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Joulun odotusta

Kelo ry:n yhtenä tärkeänä tehtävänä on edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa. Tämä on
kuluvana vuonna osoittautunut hyvin vaikeasti toteutettavaksi poikkeuksellisessa epidemia
tilanteessa. Kelon järjestämistä matkoista pystyttiin toteuttamaan vain yksi. Suuri pettymys oli
myös retkeilypäivän peruuntuminen Vantaalla.
Kelo ry:n kevät- ja syyskokous saatiin lopulta järjestettyä 24.11.2020 Vantaalla. Kiitän
jäsenyhdistyksiä luottamuksesta ja jatkan Kelo ry:n puheenjohtajana 2021. Onnea uudelle
hallitukselle ja toivottavasti pääsemme toiminnan alkuun normaalimmissa olosuhteissa.
Kiitän yhteistyöstä tämän vuoden toiminutta hallitusta, sihteeri/taloudenhoitajaa, tiedottajaa,
toiminnantarkastajaa ja matkailujaostoa. Ja kaikkia teitä jäsenyhdistysten edustajia, joita olen
saanut tavata tai olla muuten yhteyksissä kuluneen vuoden aikana.
Ensi vuodelle siirtyy monia tärkeitä asioita toteutettavaksi, Kelo ry:n kotisivujen uudistus,
sähköisten palvelujen kehittäminen, koulutustoiminnan aloittaminen ja jäsenhankinta.
Jalkautuminen kentälle on yksi ensimmäisistä tehtävistäni heti kun liikkuminen ja tapaamiset ovat
taas mahdollisia. Matkailujaoston vuoden 2021 suunnitelmat tulevista matkoista ovat valmiina.
Mutta miten ja millä aikataululla päästään liikkumaan turvallisesti, jää nähtäväksi.
Kesällä 2021 suunnitelmissa on järjestää yhdistyspäivät, jotta voimme tavata toisiamme
vapaammissa merkeissä. Nyt toivon kaikkia yhdistyksiä ideoimaan näiden päivien ohjelmaa,
ajankohtaa ja paikkaa. Odotan mielenkiinnolla viestejänne ja ehdotuksianne.
Tunnelmavalot terassin kaiteella, mökkiluonnon antimista ovikranssi ja kynttilöitä palamassa
pöydällä luovat joulutunnelmaa. Näin siirrytään kohti valoisampaa aikaa ja uutta toiminnan vuotta
2021.

Rauhallista Joulun odotusta ja Hyvää Uutta Vuotta!

