Ristiinan Rinkka
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
TOIMINNAN TARKOITUS
Ristiinan Rinkka ry:n toiminta on avointa kaikille ja tavoitteena on edistää kaikenikäisten ulkoilua ja
liikunnallista elämäntapaa ympäri vuoden järjestämällä erilaisia, yleensä luonnossa tapahtuvia
aktiviteetteja sekä kotiseudulla että myös kauempana. Toimintaan osallistuminen ei vaadi
jäsenyyttä yhdistyksessä. Luonnollisesti yhdistyksen monipuolista toimintaa on pyritty esittelemään
monenlaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa uusien jäsenten saamiseksi toimintaan mukaan.
YLEISTÄ VUODEN 2019 TOIMINNASTA
Entiset, suositut ja toimivat toimintamuodot kuten hiihto, patikkaretket, pyöräily ja avantouinti ovat
olleet edellisten vuosien tapaan runkona toimintavuoden suunnitelmissa. Lisäksi syksyllä 2018
aloitetun sauvakävelyryhmän toiminta pyöräilykauden ulkopuolella on jatkunut tänäkin vuonna
keskeytyksettä koko vuoden. Heikon lumi- ja jäätilanteen molemmat kuutamohiihtotapahtumat
jouduttiin perunaan.
Bussiretki tehtiin kuluvana vuonna Puumalaan norppapolulle.
Perhetapahtumana talvikaudella oli osallistuminen yhdessä useiden eri toimijoiden kanssa Ristiinan
Talviriehaan, jossa Rinkan lajeina olivat lumiukkojen teko (”Ulkona kuin lumiukko”) sekä lumikenkäily.
Nämä molemmat olivat erittäin suosittuja kohteita ja keräsivät toimintaan yhteensä 75 henkeä 8:n
ohjaajan opastamina.
Kevään perhepyöräilyteemalla toteutettu ”Unelmien liikuntapäivä” ei sitä vastoin onnistunut saamaan
kovin suurta joukkoa liikkeelle huolimatta monipuolisesta ohjelmasta. Tämä sai hallituksen pohtimaan
perhetoimintamme tulevaisuutta ottaen huomioon Ristiinassa jo monien toimijoiden taholta ennestään
toimivat lasten- ja perheiden ryhmät sekä aktiviteetit . Nuorempia vetäjiä perhetoiminnalle emme ole
löytäneet.
Pienten koululaisten koulutien turvaamisessa ensimmäisenä koulupäivänä oli yhdistyksestä kaksi
jäsentä MLL:n pyynnöstä.”
Uutena tapahtumana toteutettiin lokakuussa Linnaniemen laavulla Suomen Ladun ideoima ilta ”Kutsu
päättäjä ulos”. Tämä ilta onnistui mielestämme erittäin hyvin. Paikalle saatiin kuuden jäsenen lisäksi
aluejohtokunnan puheenjohtaja, kolme jäsentä sekä kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Illan
aikana käytiin makkaran syönnin ja kahvinjuonnin ohessa erittäin hyviä keskusteluja koskien Ristiinan
liikuntapaikkoja ja kehitystä muutenkin.
Perinteinen joulunalustapahtuma Tuomaan tulet Harmosen pihapiirissä sai tänä vuonna
ennätysyleisön nauttimaan jouluisesta tunnelmasta, lyhtypolusta, tiernatyttöjen esityksestä sekä
ennen kaikkea maittavasta joulupuurosta sekahedelmäkeiton kera. Paikalla oli paljon myös ei-jäseniä,
joiden toivottiin kiinnostuvan tulemaan mukaan toimintaamme.
HALLITUS V. 2019
Helena Turkki puheenjohtaja, tiedottaja

Juha Muikku
varapuheenjohtaja
Raija Hartikainen
jäsen, tiedottaja
Maija Harmonen
jäsen
Ritva Heikkilä jäsen, emäntä
Vuokko Himanen
jäsen
Leena Hytönen
jäsen, Latunen-ryhmän jäsen
Tarja Kurvinenjäsen
Asko Partanen
jäsen
Viljo Kalola
Pertti Manninen

