KELOLAINEN 1/2020
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.

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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YHDESSÄ MEISSÄ ON VOIMAA
Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry:n toimintavuosi on alkanut vireästi. Uutena puheenjohtajana on ollut
hienoa seurata hallituksen jäsenten intoa ja puuhakkuutta yhteisten asioiden hoitamisessa. Eri puolilta
Suomea jäsenyhdistyksistä tulee viestiä uusien jäsenten liittymisestä. Uskon vakaasti, että toiminnallamme
on tilausta, eläkkeelle siirtyessä edunvalvonta on omissa käsissämme. Isoja asioita ja elämäämme
vaikuttavia muutoksia ja uudistuksia on runsaasti meneillään. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus on
käynnistynyt, sote -hanke etenee, digipalvelut lisääntyvät ja 170 000 henkilön arvioidaan jäävän
vanhuuseläkkeelle hoiva-aloilta seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Toimintasuunnitelman mukaisesti Kelo ry tekee edunvalvonnassa yhteistyötä valtakunnalliset
eläkeläisjärjestöt VENK ry:n kanssa. Toimitamme myös säännöllisesti omia kannanottojamme
ajankohtaisista asioista tiedotusvälineille. Viimeisin kannanottomme koski palkkatulon ja eläketulon
saamista samalle viivalle.
Pankkipalvelujen lisäksi monet tärkeät palvelut ovat nykyisin digitaalisia. Terveyttä koskevat tiedot ovat
Omakannassa. Terveydenhuollossa ja vanhusten palveluiden tuottamisessa on nykypäivää etäneuvonta ja
palvelut. Tietokoneita kehitetään helppokäyttöisemmiksi niin että voit puhua laitteelle kirjoittamisen sijaan.
Viranomaisasiat kuten passin uusiminen, veroasiat ja testamentin laatiminen voidaan tehdä tietokoneella.
Uuden tekniikan opettelu ja omaksuminen on kaikille tärkeää. Olemme aloittamassa yhdistystemme
jäsenille tarkoitettua digikoulutusta Kelo ry:n järjestämänä yhdessä JHL opiston kanssa.
Matkailujaostomme on tarttunut rivakasti työhönsä ja toteuttaa tälle vuodelle sovittua matkailuohjelmaa.
Mielenkiintoiset matkat kiinnostavat jäseniämme ja perinteiset Pärnun kylpylämatkat ovat yhtä suosittuja
kuin ennenkin. Uudet matkasuunnitelmat ovat myös pohdittavana vuodelle 2021, uusia kohteita vanhoja
unohtamatta.
Vantaalle odotamme runsaasti jäseniämme Retkeilypäiville 1.-2.6.2020. Ohjelmaan sisältyy hieno iltajuhla
ja Vantaaseen tutustuminen bussiretkellä. Uskokaa vaan, Vantaalta löytyy mielenkiintoista nähtävää!
Päivi Lilleberg
puheenjohtaja

Vuosikokous
23.03.2020 klo 12.00
JHL:n toimitalo Sörnäisten rantatie 23,Helsinki
Jäsenyhdistystä edustaa 31.12.2019 jäsenmäärän perusteella yksi (1)
edustaja alkavaa 150 jäsentä kohden.

Liiton kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Ensimmäinen uudistettujen sääntöjen mukainen
syysliittokokous 10.12.2019

Liiton puheenjohtajaksi valittiin Päivi Lilleberg ja myös hallitus uudistui.

Pj. Päivi Lilleberg
Olen erittäin iloinen saamastani
luottamuksesta teen parhaani
tulevana puheenjohtajakautenani
yhdistyksemme toiminnan
edistämiseksi.
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Sääntöuudistuksen myötä käytiin ensimmäinen syysliittokokous.
Kuusitoista edustajaa käytti valtaansa liiton asioissa ja valinnoissa.
Sääntöjen mukaan hyväksyttiin mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio
tulevalle vuodelle.
Puheenjohtajaksi vuodelle 2020 oli kaksi kirjallista esitystä:
Eero Haavisto ja Päivi Lilleberg. Haavisto kieltäytyi ehdokkuudesta joten Päivin
valinta oli yksimielinen
Liitto kasvoi uudella yhdistyksellä. Turun liikennelaitoksen yhdistys hyväksyttiin.

