Me Kellokoskelaiset ry

TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 2016
Johdanto
Me Kellokoskelaiset ry on vuonna 1982 perustettu, puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka
toiminnan tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden
pohjalta, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,
kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden
voimistuminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Yhdistyksen verkkosivut
toimivat osoitteessa. http://meke.yhdistysavain.fi/.
Yhdistyksellä oli jäseniä 129. Jäsenmaksun suuruus oli 10 euroa ja kannatusjäsenmaksu oli 20
euroa.
Johtokunta ja toiminnantarkastus
Johtokuntaan kuului vuonna 2016 Hannu Helasvuo, Heidi Ikonen, Jorma Juntunen, Marjut Karhula,
Harri Kämäräinen (rahastonhoitaja), Anita Mäntynen-Hakem, Kaarina Pethman
(varapuheenjohtaja), Matti Ripatti, Harri Stenberg (sihteeri, kirjanpito), Ildikó Szigethy, Liisa Palvas
(puheenjohtaja). Johtokunta kokoontui vuonna 2016 12 kertaa.
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimivat Seppo Fagerström ja varalla oli Salme Kaltto.
Yleistä Kellokoskella
Useat kylän yhdistykset viettivät vuonna 2016 juhlavuottaan; Kellokosken Alku ry ja Kellokosken
VPK ry täyttivät 90 vuotta, sekä Kellokosken Yrittäjät ry 40 vuotta loppuvuodesta. Kylän suuret
rakennushankkeet etenivät vuoden aikana; Roinilassa päiväkodin rakentuminen ja valmistuminen,
sekä Kellokosken koulun laajennuksen suunnittelun eteneminen ja aloittaminen juuri ennen
vuodenvaihdetta, samassa yhteydessä Koulutien linjaus muutettiin. Keravanjoen pohjapadon
rakentaminen aloitettiin keväällä ja samalla vanhaa patoa kunnostettiin. Keskustan osakaava
valmistui ja käsiteltäneen vuoden 2017 uudessa valtuustossa. Kylän sisäänajoteille saatiin Ruukin
historialliselle tehdasalueelle ohjaavat Hannunvaakuna-kyltit. Kellokosken sairaalan toimintojen
lopullinen siirto lykkääntyi vuoteen 2023.
Tiedottaminen
Yhdistys on tiedottanut toiminnastaan virallisten MeKe-verkkosivujen lisäksi lehdissä (kevät- ja
syyskokoukset), keväisellä vuositiedotteella ja Facebookin Me Kellokoskelaiset-sivujen välityksellä.
Vuositiedote muokattiin uuteen muotoon ja myös sen jaossa kokeiltiin uutta tapaa, kun saimme
Nooa Säästöpankin tukemana kirjeen lähetettyä postin välityksellä. Tiedotteen kustannukset saatiin
katettua yritysten kannatusilmoituksilla. Yhdistysavaimessa olevaa suljettua jäsenrekisteriä ja sen
sähköpostiosoitteita käytettiin tiedottamisessa vuoden aikana. Näiden lisäksi tapahtumista on
ilmoitettu alueen ilmoitustauluilla, kaupoissa, kahviloissa ja kirjastossa tapahtumaluettelolla sekä
erillisillä ilmoituksilla.
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Tapahtumat
Kotiseutuyhdistys Me Kellokoskelaiset ry:n 34. toimintakauden aikana järjestettiin jälleen useita
kylätapahtumia. Jo perinteeksi muodostuneet Vapun vastaanottajaiset 30.04.2016, Piknik-konsertti
24.7.2016 ja Tuomaasta Nuuttiin –tapahtuma 22.12.2016 järjestettiin tänäkin vuonna yhteistyössä
muiden yhdistysten kanssa. Sääntömääräiset kokoukset eli kevätkokous pidettiin 16.3.2016 ja
syyskokous 16.11.2016.
Lisäksi yhdistys oli järjestäjänä tai osallistui seuraavissa tapahtumissa:

-

Kalastustapahtuma 21.5.2016

-

kolmas Kellokoskipäivä järjestettiin 3.9.2016 yhdessä usean muun alueen toimijan kanssa.
Tapahtuman suojelijaksi kutsuttiin Rauli Åhs. Tapahtumaan osallistuvat Tuusulan
seurakunta, Kellokosken alueneuvosto, Tuusulan kunnan liikuntavaunu ja Kirjastoauto
Kirre, Kellokosken VPK ry, Kellokosken Eläkeläiset ry, Kellokoskiseura ry, LC Kellokoski, LC
Kellokoski Annat, Linjamäen Vanhemmat ry, Ruukin Saviset ry, Kellokosken
Naisvoimistelijat ry, MLL Kellokoski, Partiolippukunta Kellokontiot, Kellokosken Martat ry,
Kappelikuoro. Ohjelmaan sisältyi yhdistysten toiminnan esittelyn lisäksi Taikuri Valtterin
esitys, liikuntaesityksiä, musiikkia, yhteislaulua, MeKe:n järjestämä kotiseutupolku,
lastenvaatekirppis, Lothar Mallonin valokuvanäyttely. Paikalla olivat myös yhdistystämme
tukeneet Säästöpankki Nooa ja MamasMade Oy.
Joulukadun avajaiset 26.11.2016; Meke ei osallistunut iltatapahtumaan vaan jalkautui KSupermarket Kellokosken pihalle esittelemään toimintaansa, myymään kirjoja, mausteita ja
makkaraa
Ruukin yritysten järjestämä joulutapahtuma lauantaina 4.12.2016

