
Toimintakertomus vuodelta 2020 Raision Rinkka r.y. 
Raision Rinkka toimii Suomen Latu ry:n jäsenyhdistyksenä Raisiossa ja lähiympäristössä  
retkeilyn ja muun luonnossa tapahtumavan kunto- ja virkistysliikunnan edistämisesi.  
Toiminnassa ja tapahtumissa huomioimme Suomen Ladun YHDESSÄ teemaa. Vuonna 2020 
toimimme Sydänliiton kanssa ’polulle sydämellä’ teemalla. Vuosi 2020 oli Raision Rinkan 41. 
toimintavuosi. Yhdistyksessä oli vuoden 2020 lopussa 634 jäsentä. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 11.3. (osallistujia 20) ja syyskokous 10.11. (osallistujia 16). Hallinnosta 
vastaavat syyskokouksessa valittu johtokunta ja puheenjohtaja. 
Raision Rinkka huomioi Covid-19 koronaviruksen aiheuttamat tilanteet kaikessa toiminnassaan. 
 
Yhdistyksen taloustilanne on tyydyttävä. Talous perustuu jäsenmaksutuloon, omaan 
varainhankintaan ja korvauksiin yhdistyksen antamista palveluista sekä mahdollisiin Raision 
kaupungin toiminta-, kohde- ja kulttuuriavustuksiin. 
Toiminta-alueet  

Tavoitteet 
• ottaa käyttöön uusia liikuntamuotoja 

ja toimintakäytäntöjä 
• jatkaa hyviksi todettuja 

Toteutuminen 
• uusia talviuinti ja iltakävely 
• uusi käytäntö meet/ hangouts- palaverit  
• vanhat retket ja tapahtumat toteutuivat 
  

Toiminnan kohderyhmät  
Tavoitteet 

• saada uusi jäseniä, nykyisten huolto 
• Vapepa ryhmän innovointi 
• yhteistyön ylläpito ja parantaminen 

Toteutuminen 
• jäsenmäärä pysyi samana, järjestimme 

tapahtumia kaikille 
• Vapepa- ryhmä toimi aktiivisesti 
• yhteistyö jatkui ja laajeni  

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 
• Luontoretkinäyttely Pajupilliä hoidettu ja 

esitelty tapahtumissa 
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 

Hulvelan palvelutalon asukkaiden 
ulkoilutuksessa 

Toteutuminen 
• Vapepa ryhmästä ja koulutuksista on 

tiedotettu = toimiva yhteyshenkilö  
• yhdessä retket lähialueen yhdistysten 

kanssa toteutuivat 
• osallistuttu tapahtumiin ja talkoisiin 
• viestintä toimii yhteyshenkilön ja Hulvelan 

palvelutalon asukkaita ulkoiluttamassa 
käyvien 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 
• tiedottaminen hoidettu asianmukaisesti 
• palautteita pyydetty, niitä on saatu vuoden 

2020 aikana 14 kappaletta  
• Rinkan tapahtumista on kerrottu 

henkilökohtaisesti sekä viety eri kanaviin 
(facebook, verkkosivut, lehdet ja Raision 
kaup. tapahtumakalenteri) 

Koulutus 
Tavoitteet 

• osallistua koulutuksiin ja kursseihin 
• järjestää koulutuksia ja kursseja 

Toteutuminen 
• osallistuttu Latualueen Lola – pyöräilyyn, 

Varsin Hyvä reittien suunnitteluun ja Liiku 
ry:n kurssille 

• järjestetty mobiilikuvaus- ja eräruokaa 
avotulella kurssit  

Hallinto 
Tavoitteet 

• saada jäsenet mukaan kevät- ja 
syyskokouksiin 

• tuoda yhdistyksen säännöt tutuiksi 

Toteutuminen 
• kokousten yhteyteen on järjestetty 

esityksiä ja kahvitarjoilu 
• säännöt on viety verkkosivuille  

Toimintapisteet 
Tavoitteet 

• pitää ulkoilumaja ja toimisto 
kunnossa 

• saada lomaosakkeille vuokraajat 
• saada näkyvyyttä Pajupilli näyttelylle  

Toteutuminen 
• pidetty siivous- ja hoitotalkoot (maja, tsto) 
• majaisäntä huolehtii majasta ja 

ympäristöstä kiitettävästi 
• lomaosakkeille on saatu vuokraajia 
• Luontoretkinäyttely Pajupilliä on hoidettu 

ja esitelty tapahtumissa  
Talous 

Tavoitteet 
• talous tasapainossa 
• jäsenmaksut kohtuullisina 
• osallistua talkoisiin ja hakea 

avustuksia 

Toteutuminen 
• pidetty hyvää kirjanpitoa 
• laadittu asianmukaiset tositteet 
• osallistuttu talkoisiin, anottu avustuksia 

