TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
KOSTEL ry
Vuosi 2019 on Kotkan Seudun Eläke- ja Varhaiseläkeläiset KOSTEL ry:n 46. toimintavuosi.
Yleistä
Toimintavuoden 2019 tapahtumista laaditaan toimintakalenteri, joka julkaistaan VIRIKElehdessä 1/2019 ja netissä www.kostel.fi kotisivuilla.
Vuoden 2019 tuloista pääosa saadaan yhdistyksen jäsenmaksuista, joita hallitus esittää
talousarviossa entiseksi 20,00 euroksi, sekä uusien jäsenten kirjausmaksuksi entistä
5,00 euroa. Muita tuloja saadaan tanssien-, myyjäisten- ja arpajaisten tuotoista. Toimitilojen vuokriin haetaan Kotkan kaupungilta tai mahdollisesti tulevalta ”Sotealueen” maakunnalta avustusta. Aktiivijäsenten yhdistyksen hyväksi tekemällä talkootyöllä on suuri
merkitys yhdistyksemme taloudelle ja uudet talkoohenkiset aktiivijäsenet toivotetaan tervetulleeksi mukaan. Jäsenistön määrää pyritään edelleen lisäämään.
Jäsentilaisuudet ja kokoukset
Toimintavuoden aikana pidetään 7 jäsentilaisuutta Kulttuuritalo Kyminsuussa. Tilaisuuksiin pyritään saamaan mukaan eri aloilta kiinnostavia luennoitsijoita ja tuote-esittelijöitä.
Samassa paikassa pidetään myös sääntömääräiset kokoukset, vuosikokous helmikuussa ja syyskokous marraskuussa. Kodintalolla pidetään hallituksen ja toimikuntien kokoukset, sekä uusien jäsenien tervetulotilaisuus syyskuussa.
Tiedotus
Jäsenlehti VIRIKE ilmestyy 5 kertaa vuodessa, jota myydään jäsenistölle yhdistyksen tilaisuuksissa ja matkoilla. Tiedotus hoidetaan ilmoituksilla Kymen Sanomissa ja Ankkurissa, sekä www.kostel.fi kotisivuilla.
VIRIKE
Lehteä monistetaan viisi eri numeroa 200 kappaletta/numero ja myydään ainakin 180
kappaletta jäsentilaisuuksissa ja matkoilla. Virikkeen sisältö säilyy pääosiltaan samanlaisena kuin vuonna 2018. Lehti monistetaan 20-sivuisena 4-värisenä julkaisuna. Vuonna
2019 esitellään vielä ne kerhot, joita ei tähän mennessä ole käyty läpi. Alkuvuonna kerrotaan myös kaikista niistä edellisen vuoden matkoista, joista ei ole aikaisemmin mainittu.
Uutena tavoitteena on esitellä yksittäisiä jäseniä, myös uusia yhdistykseen tulevia henkilöitä. Tavoitteena on myös saada yhdistyksen tekemiltä matkoilta paitsi kuvia, niin myös
jonkinlaista matkalla mukana olevan henkilön tekstiluonnosta juttujen taustamateriaaliksi.

Lehden tekijäjoukko pysyy neljänä henkilönä. Tavoitteena on hankkia yksi varahenkilö,
joka pystyy tarvittaessa hoitamaan lehden kopioinnin. Lehteen hankitaan ulkopuolisia ilmoittajia, ainakin yksi ilmoittaja lehteä kohden.
Kerhot
Yhdistyksessä toimivat vuonna 2019 itämaisen tanssi, kala, keilailu, kevytliikunta- ja rentoutus, laulu, liikunta, petankki, rivitanssi, senioriliikunta, senioritanssi, sketsi, taide, tanhu- ja Tiffany-kerhot, sekä naistenkerhot Kotkassa ja Karhulassa. Kerhoihin ovat tervetulleita kaikki jäsenet. Kerhojen tilavuokrat maksaa yhdistys. Hallitus tarkkailee kaikkien
kerhojen kustannusten tasapuolista jakautumista osallistujien kesken vuonna 2019.
Kulttuuri- ja kesäpäivät
Yhdistysten välinen kulttuuripäivä pidetään Kotkassa 27.4.2019. Yhdistys osallistuu kulttuuripäivälle ja Lahden Pesäkalliossa 14.8.2019 pidettävälle kesäpäivälle.
Matkat ja retket
Yhdistys järjestää jäsenilleen toimintavuoden 2019 aikana runsaasti erilaisia matkoja ja
retkiä, joiden matkanjohtajina ja vetäjinä toimivat matkailujaoston jäsenet. Tutuksi tulleet
perinteiset teatterit, rosvopaisti tai särä, risteilyt, silakkamarkkina, Lintukoto- ja ruskamatkat järjestetään samoihin aikoihin kuin aikaisemmin. Myös uusia jäsenistöä kiinnostavia matkakohteita pyritään löytämään. Matkat tehdään busseilla, joiden keräilyreitit julkaistaan VIRIKE lehdissä. Lomamatkojen vastuullisena järjestäjänä toimii matkatoimisto.
Yhdistys on hakenut Solaris-lomilta vuodelle 2019 omaa ryhmälomaa tuetulle kuntoutuslomalle. Suuren hakijamäärän takia em. ryhmälomaa ei ole myönnetty. Yhdistys hakee
vielä vuodelle 2019 tuettua ryhmälomaa muilta lomanjärjestäjiltä. Jäseniä kehotetaan
hakemaan suoraan tuettuja kuntoutuslomia niiden järjestäjiltä.
Muut tapahtumat
Toimintavuoden 2019 aikana yhdistys osallistuu Kotkan eläkeläisjärjestöjen ja ikäihmisten neuvoston tapaamisiin, vanhusten viikon tapahtumiin, vanhusten kirkkopyhään ja
muihin paikkakunnalla järjestettäviin jäsenistöä kiinnostaviin tapahtumiin. Yhdistyksen
Pikkujoulut järjestetään maalla marraskuussa ja merellä joulukuussa.
Tanssit ja tanssimatkat
Yhdistys järjestää toimintavuoden 2019 aikana Seurantalo Sammolla iltapäivätanssit
tammi-toukokuun ja syys-joulukuun aikana keskimäärin 2 kertaa kuukaudessa, sekä 2
kertaa kesätanssit Tampsan lavalla. Tansseihin kutsutaan vieraita lähialueiden eläkeläisjärjestöitä ja yhdistyksen tanssia harrastavat jäsenet tekevät tanssimatkoja lähialueelle
noin kerran kuukaudessa.
Loppulause
Yhdistyksen toimintavuosi 2019 päätetään joulukuussa laivaristeilyllä järjestettävään
Pikkujouluun, johon toivotetaan jäsenistö runsaslukuisena tervetulleeksi.

Kotkassa 5. päivänä marraskuuta 2018
HALLITUS

