Kuopion Retkeilijät ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Kuopion Retkeilijät ry pyrkii toiminnallaan edistämään retkeily- ja liikuntaharrastusta sekä näihin liittyvää
valistus-, opetus- ja järjestötoimintaa jäsentensä ja muiden kansalaisten keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi KuRet järjestää retkiä, toimintaan liittyviä näytöksiä, juhlia ja kursseja.
Toiminnassa otettaan huomioon luonnon arvot ja ympäristön suojeleminen.
Vuonna 2018 järjestämme tuttuun tapaan jäsenistölle retkiä ja kokoonnumme Savisaaren Koivulassa
yhteisiin talkoisiin ja saunailtoihin.

Vuoden 2018 toiminnan erityispiirteet
Kuopion Retkeilijät ry:n vuosi 2018 on perinteikäs, mutta innovoiva. Toimintaa kehitetään ottamalla
mukaan uusia toimintamuotoja (maksulliset kurssit, tapahtumapäivät, pop-up –ravintolat).
Toimikaudella vahvistetaan yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa, mm. Kallan Melojat, KLYY ja Kuopion
kaupunki. Pitkän tähtäimen tavoitteena on otettava huomioon Kuopion kaupungin mittava Savisaari-hanke
ja sen tuomat muutokset Savilahteen ja Kuopion Retkeilijöiden toimintaan.
Uudet jäsenet ovat yhdistyksen toiminnalle tärkeitä. Pyritään parantamaan tiedottamista etenkin uusille
jäsenille, jotta heitä saadaan mukaan aktiivisemmin seuran toimintaan. Tässä on tärkeää niin ulkoinen kuin
sisäinenkin tiedottaminen.
Vuonna 2018 selkeytetään vastuun- ja tehtävänjakoa johtokunnan jäsenten kesken. Johtokunta selvittää
toimikauden aikana yhdistyksen sääntöjen päivittämistä nykyaikaan sopivammiksi.

Varallisuus
Jäsentoimintaa rahoitetaan jäsen- ja osallistumismaksuilla, avustuksilla (TRL, TSL) sekä tapahtumatuotoilla.
Koivulan korvauksia rahoitetaan vuokratuotoilla sekä kurssituotoilla. Korjauksista teetätetään
korjaussuunnitelma ja kustannusarvio.
Kuopion Retkeilijät ry tavoitteena on vakauttamaa taloutta ja oppia harjoittamaan tulevaisuudessa
vastuullisempaa taloudenpitoa.

Tiedottaminen
Sisäinen tiedottaminen
Toimikauden aikana tiedottamista hoidetaan yhdistyksen sisällä sähköpostitse, jäsenkirjeitse, uusittujen
nettisivujen sekä yhdistyksen Facebook-sivujen kautta. Sisäistä tiedottamista on yhdistyksen sisällä
parannettu ja sitä on tavoitteena parantaa jatkossakin. Yhdistyksen toiminnassa tavoitteena on avoimuus.
Ulkoinen tiedottaminen

Toimikauden aikana jatketaan yhteistyötä Yhteistyö muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa on viime
vuosina ollut jokseenkin passiivista, mutta toimintaa pyritään elvyttämään. Suunnitelmissa on tiiviimpi
yhteydenpito niin Savisaaren toimijoiden, Kuopion kaupungin, muiden retkeilijäyhdistysten sekä yritysten ja
yhteisöjen kanssa. Kontakteissa hyödynnetään jäsenistön yhteyksiä muihin yhdistyksiin. Tapahtumista ja
kursseista tiedottaminen hoidetaan lehtien (Retkeilijä-lehti, paikallislehdet), paikallisradion, Facebooksivujen ja nettisivujen avulla sekä tapaamisin. Tiedottamista Koivulan vuokraamisesta esim. yrityksille ja
muille toimijoille tehostetaan.

Alustava vuosikalenteri 2018
TAMMIKUU

HELMIKUU



Sukella talveen 17.2. (Avoimet ovet, Pop-up -ravintola, mäenlaskua, napakelkka, lumikenkäily sekä
pikku-ukkojen hyppyrimäkikisa)
Hiihtoretki

MAALISKUU




Sääntömääräinen kevätkokous
Pilkkikisat
Latukahvila (esim. hiihtoloma vko 10, Avoimet ovet, Pop-up -ravintola, mäenlaskua, napakelkka,
lumikenkäily sekä pikku-ukkojen hyppyrimäkikisa)

HUHTIKUU

TOUKOKUU





Villiinny keväästä (21.5. Avoimet ovet, Pop-up -ravintola+muuta?)
TRL retkeilypäivät, Nurmijärvi 18.-20.05.
Kurssi (ötökkähotelli?)
Lapinlahden Väisälänmäkeen tutustuminen järj. Helena Snelmann ja Anu Koistinen

KESÄKUU





Kesäteatteriretki
Talkoot Ukonjoella ja Lapinmajoilla
Kurssi (retkimuonakurssi? Yhteistyö: SAKKY)
Rakastu kesäyöhön (avoimet ovet, popup-ravintola + muuta?)

HEINÄKUU




TRL:n pyöräretki Tallinna-Haapsalu 23.07.Pyöräretki (esim. Karhonsaareen)

ELOKUU





Kurssi (pajukurssi?)
Kansallispuistoretki
Sieni- ja marjaretki
Juhli luontoa (26.8.?)

SYYSKUU




Kurssi (kranssikurssi?)
Sieni- ja marjaretki
Lähiretki esim. Kolmisoppi-Neulamäki

LOKAKUU




Koivula talviunille/syystalkoot
Karpaloretki
Lähiretki esim. Pisa

MARRASKUU



Sääntömääräinen syyskokous
Kurssi (joulukoriste, joulukranssi?)

JOULUKUU


pikkujoulut

