KELLOKOSKEN ELÄKELÄISET

RY

Toimintakertomus 2020

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys
• toimii eläkeläisten yhdyssiteenä toiminta-alueellaan
• tiedottaa eläkeläisiä koskevista asioista
• valvoo ja ajaa eläkkeensaajien yleisiä etuja ja oikeuksia
• järjestää jäsenilleen ohjelmallisia tapaamisia sekä viihdytys- ja virkistystoimintaa
• hankkii jäsenilleen neuvoja ja ohjausta
YLEISTÄ
Yhdistyksen normaali toiminta heikentyi maaliskuussa Suomeen tulleen koronapandemian
seurauksena. Kunta sulki yhdistyksen käytössä olleita tiloja maaliskuusta toukokuun loppuun
saakka. Tiloja voitiin käyttää kerhojen toimintaan kesästä lokakuulle saakka, jonka jälkeen tilat
jälleen suljettiin. Näin ollen kerhojen kokoontumisissa oli pitkiä taukoja. Käytännössä
matkailutoimikunnan järjestämiä retkiä oli vain aivan alkuvuodessa ennen pandemiaa.
Sikäli kuin toimintaa kyettiin järjestämään toimintapisteenämme oli jäsenten
kuukausitapaamisten ja kevät- ja syyskokouksen osalta Kellokosken koulu, os. Koulutie 7.
Hallitus kokoontui sekä koululla että Kellotuvalla epidemiatilanteesta riippuen. Koululla
järjestettiin myös viikoittaiset liikuntaakerhot. Yhdistyksen kerhotoiminta toimi pääsasiassa
Kellotuvalla, os. Koulutie 20. Kerhoja oli silloin kun ko. tiloihin sai mennä. Turvallisuudesta
huolehdittiin käsidesein, maskein ja turvavälein.
Pandemiasta huolimatta yhdistys järjesti kahdet myyjäiset. Koska sisätiloissa myyjäisiä ei voitu
järjestää, saatiin sopiva piha-alue käyttöön paikalliselta k-kauppiaalta. Yhdistyksen toiminta
vuoden aikana oli pandemiasta johtuen satunnaista.
Kuukausitapaamisissa on edellisten vuosien tapaan järjestetty asiatietoa eläkeläisille.
Tapaaminen koululla kyettiin järjestämään vain viisi kertaa. Alkuvuoden aikana olleista
tapahtumista on yksityiskohtaisempi selvitys.
Merkkipäiviä viettäneitä jäseniä muistettiin onnitteluin. Jäseniä yhdistyksessä oli 31.12.2020
yhteensä 234 henkilöä.
HALLITUS 2020
Kirsti Ruislehto puheenjohtaja, Riitta Tarvainen sihteeri, Tiina Haapalainen varapuheenjohtaja,
Tuula Jusslin rahastonhoitaja, Terhi Kostiainen jäsensihteeri, Matti Romppanen jäsen, Arja
Erkkilä jäsen, Aulis Koivusara jäsen ja Sirkka Jalomäki jäsen.
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MATKAILUTOIMIKUNTA
Koollekutsujana Anja Matikainen, muut jäsenet Marja Ylhäinen, Heikki Laaksonen ja Risto Saari.
KIRJANPITO JA TOIMINNANTARKASTAJAT
Kirjanpitäjänä toimi Sari Mäkynen, varsinaisena toiminnantarkastajana Pirjo Välimäki ja
varatoiminnantarkastajana Seija Lehtiö. Pirjo Välimäki menehtyi tilivuoden lopulla, joten
toiminnantarkastuksen suoritti Seija Lehtiö.