-

-

Muuta toimintaa
Ruukin tehdasmuseo
Tekstiilitaiteilija Riitta Liski ja MeKe suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä Maijan Kammarin
eteistilaan Ruukin tehdasmuseon. Museoon koottiin tehtaalla valmistettuja tuotteita. Museoon
saatiin lainaksi ja lahjoituksena runsas määrä erilaista materiaalia. Museon avajaiset olivat
Kellokosken kalastustapahtuman päivänä 17.5.2016. Kesän ja syksyn aikana näyttelyssä vieraili yli
2000 Ruukin tehtaan historiasta kiinnostunutta.
Patonäyttely (padon luona oleva ikkuna)
Patonäyttelyn perustana on aina Kellokosken tehtaan historia ja tuotanto. Ikkunaa somistetaan
alueen toimijoiden ja Meken toimesta. Padon rakennusaikana ikkunassa oli padon havainnekuva.
Järjestötuvan hallinnointi
Yhdistysten yhteisen kokoontumispaikan hallinnointi jatkui entiseen tapaan. Tuvalle ostettiin uudet
matot vanhojen ja epäkäytännöllisten räsymattojen tilalle. Järjestötupa sai lahjoituksena
Heiluhännät ry:ltä pölynimurin. MeKe hallinoi edelleen hankintoja ns. Järjestötupa-tilin kautta.
Hankintoihin on haettu Tuusulan kunnanhallitukselta toiminta-avustusta vuosittain. Kunta maksaa
Järjestötuvan vuokran suoraan kiinteistön omistajalle.
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Rantasaunayhdistys ry
Yhdistyksen tarkoituksena on hallinnoida ja vuokrata Kellokosken Rantasaunaa. Yhdistykseen
kuuluvat Kellokosken VPK ry, Kellokosken Alku ry, Kellokosken Kalastuskunta, Kellokosken MLL ry,
Me Kellokoskelaiset ry, Tuusulan Purjehtijat ry ja Tuusulanjärven Urheilukalastajat ry. MeKen
edustajina yhdistyksen hallituksessa toimivat Harri Kämäräinen (jäsen) ja Kaarina Pethman
(varajäsen).
Edellä mainitun, yhdistykselle vakiintuneen toiminnan lisäksi vuoden mittaan
-

-

järjestettiin jäsentapaaminen Rantasaunalla ja kutsuttiin jäseniä osallistumaan yhdistyksen
johtokunnan kokouksiin
osallistuttiin Kylä kasvaa Kellokoskella-asukasliikkeen avauksen; MeKe kävi esittäytymässä
lavaviljelytilaisuudessa
MeKe kävi MLL Kellokosken kutsumana esittäytymässä MLL:n perhekerhossa
osallistui Kotiseutuliiton Vuoden Kotiseutuyhdistys-kilpailuun
järjesti 21.7.2017 kotiseutukierroksen yhdessä Tuusulan Museon Jaana Koskenrannan
kanssa. Kotiseutukierros oli osa Tuusula-viikon kotiseutupolkukierroksia Hyrylässä,
Jokelassa ja Kellokoskella
yhdistyksestä osallistui kaksi henkilöä Kellokosken Yrittäjien järjestämälle
järjestyksenvalvojakurssille

Yhdistyksen tulevaisuus ja alueellinen yhteistyö
Jäsenmäärässä tapahtui voimakas nousu, joten panostus jäsenhankintaan, vuositiedotteeseen ja
yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen eri tavoin on kannattanut. Tuusulan kulttuuritoimi myönsi
1000,00 € yhdistyksen tapahtumakuluihin, summa on korvamerkitty Piknik-konserttiin, Vapun
vastaanottajaisiin ja Tuomaasta Nuuttiin-iltaan. Yhdistys pyrki toimintavuoden aikana lisäämään
käytettävissä olevia varoja hankkimalla lisää jäseniä ja kannatusjäseniä, myymällä tilaisuuksissa
Kellokoskeen liittyvää kirjallisuutta ja Mamasmade mausteita. Yhdistys kiittää lämpimästi seuraavia
yrityksiä, joilta se sai apua ja tukea: Nooa Säästöpankki, Mamasmade Oy, Kinuskilla, Kiinteistö Oy
Kellokosken tehtaat, Tucasa Oy, K-Supermarket Kellokoski, Kellokosken Apteekki Oy, Kellokosken
Kukkakauppa Oy, Sähköpalvelu Koskela Oy, Rantasaunayhdistys ry, Autokeskus Airport ja Painokiila
Oy. Me Kellokoskelaiset ry on hakenut aktiivisesti yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa ja
yhteistyön voi sanoa lisääntyneen merkittävästi.
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