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Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Raision Rinkka jatkaa toimintaansa Suomen Latu ry: n jäsenyhdistyksenä Raisiossa ja
lähiympäristössä hiihdon, retkeilyn ja muun luonnossa tapahtuvan kunto- ja virkistysliikunnan
edistämiseksi. Toiminnassa ja tapahtumissa huomioimme Suomen Ladun YHDESSÄ teemaa.
Toiminta – alueet – Raision Rinkka
 järjestää retkeily- ja liikuntatapahtumia, osallistuu järjestötoimintaan sekä tarvittaessa tarjoaa
opaspalveluita ja koulutusta sekä huolehtii tiedotuksesta
 osallistuu aktiivisesti toiminta-alueensa ulkoilualueiden ja -reittien kehittämiseen ja kunnon
seurantaan. Rinkka auttaa myös ulkoilureittien kunnostamisessa ja hoidossa.
 hoitaa Pähkinämäen ulkoilumajaa ja omalla osuudellaan luontoretkinäyttely Pajupilliä
 osallistuu latuyhdistysten Kiilopään ja Äkäslompolon lomaosaketoimintaan
 palvelee jäsenistöä vuokraamalla retkeilyvälineitä.
Toiminnan kohderyhmät
Raision Rinkka järjestää toimintavuonna jäsenistönsä tarpeita palvelevia tapahtumia. Tavoitteena
on edistää toimintaa lasten kanssa ja sen vuoksi Rinkka on omien tapahtumiensa ohella valmis
avustamaan kouluja ja päiväkoteja lasten ja nuorten retkeily- ja liikuntapalvelujen suunnittelussa
ja toteutuksessa. Lisäksi Rinkka järjestää perheliikuntatapahtumia. Muiden yhdistysten, yhteisöjen
ja yritysten palvelutarpeista huolehditaan kysynnän ja resurssien mukaisesti. Lasten hiihtokoulutoimintaa jatketaan. Raision Rinkka osallistuu Raision seudun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
toimintaan. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Raision kaupungin eri yksiköiden kanssa. Yhdistyksen
toimintaan pyritään saamaan mukaan myös nuorempia ikäluokkia.
Retkeily- ja liikuntatoiminta
Raision Rinkka toteuttaa Suomen Ladun toiminta-ajatusta järjestämällä mm. seuraavia
tapahtumia. Rinkka hoitaa Raision kaupungin kanssa sovittuja tapahtumien huoltopalveluita.
 Uudenvuoden hiihto/kävely Pähkinämäen ulkoilumajalle to 1.1.2016
 Lasten (5-7 v) hiihtokoulu la - su 23- 24.1 ja 30.1 - 31.1.2016
 Hiihtoretki Huittisten Harjuhiihtoon su 7.2.2016
 YHDESSÄ Lumikenkäilyä la 13.2.2016
 Suunnistuksen alkeet ja harjoittelu – Älä eksy! huhtikuussa 2016
 Iltaretki lintujen tiirailua Raisiossa ke 27.4.2016
 Metsämörrin retki toukokuussa
 Siivoustalkoot Pähkinämäen majalla ke 18.5.2016
 Kevätretki la 21.5.2016
 Frisbeegolf – tapahtuma toukokuun loppupuolella 2016
 Iltaretki – hortoilu - villiyrtit ti 7.6.2016
 Syysretki la 24.9.2016
 Karevan Kierto polkuretki su 2.10.2016
 Puuroretki Pähkinämäen majalle to 14.12.2016
 Hulvelan palvelutalon vanhusten ulkoiluttaminen
 Erilaisia talkootapahtumia Raisiossa
 Iltaretkiä lähialueelle mm. frisbeeradalle ja luontopoluille
 Sauvakävelyt tiistaisin
 Pyöräilyt maanantaisin toukokuussa ja elokuussa
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Järjestötoiminta
Raision Rinkka
 osallistuu Suomen Ladun ja Lounais-Suomen latualueen toimintaan
 on mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepa – toiminnassa
 edustaa erikseen päätettäessä muissa yhteisöissä tarpeen mukaan
 palvelee jäsenistöä järjestämällä eri aiheisiin perustuvia jäseniltoja ja retkiä
 huolehtii retkeilyvälineiden ja Lapin lomaosakkeiden vuokrauksesta.
Tiedotustoiminta
Tiedotuskanavina käytetään
 jäsentiedotetta ja/tai jäsenkirjettä
 paikallislehtiä, Raisio Tiedottaa – lehteä
 Raision kaupungin tarjoamia tiedotuskanavia
 Raision Rinkan kotisivua www.raisionrinkka.fi.
 Raision Rinkan Facebook ’issa kerromme myös tapahtumista.
Koulutustoiminta
Retkeilyyn liittyvää koulutusta ja opastusta annamme kysynnän ja resurssien mukaan.
Lasten hiihtokoulun hiihdon perustaidoista järjestämme tammi-helmikuussa.
Lisäksi avustamme tarvittaessa muita koulutustapahtumia.
Toimintapisteet
Raision Rinkka
 hoitaa Pähkinämäen ulkoilumajaa ja varaustupaa käyttösääntöjen edellyttämällä tavalla
 huolehtii luontonäyttely Pajupillin retkeilynäyttelyosuudesta sekä näyttelyn aukiolosta
sopimusten mukaisesti.
Raision Rinkalla on käytössä Friisilän päärakennuksen yläkerrassa yhdessä Raisionjokilaakson
luonnonsuojeluyhdistys ry:n kanssa toimisto- ja varastotilaa.
Raision Rinkka osallistuu latuyhdistysten lomaosaketoimintaan Kiilopäällä Inarissa ja Ylläksellä
Kolarin Äkäslompolossa.
Hallinto
Yhdistyksen hallinnosta vastaa syyskokouksessa valittu johtokunta ja puheenjohtaja. Johtokunta
nimeää tarpeelliset toimikunnat ja niiden jäsenet. Lisäksi Pähkinämäen ulkoilumajasta huolehtivat
majaemäntä ja – isäntä.
Talous
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksutuloon, omaan varainhankintaan ja korvauksiin
yhdistyksen antamista palveluista sekä Raision kaupungin yleis-, kohde- ja kulttuuriavustuksiin ja
muihin mahdollisiin avustuksiin.
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