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Tämän julkaisun toimintaajatuksena on viestiä
kelolaisten välillä.
Kerromme ajankohtaisista
edunvalvontaan ja toimintaan
liittyvistä asioista KELO-liiton
ja VENK:n taholta.
Yhdistyksiltä tulevat
kirjoitukset ja kuvat
ovat merkittävä osa
lehden sisältöä.
Julkaistaan
verkossa- ja
tulostusversiona.
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Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry
Sörnäisten rantatie 23, 00500 Helsinki
S-posti: kelo@jhl.fi
Kotisivut: www.keloliitto.fi
Facebook: KELO ry
Hyvinvointia läpi elämän…
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LUVASSA PAREMPIA AIKOJA IKÄIHMISILLE
Vuosi vaihtui ja me kelolaiset olemme taas lähempänä paluuta ns. normaaleihin aikoihin harrastusten,
matkustamisen ja muun sosiaalisen kanssakäymisen osalta. Rokotteet antavat toivoa mutta jännitystä
tilanteeseen tuo virusmuunnokset.
Kelo ry:n vuoden 2020 kevät- ja syyskokoukset saatiin lopulta järjestettyä Vantaalla 24.11.2020. Näin
saimme valittua liitolle uuden hallituksen. Luottamuksesta kiittäen jatkan puheenjohtajan tehtävässä ja
samalla kiitos liiton monille aktiiveille, jotka vuosien ajan ovat osallistuneet hallitustyöskentelyyn. Paljon
osaamista ja historiaa jäi pois teidän kanssanne liiton aktiivityöstä. Uskon kuitenkin, että teillä on vielä
paljon annettavaa paikallisten jäsenyhdistysten vaikuttamis- ja virkistystyössä. Uudelle valitulle hallitukselle
toivon intoa jaksaa näissä tehtävissä. Isoja ja tärkeitä asioita on edessä Kelo-liiton kehittämisessä ja
edunvalvontatyössä.
Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 18.4.2021 ja ennakkoäänestys kotimaassa 7.13.4.2021. Kunnat pitävät jatkossakin huolta asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä, vaikka sosiaali- ja
terveyspalvelut siirtyisivätkin muualle hoidettavaksi. Äänestämällä voimme vaikuttaa siihen, että meidän
ikäihmisten ääni kuuluu kuntien päätöksenteossa.
Sote-uudistus on edennyt eduskunnassa valiokuntakuulemisiin. Myös alueellisen toimeenpanon valmistelu
on aktivoitunut ja osassa maakuntia ollaan jo hyvinkin pitkällä. Kelo-liittona seuraamme aktiivisesti soteuudistuksen etenemistä ja tarvittaessa pyrimme vaikuttamaan valmistelussa esiin tuleviin epäkohtiin.
Uudistettu asiakasmaksulaki on vahvistettu ja tulee voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset
tulevat voimaan 1.1.2022. Uudistus laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja.
Maksuttomia palveluja ovat jatkossa esim. hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa. Maksukattoon
lasketaan aiempaa enemmän palveluja. Maksukatto säilyy 683 eurossa ja asiakkaan pitää edelleen seurata
itse maksukaton täyttymistä.
Asiakasmaksulain uudistamisen toinen vaihe on edelleen tarpeen, jotta maksut jakautuisivat tasaisesti koko
vuodelle ja maksukaton seuranta siirtyisi pois asiakkaan vastuulta. Nyt tilanne on kohtuuton monelle
eläkkeensaajalle ja monisairaalle.
Hyvää alkanutta vuotta!
Päivi Lilleberg