varajäsen, rahastonhoitaja, tiedottaja
varajäsen

Eeva Tuominen

sihteeri, Latunen-ryhmän jäsen

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin toiminnan järjestämiseen,
tapahtumien toteuttamiseen ja tehtävien jakoon liittyviä asioita sekä valmisteltiin yhdistyksen yleisten
kokousten asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa 5.11. päätettiin hallituksen jäsenten määrää vähentää yhdellä vuosiksi
2020-2021.
SÄÄNTÖJEN MÄÄRÄÄMÄT KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 24.4 Kylätalo Sampolassa Vitsiälässä ja syyskokous 5.11. samassa
paikassa.
TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT
Yhdistys valitsi järjestäytymiskokouksessa 8.1. seuraavat henkilöt eri toimikuntiin ja työryhmiin:
Työvaliokunta: Helena Turkki, ryhmän pj. Maija Harmonen, Raija Hartikainen, Ritva Heikkilä, Vuokko
Himanen, Pertti Manninen, Asko Partanen ja Eeva Tuominen.
Pyöräilytyöryhmä: Vuokko Himanen, ryhmän pj., Maija Harmonen, Helena Kauppinen, Marja-Leena
Kuhmonen, Tarja Kurvinen ja Juha Muikku.
Perheliikuntatoimikunta: Leena Hytönen, ryhmän pj., Juha Muikku, Asko Partanen ja Eeva
Tuominen
Talviuintityöryhmä: (Jäsenet oli valittu jo talviuintikauden alkaessa 25.9., syyskokouksessa
vaihdettiin ryhmän pj.) Maija Harmonen, ryhmän pj., (tammikuu-toukokuu), Liisa Irene Särkkä pj.
(lokakuu- joulukuu) Keijo Kanerva, Pertti Manninen ja Jouko Skinnari.
JÄSENET JA JÄSENMAKSUT
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 149 (138) jäsentä. Heistä maksaneita 140.
Syyskokouksessa 2018 päätettiin korottaa jäsenmaksuja vuodelle 2019 1,-/jäsen lukuunottamatta
kannattajäsenmaksun alarajaa.
Jäsenmaksut vuodelta 2019 ovat täten olleet: Henkilöjäsen 22,-, Perhejäsenyys 30,-, Nuorisojäsen
ja opiskelijajäsen alle 29 v. 12,-,Rinnakkaisjäsen (1. jäsen toisessa yhdistyksessä)
15,-Yhteisöhenkilöjäsen 278-, Kannattajajäsenmaksun alaraja 100,Suomen Latu hoiti jäsenrekisterin, lähetti jäsenmaksulaskut ja tilitti yhdistykselle tulevan osuuden.
Yhdistyksen jäsenmaksukertymä oli 511,- (462,-)
TOIMINTA JA TAPAHTUMAT
Hiihto ja kävely
23.2. Laturetki Hangastenmaa-Kylälahti
27.5. Iltapatikka Juurisalmi
7.9.
Patikkaretki Puumala Norppapolku

25 osanottajaa
21 ”
20 ”

12.10. Patikkaretki Säynätin retkeilyreitti
Sauvakävelyryhmän kävelyt

10 ”
63 käyntikertaa

Pyöräilyt
2.5.-27.8.
Viikkopyöräilyt
15.9. Pyöräsuunnistus

67 osanottajaa
16 ”

Talviuinti
189
järjestämiskertaa
5.6.

1246 käyntikertaa

Luontokirkko Haukkavuorella

23 osanottajaa

Lasten/perhetapahtumat
17.2.
”Ulkona kuin lumiukko” Ristiinan Talviriehassa
11.5.
Unelmien liikuntapäivä, perhepyöräilytapahtuma
2.10.

Kutsu päättäjä ulos



11.12

Vapaaehtoistoimijoiden jouluinen tapaaminen

17.12.

Tuomaan tulet Harmosen pihapiirissä

83 osanottajaa
20 ”
11 ”
21 osanottajaa
38 osanottajaa

Matkat
Yhdistys ei kuluvana vuonna järjestänyt omia matkoja mutta Savo-Karjalan latualueen järjestämälle
yhteiselle hiihtomatkalle osallistui 14 jäsentä. Lisäksi latualueen kesäretkelle Linnasaaren
kansallispuistoon osallistui 15 henkilöä.
Talkootoiminta
8.7. ja 9.7.
Saunavastatalkoot
19.7.
Ristiinan markkinat
Kahvitukset sotakoululla 2 kertaa
29.4. ja 15.10 Talviuintipaikan talkoot
18.-20.12
Vastojen myynti kolmena päivänä 3 t/päivä

15 ”
14 ”
4 ”
13 ”
6 ”

Talkoisiin on aina saatu tarvittava määrä vapaaehtoisia mukaan eikä yhtään tapahtumaa ole tarvinnut
peruuttaa talkoolaisten puuttumisen vuoksi.
TIEDOTUSTOIMINTA
Tapahtumista on ilmoitettu Ristiinalainen-lehdessä tarpeen mukaan joko maksullisilla ilmoituksilla tai
seurapalstalla. Lisäksi on lähetetty talkookirjeitä sekä sähköposti- ja tekstiviestejä. Tapahtumista on
ilmoitettu myös Suomen Ladun tapahtumat -sivustossa. Joulukuussa lähetettiin kaikille jäsenille
jäsenkirje, joka toimi samalla myös joulutervehdyksenä.
Yhdistyksellä on omat facebook-sivut, joilla myös tiedotetaan kaikista tapahtumista.
TALOUS
Yhdistys ei hakenut kertomusvuonna miltään taholta avustuksia toimintaansa. Yhdistyksen
taloudellinen tilanne on vakaa.
Pankkitilin saldo 31.12.2019 oli 3.828,49 ja kassatilillä 450,00. Kassatilillä olevat varat olivat vastojen
myynnistä saadut varat joita ei saatu tilitettyä tilille ennen vuoden vaihdetta.

Suomenniemen Säästöpankin ja Säästöpankki Optian pankkifuusion myötä yhdistyksen tili on siirtynyt
Säästöpankki Optialle, jonka kanssa on myös tehty uusi yritysverkkopankkisopimus. Palvelumaksut
ovat nyt entistä edullisemmat.
Tuloja kertyi seuraavasti: Myyjäistuotot 577,40 (179,05), talkootoiminta 361,41 (458,54) ja
Ullmax-asujen myynti 253,20 (330,55). Avantopaikan tuotto kattoi kulut ja tuotto oli 177,20 (115,54).
Lisäys johtui siitä että uusia uimareita liittyi joukkoon ja sähkönkulutus oli edellistä vuotta alhaisempaa
leudon talven vuoksi.

Verohallinnon 22.9.2015 antaman päätöksen mukaan yhdistys on saanut ehdollisen vapautuksen
veroilmoituksen antamisesta.
Kertomusvuoden varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet Keijo Kanerva ja Kaija Kilpeläinen
sekä varatarkastajina Leena Hämäläinen ja Rauni Karjalainen.
Ristiina 31.3.2020

_______________________
Eeva Tuominen, sihteeri