Päivi Lilleberg
puheenjohtaja
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Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry:n lausunto SOTE-lakipaketista
TAVOITTEET:
Esitetyt tavoitteet ovat erinomaisia. Muutoksen rahoitus ei kuitenkaan tue hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista maan eri
osien välillä. Päinvastoin tarvevakioituun rahoitukseen jo tehdyt muutokset lisäävät terveyseroja tiheästi ja harvaan asuttujen
alueiden välillä. Lakiehdotukseen sisältyvä rahoitusmalli tulisi lisäämään terveyseroja maan eri osien välillä. Rahoitus on hoidettava
tarvevakiointiin perustuvan mallin mukaisesti. Uudistuksen valmistelussa on koko ajan pidettävä esillä sen erinomaiset tavoitteet ja
huolehdittava siitä, että kaikki tavoitteet toteutuvat.
SOTE-MAAKUNNAT
Kun HUS tuottaa koko maalle palveluja joitakin vakavia ja harvinaisia sairauksia koskevissa tilanteissa, on mahdollisuus, että
erilaiset hallintoratkaisut voivat vaikeuttaa, jossain tapauksessa jopa ehkäistä avun saannin muualla asuvalta potilaalta. Helsingin ja
Uudenmaan erillisratkaisu voi aiheuttaa sekavuutta valtakunnalliseen malliin. Lisäksi muualla on yhteinen SOTE, Helsingissä ja
Uudellamaalla toiminnat pidetään erillään. 21 sote-maakuntaa sekä pääkaupunkiseudun erillisratkaisu vaikuttavat mieluummin
hallintokustannuksia kasvattavasti kuin niitä hillitsevästi eli hallintorakenne näyttää olevan ristiriidassa koko uudistuksen
erinomaisten tavoitteiden kanssa. Uusi hallintoporras ei saa lisätä hallintoa eikä hallintokustannuksia.
Pääkaupunkiseudun sisältä katsottaessa alueen muusta poikkeava palvelujen tuotanto- ja toimitilojen omistusrakenne voi olla
perusteltua, mutta pääkaupunkiseudun ulkopuolelta katsottaessa on vaikea ymmärtää pääkaupunkiseudun muusta maasta
poikkeavaa mallia uudistuksen rakenteissa. Uudistuksen kustannusjako on hoidettava niin, että jo nyt tehtävänsä tehokkaasti ja
tulosvastuullisesti hoitaneet alueet eivät joudu kärsimään taloudellisesti. Rahoitusmallin on oltava sellainen, että se viitoittaa nyt
myös vähemmän tehokkaat alueet kehittämään palveluaan ja tehostamaan kustannuksia.
Käytäntönä tulee olla se, että kaikki alueet tuottavat saman tasoiset palvelut samoilla yksikkökustannuksilla asukasta kohden.
Kustannustason lähtökohtana ovat tällöin palvelutuotannon parhaiten hoitaneet alueet. Tasavertaiset palvelut tasapuolisesti
rahoitettuna pitää olla uudistuksen perusteena.
Ympäristönterveydensuojelu sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kuntien tehtäväksi. Ajatuksena se on hyvä, mutta kuntien taloustilanne huomioiden siinä
on todellinen vaara, että terveyden edistäminen jää kuolleeksi kirjaimeksi, ellei kuntien velvollisuuksia pystytä määrittämään
konkreettisesti niin, että tulokset ovat mitattavissa. Kuraattoritehtävien siirto maakunnille erottaa kunnan ylläpitämän
koululaitoksen ja siihen elimellisesti kuuluvan kuraattoritoiminnan toisistaan eli ratkaisu on ajateltu hallinto edellä eikä se edistä
koululaisten hyvinvointia. Molemmista asioista on jo kertynyt negatiivisia esimerkkejä alueilla, joilla maakunnallinen
julkisorganisaatio tai yhtiö on palvelujen tuottajana. Samoin tulisi käymään kautta maan.
Koulukuraattoreiden ja -psykologien merkitys kouluyhteisössä vaikuttaa todella pitkäaikaisesti, jopa ihmisen koko elämän ajan,
positiivisesti tai negatiivisesti. Sen vuoksi tämä ammattiryhmä on pidettävä tiiviisti kouluyhteisössä ja niin, että heidän työnsä fokus
on vain ja ainoastaan kouluyhteisössä.
Sote-maakunnat julkisoikeudellisia, itsehallinnollisia yhteisöjä:
Itsehallinnon toteutuminen edellyttää vaaleilla valittavia päättäjiä ja näiden päättäjien päätösvallassa olevia tuloja. Siksi
verotusoikeus on välttämätön, mutta on ajan myötä kokonaisveroastetta nostava. Itä-Savon sh-piirin jakaminen ei ole perusteltua,
koska sen heijastusvaikutukset muun itäisen Suomen hallintojakoon, vaalipiireihin, jne. tulisi ajan myötä olemaan suuret. Ensin on
selvitettävä kaikki välittömät ja välilliset vaikutukset ja tehtävä niiden vaikutuksista vertailu muuhun Suomeen. Eri alueilla asuvien
kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja tasa-arvoa ei saa enää huonontaa.
Kun SOTE:n myötä Suomeen rakentuu kokonaan uusi hallintoporras, on jo perustamisvaiheessa pystyttävä varmistamaan
palveluiden tuotanto niin, että kunnat eivät jatkossa joudu palkkaamaan omaa henkilöstöä siksi, että maakuntatasolla kunnille ja
kuntalaisille tuotetut palvelut eivät olisi tarpeiden mukaisia. Uusi hallintoporras ei saa lisätä verorasitusta. Tällaisesta ristiriidasta on
jo käytännön esimerkkejä mm. ICT-, työvoima- ja koulukuraattoripalveluissa alueilla, joilla maakunnallinen julkisorganisaatio tai
yhtiö on palvelujen tuottajana.
Sote-maakunnan järjestämisvastuu, tarkkarajainen palvelujen hankkiminen yksityisiltä palvelutuottajilta, vuokratyövoiman käyttö
sekä ostopalvelusopimusten mitättömyys:
Uudistuksessa nämä tavoitteet on esitetty erinomaisesti.
VALTION MAHDOLLISUUS OHJATA SOTE-MAAKUNTIEN VASTUULLE KUULUVAA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOA JA
PELASTUSTOIMEA:
Uudistuksessa esitetty maakuntien itsehallinto voisi pahimmillaan olla vanhan läänijaon ja maaherra-aikakauden hallintomalli;
maakuntahallinto toimii keskushallinnon jatkeena. Strategiset tavoitteet ovat vielä OK, mutta vuosittaiset tulosneuvottelut ja sopimukset yhdistettynä keskushallinnon antamaan rahoitukseen siirtävät vallan itsehallinnolliselta maakunnalta keskushallinnolle.
Vuosittaisten ja vaalikausittain käytävien tulosneuvottelujen lopputuloksen tulee aina olla sellainen, että kaikki pyrkivät
vaikuttavaan ja taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan ja sellaisesta toiminnasta palkitaan tekijää, ei rangaista.
RAHOITUS:
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SOTE-maakuntien rahoituksessa on selvä ristiriita edellisiin nelivuotiskausien ja vuosittaisten keskushallinnon kanssa solmittavien
sopimusten suhteen sanottaessa, että rahoitus olisi yleiskatteellista, joka sinällään olisi hyvä asia. Edellisen vaalikauden
sosiaaliministeri Rehula ilmaisi asian niin, että ministeriö tulee ohjaamaan maakuntia tiukalla kädellä.
Pelastustoimen kohdalla riskikerroin sisältää myös riskin haja-asutusalueen toimijoille ja asukkaille, vaikka heidän velvollisuutensa
yhteiskuntaa kohtaan verojen ja veroluonteisten maksujen muodossa on sama kuin tiheästi asuttujen alueiden kansalaisilla. Jos
esim. tulipalo kohtaa haja-asutusalueen puusepän yritystä, olisi seuraukset samat ellei pahemmat kuin taajamassa toimivalla
yrittäjällä. Riskikertoimen lisäksi kriteereihin täytyy lisätä jokin elementti niin, että haja-asutusalueillakin on mahdollisuus saada
pelastustoimen apua kohtuullisen ajan kuluessa.
Veronkannon muuttuminen enemmän valtion suuntaan on hyvä asia ja palvelee kansalaisten valtaosaa. Jos kuntaveroa lasketaan
12,63 prosenttiyksikköä ja lisäksi vielä vähennetään yhteisöveron osuutta, on tarkasti katsottava, että samalla ei leikata varsinkaan
reuna-alueiden kuntien elinkelpoisuudesta. Palvelumaksujen tason tulee olla sellainen, että jokainen kansalainen voi hakeutua
palvelujen piiriin aina apua tarvitessaan. Nyt tilanne on se, että osalle väestöä koko Suomessa palvelujen omavastuuosuuskin on
liian korkea. Silloin kansalainen joutuu punnitsemaan esim. ruoan ja sairaanhoidon välillä. Tämä pakollinen valintatilanne pitää
uudistuksessa korjata.
KIINTEISTÖJEN OMISTUS on jatkossakin oltava suoraan julkisella toimijalla. Mahdollinen siirto johonkin yhtiöön – vaikkakin
julkishallinon omistamaan – loisi tilaisuuden kiinteistöjen myyntiin eri tahoille kansainväliset sijoitusyhtiöt mukaan luettuna. Tällöin
sotetoiminnan kustannukset kohoaisivat vuokrien muodossa kohtuuttomiksi. Esimerkkejä tällaisista omistajamuutosten
seurauksista on riittämiin.
Jos omaisuus halutaan siirtää maakunnille, tulee ainakin kuntien/kuntayhtymien investointeihin ottamien ja maksamattomien
lainojen siirtyä maakunnille. Helsingin muusta maasta poikkeava kohtelu puolustanee paikkaansa alueen sisäpuolelta tarkasteltuna,
mutta alueen ulkopuolelta tarkasteltuna se ei ole perusteltua. Sen mahdolliset vaikutukset koko maan toimintoihin, kustannuksiin
ja rahoitukseen tulee selvittää ennen lopullista päätöstä. Tärkeää on säilyttää HUS:n mahdollisuus ja velvollisuus palvella koko
maata erikoisosaamista vaativissa asioissa. Maan kaikkia alueita tulee kohdella tasapuolisesti myös kiinteistöjen kohdalla. Jos
nykyiset kunnat ja kuntayhtymät luovuttavat omistuksen apporttina, tulee sen koskea koko maata.
SOTE-MAAKUNTIEN YHTIÖMUOTOINEN TOIMITILA- JA KIINTEISTÖHALLINNON OSAAMISKESKUS:
Kun julkishallinnon sisään rakennetaan oy-muotoisia toimijoita oy-lain tuottovaatimuksineen, luo se mahdollisuuden siihen, että
muutaman vuoden kuluessa yhtiö etääntyy ”emosta” ja alkaa elää omaa elämäänsä pyrkien täyttämään oy-lain tuotto- ym.
vaatimukset. Näin oy-muoto osaoptimointitavoitteineen voi muodostaa ongelmallisen tilanteen kokonaisuuden kustannuksella.
Tällaisia esimerkkejä julkishallinnon omistamista yhtiöistä on kautta maan. Etääntymismahdollisuus täytyy ehkäistä uudistuksen
valmistelussa.
-Kuntien palveluksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoon liittyvissä tukipalvelutehtävissä työskentelevien henkilöiden
siirtyminen sote-maakuntien ja sote-maakuntayhtymien palvelukseen, mikäli henkilön tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet
on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tukitehtäviä:
Jo toteutuneiden siirtymisprosessien perusteella on nähtävissä, että henkilöstön siirtymisiin on vaikuttanut esim. työntekijän ikä,
terveydentila, ”pärstäkerroin” ym. Tässä uudistuksessa työpaikka ja ansiotason säilyminen tulee varmistaa kaikille.
Uudistuksessa on huolehdittava siitä, että mahdolliset yhtiötkin pysyvät Kevassa. Näin henkilöstön jo ansaitut eläke-edut säilyvät ja
Kevalla säilyy maksutulo mahdollistaen sen toiminnan. Työeläkevarat on tiukasti pidettävä vain työeläkkeiden maksua varten.
Valtion tarvitsema rahoitus tulee hoitaa muulla tavoin.
-YLEISIÄ NÄKÖKANTOJA EHDOTETTUUN LAKIPAKETTIIN:
Jokaisen ihmisen kohtaa vuorollaan ikääntymisen. Muutoksen on vastattava positiivisella tavalla erityisesti ikääntymisestä
johtuvaan, luonnolliseen palvelutarpeen kasvuun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Palveluiden saatavuus, laatu, määrä ja
kustannukset on oltava tasapuolisia kansalaisen asuinpaikasta riippumatta
Tarvevakioitu palvelujen rahoitus jo aiemmin päätetyllä tavalla vastaa suomalaisten oikeustajua ja on tasapuolinen maan eri alueilla
asuville. Se toteuttaa demokratiaa. Jos palvelunsa hyvin ja tehokkaasti hoitaneet alueet eivät saisikaan kertaalleen jo sovitun
mukaista rahoitusta toimintoihinsa, äänestäjien luottamus poliitikkoihin ja julkiseen päätöksentekoon rapautuisi.
Uudistuksessa on siirryttävä yksikanavaiseen rahoitukseen. Vain siten sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksia voidaan
hallita.
Uudistuksen tuloksena esimerkiksi hoitoon pääsyn täytyy nopeutua. Samalla hoitokustannukset alenevat helpompina sairauksia,
lyhentyvinä hoitoaikoina, pienenevinä lääkekuluina.
Lisäksi esim. Joensuussa ja P-K:ssa on huomioitava, että kuntamenot ovat vahvasti nousussa, koska lakiehdotuksen mukaan Siun
Soten rahoituksen alijäämä näyttää tulevaisuudessa vain pahenevan esim. ylipitkällä siirtymäajalla kohti tarvevakioitua rahoitusta.
Valtion rahoitus ei ole silloin riittävää. Jo nyt kuntien on lisättävä yhtymän rahoitusta, sisältävät kuntien muut suunnitelmat
lähivuosille mitä tahansa.
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TOIVO

