KelA SEURATIEDOTE 2012

SEURAN 86. TOIMINTAVUOSI ON
HISTORIALLINEN, KelA SAA JÄRJESTÄÄ M50
JALKAPALLON SM-TURNAUKSEN
KELLOKOSKELLA 3. – 4.8.2012
23.3.1926 perustetun Woimistelu- ja Urheiluseura
Kellokosken Alku ry:n 86. toimintavuosi on käynnistynyt
tietysti liikunnan ja urheilun merkeissä. Seuramme on
kautta historiansa ollut kylämme keskipiste, niin
urheilullisesti kuin toiminnallisestikin.
Seuratoiminnan kulmakivinä voidaan mainita kaikkien
toimihenkilöiden sitoutuminen joukkueen sekä seuran
asioihin ja myös kouluttautumisen tärkeys on havaittu niin
hallinnolliseen kuin toiminnalliseen osaamiseen. Toinen
toimintaa edistävä piirre on laadukkaamman palvelun
periaate, jota jääkiekkopuolella osoittaa Nuori Suomi
sinetti. Myös jalkapallojaos on valmistellut sinetin vaatimia
toiminnallisia valmiuksia. Näillä tunnuksilla harrastajat
voivat luottavaisin mielin harrastaa mahdollisimman
pitkään omalla kylällä tasokasta ja tavoitteellista
lähiliikuntaa.
Perustamiskokouksessa 1926 hyväksyttyjen sääntöjen
1 § mukaan seuran tarkoituksena on tuottaa jäsentensä
ruumiillisen ja henkisen kehityksen edistäminen urheilun,
voimistelun ja yleensä järkiperäisen ruumiinharjoituksen
avulla. Tätä samaa periaatetta noudattaen myös tämän
päivän johtokunta ja joukkueiden toimihenkilöt toimivat,
talkoohengessä yhteisen hyvän eteen.
Seuran aktiivisesta urheiluhengestä vastaavat johtokunnan
alaisuudessa toimivat lajijaokset. Jaokset vastaavat lähes
18 joukkueen ja kahden lajikoulun toiminnasta sekä
joukkueiden noin 360 aktiivijäsenen liikunnasta ja
harrastemahdollisuuksista.
Seuran ensimmäiset lajit olivat yleisurheilu ja hiihto, joista
yleisurheilussa oli ensimmäiseksi kilpailutoimintaa. Pian
perustamisen jälkeen voimistelu valtasi jalansijaa ja paini
alkoi ottaa ensimmäisiä tapahtumiaan molskin pinnassa.
Paini teki aikoinaan Kellokosken Alun tunnetuksi kautta
maan. Palloilulajien suosio lisääntyi 1950-lvulla ja alkoivat
ilmestyä osaksi seuran toimintaa. Seuran perustamisvuonna
85 vuotta sitten seuran johtokunta päätti hankkia maata
oman urheilukentän rakentamiseksi, joka oli seuran
hallussa ja ylläpidettävänä aina vuoteen 1956, jolloin
Tuusulan kunnanhallitus teki päätöksen ostaa Kellokosken
Alulta urheilukentän kunnan yläpidettäväksi.
Tämän päivän lajeina Kellokosken Alussa ovat jalkapallo
ja jääkiekko. Ensimmäinen jalkapallo-ottelu on pelattu
Jokelan Kisaa vastaan vuonna 1940 ja varsinaisesti
jalkapallo lajina tuli mukaan seuran toimintaan 1950 luvun
alussa siten, että toimintavuotena 1951 menestyksenä tuli
15-vuotiaiden piirimestaruus. Vuonna 2011 KelA:n M50
voitti Suomen mestaruuden seniorijalkapalloilussa.

Jääkiekko tuli mukaan talvella 1960 ja toimintaa käynnistettiin sairaalan alueen keskellä olevassa kaukalossa ja
tänään meillä on jäähalli omalla kylällä.
Kellokosken Alun myydessään urheilukentän Tuusulan
kunnalle, päätti johtokunta sijoittaa urheilukentän
myynnistä saadut varat tulevaisuuteen, seuran leiri- ja
lomanviettopaikkaan. Vuonna 1961 hankittiin Heinolan
Paason kylässä olevaan Kelarantaan hirsimökki, jossa
pidetään kevään talkoot 29.4.2012 kello 10.00 alkaen.
Jääkiekko ja jalkapallo ovat muodostuneet ympärivuotisiksi harrastuksiksi ja tämä upea mahdollisuus antaa
lapsille, nuorille ja aikuisille kokeilla ja harrastaa eri lajeja
vuoden ympäri. Lajit ja toiminta tukevat toinen toisiansa
ja tämä monipuolinen junioriharrastaminen edesauttaa
elinikäisen liikkumisen periaatteen muodostumista.
Tämä jo poikkeuksellinen tapa monilajiseurana tuottaa
liikuntapalveluja kyläläisille vaatii jatkuvaa keskustelua,
sovittelua ja kompromissien tekoa kaikilta jäseniltämme.
Seuramme on yhteistyössä kunnan liikuntapalvelun
kanssa, panostaen erityisesti lasten ja nuorten urheilun
mahdollistamiseen sekä urheilupaikkojen kehittämiseen.
Maamme urheilun tulevaisuutta pohtineessa ryhmässä
yhtenä seura- ja kilpailutoiminnan kehitysnäkymänä on
esitetty monilajiseurojen määrän lisäämistä Suomeen,
joten olemme seuratyön näkökulmasta kehityksen kärjessä
edelleen.
Kuluva vuosi on Kellokosken liikuntapaikkojen ja sen
liikuntamahdollisuuksien parantamisen ja kehittymisen
näkökulmasta tärkeä vuosi. Vuoden aikana toteutetaan
Kunnan liikuntatoimen johdolla kylälle
liikuntapaikkasuunnitelma, joka ohjaa toimintojen ja
suoritusmahdollisuuksien suunnittelua ja toteutumista
seuraavan 15 – 20 vuoden ajan. Nyt on aika tuoda toiveita
johtokunnalle ja vaikuttaa tulevaisuuteen.
Kiitos kuuluu kaikille joukkueiden toimihenkilöille,
äideille ja isille sekä mummoille ja vaareille, jotka ovat
antaneet tukensa ja panostuksensa joukkueen ja seuran
toiminnalle. Tämä aktiivinen talkoohenkinen työ
mahdollistaa meidän vireän toiminnan kylällä. Seuramme
tarvitsee jatkossakin aktiivisia toimijoita, jotta voimme
jatkossa kehittyä vaatimusten ja haasteiden edellyttämällä
tavalla. Joukkueiden tavoitteita ja toiminnan periaatteita
asetettaessa tulee aina muistaa harrastamisen
monipuolisuus ja että harrastamaan lähdetään aina
hymyssä suin, rakkaudesta liikkumiseen ja lajiin.