PIDETYT KOKOUKSET
Sääntömääräisiä vuosikokouksia oli kaksi, kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidettiin vasta
kesäkuussa, kun saimme koulun kesäloma-ajalla salin käyttöömme. Hallitus kokoontui vuoden
aikana 11 kertaa. Jäsenistön kuukausitapaamisia pidettiin Kellokosken koululla Tonkka-salissa 4
(norm. 9) kertaa. Tapaamisiin osallistui pandemiatilanteen seurauksena väkeä vaihtelevasti,
alkuvuonna lähes 90 henkeä ja loppuvuonna alle 40 henkilöä. Tapaamisten alussa oli erilaisia
tietoiskuja ja muita tiedotteita.
08.06.2020 Kevätkokous, jossa esiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus,
tuloslaskelma ja tase sekä kuultiin toiminnantarkastajan lausunto.
16.11.2020 Syyskokous, jossa käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä suoritettiin henkilövalinnat vuodelle 2021.
KUUKAUSITAPAAMISTEN TIETOISKUT
22.01.2020 Tuulikki Petäjäniemi luennoi aiheesta Ikäihmiset yhteiskunnan voimavarana
10.02.2020 Pormestari Arto Lindberg kertoi ajankohtaisista kunnan asioista
17.08.2020 FT Antti Mäkelä Ilmatieteenlaitokselta kertoi ilmaston lämpenemisestä.
21.09.2020 Rehtori Timo Rusanen Tuusulan Opistosta kertoi opiston kurssitarjonnasta.
TEATTERI JA MATKAT
14.02.2020 Tutustumisretki Helsinkiin, Vuosaaren merimieskirkko, satama ja Oodi-kirjasto
08.03.2020 Teatterimatka Keravalle, Keski-Uusimaan teatterin esitys, "Aktiivimalli" - Käpyhovi
4.
MYYJÄISET ja MARKKINAT JA OMAT TAPAHTUMAT
26.02.2020 Ulkoilu- ja lenkkipäivä Kellokosken Rantasaunalla
24.10.2019 Myyjäiset Kellokosken K-supermarketin pihalla
12.12.2019 Joulumyyjäiset Kellokosken K-supermarketin pihalla
MUU OSALLISTUMINEN
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18.10.2020 Eläkeläisten kirkkopyhä Kellokoskella
KERHOTOIMINTA
Kaikissa alla selostetuissa kerhoissa oli pitkiä taukoja pandemiatilanteen vuoksi.
Senioritanssien ryhmä kokoontui kerran viikossa keskiviikkona, vetäjänä Marja Ylhäinen.
Samassa yhteydessä pidetty tuolitanssi jatkui myös. Kerhossa ohjaajina toimivat lisäksi Lyyli
Sela, Raisa Karhapää ja Tiina Haapalainen.
Keilaus on jatkunut maanantaisin Järvenpään keilahallissa Kaarlo Matikaisen johdolla, mikäli
halli on ollut avoinna.
Lenkkikerho on jatkunut torstaisin. Liikunnassa on lisäksi osallistuttu Tuusulan kunnan
järjestämään eläkeläisjumppaan Ruukin koulun liikuntasalissa silloin kun sitä on järjestetty.
Askartelu ja käsityökerho: Käsityökerho on toiminut Ritva-Liisa Virtasen vetämänä Kellotuvalla
ja kerhon käteiskassan hoitajana on toiminut Pirkko Koli. Käsityön, askartelun ja rupattelun
lomassa on juotu kahvit. 7-12 tekijän joukosta löytyy monien erilaisten käsitöiden taitajia,
niinpä myyntipöydillämme myyjäisissä onkin ollut kymmenittäin erilaisia tuotteita. Kangaspuut
ovat olleet ahkerassa käytössä. Myyjäiset oli koronan vuoksi pidettävä ulkotiloissa, joten kahdet
myyjäiset pidettiin loppuvuodesta K-Supermarketin pihalla. Suuren kiitoksen ansaitsevat kaikki
arpavoittojen ja leivonnaisten lahjoittajat.
