
Toimintakertomus vuodelta 2018 Raision Rinkka r.y. 
 
 
Raision Rinkka toimii Suomen Latu ry:n latuyhdistyksenä Raisiossa ja lähiympäristössä retkeilyn ja 
muun luonnossa tapahtumavan kunto- ja virkistysliikunnan edistämisesi. Toiminnassa ja 
tapahtumissa huomioimme Suomen Ladun YHDESSÄ teemaa. Vuonna 2018 yhdessä päivät olivat 
nimeltään Suomen Luonnon päiviä. 
Vuosi 2018 oli Raision Rinkan 39. toimintavuosi. Yhdistyksessä oli vuoden 2018 lopussa 625 jäsentä. 
Toiminta-alueet  

Tavoitteet 

• ottaa käyttöön uusia liikuntamuotoja ja 
toimintakäytäntöjä 

• jatkaa hyviksi todettuja 

Toteutuminen 

• uusia sieniretki, lintujen tunnistus ja 
linturetki ja maastopyöräily, 
metsämielellä- ja muumitapahtumat 

• Vaeltajat – matalankynnyksen ryhmä 

• vanhat retket ja tapahtumat toteutuivat  

Toiminnan kohderyhmät  

Tavoitteet 

• saada uusi jäseniä, nykyisten huolto 

• Vapepa ryhmän innovointi 

• yhteistyön ylläpito ja parantaminen 

Toteutuminen 

• jäsenmäärä kasvoi, lapsille ja nuorille 
järjestimme tapahtumia 

• Vapepa- ryhmä toimi aktiivisesti 

• yhteistyö jatkui ja laajeni latualueelle 

Yhdistyksen sisäinen toiminta 

Tavoitteet 

• hyvät, toimivat kokoukset 

• positiivinen ote jäsenistöön 

• hyväkuntoiset retkeilyvälineet 

• toimivat lomaosakkeet ja tyhjien 
viikkojen myynti 

Toteutuminen 

• kokouskutsut ja pöytäkirjat sekä 
hyvähenkinen asioiden käsittely 

• jäsenille on annettu etuja 

• tapahtumissa jäsenistön huomioiminen 

• retkeilyvälineitä on huollettu  

• lomaosakkeista on tietoa kalenterissa 

Yhdistyksen ulkoinen toiminta 

Tavoitteet 

• toimiva Vapepa ryhmä 

• yhteiset retket ja tapahtumat 

• lähialueen retket eri aikaan 

• hyvä, toimiva suhde kaupungin eri 
yksikköjen kanssa 

• sovittu määrä ulkoiluttajia paikalla 

Toteutuminen 

• Vapepa ryhmästä ja koulutuksista on 
tiedotettu = toimiva yhteyshenkilö  

• yhdessä retkiä Armonlaakson vaeltajien, 
Raisionseudun sydänyhdistyksen ja 
Raisionjokilaakson luonnonsuojelijoiden 
kanssa toteutui 

• osallistuttiin tapahtumiin ja talkoisiin 

• viestintä toimi yhteyshenkilön ja 
ulkoiluttajien välillä 

Järjestötoiminta 

Tavoitteet 

• vaikuttaa ja olla aktiivinen niin Ladun 
kuin latualueen kokouksissa 

 

Toteutuminen 

• osallistuimme kokouksiin ja toteutimme 
ideoituja tapahtumia 



Viestintä 

Tavoitteet 

• asianmukainen, ajantasainen ja selkeä 
viestintä jokaisessa kanavassa 

• kerätä palautteita tapahtumista 

• jokainen vastuuhenkilö on elävä 
tiedotuskanava 

• yhdistyksen näkyvyys viestinnän avulla 

Toteutuminen 

• vastuuhenkilöt ovat hoitaneet 
tiedottamisen asianmukaiset 

• palautteita on pyydetty, mutta niitä on 
saatu huonosti 

• Rinkan tapahtumista on kerrottu 
henkilökohtaisesti sekä viety eri 
kanaviin (facebook, verkkosivut, lehdet) 

Koulutus 

Tavoitteet 

• osallistua koulutuksiin ja kursseihin 

• järjestää koulutuksia ja kursseja 

Toteutuminen 

• Ladun, Latualueen ja Liiku:n 
koulutuksiin on osallistuttu  

• Raision 1. ja 2. luokan oppilaille 
luontoliikuntaa 

Hallinto 

Tavoitteet 

• saada jäsenet mukaan kevät- ja 
syyskokouksiin 

• tuoda yhdistyksen säännöt tutuiksi 

Toteutuminen 

• kokousten yhteyteen on järjestetty 
esityksiä 

• säännöt on viety verkkosivuille  

Toimintapisteet 

Tavoitteet 

• pitää ulkoilumaja ja toimisto kunnossa 

• saada lomaosakkeille vuokraajat 

• saada näkyvyyttä Pajupilli näyttelylle  

Toteutuminen 

• pidetty siivoustalkoot ja majaisäntä 
huolehtii kiitettävästi 

• lomaosakkeille on saatu vuokraajia 

• Pajupillin esite viety verkkosivuille ja 
tapahtumien yhteydessä esitelty 
näyttelyä 

Talous 

Tavoitteet 

• talous tasapainossa 

• jäsenmaksut kohtuullisina 

• osallistua talkoisiin ja hakea avustuksia 

Toteutuminen 

• pidetty hyvää kirjanpitoa 

• laadittu asianmukaiset tositteet 

• osallistuttu talkoisiin, anottu avustuksia 

 
Yhdistyksen sääntöjenmukainen kevätkokous pidettiin 13.3. (osallistujia 20) ja syyskokous 6.11. 
(osallistujia 27). Hallinnosta vastaavat syyskokouksessa valittu johtokunta ja puheenjohtaja. 
 
Yhdistyksen taloustilanne on tyydyttävä. Talous perustuu jäsenmaksutuloon, omaan 
varainhankintaan ja korvauksiin yhdistyksen antamista palveluista sekä mahdollisiin Raision 
kaupungin toiminta-, kohde- ja kulttuuriavustuksiin. 
 
Raisiossa tammikuun 21. päivänä 2019 
RAISION RINKKA r.y. 
Johtokunta 


