
Ristiinan Rinkka  

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

 

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 tavoitteena on saada myös uusia jäseniä mukaan toimintaan jatkuvuuden 

turvaamiseksi. Siksi yhdistyksen monipuolista toimintaa on pyritty esittelemään monenlaisissa 

tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 

 

YLEISTÄ VUODEN 2021 TOIMINNASTA  

Vaikka v. 2020 alkanut koronapandemia vaikutti vielä jossain määrin toimintaan, saatiin monia 

suunniteltuja toimintoja jo toteutettua melko hyvin. Osa kokouksista järjestettiin kuitenkin vielä etänä ja 

jotkin suunnitellut tapahtumat (esim. täydenkuunhiihto ja iso osa pyöräilyistä) toteutettiin omatoimisina. 

Samoin tälle vuodelle suunniteltu kuusiosainen Rakastu Retkeilyyn -sarja päätettiin koronarajoitusten 

takia siirtää toteutettavaksi kokonaan yhdistyksen 30-vuotisen toiminnan juhlavuotena 2022. 

Ristiinalaisten yhteistä kesäriehaa ei paikkakunnalla myöskään järjestetty. Siellä yhdistys on perinteisesti 

ollut mukana. Ristiinan Lions-club järjesti vuoden tauon jälkeen heinäkuussa markkinat, joihin 

osallistuttiin hyvällä menestyksellä. 

Talviuintipaikalla pidettiin tammikuussa avoimien ovien päivä, ja sen tuloksena saatiin muutamia uusia 

uimareita. Talviuinnin suosio onkin pysynyt hyvänä vuodesta toiseen. 

Perinteinen laturetki saatiin toteutettua hyvin, samoin patikkaretket Kirkkokiville, Astuvansalmelle, 

Enkelinpesälle Juvalle sekä Kalevankankaalle. Elokuussa käveltiin Hyvinvointia luonnosta -teemalla ja 

pimeän kävely tehtiin marraskuussa. Metsäilytaulut käytiin viemässä Linnaniemen kuntoradan varteen, 

yteistyökumppanina Eläkeliitto. Kävelykipinä-tapahtuman yhteistyökumppanina oli Korhola-Heramäen 

martat. Pyöräilytoimikunta suunnitteli viikottaisen reittiehdotuksen  ja ne toteutettiin omatoimipyöräilyinä. 

Sen lisäksi uutuutena oli hyvän suosion saavuttaneet kolme yhteistä  tarinapyöräilyä paikkakunnan 

kiinnostaviin kohteisiin; Kosoniemen kartanoon, Kuomiokosken tehtaalle ja Laasosen porkkanatilalle.  

Yhdistys oli Mikkelin kaupungin liikuntatoimen aloitteesta suunnittelemassa Linnaniemen polkureittiä ja 

merkitsemässä sitä maastoon yhdessä Ristiinan Urheilijoiden kanssa. Tästä tehtävästä yhdistys sai 

talkootyökorvauksen Mikkelin kaupungilta. 

Uutuutena yhdistys teki viikon kestäneen, hyvin onnistuneen ruskaretken Kuusamon Ruva-ahoon 

syyskuussa. Retkeen osallistui 14 jäsentä ja kaikki olivat hyvin tyytvväisiä, ja niinpä retki päätettiin 

toteuttaa myös seuraavana vuonna. 

Elokuussa neljä jäsentä oli turvaamassa pienten koululaisten koulutietä koulun alkamispäivänä. 

Paikkakunnan yhteisen rantasaunaprojektin Hönkä ry:n kokoukseen osallistui kolme jäsentä. 

Yhdistyksellä on toiveita päästä siirtämään talviuintipaikka aikanaan em. rantasaunan yhteyteen. 

