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Raision Rinkka r.y.  Toimintakertomus vuodelta 2015 

 (Hyväksytty 9.3.2016) 

Yleistä 
Raision Rinkka toimii Suomen Ladun jäsenyhdistyksenä Raisiossa ja lähiympäristössä hiihdon, 
retkeilyn ja muun luonnossa tapahtuvan kunto- ja virkistysliikunnan edistämiseksi. Toiminnassa  
ja tapahtumien toteuttamisessa huomioitiin Suomen Ladun vuoden 2015 teemaa YHDESSÄ. 
Järjestettiin mm. retkiä ja erityisesti säännöllisesti sauvakävelyjä sekä polkupyöräilyjä.  
YHDESSÄ teema näkyi myös, kun Rinkka toteutti ja avusti tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa. 
Vuosi 2015 oli Raision Rinkan 36. toimintavuosi. Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 565 jäsentä. 
 

Vuoden 2015 toimintasuunnitelman toteutuminen 
Toiminta-alueet olivat 
1. retkeily- ja liikuntatapahtumien järjestäminen, järjestötoimintaan osallistuminen, 

opaspalveluiden ja koulutuksen tarjoaminen sekä tiedotuksesta huolehtiminen. 
2. osallistuminen ulkoilualueiden ja - reittien kehittämiseen ja kunnon seurantaan sekä 

mahdollisuuksien mukaan niiden hoitoon ja ylläpitoon. 
3. Pähkinämäen ulkoilumajan hoito sekä luontoretkinäyttely Pajupillin hoito Rinkan osuudelta  
4. Kiilopään ja Äkäslompolon loma-osaketoiminta sekä jäsenistölle retkeilyvälineiden vuokraus. 
Kaikki suunnitelmassa mainitut toiminta-alueet toteutuivat.  
 

Toiminnan kohderyhmät olivat 
1. jäsenistöä palvelevat tapahtumat  
2. koululaisten, päiväkotilasten liikunta- ja retkeily tapahtumat 
3. perheliikunta tapahtumat 
4. lasten hiihtokoulun järjestäminen 
5. Raision seudun vapaaehtoiseen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaan osallistuminen 
6. yhteistyö Raision kaupungin eri yksikköjen kanssa 
7. saada yhdistyksen toimintaan mukaan nuorempia ikäluokkia.  
Kaikki toiminnan kohderyhmät toteutuivat. 

 
Retkeily- , liikunta- ja muu toiminta  
Päivä Tapahtuma osallistujia huomioita 

1.1. Uudenvuoden kävely/hiihto Pähkinämäki  56 kohderyhmä 3 

24. - 26.1. Lasten hiihtokoulu, Kerttula 13 kohderyhmä 4. 

31.1 – 1.2. Lasten hiihtokoulu, Kerttula 14 kohderyhmä 4. 

1.2.  Menoa Muksuille tapahtuma 2 kohderyhmä 6. 

7.2. Lumikenkäily tutuksi kurssi 18 Kohderyhmä 1. 

8.2. Hiihtoretki HarjuHiihto   20  kohderyhmä 1. 

10.2. Rinkan Vapepa – ryhmän tapaaminen 13 kohderyhmä 5. 

15. – 22.3. Hiihtomatka, Ylläs 26  

25.3. Sääntömääräinen kevätkokous 21 kohderyhmä 1. 

25.3. Rotkot esitelmä  30 kohderyhmä 3. 

28.3. Vapepa - etsintä 2 kohderyhmä 5. 

16.4. Koululaiset Pähkinämäessä 18 kohderyhmä 2. 

18.4 ja 28.4. Vapepa – seurantakokous ja etsintä 7 kohderyhmä 5. 
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24.4. 5-luokkalaisten luontokisa 3 kohderyhmä 2. 

28.4. Raike- opastus Pajupillissä 2  

4.5.ja 3.6. Vapepa – harjoitus ja seuranta 10 kohderyhmä 5. 

