Toimintakertomus

Raision Rinkka r.y.

Vuoden 2019 tapahtumat toteutuivat seuraavasti
Retkeily- ja liikunta
• retkiä ja liikuntatapahtumia järjestettiin 31 ja niihin osallistui 822 henkilöä
• sauvakävelyjä 40 kertaa, yhteensä 579 kävelijää; pyöräilyjä 10 kertaa, yhteensä 115 pyöräilijää
Vuoden 2019 aikana eri tapahtumiin osallistui yhteensä 1597 henkilöä.
Jäsenistölle järjestettiin
• jäsenilta/talkoot ja puuroretki Pähkinämäkeen sekä 40 v juhlamatka ja 40 v juhla.
• Jäsenetuna maksettiin kevät- ja syysretkien matkakuluja sekä 40 v juhlan kaikki kulut.
• Jäseneduista oli tietoa jäsentiedotteissa, verkkosivuilla ja niistä kerrottiin tapahtumissa.
Tiedottaminen/viestintä
• Jäsentiedotteita ilmestyi kaksi. Raisio tiedottaa lehdessä ja Raision kaupungin verkkosivuilla
julkaistiin tapahtumia. Rannikkoseudussa ilmoitettiin tapahtumista, julkaistiin kokouskutsu.
• Tapahtumat ja uutiset näkyivät verkossa www.raisionrinkka.fi. Verkkosivuille on viety
lomaosakkeiden vapaa/varattu viikot sekä tietoa luontoretkinäyttely Pajupillistä.
• Facebookissa mainostettiin tapahtumia.
• Rinkan blogissa (raisionrinkka.blogspot.fi) julkaistiin 17 kirjoitusta.
Koulutuksen tarjoaminen
• Mobiilikuvaus kurssi -kuvaaminen luonnossa, 9 henkilöä
• Opastettu melontakurssi 6 henkilöä sekä hyvinvointia luonnosta -kurssi 7 henkilöä
• Raision kaupungin päivähoitolapsille luontoliikuntaa, 9 kertaa Haunisten altaalla
Koulutuksiin/kursseihin osallistuminen
• Vapepa; henkinen tuki kurssi 3 henkilöä. Vapepa; etsintäkurssi 4 henkilöä
• L-S latualue; geokätköily kurssi 16 henkilöä
• Sydänyhdistyksen kanssa; luento ’sydämestä ottaa, onko kyse sydänviasta’. 32 osallistujaa
Järjestötoiminta - Rinkan edustajat osallistuivat Suomen Ladun ja L-S latualueen kokouksiin.
Yhdistyksen sisäinen toiminta
• Johtokunta piti 9 kokousta, lisäksi työryhmät kokoontuivat 3 kertaa ja 40 v juhlatoimik. 4 kertaa.
• Kiilopään lomaosakeviikkoja oli 9 (vuodessa, joka kuudes) ja niistä vuokrattiin 4.
• Äkäslompolon lomaosakeviikkoja oli 18 (vuodessa, joka kolmas) ja niistä vuokrattiin 10.
• Rukan lomaosakeviikkoja oli 4 ja niistä vuokrattiin 2.
• Retkeilyvälineitä vuokrattiin kysynnän mukaan. 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 14 ja osallistujia 32.
• Hulvelan palvelutalon asukkaita ulkoilutettiin 18 kertaa.
• Yhteistyö Raision kaupungin kanssa jatkui talkoiden merkeissä.
• Yhteistyö Armonlaakson vaeltajien kanssa mm. iltaretket 15.5 ja 19.9. sekä hiihtoretki Ylläkselle.
• Yhteistyö Raision Seudun sydänyhdistyksen kanssa Luento’ sydämestä ottaa, onko kyse sydän
viasta’ sekä kävely- tapahtuma 2.5.
• Yhteistyö Raisionjokilaakson luonnonsuojelijoiden kanssa, pöllöretki 5.3. lintujen tiirailua
lintutornilla 17.4. ja syysretki 7.9.
• Yhteistyö lähialueen latuyhdistysten kanssa ’Polulta polulle polkuretki’

Yhdistyksen vuoden 2019 toimintasuunnitelman tapahtumat toteutuivat kiitettävästi.