 
 
Raisiossa helmikuun 9. päivänä 2021       
 
RAISION RINKKA r.y.           
Johtokunta 



 

Toimintakertomus		  Raision	Rinkka	r.y.	
Vuoden 2020 tapahtumat toteutuivat seuraavasti: 
Retkeily- ja liikunta 
• retkiä ja liikuntatapahtumia järjestettiin 31 ja niihin osallistui 822 henkilöä 
• sauvakävelyjä 28 kertaa, yhteensä 490 kävelijää; pyöräilyjä 6 kertaa, yhteensä 76 pyöräilijää. 
Vuoden 2020 aikana eri tapahtumiin osallistui yhteensä 1101 henkilöä. 
 Jäsenistölle järjestettiin  
• useita jäsenilta-talkoita pienryhmissä Pähkinämäessä   
• Jäsenetuna maksettiin tarjoiluja eri tapahtumissa; majalla, kävelyissä ja pyöräilyissä.  
• Jäseneduista oli tietoja jäsentiedotteessa, verkkosivuilla (lomaosakkeet, retkeilyvälineet). 
Tiedottaminen/viestintä 
• Jäsentiedotteita ilmestyi kaksi. Raisio tiedottaa lehdessä ja Raision kaupungin verkkosivuilla 

julkaistiin tapahtumia. Rannikkoseutu lehdessä ilmoitettiin tapahtumista sekä kokouskutsu. 
• Tapahtumat ja uutiset näkyivät verkossa  www.raisionrinkka.fi.  Ajankohtaisia verkkouutisia 

julkaistiin 21 kpl. Verkkosivuilla näkyi lomaosakkeiden vapaa/varattu viikot sekä tietoja 
luontoretkinäyttely Pajupillistä. 

• Rinkan facebookissa mainostettiin tapahtumia – Facebook julkaisuja oli 99 kpl.   
• Rinkan blogissa (raisionrinkka.blogspot.fi) julkaistiin 33 kirjoitusta. 
Koulutuksen tarjoaminen 
• Mobiilikuvaus kurssi - kuvaaminen luonnossa 13 henkilöä 
• Eräruokaa avotulella kurssi 6 henkilöä  
Koulutuksiin/kursseihin osallistuminen 
• Vapepa; etsintäkurssi 7 henkilöä 
• Latualue; vapaaehtoiskoulutus 2 henkilöä ja etäkokous koulutus 6 henkilöä  
• Suomen Ladun luottamushenkilökoulutus 1 henkilö 
• Varsin Hyvä – reittien suunnittelukoulutus 3 henkilöä ja Liiku ry:n kurssi 1 henkilö. 
Järjestötoiminta  
• Rinkan edustajat osallistuivat Suomen Ladun ja Lounais-Suomen latualueen kokouksiin.  
Yhdistyksen sisäinen toiminta 
• Johtokunta piti 8 kokousta ja johtokunnan nimeämät työryhmät kokoontuivat 3 kertaa. 
• Retkeilyvälineitä vuokrattiin kysynnän mukaan. 
• Pähkinämäen ulkoilumajasta huolehdittiin viikoittain. 
• Kiilopään lomaosakeviikkoja oli 9 (vuodessa, joka kuudes) ja niistä vuokrattiin 2. 
• Äkäslompolon lomaosakeviikkoja oli 18 (vuodessa, joka kolmas) ja niistä vuokrattiin 9.  
• Rukan lomaosakeviikkoja oli 4. Kaikki viikot vuokrattiin. 
• Luontoretkinäyttely Pajupilli oli auki 5 kertaa lapsille ja aikuisille.   
Yhdistyksen ulkoinen toiminta 
• Rinkan ryhmäläiset osallistuivat Vapepan eli Vapaaehtoinen pelastuspalvelun kokouksiin, 

koulutuksiin ja etsintöihin. Tapahtumia oli 7 ja osallistujia 16.  
• Hulvelan palvelutalon asukkaita ulkoilutettiin 4 kertaa. Ulkoiluttajia oli yhteensä 22 henkilöä.   
Yhteistyö Raision kaupungin kanssa jatkui talkoissa ja tapahtumissa.  
• Armonlaakson vaeltajien kanssa; hiihtoretki Ylläkselle vko 12. 
• Raision Seudun sydänyhdistyksen kanssa; iltaretki 29.9. 
• Raisionjokilaakson luonnonsuojelijoiden kanssa; pöllöretki 3.3.  
Yhdistyksen vuoden 2020 toimintasuunnitelman tapahtumat toteutuivat tyydyttävästi. 
 


