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Toimintakertomus 2021
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 on kärsinyt maaliskuussa 2020 Suomeen tulleen koronapandemian
seurauksena. Kunta on AVI:n päätösten perusteella sulkenut yhdistyksen käytössä olleita tiloja aika
ajoin, jolloin kerhojen toiminta on ollut katkolla.
Teatterikäyntejä kyettiin järjestämään vuoden aikana vain pari kertaa. Teatterikäynnit, erilaiset
retket ja tutustumiskäynnit sekä kerhot ovat yhdistyksen ydintoimintaa. Toiminnan vähäisen
tarjonnan vuoksi moni on jättänyt jäsenmaksun maksamatta. Seurauksena on ollut yhdistyksen
jäsenmäärä vähentyminen. Jäsenyyden menettää heti seuraavan vuoden alusta kun jäsenmaksu
on jätetty maksamatta. Jäseniä yhdistyksessä oli 31.12.2021 yht. 217 henkilöä (31.12.2020 yht.
234 hlöä).
Kuukausitapaamisten sekä kevät- ja syyskokouksen pääasiallinen kokoontumispaikka on
Kellokosken koulu, os. Koulutie 7. Pandemian vuoksi otettiin käyttöön myös verkkokokoukset
(Google Meet). Hallitus kokoontui Kellotuvalla sekä verkossa epidemiatilanteen mukaan. Koululla
järjestettiin myös viikoittaiset liikuntakerhot. Yhdistyksen kerhotoiminta tapahtui pääsasiassa
Kellotuvalla, os. Koulutie 20. Kerhoja oli aina silloin kun ko. tiloihin sai mennä. Turvallisuudesta
huolehdittiin käsidesein, maskein ja turvavälein.
Osin pandemiasta johtuen yhdistyksemme on aktivoinut myös jäseniään digitaitojen
kehittämiseen. Tästä syystä yhdistys aloitti vapaaehtoisten jäsentensä voimin digiopastuksen
Kellotuvalla. Apuun saatiin Tuusulan Opisto, josta ammattiopettaja kävi muutaman kerran
opastamassa kerholaisia.
Yhdistyksen varojen hankintaan liittyvää pääsiäismyyjäisiä ei pandemian vuoksi päästy
järjestämään lainkaan. Sen sijaan joulumyyjäiset onnistuttiin järjestämään Kellotuvalla. Sisään
tulijoilta edellytettiin voimassa olevaa koronapassia (saaneet kaksi rokotusta).
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.
HALLITUS 2021
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Kirsti Ruislehto puheenjohtaja, Sirpa Viiru sihteeri, Tiina Haapalainen varapuheenjohtaja,
Tuula Jusslin rahastonhoitaja, Sirkka Jalomäki jäsensihteeri, Arja Erkkilä jäsen, Aulis Koivusara
jäsen, Anja Matikainen ja Veijo Viiru jäsen.
MATKAILUTOIMIKUNTA
Koollekutsujana Anja Matikainen, muut jäsenet Marja Ylhäinen, Heikki Laaksonen ja Risto Saari.
SOTETOIMIKUNTA
Koollekutsujana Kirsti Ruislehto, muut jäsenet Anja Matikainen, Maritta Mitronen, Arja Erkkilä
ja Aulis Koivusara. Toimikunta kävi teams-neuvottelut Keusoten kanssa kolme kertaa. Aiheina
mm. kotona asumista tukevat palvelut, terveyspalveluiden vastaanottotoiminnan tilanne ja
kehittäminen ja hammashuolto. Viimeisessä tapaamisessa Keusote ilmoitti, että jatkossa suoria
palaverejä eläkeläisjärjestöjen kanssa ei järjestetä, vaan viestit kulkevat Ikäihmisten neuvoston
kautta.
KIRJANPITO JA TOIMINNANTARKASTAJAT
Kirjanpitäjänä toimi Sari Mäkynen, varsinaisena toiminnantarkastajana Katja Peltonen ja
varatoiminnantarkastajana Seija Lehtiö.
PIDETYT KOKOUKSET
Sääntömääräisiä vuosikokouksia oli kaksi, kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidettiin
maaliskuussa verkkokokouksena ja syyskokous marraskuussa Kellokosken koulun Tonkka-Salissa.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Jäsenistön kuukausitapaamisia pidettiin 6 kpl, joista
Kellokosken koululla Tonkka-salissa 5 ja Google Meet verkkotapaamisena 1 (19.4.). Tapaamisiin
osallistui pandemiatilanteen seurauksena väkeä vaihtelevasti noin 40 henkilöä. Tapaamisten
alussa oli erilaisia tietoiskuja ja muita tiedotteita.
15.3.2021 Kevätkokous (verkkokokous Google Meet), jossa esiteltiin ja hyväksyttiin vuoden
2020 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä kuultiin toiminnantarkastajan lausunto.
15.11.2021 Syyskokous (Kellokosken koulu), jossa käytiin läpi ja hyväksyttiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä suoritettiin henkilövalinnat vuodelle 2022.
KUUKAUSITAPAAMISTEN TIETOISKUT
