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LUONTORETKEILIJÄT
Hyvä Luontoretkeilijä
Elämme nyt poikkeuksellisia aikoja, eikä tulevaisuudesta tältä kesältä vielä voi
oikein sanoa mitään varmaa.
Kuitenkin voi sanoa, että kevään ja alkukesän ohjelma meni uusiksi, eli
joudumme perumaan suunniteltuja toimintoja. Miten voimme toteuttaa ne
tulevaisuudessa, ohjeet saamme hallitukselta ja terveysviranomaisilta.
Ei ole mielekästä aiheuttaa toiminnallamme yhtään enempää riskejä
jäsenistöllemme, eikä muillekaan kanssaihmisille, joten pidättäytyminen
kanssakäymisistä ja turvavälien pitäminen on kaikille meille tarpeellista.
Sitä mukaa kun tilanne rauhoittuu alamme uudella innolla toteuttaa
toimintasuunnitelmaamme ja toteuttaa mahdollisesti peruuntuneita
tapahtumia.
Yhteydenpito saa uusia ulottuvuuksia Skypen ja WhatsAppin muodossa. Nyt on
myös aikaa itselle, voi lukea tai kuunnella äänikirjoja, myös erilaisiin
toteutumattomiin harrastuksiin on hyvät mahdollisuudet monella eri tavoin.
Vielä ei ole kielletty ulkoiluakaan, niin voi keskittyä kesän tulemiseen ja nauttia
siitä ulkoillen.
Puumalan Kunnan, Luontoretkeilijöiden ja Taideyhdistyksen yhteisprojekti
”Hiisipolku” on tällä hetkellä teon alla. Polkulinja on nyt vesottu, siltoja
rakennettu, joten se on kävelykunnossa.  Ajatuksena on tarinoittaa polku
suomalaisten muinaisuskomuksilla liittyen kasvien kasvatukseen,
tonttutarinoilla ja mahdollisesti myös luontoon liittyvillä sisällöillä.  Polun pituus
on vajaa kaksi kilometriä ja lähtö on koirapuiston kulmalta mainospurjeen
kohdalta kohti pohjoista.
Polun varteen on kylvetty eri viljalaatuja, tattaria ja pellavaa kahta lajia. Myös
perhosia on huomioitu auringonkukilla ja perhossiemenseoksella.
Kaikkea Hyvää meille kaikille ja luottamusta tulevaan kesään ja syksyyn.

Tapio Hulkkonen
varapuheenjohtaja
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Toimintasuunnitelma 2020
Koronaepidemian takia retkeilytapahtumia ei ole voitu järjestää. Vaikka ohjeet
ja suositukset ovat höllentyneet, monet asiat haittaavat tilaisuuksien
järjestämistä edelleen. Ulkona järjestettävissä yhteistä ruokailua sisältävissä
tapahtumissa riittävän hygienian takaaminen ei onnistu ja perinteiset
yhteiskuljetukset eivät ole mahdollisia. Pikkujoulu ainakin vietetään
Särkirannassa 28.11. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta tulevat myöhemmin.
Elokuulle suunniteltu laivaretki pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan.
Tapahtumista ilmoitetaan kotisivullamme ja tarvittaessa tekstiviestein tai
sähköpostilla, heti kun se on mahdollista.

Luontoretkeilijöiden kannatusjäsen
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TOIMINTAKERTOMUS 2019 Luontoretkeilijät ry Puumala

Toimintavuoden sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Veeran saunalla
20.2.2019.  Kokoukseen osallistui 14 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin edelleen Helena Kainulainen. Hallituksen jäseniksi valittiin Reijo
Laamanen, Tapio Hulkkonen, Leena Huikko ja Aino Lahti (uusi).  Varajäseniksi
valittiin Kyösti Kiljunen ja Jaana Modig (uusi).  Hallitus valitsi 12.3.2019
kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Tapio Hulkkosen ja Leena
Huikon jatkamaan sihteerinä ja rahastonhoitajana. Hallitus kokoontui
toimintavuoden aikana 3 kertaa. Hallituksen WhatsApp -ryhmän avulla pidettiin
yhteyttä ja sovittiin kokouksista.

26.1. Lumiukkotapahtuma urheiluhallin pihalla yhdessä Puumalan
Taideyhdistyksen kanssa. Yhdistyksemme osallistui myymällä makkaraa,
muurinpohjalettuja, pullia ja munkkeja. Kahvit ja mehut maksoi Puumalan
kunta.

