
Raision Rinkka r.y.  Toimintakertomus vuodelta 2016 

Raision Rinkka toimii Suomen Latu r.y:n latuyhdistyksenä Raisiossa ja lähiympäristössä retkeilyn ja 
muun luonnossa tapahtuvan kunto- ja virkistysliikunnan edistämiseksi. Toiminnassa ja tapahtumissa 
huomioimme Suomen Ladun YHDESSÄ teemaa. 
Vuosi 2016 oli Raision Rinkan 37. toimintavuosi. Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 557 jäsentä. 
 

Vuoden 2016 toimintasuunnitelma toteutui seuraavasti: 
Retkeily- ja liikunta 

• Uuden vuoden kävelyyn Pähkinämäkeen osallistui 68 henkilöä. 

• Kevätretki Örön saareen 21.5., osallistujia 80; syysretki Marttilan korpeen, osallistujia 25. 

• Iltaretki Maskun rivieralle 10.5., yhdessä Armonlaakson vaeltajien kanssa, osallistujia 21. 

• Tiistain sauvakävelyihin osallistui 498 kävelijää (39 tiistaita – keskiarvo/kerta 12,8). 

• Maanantain pyöräilyihin osallistui 132 pyöräilijää (14 maanantaita – keskiarvo/kerta 9.4). 

• Lintujen tiirailuun 28.4. Raision lahdella osallistui 8 henkilöä. 

• Suunnistuksen alkeita 26.4. opiskeli 17 henkilöä ja osa heistä myös kaksi kertaa maastossa. 

• Villiyrttien hortoiluun 7.6. osallistui 33 henkilöä.  

• Melonta- ja kulttuuriretkeen 27.8. osallistui 11 henkilöä. 

• Nuku yö ulkona 16.9. tapahtumaan osallistui 7 henkilöä. 

• Polulta polulle polkuretki Karevan Kiertoon 2.10. osallistui 115 kulkijaa. 
Lumikenkäilyä ja hiihtoretkeä ei voitu toteuttaa lumenpuutteen vuoksi. Kevääksi suunniteltua  
Metsämörri retkeä ei järjestetty. Muu toiminta retkeilyn ja liikunnan osalta toteutui suunnitelman 
mukaisesti. Örön kevätretki sekä villiyrttien hortoilu saivat odotukset ylittävän osallistujamäärän.  
Vuoden 2016 aikana eri tapahtumiin osallistui yhteensä 1526 henkilöä. 
 Jäsenistölle järjestettiin  

• jäsenilta 18.5. Pähkinämäessä talkoiden merkeissä, osallistui 20 henkilöä 

• jäsentapahtuma 25.8. tutustuttiin Haunisten frisbeegolfrataan, osallistui 19 henkilöä 

• puuroretki 14.12. Pähkinämäen ulkoilumajalle, osallistui 28 henkilöä. 
Jäsenetuna maksettiin kevät- ja syysretkien sekä retken Marrasvalkeille matkakuluja.  
Jäseneduista oli tietoa jäsentiedotteissa, verkkosivuilla ja niistä kerrottiin tapahtumissa. 
Tiedottaminen/viestintä 

• Jäsentiedotteita ilmestyi kaksi (tammikuun ja elokuun alussa). 

• Luontoretkinäyttely Pajupillistä tehtiin esite, jota on jaettu näyttelyssä kävijöille. 

• Raisio tiedottaa lehdessä ja Raision kaupungin verkkosivuilla julkaistiin tapahtumia. 

• Rannikkoseutu lehdessä ilmoitettiin viikoittain tapahtumista ja julkaistiin 2 kokouskutsua.  

• Tapahtumat ja uutiset näkyivät verkossa  www.raisionrinkka.fi . Verkkosivuille on viety 
lomaosakkeiden vapaa/varattu viikot sekä tietoa luontoretkinäyttely Pajupillistä. 

• Facebookissa mainostettiin tapahtumia. (tykkääjien määrä on nyt 226).  

• Erillisiä palautteita kirjattiin 15. Lisäksi Örön retken palautteet 62 kpl tallennettiin erikseen.   

