nro 1 31.1.2007 47. vuosikerta Helsingin Merkonomit ry:n jäsenlehti

www.helsinginmerkonomit.fi

nro 1 31.1.2007 ISSN 1236 - 2514

Sisällysluettelo
Pääkirjoitus ............................................................ 3
Helmerien syyskokous .......................................... 4
Matti Niemelä hallitukseen .................................. 5
Kevätkokouskutsu................................................. 6
Liiton toiminnanjohtaja Anna-Maija Kunnas .... 7
Helmerin ruokanurkkaus ..................................... 8
Lumoava Slovenia ............................................... 10
Vierailu Delta-Autoon ........................................ 13
Miksi politiikkaan, Sirkka Warvas? ................... 14
Helmeri-päivystäjät ............................................. 14
TyEL voimaan 2007............................................. 15
Työsuhdejuristipalvelut....................................... 16
Tapahtumakalenteri ............................................ 17
Tapahtumayhteenveto ........................................ 22
Yhteystiedot ......................................................... 23
Kannen kuva: Eduskunta 100 v 2006-2007,
juhlavuoden taideteos: Eila Hiltusen Menneet
Ritarit
Merja Äimänen

Kuva: Arja Rissanen

24 E
www.helsinginmerkonomit.fi
Anni Purontaa

2007

Puheenjohtajalta

Uusi vuosi uudella innolla

U

usi vuosi on alkanut.Toivottavasti
siitä tulee meille kaikille hyvä vuosi. Toivotaan työtä, terveyttä, sopua, yhteisymmärrystä, mielenmalttia
kaikille ja rauhaa maailmalla. Poliitikoille ja maitten johdoille kykyä synnyttää järkeviä päätöksiä. Toivotaan
myös, että säilymme ilman luonnonja ympäristökatastrofeja.
Helmerit elävät nyt 52. toimintavuottaan. Lehtemme on vain hivenen
nuorempi. Olemme siis reilusti keski-ikäisiä, mutta jäsenistön ikärakenne on nuorempi. Toivottavasti toimintamme sopii kaikenikäisille. Jokaiselle jotakin. Toiveita ja ideoita kaipaamme hallituksessa edelleen. Mailailkaa
tai soittakaa.
Vuoden vaihde oli käänteentekevä
myös siksi, että moninaisia vuosia Helmereitä puheenjohtajan ominaisuudessa vetänyt ja sittemmin SMYL ry:n palkalliseksi toiminnanjohtajaksi siirtynyt
Seija Kuusinen jäi eläkkeelle. Kiitämme vuosien työstä meidän merkonomien hyväksi. Seija on, kuten olette huomanneet toistaiseksi edelleen teatteriasiamiehemme Helsingin kaupunginteatterissa. Kokonaan hän ei siis ole meitä vielä hylännyt.
Anna-Maija Kunnas aloitti toiminnanjohtajana vuoden alusta. Tervetuloa mukaan. Hyvä saada uutta verta
ja ajatuksia toimintaympäristöömme.
Anna-Maija työskentelee liitossa, mutta liitonhan muodostavat yhdistykset;
Helmerit suurimpana jäsenyhdistyk-

senä. Anna-Maija on myös uusi Helmerien jäsen.
Syysvuosikokouksessa yhdistyksen
puheenjohtajan paikalle ei ilmaantunut muita ehdokkaita, joten jatkan vielä
seuraavan kauden eli vuoden 2008 loppuun. Toivottavasti pystyn hoitamaan
pestini kunnialla ja luomaan myönteisen
hengen. Ainakin hallitus tuntuu motivoituneelta: meistä on hyvä toimia yhdessä. Kuten aiemmin sanoin, ideoita
ja toiveita kaivataan. Olemme mukana
kaikki talkoopohjalla, joten apu kaikissa muodoissa on tervetullutta.

Työt sinne, missä on tekijöitä
Aviomies sai kirjeen Pääkaupunkiseudun verotoimistolta. Kertoivat, että ”hyvä vantaalainen asiakkaamme” vuoden
2006 verotuksesi toimitetaan Etelä-Savon, Kainuun tai Meri-Lapin verotoimistossa. Minua verottaja ei ole noin
muistanut eli aviopuolisot käsitellään
kaiketi nyt eri pisteissä.
Lounastan Vantaan Tikkurilassa ainakin kerran viikossa ravintolassa, jonka kirjanpito hoidetaan Oulussa. Kuulin juuri eilen, kuinka erään tutun palkanlaskenta oli siirretty Helsingistä
Tampereelle. Kansaneläkelaitos puolestaan on jo kauan ohjannut töitään
sinne, missä on kapasiteettia. Vaikka
silloin ei sähköisestä tiedonvälityksestä ollut tietoakaan, saattoi korvauspäätös tulla esimerkiksi Kajaanin tai Kiuruveden KELAsta.

Tietotekniikka mahdollistaa todella hienosti kaiken nykyään. Pankkikonttori voi olla missä tahansa; riittää, kun on itse nettipäätteen ääressä:
laskut, sijoitukset, kaikki hoituu. Vielä parikymmentä vuotta sitten kirjoitettiin pankkisiirtoja, jotka allekirjoitettiin. Pankeissa oli henkilöitä, jotka tarkistivat allekirjoitukset ja toisia
jotka hakkasivat maksut tietokoneelle. Useita henkilöitä työllistettiin asialla jonka nykyään asiakas hoitaa itse
kehittyneen tietokoneohjelman avulla reaaliajassa.
On oikein, että työtä viedään Suomessa sinne, missä on tekijöitä ja pidetään koko maa elinkelpoisena. Mikäli saan palvelua, on yhdentekevää,
hoitaako verokortin muutoksen Vantaa vai Vaala.
Sen sijaan suunta, että paremmin palkatut ei-julkishallinnon työpaikat valuvat ulkomaille, on huolestuttava. Kiina
vie teollisuutta ja maatalous ei täällä
pohjoisessa kannata. Kun esim. lentoyhtiön tai kentän puhelinpalvelua osin
hoidetaan Suomenlahden eteläpuolella tai jopa Intiassa, tuntuu se pahalta.
Muualla ei tunneta suomalaisten tarpeita ja mentaliteettia tarpeeksi, jotta
asiat sujuisivat. Vaaditaan edes palvelujen pysymistä kotimaassa.
Kiitokset jäsenistölle viime vuodesta. Tavataan taas.

Anni Purontaa

Kuva: Arja Rissanen

Omat tottumukset ovat
”tabuja”, toisten usein
karvaita paloja.
(Sylvi Kekkonen)
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Kuva: Arja Rissanen

Helmerien syyskokouksessa
päätettiin tulevasta toiminnasta
Helsingin Merkonomien
sääntömääräinen syyskokous
järjestettiin 30. marraskuuta 2006
Helsinki Business Collegessa.
Kokouksen puheenjohtajana toimi
Ritva Laakso ja sihteerinä Päivi
Lumpola.

V

uosikokous valitsi puheenjohtajan
ja tarpeelliset hallituksen jäsenet sekä vahvisti toimintasuunnitelman
ja talousarvion vuodelle 2007.
Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle valittiin Anni Purontaa.
Varsinaisista jäsenistä erovuoroiset Päivi Lumpola ja Merja Äimänen valittiin
uudelleen. Uutena hallitukseen valittiin
Matti Niemelä. Uudeksi varajäseneksi
kokous valitsi Marja Alpin.
Vuoden 2007 toimintasuunnitelma,
joka on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla, hyväksyttiin sellaisenaan. Hyväksytty talousarvio perustuu yhdistyksen entiseen jäsenmaksuosuuteen
eli 24 euroon.
Kokouskeskustelussa kiitettiin Helmereiden viime vuonna uusittuja nettisivuja (www.helsinginmerkonomit.fi):
niiden ulkoasua, selkeyttä, ajantasaista tietoa ja mahdollisuutta ilmoittautua
tapahtumiin. Kotisivujen suosio onkin
kasvanut: viime vuonna kävijöitä oli
keskimäärin 800 kuukaudessa.

MÄ

Ritva Laakso veti vuosikokouksen läpi
vankalla kokemuksella.



Anni Purontaa jatkaa
hallituksen puheenjohtajana.

On kuin kotiin tulisi
reissultaan!
Helsingin
Merkonomit on
minulle hyvin tuttu
yhteisö monen
vuoden ajalta. Olin
kuitenkin tästä
järjestön aktiivityöstä
sivussa pari vuotta.
Hetkittäin tuntui
kuin jotain tärkeätä
puuttuisi. Nyt
syyskokouksessa
tulin taas valituksi
Helmereitten
hallitukseen ja se
tuntui kuin kutsulta
tulla kotiin.