 

 

 



  

 

HALLITUS V. 2021 

Helena Turkki puheenjohtaja, tiedottaja 

Maija Harmonen emäntä 

Raija Hartikainen  varapuheenjohtaja, tiedottaja 

Ritva Heikkilä emäntä 

Vuokko Himanen kalustovastaava 

Leena Hytönen Latunen -yhdyshenkilö 

Asko Partanen latuvastaava 

Eeva Tuominen sihteeri 

 

Kaija Laitinen varajäsen 

Pertti Manninen varajäsen 

 

Vuoden lopussa emäntä Ritva Heikkilä ja varajäsen Pertti Manninen jäivät pois hallituksesta, Kaija 

Laitinen valittiin varsinaiseksi jäseneksi, ja varajäseniksi valittiin Maila Puputti ja Helena Suorsa. 

Taloudenhoitajana jatkaa Hannele Takala. 

Puheenjohtaja toimii vielä v:n 2022 Suomen Ladun järjestötoimikunnassa sekä vv. 2021-2022 myös 

Savo-Karjalan (nyk. Itä-Suomen) latualueen alueyhdyshenkilönä. Lisäksi hän on mukana Suomen Ladun 

jäsenhankkijat -ryhmässä. 

Hallituksen kokouksia pidettiin 8 kertaa 

SÄÄNTÖJEN MÄÄRÄÄMÄT KOKOUKSET 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.4. etäkokouksena ja syyskokous 10.11. Vitsiälän 

kylätalo Sampolassa noudattaen voimassaolleita viranomaisohjeita. 

TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT 

Yhdistys oli valinnut hallituksen kokouksessa 23.11. seuraavat henkilöt eri toimikuntiin.  

Pyöräilytoimikunta: Leena Hytönen kk., Jukka Heikkinen, Helena Kauppinen, Marja-Leena Kuhmonen 

ja Merja Pönniö. 

Retkeily- ja ulkoilutoimikunta: Helena Turkki kk., Vuokko Himanen, Kaija Laitinen, Pertti Manninen ja 

Asko Partanen 

Talviuintitoimikunta: (jäsenet oli valittu syksyllä ennen talviuintikauden alkua) Liisa Irene Särkkä pj., 

Keijo Kanerva, Pirjo Maaranen ja Jouko Skinnari 

Elokuun hallituksen kokouksessa perustettiin historiatyöryhmä tarkoituksena valmistaa historiikki 

yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuotena. Työryhmään nimettiin: Ulla Loponen, Maija Harmonen, Pertti 

Manninen ja Asko Partanen, kokoonkutsuja Helena Turkki, joka myös hoitaa kirjoittamisen.  

 

JÄSENET JA JÄSENMAKSUT 

Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 133 jäsentä (maksettuja 125). Jäseniä on 6 vähemmän kuin vuosi 

sitten. Uusia jäseniä on saatu, mutta mm. paikkakunnalta muuton, kuolemantapausten ja terveydentilan 

muutoksen vuoksi on menetetty 9 jäsentä. Lisäksi pari jäsentä on eronnut syytä ilmoittamatta. 

Yhdistyksen haasteena onkin tehostaa jäsenhankintaa ja pyrkiä saamaan erityisesti nuoria jäseniä 

mukaan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 

 

Jäsenmaksut olivat v.2021 (euroa): 

henkilöjäsen          23,00 

perhejäsen      31,00 

rinnakkaisjäsen     16,00 



  
nuoriso- ja opiskelijajäsen     13,00 

yhteisöhenkilöjäsen     33,00 

kannattajajäsen   100,00 

Jäsenmaksuja oli korotettu vuodesta 2020 johtuen Suomen Ladun jäsenmaksujen korotuksesta.  