VSSHP:N KUNTAYHTYMÄN HENKILÖKUNTA JHL RY 114 TOIVOO KAIKILLE KELOLAISILLE RAUHAISAA JOULUA
JA ONNEKASTA VUOTTA 2021!
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Toivottaa kaikille KELOLAISILLE!
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Retkeilypäiviltä Kemissä 9.9.2009, ehkä jo vapaaehtoistyön historiaan kuuluva
KELO-kuva. (liittyy Aulis Laakson kirjoitukseen)
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Eläkeläisyhdistykset ja vapaaehtoistoiminta

1 (2)

Vapaaehtoistyötä on tehty kautta aikojen. Ihmiset ovat auttaneet toisiaan niin hädässä kuin
arkisissa askareissa. On autettu lähimmäistä korvauksetta, omien kykyjen mukaisesti.
Koska otsake on varsin laaja-alainen, päätin käsitellä aihetta kahdessa osiossa:
eläkeläisjärjestöt sekä vapaaehtoistoiminta.

Muutama sana eläkkeistä.
Eläkkeiden historiallinen alku Suomessa ajoittuu Ruotsin vallan ajalle, 1750-luvun puoliväliin,
silloin eläkettä saivat valtion palveluksessa olleet virkamiehet palveluksesta erotessaan. Suomen
siirryttyä Venäjän alaisuuteen säilyi virkamiesten eläkeoikeus suurin piirtein sellaisenaan
itsenäisyyteemme asti.
Itsenäisen Suomen valtion virkamiesten eläkesääntö hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 1924.
Samana vuonna vahvistettiin myös Helsingin kaupungin eläkesääntö.
1930-luvulla perustettiin eräisiin suuriin osuusliikkeisiin ja osakeyhtiöihin eläkekassoja joihin
kassojen jäsenet tallensivat määräsumman eläketurvakseen. Em. kassat on pääsääntöisesti viime
vuosina liitetty eläkevakuutusyhtiöihin.
Vasta sen jälkeen, kun tasaeläkkeeseen perustuva kansaneläkelaki vahvistettiin vuonna 1939
koskemaan kaikkia suomalaisia, voidaan puhua laajemmin eläkeläisistä ja eläkeläistoiminnasta.

Muutama sana eläkeläistoiminnasta.
Eläkeläistoiminnasta ei käsitykseni mukaan ole tehty kovin paljon tutkimuksia, eikä julkaistu
yleistä kirjallisuutta. Esitykseni perustuukin omiin muistiinpanoihin, sekä asioihin, jotka ovat
jääneet kentältä mieleeni. Lisäksi tarkennuksena on muutama lainaus professori Teuro
Pentikäisen kirjoituksesta ”Muistelua ja kommentteja työeläkejärjestelmästä”.
Eläkeläisten järjestäytyminen käynnistyi vähitellen 1940-luvun lopulla. Aluksi perustettiin
eläkeläiskerhoja muutamaan suurempaan työpaikkaan, sekä aivan harvaan ammattiosastoon.
Yleensä kerhojen toiminta näyttää aluksi painottuneen jäsenistön viihde- ja matkailutoimintaan.
Tällä tavalla saatiin kuitenkin aktiivisemmat eläkeläiset helposti liikkeelle.
Tiettävästi suomen vanhin rekisteröity eläkeläisyhdistys perustettiin 1956. Sen perustamisen
kantavana ajatuksena oli: ”Jäädessään pois työelämästä ihminen menettää yhteyden
työtovereihinsa, ja hänelle voi kehittyä tarpeettomuuden tunne”. Tämä ajatus sisälsi ajatuksen
ikääntyvän ihmisen pitämisestä kiinni yhteiskunnassa. Ja ketkä tekevät tätä työtä. Yhdistyslaki
kutsuu tätä porukkaa yhdistyksen hallitukseksi. Se on joukko ihmisiä, jotka tekevät työtä
vapaaehtoisesti, ilman korvausta toisten hyväksi.
1960-luvun alussa sitten herättiin tosissaan perustamaan eläkeläisyhdistyksiä. Hyvin nopeasti
tiedostettiin eläkeläisten edunvalvonta tarve. Haluttiin edistää eläkekehitystä, sekä sosiaali- ja
terveyslakien kehittämistä, halu yleensä vaikuttaa eläkeläisten elämän laatuun sekä hyvinvointiin.
Valitettavasti on kuitenkin todettava, että edunvalvonta on jäänyt esitysten ja selvitysten varaan.
Tämä koska järjestöt eivät, toisin kuin Ruotsissa, ole saaneet virallista neuvottelija-asemaa valtion
tai kunnan hallinnossa.
Tässä vaiheessa on varmaan hyvä todeta eläkeläisyhdistysten olevan taustaltaan hyvinkin

