
Tämän julkaisun toiminta-

ajatuksena 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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Sörnäisten rantatie 23, 00500 Helsinki

S-posti: kelo@jhl.fi

Kotisivut: www.keloliitto.fi

Facebook: KELO ry

Hyvinvointia läpi elämän…

COVID-19 

Korona virus 

vaikuttaa

liittomme 

toimintaan

toistaiseksi



Muutoksia kevään toiminnassa 

 

Koronavirus jatkaa leviämistään ja myös meidän kelolaisten on huomioitava tämä omassa 

toiminnassamme. Me seniorit olemme riskiryhmiin kuuluvia vähintäänkin ikämme puolesta. Ylimääräinen 

matkustaminen ja lähikontaktit kokouksissa ja tapahtumissa ovat juuri sitä mitä pitää välttää.  

Miten pitkään nämä rajoitukset tulevat olemaan tarpeellisia, sitä kukaan ei vielä osaa arvioida. Nyt 

mennään kuukausi, kaksi kerrallaan eteenpäin. Ikä ja elämänkokemukset onneksi antavat meille 

perspektiiviä katsoa kokonaisuutta ja luo varmuutta, että tämäkin on ohimenevää. 

Tehdään kaikki mitä voidaan, aurinkoista kevättä! 

 

Päivi Lilleberg 

puheenjohtaja 

 

PERUUTETTUJA TAPAHTUMIA JA KOKOUSTEN SIIRTYMISIÄ MYÖHEMPÄÄN AJANKOHTAAN 

 

Retkeilypäivät Vantaalla 1.-2.6.2020 peruttu 

 

Kevätkokous on siirretty pidettäväksi alustavasti 25.5.2020, päivämäärä vahvistetaan huhtikuun aikana 

 

Tutustumis-/spa matka sekä Narva ympäristöineen 3.-7.5.2020 peruttu 

 

Kelo ry:n hallituksen kokous 23.3.2020 peruttu, seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta vahvistetaan 

huhtikuun aikana 



Retkeilypäivät Vantaalla 1.-2.6.2020 peruttu



Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry 

Yhdistyksemme toiminta poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. 

 

Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry tiedottaa: Olette kuunnelleet  

uutisia ja tiedotteita koronaviruksesta, meidän tulee kaikkien omalta  

osaltamme vaikuttaa siihen, että noudatamme annettuja ohjeita taudin  

leviämisen välttämiseksi. 

 

Valtioneuvosto totesi Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen  

vuoksi, mm. toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään  

erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan  

(karanteenia vastaavat olosuhteet). 

 

Yhdistyksemme peruu kaikki jäsentapahtumat ainakin 30.4.2020 asti.  

Seuraamme tilannetta ja tiedotamme kunnes jälleen saadaan palata  

normaliin toimintaan yhdistyksessämme. Levätään, soitellaan läheisille,  

ystäville ja yhdistyskavereille. t. Liisa Hangonmäki puheenjohtaja 



Kuvakaappaus VR:n tiedotteesta: mp







Päivitystiedot Sirkka Härkönen

Sivujen asettelu mp





Liiton kehityspäivät Kouvolan Orilammella 3-5-6..

Vuosikokous 9.4.2019

Mikkelin julkisen alan eläkeläiset ry. 

hyvää Joulua ja 

onnellista 2020 vuotta 

toivotamme kaikille Kelolaisille

Toiminta kevät 2020 
 

20.3.2020 klo.12.00-15.00 Omatori 

Kevätkokus, kahvi+pulla,Omatorin esittely Päivi Meskanen. 

 

17.4.2020 klo.12.00-15.00 Sotku 

Jumppa, Bertalan Galambosi kertoo 

yrteistä- ja hyötykasveista. Kahvi +pulla arpajaiset. 

 

18.4 2020 klo. 13.00Teatteri Ilo Kauppakeskus Akseli 

Kyllikki ja Johannes. 25€/hlö. Maksu ja ilmoittautuminen 6.4.2020 

mennessä. Ari Lehtiselle  

050-3426646,ari@lehtiset.fi, Aarno Allén 0440362533. Ei edellytä 

jäsenyyttä tuo ystäväsikin mukaan. 