6.5. YHDESSÄ Iltaretki Luonnonmaalle *) 38 kohderyhmä 3.  

9.5. Kevätretki Velkuan Valloitus  36 kohderyhmä 3. 

16.5. YHDESSÄ pyöräretki Härmälän rotkoille *) 22 Kohderyhmä 3 

20.5. Jäsenilta ja talkoot Pähkinämäessä 17 Kohderyhmä 1. 

3.6. Villiyrtti kurssi 16  

14.6. YHDESSÄ kesäteatteri Merimaskussa*) 25 kohderyhmä 3. 

4.8. Melonta tutuksi reissu Aurajoella 12 kohderyhmä 3. 

29.8. Retki Askalaan ja Paimion polulle 14 Kohderyhmä 3. 

3.9. YHDESSÄ Frisbeegolf-kurssi  *) 16 kohderyhmä 3. 

19.9. YHDESSÄ retki Pyhän Katariinan poluille*) 10 kohderyhmä 3. 

26.9. Syysretki Teijon kansallispuistoon 36 Kohderyhmä 3. 

4.10. Karevan Kierto Polkuretki 143 Kohderyhmä 3. 

10.10. Metsämörri -perheretki 20 kohderyhmä 2. 

17.10. Metsämörri – retki alle kouluikäisille lapsille 14 kohderyhmä 2. 

11.11.  Rinkan syyskokous 19 kohderyhmä 1 

27.11. Retki Marrasvalkeisiin 35 Kohderyhmä 1. 

10.12. Puuroretki Pähkinämäkeen 45 kohderyhmä 1. 

*) YHDESSÄ retket tehtiin Armonlaakson vaeltajien kanssa. 
 
Sauvakävelyjä järjestettiin 38 kertaa ja osallistujia oli yhteensä 477 ( kasvu 97 ed. kauteen).   
Pyöräilyjä järjestettiin 10 kertaa ja osallistujia oli yhteensä 89 ( kasvu 28 ed. kauteen). 
Hulvelan palvelutalon asukkaita ulkoilutettiin 18 kertaa. 
 

Retkeily- ja muut tapahtumat/kokoukset kohderyhmittäin  
kpl kohderyhmä 

22 1. jäsenistöä palvelevat tapahtumat /kokoukset 

4 2. koululaisten, päiväkotilasten liikunta- ja retkeilytapahtumat 

13 3. perheliikuntatapahtumat 

2 4. lasten hiihtokoulun järjestäminen 

7 5. Raision seudun vapaaehtoiseen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaan 
osallistuminen 

18 6. yhteistyö Raision kaupungin eri yksikköjen kanssa 

 
Talkootapahtumia oli 35 ja niihin osallistui 228 henkilö/kertaa. 
Eri tapahtumissa vuoden 2015 aikana oli yhteensä 1570 osallistujaa.( kasvua 394 ed. kauteen). 
Vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta kaikki retket ja tapahtumat toteutuivat.  
 

Järjestötoiminta 
- Rinkan edustajat osallistuivat Suomen Ladun liittokokouksiin keväällä ja syksyllä. 
- Rinkan edustajat osallistuivat Lounais-Suomen latu-alueen kevät- ja syyskokouksiin. 
- Rinkan Vapepa – ryhmän yhteyshenkilö hoiti yhteydet ja muu ryhmä oli hälytysvalmiudessa. 
- Pähkinämäessä järjestettiin jäsenilta. 
- Kiilopään ja Äkäslompolon loma-osakkeiden ja retkeilyvälineiden vuokraus jatkui.  
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Lisäksi oli yhteistoimintaa Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten, Lounais-Suomen Latualueen, 
Raision kaupungin ja seurakunnan, Raision seudun vapaaehtoisen pelastuspalvelun, Raision Kuulan, 
Raision Loimun, Turun urheiluliiton ja Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. 
Toimintasuunnitelman mukainen järjestötoiminta toteutui kiitettävästi.  
 

Tiedotus ja viestintä  
Toimintavuoden aikana yhdistys on tiedottanut toiminnastaan jäsentiedotteessa, yhdistyksen 
verkkosivuilla, yhteisöllisessä mediassa (Facebook) sekä Rannikkoseutu-lehdessä. Lisäksi on käytetty 
Raision kaupungin käyttämiä tiedotuskanavia (Raisio tiedottaa -julkaisu ja Raision kaupungin 
verkkosivut). Toimintasuunnitelman mukaisen tiedotustoiminnan katsotaan toteutuneen 
kiitettävästi. 
 
Jäsentiedote 
Jäsentiedote ilmestyi kaksi kertaa vuoden aikana. Se lähetettiin postitse jäsenille sekä latualueen 
yhdistyksille. Lisäksi tiedote oli saatavissa Raision kaupungin yhteispalvelupisteessä ja 
liikuntapalveluissa sekä Pähkinämäen majalla ja luontonäyttely Pajupillissä. Tiedotetta jaettiin mm. 
Harrastemessuilla ja Sykettä Senioreille tapahtumissa. Ne löytyvät myös yhdistyksen verkkosivuilta. 
 