Eläkeläisjärjestöjen vapaaehtoistoiminta
Mielestäni vapaaehtoistoiminta voidaan jakaa kolmeen pääosioon.
1. Vapaaehtoisjärjestöt: Mainittakoon esim. Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt, SPR, Vanhustyön
keskusliitto jne.
2. Paikallinen yhdistystoiminta: Esim. Eläkeläisyhdistykset, Ammattiyhdistysten eläkeläisosastot
jne.
3. Kolmas sektori: Esim. eläkeläisjärjestöjen ja -osastojen vapaaehtoistoiminta.
Yhteistä näille on, että niiden toiminta perustuu vapaaehtoiseen ja palkattomaan työhön.
Kuten jo aiemmin mainitsin, eläkeläisyhdistysten toiminta keskittyy pääosin oman jäsenistönsä
fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitoon. Perustavoiteena on saada ikäihmiset liikkeelle omista
kodeistaan, uuteen aktiivielämään.

Miten näen järjestöjen vapaaehtoistoiminnan
Eläkeläisjärjestöjen vapaaehtoistoiminta on hyvin laajaa ja monipuolista. Toiminnan laatu ja
edellytykset riippuvat ensisijaisesti jäsenten aktiivisuudesta. Toisaalta talous ja toimitilat asettavat
toiminalle omat rajoituksensa.
On selvää, että heidän toimintansa kohdistuu ensisijaisesti oman jäsenistön hyvinvoinnin
ylläpitoon. Koska järjestöt koostuvat ikääntyvästä, aktiivisesta porukasta poistuma on suuri. Isona
ongelmana on uusien toimijoiden saaminen. Tuntuu siltä, että uusi sukupolvi on mielestään tehnyt
riittävästi töitä työelämässään. He ovat kyllä halukkaita nauttimaan valmiista toiminnasta sekä
mahdollisesta avusta, mutta jotenkin tuntuu siltä, ettei palkaton työ ole tätä päivää.

Tulevaisuuden tavoitteita
Eläkeläisjärjestöjen yhteistyö tulee olla toimivaa. Taloudellinen tuki sosiaalityöhön
rinnastettavaa työtä tekeville yhdistyksille tulee olla on merkittävä. Järjestöjen ongelmana on
toimitilojen määrän ja ajankäytön rajallisuus. Kuntien tulee varata järjestöille riittävä toimintatuki ja
asialliset toimitilat. Mikä sitten tulee olemaan uuden SOTE-maakuntalain vaikutus toimintaamme.
Ei vanhustyö lopu. Eläkeläisjärjestöjen perustehtävänä on aktivoida jäsenensä lähtemään kotoa
liikkeelle erilaisten toimintojen piiriin. Vanhusten aktiivisella liikkumisella mahdollistetaan
pidempään kotona asumiseen ja siirretään laitoshoidon tarvetta. Meidän tulee parantaa kaikin
tavoin järjestöjen toimintamahdollisuuksia, sekä kartoittaa mitkä ovat järjestöjen luonnolliset
toiminta-alueet.
Tänään Covid-19 pandemian, kuten muinakin mahdollisina poikkeusaikoina, on tärkeää, että
hallitukset toimivat, ja järjestävät jäsenille aktiviteetteja mahdollisuuksiensa puitteissa. Ja ennen
kaikkea, pidämme yhteyttä jäsenistöön.
Vapaaehtoistyölle on luotava selkeät pelisäännöt sekä taloudelliset edellytykset.
Eräs hyvä vapaaehtoistyön motto on:

Kaikki hyvä mitä teet toiselle, saat hyvänä mielenä takaisin.
Helsinki 7.10.2020 Aulis Laakso Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry
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KUTSU SINULLE!
Tervetuloa
yhdistyksemme
jäsentilaisuuteen
3.12.2020 klo.12.00
Elomaatalolle!
Pirttiniemenkatu 21

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
Aarno Allén, Arja Häyrinen, Matti Laitinen, Pauli Nieminen,
Eija Nuppunen-Lehtinen, Ari Lehtinen, vara Harri Valkonen
Arpoja myyvät Kalervo Valkama, Marja Rikberg
Arkiston hoito Matti Laitinen
Yhdistyksen emäntä/vara Eija Nuppunen-Lehtinen/ Arja
Häyrinen
Ari Lehtinen 0503426646 ari@lehtiset.fi
varalla Aarno Allén 0440362533
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”Nuoruus” muistoja

Näin korona-aikaan valkea päisenä
mummona ja vaarina katsellessa
upeaa syys-lokakuista kaupunki ruskaa
palautuu väkisinkin mieleen kymmenet
rinkkavaellukset lapin tuntureilla ja
muuallakin luonnossa.
Työ elämässä ollessamme jätimme
vuosi-lomasta pariviikkoa ruska-ajaksi
ja suuntasimme lappiin. Sieltä on
monenlaisia muistoja. Yksi erikoinen
tapaus on Saariselän Luulammelta.
Heräsin teltassa ennen vaimoa ja
laitoin korvanappiradion kuullakseni
päivän sään. Silloin tuli ylimääräinen
uutislähetys jossa sanottiin prinsessa
Dianan menehtyneen auto-onnettomuudessa.
Samalla reissulla matkalle osui
Kuukkelilampi joka oli tunnetun Lintu
Antin asento paikka. Täällä hänen
luonaan vieraili mm. Tellervo Koivisto.

Vaellukset teimme yleensä saman
henkisen pariskunnan kanssa.
Kahdestaan tekemistä matkoista yksi
oli vaellus Kevolla. Silloin tuli
semmoinen päivä matka jota ei pitäisi
vaelluksella tulla. Olimme kävelleet jo
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kolmisen kymmentä kilsaa ja
päätimme yöpyä. Samalle paikalle tuli
TV 2 porukkaa ja kuulimme kun
mukana ollut säämies kertoi
porukalleen että aamuyöstä alkaa
sataa. Meillä oli autolle siitä matkaa
alun toista kymmentä kilometriä.
Laitoimme kamppeet kasaan ja
lähdimme jatkamaan matkaa. Olimme
autolla ennen kuin sade todella alkoi.
Sille päivälle tuli rinkankantoa yli
neljäkymmentä km. Onneksi se oli
retken viimeinen maastopäivä ja
kotimatka alkoi.