 

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

Jäsenmaksukertymä oli 

 

TOIMINTA JA TAPAHTUMAT 

Hiihto ja kävely 

Sauvakävelyryhmän kävelyt   14 kertaa   99 suoritusta 

Teemakävelyt (mm. Kävelykipinä), 6 ”   96 ” 

Patikkaretket         5 ”   48 ” 

Lumikenkäily          3 kertaa   10 suoritusta 

Laturetki ja hiihto        3 kertaa                        35 ” 

Pyöräilyt  

Omatoimipyöräilyt       14 kertaa   108 ” 

Tarinapyöräilyt         3 ”     45 ” 

Pyöräsuunnistus                        1 kerta     35 ” 

Talviuinnit                          197 kertaa                      1488 suoritusta 

Talkootoiminta 

Talviuintipaikan talkoot 30.4. ja 15.10.       6 osanottajaa 

 Ristiinan markkinat      14 ” 

Saunavastojen tekotalkoot        2 kertaa     18 ” 

Opastetolppien maalaus         2 ”       4 ” 

Talkoot polkureitillä        7 ” 

Pimeän kävelyn reitin katselmus ja merkitseminen      6 ” 

Yhdistyksen varastotavaroiden siirtotalkoot      5  

 

Koulutukset 

Kuluvana toimintavuotena kaikki koulutukset ovat olleet etänä. Puheenjohtaja on osallistunut Mailchimp -

koulutukseen. Lisäksi vuoden aikana on ollut useita eri aihealueita koskevia webinaareja, joista 

useimpiin on pj. myös osallistunut. 

 

Suomen Ladun kevätkokous 24.-25.4. pidettiin myös etänä, puheenjohtaja edusti yhdistystä. Samoin 

Lappeenrannassa pidetyssä syyskokouksessa 29.-31.10.  

Latualuetoiminta 

Puheenjohtaja osallistui alueyhdyshenkilönä latualueen toimintaan (suunnittelu ja toteutus yhdessä 

aluetyöryhmän kanssa). 

Latuealueen järjestämälle Hiidenportin kansallispuistoretkelle elokuussa osallistui kaksi henkilöä. 

 

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 -sivustolla. Tiedottamista tehtiin myös facebookissa ja 

yhdistyksen kotisivuilla. Sonja Ikonen teki tammikuussa talkootyönä yhdistykselle kotisivut  (webnode -

ilmaisohjelma) sekä avusti niiden käyttöönottamisessa. Joulukuussa lähetettiin kaikille jäsenille 

jäsenkirje, joka toimi samalla joulutervehdyksenä. 

 

 



  
 

TALOUS 

Yhdistys ei kertomusvuonna hakenut miltään taholta avustusta toimintaansa. Mikkelin kaupunki maksoi 

Linnaniemen polun reittikartoituksesta ja siihen liittyvistä tehtävistä sekä reitin merkitsemisestä sovitun 

talkootyökorvauksen 750,-. Yhdistyksen talous on vakaa. 

 

Tilikauden talous oli ylijäämäinen 1.837,33 € (v.2020 424,15)  

Yhdistyksen pankkitilin FI5641651220014857 saldo oli 31.12.2021   6.135,23 € (4.238,-€). Varoja on 

kartutettu v:n 2022 juhlavuoden kulujen kattamiseksi. 

 

Varoja kertyi seuraavasti: jäsenmaksut 539,50 €, myyjäistuotot 168,80 € 

Ullmax-asujen myynti 539,22 € ja vastojen myynti 829,- €. 

Talviuintipaikan tuotot kattoivat kulut ja niitä kertyi 499,27 € yli kulujen. Tämä johtuu osittain uusien 

uimareiden liittymisestä toimintaan sekä melko leudosta talvikaudesta. Talviuintipaikan maksut olivat 

samat kuin edellisenäkin vuonna. 

 

Verohallinnon 22.9.2015 antaman päätöksen mukaan yhdistys on saanut ehdollisen vapautuksen 

veroilmoituksen antamisesta. Kuluneelta vuodelta verottaja ei ole pyytänyt yhdistystä antamaan 

veroilmoitusta. 

 

Kertomusvuonna toiminnantarkastajina on toiminut Keijo Kanerva,  

varatoiminnantarkastajina Leena Hämäläinen.  

 

 

Ristiina 14.3.2022 

 

___________________________________ 
Eeva Tuominen, sihteeri 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

              

 



  

 

  

 

    
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 