19.2. Kuutamokävely Norppapolulla lumikengillä, osallistui 8 jäsentä.
Nuotiopaikalla Kaivannossa paistettiin makkaraa ja juotiin nokipannukahvit

19.3. Kuutamokävely Norppapolulla lumikengillä, osallistui 6 jäsentä.
Nuotiopaikalla Kaivannossa paistettiin makkaraa ja juotiin nokipannukahvit

30.3. Talvitapahtuma Erä-Enson majalla Talkkunassa, osallistui 18 jäsentä.
Yhdistys tarjosi keittolounaan ja nokipannukahvit. Päivän aikana osallistujat
lumikenkäilivät, hiihtivät, pilkkivät, saunoivat ja kävivät avannossa.

4.5. Tornien Taisto linturetki Siikalahdelle, samalla käynti Parikkalan
patsaspuistossa ja Rautjärven Haukkavuorella, osallistui 13 jäsentä. Retki tehtiin
kimppakyydeillä.

8.6. päiväretki Elimäelle Mustila Arboretumiin, osallistui 20 (+ 2 lasta) jäsentä.
Retki tehtiin taksilla, yhdistys maksoi kyydin ja sisäänpääsymaksun.

14.6. Rantakalailta Tuomilahdessa, tapahtumaan osallistui noin 50 henkilöä.
Tarjolla oli rantakalaa, kahvia, muurinpohjalättyjä ja makkaraa haitarimusiikin
säestyksellä. Arpajaiset.
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20.6. Pienniementilaan tutustuminen, osallistui 8 jäsentä. Pienniemessä kuultiin
yrittäjän esittely tilasta, käytiin melomassa, paistettiin makkarat, syötiin
savumuikkuja ja juotiin kahvit. Retki tehtiin kimppakyydeillä.

17.8. Marja- ja sieniretki Rokansaareen (Tillikka mökki), osallistui 11 jäsentä.
Kuivan kesän seurauksena ei satoa juurikaan ollut, mutta kierrettiin
tutustumassa saareen, saunottiin, syötiin lounas ja juotiin kahvit.

30.11. Pikkujoulut Särkirannassa, osallistui 38 jäsentä. Osallistujilla oli
mahdollisuus saunoa. Ohjelmassa oli yhteislaulua, tietokilpailu, arpajaiset ja
joulupukin vierailu. Tarjolla oli jouluruoka.

Peli-iltoja oli kesäkaudella pelivastaavan vetämänä pesäpallokentällä.

Norppapolulla tehtiin talkoina raivaustöitä ja heinän niittoa.

Talvikaudella huollettiin avantouintipaikkaa ja sauna lämmitettiin kerran kuussa.
Avantouinti ja sauna ovat avoinna kaikille kiinnostuneille.

Luontoretkeilijöiden kannatusjäsen

Luontoretkeilijöiden kannatusjäsen
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Yhdistyksen kotisivut uudistuivat 2019

Uusille sivuille pääsee kirjoittamalla internet selaimen osoiteriville:
luontoretkeilijat.sporttisaitti.com

Vieressä oleva QR-koodi avaa myös sivuston.

Kotisivujen uudistamisen tavoitteena oli parantaa sivujen toimivuutta niin, että
sivuilla vierailevat saavat ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi
yhdistyksen jäsenrekisteri on sivuston alaisuudessa.

Sivustolla on alasivut eri asioille.

Etusivulla on lyhyt kuvaus yhdistyksen tarkoituksesta ja kuvakaruselli, jossa
vaihtuu yhdistyksen toiminnasta otettuja kuvia.

Jäsenyysasiat sivulla on kerrottu jäsenyyteen liittyvät asiat. Siellä on myös
lomake, jolla voi välittää tietoa yhdistyksen vastuuhenkilöille. Yhteyttä
vastuuhenkilöihin voi pitää myös Yhteystiedot sivun puhelintietojen avulla
soittaen tai tekstiviestein.

Tapahtumat sivulla on yleistä tietoa yhdistyksen järjestämistä tapahtumista. Sen
lisäksi sivulla on tapahtumakalenteri, jossa näkyy oletuksena kuluvan kuukauden
tapahtumat. Kalenteria voi selata eteen- ja taaksepäin. Sivulla on myös
ilmoittautumislomake, mikäli johonkin tapahtumaan pyydetään
ilmoittautumista. Ilmoittautumisen voi tehdä myös puhelimella tapahtuman
vastuuhenkilölle.

Sivulla on myös Tiedosto-osio, johon on koottu Hiisi-polun infotauluissa
mainituista asioista tarkemmat tiedot.  Näihin tietoihin pääsee myös tauluissa
olevan QR-koodin avulla.