Usein elo-syyskuun vaihteessa
retkellämme lumi yllätti. Lemmenjoella
aamulla herätessämme oli yöllä
satanut reilusti lunta, Siinä sitten
talssittiin uudessa lumessa. No
kaikkeen olimme varautuneet.
Vaativimmat vaelluksemme ovat olleet
Haltilla käynti. Norjan korkein vuori
Galdhøpiggen, joka on Skandinavian
korkein paikka ja Kebnekaise yksi
Ruotsin lapin kauneimmista helmistä
samalla Ruotsin korkein huippu. Nämä
kaikki olemme huiputtaneet
Ei sitä aina tarvinnut lappiin asti
mennä. Lähempänä on Karhun kierros
Kuusamossa ja Susitaival Ilomantsissa.
Marjatta ja Masa Piironen
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Pysäytä päättäjä

V

ain työeläkkeellä olevat kuuluvat
kansalaisryhmään, jonka suhteellinen
tulotaso laskee sitä enemmän
mitä pidempään kansalainen pysyy ryhmässä
eläkeläinen. Se on varmistettu eduskunnan
päättämällä lailla.
Tulotason laskemista on pyritty pysäyttämään ja
kääntämään nousuun monin eri keinoin.
Tehokkaimmaksi, mutta vaikeimmaksi keinoksi on
osoittautunut työeläkkeen
määräytymisperusteen palauttaminen puoliväliindeksiksi. Viimeksi tehdyn lakialoitteen
allekirjoittajiksi eduskunnasta löytyi kymmenen
uskaliasta kansanedustajaa. Yhdestoista
myöhästyi hieman alekirjoittamisesta. On
paikallaan kysyä, miksi muut 190 edustajaa eivät
allekirjoittaneet? Syitä on useita.
Ehkä suurin syy on työeläkeyhtiöiden massiivinen
lobbaus ennen ja jälkeen vaalien. Aina ennen
vaaleja lobbausta tehdään kaikissa vaalipiireissä
ja se kohdistuu kaikkien puolueiden
potentiaalisiin ehdokkaisiin. Vaalien jälkeen
kohteena on valitut edustajat. Lobbauksen
kärkenä on yhtiöiden (lue johtajien) etu. Toinen
syy on puolueet itse. Parempaa poliittista
tulevaisuutta (lue poliittisia nimityksiä) toivova
haluaa miellyttää oman ryhmän hyvin lobattua
johtoa. Kolmas syys on ehkä tavallisin. Päättäjää,
varsinkaan vielä voimansa tunnossa olevaa, ei
kiinnosta eläkeproblematiikka, koska se vaatisi
hieman syventymistä ja asioiden selvittämistä
ihan itse ja itselle. Siksi valmiit vastaukset ovat
helppoa peruskauraa.

Puoliväli-indeksiin palaamisen positiivista
vaikutuksista politiikot eivät halua keskustella
vaikenevat mieluummin, koska heillä ei ole
vastustamiseen kunnollisia argumentteja.
Indeksimuutoksen kustannus on noin 2,5
miljardia euroa. Siitä yhteiskunnalle palautuu heti
lähes miljardi euroa välittöminä ja välillisinä
veroina, loput tulevat välittömästi takaisin
talouskiertoon. Tarvittava lisäraha ei ole
ongelma. Se saadaan helposti ottamalla siivu
valtavien työeläkerahastojen vuosittaisesta
korkotuotosta. Kun se käytetään työeläkkeiden ja
työeläkeläisten elinolosuhteiden ansaittuun
parantamiseen, tuolla lisäruiskeella syntyy noin
30 000 uutta työpaikkaa ilman yhtään veroeuroa.
Kuinka ollakaan, se on edellisen ja nykyisen
hallituksen kiihkein lisätyöpaikkojen tavoite. Eikä
työeläkeyhtiöiden pääoma hupene yhtään,
edelleen rahastot jatkavat kasvua. Sen on
viimeiset nollakoronkin vuodet osoittaneet.
Vaalien lähestyessä joka kulmalla alkaa kierrellä
puheenjohtajia, puoluesihteereitä, ministereitä ja
muita hyviä ja vähemmän hyviä puhujia. Mene
tilaisuuksiin mukaan! Ota tähteä hihasta ja kiinni
ja kysy, miksi vastustat tai miksi et kannata
paluuta puoliväli-indeksiin.
Vaadi kunnon vastaus ja todelliset perustelut, älä
tyydy korulauseisiin, vakiofraaseihin. Kun
miljoona työeläkeläistä laittaa johtavat poliitikot
toistuvasti ahtaalle, se alkaa näkyä politiikan
sisällöissä.
Ari Tielinen
Riippumaton rivimies

Jäätyvää Pielisjokea
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Vuoden 2021 matka suunnitelma
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Matkailujaosto tiedottaa:
Vuosi 2020 on ollut korona epidemiasta johtuen poikkeuksellinen. Olemme pystyneet
järjestämään vuoden 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) ja osaan emme ole vielä saaneet lopullista hintaa.
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)
Matkan hinta 355 €/hlö/2hh ja 480 €/hlö/1hh + liityntäkuljetus
Kokoontuminen Helsingissä Mikonkadun turistibussilaiturilla 15.3.2021 klo 10.00
Bussireitti suunnitellaan matkalle ilmoittautuvien mukaan.
Rauhalahdessa majoittuminen, tuloinfo ja tutustumistilaisuus.
Majoitus puolihoidolla (aamiainen, päivällinen). Perinneilta + päivällinen Jätkänkämpällä tiistaina. Vapaa
kylpylän ja kuntosalinkäyttö klo 7.30 – 20.30.
Ohjattua toimintaa mm. keppijumppa + venyttelyt, tuolijumppa, kuntosaliopastus, vesijumppa, levyraati ja
tietokilpailut.
Matkan viimeinen ilmoittautuminen sekä matkan viimeinen maksupäivä on 28.2.2021,
pankkiviite 600507.
Muista henkilökohtainen matkavakuutus!
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19.-26.4.2021 Kylpylämatka Saarenmaalle, Ruutli Spa kylpylä
Vastuullinen matkanjärjestäjä Heino Tours OU
Matkan hinta 375 €/hlö/2hh , 1hh lisä 40 €/vrk + liityntäkuljetus.
Kokoontuminen 19.4.2021 Helsingin Länsiterminaali T1, 2 krs klo 16.45.
Laiva lähtee klo 18.30. Laivakuljetus M/S Europa, yö laivassa B2-hytit.