19.04.2021 Enter ry:n edustaja Sirkka Leppänen kertoi Digitaitojen opetuksesta korona-aikana.
19.04.2021 Kaavasuunnittelija Lauri Kopponen kertoi Kellokosken kaavasuunnittelusta ja
rakentamisesta.
11.10.2021 Hankekehityspäällikkö Riikka Uusikulku kertoi Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen
kehittämishankkeesta.
TEATTERI JA MATKAT
09.09.2021 Umpimähkä retki Tammela-Humppila seudulle.
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02.10.2021 Teatterimatka Hämeenlinnaan, Hämeenlinnan teatterin esitys “Illallinen”
19.11.2021 Teatterimatka Lahteen, Lahden teatterin esitys “Saituri”
MYYJÄISET ja MARKKINAT JA OMAT TAPAHTUMAT
25.05.2021 Perinteinen Urputus-tapahtuma Kellotuvalla
21.10.2021 Aulis Koivusara järjesti Kulttuurikävelyn eläkeläisille sairaalan alueella
27.10.2021 Hallituksen esteettömyyskävely Kellokoskella. Raportti toimitettu kunnalle.
10.12.2021 Pikkujoulu Espoon Lepolammella
12.12.2021 Joulumyyjäiset Kellotuvalla
MUU OSALLISTUMINEN
17.10.2021 Eläkeläisten kirkkopyhä Kellokoskella
Lisäksi:
● Syksyllä osallistuimme kukkasipulien istutukseen eri kulkuväylien varteen kylällä yhdessä
muiden yhdistysten kanssa.
● Osallistuimme muiden yhdistysten järjestämiin kutsuvierasjuhliin.
● Osallistuimme Ikäihmisten neuvoston (=IKNE) kutsusta Tuusulan eläkeläisjärjestön
puheenjohtajien kokouksiin.
● Kunniajäsenemme Anja Matikainen on toiminut IKNEn puheenjohtajana.
● Osallistuimme yhdessä Lions Club Kellokosken, Lions Club Kellokoski/Annat ja Me
Kellokoskelaiset ry:n kanssa sydäniskurin hankintaan Kellokosken uudelle
K-Supermarketille.
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 Heidi Sainion ja Satu Riikosen 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 kyettiin järjestämään vain ennen joulua.
Suuren kiitoksen ansaitsevat kaikki arpavoittojen ja leivonnaisten lahjoittajat.
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Laulukööri: Laulukööri kokoontui Keijo Väisänen vetämänä 6-10 laulajan voimin keskiviikkoisin.
Muistikerho: Korona peruutti kevään muistikerhot. Muistikerho kokoontui Kellotuvalla syksyllä
3 kertaa kuukauden toisena tiistaina. Osallistujia oli 8-9 hlöä, jotka ovat käyneet kerhossa
uskollisesti vuodesta toiseen. Kerhon vetäjinä ovat olleet omat jäsenet Annikki Isotalus ja Kari
Salminen.
Boccia-kerho: Boccia-kerho kokoontui pelaamaan koululla perjantaisin. Osallistujien määrä on
vaihdellut ollen keskimäärin n. 9 henkeä. Kerhon vetäjänä toimi Kirsti Ruislehto ja varalla Pentti
Mankinen. Boccia-kerho pelasi kesäaikaan petankkia tai mölkkyä Roinilan kentällä.
TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen toiminnasta, kokouksista, teatteri- ja virkistysmatkoista ja kaikista tapahtumista on
tiedotettu kuukausitapaamisissa ja lehtien Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko
yhdistys-palstoilla. 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
Olemme osallistuneet Kellokosken koululla Veripalvelun järjestämän verenluovutustilaisuuksien
kahvitusten hoitamiseen.
Vapaaehtoispohjalta on neljän yhdistyksen jäsenen toimesta annettu syksyllä kuutena tiistaina
klo 10-12 opastusta digitaidoissa. Yhtesityötä on tehty Tuusulan Opiston kanssa. Sieltä on
muutaman kerran ollut paikalla myös opiston opettaja.
Senioritanssijat ovat viihdyttäneet kuluneena vuotena vain yhden kerran Hyvän Tuulen Tuvan
asiakkaita. Vastaavia esiintymisiä on yleensä ollut n. 6 kertaa vuodessa. Koronaepidemia on
hiljentänyt tämänkin toiminnan.
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.

4

KELLOKOSKEN ELÄKELÄISET

RY

Toimintakertomus 2021
Vapaaehtoisten jäsenten antama digiopastus jatkuu ja yhteistyötä Tuusulan Opiston kanssa
syvennetään vuoden 2022 alusta.
Yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa jäsenistölle ei ole kyetty järjestämään pandemian vuoksi. Juhlia on
yritetty järjestää ensin vuonna 2020 ja sitten vuonna 2021, mutta molemmat juhlat jouduttiin
peruuttamaan. Tavoitteena on järjestää juhla vuoden 2022 aikana.
Kellokoski, 4.2.2022
Hallitus
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