Akaan Seudun Ruskat ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
TAVOITEOSA
Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja ylläpitää jäsentensä fyysistä ja
henkistä kuntoa. Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä
viranomaisten , paikallisten eläkeläisjärjestöjen ja muiden kolmannen
sektorin tahojen kanssa.
Yhdistys järjestää tapahtumia, matkoja ja retkiä ensisijaisesti kotimaahan,
mutta myös ulkomaille. Kuukausikerhoissa, jotka kokoontuvat joka
kuukauden toisena torstaina klo 11, annetaan tietoa ajankohtaisista
asioista eri alojen asiantuntijoiden välityksellä ja keskustellaan jäsenten
esille ottamista aiheista. Kuukausikerhojen lisäksi on pienkerhotoimintaa
ja kokouksia joka kuukauden neljäntenä tiistaina ja ensimmäisenä ja
kolmantena perjantaina. Kokoontumisajankohdat määräytyvät
kaupungilta saatavien kokoontumistilojen mukaan.
Yhdistyksen toimintaa pyritään kohdistamaan myös sellaisiin ikäihmisiin,
jotka eivät iän tai sairauden aiheuttamien esteiden vuoksi voi osallistua
yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Pyritään toimimaan aktiivisesti
kaupunkiin ja muihin yhteiskunnallisiin päättäjiin päin joko yksin tai
yhdessä muiden yhteisöjen kanssa, jotta ikäihmisten edut ja palvelut
tulisivat Akaassa hyvin hoidetuksi.
TALOUS
Erittäin merkittävä tekijä yhdistyksen toiminnan kannalta on vakaa talous
ja varainhankinta.
Yhdistyksen tulolähteet ovat
- jäsenmaksut
- Akaan kaupungin yleisavustus
- Ruskaliiton tuet
- kahvi- ja arpajaistulot
- erilaiset satunaiset tulot
Varainhankinnan tuloksellisuus on täysin riippuvainen jäsenten
aktiivisuudesta ja osallistumishalukkuudesta erilaisiin tempauksiin.

KUUKAUSIKOKOONTUMISET
Tammikuu kokoontuminen Sampolassa 13.1.2011 klo 11. Vieraana
Akaan kodinhoidonohjaaja Eija Kauranen
Helmikuu

kokoontuminen Sampolassa 10.2.2011 klo 11. Vuosikokous

Maaliskuu kokoontuminen Sampolassa 10.3. 2011 klo 11. Vieraana
luontaisterapeutti Sinikka Aronen
Huhtikuu

kokoontuminen Sampolassa 14.4.2011 klo 11. Vieraana
Kylmäkoski-Seura ry

Toukokuu

kokoontuminen Sampolassa 12.5.2011 klo 11.Kevätjuhla

KESÄ-, HEINÄ-, ELOKUUSSA KOKOONTUMISET MATKA- JA
RETKIOHJELMAN MUKAISESTI
Syyskuu

kokoontuminen Sampolassa 8.9.2011 klo 11. Aihe avoin

Lokakuu

kokoontuminen Sampolassa 13.10.2011 klo 11. Aihe avoin

Marraskuu kokoontuminen Sampolassa 10.11.2011 klo 11. Aihe avoin
Joulukuu

JOULUJUHLA 8.12.

SUUNNITELLUT MATKAT, RETKET JA MUUT TAPAHTUMAT
Tammikuu pe 14.1.Kulttuuritalo Laaksola, Ari Yrjänän veistosnäyttely
Helmikuu

su 6.2. Tampereen Tuomiokirkko ”Kynttiläkirkko”

Maaliskuu su 13.3.Toijalan Näyttämö “ Juoruja”
-.3. Ruskan lauluryhmän vierailu
Huhtikuu

ke 27.4.Retki Hämeenlinnaan,
Tuulos, Hauho/Lautsia, jossa ruokailu

Toukokuu

pe 6.5. klo 13 Uusien jäsenten INFO Sampolassa
To 19.5. Pietarin risteily

Kesäkuu

ke 8.6. Saariston rengastie, Kustavi- Itiö - Houtskär - Nauvo
Ti 28.6.Pyynikin kesäteatteri “ Rauta-aika “
Toijalan Sataman kesäteatteri
”Tankki Täyteen maallamuuttajat”

Heinäkuu

su 24.7. Kirkkopyhä Harjavallan kirkkoon,
Emil Cederceutzin museo, ruokailu Uotilan tila

Elokuu

Tallinnan risteily

Syyskuu

Syysretki Kylmäkoskelle, Kinnarin museo, Kaukola ym.

Lokakuu

Teatteri

Marraskuu Taidenäyttely
Joulukuu

Joulukonsertti , Tampere Talo

Edellä esitetyn lisäksi mahdollisuuksien mukaan vierailemme
paikallisissa hoitolaitoksissa, vanhainkodeissa ja palvelutaloissa
tervehtimässä niissä olevia yhdistyksen jäseniä ja muita ikäihmisiä.
Hallitus toimeenpanee matkoja, ja retkiä ja tapahtumia toimintavuoden
aikana jäsenistöltä tulleiden toivomusten ja aloitteiden pohjalta. Erityisen
tärkeänä pidetään erilaisten pienkerhojen toimintaa ja uusien kerhojen
käynnistämistä. Ne antavat jäsenille sekä virikkeellistä toimintaa että
sosiaalisia kontakteja torjuen yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Jo edellisenä
toimintavuonna toimineet pienkerhot: ystävien kesken, tarinatupa,
lauluryhmä ja patikkaporukat jatkavat toimintaansa.
Kaikesta yhdistyksen toiminnasta ilmoitetaan Akaan Seudussa
“Yhdistykset toimivat”- palstalla ja kuukausikerhoissa. Tapahtumista voi
kysyä hallituksen jäseniltä, joille voi myös esittää toimintaa kokevia
aloitteita ja retkiä.

TIEDOTUS
Jäsenille tiedotetaan toiminnasta kuukausikerhoissa ja muiden
kokoontumisten yhteydessä , Akaan Seudussa “ Yhdistykset toimivat” palstalla ja kerhoissa jaettavilla tapahtumakalentereilla.
Jäsenmaksujen kerääjät keräävät jäsenmaksuja kerhoissa. Muuten maksut
maksetaan pankkisiirrolla.
HALLITUS