Laulukööri: Laulukööri kokoontui Kaarlo Matikaisen vetämänä 6-10 laulajan voimin torstaisin
maaliskuun puoliväliin saakka, jolloin pandemia pysäytti kerhon koko loppuvuodeksi.
Muistikerho: Muistikerho kokoontui Kellotuvalla 2 kertaa aina kuukauden toinen maanantai.
Osallistujia oli yleensä 8-9 ja muutaman kerran oli jopa 12. Kerhon vetäjinä ovat olleet omat
jäsenet Annikki Isotalus ja Kari Salminen. Muutamat osallistujat ovat käyneet kerhossa
uskollisesti vuodesta toiseen.
Boccia-kerho: Boccia-kerho kokoontui pelaamaan koululla perjantaisin. Osallistujien määrä on
vaihdellut ollen keskimäärin n. 8 henkeä. Kerhon vetäjänä toimi Kirsti Ruislehto ja varalla Pentti
Mankinen. Boccia-kerho pelasi kesäaikaan petankkia tai mölkkyä Roinilan kentällä.
HISTORIIKKI 2010-2020
Yhdistyksen perustamiskokous on pidetty Kellokosken Juhlatalolla 18.9.1970, joten 50 vuoden
ikä saavutettiin vuonna 2020. Valitettavasti jäsenistölle loppuvuoteen suunniteltu juhla jäi
pitämättä pandemian vuoksi. Juhla järjestetään myöhemmin sopivana ajankohtana.
Yhdistykselle on laadittu historiikki vuosilta 1970-2010. Juhlavuoden kunniaksi yhdistykselle
laadittiin historiikki myös vuosilta 2010-2020. Historiikkiä valmisteli työryhmä: Kirsti Ruislehto,
Pentti Sandberg ja Kaarlo Matikainen. Oikolukijana toimi Terhi Kostiainen. Historiikkiä
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painatettiin 250 kpl tarkoituksena jakaa se jäsenille 50-v juhlassa, joka
toteutuu nyt sitten myöhemmin.
TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen toiminnasta, kokouksista, teatteri- ja virkistysmatkoista ja kaikista tapahtumista on
tiedotettu kuukausitapaamisissa ja lehtien Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko yhdistyspalstoilla. Sääntömääräiset kokoukset on myös julkaistu maksullisilla palstoilla.
Tiedottamisessa on myös hyödynnetty yhdistyksen nettisivuja
www.kellokoskenelakelaiset.yhdistysavain.fi, joilta löytyy runsaasti tietoa yhdistyksen
toiminnasta, mm. ajantasainen tapahtumakalenteri.
TALOUS
Yhdistyksen tuotot ovat koostuneet jäsenmaksuista, Tuusulan kunnan avustuksesta ja
myyjäisten tuotoista. Vuosittain tuotot vaihtelevat. Suurimmat menoerät ovat olleet retkien
avustaminen ja tapaamisten kahvitukset. Taloustilanteesta on raportoitu hallituksen
kokouksissa vuoden aikana.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Senioritanssijat ovat viihdyttäneet ohjelmillaan eri päivätoimintakeskuksissa koko kunnan
alueella ikäihmisiä 6 kertaa keskimäärin 25 hengelle kerrallaan.
YHDISTYKSEN TULEVAA TOIMINTAA
Jatkamme toimintaamme pandemiatilanteen helpottuessa aktivoimalla uusia jäseniä liittymään
yhdistykseemme. Kannustamme jäsenistöä uusiin toimintoihin sekä tiedotamme
ajankohtaisista asioista kuukausikokouksissa, unohtamatta liikuntaa, teatteri- ja
virkistysmatkoja.
Syksyllä 2020 yhdistys täytti 50 vuotta, mutta suunniteltu juhla jäsenille peruuntui
koronapandemian vuoksi. Juhla tullaan joka tapauksessa pitämään kunhan pandemiatilanne
sen sallii.
Kellokoski, 14.02.2021
Tiedot koonnut
pj. Kirsti Ruislehto
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