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RAISION RINKKA RY  –  LIIKUNNAN PUOLESTA JO VUODESTA 1979 
Raision Rinkka r.y.:n johtokunta ja muut toimihenkilöt vuonna 2018 
 

Puheenjohtaja  
Mirkka Karikoski 
Meriläntie 24 as 1, 21120 Raisio 
Puhelin 040 755 4615 
 mirkkakarikoski@hotmail.com  

Verkkoviestinnästävastaava 
Tarja Aittala 
Leipurinkuja 5, 21280 Raisio 
Puhelin 044 085 1426 
tarja.aittala@gmail.com 

Sihteeri, jäsensihteeri  
Kaija Virtanen 
Laturinkuja 2 as 1, 21280 Raisio 
Puhelin 044 080 2430 
kaija.ann2011@gmail.com 

Varapuheenjohtaja, kalusto- ja 
välinevuokraus, majaisäntä   
Pentti Mirtti,  
Ounelantie 16, 21260 Raisio 
Puh. 040 556 3819,penmirt@gmail.com 

Jäsen, Lauri Alijunnila 
Haikarinkatu 3 B 5, 21110 Naantali 
Puhelin 050 060 6929 
lauri.alijunnila@gmail.com 

Jäsen, Pirjo Haapanen 
Jälsikuja 4, 21120 Raisio 
Puhelin 040 043 4534 
pirjo.i.haapanen@dnainternet.net 

Jäsen, Satu Eklund 
Teerikuja 6 as 3, 21210 Raisio 
Puhelin 050 775 6757 
satu.eklund@gmail.com 

Jäsen, Ilse Leppäranta 
Ruoksvuorenkatu 8, 20320 Turku 
Puhelin 040 842 3128 
ilse.lepparanta@gmail.com 

Jäsen, Vapepa hälyttäjä, yhteyshenkilö 
Marjo Salonen 
Saalaskuja 3, 21200 Raisio 
Puhelin 040 519 8168 
marjo.salonen@somero.fi 

Jäsen, lomaosakevuokraus  
Timo Virta  
Meriläntie 24 as 1, 21120 Raisio 
Puhelin 040 654 6128 
timo.virta@dnainternet.net 

Varajäsen, Katri Purtsi 
Tiilenkantajantie 18 d 9,21110 Naantali 
040 709 4622, katripurtsi@hotmail.com 

Varajäsen, Hannu Salonen 
Saalaskuja 3, 21200 Raisio 
044 727 4851, hannu.salonen@k-rauta.fi 
 

Taloudenhoitaja, Margit Lind-Hiltunen, Vierulantie 77, 21210 Raisio 
Puhelin 040 775 6757 margit.lind-hiltunen@raisio.fi 
 
Lasten ja nuorten toiminnasta vastaava Reija Koivu reija.koivu@gmail.com 

     
 Raision Rinkka r.y.:n 
Postiosoite: Meriläntie 24, 21120 Raisio    
Pankkitili:   FI60 5710 5210 0009 06 
 
Käytä maksaessasi aina viitenumeroa.    
Viitenumerot löydät kyseisen aiheen 
kohdalta.                 

Sähköposti: rinkka@raisionrinkka.fi 
Kotisivut:  www.raisionrinkka.fi 
 
Raision Rinkka on myös facebookissa. 
Käy tykkäämässä! Saat ajantasaista 
tietoa Rinkan toiminnasta. 

Kansikuva – Rinkan kevätretkeilijät 19.5.Melkutin järven kierrolla. Tiistaikävelijät 17.4. lintutornilla 
Pyöräilijät 21.5. Ruissalossa, Talkoot 23.5. majalla. Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen  
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Puheenjohtajan terveiset!  
 
On ihana huomata, että luonnossa 
liikkumisesta on tullut vähän kuin ”muoti-
ilmiö”. Nuoret aikuisetkin ovat löytäneet 
tiensä metsiin, puistoihin ja vesistöihin.  
On tullut puistojumppia, geokätköilyä, 
polkujuoksua. Meillä Rinkassa uutta on 
mm. maastopyöräily ja melonta.  
             Haunisten allas 7.5.2018 

Vesillä taas mennään suplaudoilla ja vaikka meloen. Satu Eklund on vetänyt Rinkan 
melontoja ja ne ovat olleet todella suosittuja. Hienoa, kun tulee koko ajan uusia 
liikuntamuotoja vanhojen hyvien rinnalle, näin entistä useampi löytää sen oman 
lajinsa! - Ja mikäs meidän on liikkua!! Oman rakkaan kotimaamme kesäsää on tänä 
vuonna hellinyt suuresti! 
 