Kyösti Lehtonen
puheenjohtaja

RÄÄVELI

SEURAN JOHTOKUNTA 2012

Rääveli on seuran kesäpaikka Heinolassa, Paason kylässä
noin 130 km Kellokoskelta 5-tien varrella.

Puheenjohtaja Kyösti Lehtonen
kyostile@kolumbus.fi
0400 474773

Rääveliä ovat käyttäneet jo monet jäsenemme 1960-luvulta
saakka ja kunnostustöitä tehdään talkoilla joka kevät- ja
syksy.

varapj

Merja Soosalu
045 1338536
msoosalu@saunalahti.fi

Mökki on jäsenten käytettävissä käyttömaksua vastaan ja
kesän 2012 varauksia hoitaa Antti Mäkelä.

talous

Räävelin käyttömaksut ja ajo-ohjeet löydät seuramme
nettisivuilta seuran esittely – Rääveli.
Nettisivuilla on myös nähtävillä kesän varaustilanne.

Timo Kauranen
040 5806879
timo.kauranen@yle.fi

sihteeri

Antti Mäkelä
040 5282458
antti.makela@helsinki.fi

jäsenet

Ari Maskonen,
050 5675179
ari.maskonen@gmail.com

Keväisin järjestämme Räävelissä talkoot, joiden jälkeen
voi alkaa varauksia tekemään. Ensimmäiset saavat
varauksensa tehtyä jo talkoissa, joten kannattaa tulla
mukaan!
Räävelin talkoot ovat lauantaina 28.4.2012 kello 10.00
alkaen!

Jaana Fingerroos,
0400 430532
jaana@fingerroos.fi

PALAUTTEITA JA IDEOITA
Johtokunnan ulkopuolelta;
Seuran toiminta perustuu liikunnan harrastajiin. Kaikkea ei
voi saada, mutta jos ei koskaan yritä ei voi tietää mitä saisi.
KelA on jäsenenä sekä kaudella 2011 – 2012
puheenjohtajana Tuusulan urheiluseurojen
neuvottelukunnassa, joka jakautuu lisäksi alueellisiin
neuvottelukuntiin. Neuvottelukunta tekee esityksiä
liikuntapaikkarakentamiseen ja kunnostamiseen liittyen ja
antaa lausuntoja liikuntalautakunnalle liikuntaan liittyvissä
asioissa. Kunta pyrkii luomaan olosuhteet tilojen ja
harrastuspaikkojen muodossa. Toiminnan järjestäminen on
pääasiassa ns. kolmannen sektorin eli urheiluseurojen ja
vapaaehtoistyöntekijöiden vastuulla.
Kylällä koetaan tärkeäksi niin lenkkipolut kuin
hiihtoladutkin ja tietysti pienpelikentät eli
lähiliikuntapaikat ovat tärkeitä olla kunnossa.
Käyttäjien palaute, ehdotukset ja ideat ovat tervetulleita
joko seuralle, järjestölle tai suoraan kunnan
liikuntatoimeen.
Palautetta KelA:lle voi antaa suoraan seuran nettisivujen
kautta palaute-painikkeen kautta tai lajijaosten
puheenjohtajille tai seuran johtokunnan jäsenille.
Pyrimme myös ottamaan kantaa ja vastaamaan kaikkeen
palautteeseen mahdollisimman nopeasti.
Seuralla on palaute-postilaatikko jäähallilla kahvioon
vievien portaiden alla sekä varsinainen postilaatikko
terveysaseman edessä olevassa postilaatikkorivistössä.

http://.kellokoskenalku.sporttisaitti.com

jääurheilujaos Janne Talonen
040 3569099
janne.talonen@saunalahti.fi
jalkapallojaos Hans Pirttilä
050 4560108
kellokoskenalkujp@gmail.com
Jalkapallon valmennuspäällikkö
Mika Niemi
0400 954593
niemi@msoynet.com
Jääurheilun junioripäällikkö
Juha Turunen
040 5418276
turunen.juha@elisanet.fi

JÄSENMAKSUT
Aikuiset (yli 15v.)
juniorit (alle 15v.)
kannattajajäsen

25 €
25 € sis.yhden aikuisen
30 € tai muu vapaa summa

Seuran jäsenenä olet oikeutettu osallistumaan
äänioikeutettuna seuran kokouksiin sekä vuokraamaan
kesäpaikka Rääveliä.
Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun ja
lähettämällä yhteystietonsa nettisivujen palaute-laatikon
kautta tai kirjeitse jäähallin palaute-postilaatikkoon.

