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Yleistä
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Jäsenasiat ja -maksut

Hiidenmaan Retket ry:n tavoitteena on saattaa Hiidenmaan polku -retkireitti tunnetuksi
vaellusreitiksi. Yhdistys pyrkii tiivistämään ja syventämään yhteistyötä alueen yrittäjien
ja muiden toimijoiden kanssa.
Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään kasvattamaan.
Hallitus esittää vuosikokoukselle vahvistettavaksi jäsenmaksut:
Yksityiset henkilöt
Perhemaksu
Yhdistykset
Yritykset 1 – 5 työntekijää
Yritykset 6 – 10 työntekijää
Yritykset yli 10 työntekijää
Kunnat alle 10.000 asukasta
Kunnat yli 10.000 asukasta
Seutukuntien kannatusjäsenmaksu
Kannatusjäsenet

10 euroa
15 euroa
20 euroa
30 euroa
50 euroa
100 euroa
380 euroa
760 euroa
200 euroa
10 euroa ->

Yhdistykseen liittymismaksuja ei ole.
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Reitti

Reitistöä pidetään kunnossa pääsääntöisesti yhdistyksen voimin, ellei käytössä ole
työllistämis- tai vastaavia hankkeita, joista saa työvoimaa reitistön kunnostamiseen.
Reitin kokoaikaiseen parantamiseen pyritään aktiivisesti. Reitin varrella olevia opasteita
uusitaan ja lisätään tarpeen mukaan. Toimintavuoden aikana Hiidenkierrosta,
Hiidenkotaa ja puuliiteriä kunnostetaan.
Yhdistys pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön Metsähallituksen, Mikkelin kaupungin ja Juvan
kunnan kanssa reitistön kehittämisen osalta. Hiidenmaan ja Neitvuoren polut tulee ottaa
kokonaisuudessaan huomioon aluetta kehitettäessä.
Reitin varrella olevat kohteet kuvataan ja lisätään ne lisätiedoin (mm. koordinaatit)
internetsivustolle.
Reitistön käyttäjiltä pyydetään palautetta reitistöstä tulipaikoilla oleviin reittivihkoihin ja
internet-sivujen kautta.
Yhdistyksen toiminnasta laitetaan infolaput reitistön taukopaikoille. Infolappujen avulla
tuodaan esille yhdistystä sekä mahdollisuus maksaa jäsen- tai kannatusmaksuja.
Yhdistyksen jäseniksi pyritään saamaan toisia yhdistyksiä ja työpaikkojen
työhyvinvointiryhmiä, sillä monet näistä tahoista käyttävät retkireitistöä.
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Talous

Yhdistyksen tulorahoitus muodostuu pääasiassa jäsenmaksuista. Vuonna 2018 haetaan
hankeavustusta Hiidenkierroksen, Hiidenkodan ja puuliiterin kunnostamiseksi.
Yhdistyksen hallitukselle ja toiminnantarkastajille ei makseta palkkioita. Yhdistyksen
toimihenkilöille maksetaan tehtävien hoidosta hallituksen vahvistama palkkio.
Yhdistykselle on laadittu erillinen talousarvio, joka käsitellään hallituksen kokouksessa
7.5.2018 ja esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.
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Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen hallituksen jäsenten korkeahko ikä ja aktiivijäsenten vähäinen määrä
pakottaa yhdistyksen hallituksen miettimään yhdistyksen toiminnan kehittämistä.
Toimintavuoden aikana pyritään löytämään yhteistyökumppania/-kumppaneita
kehittämään toimintaa ja pitämään reitistöä yllä.
Yhdistys panostaa reitistön markkinointiin. Näkyvyyttä pyritään saamaan esimerkiksi
lehtijutun avulla.
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Muuta

Toimintasuunnitelma käsitellään hallituksen kokouksessa 7.5.2018 ja esitetään
hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. Toimintasuunnitelma toimitetaan jäsenille
jäsenkirjeen liitteenä ja vuosikokouksen jälkeen lisätään yhdistyksen internet-sivuille.
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