vuotta sitten osakeyhtiön, jonka omistajia ovat pienet yksityisyrittäjät.Tässä verkossa on
tapahtunut omistajamuutoksia,
mutta perusrunko on pysynyt
samanlaisena.Olemme yhdessä
monipuolisempia ja taitavampia. Kun minä en osaa, tiedän
ainakin, kuka osaa.
Mielestäni tässäkin on kyse kuulumisesta johonkin yhteisöön, josta uskallan olla ylpeä.
Kohtalaisen pitkäjänteisenä
ihmisenä en ole vaihtanut perhesuhteitani, eikä sitä ole vaimonikaan onneksi vaatinut.
Olemme viihtyneet vaimoni kanssa jo 35 vuotta yhdessä ja saaneet maailmalle kolme lasta. Juuri tällä hetkellä
olen vuodenvaihteen molemmassa työssäni mennei- Matti Niemelä valittiin Helmerien hallitukseen marrasmin puolin saanut olla ”Uknä vuosina olen toistu- kuun vuosikokouksessa. Matti vetää myös yhdistyksen
kina”, lähes kokopäivätoimivasti nähnyt, miten tär- jäsenjaostoa.
sena, kahdelle aivan ihanalle
keätä on ihmisten tietoisuus
lapsenlapselle. Molemmat ovat
siitä, että kuuluu johonkin yhteisöön. uuden yksikön oikeutukseen tehdä vielä alle kolmevuotiaita ja kehittyvät
Omaa elämää tulee sitten helposti seu- hyvää tulosta ja saada samalla ihmiset nopeammin kuin minä luultavasti olen
rattua vertaillen sitä yhteisön menes- uskomaan syntyneen uuden yrityksen koskaan kehittynyt.Ainakaan minä en
tymiseen ja omaan osuuteenkin siitä toimintaan turvallisena työnantajana. osannut niin pienenä laittaa dvd-levyä
menestyksestä.
Kyse oli löytää usko omaan yhteisöön asemaan ja käyttää sujuvasti kolmea ohAikoinaan pankkityössä, jossa eh- kuulumisesta.
jauskapulaa nähdäkseni ”Lilo ja Stitcdin olla reilut 25 vuotta, jouduin tePankkityön aloitin puhtaasti tietotek- hiä” tms. Ai niin, taitaa olla tekniikkakemään ja osaltani vastaamaan joista- niikan parissa, mutta jotenkin ihmis- kin kehittynyt.
kin kipeistäkin uudistuksista. 1970- ja ten kanssa työskentely veti puoleenHelmereissä haluaisin olla osallisena
1980-luvuilla varsinkin vähennettiin sa ja lopulta tein päätyöni ihmisten ja kehittämässä järjestöämme entistä akitsenäisten pankkien lukumäärää ra- erilaisten organisaatioitten yhteistyön tiivisemmaksi uuden oppimisessa sekä
justi. Olin tekemässä yli 200:n itsenäi- toiminnan eteen. Pankkikriisin myötä myös yhteiskunnallisesti. Hyvään yhsen pankin fuusiota. Fuusiot kosket- pääsin kokeilemaan yrittäjän kivisiä teistyöhön ja kehittämiseen tarvitaan
tivat kaikkia näissä pankeissa silloin polkuja. Nyt siis jo yli 12 vuotta olen meitä kaikkia. Meidän tulee tavata ja
työskenteleviä ihmisiä. Muutokset oli- hankkinut jokapäiväisen leipäni suo- vahvistaa yhteisyyttämme. Meitä kauvat monesti ihmisiä yksilöinä ajatellen rilla omilla asiakkaillani. Tosin tässä- pallisen koulutuksen saaneita on palpahasti satuttavia asioita, vaikka liike- kin, lähes alusta lähtien, olen pyrkinyt jon.Tehdään yhdessä oma osamme tästaloudellisesti muutos oli varsin hyvin hankkimaan ja löytämään hyvät yhteis- sä hyvässä yhteisössämme.
perusteltu. Fuusion tapahduttua tär- työkumppanit. Perustin muutaman sakeintä oli saada henkilöstä uskomaan manmielisen kanssa jo yli kymmenen
Matti Niemelä

O



Kutsu Helsingin Merkonomit ry:n

KEVÄTVUOSIKOKOUKSEEN
Aika: 		
Paikka:
			

torstai 29.3.2007 klo 17.30
Helsinki Business College HBC,
Hattulantie 2, 00550 Helsinki

TYÖJÄRJESTYS

Työttömyyskassaasiamies
vuonna 2007

Suur-Helsingin asiamiespiirin
kassa-asiamiehenä kuluvana
vuonna jatkaa Merja Äimänen.

1. Kokouksen avaus
2. Läsnäolijoitten toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan
- kokouksen puheenjohtaja
- kokouksen sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kevätkokousasiat:
1. käsitellään vuoden 2006 toimintakertomus,
		 tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus
2. päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
3. valitaan yhdistyksen mahdollisesti
		 tarvitsemat edustajat
7. Ilmoitusasiat
8. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
Helsingin Merkonomit ry
Hallitus



Kassan
vaalikokous

Työttömyyskassan vaalikokous
järjestetään
Helsingin Merkonomien
kevätvuosikokouksen
yhteydessä
torstaina 29.3.2007
kello 16.30 alkaen
Helsinki Business Collegessa,
Hattulantie 2, Helsinki.
Tervetuloa!
Kassa-asiamies

Hedelmällistä yhteistyötä liiton
ja Helmerien välillä
Anna-Maija Kunnas aloitti Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n
toiminnanjohtajana tammikuun alussa. Anna-Maijan työpiste on Helsingin
Merkonomien omistamassa toimistohuoneistossa Pengerkatu 1:ssä Helsingin
Kalliossa, josta liitto on vuokrannut osan tilasta. Toiminta yhteisissä tiloissa on hyvä
pohja monipuoliseen, toinen toistaan avustavaan yhteistyöhön.
Anna-Maija liittyi myös vuoden alussa Helmerien jäseneksi.
Kyselin Anna-Maijalta, miten hänen
vuotensa on alkanut uudessa työssä.
- Olen aloittanut SMYL:ssä 2.1. eli tähän haastatteluhetkeen mennessä ehtinyt olla kaksi viikkoa liiton toiminnanjohtajana – innostuneena ja energisenä olen tämän vuoden aloittanut uusien mielenkiintoisten haasteiden parissa, vastaa Anna-Maija ja myös sitä selvästi tarkoittaen, niin intoa puhkuvalta hän vaikuttaa.
Oletko jo päässyt sisälle liiton
toimintaan?
- Perusasioihin perehtyminen on ollut näiden ensimmäisten viikkojen pääsääntöinen tehtäväni; uusia asioita tulee
luonnollisestikin eteen päivittäin.
Mikä on työllistänyt sinua nyt
eniten?
- Koska olemme vielä näin lähellä vuoden vaihdetta, vie aikaa eniten
asioiden päivittäminen: muun muassa
jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenetujen
ajan tasalle saaminen.
Anna-Maijalla on monipuolinen
työura erilaisissa sihteeri- ja
päällikkötehtävissä. Onko
sinulla kokemusta vastaavista
järjestötöistä?
- Edunvalvontajärjestöistä on kokemusta lähinnä jäsenenä, mutta harrastusjärjestöjen hallitus- ja toimikuntatyöskentelystä kyllä.

Vaikka olet ollut toiminnassa näin
lyhyen ajan, onko sinulla ajatuksia,
miten toiminta jatkuu – miten
haluaisit kehittää sitä?
- Liitto on kymmenvuotisen toimintansa aikana vakiinnuttanut asemansa
merkonomiyhteisöjen keskusjärjestönä,
jonka tehtävänä on edistää jäsentensä
ammattitaitoa, arvostusta ja asemaa sekä tarjota heille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Näillä samoilla linjoilla jatkan liiton kehittämistä ja pyrin lisäämään liiton tunnettavuutta.
Mitä odotat liiton ja yhdistysten
yhteistyöltä jatkossa?
- Odotan hedelmällistä ja aktiivista
molemminpuolista yhteistyötä, toteaa
Anna-Maija Kunnas.

Yhteystiedot
Anna-Maija Kunnas
toiminnanjohtaja
Suomen Merkonomiyhdistysten
Liitto - SMYL ry
PL 147, 00531 Helsinki
Pengerkatu 1 B, 00530 Helsinki
Gsm: 050 463 4667
Puh. (09) 827 5542
Fax: (09) 827 4841
sähköposti:
anna-maija.kunnas@merkonomit.net
smyl@merkonomit.net
www.merkonomit.net

Toivomme Helmerien puolesta
Anna-Maijalle onnea uudessa
tehtävässä ja jatkuvaa intoa
kehittää liiton toimintaa
jäsentemme eduksi.

Haastattelu: Merja Äimänen

Anna-Maija työhuoneessaan Pengerkadulla: ”Perusasioihin perehtymistä ovat
ensimmäiset viikot olleet.”



Helmerin ruokanurkkaus
Herkutellaan silakoilla

S

uomessa on aina kalastettu ja syöty silakkaa. Muistan lukeneeni
teoksen perussuomalaisten ruokailun kehityksestä 1900-luvun aikana ja siinä monella vuosikymmenellä
yleisimpiä ruokia olivat suolasilakat
ja perunat sekä silakkalaatikko. Rikkaimmissa piireissä silakkaa syötiin
myös muuten käsiteltynä.
Nykyään tilanne on kaksitahoinen.
Kalastetaan edelleen toki paljon, mutta suurin osa menee minkinrehuksi.
Toisaalta Helsingissä on useita tunnettuja ravintoloita, joissa hyvin menestyneet henkilöt syövät kestosuosikkia: ruisjauhoissa pyöräytettyjä ja
voissa tai voi-öljyseoksessa paistettuja silakoita perunamuusin kera.Ainakin ravintolat Salve, Kosmos ja Elite
ovat kuuluisia silakoistaan. Annosten hinnat ovat niissä tällä hetkellä
11,50 -18,00 euroa.
Syksyiset silakkamarkkinat vetävät myös kovasti väkeä ja kauppa
käy. Silloin myydään enimmäkseen
suola- ja maustesilakkaa. Kalaa myydään kaupoissakin monessa muodossa: kokonaisina, perattuina ja tuoreina sekä pakastettuna. Hintakin on
kohtuullinen. Nykyään niin trendikäs sushi syntyy myös silakasta. Kesäaikaa voi tuskin ajatella ilman savusilakkaa. Uudet perunat ja vastasavustetut silakat ovat herkullinen yhdistelmä. Maistuvat ne tosin puiston
penkillä suoraan paperista syödenkin.
Kädetkin saavat luonnonrasvauksen
kaloja peratessa.
Itse syön kernaasti silakoita, kuten
muitakin kaloja. Varhaisimmat silakkamuistoni juontavat lapsuudesta 50luvun Pirkanmaalta. Isä tulee illansuussa kaupunkimatkaltaan. Hänellä on kädessään salkku, mutta myös
valkoinen pehmeälinjainen paketti, joka on sidottu paperinarulla. Pa-



kettinarun päässä on puinen nappula. Paketissa on kauppahallista ostettuja silakoita. Muistan perkaamisen
tuoksuineen, kissamme kiihtymyksen,
paistamisen ja maun. Söimme voissa paistetut kalat aina samana iltana.
Meille sisämaassa asuville tuore silakka oli siihen aikaan eksotiikkaa.
Kalaa oli muuten runsaasti ravintonamme, koska isä harrasti kalastusta. Kuitenkin hänellekin, siirtokarjalaisena, oli silakka uusi herkku. Kannaksella ei silakkaa kalastettu. Kala
oli myös halpaa ja siksi kaiketi söimme silakkaa lähes joka kaupunkimatkan jälkeen.
Kaikki osaavat paistaa silakat, mutta ehkä jatkossa jotain uutta muihin käyttötapoihin. Alkuun perinteisempää:

Silakkapihvit
silakkakilo (pienennä tarpeen
mukaan)
2 kanamunaa
100 g voita (voit keventää öljyllä)
korppujauhoja
suolaa
mustapippuria
tilliä
pari anjovisfilettä
2 rkl vehnäjauhoja
vettä
Perkaa silakat. Ota pois päät ja selkäruodot. Ripottele kalojen sisään
suolaa, pippuria (mieluiten myllystä) ja hienonnettua tilliä. Laita kaksi
kalaa vastakkain ja niitten väliin pala anjovista. Pyörittele pihvejä vatkatuissa munissa ja sen jälkeen korppujauhoseoksessa. Paista voissa kauniin vaaleanruskeiksi. Lisää hivenen
vettä ja anna kalojen kypsyä miedolla tulella.

