö
 
Notre Damen kellonsoittaja -musikaali saa Suomen kantaesityksen 
13. syyskuuta 2019 Tampereen Teatterin päänäyttämöllä. Musiikki 
on Alan Menkenin, sanat Stephen Schwartzin, ohjauksesta vastaa 
Georg Malvius, musiikin johtaa Martin Segerstråle ja suomennos on 
Mikko Koivusalon.
Quasimodon roolissa: Petrus Kähkönen.

Matkan aikataulu:
klo 9.50  Lähtö bussilla Helsingistä (Kiasma) Tampereelle 
  Lounas Tampereella (ravintola ilmoitetaan myöhemmin)
klo 14.30  Notre Damen kellonsoittaja -musikaali, Tampereen  
  Teatteri
n.  17.00  Lähtö kotimatkalle Helsinkiin
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Hinta: 120,00 euroa
Maksuviite: 4569
Ilmoittautumiset ja maksut 7.10. mennessä.

Hintaan sisältyvät bussikuljetukset (Hki-Tampere-Hki), lounas Tam-
pereella, musikaalilippu (permantopaikat riveillä 5-6, á 71 e).

Ke 27.11. klo 19.00
Minna Lindgren – Henna Piirto 

Vihainen leski
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö

Elä kuin viimeistä päivää 

Ulla-Riitta Rauskio eli Ullis on 
elänyt koko elämänsä kuten kunnon ihmisen kuuluu: mennyt naimi-
siin, hankkinut kaksi lasta, hoitanut kotia, tehnyt työtä. Entä nyt?

Rooleissa: Sari Haapamäki, Riitta Havukainen, Sanna-June Hyde, 
Kirsi Karlenius, Kai Lehtinen, Martti Manninen, Kari Mattila, Leena 
Rapola, Pia Runnakko, Heikki Sankari, Marjut Toivanen, Kaisa Tork-
kel, Eija Vilpas, Vesa Wallgren, Kimmo Virtanen.
Ohjaus: Jari Saarelainen, koreografia: Katariina Kirjavainen, lavas-
tus: Elina Vättö.

Ensi-ilta 10.10.2019

Hinta: 42,00 euroa (peruslippu 45,00 e)
Maksuviite: 4705
Ilmoittautumiset ja maksut 24.10. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

To 28.11. klo 19.00 
Arthur Miller: 

Kauppamatkustajan kuolema
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Arthur Millerin loistava näytelmäklassikko amerikkalaisen unelman 
vararikosta nähdään Mika Myllyahon ohjaamana. 

Kauppamatkustaja Willy Lomania esittää Hannu-Pekka Björkman. 

Hinta: 41,00 euroa. Hyvät permantopaikat.
Maksuviite: 4624
Ilmoittautumiset ja maksut 14.10. mennessä.

Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput teatterin ala-aulassa 
viimeistään klo 18.30-18.50. 

Ke 4.12. klo 19.00
Pienet ketut
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö 

Pienet ketut on suurten tunteiden perhedraama, joka lukeutuu ame-
rikkalaisten draamojen klassikoihin.

Ohjaus: Kari Heiskanen 
Rooleissa: Rauno Ahonen, Seppo Halttunen, Risto Kaskilahti, Pertti 
Koivula, Elviira Kujala, Paavo Kääriäinen, Ursula Salo, Sari Siikander, 
Linda Zilliacus.

Hinta: 36,00 euroa
Maksuviite: 4653
Ilmoittautumiset ja maksut 31.10. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ti 10.12. klo 19.00
Parasta elämässä
Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö

Parasta elämässä, Martti Suosalon mestarillinen monologiesitys, 
on liikuttava, toiveikas ja surullisen hauska kertomus kroonisesti 
masentuneen äidin pojasta, joka koettaa piristää äitiään listaa-
malla asioita, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista.
Näytelmän esittävät Martti Suosalo ja yleisö.