Jäsentiedotteen keskeinen sisältö on yhdistyksen tarjoamat tapahtumat. Tapahtumat julkaistiin 
myös yhdistyksen verkkosivuilla ja Suomen Ladun tapahtumakalenterissa. Lisäksi niitä 
markkinoitiin Facebookissa.  
 
Yhdistyksen verkkosivut 
Yhdistyksen rakenteeltaan ja sisällöltään uusitut verkkosivut julkaistiin 2.2.2015. Uudistustyö 
aloitettiin syksyllä 2014. Rakenne ja aineistot tarkistettiin ja ne siirrettiin uuteen, Datalatu Oy:n 
hallinnoimaan WordPress-ylläpitojärjestelmään. Vanhaan sivustoon verrattuna mm. palautteen 
anto ja ajankohtaisuutisointi onnistuvat nyt paremmin.  Sivustolle liitettiin myös Google Analytics -
seuranta, joka mahdollistaa sivuston liikenteen seurannan hyvinkin yksityiskohtaisesti.  
Google Analyticsin käyttöä varten yhdistykselle perustettiin Gmail-tili, joka mahdollistaa nyt myös 
muiden Googlen tarjoamien työkalujen käytön tarvittaessa. Sivuston muutokset toteutti atk-
suunnittelija, webdesigner Tarja Aittala yhteistyössä yhdistyksen johtokunnan kanssa. Työ tehtiin 
vapaaehtoistyönä. 
 
Toimintavuoden aikana yhdistyksen palautteet ohjautuivat varapuheenjohtajan henkilökohtaiseen 
sähköpostiin. Palautteita sivujen kautta ei saatu.  
 
Yhteisöllinen media: Facebook 
Yhdistys toteuttaa yhteisöllistä viestintää Facebook-kanavassa. Vuonna 2015 julkaistiin 124 uutista, 
jotka pääasiassa markkinoivat yhdistyksen tapahtumia.  Rinkan tykkääjät ovat lisääntyneet vuoden 
aikana huomattavasti. Alkuvuodesta tykkääjiä oli alle 90 ja vuoden lopulla 177 (kasvu 49 %). 
 
Vastavuoroinen viestintä Facebookin kautta on ollut melko rauhallista. Muutamia kysymyksiä ja 
kommentteja esitettiin. Kysymyksiin ja kommentteihin reagoitiin kohtuuajassa. 
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Koulutustoiminta 
- järjestettiin Lasten hiihtokoulu hiihdon perustaidoista. 
- järjestettiin lumikenkäily -, villiyrtti-, melonta- ja frisbeegolf – kurssit  
- Rinkasta osallistui kaksi henkilöä Metsämörri ohjaajan peruskurssille 
- Rinkasta osallistui neljä henkilöä seurojen talous, varainhoito -koulutukseen  
Toimintasuunnitelman mukainen koulutus toteutui kiitettävästi. 
 

Toimintapisteet 
Toimintapisteissä ei ole tapahtunut vuoden aikana muutoksia. Toimintapisteet ovat: 
- Pähkinämäen ulkoilumaja ja varaustupa ja Pajupilli, luontoretkinäyttelyn osuus  
- Friisilän päärakennuksessa toimisto- ja varastotila yhdessä Raisionjokilaakson 

luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa 
- latuyhdistysten kanssa lomaosakkeet Kiilopäällä ja Äkäslompolossa. 
 

Hallinto 
Yhdistyksen sääntöjen mukainen kevätkokous pidettiin 25.3.2015 ja syyskokous 11.11.2015. 
Yhdistyksen johtokunta kokoontui kymmenen (10) kertaa. 
Pähkinämäen majaisäntä ja majan varauksista vastaava ovat hoitaneet tunnollisesti majan asioita. 
 

Talous 
Yhdistyksen taloustilanne on tyydyttävä. Talous perustuu jäsenmaksutuloon ja omaan 
varainhankintaan, korvauksiin yhdistyksen antamista palveluista sekä mahdollisiin Raision 
kaupungin yleis- ja kohdeavustuksiin. Lisäksi Neste Oil Oyj:ltä on saatu lahjoitus.  
 
Raisiossa tammikuun 20 päivänä 2016 

Raision Rinkka r.y. 
Johtokunta 