Historiaa se on tämäkin…
yvä lukijanit tämä on viimeinen
kädestäni lähtevä
Kelolainen.
Olen ollut KELO-liiton toiminnassa
mukana vuodesta 2006 jolloin tulin
liiton tiedotusryhmään toimittajan
nimikkeellä. Vuodesta 2011 olen
ollut lehden toimitusihteeri ja taittaja.
Välillä muutama hallitus kausikin
Paljon on tähän aikaan mahtunut.
Liiton nimi on vaihtunut
Hallitukset ovat vaihtuneet.
Harvat henkilöt jotka ovat olleet
näihin aikoihin saakka toiminnassa
mukana ovat mm.pitkäaikainen
puheenjohtaja Aulis,
varapuheenjohtajana ollut Raineri
ja webmaster Esko
Uralleni ovat osuneet kahden
vuoden välein pidetyt liiton retkeilypäivät: Joensuussa, Kemissä,
Helsingissä,Tampereella, Kuopiossa
ja Mikkelissä, samalla juhlittiin
liiton 20-vuotis taivalta.
Retkeilypäivien välivuotena on ollut
ideapäivät yhdistysten aktiiveille toininnan kehittämiseksi.
Miten sitten on kehitytty miettiköön itse
kukin tykönään.

Tärkeintä on ollut henkilöiden
tapaaminen, kuulumisten ja
kokemusten vaihtaminen
Idea (kehittämis) päiviä on pidetty eri
paikkakunnilla: Mäntyharju, Härmän
kuntokeskus, Pyhtään Mäntyniemi
Rokua kylpylä, Lohja ja Oritlampi.
Korona on laittanut tähänkin
toimintaan lusikkansa soppaan
Minulla on ollut pitkä kausi AY-liikkeen
toiminnassa entisen KTV puitteissa,
Joensuun yhdistyksessä ja liitossa
mm. Liittovaltuustossa
Nyt eläkeläisenä harrastuksena on
kanssa eläkeläisten jelppiminen tietokone ja digi asioissa.
Sukuseuraan
kuuluminen myös on kuviossa.
Sukuseuran matkalla USA:ssa oli
tilaisuus istahtaa
New Yorkissa
YK turvallisuus
neuvoston salissa, piti pyytää vaimo
Marjatta ihan kuvaamaan moinen tapaus
KELO liitolle toiminnallisia vuosia,
toivottaen,
Yhteistyöstä kiittäen
Piirosen Masa
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Kelo ry:n kevät- ja syyskokoukset pidettiin 24.11.2020
Original Sokos Hotel Vantaa
Keväällä levinnyt korona pandemia siirsi liiton kevätkokouksen näin
marraskuulle.
Siinä sitten meni kaksi kokousta samalla kertaa.
Kevätkokous käsitteli sille sääntöjen kukaan kuuluvat asiat.
Syyskokouksessa valittiin liiton johto ja hallitus. Hyväksyttiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
Puheenjohtajana jatkaa Päivi Lilleberg

Kuvat: Anne Ruikka, Ari Tielinen.Teksti:ja kuvien rajaus:mp
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JAE Joensuu toimii kun (jos) korona suo…

Hallitus piti järjestäytymiskokouksen Ruplan salissa koronan varjossa
Puheenjohtaja Merja Kinnunen oikealla, sihteeri Ari Tielinen edessä
Tehtävänjako vuonna 2021:
varapuheenjohtaja Leena Turunen
sihteeri Ari Tielinen varasihteeri Martti Piironen
talouden- ja jäsenrek.hoit. Marja Ahosola varahenkilö Tuula Pyykkö
emäntä Tuula Toljander apuemäntä Eeva Eronen,
apuemäntä 2: Maija Hiltunen
liikunta- ja vapaaeht.vast. Marjatta Piironen 2-vastaava Kyllikki Hämäläinen
matkavastaava Ari Tielinen 2-vastaava xx xx
talkoovastaava (myyjäiset) Vuokko Tahvanainen 2-vast. (tanssit) Leena Tukiainen
kuorovastaava Merja Kinnunen
tapahtumavast (JNS alue) Vuokko Tahvanainen 2-vastaava Ari Tielinen
ulkoiluvastaava+keilailu Heikki Turunen/Heikki Härkönen
nettivastaava Tenho Kinnunen 2-vastaava Martti Piironen
käsityövastaava Leena Tukiainen 2-vastaava Sirkka Jormanainen
kirjallisuuspiiri Marjatta Piironen 2-vast. Liisa Myller
jäsenasioidenhoitaja Leena Turunen
sauvakävelyt: Martti Piironen + Vuokko Tahvanainen
edust. vanhusneuvostossa: Eero Hirvonen, varajäsen Maija Hiltunen (kevätkausi -21)
samalla käytiin läpi toimintasuunnitelman monipuolinen ohjelma kuluvalle vuodelle.
mp
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Rautavaaralta