Hinta: 33,00 euroa
Maksuviite: 4556
Ilmoittautumiset ja maksut 4.11. mennessä
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ke 11.12. klo 19.00
Peppi Pitkätossu -baletti 
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, Helsinki

Koko perheen suosikki, Peppi Pitkätossu, valloittaa nyt baletti-
näyttämön! 
Pär Isbergin koreografia vie katsojat Astrid Lindgrenin luomaan 
pikkukaupunkiin, jossa maailman vahvin tyttö joutuu kommelluk-
siin ystäviensä Tommin ja Annikan, lemmikkiapinansa Herra Tossa-
vaisen sekä hevosensa Pikku-Ukon kanssa. 

Kesto 1,55 t (sis. puolen tunnin väliajan). Suositus yli 5-vuotiaille 

Hinnat: peruslippu 85,00 €, eläkeläiset 75,00 €, 
opiskelijat 51,00 € ja nuoriso (alle 20 v.) 43,00 €. 
Maksuviite: 4611
Ilmoittautumiset ja maksut 20.10. mennessä.

Huom! Mainitse lisätiedoissa, minkälaisia lippuja varaat.
Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat oikealla riveillä 6-10. 

Liput saat Ireneltä viimeistään klo 18.30-18.45 ennen esitystä 
Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti 
vasemmalla. 

Vetäjä: Irene Uimonen

Ti 31.3.2020 klo 19.00
W.A. Mozart: Don Giovanni -ooppera 
Suomen Kansallisooppera 
Helsinginkatu 58, Helsinki

W. A. Mozartin Don Giovanni on yksi maailman mestarillisimmista 
oopperoista. Ajattomasti helmeilevä musiikki ja hersyvät teemat 
nähdään nyt uutena tulkintana, jonka ohjaa teatterimaailmasta 
tuttu Jussi Nikkilä. Hänen tulkinnassaan Don Giovannissa yhdisty-
vät nykyaika ja rokokoo. Luvassa on karnevalistista iloa, himoa ja 
huumoria.

MUSIIKKI: Wolfgang Amadeus Mozart. MUSIIKINJOHTO: Patrick 
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Fournillier. OHJAUS: Jussi Nikkilä. DON GIOVANNI Tuomas Pursio. 
DONNA ANNA Liine Carlsson. KOMTUURI Koit Soasepp. 

Esityskieli italia, tekstitys suomi, ruotsi, englanti. Suosittelemme yli 
12-vuotiaille katsojille. Kokonaiskesto 3:15. Väliaika 30 min.

Liput: perushinta 105 e, eläkeläinen 95 e, opiskelija 63 e,  
nuoriso (alle 20-v) 53 e.
Maksuviite: 4679
Ilmoittautumiset ja maksut 3.2.2020 mennessä.

Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat oikealla riveillä 6-10. 
Huom! Kerro lisätiedoissa, millaisen lipun/ lippuja varaat.

Vetäjä: Irene Uimonen
Liput saat Irene Uimoselta viimeistään klo 18.30-18.45 ennen esi-
tystä Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta 
heti vasemmalla. 

Tulevia Helmeri-matkoja 
Viulunsoittaja katolla  
-musikaalimatka Tallinnaan 
Helmereille on varattu paikkoja pikkujouluaikaan viikonloppu-
na (la-su) 7. - 8.12. Tallinnaan katsomaan ihastuttavaa Viu-
lunsoittaja katolla -musikaalia Estonia-teatterissa  Pikkujou-
lun ajan musikaalimatkalla on myös Tallinnan Raatihuoneen-
torin joulutori parhaimmillaan!

Matkan perushinta on 180 euroa, johon sisältyvät laivamat-
kat (Viking XPRS) kansipaikoin, hotellikuljetukset, majoitus 
kahden hengen huoneessa (Original Sokos Hotel Viru), aami-
ainen ja musikaalilippu. 

Tallinnan Estonia-teatteriin on varattu Helmereille paikkoja 
myös Georg Ots 100 -oopperagaalaan. Tallinnan matka ajan-
kohta on 20. – 21.3.2020.

Pääsiäismatkana Taideaarteiden Pietari 
Nevan rannan metropoli on taideaarteiden kaupunki, ja lyhy-
en ja helpon junamatkan päässä. 

