
Ristiinan Rinkka  

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

 
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 2020 TOIMINNASTA 

 

Kulunut toimintavuosi oli monella tavalla erittäin poikkeuksellinen. Ensiksikin talvi oli niin vähäluminen 

että mitkään alkuvuodelle suunnitellut tapahtumat, kuten laturetki, kuutamohiihto tai 

lumiukkotapahtuma eivät onnistuneet ollenkaan suunnitelmien mukaan. Sovelletulla ohjelmalla olimme 

mukana Ristiinan talviriehassa ja kuutamoiltana käveltiin lumen puutteen vuoksi Linnaniemen laavulle. 

Laturetki jouduttiin peruuttamaan. Sitten maaliskuussa koronapandemia muutti ratkaisevasti myös 

meidän toimintaamme. Talviuintipaikka suljettiin 4.4., käytännön ea-koulutus, toukokuun iltapatikka 

sekä huhtikuun sauvakävelyt ja toukokuun pyöräilyt peruutettiin. Viikkopyöräilyt toteutettiin sitten 

kesäkuun alusta alkaen omatoimipyöräilyinä. Kevätkokous ja muutama hallituksen kokous jouduttiin 

järjestämään etäkokouksina. 

Ristiinalaisten yhteinen kesärieha oli myös peruutettu. Siellä yhdistys on perinteisesti ollut mukana. 

Ristiinan Lions-klubi ei järjestänyt perinteisiä markkinoita, vaan ne järjesti yksityinen yrittäjä. Näille 

markkinoille ei osallistuttu. Saunavastatalkoot saatiin heinäkuussa järjestettyä kahdessa paikassa 

viranomaisohjeita noudattaen, ja vastoja saatiinkin tehtyä ennätysmäärä. Sauvakävelyt aloitettiin 

uudelleen vasta elokuun alussa. Niitä vietiin tällä kertaa monien toivomuksesta eri kylille kuutena 

kertana.  Lisäksi loppukesän ja alkusyksyn aikana saatiin toteutettua suunnitellut patikkaretket Irja 

Hannosen polulle Suomenniemelle, Haukivuoren Häkkilän polulle, Otavan kirkkokiville sekä Säynätin 

lenkille Mikkelin lähimaastoon. Marraskuun alussa sauvakävely toteutettiin tutustumalla yhden 

jäsenemme paneutuvalla ja asiantuntevalla opastuksella kreivinpolkuun ja sen varrella oleviin 

historiallisiin paikkoihin ja niiden menneisyyteen. Todettiin että tämäntyyppisiä, todella kiinnostavia 

kävelykierroksia meidän kannattaa jatkaa, kehittää ja markkinoida jatkossakin. 

MLL:n toivomuksesta kaksi yhdistyksen jäsentä oli taas turvaamassa pienten koululaisten koulutietä 

koulunaloituspäivänä. 

Syksyllä järjestettiin toisen kerran ”Kutsu päättäjä ulos” -tapahtuma nyt Tuomisen rannan tulilla. 

Tapahtuma onnistui hyvin, koska mukaan saatiin mm. Mikkelin kaupungin vt. liikuntatoimenjohtaja 

Tiina Juhola. Hänen sekä aluejohtokunnan pj:n, parin jäsenen sekä muutaman yhdistyksen oman 

jäsenen kanssa saatiin käsiteltyä hyvin monipuolisesti Ristiinan liikuntamahdollisuuksia sekä niiden 

kehittämisajatuksia.  

Kesän aikana vähän helpottanut koronatilanne alkoi taas mennä huonompaan suuntaan vuoden 

loppua kohti. Siitä syystä jouduttiin perumaan sekä vapaaehtoistoimijoiden jouluateria että Tuomaan 

tulet -tapahtuma. 

Vaikka monia suunniteltuja tapahtumia jouduttiin perumaan ja toimintaa on ollut huomattavasti aiempia 

vuosia vähemmän, on yhdistystä pidetty koko vuoden ajan esillä mm. julkaisemalla erilaisia liikuntaa 

käsitteleviä tekstejä Ristiinalainen-lehdessä. 