Puheenjohtajaehdokkaat:
Päivi Lilleberg ja Eero Haavisto

Äänestämäänkin päästiin,
toiminnantarkastajaksi oli
kaksi ehdokasta.
Aulis Laakso 8 ääntä
Timo Tilli 7 ääntä
Ääntenlaskijat työssään
Merja Kinnunen, Tuula Vaara
ja Ari Lehtinen

Tehtävän jättävä puheenjohtaja
Tapio Havasto ja alkava
Päivi Lilleberg saivat kukkansa
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Kokousluentona kuultiin SAK:n
puheenjohtaja Jarkko Elorannan
esitys ajankohtaisista asioista.
Syyskokouksen puheenjohtaja
Timo Tilli ja
Sihteeri Ari Tielinen

Kokous sai yllätysvieraan.
JHL:n puheenjohtaja
Päivi Niemi Laine toi kukat
Ja onnittelut juuri valitulle
KELO-liiton puheenjohtajalle

Liiton matkailujaosto uudistui
Matkavastaavat kokoontui tulevaisuusseminaariin. Käytiin vuoden 2019
matkaohjelma ja hyväksyttiin ja
vahvistettiin jaoston ohjelma
vuodelle 2020
Liiton matkavastaava vaihtuu,
Eero Haavisto jättää tehtävän
samoin sihteeri Ari Tielinen.
Uusi jaoston puheenjohtaja ja samalla
matkavastaava on Sirkka Härkönen,
sihteeri Aini Leminen, lisäksi tuli
Hilkka Mattila. Tiimiä täydennetään vielä
kevään aikana.

6

Liiton syyskokouksessa valittu hallitus kokoontui 13.1.
Kokous oli hallituksen järjestäytymiskokous.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Ari Tielinen, taloudenhoitaja sihteeriksi Anne Ruikka,
tiedottajaksi Martti Piironen
Sääntömääräinen kevätkokous on 23.3. JHLn talossa Helsingissä
Hallituksen seuraavat kokoukset: 17.2., 20.4., 25.5. ja 27.8.
Yhdistyksiltä tulevat esitykset hallituksen käsittelyyn voi lähettää liiton sihteerille.
Liiton verkkosivujen ja siellä olevien yhdistysten omien pohjien käyttöä toivottiin
tehostettavan.
Yhdistykset nimeäisi sivujen käyttäjän ja ilmoitus siitä webmaster Esko Orajärvelle,
Näin sivut pysyisivät ajan tasalla.
Vakuutusyhtiö TURVAn kanssa on käyty yhteistyöneuvotteluja ja sitä jatketaan
puheenjohtajan taloudenhoitajan ja matkavastaavan toimesta.
Liiton koulutuksen kehittämisestä on puheenjohtaja käynyt keskusteluja JHLn opiston
rehtorin kanssa. Asia täsmentyy kevään kuluessa.
Uusien ja vuosien saatossa liitosta eronneiden yhdistysten luona käydään esittellyvierailulla
näiden saamiseksi liiton jäsenyhdistyksiksi.
Kokous käsitteli myös toiminnantarkastuksen,(kokouksessa paikalla toiminnantarkastaja
Aulis Laakso), matkailujaoston ja työjaoston asioita. Kokous totesi ettei työjaostoa tarvita.
Hallituksen kokousten välillä nopeat päätettävät hoidetaan s-postilla.
mp
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Matkailujaoston matka
kohteena
Tallinnan joulu ja
OPERETTI
KUNINGAS IMRE KALMAN

Laivaan noustua oli aluksi
matkavastaava Eeron vauhdikas
matkaohjelman esittely.
Yöpyminen laivassa ja aamulla
majoittuminen Tallink City hotelliin
Eerolla on taito ottaa yleisönsä ja
hoitaa matkanjohtajan tehtävän
niin että kaikki tuntevat olevansa
tervetulleita ja tietävät missä
mennään.
.
Päivää vietettiin ostoksia
tehden ja katsellen
Tallinnan nähtävyyksiä.
Yhteisen joululounaan jälkeen
Siirryimme Estonia teatteriin
Nauttimaan operetti esityksestä

Joulutorilla näkee ja kokee.
Tässä iloinen joukko
matkalaisia nauttii päivän
”vitamiini” annoksen
Tekstit/kuvat: mp

8

KELO-liiton matkavastaavat
kokoontui jaoston uuden
puheenjohtajan
Sirkka Härkösen johdolla
päättämään menneen vuoden
vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen
hyväksymisen.