Jäsensivut on tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille ja sinne pääsee kirjautumalla
käyttäjäksi. Sivulla on keskustelupalsta, jolla voi käydä keskustelua yhdistyksen
toimintaan liittyvistä asioista. Se on hyvä paikka tuoda esiin omia toiveita ja
ideoita. Keskustelussa tulee noudattaa hyviä käytöstapoja ja muistaa, että
yhdistys on täysin sitoutumaton joten poliittisten tai uskonnollisten
kannanottojen ilmaiseminen ei ole soveliasta. Sivulle voidaan sijoittaa myös
asioita, jotka koskevat vain yhdistyksen jäseniä.
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Jäsensivua avattaessa tulee ensin esiin kirjautumisikkuna.

Siinä pyydetään Käyttäjätunnus ja Salasana. Käyttäjätunnus on yhteystiedoissa
annettu sähköpostiosoite. Salasanan voi luoda ensimmäisellä
kirjautumiskerralla, klikkaamalla ”Unohditko tai haluatko luoda salasanan”
linkkiä. Mikäli on unohtanut salasan, sen voi uusia vastaavalla tavalla.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi
Luontoretkeilijät ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Luontoretkeilijät ry
Verkkosivut: luontoretkeilijat.sporttisaitti.com
Osoite: Kaijanlahdentie 133, 52200 Puumala
Puhelinnumero: 040 055 2056
Sähköposti: luontoretkeilijat.puumala@gmail.com

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Leena Huikko
Osoite: Kaijanlahdentie 133, 52200 Puumala
Puhelinnumero: 040 055 2056
Sähköposti: luontoretkeilijat.puumala@gmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
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Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n
vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja
jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista
ei kerätä tilastoja.

Sähköistä käsittelyä varten rekisterin tiedot säilytetään Avoine Oy:n palvelimella.
Palvelun tarjoaja huolehtii tarpeellisesta tietosuojasta ja varmistuksista.

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi kerätään

 Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva)
5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä
hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei
myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen
takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin
suojatulla palvelimella. Lunontoretkeilijät ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat
tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa
sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on
pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto
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Hallitus ja toimihenkilöt 2020
Vastuualue

Helena
Kainulainen

puheenjohtaja 044 353 1222
helena1.kainulainen@gmail.com

Tapio
Hulkkonen

varapuheenjohtaja kaluston vuokraus, avan-
touinti, ruoka ja eväät

045 638 5803
tapio.hulkkonen@gmail.com

Leena
Huikko

sihteeri ruoka ja eväät 0400 552 056
leena.huikko@hotmail.com

Reijo
Laamanen

jäsen patikointi ja tiedotus 050 584 0932
reijo_laamanen@kolumbus.fi

Aino
Lahti

jäsen ruoka ja eväät 040 534 5902
ainol52@gmail.com

Tarja
Kainulainen

varajäsen rahastonhoitaja 0500 636 506
tarja.kainulainen@gmail.com

Kyösti
Kiljunen

varajäsen ulkopelit 050 562 0242

Heikki
Lehtikunnas

toimihenkilö melonta 050 411 5432
heikki.lehtikunnas@gmail.com

Helena Tapio Leena Reijo

Aino Tarja Kyösti Heikki
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JÄSENMAKSUT

Luontoretkeilijät ry:n jäsenmaksut vuodelle 2020
Henkilöjäsen 15€
Perhejäsen (koko perhe) 20€
Nuorisojäsen (ei ole täyttänyt 18v vuoden
alkaessa)

5€

Kannatusjäsen, henkilöiltä ja yhteisöiltä 20€

Yhdistyksen tilinumero: FI61 5371 0140 0337 21
Viitteeksi: nimesi ja jäsenmaksu 2020
Jäsenmaksun eräpäivä 30.6.2020

Luontoretkeilijät ry
Sähköposti: luontoretkeilijat.puumala@gmail.com
Osoite: Kaijanlahdentie 133, 52200 Puumala
Kotisivu: luontoretkeilijat.sporttisaitti.com

Yhdistyksemme hankkimat retkeilyvälineet ovat jäsenten lainattavissa.
Yhteyshenkilö Tapio Hulkkonen

Jäsentietosi

Huolehdithan että jäsentietosi ovat ajan tasalla. Voit lähettää puhelinnumerosi,
osoitetietosi ja sähköpostiosoitteesi tiedottamista varten, Luontoretkeilijöiden
kotisivulla olevalla lomakkeella (luontoretkeilijat.sporttisaitti.com) tai
sihteerille tekstiviestillä 0400 552056 Jäsentiedote lähetetään jäsenille myös
kirjeitse.