 



 

 

HALLITUS V. 2020 

Helena Turkki puheenjohtaja, tiedottaja 

Juha Muikku  varapuheenjohtaja 

Raija Hartikainen jäsen, tiedottaja 

Maija Harmonen jäsen, emäntä 

Ritva Heikkilä jäsen, emäntä 

Vuokko Himanen jäsen, kalustovastaava 

Leena Hytönen jäsen, Latunen-yhdyshenkilö 

Asko Partanen jäsen, latuvastaava 

 

Kaija Laitinen varajäsen 

Pertti Manninen varajäsen 

 

Eeva Tuominen sihteeri, Latunen-yhdyshenkilö 

Vuoden lopussa yhdistyksen pitkäaikainen kantava voima, mm. taloudenhoitaja, tiedottaja ja  

avantoasioista vastaava Viljo Kalola päätti merkittävän uransa Rinkan tehtävissä ja uudeksi 

taloudenhoitajaksi valittiin Hannele Takala. Avantoasiat siirtyivät sihteerille ja tiedottamisesta vastaavat 

pj. ja Raija Hartikainen. Samoin pitkäaikainen varapj. Juha Muikku siirtyi sivuun Rinkan hallituksesta, 

uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Raija Hartikainen. 

 

Puheenjohtaja toimii edelleen Suomen Ladun järjestötoimikunnassa sekä valittiin syksyllä kaudelle 

2021-2022 myös Savo-Karjalan latualueen alueyhdyshenkilöksi toimittuaan tehtävässä sitä ennen jo 

väliaikaisena keväästä 2020 alkaen. 

 

Hallituksen kokouksia pidettiin 8 kertaa ja sen lisäksi yksi hallituksen keskustelutilaisuus aiheena 

vapaaehtoistoiminta.  

 

SÄÄNTÖJEN MÄÄRÄÄMÄT KOKOUKSET 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin etäkokouksena 28.4. ja syyskokous 9.11. Vitsiälän 

kylätalossa noudattaen voimassaolevia viranomaisohjeita.  

 

TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT 

Yhdistys valitsi järjestäytymiskokouksessa 8.1. seuraavat henkilöt eri toimikuntiin. Talviuintitoimikunnan 

jäsenet oli valittu uudelle uintikaudelle jo syksyllä uintikauden alussa lokakuussa. 

Talviuintitoimikunta:  Tammikuu-huhtikuu: Liisa Irene Särkkä, pj., Keijo Kanerva, Pertti Manninen ja 

Jouko Skinnari. Lokakuu-joulukuu: Liisa Irene Särkkä, pj. Keijo Kanerva, Pirjo Maaranen ja Jouko 

Skinnari.  

Pyöräilytoimikunta:    Juha Muikku, pj., Helena Kauppinen, Marja-Leena Kuhmonen, Jukka Heikkinen 

ja Merja Pönniö 

Ulkoilutoimikunta (uusi): Helena Turkki, pj., Leena Hytönen, Vuokko Himanen, Kaija Laitinen, Pertti 

Manninen ja Asko Partanen 

Aiemmissa kokouksissa oli jo päätetty työvaliokunnan ja perheliikuntatoimikunnan lakkauttaminen. 

 

JÄSENET JA JÄSENMAKSUT 

Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 139 (149) jäsentä. Jäsenmäärän pudotus vuoden takaisesta johtuu 

suurelta osin siitä, että perhejäsenyyksiä on purettu ja sen myötä muualle muuttaneita nuoria on 

eronnut jäsenyydestä. Yhdistyksen tulevaisuuden haasteena onkin tehostaa jäsenhankintaa, erityisesti 

nuoria jäseniä kaivataan lisää. 

Jäsenmaksut olivat samat kuin vuonna 2019: henkilöjäsen 22,-, perhejäsenyys 30,-, nuoriso- ja 

opiskelijajäsen alle 29 v. 12,-, rinnakkaisjäsen (1. jäsen toisessa yhdistyksessä) 15,-, 

yhteisöhenkilöjäsen 28,- ja kannattajäsenmaksun alaraja 100,-.  

 



 

 

 

Suomen Latu hoiti jäsenrekisterin , lähetti jäsenmaksulaskut ja tilitti yhdistykselle tulevan osuuden. 

Jäsenmaksukertymä oli 458,- (511,-). 

