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Kotiseutuyhdistys Me Kellokoskelaiset ry on vakiinnuttanut asemansa kyläyhteisön keskeisenä toimijana. 
Viime vuonna alkanut projekti ottaa vanha alakansakoulu eli Nuorkka yhdistyskäyttöön toteutui kaavaillusti. 
Yhdistyksen omaa toimintaa kehitettiin toimintakäsikirjan muodossa. Siihen on koottu kattavasti 
yhdistyksen toiminta ja sen järjestämät tilaisuudet. Suurin uudistus oli kuitenkin yhdistykselle uudet 
ajanmukaiset säännöt. Ne hyväksyttiin kahdessa sääntömääräisessä kokouksessa ja otettiin käyttöön sen 
jälkeen. 

Yleisötilaisuuksia pidettiin useita vuoden aikana. Vapun vastaanottajaisten ja Piknik-konsertin lisäksi 
osallistuimme Kalastuskauden avajaisiin ja järjestimme Kelloveneregatan. Ruukin Joulumarkkinoilla olimme 
esittelemässä yhdistyksen toimintaa ja kylän historiaan liittyvää materiaalia. Tuttuun tapaan järjestimme 
Tuomaanpäivän illan kulkueen yhdessä VPK:n ja partiolaisten kanssa. Tapahtumiin osallistui väkeä 
runsaasti, Kelloveneregattaan jopa ennätysmäärä veneitä. Yleisöä viihdytti orkesteri siltatanssien 
merkeissä. 

Muutto uusiin tiloihin tapahtui talkoilla yhdessä muiden yhdistysten kanssa maaliskuun lopulla. Tila on 
kunnan omistama ja hallinnoima. Järjestimme muuttoporukalle ja muille halukkaille yhteisen grillijuhlan 
kesäkuussa. Tilan nimeksi valittiin Kellotupa.  

Yhdistys julkisti valokuvauskilpailun "Kellokoski uusin silmin" ja parhaat otokset palkittiin 
Kelloveneregatassa. Me Kellokoskelaiset ry:n toimesta uusittiin patoikkunan verhot ja yhteistyössä 
seurakunnan ja mm. partiolaisten kanssa ikkunaa on somistettu ajankohtaisin asioin.  

Aloitimme yhdessä Gunilla Carlanderin kanssa projektin, jossa nykyinen Ifolorin Kellovenekirja saatetaan 
uuteen painettuun versioon. Yhdistyksen osuudeksi tulisi painokustannukset. Projekti eteni suunnitellusti ja 
kirja tulee olemaan painovalmis vuoden vaihteen jälkeen. 

Teetimme sairaalan työtoiminnassa vanhoista postikorteista lehtiöitä ja niitä oli myynnissä 
tapahtumissamme. Uutena myyntituotteena myös tuusulalaisen yrittäjän valmistamia Loimu-Lasseja.  

Suunnittelimme uutta vapaaehtoistoimintaa, johon osallistuisi mm. entisiä johtokunnan jäseniä ja muita 
halukkaita. He olisivat apuna tilaisuuksien järjestämisessä ja aktivoisivat kyläläisiä yhteiseen toimintaan. 
Myös nykyisiä hallituksen jäseniä olisi mukana ja vapaaehtoiset osallistuisivat myös kokouksiin 
halutessaan. 

Yhdistyksen hallituksen (entinen johtokunta) jäsenet osallistuivat kunnan ja muiden järjestämiin eri 
tapahtumiin ja kokouksiin vuoden aikana. Kaksi heistä palkittiin ansioituneesta kotiseututyöstä Totti-
pokaalilla. 

Yhdistys kokoontui johtokunnan kokouksiin 10 kertaa toimintavuoden aikana. Kevätkokous pidettiin 27.3. 
Kellokosken yhtenäiskoululla ja kuultiin alustuksena HSL:n linjastosuunnitelma (Jukka-Matti Laakso). 
Syyskokous 27.11. Kellotuvalla ja silloin alustuksen piti yleisötyön amanuenssi Harri Nyman kertoen 
Tuusulan tunnusesineistöstä. Tämän lisäksi työryhmien kokouksia pidettiin muutama vuoden aikana. 

Yhdistyksen tilikausi oli tappiollinen pitkälti kiinnostavien myyntiartikkelien loppumisesta johtuvasta 
ostohalukkuuden laskusta ja uusien hankkimisesta aiheutuvista kuluista. Vuonna 2020 ilmestyvä 
Kellovene-kirja aiottiin aluksi rahoittaa haettavilla avustuksilla, mutta tästä lopulta luovuttiin, sillä haettavissa 
olleet apurahat eivät vastanneet tarkoitusta.  

Kellokoskella 2.9.2020 

Arja Taipale, sihteeri 