22.5.2020 klo.12.00-15.00 Sotku 

Jumppa,kesän retket, kahvi+pulla arpajaiset 

 

Vantaan retkeilypäivät 1-2.6.2020 hinta kahdenhengen huoneessa 
70€ /jäsen.110€ ei jäsen. Matkat omakustanteiset. Hotelli juna-
aseman vieressä Tikkurilassa. Hinta sisältää mukavaa yhdessä 
oloa, juhlaillalisen,yöpymisen hotellissa,aamiaisen,Vantaan 

kiertoajelu, lähtökahvit.Sitovat ilmoitautumiset 20.3.2020 mennessä. 

Ari Lehtiselle 050-3426646,ari@lehtiset.fi, Aarno Allén 0440362533. 

 

Jäsenmaksu 15€ vuonna 2020 

Yhdistyksen tilinumero FI585271 04202811 81 

Mikkelin julkisen alan eläkeläiset ry 

Yhdistys on perustettu Mikkelissä 23.3.1987.Yhdistys on kuulunut perustamisesta lähtien 

valtakunnalliseen Julkisen alan eläkeläisten liiton KELON ry. Yhdistyksemme  

puheenjohtaja on KELOry:n hallituksessa.Yhdistyksemme on poliittesti ja uskonnollisesti 

sitoutumaton.Viralliset kokoukset ovat kevät/syyskokous. 

Yhdistyksemme kokoontuu kerhopäivään joka kuukauden 3.perjantai klo.12-15 vanhalla 

sotilaskodilla (jääkärinkatu 9).Kerhopäivässä pidetään kevytalkujumppa,ajankohtainen luento 

tai vain mukavaa yhdessäoloa ja vaihdetaan kuulumisia. Nautimme kahvista/teetä sekä hyvästä 

pullasta, kokeilemme arpaonnea. Yhdistyksemme varaa teatteri/konserttilippuja.Varainhankinta 

perustuu yhdistyksen järjestämiin myyjäisiin ja arpajaisiin. 

 

Kun olet jäämässä tai olet eläkeellä, olet tervetullut yhdistyksemme toimintaan! 

Puheenjohtaja    
Ari Lehtinen 0503426646 
ari@lehtiset.fi 

 

Varapuheenjohtaja 

Aarno Allén 0440362533 

 

Taloudenhoitaja 
Pauli Nieminen 0443335065 
paulinieminen@windowslive.com 

 
Sihteeri 
Eija Nuppunen-Lehtinen 05044574471 
e.maritta.korte@gmail.com 

 
Arpoja myyvät Kalervo Valkama, Marja Rikberg 

 

Arkiston hoito Matti Laitinen 

 

Yhdistyksen emäntä/vara Eija Nuppunen-Lehtinen/  

Arja Häyrinen 

Aarno Allén 0440362533 

Ari Lehtinen 0503426646 ari@lehtiset.fi 

 



Yhdistyksen hallitus vuonna 2020

Ylhäältä vasemmalta Aarno Allén, varapuheenjohtaja, Matti Laitinen, Pauli Nieminen 

taloudenhoitaja, alarivi vasenmalta Ari Lehtinen puheenjohtaja, Eija Nupponen-

Lehtinen sihteeri, Harri Valkonen varajäsen, Anja Häyrinen

LIITTYMISILMOITUS 

MIKKELIN JULKISEN ALAN ELÄKELÄISET RY 

 

 

SUKUNIMI                             ETUNIMI______________ 

SYNTYMÄAIKA___________________ 

OSOITE_______________________________________ 

POSTINUMERO               POSTIPAIKKA_____________ 

PUHELIN_____________________________________                            

SÄHKÖPOSTI_________________________________ 

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS____________________ 

JÄSENHANKKIJA______________________________ 

HYVÄKSYTTY JÄSENEKSI_______________________ 



Mikkelin julkisen alan eläkeläiset ry







Seuraava Kelolainen loppukesästä jos asiaa tulee. 

Yhdistykset lähettäkää täyttöä julkaisuun esim. kesän 

tilaisuuksistanne, kuvat piristää aina juttuanne. mp



Kerro liitostamme tutuillesi joiden tiedät jäävän lähiaikoina viettämään ansaittua 
”kolmatta elämää” Liittyminen käy ylläolevalla kaavakkeella ja toimittamalla 
johonkin jäsen yhdistykseen. Yhteystiedot löydät tästä julkaisusta sekä liiton 
verkkosivulta www.kelo.fi

Hyvinvointia läpi elämän…