Jos haluat kastikkeen 1900-luvun
alun mukaan:
Perkaamisiesi kalojen selkäruodot
ja päät keitetään ja siivilöidään. Syntyneeseen liemeen lisätään tilkka kermaa, suolaa ja pippuria.
Mikäli pihvejä jää yli, voit kaataa lopuille hiukan mietoa etikkaa ja nauttia parin päivän kuluttua.

Nykypihvit uunissa
0,6 kg silakkafileitä
1 tl suolaa
musta- ja valkopippuria myllystä
maustettua tuorejuustoa (maku mieltymysten mukaan).
Mausta silakkafileet suolalla ja pippurilla ja lado puolet leivinpaperilla
peitetylle uunipellille. Laita fileille nokare tuorejuustoa ja mahdolliset makuun sopivat yrttimausteet. Lado toiset fileet alimmaisten päälle ja paina
hivenen, jotta juusto leviää. Paista 10–
15 minuuttia 200 asteessa.
Fetajuustokin maistuu muruina silakkapihvien välissä.
Tampereella oli aikoinaan kilpitasoinen ravintola Sorsapuiston Grilli. Se
oli tunnettu graavisilakoistaan, joiden
resepti oli salaisuus. Jouluherkkuihini
kuului monia vuosia maistuvat Sorsapuiston silakat. Ravintola sittemmin
myytiin osuusliikkeelle ja kilvet katosivat. Lieneekö oheinen resepti se alkuperäinen tamperelainen?

Sorsapuiston silakat
0,5 kg silakkafileitä
litra vettä
1,5 rkl suolaa
2,5 dl etikkaa

Anni Purontaa
Lounasta ravintola Romanovissa/
Merja Äimänen.

Irrota silakkafileistä ruodot ja nahka. Joskus on myynnissä myös nahattomia fileitä. Sekoita etikkaliemi ja kaada se fileille. Anna seistä 2-12 tuntiin.
Maku paranee ajan kuluessa.
Kastike
1 rkl sinappia
1 dl ruokaöljyä
3 rkl sokeria
0,5 rkl suolaa
0,5 rouhittuja valkopippureita
3 rkl viinietikkaa
0,5 dl vettä
hienonnettua tilliä
Vatkaa etikka ja sinappi sekaisin.
Valuta mukaan öljy ohuena nauhana. Lisää sitten mausteet ja vesi. Sähkövatkain tekee sileintä jälkeä, mutta käsikin käy. Kastikkeen pitää olla sileää.
Kun silakat ovat tarpeeksi mielestäsi maustuneet, valuta hyvin. Asettele silakkafileet, kastike ja hienon-

nettu tilli kerroksittain purkkiin. Anna maustua vielä kylmässä vähintään
neljä vuorokautta. Sitten vain perunaa mukaan ja nautitaan.
Seuraava resepti suosii hätäisempiä..

Airan rakuuna-valkosipulisilakat

Asettele tarjoiluvadille ja kaada päälle kastike:
purkki kermaviiliä
1 rkl sinappia
0,5 tl suolaa
1 rkl rakuunaa
kaksi valkosipulinkynttä
0,25 tl mustapippuria
1 dl hienonnettua ruohosipulia.

0,6 kg silakkafileitä ladotaan kulhoon
nahkapuoli ylöspäin.

Sitruunaa ja tilliä voi laittaa koristeeksi.

Päälle kaadetaan mausteliemi:
3,5 dl vettä
1 dl etikkaa
1 rkl suolaa
1 rkl sokeria
0,5 tl rouhittua mustapippuria

Suomalainen poliitikko kehotti
taannoin kansalaisia syömään silakkaa. Hänen motiivejaan en tarkkaan
tiedä, mutta nykytieteen mukaan kala
on esimerkiksi huomattava D-vitamiinin lähde. Kyseinen vitamiini on tärkeä luustolle. Torju osteoporoosia eli
luukatoa nauttimalla kalaa.

Anna maustua viileässä 8-10 tuntia.
Kaada sitten liemi pois.

Se on sitä paitsi maukasta.



Kirkko saaressa - alppien sylissä

LUMOAVA SLOVENIA
Slovenia eteläisessä Euroopassa,
Adrianmeren kainalossa, on pieni
suuri maa, jossa on melkein kaikkea
– ja kaikille! Ihastuttavan maan
monipuolisuudesta kertoo vanha
slovenialainen sanonta: kun Jumala loi
maailman, hän antoi jokaiselle maalle
jotakin, vuoristoja, merta, jokia. Slovenia
jäi viimeiseksi, ja sen kohdalla kaikki oli
jo loppu. Niinpä Jumala otti jokaisesta
maasta jotakin, ja antoi ripauksen
Slovenialle. Niinpä pienestä maasta
löytyy nyt kaikkea, Alppivuoristoja,
merta, jokia, kauniita laaksoja, upeita
luolia, viehättäviä järviä, historiallisia
kaupunkeja…

S

lovenian tasavalta on Euroopan pienimpiä maita, sen pinta-ala on vain
vähän yli 20.000 km2 – se
on kooltaan vain hiukkasen
suurempi kuin Etelä-Suomen
lääni, ja vain puolet Sveitsistä! Asukkaita Sloveniassa on
runsas kaksi miljoonaa. Slovenia rajoittuu lännessä Italiaan, pohjoisessa Itävaltaan
ja Unkariin ja etelässä Kroatiaan.Adrianmeren rannikkoakin maalla on vajaan 50
kilometrin mittainen kaistale: kaunista, suosittua lomaaluetta luonnollisesti.

Slovenian pitkä historia
Eteläslaaveihin kuuluvat sloveenit asuttavit nykyisen
Slovenian alueen 500-luvulla.1000-luvulla sloveenit joutuivat kuitenkin unkarilaisten alistamiksi ja vuosisato-
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jen ajan Slovenia oli Itävalta-Unkarin hallinnassa. Ensimmäisestä maailmansodasta
ja Itävalta-Unkarin hajoamisesta alkaen sloveenit muodostivat serbien ja kroaattien
kanssa Jugoslavian. Toisessa maailmansodassa Saksa,
Italia ja Unkari jakoivat Jugoslavian alueet keskenään
ja sodan jälkeen Sloveniasta tuli sosialistisen Jugoslavian kansantasavalta.
Ensimmäiset monipuoluevaalit pidettiin Sloveniassa keväällä 1990, Neuvostoliiton jo heikennettyä. Vaaleissa voittanut puolue vaati maalle itsenäisyyttä ja saman vuoden joulukuussa
lähes 90 % slovenialaisista
kannatti kansanäänestyksessä itsenäisyyttä. Maa antoi
itsenäisyysjulistuksen 1991,
samanaikaisesti naapurinsa
Kroatian kanssa.

EU:n jäseneksi

Slovenian sydän on
EU-jäsenyydestä slovenialai- viehättävä Ljubljana
set äänestivät keväällä 2003.
EU-komission selvityksen mukaan Slovenia oli tuolloin jäsenyyttä hakeneista valtioista
yksi rikkaimmista ja sen kiitettiin olleen parhaiten jäsenyyteen valmistautunut hakija. Suurimmaksi ongelmaksi
nähtiin sitkeä inflaatio.
EU:ssa vaadittiin rakenteellisia uudistuksia kansainvälisen kilpailukyvyn
parantamiseksi sekä rahoitussektorin yksityistämisen
lisäämistä.
Slovenian edistyksellisyys
ja ripeä kehitys on jatkunut
myös EU:n jäsenenä.Talouskasvu on pysynyt edelleen hyvänä ja maan talousluvut kestävät hyvin vertailun vanhojen jäsenmaiden kanssa.
Tästä kertoo selkeästi myös
se, että Slovenia on vaihtanut kansallisen valuuttansa
tolarin euroon vuoden 2007
alussa, ensimmäisenä uusista jäsenmaista.
Sloveniassa on myös suhteellisen korkeasti koulutettua työvoimaa sekä hyvä infrastruktuuri.
Ulkomaisia sijoituksia
maassa on kuitenkin toistaiseksi vielä melko vähän ja
yksityistämisprosessi on ollut
suhteellisen hidasta.
Slovenia on entisen Jugoslavian alueen maista toistaiseksi ainoa, joka on hyväksytty
EU:n jäseneksi. Se oli Jugoslavian vaurain ja kehittynein
alue, myös kulttuuriltaan lähimpänä Keski-Eurooppaa.
Uudesta ajanjaksosta maan
historiassa kertoo se, että nykyään slovenialaiset rauhanturvaajat toimivat EU-tehtävissä Balkanilla.