Yksi upeimpia nähtävyyksiä on Fabergé-museo, jossa on Ve-
näjän keisariperheen esineistöä – erityisen tunnettuja ovat 
Carl Fabergén valmistamat pääsiäismunat. Tällä pääsiäismat-
kalla mahdollisuus vierailla myös Pushkinissa: Katariinan Pa-
latsi Meripihkahuoneineen on hämmästyttävä elämys! 

Helmereille on varattu paikkoja pääsiäismatkalle Pietariin 
10.-13.4.2020 (pe-ma).

Matkan perushinta on 475,00 euroa, johon sisältyvät juna-
matkat, hotelli- ja muut kuljetukset, majoitus kahden hengen 
huoneessa (hotelli Dostojevsky), aamiaiset, kaksi lounasta, 
joista toinen kuuluisassa Kirjallisuuskahvilassa. Kaupunkikier-
toajelu ja käynti Verikirkossa, vierailu Fabergé-museossa.  

Tarkemmat tiedot ohjelmista ja 
mahdollisista muutoksista löydät 

Helmerien kotisivuilta: www.helmeri.fi.

Uutisia

Annalan huvila  
- kiva pistäytymiskohde!

Teksti ja kuvat Liisa Kotimäki

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva valkoinen Annalan 
huvilarakennus on säilynyt pitkälti alkuperäisessä muodossaan. 
Rakennuksen vieressä on perinteisiä koriste- ja hyötykasvien 
viljelypalstoja, joita ylläpitää Hyötykasviyhdistys. Huvilan vie-
reisellä mäellä on tammivaltainen maisemapuisto. 

Tapahtumakahvila Café Anneberg – Puutarhakahvila avoinna 
sunnuntaisin klo 11-17!

Kahviossa on tarjolla itse tehtyjä suussa sulavia leivonnaisia.
Annalan huvila sijaitsee osoitteessa Waseniuksen puistotie 1, 

Hämeentie 154.
Tunnelmallista Annalan huvilan salia sekä pienempää Sika-

risalonkia voi vuokrata omiin juhliin tai yrityksen tilaisuuksiin.
https://annalanhuvila.fi/tapahtumat/

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!
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Helmerien tapahtumakalenteri 2019 - 2020

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

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
Ke 11.9. 16.30 Ellen Thesleff, HAM 18/8,00 e, 4543

To-su 19.-22.9. Matka: Kuninkaallinen Lontoo 1075,00 e, 4323
Ti 1.10. 16.00 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 5,00 e, 4608
Ti 1.10. 19.00 HKO ja UMO: Volare, Musiikkitalo 30,00 e, 4682

La 5.10. 10.15 Retki Pokrovan veljesyhteisöön 45,00 e, 4705
Pe 11.10. 19.00 Musta laatikko 14, Kansallisteatteri 31,00 e, 4491
Ke 16.10. 19.00 Täydellinen lauantai, Arena 40,00 e, 4501
To 17.10. 17.00 Edunvalvonta ja hoitotahto, Oodi 35,00 e, 4666
Ke 23.10. 19.00 Riistapolku, Kaupunginteatteri 36,00 e, 4527
Su 27.10. 13.00 Teemaistajaiset, TeeMaa 25,00 e, 4695
Ti 29.10. 16.30 Keräilijät ja kokoelmat, Designmuseo 16/6,00 e, 4637
Ti 29.10. 19.00 Sanaton rakkaus, Espoon Kaupunginteatteri 36,00 e, 4572
To 7.11. 17.30 Yhdistyksen syyskokous, Oodi

Pe 8.11. 10.00 RSO:n kenraaliharjoitus, Musiikkitalo maksuton

La 9.11. 17.00 Gigli-gaalakonsertti, Savoy-teatteri 42,00 e, 4585

Ke 13.11. 19.00 Everstinna, Kaupunginteatteri 31,00 e, 4640

La 16.11. 09.50 Musikaalimatka Tampereelle 120,00 e, 4569

Ke 27.11. 19.00 Vihainen leski, Kaupunginteatteri 42,00 e, 4705

To 28.11. 19.00 Kauppamatkustajan kuolema, Kansallisteatteri 41,00 e, 4624

Ke 4.12. 19.00 Pienet ketut, Kaupunginteatteri 36,00 e, 4653

La-su 7. - 8.12. Tallinna: Viulunsoittaja katolla

Ti 10.12. 19.00 Parasta elämässä, Kaupunginteatteri 33,00 e, 4556

Ke 11.12. 19.00 Peppi Pitkätossu, Kansallisooppera 85/75,00 e, 4611

2020
(Pe-la) 20. – 21.3. Tallinna: Georg Ots 100 -oopperagaala
Ti 31.3. 19.00 Don Giovanni, Kansallisooppera 105/95,00 e, 4679
(Pe-ma) 10.-13.4. Pääsiäismatka Pietariin 