Äyskoski
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Meri-Lapin Kunnalliset Eläkeläiset ry.
Koulukatu 14 A2
94100 Kemi

Hallituksen jäsenet 2021
Puheenjohtaja

Helena Tervo
Koulukatu 14 A2 94100 Kemi
puh.0445440416 s-posti helena.tervo@hotmail.com

Jäsenet

Oiva Pikkarainen
Nahkurinkatu 11 A10 94100 Kemi
puh.0405798948 s-posti oiva.pikkarainen2008@gmail.com
Marjatta Savolainen Lassintie 3 94700 Kemi
puh. 0400184664 s-posti savolainen.eevamarjatta@gmail.com

Unto Mäkelä Meripuistokatu 15 B9 94100 Kemi
puh. 0405825126 s-posti unto.makela@gmail.com

Aino Keltakangas puh. 0407258934
Marja Vedom Takajärventie 36 C 18 94700 Kemi
puh. 0407586718 s-posti marja.vedom@gmail.com
Sisko Kemppainen Pohjoisrantakatu 12 94100 Kemi
puh.0403537119 s-posti s-kemppainen@hotmail.com
Helvi
Dianoff
Eila Luukinen
Varajäsenet

Veikko Kärkkäinen
Kirkkopuistokatu 3 B4 94100 Kemi
puh.0400372255 s-posti veikko600@gmail.com
Elsi Roininen

Taidekerho /
Siveltäjät

puh. 0407328934
puh.0405375835

Kalkkinokantie 50 94700 Kemi
puh.0405367583

Leila Rojola Hirmunkatu 29 94600 Kemi puh.0405676846
(Ei hallituksen jäsen)
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KEVA maksoi maksoi tammikuun 2021 palkan joulukuussa.
Liiton johto reakoi asiaan välittömästi. Asia selvisi nopeasti,
eikä eläkkeen saajille KEVAn ilmoituksen mukaa aiheudu
muuta kuin kuukautta aikaisemmin saatu tammikuun eläke.

Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry
Hyvinvointia läpi elämän
Kevan hallitus
Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen

Kunta-alan etuajassa maksetut eläkkeet

Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry edellyttää Kevalta välittömiä toimia verottajan ja
Kelan kanssa etukäteen maksetun eläkkeen aiheuttamien seuraamusten välttämiseksi.
Eläkkeen saajalle virheestä aiheutuvaa taloudellista vastuuta ei saa siirtää Kevalta
eläkkeen saajalle. Kevan tulee sitoutua korvaamaan asiakkaittensa taloudelliset
menetykset, mikäli niitä ei voi esim. poikkeusasetuksen avulla verotuksessa välttää.
Kunta-alan eläkkeet ovat keskimäärin pieniä, alle 2000 e/kk. Tämä tapahtunut Kevan virhe
voi johtaa eläkkeen saajan hyvin tukalaan tilanteeseen.
Kevalta edellytetään myös nopeaa ja selkeää tiedottamista suoraan eläkkeen saajalle.
Kaikilla eläkkeen saajilla ei ole nettiyhteyksiä käytössään, joten tarvitaan myös perinteistä
lähestymistä kirjeiden avulla.