20.4.2021 aamiainen laivalla. Bussikuljetus Kuressaareen alkaa klo 10.00.
Matkalla kahvitus. Majoittuminen, päivällinen klo 18.00.
Lääkärin/ylihoitajan konsultaatiotapaaminen halutuista hoidoista 21.4.2021.
Hoitoja 2/pv yhteensä 10 hoitoa matkan aikana.
Aamiainen klo 7.00 alkaen ja päivällinen (buffet) klo 18.00 alkaen.
Sauna- ja vesikeskus käytössä klo 7.00 – 22.00.

Matkan aikana 2 retkeä
.
Retki Sorven majakalle, kahvitus, mahdollisuus ostoksiin (22.4.2021)
Retki Kaalin meteoriittikraaterille + kahvitus + mahdollisuus ostoksiin (24.4.2021)
Molempien retkien kesto 4 h ja hinta 10 €/hlö jos vähintään 20 henkilöä lähtee retkelle
26.4.2021 lähdemme aamiaisen jälkeen klo 9.00 bussilla kohti Tallinnaa (D-terminaali)
Paluumatka Helsinkiin alkaa klo 13.30 ja Helsingissä olemme klo 15.30.

Matkalle ilmoittautuminen sekä matkan viimeinen maksupäivä on 10.3.2021,
pankkiviite 600510.
Muista passi ja henkilökohtainen matkavakuutus.
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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 40 €/hlö/vrk + 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!

11.-18.10.2021 MONTENEGRO, kohde Herceg Novi
Vastuullinen matkanjärjestäjä TILAUSMATKAT OY Kuopiosta
Lentoaikataulu selviää tammikuussa 2021, myös hinnat tarkistetaan silloin
(2020 hinta oli 915 €/hlö, 1hh lisä 135 €/hlö, merinäköala 90 €/hlö)
Hinta sisältää:

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 5 kk ennen matkaa, 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 40 €/vrk + 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 D-terminaalista 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 puheenjohtajana ja matkavastaavana toimii 1.1.2021 alkaen
Ari Lehtinen.
Matkailujaostolle hankitaan oma puhelin/sähköposti vuoden 2021 alussa.
Tästä johtuen ilmoittautumiset vasta vuoden 2021 puolella Kelo ry:n matkavastaavalle
myöhemmin ilmoitettavaan numeroon/sähköpostiin.
Vuosiohjelma löytyy myös Kelo ry:n nettisivuilta
Varausmaksu 50 € kaikille muille matkoille paitsi Montenegron matkalle 150 €.
Maksut: Maksuissa noudatetaan matkatoimiston antamaa aikataulua.
Kevätkauden matkojen (1.1.-30.6.2021) ennakkomaksut maksetaan viikon sisällä
ilmoittautumisesta (kuitenkin vasta 1.1.2021 alkaen)
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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Verkkokokoukset etätyötä turvallisesti Microsoft Teamsin avulla
Korona-aika on pakottanut hakemaan erilaisia yhteyden pito muotoja ihmisten
ja mm. järjestöjen välillä. Keväällä joutui moni lapsi ja opiskelija tekemään
opiskelunsa etänä erilaisten verkkokokous ohjelmien avulla.
Itse olen ollut mukana tämmöisessä istunnoissa taloyhtiön puitteissa ja Joen
Severin ohjaustilanteessa jossa ryhmä kotoaan käsin opiskelee digi palvelujen
käyttöä
Esitän tässä pelkistetyn mukana olon istunnossa
Tilaisuuden vetäjä ilmoittaa sähköpostilla istunnon alkamisajan ja linkin josta
pääset mukaan (voit olla itsekin istunnon järjestäjä)
Valitse kokouskutsussasi Liity Microsoft Teams- kokoukseen, jolloin siirryt
sivulle jossa voit joko liittyä verkossa tai ladata työpöytäsovelluksen.

Kun olet valinnut esim. työpöytä sovelluksen ja valinnut siitä liity kokoukseen
istunnon vetäjä kuittaa mukaan.

Näyttöön tulee laatikko jossa on kameran ja mikin symboli, valitse ovatko ne
päällä vai pois
Aina kuulet tilaisuuden vetäjän äänen ja näet hänen esityksensä.
Halutessasi kuvasi näkyvän ja äänesi kuuluvan napsauta kuvaketta, ruksi
symbolin päältä poistuu.
Kun haluat käyttää puheenvuoron napsauta kämmenen kuvaketta,
puheenjohtaja antaa puheenvuoron vuorosi tullessa silloin ainakin avaa
mikki ja halutessasi näkyä myös kamera.
Luurista poistut istunnosta
Googlaamallla ”verkkokokoukset” löytyy useita vastaavia ohjelmia ja näiden
käyttöoppaita.
Lataamalla sovelluksen saa valita käyttöön vaikka taustan jossa osanottajat
istuvat auditoriossa, pöydän ympärillä tai sopivan kuvan. Siten ei tarvitse
esitelellä taustana kotiaan.
Kooste ja kuvakaappaukset: Martti”Masa”Piironen
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JAE Joensuu
Joensuun julkisen alan eläkeläiset ry
27.10. kaksi kokousta samalla kertaa, kevät (koronasta johtuen) ja syyskokous

käsidesin ja kasvomaskien kera.
Kokouksen puheenjohtaja
Matti Mikkosen ja sihteeri
Ari Tielisen näyttäessä esimerkkiä
Kokousten välillä pidettiin kuitenkin kahvittelu tauko.
Vuodelle 2021 puheenjohtajana jatkaa Merja Kinnunen. Hallituksen valittiin: Marja Ahosola,
Ari Tielinen, Vuokko Tahvanainen, Leena Turunen, Leena Tukiainen, Marjatta Piironen,
Tuula Pyykkö ja Maija Hiltunen
Varalle: Kyllikki Hämäläinen, Tuula Toljander ja Martti Piironen.
mp

*******************
Olemme yhdistyksessä tehneet retkiä lähelle ja kauemmaksikin. Viikoittaiseen toimintaa
kuuluu sauvakävelyt, sään salliessa. Reiteillä näemme luonnon eri vivahteita; ruskasta
rospuuttoon. Reitin varrella kerrotaan paikan historiasta ja elämänmenosta, nykyisestä ja
entisajoista. Kauemmaksi suunnatuilla retkillä kohteena paikallisiin nähtävyyksiin tutustuminen ja
mm. patikointia. Ja ruoka maistuu retkellä paikallisessa ruokapaikassa. Lokakuun alussa teimme
retken Kolin kansallispuistoon. Varmaan lienee kuvatuin kansallismaisema.
Ruska oli kauneimmillaan ja ajettiinpa maittavan ruokailun jälkeen täyden vatsan kanssa
maisemahissillä ylös vaaralle. Teksti ja kuvat: Vuokko Tahvanainen. samoin kannen kuva.
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Koli ja Nunnalahti päivässä
Kun meidän koronan vuoksi Lappeenrannan
teatteriretki siirtyi ensi vuoden puolelle,
tarjosimme jäsenille nopeasti valmistellun retken
tulikiviuunien Nunnanlahteen ja vertaansa vailla
olevalle Kolille. Houkutukseen tarttui lähes
neljäkymmentä jäsentä.

majoitustoimintaa mm. Kolin kylällä. Ryynäsen
omistajapariskunnan tausta on kansainvälinen, he
tulevat Ranskasta ja Venäjältä.