Toivotaan, että tuleva syksy ja talvikin suosivat meitä hyvillä keleillä ja jos ei suosi, 

niin kunnon varusteet tekevät ulkoilusta mukavaa😊. Tulkaahan isolla joukolla 
mukaan retkille, vaikka 22.9. syysretkelle ja 30.9.2018 Karevankiertoon! Liikutaan 
luonnossa, pidetään huolta lähimmäisistämme. Nautitaan elämästä - yhdessä<3  
 
Kesän aikana on noussut keskusteluun retkeily -ja vaellustoiminta. Toiveita on 
tullut, että Rinkan nykyisen retkeilytoiminnan ’vahvistaminen’. Toiminta voisi pitää 
sisällään erilaisia retkiä, kuten iltapatikoita, päiväreissuja, viikonloppuja tai vaikkapa 
jopa vuosittaisen pidemmän reissun. Ihan lähipoluilta aina kauempiin kohteisiinkin. 
Myös erilaiset infot ja jonkinlaiset koulutuksetkin voisivat tulla kyseeseen. Sen 
tarkempaa ei vielä ole suunniteltu. 
 
Uskoksemme sopivaa toimintaa ja mukavia retkiä syntyy, kunhan löytyy halukkaat 
ihmiset ja muodostuisi pienryhmä. Hienointahan olisi, että yhdessä halukkaiden 
kesken ideoitaisiin lisää ja pohdittaisiin toimintaa. 
 
Tehdään ’vahvistamisesta’ uusi matalan kynnyksen kokeilu.  Mikäli asiasta 
kiinnostuneita ilmoittautuu, sovitaan yhteinen tapaaminen, vaikkapa jonnekin 
poluille nuotion ääreen, kun sää sallii. Siinä voimme tutustua toisiimme ja avoimesti 
ideoiden keskustella lisää. Liian sitovaa tai minkäänlaista rasitetta ei tästä haluta, 
mutta jotakin säännöllisyyttä ehkä kuitenkin. Katsotaan yhdessä. 
 
Eli, jos nykyisen Rinkassa tapahtuvan retkeilyn vahvistaminen kiinnostaa,  
ota yhteyttä ja ilmaise halukkuutesi.  – Mirkka Karikoski puhelin +35840 755 4615 
 
Mukavaa loppukesää kaikille!  

terveisin Mirkka  
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Tarinoita ja tapahtumia 
löytyy Rinkan blogista -  
raisionrinkka.blogspot.fi 
Keräämme tarinoita ”Rinkan kannosta ja 
muustakin”. Kirjoitusten avulla voi jakaa omia kokemuksia ja lukijana inspiroitua 
niistä. Lue ja inspiroidu! Kirjoituksia voit myös kommentoida.  
Tarjoa kirjoitusta blogiin: raisionrinkka@gmail.com. 
 

Rinkka on tykätty Facebookissa! 
Facebook-sivumme on saanut hyvän 
vastaanoton. Kiitokset kaikille tykkääjille! 
Muistattehan kutsua kavereitanne tykkäämään 
meistä. Tykkääjänä saa ajankohtaista tietoa 
tapahtumista.  
  

Verkkosivuilla yhdistystietoa, jäsentiedotteita ja muuta – 
https://www.raisionrinkka.fi 
Verkkosivuiltamme löydät yhdistykseen 
liittyvää pysyvämpää ja ajankohtaista tietoa 
mm. tapahtumistamme. Jäsentiedotteet 
löytyvät Arkistosta. Sivuilta pääset siirtymään 
Suomen Ladun tapahtumakalenteriin tai vaikka 
ostamaan jäsenyyden lahjaksi henkilölle, jolla 
on jo kaikkea.  

Anna palautetta yhdistykselle! 
Olitko Raision Rinkan retkellä, tapahtumassa? Onnistuimmeko?  Jos ei, mitä 
olisimme voineet tehdä toisin? Millaista toimintaa 
haluaisit järjestettävän? 
Onko sinulla retkikohteita tiedossa? Haluaisitko 
lajiesittelyitä tai luentoa – mikä kiinnostaa sinua? 
Älä jää pähkäilemään asioita mielessäsi, vaan kerro 
missä voimme petrata. Palautetta voit antaa 
kätevästi yhdistyksen verkkosivuilla olevan 
sähköisen lomakkeen kautta. 
Kaikkiin palautteisiin vastataan ja ne käsitellään asianmukaisella 
tavalla. https://raisionrinkka.fi/palaute/ 
 