Julkisen alan eläkkeen eläkeläisten liitto Kelo ry
Päivi Lilleberg
puheenjohtaja
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Matkailujaosto tiedottaa:
Vuosi 2020 on ollut korona epidemiasta johtuen poikkeuksellinen.
Olemme pystyneet järjestämään vuoden 2020 aikana vain yhden yhteisen
matkan, kaikki muut on pitänyt peruuttaa.
Myös vuosi 2021 vaikuttaa epävarmalta matkailun kannalta mutta
matkatiimi on kuitenkin suunnitellut ja osin varannut listalla olevat matkat.
Osaan matkoista emme ole vielä saaneet vahvistettua aikaa (mm
Tukholman risteily) .
Tiedotamme näistä asioista heti kun tilanne selkiytyy. Toivomme Teiltä
siis kärsivällisyyttä ja ymmärrystä tilannetta kohtaan.
Huom. Matkalle lähdetään aina terveysturvallisuus etusijalla ajatellen
meidän kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.
Listalla on matkoista tiedot pääpiirteittäin ja ohjelmia täydennetään
matkan varrella.

15.-20.3.2021 Virkistysloma Rauhalahdessa (5 vrk)
TÄMÄ MATKA ON PERUTTU KORONAEPIDEMIAN VUOKSI

19.-26.4.2021 Kylpylämatka Saarenmaalle, Ruutli Spa kylpylä
Vastuullinen matkanjärjestäjä Heino Tours OU
TÄMÄ MATKA ON PERUTTU KORONAEPIDEMIAN VUOKSI
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2.-5.9.2021 Narvan oopperapäivät
Kansainvälisen, nykyaikaisen klassisen musiikin festivaali
Vastuullinen matkanjärjestäjä Heino Tours OU
Matkan hinta 305 €/hlö/2hh, 1 hh lisä 72,00 €/hlö + liityntäkuljetus.
Kokoontuminen 2.9.2021 Helsingin Länsiterminaali T1, 2 krs klo 16.45.
Laiva lähtee klo 18.30. Laivakuljetus M/S Europa, yö laivassa B2-hytit.
3.9.2021 aamiainen laivalla. Bussikuljetus Narva-Joensuuhun alkaa klo 10.00.
Kahvitus vasallilinna Purtsessa ja tutustuminen linnoitukseen.
Majoittuminen Noorus Spa kylpylään puolihoidolla (aamiainen, lounas tai päivällinen).
Sauna-vesikeskus käytössä klo 8.00 – 22.00.
4.9.2021 Opastettu tutustuminen Narva-Joensuuhun ja Narvaan
Oopperapäivien ohjelmaa ei ole vielä vahvistettu koronaepidemiasta johtuen.
Ohjelmisto ilmoitetaan osallistujille heti tilanteen selvittyä.
5.9.2021 Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Tallinnaa Sillamäen kaupungin kautta,
tutustumme myös viinan salakuljetusmuseoon.
Klo 13.30 lähdemme Tallinnan D-terminaalista laivalla kohti Helsinkiä, Helsinkiin
saavumme klo 15.30.
Matkalle ilmoittautuminen sekä viimeinen maksupäivä on 25.7.2021, pankkiviite
600549.
Muista passi ja henkilökohtainen matkavakuutus!

1.-18.10.2021 MONTENEGRO, kohde Herceg Novi
Vastuullinen matkanjärjestäjä TILAUSMATKAT OY Kuopiosta
Matkan hinta 930 €/hlö, 1 hh-lisä 135 €/hlö, merinälöalalisä 90 €/hlö + liityntäkuljetue

Hinta sisältä lennot Helsinki –Dubrovnik – Helsinki
lentokenttäkuljetukset kohteessa
majoitus Hotel Sun Resort 2 hh
aamiainen, päivällinen
suomenkielisen oppaan palvelut
käynti Dubrovnikin vanhassa kaupungissa
Retket: Bosnia/Hertsegovinaan Trebinje + viinitila ja
Perast/Kotor
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Matkalle tarvitaan passi. Sen tulee olla voimassa väh 3 kk matkan jälkeen.
Kaikilla matkustajilla pitää olla voimassa oleva matkavakuutus.
Ennakkomaksu 150 € tulee maksuun 20.7.2021 , ennakkomaksua ei palauteta.
Loppumaksu erääntyy kuusi viikkoa ennen matkaa.
Tarjolla myös retkiä lisämaksusta. Maksuviite 600552

