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1/2021 KUUKAUSITAPAAMINEN
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Maanantai 17.5.2021 klo 16.30 - 18.00
Kellokosken koulu, Tonkka-Sali
Liitteenä lista paikalla olijoista

Tapaaminen järjestetään terveysturvallisesti. Ei sisään ennen klo 16, koska koulun henkilökunta on vielä
paikalla. Käytössä maskit, käsidesit ja istutaan 2 m:n päässä toisesta henkilöstä. TERVETULOA!
MUISTIO
1

TAPAAMISEN AVAUS
Kellokosken eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Kirsti Ruislehto avasi kokouksen klo 16.30.
Koronapandemian vuoksi ei järjestetä kahvitarjoilua.
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JÄSENASIOITA
● 3.5. jäseniä 211 henkilöä.
● Uudet jäsenet: Harri Stenberg ja Kauko Paldanius
● Jäsenmaksun maksaneita 118, maksua odotetaan vielä 61 henkilöltä. Jäsenmaksu
maksetaan ensisijaisesti pankkiin, mutta tapaamisessakin voi maksun suorittaa.
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IKNE (Ikäihmisten neuvosto)
● Tiesitkö, että kotipalvelua ja niiden tukipalveluja voi saada sosiaalipalveluina
arvonlisäverottomasti? Edellytyksenä on iän tai sairauden aiheuttaman alentuneen
toimintakyvyn vuoksi syntynyt tarve saada sosiaalipalveluja. Lisäksi kotitalousvähennyksen
voi lisätä verotuksessa vähennyksiin. Selostus asiasta tarkemmin tapaamisessa.
● Keusoten geriatrinen keskus hoitaa kotona asuvien, ei kotihoidon piirissä olevien
ikäihmisten muistisairausdiagnostiikan. Keskuksella on itäinen (Kellokoski) ja läntinen
(Paavola Hyvinkää) toimipiste, joissa työskentelee muistisairauksiin perehtyneitä lääkäreitä,
muistihoitajia ja muistikoordinaattoreita.
Muistiasioissa on saatavilla myös ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta sekä
kuntouttavaa toimintaa. Näistä saat lisätietoa ikääntyneiden asiakasohjauksesta.
● Tuusulan kunta on hakenut avustusta ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen malliin ja
haluavat nimetä siihen järjestökumppaneita eri puolilta Tuusulaa. Kunta on pyytänyt
Kellokosken Eläkeläiset ry:tä mukaan hankkeeseen ja hallitus on päättänyt olla mukana.
● Keusoten Koti TV on katsojille maksuton TV-kanava, joka tarjoaa ikäihmisille liikunnallista
etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä
joka arkipäivä klo 11–13. Koti TV näkyy Keusoten jäsenkunnissa antenni-tv:ssä kanavalla 33,
DNA:n kaapeli-tv:ssä kanavalla 66 ja Ålcomin partner-operaattoreiden kanavalla 99. Nettiä
käyttävät voivat seurata lähetystä suorana verkko-osoitteessa: www.kotitv.fi
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MATKAILUTOIMIKUNTA
● Umpimähkä-retki järjestetään 9.9. Retkeen voi jo ilmoittautua.
● Suunnitteilla teatterimatkoja syksyllä.
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SOTE-TOIMIKUNTA
Toimikunta on kokoontunut, laatinut ja lähettänyt kirjelmän Keusoten yhtymähallitukselle sekä
kolmelle johtajalle. Kirjelmässä esitetään joitakin ajatuksia ja kysymyksiä Keusotelle. Lisäksi
esitetään fyysistä keskustelutilaisuutta ja ajatustenvaihtoa lehtikirjoittelun sijaan.
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MUUT ASIAT
● Perinteinen Urputus-tapahtuma pidetään ti 25.5. klo 13-15 Kellotuvalla. Tapahtuma on
pääasiassa piha-alueella säätilan mukaan. Ostoksia voi tehdä sisätiloissa.
● Tuusulan Opiston rehtori Timo Rusasen aloitteesta järjestetään ikäihmisille syksyllä digiopastusta/harjoittelua Kellotuvalla. Kerhot ovat tiistaisin klo 10 - 12. Aloitus 28.9. ja
viimeinen kerta 16.11, pois lukien 12.10. ja 9.11, jolloin muistikerhot.
Tutoreina voi olla kuka vain eikä heille makseta palkkaa. Opastajiksi ovat tässä vaiheessa
ilmoittautuneet Sirpa Viiru, Kirsti Ruislehto, Pentti Raivo ja Tiina Haapalainen. Opastus on
kohdennettu erityisesti ikäihmisille. Oma laite mukaan.
● Pikkujoulupaikaksi on varattu Hotelli Lepolampi pe 10.12. klo 13 alkaen.
● 50-vuotisjuhlaa vietetään to 21.10. klo 13 alkaen.
● Kunnan yhteisötilat ja koulujen liikuntatilat on avattu harrastuskäyttöön. Kässäkerho aloitti
ma 10.5 ja Boccia pe 7.5. Laulukööri ja Senioritanssi aloittavat vasta syyskuussa.
Harrastustoiminnassa eli kerhoissa ja sisäliikunnassa on huolehdittava
terveysturvallisuudesta (maskit, käsidesit ja turvavälit 2 m).
● Kässäkerho osallistuu Tuusula-Viikon ohjelmaan, Elämän kuvat pelto ateljee 19-21.7. Osoite
Tiensuuntie 100, 05400 Jokela. Pellolle viedään erilaisia hahmoja (vrt. Hiljainen Kansa
Suomussalmella).
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SEURAAVA KUUKAUSITAPAAMINEN
Seuraava kokous 16.8. Tarkempi aika ja paikka määräytyy koronatilanteen mukaan.
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TAPAAMISEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Kirsti Ruislehto päätti tapaamisen klo 17.30.

Muistion laati Sirpa Viiru