Vuolukivi on merkillinen tuote. Kiveä voi sahata,
vuolla ja leikata. Sen lämmönvarausominaisuus
on poikkeuksellisen hyvä. Julkisivumateriaalina
sitä on käytetty ja käytetään edelleen niin
yksityisissä kuin julkisissa arvorakennuksissa. Eräs
tunnettu kohde on vanhan PYP:n pääkonttori
Helsingissä Aleksanterinkadulla.
Tulikiviyhtiöt rakensi Nunnanlahteen hienot tilat
tuotteidensa autenttiseen esittelyyn,
vuolukivestä tietysti. Vuolukiven syntyä ja
historiaa avataan Kivikylässä hienolla
multivideoesityksellä. Historiaakaan ei unohdeta.
Alueella on vuolukiven louhintaa ja työstämistä
vuosikymmeniä sitten esittelevä museo. Pienen
perinnepolun päässä on mahdollisuus nähdä
varsin jylhä avolouhos.

Täydellä vatsalla hypättiin sitten hiihtohissin
kyytiin suuntana Ylä-Koli, jossa oli vilskettä.
Samana iltana alkoi jo kuudenkymmenenviiden
kilometrin pituinen yöjuoksu Kolin maisemissa ja
seuraavana päivänä juostiin Vaarojen Maraton.
Jos maraton tuntui liian lyhyeltä, vaihtoehtona oli
myös sadankolmenkymmenen kilometrin matka.
Osallistujia oli vaatimattomasti 1200, huoltajia
vähintään saman verran.

Nykypäivää esitellään laajalla tuotenäyttelyllä,
josta voit ostaa tulisijan vaikka mukaan.
Palotekniikkaa on kehitetty aivan viime vuosina
huimasti, vähäpäästöisyys ja ilmastonsuojelu ovat
avainsanoja.
Kivikylästä siirryttiin parinkymmentä kilometriä
Kolin rinteen alle Satamaravintolaan. Sen
monipuolisiin palveluihin gastronomisten
nautintojen lisäksi kuuluu vaikkapa muutama
perämoottorilla varustettu iglulautta, joita voi
vuokrata päiväksi tai vaikka yön yli. Samasta
paikasta lähtee kesällä laivareitti Pielisen yli
Nurmekseen ja Lieksaan ja talvella hiihtoladut.
Kun jäätilanne mahdollistaa, niin talvella voi
Kolilta ajaa Vuonislahteen autolla jäätietä pitkin.
Ensi kesänä Pielisellä liikennöi uusia alus, sillä
päättyvänä kesänä sisävesien ainoa autolautta
Pielinen myytiin Norjaan ja kantosiipialus
Suviexpress Keski-Eurooppaan. Satamaravintola
kuuluu Kolin Ryynänen -yritysryppääseen, jolla on
oman olut- ja siideripanimon lisäksi ravintola- ja

-Miksi ei ole käyty täällä useammin, oli monen
esittämä kysymys Kolin ainutkertaisia maisemia
ihailtaessa?
Näkymä on joka kerta niin lumoava ja mykistävä,
että sitä ei voi sanoin kuvata, se pitää nähdä itse.
Meidänkin, jotka asumme siitä kivenheiton
päässä.
Ari Tielinen
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Uudet haasteet digi ajassa tulee
etenkin pankki- ja terveys
palveluissa. Terveys palvelujen
kannalta tärkeä Omakanta on
tuonut omat ongelmansa. Onhan
täällä henkilön terveyteen liittyvät
tiedot sähköisenä. Omakannasta
näkee



reseptit
hoitoon liittyvät kirjaukset
laboratorio- ja
röntgentutkimukset
mitkä terveydenhuollon
yksiköt tai apteekit ovat
käsitelleet käyttäjän reseptitai terveystietoja Kantapalvelujen kautta

Sähköisen henkilökortin saaminen
ja käyttäminen on hankala.
Teleoperaattorin
mobiilivarmenne on siinä
tapauksessa ainoa kyseeseen
tuleva, käyttö vaatii opettelua ja
se maksaa joitakin euroja
kuukaudessa. Toimiakseen ei
vaadi älypuhelinta vaan toimii
vanhallakin kapulalla esim.
”simpukalla”

Vuosikokous 9.4.2019



Ongelma muodostuu siitä että
voidakseen käyttää palvelua on
siihen kirjautuminen ns. vahvan
tunnisteen takana. Tällaisia
tunnistamisessa käytettyjä
välineitä ovat
verkkopankkitunnukset ja
Väestörekisterikeskuksen
kansalaisvarmenne eli
käytännössä poliisin myöntämä
sähköinen henkilökortti sekä
teleyritysten Mobiilivarmenne.
Lieneekö ikärasismia vai mitä.

KELAn palveluun päästäkseen on
niin ikään tehtävä samanlainen
tunnistautuminen. Siinäkin on
vaihtoehdot vähissä, Kelan
konttoreita on enää harvassa
paikassa ja tuleehan kelaan
tarvetta joten ainoa vaihtoehto
on digi palvelu haasteineen.
Useilla paikkakunnilla on
laboratorioon pääsy sähköisen
ajanvarauksen takana. Tähän ei
onneksi vaadita vahvaa
tunnistautumista.

Miten sitten ikääntynyt, ehkä
liikuntarajoitteinen hoitaa vaikka
pankki asiansa. Pankit ovat enää
harvoin auki. Valtakirja luotetulle
Mikkelin julkisen alan eläkeläiset ry.
henkilölle
lieneeJoulua
ainoa 3-5-6..
Liiton
kehityspäivät
Kouvolan
Orilammella
Moni ikääntynyt on törmännyt
hyvää
ja
vaihtoehto
.
onnellista
2020 vuotta
siihen ettei pankki tunnuksia
toivotamme kaikille Kelolaisille
myönnetä.
Martti”Masa”Piironen, vertaisohjaaja JoenSeveri
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25.10.2020
Syysterveiset jäsenyhdistyksille
Ajattelin kertoa hieman missä mennään tällä hetkellä VENK:ssä. Olemme vaihtaneet
palveluntarjoajaa nettisivuissa ja uusimme samalla hieman niiden sisältöä. Vanhat
sivut eivät ole näkyvissä. Yritän saada uudet sivut nähtäville seuraavan viikon aikana.
Perustyö on jo tehty mutta hieman sisältöä on tarkastettava. Edelleen sivuille tulee
pääsemään käyttämällä samaa www.venk.fi osoitetta.
Jos teillä on eläkeasioita, joita haluatte nettisivuillemme, laittakaa materiaali minulle
osoitteeseen markku.s.virtanen@gmail.com. Jutut kannattaa tallentaa joko word tai
pdf tiedostona. Mahdolliset kuvat jpg-muotoon.
Toivomme edelleen teiltä kaikilta yhdistyksiltä aiheita kannanottoihin sekä
lausuntoja. Muistakaa kuitenkin, että olemme sitoutumaton yhdistys emmekä
julkaise minkäänlaisia poliittisia kannanottoja.
Toivotan kaikille eläkeläisille koronavapaata syksyä ja muistakaa pysyä terveinä.
VENK ry:n puheenjohtaja

