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Mäntyharjun Reissupolku ry:n toimintakertomus 2019 

Hallinto ja talous 
 

Mäntyharjun Reissupolun puheenjohtajana tilikaudella toimi Jorma Mäkinen, varapuheenjohtajana 

Juha Poraharju ja sihteerinä Reino Nousiainen. Muut hallituksen jäsenet tilikaudella olivat Juha 

Poraharju, Tuomo Rautio, Päivi Matilainen, Kimmo Miettunen ja Leena Tiikkainen. Hallituksen 

varajäseninä toimivat Markku Sohlman ja Ulla Sohlman. 

Yhdistyksen taloudenhoitajana tilikaudella toimi Kimmo Miettunen. 

 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 26.3.2019 ja syyskokous 19.11.2019. Hallitus kokoontui 

tilikauden aikana 11 kertaa. 

Yhdistyksen jäsenmäärä tilikauden lopussa 31.12.2019 oli 310. 

 

Mäntyharju n Reissupolun varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2019 olivat 4 041,12 euroa ja kulut 

6 413,21 euroa. Poistot tilikaudella olivat -1 341,68 euroa. 

Mäntyharjun kunnan avustus 1000 euroa. Tilikauden alijäämä oli 1 325,68 euroa. Isoin meno oli 

avantopumpun uusinta n. 900 €. 

Taseen loppusumma vuoden lopussa oli 24 703,76 euroa, jossa oli vähennystä vuoden takaiseen  

1 285,66 euroa. 

 

Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi tilikauden osalta Mervi Venemies / Tilipalvelu Venemies 

Mäntyharjusta. 

Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Jorma Laesharju ja varalla Reijo Nupponen. 

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 osalta puheenjohtaja Jorma Mäkinen. 

 

Toimintakertomus 
 

Reissupolku on vuoden 2019 aikana vakiinnuttanut muun muassa talviuintioiminnan. 

Veljesniemessä on käynyt noin 100 uimaria vakituisesti. Talviuintipaikkaa on kehitetty etenkin  

rakenteiden ja turvallisuuden osalta. Vuoden aikana on hankittu  myös uusi pumppu, joka pitää 

avannon avoimena kovillakin pakkasilla. Reissupolku maksaa pumppaussähkön ja saunavuokran. 

Talviuinti on mahdollistanut muun muassa joulusaunan järjestämisen halukkaille yhdessä 

Palomiesyhdistyksen kanssa. Joulusauna on vetänyt mukaan  muitakin kuin varsiaisia 

talviuimareita. Palomiesten palju on vetänyt joulusaunaan muitakin  kuin vakinaisesti  talviuintia 

harrastavia kansalaisia. 

Vapaaehtoiset saunanlämmittäjät Sirkka ja Hanna Pulkka ja paikkojen kunnossa pitäjät ovat 

tärkeässä roolissa toiminnan pyörittämisessä ja ansaitsevat vilpittömän kiitoksen. Talviuinnin 

vastuuhenkilöinä toimivat Päivi Matilainen ja Leena Tiikkainen. 
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Reissupolutn aloitteet ovat nousseet tärkeään asemaan myös ulkoiluolosuhteiden kehittämisessä.  

Aloite Pyhäveden rantapolun valaisemisesta saatiin valmiiksi. Ulkoiluväki kiittääkin kuntaa polun 

rakentamisesta  ja valaisemisesta. Rantaraitti on tullut talven pimeimpänä aikana kunnan 

suosituimpiin kuuluvaksi ulkoilureitiksi. 

 

Pyhäveden rannalle  ja aina Utelan laavulle asti ulottuva  City-patikan polun toteutus kuului myös 

vuoden 2019 saavutuksiin. City-patikan reitti mahdollistaa Mäntyharjun ulkopuolelta tulevien 

käyttäjien saapumisen patikoimaan muun muassa junalla. Reitiltä voi jatkaa matkaa halutessaan 

aina Repoveden kansallispuistoon saakka. Lyhyen kierroksen voi tehdä kääntymällä Uutelan 

laavulta Kisalan kautta taajamaan takaisin.. 

 

Ikäihmisten ulkoilun kehittäminen ja ylläoito jatkui vuoden aikana suotuisasti. Aikaisemmin 

hankitut riksat (2 kpl) ovat olleet  akiivisessa  käytössä. Reissupolun omien kuljettajien rinnalle 

toivotaan myös ulkopuolisia (omaisia) ulkoilutoimintaa tukemaan. 

Reissupolulla on jo useita vuosia ollut aktiivinen ote koulujen kanssa järjestettävässä toiminnassa. 

Lumenveisto ja myös sulan aikana järjestettävät liikunnalliset tempaukset ovat saaneet suuren 

suosio. Leijonakodasta on tullut keskeinen tukikohta myös aikuisväestölle järjesteyissä 

tapahtumissa.  Unelmien liikuntatapahtumisen järjestämiseksi kaiken ikäisille ihmisille on 

toteutettu kotaan tukeutuen. 

 

Uutuutena on otettu ohjelmaan Metsämieli-toiminnan kehittämiseen. Metsän tarjoamat 

mahdollisuudet ulkoilun ja metsässä viihtymisen kehittämiseen otetaan tulevassa toiminnassa 

huomioon. 

 

Vuosi 2019 toi Mäntyharjulle uudelleen myös Pilkkihiihdon SM - kilpailut. Kilpailut järjestettiin 

Mäntyharjulla jo toisen kerran. 

 

Reissupolun verkkosivuilla tuodaan esille Mäntyharjun monipuolisia ulkoilumahdollisuuksia. 

Yhteistyötä on ollut myös Kouvolan Kinno ry:n kanssa.  

 

Kulunut vuosi oli Reissupolun historian 20-vuotta jatkuneen toiminnan merkkipaalu. 

Tapahtumaa juhlistettiin kevätkokouksen yhteydessä. 

 

 

 

 