Slovenian pääkaupunki Ljubljana sijaitsee keskellä pientä maata, Sava-joen sivujoen
Ljubljanican varrella. Asukkaita kaupungissa on vajaat
300 000; se on yksi Euroopan
pienimpiä pääkaupunkeja.
Joen itäpuolella sijaitsee
pikkuinen vanha kaupunki, joka on kuin kaunis koru. Se on täynnä mielenkiintoista nähtävää. Vaikuttava
maamerkki ja nähtävyys on
kukkulalla kohoava linna,
jonne kipuaminen on vaivan arvoista; niin hienot näkymät sieltä avautuvat ympäristöön. Linna on yksi kaupungin vanhimpia rakennuksia, se on peräisin jo 1000luvulta. Raatihuone on valmistunut vuonna 1484 ja barokkityylinen tuomiokirkko
1700-luvulla. Vanhassa kaupungissa on säilynyt paljon
kauniita barokkirakennuksia, ja siellä on lukuisia museoita ja gallerioita. Joen ylittävä, Josip Plecnikin suunnittelema Kolmoissilta on maailmankuulu: se toimii porttina vanhaan kaupunkiin. Joen

länsi-puolen kaupunginosat
ovat huomattavasti uudempia, ne on rakennettu vuonna 1895 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen.

Lyhyessäkin ajassa ehtii
paljon
Lyhyiden välimatkojen ansiosta pienessäkin ajassa ehtii
nähdä melkein koko maan.
Vajaan 50 kilometrin kaistale Adrianmeren rannikolla on kuvankaunista seutua,
ja erittäin suosittu lomakohde niin slovenialaisten kuin
ulkomaalaistenkin keskuudessa. Rannikkokaupungit
Piran, Koper ja Izola edustavat viehättävää venetsialaista gotiikkaa. Kaupungit,
niiden vanhat keskustat ja
satama-alueet ovat täynnä
vilkasta kuhinaa koko kesäkauden ajan.
Vuoristomaisemia Juliaanisten Alppien alueella kehutaan koko alppiseutujen
kauneimmiksi. Alue on erittäin suosittua lomaseutua
luontomatkailijoiden, patikoijien ja hiihtäjien keskuudessa. Täällä sijaitsee maan

ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa kansallispuisto, Triglav, joka on saanut nimensä Triglav-vuoren mukaan.
Kansallispuiston maisema
edustaa tyypillistä Sloveniaa: siellä on lumi- peitteisiä
vuorenhuippuja, alppilaaksoja, vuoristopuroja ja vesiputouksia, kristallinkirkkaita
järviä. Triglavin alue ja Bohinj-järven ympäristössä on
paljon eripituisia luontopolkuja ja vaellusreittejä.
Myös Bledin kaupunki ympäristöineen on tutustumisen
arvoinen. Kaupunki sijaitsee
korkealla, yli 500 metriä merenpinnan yläpuolella, ja on
erittäin suosittua lomaseutu,
kaupungissa on mm. paljon
terveyskylpylöitä. Alueella
voi paitsi patikoida, myös harrastaa muunlaista kuntoilua
lomailun ohessa: uintia, purjehdusta, melontaa, kalastusta jne. Ja kaunista ja mielenkiintoista katsottavaakin riittää. Upea nähtävyys on järven rannalla, korkealla kielekkeellä kohoaa keskiaikainen Bledin linna.

Rantakatu Ljubljanassa
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ilmansodan aikana. Luolastoa käyttivät myös partisaanit
piilopaikkanaan toisen maailmansodan aikana.

Slovenian herkut kutsuvat

”Slovenia on hyvien viinien maa”

Hämmästyttävät
tippukiviluolat
Hämmästyttävä luonnonnähtävyys Sloveniassa ovat tippukiviluolat.Tunnetuin ja pisin
karstimaan luola on Postojnan tippukiviluola, josta on
löydetty noin 20 kilometriä
onkaloita: osa kuivia, osa veden täyttämiä ja osa jopa jatkuvasti virtaavia. Postojnan
luola on syntynyt kalkkikiveen, joka on saanut alkunsa
meressä 70 miljoonaa vuotta
sitten, geologisella liitukaudella. Geologisella tertiäärikaudella meri alkoi vetäytyä ja mantereella alkoi karstimaan kehitys. Noin 3 miljoonaa vuotta sitten maanpinnalla olevat joet alkoivat kaivertaa uomia ja onkaloita kalkkikiven sisään ja
virrata maan alla nykyiseen
Mustaan mereen. Maanalaiset virtaukset ovat muokanneet onkaloita kolmessa eri
korkeudessa.
Postojnan luola on tunnettu tippukivien runsaudesta, joita on luolassa monen
muotoisia, värisiä ja kokoisia. Pienimmät ovat tippukivipuikkoja eli stalaktiitteja, jotka riippuvat katossa, ja
suurimmat tippukivitappeja
eli stalagmiitteja ja sintterikerrostumia, jotka kasvavat
maasta ylöspäin. Seinillä on
erilaisia kalkkiverhoja. Tippukivipylväitä muodostuu,
kun puikot ja tapit kasvavat yhteen.
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Ainutlaatuisuutensa ansiosta Postojnan tippukiviluolat
on myös UNESCOn suojelukohde. Vanhaksi luolaksi
kutsutun osan löysi paikallinen asukas Luka Cec vuonna 1818. Sen jälkeen tutkijat
ovat löytäneet useita luolastoja ja luolasta on tullut kiinnostava matkailu- ja vierailukohde. Siellä on mahdollisuus tehdä opastettuja junakierroksia ja ihailla hämmästyttävää maanalaista maailmaa, sen kauneutta ja harvinaislaatuisuutta. Tosin vierailijoiden nimikirjoitukset
luolan sisääntulon seinustoilla kertovat, että luolassa on vierailtu jo huomattavasti aikaisemmin, 1200-luvulta alkaen!
Luolaston suurin ”helmi”
on alue, jota kutsutaan Kauniiksi luoliksi. Tämä yli 500
metriä pitkä onkalo on löydetty vuonna 1891 ja avattu
matkailijoille vuonna 1926.
Onkalossa on kauniita saleja
– Punainen ja Valkoinen Sali sekä Puikkojen Sali – joita koristavat punaiset ja valkoiset tippukivet sekä pikkuruiset, puikkomaiset tippukivet. Postojnan tippukiviluolan suurin sali on Konserttisali, jossa silloin tällöin
järjestetään konsertteja. Saliin mahtuu peräti 10 000 ihmistä! Kauniisiin luoliin kävellään Venäläistä siltaa, jonka rakensivat venäläiset sotavangit ensimmäisen maa-

Slovenialainen keittiö houkuttelee herkkujensa ääreen. Paikallinen ruokaperinne on saanut vaikutteita ympäriltä, naapurimaista
Italiasta ja Itävallasta. Myös
Balkanilta on saatu ripaus
maustetta mukaan. Etenkin
Ljubljanan vanha kaupunki
on täynnä viehättäviä, houkuttelevia ravintoloita. Maistamisen arvoisia ovat tietysti paikallinen ilmakuivattu kinkku ja erilaiset tuhdit
makkarat, joiden kanssa syödään kaalia, papuja ja perunoita. Myös juustot ovat herkullisia ja alppiseudulla, Bledin ympäristössä, on paljon
juustotiloja, joiden tuotteet
ovat suussasulavia.

Jokaisella Slovenian alueella on oma tyypillinen – ja varmasti maukas – leipänsä.
Slovenia on myös hyvien
viinien maa. Viinit ”kilpailevat” ansaitusti italialaisten viinien kanssa.
Rannikkoseutu, etenkin
Koperin ympäristö on tunnettu hyvistä punaviineistään; alueella on paljon viinitiloja ja viinikellareita. Karstialueen oma suosittu punaviini Teran tehdään paikallisista Refosk-rypäleistä. Cvicek on myös laadukas viini,
joka muistuttaa miltei roseeviiniä. Sloveniassa on myös
useita, laadukkaita valkoviinejä – kirjoittaja ihastui
lämpimästi Bagueri-chardonnayhin!

Teksti: Ilse Samuelsson
Kuvat: Key Travel Ltd.
Helmerien kevään
Slovenian matkan 20. –
23.4. ohjelma sivulla 19.

SLOVENIA-FAKTAA
Virallinen nimi: Republika Slovenija
Valtiomuoto: tasavalta, EU:n jäsen vuodesta 2003
Pinta-ala: n. 20 260 km 2
Asukasluku: noin 2 miljoonaa
Pääkaupunki: Ljubljana, n. 276 000 asukasta
Muita kaupunkeja: Maribor, Celje, Kranj, Velenje
Virallinen kieli: sloveeni
Uskonnot: pääosa väestöstä katolisia
Valuutta: euro 1.1.2007 alkaen

Vierailu Delta-Autoon
Tämän vuoden
ensimmäinen Helmeriekskursio tehtiin tiistaina
16.1. Delta-Auto Oy:n
Konalan myyntipisteeseen,
jossa tutustuimme eri
automerkkeihin ja
malleihin.

D

elta-Autossa autokauppa elää voimakasta nousun aikaa. Delta-Auto Oy on yksi maan suurista autokauppaketjuista.Myyntipäällikkö Bengt
Lindroos kertoi muutosprosesseista ja
kilpailukyvyn kehittämisestä muutoksessa. Markkinointitoimenpiteet ovat
olleet suuria ja näyttäviä. Esimerkiksi
Kia Cerato oli vuonna 2006 Suomen
myydyimmässä autosegmentissä kuudenneksi eniten rekisteröity auto.
Tietokoneet näyttelevät nykyisin
suurta osaa autoissa. Sama tietokone
kertoo välittömästi, mistä konepellin
alla kiikastaa. Merkkivalo syttyy aina
vian ilmentyessä ja merkkivalo osoittaa toimintahäiriön.
Autojen sisustuksessa on käytetty hillittyä ja tyylikästä verhoilua, joka vetoaa ostajaan.

