
Kellokosken Eläkeläiset ry:n esittely

Uusien jäsenten info 21.11.2022          Kellokosken koulu, Tonkka-sali



Kellokosken Eläkeläiset ry

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

 Vanhustyön Keskusliiton jäsen (VTKL)



Kellokosken Eläkeläiset ry
Perustettu v. 1970                

Jäseniä 212 / 11.11.2022

Hallitus puheenjohtaja + 8 jäsentä, Kellotupa 

Kevätkokous ja syyskokous.

Jäsenten kk-tapaaminen kuukauden kolmas maanantai koulun 
Tonkka-salissa klo 13 alkaen.  Ei joulu-, kesä- eikä heinäkuussa.  Koulun 
loma-ajat voivat muuttaa aikataulua. Paikalla 50-70 eläkeläistä.

4-henkinen matkailutoimikunta

5-henkinen Sote-toimikunta



Muu toiminta

● Teatterit  ja matkat, n. 8 kpl/vuosi (mm. Umpimähkä-retki, 
tutustumismatkat, liikuntaleiri jne.)

● Myyjäiset ja markkinat ym. omat tapahtumat (Urputus)
● N. 8 kpl/vuosi (mm. ulkoilutapahtumat, joulu- ja 

pääsiäismyyjäiset, pikkujoulu jne.)
● Muu osallistuminen, useita vuodessa (muiden järjestämät, mm. 

kalastuskauden avajaiset , Kellokoski-päivä jne.)
● Monipuolinen kerhotoiminta (7 eri kerhoa)



Askartelu- ja käsityökerho

Kokoontuu Kellotuvalla maanantaisin klo 12-15
Heidi Sainio, Satu Riikonen ja Marina Leppälahti





Keilakerho

Kokoontuu Järvenpään keilahallilla maananaisin klo 16-17
Kaarlo Matikainen ja Urmo Kiiskinen



Senioritanssijat Ketterät

Keskiviikkoisin klo 15.15-17.30 Kellotuvalla
Tiina Haapalainen, Lyyli Sela ja Raisa Karhapää



Boccia

Kokoontuu perjantaisin koulun Patruuna-salissa klo 16-18
Kirsti Ruislehto ja Tapani Peräsalo



Laulukööri

Kellotuvalla keskiviikkoisin klo 14-15
Keijo Väisänen



Muistikerho

Kokoontuu kerran kuussa Kellotuvalla.

Annikki Isotalus ja Kari Salminen



Lenkkikerho

Vetäjä puuttuu.

Lenkille lähdetty tostaisin klo 10 Kellotuvalta



Matkailutoimikunta

Erilaiset konsertti- ja teatteriretket sekä tutustumismatkat
Anja Matikainen, Heikki Laaksonen, Risto Saari



Joka toinen vuosi anotaan tuettu lomareissu yhdistyksen omalle 
ryhmälle. Kuvassa 2017 tuettu loma.



Yhteistyö ja osallistuminen muihin tapahtumiin

Osallistumme keväällä Kellokosken kalastustapahtumaan ja olemme mukana 
Kellokosken joulutapahtumassa. Edellä mainituissa tapahtumissa järjestämme 
askartelu- ja käsityökerhon valmistamien tuotteiden myyntiä,  arpajaisia tms. 
tulojen hankkimiseksi. 

Olemme mukana muiden tuusulalaisten eläkeläisyhdistysten kanssa 
järjestämässä talviliikuntapäivää. 

Lisäksi myöhemmin keväällä jäsenistömme osallistuu Tuusulan kunnan 
liikuntapäivän viettoon.



Sote-toimikunta

Hallituksen nimeämä sote-toimikunta jatkaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen 
sote-palveluiden kehittymisen seuraamista. 

Otamme tarvittaessa kantaa esim. lehtikirjoituksin sote-palveluiden toimivuuteen ja 
kehittämiseen. 

Teemme yhteistyötä erityisesti Jokelan Eläkkeensaajat ry:n kanssa  tuomalla 
äänemme yhdessä kuuluviin Pohjois-Tuusulan sote-palveluiden osalta.



Muuta toimintaa

Kevätkirmaus ”Urputus” vietetään Kellotuvalla Urpon 
päivän tienoilla toukokuussa.  



Muuta toimintaa

Koetamme vaikuttaa myös Tuusulan opiston ikäihmisille sopivaan kurssitarjontaan 
Kellokoskella. Teemme yhteistyötä opiston kanssa erityisesti ikääntyneiden 
digitaitojen kehittämisessä.

Kellokosken Rantasaunalle järjestämme mahdollisuuksien mukaan yhteisiä 
tapahtumia.  

Eläkeläisten kirkkopyhää vietetään Kellokosken kirkossa syksyllä.

Toimintavuoden päätteeksi järjestetään Joulujuhla joulukuun alussa. 



https://kellokoskenelakelaiset.yhdistysavain.fi/
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