Raision Rinkan jäsenenä olet myös Suomen Ladun 
jäsen  
- Suomen Ladun jäsenkortilla saat rahanarvoisia etuja. Etuja löydät 
verkosta:  
 http://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html 

mailto:raisionrinkka@gmail.com
http://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html
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Sauvakävelyt ja pyöräilyt 2018 syyskaudella 
Tiistain sauvakävelyt         
Kaikille avoimet tiistaiset kävelytapahtumat jatkuvat klo 10 alkaen seuraavasti: 
7.8. ja 14.8. Raision tori, Tasala 
21.8. Huhkon kartano, Huhkontie 16  
28.8. Kallastenkadun P-paikka, Ylönpuolentie & Kallastenmutkan risteys 
4.9.   Raision venesatama, Hahdenniementie  
11.9. Jennin tupa (ent. Pirkon), Petäsmäki 
18.9. Mahittulan nuorisotalo, Mahittulantie 12  
25.9. Krookilan piha, Krookilankuja 40                       
2.10. Vesilaitoksen sauna, Vesilaitoksentie        
9.10. Ihalan kenttä, Tupatie 3  
16.10. Ulpukan piha, Eeronkuja 5           
23.10. Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4 

30.10. – 11.12. Raision tori, Tasala.           Tiistainkävelijät lenkillä 24.4.2018 

Tämän jälkeen kävelyt jäävät joulutauolle.                    
Tule rohkeasti mukaan kokemaan ja näkemään Raisio keskellä päivää teemalla 
YHDESSÄ on mukavampi liikkua. Ota sauvat mukaasi tai tule ilman sauvoja. 
 
Maanantaipyöräilyt – kaikille avoimet – poljetaan elokuussa maanantaisin 
6.8., 13.8., 20.8. ja 27.8. kello 18 alkaen.  
Tämän jälkeen pyöräilyt jäävät talvitauolle. 
Lähtöpaikka on Kerttulan liikuntahalli, 
Kisakatu 4, Raisio. 
Retkien kesto 1,5 – 2 tuntia.  
Tule mukaan tutustumaan lähialueen 
pyöräteihin ja maisemaan. Voimme poiketa 
luontokohteisiin ja/tai näköalapaikkoihin. 
Vauhti säädellään osallistujien mukaan 
kuntoilu- ja retkeilynopeudeksi.                               
              Pyöräilijät 28.5.2018 polkevat –’ vauhti on alle 50 ’                            
***************************************************************** 

Maastopyöräilyä – lauantaina 25.8.2018. kello 10 -14 
Kokoontuminen Nummitie 379, 21310 Rusko  
https://goo.gl/maps/SiwnFNiBb3S2 

Maastopyöräilyn saloihin opastaa Mikko Koivu. 
Kangenmiekan kierroksen lenkillä saat vinkkejä ja 
tutustut luontoon eri näkökulmasta. Soveltuu myös 
aloitteleville. Poikkeamme Vajosuon laavulla.  
Ota mukaan eväät, jos sää sallii, voidaan paistaa 
makkaraa. Tarvitset säänmukaiset varusteet,                      Vajosuon laavu/Kurjenrahka 
juomapullon, eväät ja maastopyörän. Lenkillä on kypäräpakko.  
Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. 
Lisätietoja antaa Mikko Koivu, puh 044 211 1385.  
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YHDESSÄ retkeilyyn liittyvää tekemistä Friisilän pihapiirissä 
Hulvelankatu 35, Raisio - lauantaina 8.9.2018 klo 11 -14  
 
Järjestämme lapsille ja aikuisille YHDESSÄ -
tapahtuman, jossa tutustumme retkeilyyn liittyviin 
varusteihin. Sään salliessa tehdään ’ruokayllätys’. 
 
Pystytämme yhdessä pihalle teltan, johon halukkaat 
voivat jäädä yöksi. Lauantaina 8.9 vietetään Suomen 
Ladun Nuku yö ulkona -päivää.  
 
Luontobingo on mukava joukkueina tai yksilöinä 
pelattava etsimispeli. Vietämme aikaa myös pelin 
tiimellyksessä. Pelaajille on luvassa pieniä palkintoja.  
 