Uudet autot
Delta-Auto Oy:n Konalan myyntipiste myy muun muassa seuraavia automerkkejä: KIA, FIAT, ALFA ROMEO. Nämä ovat uusia autoja. Delta-

Auton kaikilla uusilla autoilla - merkkiin katsomatta on pitkä takuu: 5 vuotta tai 150 000 km. Lisäksi takuu on autokohtainen, joten jäljellä oleva takuuaika siirtyy kokonaisuudessaan myös
seuraavalle omistajalle.

Vaihtoautot
Delta-Autosta löytyy lisäksi satoja tarkastettuja ja huollettuja vaihtoautoja.
Vaihtoautojen valikoima on jatkuvasti vaihtuva. Delta vaihtoturva-autoihin saa aina auton mukana kirjallisen
kuntoraportin. Parhailla yksilöillä on
merkkiin katsomatta kahden vuoden
tai 30 000 kilometrin täystakuu ja vanhemmillakin yksilöillä on kattava 12 tai
6 kuukauden Käyttöturva.
Tällä hetkellä on myynnissä myös
pieni määrä esittelyautoja, joita saa
uusia halvemmalla. Näistä saa lisätietoa myymälässä sijaitsevalta ilmoitustaululta. Kannattaakin pyytää tarjous omasta autosta vaihdossa uuteen
tai käytettyyn autoon. Vaihtoehtoja
on runsaasti.

Minne joutuvat vanhat autot?
Maahantuoja on lähettänyt vanhan auton omistajille autonvaihtotarjouskirjeitä hintatakuulla ja näkemättä mahdollisesti vaihdossa tulevia ajokkeja. Vanhat autot menevät varastoon, josta ne
menevät laivassa Hollantiin. Viimein
ne viedään Afrikkaan ja loppukäytetään paikallisessa liikenteessä. Auton
mukana menee kyseiseen autoon sopivia varaosia.

Kiitos illan isännälle
Tutustuimme myyntipäällikkö Bengt
Lindroos´in johdolla niin uusiin automerkkeihin kuin vaihtoautoihin ja saimme samalla selkeän kuvan automarkkinoista. Kierroksen päätteeksi siirryimme kokoustiloihin kuulemaan yrityksen tunnuslukuja ja nautimme kahvia
voileipien ja makeiden kera.
Kiitän lämpimästi meille suodusta
mahdollisuudesta osallistua antoisaan
vierailuun Delta-Auto Oy:ssä.

Liisa Kotimäki
liisa.kotimaki@edu.hel.fi

Helmerit vierailivat tammikuussa Delta-Autossa. Uusien autojent moottorit herättivät ihmetystä.
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Mikä innostaa kansanedustajaehdokkaaksi?
Helmerien hallituksen II varapuheenjohtaja Sirkka Warvas on Kristillisdemokraattien kansanedustajaehdokkaana Uudellamaalla. Työtä varmaan
riittää - mikä Sinut sai mukaan vaaleihin? Mitä asioita pidät tärkeinä? Aiotko edistää merkonomien asiaa? Näitä kyselin Sirkalta ja hän listasi meille ajatuksiaan.

Merja

Vasemmalla Päivi Lumpola, Pekka Siitonen ja Marja Alppi.

Usko tai älä
Miksi lähdin politiikkaan?
Jokaisen arkea koskettavia tärkeitä asioita on paljon, joihin haluan vaikuttaa
ja korjata. Esimerkkeinä työ, yrittäjyys,
opiskelu, nuoret, perheiden hyvinvointi, ikäihmiset, puhdas luonto, maahanmuuttajien järkevä kotouttaminen jne.
Tarkennan muutamalla lauseella kolmea eri osa-aluetta. Peräänkuulutan
myös vastuuta sanoista, teoista ja lupauksista. Kansanedustaja on tilivelvollinen äänestäjilleen aikaan saannoksistaan. Hänen on oltava kansalaisten
saatavilla myös vaalien välillä.
Luen itseni ns. elinikäisiin oppijoihin ja siksi omakohtaisesti koen tärkeänä opiskelumahdollisuuksien parantamisen. Opiskelijaperheiden ja yksinhuoltajien on saatava riittävä opintotuki (15 % lisää, myös nuoriso-opiskelijat), asumistuki sekä lapsilisäkorotukset. Näin he voivat keskittyä opintoihin, valmistua aikataulun mukaisesti ja säilyttää paremmin henkiset voimavaransa. Nykyinen, valmistumista
pitkittävä toimintamalli on ottaa lainaa tai mennä töihin. Muuten ei talou
dellisesti selviä.
Erityisesti lähellä on merkonomien
paljon puhuttu tilintarkastajiksi pätevöityminen näyttöjen kautta lisättynä
tarvittaessa joillakin täydennyskursseilla. Merkonomitutkinto tulee säilyttää
myös tulevaisuudessa. Merkonomeille
on työelämässä taas kysyntää.
Työ on jokaiselle tärkeä, siihen on
kannustettava ja tehtävä kannattavaksi vs. kortisto tai sosiaaliluukku. Viimeksi mainituista ei saa tulla vakiintunut elämänmuoto, etenkään nuorilla. Heidän on uskallettava ja pystyttä-
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vä rakentamaan omaa tulevaisuuttaan
luottavaisesti. Tuloverotuksen alentaminen, etenkin pienituloisilta on yksi lääke, joka voidaan vaihtoehtobudjetilla toteuttaa. Työpaikkoja voidaan
lisätä tukemalla yrittäjyyttä. Merkonomeilla on hyvät perusedellytykset
myös yrittäjyyteen.
Läheinen asia on myös ikäihmisten
kunnioittaminen, hyvinvoinnin, arvostuksen ja palveluiden parantaminen.
Täytyy huolehtia valinnan mahdollisuuksista: useimmille koti on paikka,
jossa mieluiten asustelee. Tulee tukea
mahdollisimman pitkään omatoimisuutta. Heille, jotka hakeutuvat kodin ulkopuolelle, on siihen löydyttävä myös
paikka ja siellä ihmisarvoinen elämä.
Toteuttamiskeinona on mm. hoitohenkilökunnan lisääminen 4000:lla.

Päivystystiimimme
palvelee

H

elmereiden puhelinpäivystys hoituu viime vuoden tapaan tiimityönä. Yhdistyksen numeroon
(09) 773 1405 vastaavat vuoroviikoin
reippaat päivystäjämme: Marja Alppi,
Päivi Lumpola ja Pekka Siitonen.
Päivystystiimillä on vankkaa kokemusta, Päivi ja Pekka ovat hallituksen
varsinaisia jäseniä ja Marja varajäsen.
Heillä kaikilla on pitkä, monipuolinen
työura takanaan: Päivillä Kansaneläkelaitokselta, Marjalla Orionilta johdon
sihteerinä ja Pekalla mainosalalta ja
Työvoimatoimistosta.Aktiivityönsä lopettaneina heillä riittää intoa ja tarmoa
työskennellä jäsentemme hyväksi.
Päivystäjämme kertovat, että vilkkaimmin puhelin pirisee Helmeri-lehden ilmestymisen jälkeen. Silloin ilmoittaudutaan tapahtumiin tai kysellään niistä. Monenlaisia muitakin kysymyksiä heille tulee, mutta esimerkiksi hankalat työsuhdeasiat ohjataan
liittoon ja sitä kautta työsuhdejuristille. Mielellään he kuitenkin juttelevat
kanssanne.

Helmerien puhelinpäivystys
on kello 9.00 – 14.00 välisenä
aikana.

Sirkka Warvas
sirwaco.warvas@kolumbus.fi

Soitelkaa!
Muistakaa myös, että ajan tasalla
olevilla nettisivuillamme voi
ilmoittautua tapahtumiimme.

Lähde: Eläketurvakeskuksen tiedote 29.12.2006

Uusi työntekijän eläkelaki TyEL voimaan vuoden 2007 alusta

Yksityisalojen työeläkevakuuttaminen yksinkertaistuu

V

uosi 2007 on kolmas vuosi joustavan työeläkeiän soveltamista. Vakuutetut voivat jäädä vanhuuseläkkeelle 63 ja 68 ikävuoden välillä.
Vuonna 2007 vanhuuseläkeiän alarajan saavuttaa runsaat 58 000 vuonna 1944 syntynyttä Suomessa asuvaa
henkilöä. Näistä noin 17 000 ei vielä
vuoden 2006 lopussa saanut eläkettä.
Vuonna 2006 eläkeikään tuli 56 000
vuonna 1943 syntynyttä.

Eläkettä on aina haettava
Vaikka vanhuuseläkeikänsä saa valita, eläkettä on aina haettava. Työeläkelaitokset eivät enää vuoden 2004 jälkeen ole lähettäneet esitäytettyjä vanhuuseläkehakemuksia. Uutta on, että
vanhuuseläkehakemuksen on voinut
lokakuun lopusta lähtien tehdä myös
sähköisesti. Jos henkilöllä on käytössään pankin verkkopalvelutunnukset
tai sirullinen henkilötodistus, hän voi
tehdä hakemuksen joko oman eläkelaitoksen Internet-sivuilta tai Työeläke.
fi-palvelusta (www.tyoelake.fi).
Ennen eläkkeen hakemista kannattaa selvittää tulevan vanhuuseläkkeen
määrä. Jos henkilö jatkaa työssä täytettyään 63 vuotta, hän kartuttaa eläkettä lisää 4,5 prosenttia vuodessa. 63
ikävuoden jälkeen karttuva työeläke
ei vähennä mahdollisesti maksuun tulevaa kansaneläkettä. Kansaneläkeikä
on edelleen 65 vuotta.
Työeläkelakien muutosten vuoksi rekisteripalveluissa saattaa olla viiveitä
vuoden alussa.