• Rinkan blogissa (raisionrinkka.blogspot.fi) on julkaistu 16 kirjoitusta Rinkan kannosta eri 
retkillä. Kirjoituksia on luettu useita kymmeniä kertoja. Kommentteja on annettu muutamia. 
Rinkan blogissa julkaistiin 30.12. video, jossa yhdistys esittäytyy. 

Tiedottaminen ja viestintä toteutuivat. Kuitenkin palautteiden keräämistä tulee parantaa. 
Örön retkeltä ja lasten hiihtokoulusta pyydettiin erikseen palautteet. Rinkan blogiin kerätään 
tarinoita luonnosta, retkeilystä, liikunnasta ja yhdessä tekemisestä. Lisää juttuja odotetaan 
osoitteessa www.raisionrinkka.fi/blogi/ 

http://www.raisionrinkka.fi/


Koulutuksen tarjoaminen 

• Lasten hiihtokoulu järjestettiin neljänä päivänä 5-7 vuotiaille, osallistujia oli 20. 
Koulutuksiin/kursseihin osallistuminen 

• Tapahtuman järjestäminen kurssiin 21.1.Raisiossa osallistui 3 henkilöä (järj. Liiku ry). 

• Luottamushenkilöiden kurssiin 19.3. Harjavallassa osallistui 3 henkilöä (järj. Suomen Latu). 

• Metsämörri-ohjaajakurssin suoritti yksi henkilö (järj. Suomen Latu). 
Järjestötoiminta 

• Rinkan edustajat osallistuivat Suomen Ladun liittokokouksiin keväällä ja syksyllä. 

• Rinkan edustajat osallistuivat Lounais-Suomen latualueen kokouksiin.  
 
Yhdistyksen sisäinen toiminta 

• Johtokunta piti 8 kokousta, lisäksi työryhmät kokoontuivat Örön retken suunnittelun sekä 
toimintasuunnitelman sekä talousarvion merkeissä. 

• Retkeilyvälineiden vuokrausta hoidettiin kysynnän mukaan. 

• Kiilopään lomaosakeviikkoja oli 9 (vuodessa joka kuudes) ja niistä vuokrattiin 4. 

• Äkäslompolon lomaosakeviikkoja oli 18 (vuodessa joka kolmas) ja niistä vuokrattiin 7.  

• Pähkinämäen ulkoilumajasta huolehdittiin viikoittain. 

• Luontoretkinäyttely Pajupilli oli auki 6 kertaa lapsille ja aikuisille.   
 
Yhdistyksen ulkoinen toiminta 

• Vapepan eli Vapaaehtoinen pelastuspalvelun kokouksiin, koulutuksiin ja etsintöihin osallistuivat 
Rinkan ryhmäläiset (13 henk.). Tapahtumia oli 11 ja osallistujia 30 henk/kertoja Rinkasta.  

• Hulvelan palvelutalon asukkaita ulkoilutettiin 18 kertaa.   

• Yhteistyö Raision kaupungin kanssa  mm. talkoita Menoa muksuille tapahtumissa ja koululaisten 
luontokisassa sekä Haunisten frisbeegolfradan raivaamisessa.  

• Yhteistyö Armonlaakson vaeltajien kanssa mm. iltaretki 10.5 ja hiihtoretki 11.-18.2. Ylläkselle. 
Toimintapisteet  

• Pähkinämäen ulkoilumaja ja varaustupa 

• Friisilässä toimisto sekä retkeilyvälineiden vuokrauspiste 

• Kiilopäällä ja Äkäslompolossa lomaosakehuoneistot 

• Luontoretkinäyttely Pajupilli 
Huolehdimme paikkojen ja välineiden siisteydestä ja turvallisuudesta. 
 
Hallinto ja talous 
Yhdistyksen sääntöjen mukainen kevätkokous pidettiin 9.3. (osallistujia 31) ja syyskokous 2.11. 
(osallistujia 18). 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 yleis-, kohde- ja kulttuuriavustuksiin sekä muihin avustuksiin. 
 
Raisiossa tammikuun 4 päivänä 2017 
RAISION RINKKA r.y.  
Johtokunta 