HELSINKI, Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
helsinki@matka-agentit.fi

Matka
agentit

Suomalainen matkanjärjestäjä
Lisää matkavaihtoehtoja

www.matka-agentit.fi
Varaa matkasi 24 H
Vapaa-ajan matkat puh. 010 321 2800
Puhelut 8,28 snt/min (+alv 24%).

Joulunajan elämyksiä:

Joulu Vietnamissa
Erilaisia elämyksiä: joulu Keski-Vietnamissa, Da Nangissa.
Korkeatasoinen Furama Resort, retkiohjelmaa: 
keisarillinen Huen kaupunki, My Son ja Hoi An. 
Jouluaaton illallinen. Suomalainen matkanjohtaja mukana.

20.-29.12. • 1.995,-

PEKING ja Kiinan muuri 
20.-27.12. • 27.12.-3.1. • alk. 1.595,-
Karlovy Vary ja PRAHA 
21.-26.12. • 925,-
RIIKA 22.-26.12. • 429,-
BUDAPEST 22.-26.12. • 1.060,-
ANDALUSIA 22.-30.12. • alk. 995,-
Mäetagusen kartano VIROSSA 
23.-26.12. • 375,-
Wieniawan palatsi PUOLASSA 
23.-26.12. • 685,-
ROOMA 23.-27.12. • 1.095,-
Uuden vuoden juhlaa WIENISSÄ 
29.12.-1.1. • 1.050,-
matkalla aaton konsertti 
Schönbrunnin linnassa!

Nyt on joulunajan matkavalikoima parhaimmillaan

Uutuus:



TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHTEYSTIEDOT

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2019
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteeri:  Liisa Kotimäki
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Liisa Kotimäki
 Rauni Mononen 
 Anni Purontaa
 Sirkka Warvas
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 27 euroa/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto

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

Varsinaiset jäsenet: 

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

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

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

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

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

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

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

Varajäsenet: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman 
tilillemme. 

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

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

Työttömyyskassa YTK
www.smyl.fi
Liity YTK Työttömyyskassan jäseneksi



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

SMYL-liiton jäsenedut

SMYL-liiton jäsenmaksu

●	 Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
 ●	 106 euroa koko kalenterivuosi 2019
 ●	 Seniorijäsenyys (yli 65 v) 54 euroa
 ●	 Opiskelijajäsenyys 0 euroa
●	 Kaikki jäsenmaksuluokat ovat 
 verotuksessa vähennyskelpoisia!

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu

Voit halutessasi liittyä samalla kaikkien 
palkansaajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi. 

www.smyl.fi/Liity jäseneksi.

YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on 
92 euroa vuosi 2019.

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 Merkonomit ry:n jäseneksi! 

Tervetuloa jäseneksi!
Työssäkäyvä, opiskelija, seniori (yli 65 v) -

kaikille löytyy rahanarvoisia jäsenetuja!

Liity heti! www.smyl.fi

Etu on voimassa vuoden 2019 loppuun 
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen mukaisesti. 

Varausohjeet saat maksettuasi jäsenmaksun.

Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan valitsemastasi 
laivayhtiöstä.

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten jäsenetujen 
lisäksi saat liittymisetuna 

15 %:n alennuksen 
päivän majoitushinnasta
TallinnHotels-hotellissa

TallinnHotellit Tallinnassa:

Hotelli Bern  - Aia 10, 10111 Tallinna
Savoy Boutique Hotelli  - Suur-Karja 17, 10148 Tallinna
Hotelli Palace  - Vabaduse väljak 3, 10141 Tallinna

Majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• tervetuloajuoman
• Hotelli Palacessa kuntosali- ja kylpyläosasto 10 euroa
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