Mikkelin julkisen alan eläkeläiset ry

Matkoille ilmoittautuneiden on hyvä
tiedostaa ettei ilmoittautumisen
yhteydessä maksettua 50 € maksua
palauteta. Sen voi saada omasta
matkavakuutuksesta joka on syytä olla
Asiasta tietoa tässä lehden sivuilla 26-27
Ulkomaille tehdyillä matkoilla on paikallaan olla Eurooppalainen sairaanhoito kortti. Ellei tätä ole, sen saa
hankittua ilmaiseksi KELAn sivujen kautta

Tellervo Karhapää esitteli hauskasti
tulevan kesän retkeilypäiviä Vantaalla
Puheenjohtaja Sirkka Härkönen ja sihteeri
Aini Leminen kuvassa mukana
Sivun teksti ja kuvat: mp

Kokous keskusteli vuoden 2021 matkakohteista,
esille tuli mm. kotimaiset kulttuuri kohteet
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Vantaan julkisen alan eläkeläiset ry
KUTSU
Kelon retkeilypäiville Vantaalle 01.-02.kesäkuuta 2020
Tapahtumapaikka Original Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa.
Juhlatila hotellin Tulisuudelma-ravintola, 2. krs.

Ohjelma
Maanantai 01.06.2020
Osallistujat saapuvat hotelliin omien aikataulujensa mukaisesti, yhteiskuljetuksia ei järjestetä.
klo 15.00 saadaan hotellihuoneet, matkatavarat voi jättää hotellin säilytykseen sitä ennen
** Vantaan yhdistyksen jäsenet jakavat hotellissa tietoja ja esitteitä Tikkurilan kohteista, joihin
ehtii halutessaan tutustua ennen illan yhteistä ohjelmaa
klo 17.30 ovet aukeavat juhlatilaan
klo 18.30 ohjelmallinen juhlaillallinen ** alkumalja ja tervehdykset ** juhlaillallinen: noutopöytä
** illan aikana monipuolista ohjelmaa ** tanssit
klo 23.00 yhteinen ilta päättyy
Tiistai 02.06.2020
klo 7.00 - 08.30 aamiainen, Tulisuudelma-ravintola **huoneiden luovutus, matkatavarat
bussiin
klo 09.00 ja klo 09.30 lähtö kiertoajelulle ** teemana ’Vantaa – vanhinta, uusinta ja erilaista’
** kiertoajelu alkaa hotellilta Pyhän Laurin kirkolle, päättyy Fazerilan myymälän kautta
toimitiloihimme
n. klo 13.00 Vantaan yhdistys tarjoaa läksiäiskahvit toimitilassaan, Leinikkitie 36 ** musiikkia ja
yhdessäoloa ** tilaisuuden jälkeen kuljetus Tikkurilan rautatieasemalle
n. klo 14.00 Kiitos käynnistä ja näkemiin!! Hyvää kotimatkaa!!
Paketin hinta on yhdeltä hengeltä 110,00 € kahden hengen huoneessa ja 145.00 € yhden
hengen huoneessa. Paketti sisältää ohjelmallisen juhlaillallisen, aamiaisen, kiertoajelun ja
läksiäiskahvit.
Pelkästään juhlaillalliselle osallistumisen hinta on 50,00 €, ei sisällä majoitusta eikä
kiertoajelua.
Sitovat ilmoittautumiset oman yhdistyksen matkavastaavalle 31.3.2020 mennessä. Maksut
maksetaan oman yhdistyksen tilille. Yhdistysten matkavastaavat maksavat retkeilypäivien
maksut Vantaan julkisen alan eläkeläiset ry:n tilille viimeistään 8.4.2020.
Lisätietoja Vantaan matkavastaavilta Tellervo Karhapää,
(telle.karhapaa@kolumbus.fi / 040 7284030)
ja Pirkko Hannula, (pirkko.hannula@elisanet.fi / 040 5364042)
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN VANTAALLE!!
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JHL Turku Eläkeläiset ry
hallitus ja muut toimijat
vuodelle 2020
Hannele Vepsä, pj

Riitta Virta hallituksen jäsen
Liikuntavastaava Arpojen myyjä
Jaanintie 30 B 35
20540 Turku
p. 040 701 0712
riitvir(a)hotmail.com

