Korson Eläkeläiset ry.
TOIMINTASUUNNITELMA 2019
YLEISTÄ
Yhdistyksen sääntöjen mukaan pyrimme toimimaan eläkeläisten edunvalvojana.
Paikallisyhdistyksen tavoitteena on järjestää jäsenille aktiivista ja virikkeellistä toimintaa.
Järjestämissämme tilaisuuksissa voimme toteuttaa itseämme mahdollisuuksien mukaan.
Seuraamme Vantaan kaupungin alueen suunnitelmia ja toteutuksia, ja otamme osaa
myös yhteiskunnallisiin tilaisuuksiin ja ilmiöihin, jotka koskevat eläkeläisiä, heidän
toimeentuloaan, terveydenhoitoaan ja vanhuushoivaan kuuluvia asioita.

KERHOTOIMINTA
Kerhomme toimii syyskuusta toukokuuhun ja kokoontuu Tiistaisin Klo.14 - 16. Pyrimme
järjestämään niihin erilaisia ohjelmia, esitelmiä, vierailijoita, askartelua, tietokilpailuja ja
bingoa, ym.
Lentopallokerho pelaa keskiviikkoisin Korson koululla.
Sisäliikuntana: bocciaa ja pehmomölkkyä.
Kesällä pelaamme keskiviikkoisin Mölkkyä Ankkalammella tai Kuusijärven ulkoilualueella
klo 12.00-14.00.
Näytelmäkerho on tauolla, toiminta aloitetaan, jos esiintyjiä löytyy.

KUORO
Simo Ronkaisen johtama kuoro kokoontuu harjoituksiin kerhopäivinä tiistaisin
Seurakuntakeskuksessa, kirkkosali 2-ssa Klo.12 – 14. Ohjelmistossa iskelmiä,
ikivihreitä, laulelmia sekä joululauluja. Ohjelmistoa esitetään omissa juhlissa, vierailu
käynneillä toisissa kerhoissa.

RETKET, MATKAT, KULTTUURI
Aluejärjestön kylpylämatka Pärnun-Tervis kylpylään 6-13.1.2019.
Muiden yhdistysten vierailukutsuihin pyrimme osallistumaan mahdollisuuksien mukaan.
Teatterivierailuja teemme kiinnostaviin esityksiin, sekä muita päivämatkoja eri kohteisiin.

KOULUTUS
Osallistumme liiton ja aluejärjestön kursseille ja koulutukseen tarjonnan
ja tarpeen mukaan.

TIEDOTUS
Käännä

Syys- ja Kevätkokous kutsut julkaistaan Eläkeläiset-lehdessä.
Jäsenille lähetetään s-postia niille joilla se on ja muille tavallisena kirjepostina.
Ulkopuolisille tiedotamme toiminnasta ja tilaisuuksista liikkeiden ilmoitustauluilla ja
Lumossa, Korsoseuran ilmoitustaululla.
Jäsenkirjeen lähetämme tarpeen mukaan.

JUHLAT
Syyskausi päättyy Joululounaaseen ravintola Aadassa.
Kevätkauden päättää Äitienpäivälounas jossain lähiravintolassa.
Yhdistyksemme muistaa merkkipäiviään viettävää pienellä lahjalla ja kahvitilaisuudella.

KOKOUKSET
Pidämme sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Johtokunta kokoontuu
7-8 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan.
Edustajamme osallistuu Aluejärjestön kevät- ja syyskokouksiin sekä
Aluetoimikunnan ja matkavastaavien kokouksiin.

JÄSENISTÖ
Näkyvyyttä ja tiedotusta tehostamalla pyrimme saamaan uusia jäseniä,
sekä aktivoimaan koko jäsenkuntaamme mielenkiintoisella toiminnalla
ja ohjelmalla.
Syyskokous valitsee uuden Hallituksen, toimioista kova pula, kaivataan ehdottomasti
uusia tekijöitä hallituksen riveihin.

TALOUS
Pyrimme pitämään taloutemme tasolla, jossa maksuvalmius säilyy
ympäri vuoden ja rahaa olisi yllättäviinkin menoihin. Omatoimista
varainhankintaa teemme järjestämällä myyjäisiä ja arpajaisia.
Kerhon kahvikassa ja Bingopelit tuovat osansa myös yhdistyksen kassaan.
Jäsenmaksuksi ehdotetaan samaa 18 euroa mikä oli viime vuonnakin. Toimintatonnia
anomme edelleen.
Korson Aluetoimikunnalta on mahdollisuus anoa avustusta järjestämiimme tilaisuuksiin.
Johtokunnan jäsenille maksetaan pieni puhelin ja kopiointi korvaus.
Jäseniä tuemme mahdollisuuksien mukaan matkojen kustannuksissa.
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