8.-15.11.2021 Kylpylämatka Tervis kylpylään Pärnuun
Vastuullinen matkanjärjestäjä Heino Tours OU
Matkan hinta 300 €/hlö/2hh , 1hh lisä 112,00 €/hlö + liityntäkuljetus.
Kokoontuminen 8.11.2021 Helsingin Länsiterminaali T1, 2 krs klo 16.45.
Laiva lähtee klo 18.30. Laivakuljetus M/S Europa, yö laivassa B2-hytit. Aamiainen laivalla.
Bussimatka Pärnuun alkaa klo 10.00. Majoittuminen Tervis kylpylään, puolihoidolla (aamiainen
ja päivällinen)
Spa- saunakeskus käytössä ma-to klo 6.30 – 17.00 ja pe-su 6.30 – 22.00.
Kuntosali käytössä klo 6.30 – 22.00.
Lääkärikonsultaatio halutuista hoidoista 3 hoitoa/pv, 18 hoitoa matkan aikana.
Matkan hintaan sisältyy myös perinteinen ”juhlapäivällinen”.
15.11.2021 lähdemme kotimatkalle kylpylästä klo 10.30. Paluumatka Helsinkiin Dterminaalista
alkaa klo 13.30 ja Helsingissä olemme klo 15.30.
Matkalle ilmoittautuminen sekä matkan viimeinen maksupäivä on 1.10.2021,
pankkiviite 600565.
Muista passi ja henkilökohtainen matkavakuutus.
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Koulutus-/virkistysristeily Tukholmaan
Ajankohta ja ohjelma varmistetaan kunhan koronarajoitteet päättyvät laivaliikenteen osalta
Ruotsiin
Matka tarkoitettu uusille ja Kelo ry:n toiminnasta kiinnostuneille jäsenille.

Kelo ry:n retkeily-/ideapäivät
Ajankohta ja ohjelma varmistetaan Kelo ry:n hallituksen päätettyä asian.

Kelo ry:n matkailujaoston sihteerinä ja yhteyshenkilönä
matkoille ilmoittautuviin, yhdistyksiin ja matkanjärjestäjiin
toimii toistaiseksi Kelo ry:n hallituksen päätöksellä Aini
Leminen puh 040 717 4540, email:aini.leminen@gmail.com.
Varausmaksu 50 € kaikille muille matkoille paitsi Montenegron matkalle
150 €.
Maksut: Maksuissa noudatetaan matkatoimiston antamaa aikataulua.
Syyskauden (1.7.-31.12.2021 ennakkomaksut maksetaan 1.7.2021 alkaen
noudattaen viikon maksuaikaa. Loppumaksun takaraja ilmoitettu
kohteittain.
Maksun saaja: Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry, matkailujaosto
Tilinumero: FI29 1555 3000 1206 84.
Kaikista matkoista päiväkohtainen matkaohjelma jaetaan viimeistään
satamassa tai kotimaan matkalla bussimatkalla kohteeseen.
TERVETULOA MUKAAN RIEMUKKAILLE MATKOILLE!
KELO RY/matkailujaosto
Jaosto pidättää oikeuden muuttaa matkaohjelmaa ja tiedottaa matkoista
yhdistysten kokouksissa.
Varmista passin tai virallisen henkilökortin sekä henkilökohtaisen
matkavakuutuksen voimassaolo.
PS: Jos haluat Tallinkin Club One-pisteet itsellesi niin ilmoita kortin
numero varauksen yhteydessä
Ohjelman laatijat: Sirkka Härkönen, Aini Leminen, Hilkka Mattila
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Linkki TKL: yhdistyksen sivulle:
https://jhl177.jhlyhdistys.fi/

******************

Kerro liitostamme tutuillesi joiden tiedät
jäävän lähiaikoina viettämään ansaittua
”kolmatta elämää” Yhteystiedot löydät
tästä julkaisusta sekä liiton verkkosivulta
kelo.fi
Liittymiskaavake jonka voit toimittaa
haluamaasi KELOn yhdistykseen
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Kelolaiseen haluamanne aineisto osoitteeseen kelo@jhl.fi

