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Mäntyharjun Reissupolku ry:n
toimintakertomus 2020

Hallinto ja talous
Mäntyharjun Reissupolun puheenjohtajana tilikaudella toimi Jorma Mäkinen, varapuheenjohtajana
Juha Poraharju ja sihteerinä Reino Nousiainen. Muut hallituksen jäsenet tilikaudella Tuomo Rautio,
Päivi Matilainen, Kimmo Miettunen ja Leena Tiikkainen. Hallituksen varajäseninä toimivat Tanja
Vitikainen ja Tuomo Niiranen.
Yhdistyksen taloudenhoitajana tilikaudella toimi Kimmo Miettunen.
Yhdistyksen kevätkokous etänä pidettiin 27.4.2020 ja syyskokous 11.11.2020. Hallitus kokoontui
tilikauden aikana 6 kertaa.
Yhdistyksen jäsenmäärä tilikauden lopussa 31.12.2020 oli 290.
Mäntyharju n Reissupolun varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2020 olivat 2571 euroa ja kulut
2610 euroa. Poistot tilikaudella olivat -1320 euroa.
Mäntyharjun kunnan avustus 1000 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 2 352 euroa. Tulot lisääntyivät
kun mm. OP:lta lahjoitus 1200€, talviuimarit lisääntyivät ja Valoharjan tulo 300€.
Taseen loppusumma vuoden lopussa oli 27 016,15 euroa, jossa oli lisäystä vuoden takaiseen
2 312,39euroa.
Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi tilikauden osalta Haapa Tilipalvelu Oy Mäntyharjusta.
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Jorma Kurittu ja varalla Ari Soikkeli.

Yhteenveto
Yhdistyksen toimintaa pyritään jatkossa kehittämään erityisesti verkostoitumalla muiden
yhdistysten, yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa.
Yhdistyksen talous on hyvässä tasapainossa, joka takaa toiminnan pitämisen nykyisellä tasolla
myös tulevaisuudessa.
Toimintakertomuksen laati varsinaisen toiminnan osalta sihteeri Reino Nousiainen ja hallinnon ja
talouden kuvituksen osalta puheenjohtaja Jorma Mäkinen.

Toimintakertomus
Reissupolun toiminnassa vuonna 2020 oli tärkeässä asemassa ulkoilun ja liikunnan roolin
nostaminen nykyistä keskeisenpään asemaan. Koronapandemian takia ulkoliikunta kasvatti
suosiotaan. Kevätkokous harjoiteltiin etäkokouksena. Tärkeässä asemassa on matkailun
kehittäminen ja tukeminen. Reissupolku on pitänyt matkailun teemaa esillä muun muassa
Repovedelle johtavan Reporeitin kehittämisen kautta. Reissupolusta Piia,
Jorma ja Markku avustivat kunnan nettisivujen uusimiseen ulkoilureittien
osalta. Osallistuttiin myös Kouvolan ja Mäntyharjun
Vauhtiratashankkeeseen Repovesireitillä.
Matkailun teemaa on nostettu esille muun muassa geokätköilyn avulla. Reissupolun jäsen Anu
Paavola on geokätköjä perustamalla tuonut Mäntyharjuun alan harrastajia huomattavan paljon.
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Muualta tulleiden kävijöiden määrä on huomattavan suuri.
Mäntyharju on onnistunut varsin hyvin hyödyntämään myös historiaansa matkailua sivuavan
toiminnan kautta.
Viralliset vuosijuhlat jäävät harvoin elämään pidemmäksi aikaa.
Kun kunta vietti 25 vuotta sitten 400-vuotisjuhlaansa, oli yhtenä
juhlavuoden teemana ilmainen mehutarjoilu Suopellon
mehuasemalla hiihtäjille. Ilmaisesta mehusta on nautittu 25 vuotta
joka talvi maakunnallisen liikelaitoksen sponsoriavulla. Mehun keittämisestä ja
tarjolle asettamisesta on koko ajan vastannut Reissupolun jäsen Taisto Lustig.
Mehu tuo joka talvi Suopellon ladulle satoja kävijöitä myös muualta kuin
Mäntyharjusta.
Reissupolku osallistui kunnan 425-vuotisjuhlan Valoharjutapahtumaan live videolla Leijonakodalla jossa paljastettiin OP:n lahjarahalla hankittu puinen
karhuveistos. Reissupolun joulupukkina Markku Sohlman ja riksakuskina
Tuomo Niiranen veivät maistuvat joulutervehdykset viiteen palvelutaloon.
Puistopiknikin lapsille toimitettiin joulupusseja 40 kpl. Juhlapäivän
pimentyessä näyttävään valomelontaan osalllistuivat Reissupolun jäsenet
Susanne Lyytikäinen, Päivi Matilainen, Sanna Paasonen ja Ari Soikkeli
Linkkumyllyn kanooteilla.
Reissupolku on saanut kesäasukaskuntana jäseniäkin muualta kuin Mäntyharjusta. Jäseniä on
yhdistyksen kirjossa yli 20 paikkakunnalta. Yhteistyö paikallisten yritysten ja järjestöjen kanssa on
koko ajan ollut kasvussa.
Reissupolku on hyödyntänyt muualla asuvien roolia myös
toiminnallisella puolella. Muun muassa postilaatikkopyöräily on
koko ajan ollut kasvussa. Uusina kohteina otetaan käyttöön
pyöräilijöiden suoritusten kirjauslaatikot Linkkumyllyllä ja
Vierulan tilalla.
Talviuinti on myös ollut vuoden 2020 aikana reippaassa kasvussa.
Harrastajien määrän kasvu on mahdollistanut muun muassa uuden pumpun
hankkimisen Veljesniemen avannon auki pitämiseksi.
Vuoden 2020 aikana on uutuutena otettu käyttöön metsän antimien
hyödyntäminen. Syksyllä järjestettiin marttojen kanssa sienikurssi, jolla
aktivoitiin sienten keräilyä ja hyödyntämistä ravintona. Keväällä
osallistuttiin Plogging-tapahtumaan yhdessä Virkistyksen ja koululaisten
kanssa. Elokuussa Reissupolku oli mukana Suomimeloo ry:n Erämelontatapahtuman järjestäjänä.
Syksyn iltakävelylle osallistui myös Ristiinan Rinkka.
Reissupolku palkitsi aktiivejaan jatkamaan toimintaansa ihmisiä
hyödyntävässä toiminnassa. Pyöräilyssä aktiivisesti jo vuosia mukana ollut Anneli Tuukkanen
nimettiin Vuoden liikkujaksi. Kunnan liikuntatoimi palkitsi puheenjohtaja Jorma Mäkisen Vuoden
liikuttajan tittelillä. Tuomo Niiranen palkittiin esimerkillisenä talkoolaisena riksankuljettajan
roolissa. Tuomon ansiosta riksatoiminta on saanut huomattavan aseman vanhusten ja vammaisten
ulkoiluttajana