Hippoksentie 31 A 2

Marjut Lainio, taloudenhoitaja

20520 Turku

Raskinpolku 6 C 64

045-6378272

20360 Turku

hannele.vepsa(at)gmail.com

050 345 4044
marjutjulia28(a)gmail.com

Hilkka Mattila varapj
Kelon matkavastaava

Hallituksen varajäsenet

Kelon hallituksen edustaja

Sinikka Pyy

Pormestarinkatu 8 E 41

Kotikoivunkatu 4 A 3

20750 Turku

20210 Turku

p. 040 767 7346

p. 040 762 9255

hilkka.annikki.mattila(a)gmail.com

sinikka.pyy(a)gmail.com
Taina Huttunen

Riitta Suomi hallituksen jäsen

Viskarinpolku 5A 10

Vanhustyön neuvottelukunta

20210 Turku

Ilpoistentie 41 B 12
20740 Turku

044-0151251
tainahuttunen51(at)gmail.com

p. 0400 827 530

Eila Jylkkä

riitta-suomi(a)luukku.com

Munterinkatu 12 A 11
20360 Turku

Hannele Elo

siht

040-8445427

Linnankatu 55 G 245

Opintokerho

p. 0405374772

Hilkka Mattila

20100 Turku

Toiminnan tarkastajat:

hannele.elo(a)gmail.com

Pirkko Paju ja Pirkko Randell

Pirkko Aalto hallituksen jäsen
Varasihteeri
Yhdistyksen matkavastaava
Anniitunkatu 3 C 12
20900 Turku
p. 045 2027 775
pirkko.aalto(a)hotmail.com

Varatoiminnantarkastajat:
Seija Nummila ja Marja Kainulainen
Emäntä
Riitta Suomi apunaan
Hilkka Mattila
Terttu Teinilä
Kelon hallitus

Terttu Teinilä hallituksen jäsen
Jäsenhoitaja
Lauklähteenkatu 6 A 23
20740 Turku
p. 040 7089 567
64t.esteri(a)gmail.com

Hilkka Mattila
Kelon vuosikokousedustaja
Terttu Teinilä
varalla Pirkko Aalto
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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!

Toiminta kevät 2020
17.1.2020 klo. 12.00-15.00 Sotku
Jumppa,toimintakalenterin jako,jäsenmaksun maksaminen 2020,kahvi+pulla arpajaiset.
Toimintavuoden yhteistä suunnittelua.
21.2.2020 klo.12.00-15.00 Sotku
Jumppa,kahvi+pulla arpajaiset.
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,kukkien hoito puutarhurin opastus, kahvi+pulla arpajaiset.
22.5.2020 klo.12.00-15.00 Sotku
Jumppa,kesän retket, kahvi+pulla arpajaiset.
1-2.6.2020 KELON retkeilypäivät, VANTAA
Jäsenmaksu 15€ vuonna 2020
Yhdistyksen tilinumero FI585271 04202811 81
Tervetuloa mukaan,tuo ystäväsikin mukaa!
Puheenjohtaja
Ari Lehtinen 0503426646
ari@lehtiset.fi
Sihteeri
Eija Nuppunen-Lehtinen 05044574471
e.maritta.korte@gmail.com

Taloudenhoitaja
Pauli Nieminen 0443335065
paulinieminen@windowslive.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
Aarno Allén 0440362533
Ari Lehtinen 0503426646 ari@lehtiset.fi
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JAE Joensuu
Pimeänä marraskuun iltana bussi kuljetti meidät Varkauteen. Siellä
Warkaus-salissa nautimme ”rokkia sinulle”50- vuoden ajalta konsertista.54
henkisen sekakuoron esittämänä. Kunnon pöperöt ensin ja sitten täydellä
masulla nauttimaan musiikista.

Joulutauon jälkeen palattiin arkeen. Vapaaehtoistyönä Joensuun Senioripihassa
avustaminen ulkoilussa ja tuolijumppa. Jumpparyhmä keskiviikkoisin Ruplalla
(kuva) liikunnanohjaaja Kyllikki Hämäläisen ja FT (AMK) Taija Ahosolan ohjauksessa. Maanantaisin Ikämoto ohjaajana FT Marja Koivula. Kuntosalivuorot
torstaisin ja keskiviikkoisin Senioripihan Matti-talossa ja Suvituulessa Niinivaaralla.
Erimuotoinen liikunta on yhdistyksemme suuren suosin saanutta toimintaa.
Muuta viikoittaista harrastusta kädentaitokerho, laulukuoro, uutena kirjallisuuspiiri,
keilailu, keväämmällä yhteiset sauvakävelyt, teatteriretki naapurikaupunkiin.
Kuukauden 1.tiistai luento Ikääntyneille ajankohtaisesta aiheesta, Teksti/kuvat: Masa