Vakuuttamisen rajat
yhdenmukaistuvat
Yksityisalojen palkansaajien merkittävimmät työeläkelait yhdistyvät vuoden 2007 alusta työntekijän eläkelaiksi TyEL:ksi. Alakohtaisten eläkelakien TEL:n, LEL:n ja TaEL:n soveltaminen lakkaa vuodenvaihteessa. Vain

merimiesten eläkelaki (MEL) jää muutoksen jälkeen voimaan.
Käytännössä työeläketurvan hoito helpottuu ja selkeytyy. Työeläkettä
karttuu 1.1.2007 alkaen, jos maksettu palkka ylittää 46,08 euroa kuukaudessa. Aikaisemmin säännöksissä oli
erilaisia, yleensä suurempia rajamääriä, vaikka pienemmistäkin palkoista
maksettiin eläkemaksuja.

TyEL vaikuttaa eläkevakuuttamiseen
Uusi TyEL-eläkelaki vaikuttaa vakuuttamiseen. Yritykset ja työntekijöitä palkkaavat kotitaloudet hoitavat vuoden 2007 alusta kaikkien työntekijöidensä eläkevakuutuksen TyEL:
n mukaan, riippumatta alasta tai työsuhteen pituudesta. Työnantaja valitsee eläkelaitoksen.
TyEL erottelee sopimustyönantajat
ja tilapäiset työnantajat. Sopimustyönantajien keskimääräinen TyEL-maksu
on 21,6 prosenttia. Toteutuvaan maksuun vaikuttavat maksettu kokonaispalkkasumma ja yrityksen työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyys- ja
työttömyyseläkkeet.
Tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu on 22,04 prosenttia ja maksu on lopullinen. Jos työnantajan maksamien
palkkojen määrä ylittää 6 600 euroa
puolessa vuodessa, sen on tehtävä vakuutussopimus, jolloin yritys on sopimustyönantaja.

53 vuotta täyttäneillä parempi
eläkekarttuma
Työntekijäin maksuosuus on työnantajatyypistä huolimatta aina sama. Alle 53-vuotiaat maksavat palkastaan 4,3
prosenttia eläkemaksua ja yli 52-vuotiaat 5,4 prosenttia. Ikävälillä 53 – 62
eläkekarttuma nousee 1,5 prosentin
vuosittaisesta tasosta 1,9 prosenttiin.
63 vuotta täyttäneellä työssään jatka-

valla on mahdollisuus mainittuun 4,5
prosentin kannustinkarttumaan.
Yrittäjien YEL- ja maatalousyrittäjien MYEL-maksut pysyvät ennallaan. YEL-maksu on 21,6 prosenttia
ja MYEL-maksun suuruus vaihtelee
10,19 prosentista 20,8:aan työtulojen
määrän mukaan.
Yli 52-vuotiaan yrittäjän eläkemaksut ovat samanikäisten palkansaajien
tapaan samassa suhteessa korkeammat, kuten eläkekarttumakin.

Työeläkkeisiin 2,21 prosentin korotus
Suomalaisen työeläketurvan piirissä
olevia eläkkeensaajia on vuoden 2006
lopussa 1,27 miljoonaa. Heistä 30000
asuu ulkomailla, joista kaksi kolmesta
asuu Ruotsissa. Esimerkiksi Espanjassa asuu vakituisesti runsaat 2500 eläkeläistä.
Maksussa olevia työeläkkeitä tarkistetaan tammikuun alusta vuoden
2007 työeläkeindeksillä. Siinä on nousua 2,21 prosenttia. Indeksissä ansioiden muutos vaikuttaa 20 prosenttia
ja hintojen 80 prosenttia. Jos vuonna
2006 on saanut työeläkettä 1 000 euroa kuussa, vuonna 2007 sitä maksetaan 1 022 euroa.

Eläke-eduissa ei muutoksia
Eläke-edut säilyvät ensi vuonna ennallaan. Vanhan ja 2005 uudistuneen työeläketurvan siirtymäkausi jatkuu. Esimerkiksi vuodenvaihteen 2004-2005 yli
jatkuneesta TEL-eläkelain mukaisesta
työsuhteesta ennen vuotta 2012 eläkkeelle jääville on taattu vähintään vanhojen sääntöjen mukainen työeläke.
Vuonna 1949 ja sitä ennen syntyneillä on vielä oikeus työttömyyseläkkeeseen. Nuorempien ikäluokkien pitkäaikaistyöttömien työttömyysturva hoidetaan päivärahaetuuksin.

© Eläketurvakeskus
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Työsuhdejuristi vaihtunut

S

uomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry on tehnyt vuoden 2007
alusta sopimuksen uuden työsuhdejuristiyhteisön kanssa. Liiton jäsenten
käytössä on nyt Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy:n juristipalvelut työsuhdeasioissa. Toimistossa työskentelevät varatuomarit Juhani Viilo ja Arto Vainio.
Asianajotoimisto sijaitsee Helsingissä Topeliuksenkatu 7:ssä.
Työsuhdejuristin käyttö edellyttää, että on ollut yhdistyksen jäsenenä vähintään puoli vuotta. Yhteydenotto tapahtuu liiton toimiston kautta, jossa tarkistetaan jäsenyyden voimassaolo.

Jäsenmaksulla varmistat
jäsenyytesi

V

uoden 2007 jäsenmaksulaskut on lähetetty tammikuun puolessa välissä.
Niiden eräpäivä on 31.1.2007. Jäsenmaksu muodostuu Helmerien osuudesta, 24 euroa, ja SMYLlin osuudesta, 44 euroa. Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi?
Jäsenmaksu lomakkeen yhteydessä on myös uusi jäsenkortti. Vain jäsenmaksun maksamisella varmistat, että jäsenetusi ovat voimassa tänäkin vuonna. Liiton jäsenetuja ovat muun muassa matkavakuutus ja työsuhdejuristipalvelut.
Maksu on lisäksi verotuksessa vähennyskelpoinen.

Ma 26.2.2006 klo 17.30
YKSILÖLLISEN PUKEUTUMISEN KURSSI HELMEREILLE
Paikka: Helsinki Business College (HBC) luokkaT434,
Hattulantie 2, 00510 Helsinki
Kouluttajana: Pukeutumis- ja tyylikouluttaja
Design Duo Sinikka Salo, Helsinki
Mukava ilta hyvän tyylin ja musiikin parissa.
Pukeutuminen on tärkeä meille naisille niin työssä kuin eri tilaisuuksissakin.
Pukeutuminen on osa sanatonta viestintäämme (55%).
Aluksi saamme nauttia laulavan vaatesuunnittelija Sinikan oopperatason
laulusta. Kurssilla näemme, kuinka muuntautua työelämään tai juhlaan pienillä
muutoksilla. Samalla kuulemme esimerkein, miten näyttää hoikemmalta tai
päinvastoin. Tärkeä osuus illan sisällössä on ulkoinen viestintä, joksi luetaan
mm. pukeutuminen. Ilta etenee keskustellen, kysellen ja vastauksia saaden.
Lopuksi saamme ohjausta henkilökohtaisesti persoonallisen tyylimme
mukaisesta pukeutumisesta ja mukaan yksilöllisen minivalmennuksen sekä
listan huomioitavista asioista.
Arvomme kaksi designhuivia (ei muualla saatavilla) osallistujien kesken!
Tilaisuus päättyy klo 20.30.
Tutustu Sinikka Salon monipuoliseen tarjontaan: www.designduosinikkasalo.fi.
Osallistumismaksu 56 euroa, maksuviite 1588.
Ilmoittautumiset ja maksut 19.2 mennessä.
Helmerivetäjä Sirkka Warvas, 0440 519 391
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S & A -lehdessä
käsitellään
merkonomitutkinnon
tarpeellisuutta

V

iime vuoden S & A:n joulunumerossa (nro 8/2006) kirjoitetaan koulutusliitteessä toimiston ammattilaisista jutussa ”Merkonomia aina tarvitaan!” Lehti toteaa, että merkonomitutkinto on edelleen yleisin sihteerin tai
assistentin koulutuspohja S & A -lehden
tekemässä vuosittaisessa laajassa palkkatutkimuksessa. Merkonomien rinnalle ovat tulleet viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sihteerit:
lähinnä tradenomit ja restonomit.
Lehden mukaan merkonomitutkinnon suosio säilyy. Merkonomitutkinto
kuuluu nykyisessä koulutusjärjestelmässämme toisen asteen koulutuksen
ammatillisiin perustutkintoihin, joiden
aloituspaikat ovat Opetushallituksen tilastojen mukaan puolittuneet viimeksi
kuluneen vuosikymmenen aikana: noin
100 000:sta 50 000:een paikkaan. Näin
ei ole kuitenkaan käynyt merkonomitutkinnolle vaan sen aloituspaikat ovat
pitäneet pintansa keskimääräistä paremmin. Vuonna 1998 aloituspaikkoja oli 8250 ja tänä vuonna 6740. Pudotusta on siis vajaa viidennes.
S & A -lehden haastattelema opetusneuvos Matti Kimari toteaa aloituspaikoista, että merkonomitutkinnon riittämättömyys on ongelma: seurannassa on havaittu merkonomiksi valmistuvien jatkavan varsin usein suorittamaan muita tutkintoja. Kimaran mukaan Opetushallituksen arviointityössä
pyritään katsomaan seuraavalle vuosikymmenelle silloin, kun oikeita koulutusmääriä ja -suuntia pohditaan. Hän
pitääkin kaikkien osapuolten kannalta hyvänä näyttöjen ja työharjoittelun
juurtumista ammatilliseen koulutukseen. ”Opetusministeriö antaa vain tietyt luparaamit, niiden sisällä yksityiskohtaiset päätökset syntyvät alan oppilaitoksissa.”

Tapahtumakalenteri
Osallistumismaksutili: 127030-100995.
Maksaessasi käytä maksuviitettä ja lisäksi kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan nimi. 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.

To 8.2. kello 19.00

To 1.3. kello 16.45

Joutsenlampi-baletti
Suomen Kansallisooppera,
Helsinginkatu 58,
Helsinki

Vierailu: Helsingin
käräjäoikeus ja
oikeustalo

Pjotr Tsaikovskin ikiihana baletti
Joutsenlampi on taas
Kansallisoopperassa.
Baletin kesto on 3 t 20 min.
Tutustu balettiin: www.operafin.fi
Hinta: 35 e, maksuviite 2697.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Loppuunmyyty; kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.

