Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Raision Rinkka r.y.

Raision Rinkka jatkaa toimintaansa Suomen Latu ry: n latuyhdistyksenä Raisiossa ja
lähiympäristössä retkeilyn ja muun koko perheen luonnossa tapahtuvan kunto- ja
virkistysliikunnan edistämiseksi. Toiminnassa ja tapahtumissa huomioimme Suomen
Ladun YHDESSÄ teemaa - 2018 Sydänliiton kanssa ’polulle sydämellä’ teemalla.
Toiminta-alueet
• retkeily ja liikunta
• järjestötoiminta
• viestintä

Tavoitteet
• ottaa käyttöön uusia
liikuntamuotoja ja
toimintatapoja
• jatkaa hyviksi todettuja
käytäntöjä

Toimenpiteet
• järjestetään retkiä ja tapahtumia esim. melonta-, maastopyöräily-, kevät- ja syysretket
• lasten ja perheiden tapahtumat
• tiistaikävely, maanantaipyöräily
• toimivat verkkosivut ja muu
viestintä
Toiminnan kohderyhmät
Tavoitteet
Toimenpiteet
• jäsenistö
• saada uusia jäseniä
• tuodaan jäsenetuudet esille
• lapset, nuoret ja perheet
• edistää toimintaa lasten ja • järjestetään nuorille ja perheille
perheiden kanssa
suuntautuvia tapahtumia
• Vapepa - Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu
• nykyisten jäsenten ’huolto’ • avustetaan kouluja, päiväkoteja
liikunta- ja ulkoilutapahtumissa
• yhteistyö
• toimiva Vapepa ryhmä
•
mainostetaan Vapepa ryhmää
• yhteistyön ylläpito ja
parantaminen
• järjestetään yhteisiä retkiä ja
tapahtumia
Yhdistyksen sisäinen toiminta Tavoitteet
Toimenpiteet
• johtokunnan kokoukset
• hyvät, toimivat kokoukset • tehdään selkeät kokouskutsut,
pöytäkirjat
• jäsenhankinta ja -huolto
• positiivinen ote
jäsenistöön
• järjestetään tapahtumia kaikille
• retkeilyvälineiden vuokraus
• hyväkuntoiset
• annetaan jäsenille etuja
• lomaosakkeiden vuokraus
retkeilyvälineet
• pidetään retkeilyvälineet ja
• toimivat lomaosakkeet ja
osakehuoneistot kunnossa
tyhjien viikkojen myynti
• markkinoidaan
vuokraustoimintaa
Yhdistyksen ulkoinen toiminta Tavoitteet
Toimenpiteet
• Vapepa = Vapaaehtoinen
• toimiva, kouluttautunut ja • Vapepa ryhmäläiset osallistuvat
pelastuspalvelu
osallistuva Vapepa ryhmä
aktiivisesti koulutuksiin ja
muuhun toimintaan
• yhteistyö latuyhdistysten ja • järjestää yhteisiä retkiä ja
• tehdään yhteistyötä lähialueen
muiden toimijoiden kanssa
tapahtumia
latuyhdistysten ja muiden
• yhteistyö Raision
• hyvä, toimiva suhde
toimijoiden kanssa
kaupungin kanssa
kaupungin eri yksikköjen
kanssa
• osallistutaan tapahtumiin ja
• Hulvelan palvelutalon
talkoisiin
•
sovittu
määrä
ulkoiluttajia
asukkaiden ulkoiluttaminen
• vastuuhenkilön ja ulkoiluttajien
paikalla
välinen viestintä

Viestintä
• verkkosivut
(www.raisionrinkka.fi)
• facebook
• Rinkan blogi
(raisionrinkka.blogspot.fi)
• palautekanavat
• jäsentiedote
• Raisio Tiedottaa lehti
• Rannikkoseutu lehti
• Raision kaup. verkkosivut
Järjestötoiminta
• Suomen Ladun kokoukset
• Lounais-Suomen latualueen
kokoukset

Tavoitteet
• asianmukainen,
ajantasainen ja selkeä
viestintä jokaisessa
kanavassa
• kerätä palautteita
tapahtumista
• jokainen vastuuhenkilö on
”elävä” viestintäkanava
• yhdistyksen näkyvyys
viestinnän avulla
Tavoitteet
• vaikuttaa ja olla aktiivinen
niin Ladun kuin latualueen
kokouksissa

Toimenpiteet
• vastuuhenkilöt hoitavat
kirjallisen viestinnän ja tietävät
tehtävänsä
• nopea vastaus palautteista ja
palautteiden kautta toiminnan
kehittäminen
• mainostetaan toimintaa ja
tapahtumia henkilökohtaisesti
sopivissa yhteyksissä
• viedään jäsentiedote kirjastoon
Toimenpiteet
• osallistutaan ja ideoidaan
• kerrotaan päätöksistä
• toteutetaan sovitut päätökset
• järjestetään uusia tapahtumia
Koulutus
Tavoitteet
Toimenpiteet
• muiden kurssit ja
• osallistutaan järjestettäviin • informoidaan saatavilla olevista
koulutukset
koulutuksiin ja kursseihin
kursseista ja koulutuksista
• omat kurssit
• järjestää kursseja
• tartutaan tilanteisiin
resurssien puitteissa
Hallinto
Tavoitteet
Toimenpiteet
• sääntöjen mukaiset
• saada jäsenet mukaan
• järjestetään kiinnostava esitys
kevät -ja syyskokoukset
kevät- ja syyskokouksiin
kokousten yhteyteen
• yhdistyksen sääntöjen
• tuoda yhdistyksen säännöt • tutustutaan yhdessä sääntöihin
mukainen toiminta
tutuiksi johtokunnalle
• julkaistaan säännöt verkossa
• hallinnosta vastaavat
• toimiva, vastuullinen ja
• sovitaan työryhmät ja vastuut,
puheenjohtaja, johtokunta
aikaansaava ’henkilöstö’
hoidetaan sovitut ’työt’ ja
ja muut toimihenkilöt
vastuut
Toimintapisteet
Tavoitteet
Toimenpiteet
• Pähkinämäen ulkoilumaja
• pitää paikat kunnossa niin • pidetään siivoustalkoita
ja varaustupa
ulkoilumajalla kuin
• huolehtiva majaisäntä ja muu
Friisilässä käyttösääntöjen
• toimistotila ja retkeilyhenkilöstö
mukaisesti
välineiden vuokrauspiste
• jatkuva tiedottaminen vapaista
Friisilässä
• saada retkeilyvälineille ja
lomaosakeviikoista sekä
lomaosakeviikoille
• lomaosakkeet Kiilopäällä,
retkeilyvälineistä
vuokraajat
Äkäslompolossa, Rukalla
• viedään Pajupillin esite ja tieto
• luontoretkinäyttely Pajupilli • tuoda näkyvyyttä
näyttelyn synnystä
luontoretkinäyttelylle
verkkosivuille ja kirjastoon
Talous
Tavoitteet
Toimenpiteet
• jäsenmaksut
• pitää talous tasapainossa
• huolehditaan tarkasta ja
hyvästä kirjanpidosta
• varainhankinta
• jäsenmaksut kohtuullisina
•
tehdään menoista ja tuloista
• korvaukset palveluista
• ottaa osaa talkoihin, joista
asialliset kirjanpitotositteet
yhdistys voi hakea
• avustukset/lahjoitukset
• anotaan mahdollisia avustuksia
korvausta tai avustusta