Markku Virtanen
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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, valittu hallitus toisaalla julkaisussa

Kuvat: Anne Ruikka, Ari Tielinen.Teksti:ja kuvien rajaus:mp
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Hallitus vuodelle 2021
Puheenjohtaja
Päivi Lilleberg, Helsinki
p.040 7658950
sposti: paivimarja.lilleberg(AT)gmail.com

Anneli Korhonen, Vantaa
p. 044 0552882
sposti: anneli.korhonen(AT)gmail.com

Hilkka Mattila Turku
p. 040 7677346
sposti:hilkka.annikki.mattila(AT)gmail.com

Merja Kinnunen, Joensuu
p, 050 5885985
sposti: merjaa.kinnunen(AT)gmail.com

Ari Lehtinen Mikkeli
p. 050 3426646
sposti: ari(AT)lehtiset.fi

Anna-Maija Mäkipaakkanen Hyvinkää
p. 040 7319641
sposti: am.makipaakkanen(AT)gmail.com

Helena Tervo, Kemi
p.044 5440416
posti: helena.tervo(AT)hotmail.com

Anita Vihervaara, Helsinki
p. 050-300 0478
sposti :anita.vihervaara(AT)gmail.com

Hallituksen varajäsenet:
Leena Turunen, Joensuu
p.050 3085397
sposti: leenaturu(AT)gmail.com

Tellervo Karhapää, Vantaa
p. 0407284030
sposti: telle.karhapaa(AT)kolumbus.fi

Raili Franzen, Helsinki
p. 040-545 5580
sposti: raili.franzen(AT)gmail.com
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Liiton hallitus 2020 Ari Lehtinen,
Eero Haavisto,
Anna-Maija Mäkipaakkanen, Ari Tielinen,
Liisa Hangonmäki ,Päivi Lilleberg,
Hilkka Mattila, Helena Tervo
Kuvasta puuttuvat Tellervo Karhapää ja
Liisa Paavola, .
Kuva: mp

Taloudenhoitaja/sihteeri
Anne Ruikka
Helsinki

Webmaster
Esko Orajärvi
Oulu

Tiedottaja/Kelolaisen taitto
Martti Piironen
Joensuu

**********************
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KELO:n jäsenyhdistysten matkavastaavat:
Eläkeläiskerho HELY ry: ei ole erikseen nimettyä, yht:
timo.tilli@hotmail.com,
Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry: Aini Leminen, aini.leminen@gmail.com
Hyvinkään julkisen alan eläkeläiset ry: Anneli Neva,
annelineva@hotmail.com,
Joensuun julkisen alan eläkeläiset ry: Ari Tielinen, arit@elisanet.fi
Karhulan kunnalliset eläkeläiset ry: yht: Liisa Paavola,
keijo1960@luukku.com
Kotkan kunnalliset eläkeläiset ry: ei ole yht: Rainer Lassila,
rainer.lassila@msn.com.
Kuopion kunnalliset eläkeläiset: Keijo Karttunen, keijoka1@dnainternet.net

Meri-Lapin kunnalliset eläkeläiset ry: Helena Tervo,
helena.tervo@hotmail.com
Mikkelin julkisen alan eläkeläiset ry: Aarno Allén, yht: Ari Lehtinen,
ari@lehtiset.fi
TKL eläkeläiset: Markku Kierikka, makeanne45@gmail.com
Turun liikennelaitoksen eläkeläiset: Jorma Vesala ja Pekka Leino, yht. Kari
leino.pekka@gmail.com
Haule, haule44kt@gmail.com,
JHL Turku eläkeläiset ry: Postin vastaanottaja Hannele Vepsä,
hannele.vepsa@gmail.com
Vantaan julkisen alan eläkeläiset ry:Tellervo Karhapää,
telle.karhapaa@kolumbus.fi (kevät) Pirkko Hannula,
pirkko.hannula@elisanet.fi, (syksy)
VSSHP:n Kuntayhtymän henkilökunta JHL ry 114 eläkeläiset: ei ole,
yht: manninenkyllikki@gmail.com
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KELO-liiton yhdistysten yhteystiedot
Eläkeläiskerho HELY ry
Puheenjohtaja Timo Tilli, sposti:timo.tilli(AT)hotmail.com
Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry
Liisa Hangonmäki, sposti liisa.hangonmaki(AT)gmail.com
Hyvinkään julkisen alan eläkeläiset ry
Puheenjohtaja Anna-Maija Mäkipaakkanen,
sposti:am.makipaakkanen(AT)gmail.com
Joensuun julkisen alan eläkeläiset ry
Puheenjohtaja Merja Kinnunen, sposti:merja.kinnunen(AT)gmail.com
Karhulan kunnalliset eläkeläiset ry
Puheenjohtaja Erik Marin: sposti (sihteeri Liisa Paavola) keijo1960(AT)luukku.com
Kotkan kunnalliset eläkeläiset ry
Puheenjohtaja Laila Väisänen, sposti: aila.vaisanen(AT)kymp.net
Kuopion kunnalliset eläkeläiset ry
Puheenjohtaja Keijo Karttunen, sposti keijoka1(AT)dnainternet.net
Meri-Lapin kunnalliset eläkeläiset ry
Puheenjohtaja Helena Tervo, sposti: helena.tervo(AT)hotmail.com
Mikkelin julkisen alan eläkeläiset ry
Puheenjohtaja Ari Lehtinen, sposti: ari(AT)lehtiset.fi
TKL eläkeläiset
Puheenjohtaja Markku Kierikka, sposti:makeanne45(AT)gmail.com
Turun liikennelaitoksen eläkeläiset
Puheenjohtaja Pekka Leino, sposti: leino.pekka(AT)gmail.com
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JHL Turku eläkeläiset ry
Puheenjohtaja Hannele Vepsä, sposti: hannele.vepsa(AT)gmail.com
Vantaan julkisen alan eläkeläiset ry
Puheenjohtaja Anneli Korhonen, sposti: anneli.korhonen(AT)gmail.com
VSSHP:n Kuntayhtymän henkilökunta JHL ry
Puheenjohtaja Kyllikki Manninen, sposti: manninen.kyllikki(AT)gmail.com

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
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