 

TOIMINTA JA TAPAHTUMAT 

Hiihto ja kävely 

Sauvakävelyryhmän kävelyt 16 kertaa    97 osanottajaa 

Patikkaretket      36  ” 

Pyöräilyt     

Omatoimiset viikkopyöräilyt   104 ” 

 

Teemapyöräily (Puntalan kartano)       9 ” 

Pyöräsuunnistus        39 ” 

Talviuinti 

173 järjestämiskertaa                      1098 ” 

Lasten/perhetapahtumat 

” Ulkona kuin lumiukko” Ristiinan talviriehassa      35 ” 

Kutsu päättäjä ulos       11 ” 

Talkootoiminta  

10.2. tehtiin ystävänpäivän merkeissä talkoilla lumiukkoja Vaarinsaaren asukkaiden iloksi. 

               5 ” 

Talviuintipaikan talkoot 30.4. ja 16.10.        6 ” 

Saunavastatalkoot kahdessa eri paikassa         13 ” 

Uudet portaat talviuintipaikalle        2 ” 

Vastojen myynti joulun alla  kolmena päivänä 3 t/päivä      6 ” 

 

Koulutukset 

Yhdistyksestä osallistuttiin Suomen Ladun järjestämiin koulutuksiin kaksi kertaa: 

25.1. Askelmerkkejä ohjaukseen -koulutus Kunnonpaikka, Vuorela      2 ” 

15-16.2. Kajaani ja 23.8. Kuopio Vapaaehtoistoiminnan koulutus      2 ” 

Lisäksi pj. on osallistunut Suomen Ladun keväällä järjestämiin etäkokouskoulutuksiin ja 

jäsenhankkijawebinaareihin sekä joulukuussa jäsenkyselyn tuloksia käsitelleeseen webinaariin 

aiheena jäsenyys.  

 

Suomen Ladun kevätkokous 26.4. ja syyskokous  25.10. järjestettiin koronan vuoksi myös 

etäkokouksina. Yhdistystä näissä kokouksissa edusti puheenjohtaja. 

 

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 kertomusvuonna hakenut miltään taholta avustuksia toimintaansa. Yhdistyksen talous on 

vakaa. 

 

Koronaepidemian takia jäi yhdistykseltä vakiintuneita myyjäis- ym. tuloja saamatta, mutta myös joitakin 

mm. matka- ja koulutuskuluja jäi syntymättä. Kaiken kaikkiaan yhdistyksen taloudellinen tilanne pysyi 

kuitenkin vakaana. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen +424,15 € (v. 2019 -14,74 €).  



 

 

Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli -1.015,68 € (-1.717,65 €) ja varainhankinnan tuottojäämä 

 +1.439 € (+577,40 €).  Yhdistyksen pankkitilin FI5641651220014857 saldo 31.12.2020 oli 4.238 €. 

 

Tuloja kertyi seuraavasti: jäsenmaksuista 523,50 € (v, 2019  511 €) ja myyjäisistä +25 €, 

talkootoiminnasta 773, 90 € ja Ullmax-asujen myynnistä 117,43 € (465 €). Kesällä tehtyjen vastojen 

myynnistä joulun alla kertyi loistava tulos. Tuotto 728,90 €, Kiitokset ahkerille vastojen tekijöille ja 

innokkaille myyjille. 

Avantopaikan tuotot kattoivat kulut ja niitä kertyi 115,54 yli kulujen, mikä johtuu muun muassa alueen 

uusista harrastajista. Avainten jako siirrettiin syksyllä sihteerin tehtäväksi. 

 

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. 

 

Kun olen saanut luovuttaa yhdistyksen rahastonhoitajan tehtävät Hannele Takalalle kertomusvuoden 

päättyessä, haluan lausua vilpittömän kiitokseni kaikille, jotka ovat tukeneet minua niissä hyvinkin moninaisissa 

asioissa, joita olen saanut tehdä tai joutunut tekemään vuosien varrella 1990-luvun lopulta lähtien, jotta 

toiminta voi jatkua. – Kirjanpidon oli tehnyt ja tilinpäätöksen oli laatinut Tilitoimisto Isännöinti ja Tilimesta 

Ristiinasta toiminnan alusta vuoteen 2004 saakka, ja sen jälkeen rahastonhoitaja internetin ilmaisia ATK-

kirjanpito-ohjelmia (Tappio ja Holli) käyttäen. (Viljo Kalola) – ”Liike on lääke.”  

 

Ristiina 5.4.2021 

 

 

__________________________ 

Eeva Tuominen, sihteeri 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  