as

Matkailujaostollta
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03-07.05.2020.Tutustumismatka-/spamatka sekä Narva ympäristöineen
Matkan hinta 255e/hh (1hh 332e sis.laivan B1) sisältäen
kuljetukset,opaspalvelut,
retkiohjelman (sis.pääsyt ja kahvit tauolla kuuluvat hintaan) sekä
saunaosaston käyttö,täysihoitopalvelut hotellissa+ liityntäkuljetus.
Toila Spa Hotel hhtps://www.toilaspa.ee/fi
Ilmoittautumiset mieluiten sähköpostilla: sirkukka.harkonen@gmail.com
Puh.040 8380962
tai yhdistyksesi oman matkavastaavan kautta

JAE Joensuu
JAE torilla tavattiin…ystävänpäivänä Joensuun torilla oli
tohinaa. Kaupunkilaisia olivat ilahduttamassa ja jakamassa tietoa toiminnastaan useat
Joensuussa toimivat järjestöt mm. JAE. Lainasimme katoksen ja puuhakkaat
aikaansaajamme tarjosi kaupunkilaisille juomaa, kuumaa ja haaleata ja ihan raikasta
Joensuun vettä keksi kuului myös menyyn. Kädentaitajat olivat laatineet kymmeniä pikku
pussukoita sisältäen jääkaappimangneetin ja karkkia, mukana tietenkin viesti ”Joensuun
julkisen alan eläkeläiset”. Samalla jettiin tietoa yhdistyksestämme ja annettiin mukaan
liittymiskaavake.
Tapahtuman kruunasi ruusutanssit torilavan edustalla. Tilaisuuden tuottaja oli
kaupunkikeskusyhdistys VIRTA. Jonka toiminnanjohtaja Katja Kolehmaisen saimme
mukaan kuvaan (keltaliivi).
Ehkä pöydällä kumossa oleva kuppi kertoon tiaisuuden ja tarjoilun onnistuneen.
Teksti Masa/kuva Tenho
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Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry
Hyvinvointia läpi elämän…

KELO:on LIITTYMINEN KANNATTAA
Fakta:
§ Työeläkeläiset ovat maamme suurin yksittäinen kansalaisryhmä yli miljoonalla suomalaisella.
Kun mukaan lasketaan myös kansan- ja takuueläkkeellä olevat, meitä on jo lähes 1,5 miljoonaa.

Jäädessäsi ansaitulle työeläkkeelle:
§ Tulosi puolittuvat.
§ Puolittuvatko samalla menosi?
§ Ihmisen ikääntymiseen liittyvä terveyden ylläpito, kuten lääkäri- ja lääkemenot lisääntyvät.
§ Eläketulosta joudut luovuttamaan hieman suuremman osuuden veroihin ja veroluontoisiin
maksuihin kuin palkkatulosta. Tämä näkyy verottajan (vero.fi) verolaskurista.
§ Tulojen pienentymisen oikeutusta selitetään mm. sillä, että enää ei tarvitse hankkia työssä
tarpeellisia vaatteita, ei synny työmatkakustannuksia, jne. On kuitenkin muistettava, että
verotuksessa edellä mainitut menoerät ovat vähennyskelpoisia. Eläketulosta voidaan tehdä varsin
vähän vähennyksiä.
§ Työeläkkeen ostovoima supistuu eläkkeellä olon kuluessa. Suomi on poikkeuksellinen maa
Euroopassa siten, että yli 75-vuotiaita väestöstä on vain 8%, mutta köyhyysrajan alla elävistä he
edustavat jo 16%.
§ Julkisessa keskustelussa sekoitetaan - myös tahallisesti – työntekijän itse osittain maksamat
työeläkkeet ja puhtaasti valtion kustantamat kansan- ja takuueläkkeet.
§ Työntekijöiden maksamat eläkemaksut menevät lakisääteisesti niiden hoitamista ja sijoittamista
varten perustetuille työeläkeyhtiöille. Ne sijoittavat ja rahastoivat kertyneet varat tarkasti
määritellyn riskitason mukaisesti. Työeläkeyhtiöt myös suorittavat kuukausittain työeläkkeiden
maksun työeläkkeellä olevien tileille.
§ Kansan- ja takuueläkkeet maksetaan suoraan valtion budjettivaroista. Näiden maksusta ja
suuruudesta kansanedustajat ja vain kansanedustajat tekevät lopulliset päätökset. Samoin
merimies- ja maatalousyrittäjien eläkkeet maksetaan valtion varoista.