Ti 20.2. kello 19.00
Sateenkaaren taa,
Tänä iltana Judy Garland!
HKT, Studio Pasila, Ratamestarinkatu 5, Helsinki

Auditorio, os.
Porkkalankatu 13, 00180
Helsinki (Ruoholahti);
kokoontuminen Helsingin
oikeustalon edessä.
Bussit 15A, 20, 21V,
65A, 66A, raitiovaunu 8
ja metro Ruoholahteen.
Tervetuloa tutustumaan
Salmisaaressa
sijaitsevaan
oikeustaloon ja
Helsingin
käräjäoikeuden
toimintaan. Lisäksi
kuulemme oikeustalon
rakennusvaiheista ja
teemme kierroksen
istuntosaleihin.
Illan isäntinä toimivat
Helsingin
käräjäoikeudesta
hallintojohtaja Jouko
Räsänen ja
käräjäoikeuden sihteeri
Marja-Leena Tuormaa.
Ilmoittautumiset 16.2.
mennessä.

Kuva Charlotte Estman-Wennström
Helsingin kaupunginteatterin uusi näytelmä kertoo Judy
Garlandin elämän viimeisistä, rajuista kuukausista.
Näytelmän käsikirjoittaja on Peter Quilter, jonka käsialaa
on myös Suurenmoista-näytelmä.
Esityksessä kuullaan Garlandin unohtumattomia lauluja,
mm. Somewhere over the Rainbow.
Judyna: Susanna Haavisto. Muissa rooleissa: Petja Lähde
ja Santeri Kinnunen. Muusikot: Tuomas Kesälä ja Juha
Tikka.
Tutustu tarkemmin: www.hkt.fi

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
Tervetuloa tutustumaan oikeuslaitostoimintaan!

Helmeri-tapahtumien yhteenveto sivulla 22.

Liput: 24 euroa, maksuviite 12881.
Ilmoittautumiset ja maksu 15.1. mennessä.
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Tapahtumakalenteri
To 8.3. kello 19.00

Ti 13.3. kello 17.00

Naistenpäiväkonsertti Finlandia-talossa
Helsingin kaupunginorkesterin konsertti

Yritysvierailu: Aarikka Oy
Aarikka Oy, näyttelytila,
Nokiantie 2-4 C,
00510 Helsinki (Vallila)

Kuvat: Sakari Viika

Aarikka Oy - vierailu
kiehtovan muotoilun
omaleimaiseen maailmaan
Aarikan tuotevalikoima koostuu puuja hopeakoruista sekä kattaus- ja
sisustustuotteista. Tule mukaan mielenkiintoiselle
yritysvierailulle. Kuulemme tuotetietouden lisäksi
yrityksen viestinnästä ja markkinoinnista. Vierailun
päätteeksi meillä on mahdollisuus tehdä ostoksia
yrityksen tehtaanmyymälässä.
Aarikan uusi korumallisto - iloisia värejä ja muodon
runsautta.
Ilmoittautumiset 28.2. mennessä.
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

La 24.3.2007 klo 11.30
Teatterimatka Kouvolaan

Kaupunginorkesterin ohjelmistossa Ravel La valse,
Köszeghy Huilukonsertto ja Drovak Sinfonia n:o 8
Johtajana Leif Segerstam, huilu: Camilla Hoitenga.
Konsertin väliajalla nautimme naistenpäivän kunniaksi
portviiniä ja juustoja.
Hinta, 27 euroa, sisältää lipun ja väliaikatarjoilun.
Maksuviite: 12629.
Ilmoittautumiset ja maksu 14.2. mennessä.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa

Agatha Christien Hiirenloukku-näytelmä Kouvolan
Teatterissa
Helmerit tekevät tilausbussilla matkan Kouvolan
teatteriin, jossa esitetään Christien suosittu
murhamysteeri. Teatterissa tapaamme Kouvolan ja Kotkan
seudun merkonomeja.
Bussikuljetus Helsingistä (Mikonkadun turistipysäkki,
Fennian vastapäätä) lähtee kello 11.30. Paluu Helsinkiin
on noin kello 19.30.
Ruokailemme Kouvolan Seudun Merkonomien kanssa
Kouvolan kaupungintalolla.
Matkan hinta on 52 e (50 e eläkeläisiltä), joka sisältää
bussimatkat, teatterilipun ja ruokailun Kouvolassa.
Maksuviite: 13000.
Ilmoittaudu ja maksa 20.2. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

1

Tapahtumakalenteri
Ke 11.4. kello 19.00

Pe-ma 20.-23.4.

Pienin yhteinen jaettava
Teatteri Avoimet Ovet
Museokatu 18 (sisään Cygneuksenkatu 4)

Helmeri-matka keväiseen Sloveniaan

Tiina Weckström ja Hannele Nieminen
© Tuula Vehanen
Näytelmän ovat Pirkko Saision kirjoista Pienin yhteinen
jaettava ja Vastavalo muokanneet Pirkko Saisio ja Mikko
Roiha.
Ohjaus: Mikko Roiha.
Rooleissa: Hannele Nieminen (Oulun kaupunginteatteri) ja
Tiina Weckström (Tampereen Työväenteatteri).
Esitys on tehty yhteistyössä Tampereen Työväenteatterin
ja Oulun kaupunginteatterin kanssa.
Kesto on 2 tuntia 10 minuuttia (väliaika).
”Tiina Weckström ja Hannele Nieminen heittäytyvät
rooleihinsa kaikki aistit auki, itseään säästämättä, mitään
pelkäämättä. - Yksi esityksen ihmeistä onkin se, miten se
koskettavuudestaan tai uskottavuudestaan hitustakaan
hukkaamatta tuo pintaan Saision romaanien itseriittoiset
tai muuten koomiset aspektit, nekin joissa ei kirjoja
lukiessa nähnyt välttämättä mitään huvittavaa.” Suna
Vuori/Helsingin Sanomat
Hinta 22,00 e, maksuviite 12991.
Ilmoittaudu ja maksa 9.3. mennessä.
Tutustu: www.avoimetovet.fi
Helmeri vetäjä: Anni Purontaa

Matkaohjelma:
Perjantai 20.4.
Finnairin lento AY721 kello 9.30 - 11.05 Helsingistä
Slovenian pääkaupunkiin Ljubljanaan, bussikuljetus
kentältä kaupunkiin ja majoittuminen keskustahotelli
Cityyn (***).
Iltapäivällä opastettu kävelykierros 300 000:n asukkaan
Ljubljanan viehättävässä vanhassa keskustassa.
Kävelykierroksen päätteeksi yhteinen tervetulopäivällinen.
Lauantai 21.4.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle
Adrianmeren kauniille rannikolle; vierailu ensin Predjaman
barokkilinnassa, josta matka jatkuu Koperin
satamakaupunkiin, joka sijaitsee pienellä saarella.
Tutustumme vanhaan kaupunkiin sekä Koperin alueen
viiniviljelmiin. Käymme viininmaistiaisissa paikallisessa
viinikellarissa sekä nautimme yhteisen lounaan.
Sunnuntai 22.4.
Vapaata aikaa, jolloin on mahdollisuus kierrellä Ljubljanan
museoita, katsella nähtävyyksiä ja vierailla sunnuntaisilla
antiikkimarkkinoilla. Markkinoille kokoontuu paljon
myyjiä, jotka levittäytyvät kaupungin läpi virtaavan
Ljubnica-joen rantakaduille.
Maanantai 23.4.
Vapaata aikaa esimerkiksi ostoksille.
Illansuussa bussikuljetus lentoasemalle: Finnairin lento
AY724 kello 19.15 - 22.50 Ljubljanasta Helsinkiin.
Matkan hinta: 790 euroa/matkustaja, maksuviite: 1300.
Ennakkomaksu 100 euroa maksetaan viikon kuluessa
ilmoittautumisesta, loppumaksu 19.3. mennessä.
Hintaan sisältyvät lennot, hotellimajoitus kahden hengen
huoneessa aamiaisineen sekä ohjelmassa mainitut
ruokailut, kuljetukset ja retket suomenkielisen oppaan
johdolla.
Ilmoittautumiset 23.2. mennessä. Huom. Paikkoja
rajoitetusti jäljellä.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Tutustu matkakohteeseen:
www.slovenia.info ja www.burger.si
Vastuullinen matkan järjestäjä: Matka-Agentit Oy
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Tapahtumakalenteri
To 26.4. kello 17.00

Ti 15.5. kello 19.00

Tyyne-Kerttu Virkin museoitu koti
Merikannontie 3 B 32, Helsinki (Töölö)

Kuvat Charlotte Estman-Wennström

Opastettu käynti
käsityöneuvos
Tyyne-Kerttu Virkin
(1907-2000)
kodissa.
Tyyne-Kerttu eli
Typy, kuten tutut
sanoivat, oli sitkeä
suomalainen
nainen. Vaikeasta
invaliditeetista
huolimatta hän
meni pitkälle. Hän
oli Suomen
ensimmäinen
käsityöneuvos.
Elämänuransa
Tyyne-Kerttu teki käsityötaiteen parissa. Vuonna 1934
Virkki opetti Eestissä, Kethan kotiteollisuuskoulussa. Sotaaikana hänet kutsuttiin Aunukseen kotitaloustarkastajaksi.
Neljän Aunuksen vuoden aikana Typy paneutui
opettajatoimensa ohella vanhan itäkarjalaisen
käsityötaidon tallentamiseen. Vuonna 1944 hänet
kutsuttiin Omin Käsin -lehden päätoimittajaksi, jota
tehtävää hän hoiti 29 vuotta. Vaalimalla vanhoja
suomalaisia käsityöperinteitä ja samalla tuodessaan
ulottuville uutuuksia hän teki suomalaisen käsityön
historiaa.
Tyyne-Kerttu Virkki -säätiö pitää museota, jossa myös
vaihtuvia näyttelyitä Helsingin Karjalatalolla, Käpylänkuja
1 3. krs Museo on avoinna ke-la kello 11.00 -15.00.
Museossa on paljon Tyyne-Kertun kokoamia näytteitä eri
maiden käsityöperinteistä.
Virkin vuonna 1952 valmistunut koti on museoitu 50-60luvun käsityöteollisuuden ja taiteen näytteeksi. Huoneisto
ei ole kotimuseo vaan sitä näytetään vain sopimuksesta.
Kodissa on taidetta, paljon Tyyne-Kertun itse
suunnittelemia ja tekemiä kankaita jne.
Nyt koti avoinna Helmereille!