Miksi tilanne on edellä kuvatun kaltainen?
§ Vaikka me eläkeläiset olemme suurin kansalaisryhmä, olemme samalla myös hajanaisin
kansalaisryhmä.
§ Useimmat eläkeläisjärjestöt ovat puolueisiin sidoksissa olevia - niiden tytäryhteisöjä - jolloin ne
toimivat emopuolueen periaatteiden mukaan. Kun kukin puolue on vuorollaan valtakunnan
asioista hallitusvastuussa, ei niiden eläkeläisjärjestöistä oikein mikään pysty asettumaan vahvasti
vain eläkeläisjäsentensä etujen ajajaksi.
§ Vastaava tilanne on sellaisilla eläkeläisyhdistyksillä, joiden keskusjärjestön päätehtävä on joku
muu kuin eläkeläisten edunvalvonta.
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§ Olisiko eläkeläisillä enemmän vaikutusvaltaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, jos
olisimme yhtenäisempi (-nen) ryhmä?

Yhdistymisen merkitys:
§ KELO-liitto toimii julkiselta sektorilta eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden valtakunnallisena
etujärjestönä tavoitteena jäsenten sosiaalisen aseman ja eläke-etujen turvaaminen ja
parantaminen sekä yhteiskunnallisen aseman kohottaminen.
§ Vain ammatti- ja ammattiliittotaustaiset eläkeläisjärjestöt voivat toimia täysin itsenäisesti,
puolueiden näkökannoista ja hallitusvastuusta riippumattomina keskittyen omien jäsentensä
etujen ajamiseen.
§ Mitä enemmän riippumattomilla, ammattitaustaisilla eläkeläisyhdistyksillä on jäseniä ja mitä
enemmän näiden yhdistysten keskusliitoissa on jäsenyhdistyksiä, sitä suurempi painoarvo on
keskusliittojen mielipiteillä.

On aika vahvistaa eläkeläisten äänen kuulumista
yhteiskunnan päätöksenteossa!!

LIIKE ON LÄÄKE ja pitää pillerit purkissa
§ KELO-liitto pyrkii ylläpitämään ja edistämään jäsentensä henkistä ja fyysistä toimintaa erilaisten
virkistys- ja harrastustapahtumien avulla.
§ KELO-liitto järjestää vuosittain useita yhteisiä jäsenmatkoja kotimaahan ja ulkomaille. Matkat
ovat hyvin edullisia ja jäsenistön keskuudessa hyvin suosittuja. Monilla matkoilla on jokin teema,
kuten kulttuuri, ympäristö, nähtävyydet, jne. Matkojen kohteissa ja sisällöissä vain mielikuvitus on
rajana. Mennään sinne, minne jäsenet haluavat.

KELO ajaa Sinun etuasi, tule mukaan
osallistumaan ja tukemaan yhteistä työtämme!
Huomioita eläkerahastoista:
§ Työeläkeyhtiöiden rahastoissa on jo yli 200 000 miljoonaa euroa. Summa vastaa noin neljän
vuoden Suomen valtion budjettia ja kahdeksan vuoden eläkemenoja.
§ Kun työeläkejärjestelmä luotiin 1960-luvun alussa, tavoite oli saada rahastoihin kahden vuoden
eläkepalkkarahat.
§ Nykyisellä eläkerahojen keräys- ja maksujärjestelmällä vuosisadan puolivälin tienoilla rahastoissa
on jo 800 miljardia. On kysyttävä, mikä on päättäjien mielestä rahastojen riittävä suuruus ja miksi
rahaa kerätään yli todellisen tarpeen?
§ On myös kysyttävä, mikä on ansiosidonnaisen työeläkejärjestelmän nykyisyys, merkitys ja
tulevaisuus, koska ansiosidonnaisuutta sen alkuperäisessä merkityksessä ei enää ole?
Laati AT
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Liiton hallitus 2020
Puheenjohtaja
Päivi Lilleberg, Helsinki
p.040 7658950
sposti: paivimarja.lilleberg(AT)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Ari Tielinen, Joensuu
p.050 5118343
sposti: arit(AT)elisanet.fi

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

Eero Haavisto Vantaa
p, 0400 458007
sposti:eero.haavisto/AT)elisanet.fi

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
Hallituksen varajäsenet:
Liisa Hangonmäki, Helsinki
p. 0400 413035
sposti: liisa.hangonmaki(AT)gmail.com

Tellervo Karhapää, Vantaa
p. 040 7284030
sposti: telle.karhapaa(AT)kolumbus.fi

Liisa Paavola Karhula
p. 044 9183570
Sposti: keijo1960(AT)luukku.com

Taloudenhoitaja/sihteeri
Anne Ruikka, Helsinki
p. 040 5616573
sposti: annemarie.ruikka(AT)gmail.com

Liiton verkkosivujen Webmaster
Esko Orajärvi, Oulu
p. 050 4107087
Sposti: eorajarvi(AT)gmail.com

Tiedottaja
Kelolaisen taitto
Martti Piironen, Joensuu
p.0500679840
sposti: marttip3(AT)gmail.com
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Liiton hallitus: 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

Toimihenkilöt

Taloudenhoitaja/sihteeri
Anne Ruikka

Webmaster
Esko Orajärvi

Tiedottaja/Kelolaisen taitto
Martti Piironen
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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:makeanne(AT)gmail.com
Turun liikennelaitoksen eläkeläiset
Puheenjohtaja Pekka Leino, sposti: leino.pekka@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

******************
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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: ellervo 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

Tätä voi harjoitella, sitten kesäkuussa kajahtaa komeasti Vantaalla
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Matkasuunnitelmia? Näillä vinkeillä lomailet huoletta
Tarkista vakuutuksesi ennen matkaa
Ennen matkalle lähtöä on tärkeää tarkistaa, että vakuutukset ovat kunnossa. Matkustajavakuutuksella
lomailija saa itselleen turvaa esimerkiksi matkalla sairastumisen tai tapaturmien varalta.
Matkatavaravakuutus suojaa mukana olevaa omaisuutta.

Jos olet JHL:n jäsen tai eläkeläisjäsen
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on hankkinut jäsenilleen vakuutusyhtiö Turvasta vapaa-ajan
matkustajavakuutuksen, jossa vakuutettuina ovat myös eläkeläisjäsenet. JHL:n jäsenenä sinun ei siis enää
tarvitse erikseen hankkia omaa matkustajavakuutusta!
Myös jäsenen mukana matkustavat alle 15-vuotiaat lapset ja lapsenlapset kuuluvat JHL:n
matkustajavakuutukseen. Vakuutus on voimassa 45 vuorokautta matkan alkamisesta kaikkialla maailmassa.
Muista, että matkatavarat eivät kuulu JHL:n vakuutukseen, joten ne pitää halutessaan vakuuttaa erikseen!
Matkatavarat voivat kuulua myös esimerkiksi kotivakuutukseen, ja oman tilanteen tarkistamiseen on hyvä
tarvittaessa pyytää apua omasta vakuutusyhtiöstä.

Vuosikokous 9.4.2019

JHL:n jäsenen matkavakuutuskortti kulkee kätevästi mukana maailmalla TaskuTurva-mobiilisovelluksessa.
TaskuTurvaan on pian tulossa monia uudistuksia, muun muassa lähimmän lääkärin yhteystiedot.
TaskuTurvan voit ladata puhelimesi sovelluskaupasta, eikä muuten maksa mitään. Myös JHL:n jäsenkortti
toimii matkavakuutuskorttina. JHL:n jäsenvakuutuksista ja TaskuTurvasta saat lisätietoa
internetsivuiltamme www.turva.fi/jhl.

Jos et ole JHL:n jäsen
Jos et kuulu JHL:n vakuutuksen piiriin, voit hankkia itsellesi joko jatkuvasti voimassa olevan tai vain yhden
matkan mittaisen matkustajavakuutuksen. Eläkkeellä oleva voi ostaa Turvasta jatkuvasti voimassa olevan
matkustajavakuutuksen ilman terveysselvitystä (enintään 3 kuukautta kestävälle matkalle).
Jatkuvan matkustajavakuutuksen myönnämme enintään 99-vuotiaalle, ja se on voimassa 100-vuotiaaksi
asti. Lisätietoa Turvan vakuutuksista saa Turvan asiakaspalvelusta arkipäivisin klo 8–18 numerossa 01019
5110. Lähimmän toimipaikan löytää kätevimmin internetsivuiltamme www.turva.fi/yhteystiedot.