Disney-musikaali: Kaunotar ja Hirviö
Helsingin kaupunginteatteri, Suuri näyttämö,
Eläintarhantie 5
Helmereille on varattu paikkoja huippusuosittuun Disneymusikaaliin, Kaunotar ja Hirviö, jonka ensi-ilta Helsingissä
on ollut 11.1.2007.
Fantasiamusikaali työllistää esitysiltoinaan peräti 75
henkilöä, joista on 21 näyttelijää, 12 tanssijaa ja 14
orkesterin jäsentä. Pääosissa: Kaunottarena Marika
Westerling ja Hirviönä vuorottelevat Kari Arffman ja Sören
Lillkung.
Hinta 43,00 (norm. 49,00), maksuviite 13042.
Paikkoja rajoitetusti - ilmoittaudu nopeasti!
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu musikaaliin: www.hkt.fi

Maksu 10 euroa, maksuviite 13259.
Ilmoittautumiset ja maksut 15.4. mennessä. Paikkoja
rajoitetusti.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa

HELMEREISSÄ TAPAHTUU!

Tutustu uusiin tapahtumiimme yhdistyksen kotisivuilla: www.helsinginmerkonomit.fi.
Tervetuloa mukaan mukavaan toimintaan!
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Pengerkatu 1, B 37 00530 Helsinki
Haluan liittyä Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi

Jäsenmaksu 68 �/vuosi

Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Puh. kotiin

Postinumero

Postitoimipaikka

Äidinkieli
Suomi

Toimipaikka

Sähköpostiosoite

Tehtävä toimessa

Puhelin

Faksi

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Koulutus

Ruotsi

Merkonomi
Tradenomi

Merkantti
Muu, mikä?

HSO-sihteeri

Oppilaitos josta valmistunut
Viimeisen lukuvuoden
opiskelija

Datanomi
Valmistumisvuosi

Oppilaitos, paikkakunta ja tutkinto jota opiskelet

Paikka ja päiväys

Opinnot aloitettu

Allekirjoitus

Palvelukortti
Lähettäkää minulle esitemateriaalia
Lähettäkää Merkonomien Työttömyyskassan liittymislomake
Osoitteen / nimenmuutos
Nimi
Ent. nimi
Ent. osoite
Postinumero ja toimipaikka
Uusi osoite
Postinumero ja toimipaikka
Mielipiteitä / terveisiä
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Esteen sattuessa muista peruuttaa osallistumisesi!
www.helsinginmerkonomit.fi • helmeri@helsinginmerkonomit.fi
HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Kevät 2007
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

To 8.2.

19.00

Joutsenlampi, Kansallisooppera

35 e, viite 2697, lm

Ti 20.2.

19.00

Sateenkaaren taa, Studio Pasila

24 e, viite 12881

Ma 26.2.

17.30

Yksilöllisen pukeutumisen kurssi, HBC

56 e, viite 1588

To 1.3.

16.45

Vierailu: Käräjäoikeus ja oikeustalo

To 8.3.

19.00

Naistenpäiväkonsertti, Finlandia-talo

Ti 13.3.

17.00

Yritysvierailu: Aarikka Oy

La 24.3.

11.30

Teatterimatka Kouvolaan

To 29.3.

17.30

Vuosikokous, HBC

Ke 11.4.

19.00

Pienin yhteinen jaettava, Avoimet Ovet

22 e, viite 12991

Kevätmatka Sloveniaan

790 e, viite 1300

Pe-ma 20.-23.4.

52/50 e, viite 13000

To 26.4.

17.00

Tyyne-Kerttu Virkin museoitu koti

10 e, viite 13259

Ti 15.5.

19.00

Kaunotar ja Hirviö, Kaupunginteatteri

43 e, viite 13042

Uusimmat tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla:
www.helsinginmerkonomit.fi.
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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27 e, viite 12629

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2007

– lehti

Varsinaiset jÄsenet:
Anni Purontaa, puheenjohtaja
Puhelin koti 040-768 3855
anni.purontaa(at)kolumbus.fi
Merja Äimänen, I varapuheenjohtaja
Puhelin työ (09) 6877 4412
gsm 050-541 0285
merja.aimanen(at)elakesaatioyhdistys.fi
Sirkka Warvas, II varapuheenjohtaja
Puhelin työ (019) 323 449, koti (019) 335 078,
0440-519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi
Tytti Aalto, yhdistyksen sihteeri
Puhelin koti 045-634 9363
tytti4(at)luukku.com
Heikki Immonen
Puhelin 0201260228, gsm 0400-841 784
heikkiimmonen(at)hotmail.com,
työ: heikki.immonen(at)cronvall.fi
Liisa Kotimäki
Puhelin koti 050-5418597
liisa.kotimaki(at)edu.hel.fi
Päivi Lumpola, hallituksen sihteeri
Puhelin koti (09) 801 5893, gsm 040-585 1525
paivi.lumpola(at)saunalahti.fi
Matti Niemelä
Puhelin 0400-873367
matti.niemela(at)consunion.fi
Pekka Siitonen
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842
pekka.siitonen(at)welho.com
VarajÄsenet:
Marja Alppi
Puhelin 050-3727422
marja.alppi(at)elisanet.fi
Seija Kuusinen
Puhelin 040-541 4454
seija.kuusinen(at)netsonic.fi
Kunniapuheenjohtaja:
Irja Vuokko
Puhelin (09) 554 657

Työsuojeluhallinnon neuvontapalvelu
www.tyosuojelu.fi
työsuhdeasioissa 		
puhelin 020066122
På svenska				
010066144
Työhallinnon Työlinja
paikallispuhelun hinnalla
Numerot muuttuneet
uudet: 010 607 6766 tai 010 194 904 (ma-pe klo 8 -19)
http://www.mol.fi

Helmerien puhelinpäivystys toimiston numerossa
(09) 773 1405 on kello 9.00 – 14.00 välisenä aikana.
Soitellaan!

Työttömyyskassa-asiamies
Merja Äimänen

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:
Materiaali:
Tilaushinta:
Lisätietoja:
Taitto ja paino:
Jäsenyydet:

Anni Purontaa
Merja Äimänen
Hallitus
Sirkka Warvas
Liisa Kotimäki
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
24 e/vuosi
Mediakortti
Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
Aikakauslehtien liitto,
Helsingin kauppakamari

MJK-instituutti
Iso-Roobertinkatu 20-22
00120 Helsinki		

puhelin (09) 4762 5200
faksi (09) 4762 5222
www.mjk.fi

puhelin

050-5410285

MERKONOMIEN TYÖTTÖMYYSKASSAN PALVELUNUMEROT JA YHTEYSTIEDOT
Postiosoite: PL 52, 00521 Helsinki
Asiakaspalvelu: Elimäenkatu 20, Vallila
avoinna maanantai - perjantai klo 9.00 - 15.00
Sähköposti: jasenasiat@merkonomientk.fi

Puhelin (09) 8689 400
Palveluaika tiistai - perjantai klo 9.00 - 12.00
Maanantaisin puhelinpalvelua ei ole
päivärahojen maksatusajon vuoksi.
Telefaksi: (09) 8689 4040

1. Jäsenyystilanteesi ja päivärahan maksupäiväkysely

5. Päivärahojen verotuksesta

2. Tietoa, jos jäät työttömäksi

6. Yrittäjyyskäsitteestä

3. Ohjeita osa-aikatyöntekijälle

7. Liittymisehdot ja työssäoloehdoista yleistä

4. Ohjeita alle kuukauden kestävää kokoaikatyötä tehneelle

8. Työttömyyskassan yhteystiedot

www.merkonomientk.fi
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Ota tämä sivu talteen!

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry
PL 147 00531 Helsinki
puhelin (09) 827 5542
(Pengerkatu 1 B 37)
faksi
(09) 827 4841
sähköposti: smyl@merkonomit.net
http://www.merkonomit.net

HUOM!
Muistathan maksaa
jäsenmaksusi!
Eräpäivä 31.1.2007
Onko osoitteesi muuttunut?

Tee osoitteenmuutos helposti SMYL ry:n
kotisivun etusivulla:

www.merkonomit.net.

Ilmoittaudu Helmeri-tapahtumiin nyt
Internetin kautta.
Se on helppoa.
Tutustu kotisivuihin ja tapahtumiimme
osoitteessa:
www.helsinginmerkonomit.fi

Uudet jäsenedut
ovat liiton sivulla:
www.merkonomit.net

Jäsenyys
kannattaa
eläkeläisellekin
Meille on tullut kyselyjä, kannattaako
eläkkeelle jäätyään jatkaa Helmerien jäsenenä. Kannattaa ehdottomasti:
jäsenedut hyödyttävät myös eläkeläisiä. Muun muassa liittovakuutukseen
sisältyvä, arvokas vapaa-ajan matkojen matkustajavakuutus on otettu kaikille jäsenillemme, myös eläkeläisille. Ja eläkkeellä, jos koska, on aikaa
matkustella. Silloin on aikaa tulla mukaan entistä aktiivisemmin yhdistyksen vapaa-ajan tapahtumiinkin.
Yhdistyksen ja liiton jäsenyys ei
ole mitenkään sidottu Työttömyyskassan jäsenyyteen.
Osallistu tapahtumiimme ja kerro
samalla meille omat toiveesi. Järjestämme mielellämme tapahtumia, jotka jäseniämme kiinnostavat.

Helmerien hallitus