Tallenna hätäpalvelun numero puhelimeesi
Ennen ulkomaanmatkaa tallenna puhelimeesi yhteistyökumppanimme SOS Internationalin puhelinnumero
+358 1019 5111. Hätäpalvelu auttaa suomeksi ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.
Sairauden tai tapaturman sattuessa hätäpalvelu ohjaa sopivaan hoitolaitokseen, ja he auttavat myös
mahdollisten uusien matkajärjestelyjen kanssa.
Hätäpalvelun numero löytyy myös TaskuTurva-sovelluksesta sekä JHL:n jäsenkortista.

Rokotukset kuntoon ja lääkelaukun inventaario
Vaikka matkustajavakuutus ei rokotuksia korvaakaan, niiden hoitaminen kuntoon on pieni hinta siitä, että
lomalta ei tarvitse tuoda mukanaan inhottavia tuliaisia. Esimerkiksi hepatiitti A voi viedä sängyn pohjalle
Mikkelin julkisen alan eläkeläiset ry.
pitkäksi aikaa. Onneksi sitä ja monia muita tartuntatauteja vastaan voi rokotteilla suojautua tehokkaasti.

Liiton kehityspäivät Kouvolan Orilammella
hyvää Joulua 3-5-6..
ja

Vaikka vakuutus korvaisi matkalla tarttuneen taudin hoitokustannukset,
on pitkään2020
odotettu
matka
onnellista
vuotta
auttamatta pilalla sairaalassa toipuessa. Lisäksi myös muita suunnitelmia
voi
mennä
uusiksi,
jos
käy huono
toivotamme kaikille Kelolaisille
tuuri ja toipumisaika venähtää.

Työssäkäyvillä pidemmät sairaslomat kuluvat sairauspäivärahalla, joka voi käydä kalliiksi myös kukkarolle.
Älä siis ota riskiä, vaan varaa aika ja hoida rokotukset kuntoon ennen matkalle lähtöä.
Lisätietoa maakohtaisista rokotussuosituksista saat muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
internetsivuilta www.thl.fi tai terveydenhuollon ammattilaisilta.
Ja kun terveysasioilla rokotusten osalta jo ollaan, niin samalla kannattaa tarkistaa omien lääkkeiden
riittävyys ja reseptien voimassaolo. Jos jokin perussairaus vaivaa tai tarvitset muuta säännöllistä lääkitystä,
lääkkeitä on syytä varata mukaan tarpeeksi myös yllättävien tilanteiden varalta. Muista myös pakata
lääkkeet käsimatkatavaroihin.
Jos paluu suunniteltuna päivänä estyy jostain syystä tai matkatavarat katoavat, korvaavien lääkkeiden
saaminen voi monissa maissa osoittautua hyvin konstikkaaksi.
Korvaavien lääkkeiden hankkimisen lisäksi reseptejä voi tarvita tullissa todistaaksesi, että sinulla on oikeus
kuljettaa henkilökohtaisia lääkkeitä mukanasi. Matkaa varten saat lääkkeidesi englanninkieliset reseptit
apteekista.

Tee matkustusilmoitus ja tarkista passi
Matkustusilmoituksen tehdessään ulkomaille matkustava antaa ulkoministeriölle yhteystietonsa ja tiedot
matkastaan. Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi tällöin ottaa yhteyttä
matkustusilmoituksen tehneisiin.
Matkustusilmoituksen tekeminen on erityisen tärkeää, jos matkustaa alueelle, jonka turvallisuustilanne on
epävarma. Matkustusilmoituksen tekeminen kannattaa kuitenkin aina – se on täysin vapaaehtoista ja
maksutonta. Tee matkustusilmoitus netissä osoitteessa www.matkustusilmoitus.fi.
Tarkista myös passin ja muiden matkustusasiakirjojesi voimassaolo. Passista kannattaa myös ottaa
valokopio, jota säilytetään eri taskussa kuin alkuperäisiä asiakirjoja.
Ehkä tärkeimpänä vinkkinä kuitenkin on: muista nauttia matkastasi. Kun etukäteen on varautunut
mahdollisiin mutkiin ja hoitanut reissuvalmistelut huolella, murheita ei niin usein tarvitse pohtia enää
matkalla, vaan voit keskittyä olennaiseen. Hyvää matkaa!
Teksti: Turva / Tuomas Kekkonen / kuva Turva
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Kerro liitostamme tutuillesi joiden tiedät jäävän lähiaikoina viettämään ansaittua ”kolmatta elämää”
Liittyminen käy ylläolevalla kaavakkeella ja toimittamalla johonkin jäsenyhdistykseen.
Yhteystiedot löydät tästä julkaisusta sekä liiton verkkosivulta www.kelo.fi
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