Pukeudu sään mukaan. Olemme ulkona.             
                         10.5.2018 oli menoa Unelmien liikuntapäivänä 

Ota mukaan pienet eväät. Rinkka tarjoaa osallistujille mehua. 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut rinkka@raisionrinkka.fi tai puh 044 080 2430 Kaija 
 

******************************************************************** 

Syysretki Teijoon Matildanjärvelle 

lauantaina 22.9.2018 
Riippumatta siitä onko jalkojen alla suota, 
metsää tai kyläraittia niin Matildanjärvi on aina 
näköetäisyydellä. Järven hieno maisema hurmaa 
vuoden- ja vuorokaudenaikojen vaihtelujen 
mukaan.  
Patikoimme järven ympäri n 5,5 km mittaisen 
rengasreitin. Pysähdymme ja teemme havaintoja syksyisestä luonnosta ja 
syömme eväät. Jos metsäpalovaroitus on voimassa, tulee varata mukaan jotain 
muuta kuin grillattavaa evästä. Rinkkalaiset eivät sytytä tulta varoituksen aikana.  
 
Lähdemme Raision kaupungintalon luota klo 9. Linja-auto vie meidät reitin 
lähtöpaikalle. Paluu Raisioon on n. klo 16. Pukeudu sään mukaisesti. Ota mukaan 
eväät ja juomaa. Reitin varrella on tulipaikka, jota käytämme, jos ei ole voimassa 
palovaroitusta. Satu Eklund, eräopas, Rinkan johtokunnan jäsen vetää retken. 
 
Retken hinta on jäseniltä 20 euroa ja muilta 25 euroa. Maksu sisältää kuljetuksen. 
Lapset alle 15 v retkeilevät ilmaiseksi. 
Maksut maksetaan 13.9. mennessä Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06, viite 1038. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 13.9. mennessä s-postilla rinkka@raisionrinkka.fi 
tai puhelin 044 080 2430 Kaija. 
Lisätietoja www.luontoon.fi/teijo/reittikuvaukset 

mailto:rinkka@raisionrinkka.fi
mailto:rinkka@raisionrinkka.fi
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Kävele, juokse, hölkkää – kierrä  
kolme polkuretkeä ja voita  
palkintoja! 

 
 

Kolmen (3) polkuretken kiertäneiden 
kesken arvotaan Skandinavian 
Outdoorin 100 euron arvoinen 
lahjakortti ja kahden (2) polkuretken 
kiertäneiden kesken arvotaan CM – 
Länsikeskuksen 50 euron arvoinen 
lahjakortti. Osallistuneiden kesken 
arvotaan lisäksi tavarapalkintoja. 
 

Osallistumismaksu on 5 euroa 
aikuisilta (sis. mehu + diplomi)  
lapsille alle 15 v osallistuminen on 

maksuton. 

Järj. Kuntien liikuntapalvelut  
Kuhankuonon Latu ja Polku ry  
Nousiaisten Susi ry  
Peimarin Latu ja Polku ry  
Raision Rinkka r.y.
 

Polkuretket alkoivat 6.5. Tevavuoren 

polku kierroksella Nousiaisissa. 

 
Retket jatkuvat seuraavasti: 
23.9. Paimion Polku, Paimio 
Lähtö Paimion urheilupuistosta,  

Vistantie 63, Paimio klo 8–12  

(matkat 3 km, 6,3 km ja 15 km) 

www.paimio.fi (Saunamahdollisuus) 

 
30.9. Karevan kierto, Raisio 
Lähtö Kerttulan liikuntahallilta,  

Kisakatu 4, Raisio klo 8.30–10.30  

(matkat 9 km, 13 km ja 21 km) 

www.raisionrinkka.fi 

 
7.10. Sudenpolku, Nousiainen 
Lähtö Pajulan koululta, Mietoistentie 360, 

Nousiainen klo 9–11 (matka 8 km) 

www.nousiaistensusi.seura.info 

. 
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Karevan kierto – Polulta polulle polkuretki su 30.9.2018 
Lähtö on Kerttulan liikuntahallilta, Kisakatu 4, Raisio klo 8.30 – 10.30 
 
Valittavana on 9 km, 13 km ja 21 km pituiset reitit.  
Kaikki reitit lähtevät Kerttulan liikuntahallilta ja ne suuntautuvat  
8-tien itäpuoliselle alueelle.  

• Lyhin 9 kilometrin reitti kiertää ABC-aseman jälkeen Hitinmäen kautta 
Raisionjoen tuntumaan ja sieltä Petterinpellon vieritse takaisin Kerttulaan. 
Reitin mehuhuolto ja tulipaikka makkaran grillausta varten sijaitsee 
vesilaitoksen saunan pysäköintialueen vieressä. Tällä reitillä ei ole myyntiä! 

• Keskimmäinen 13 kilometrin reitti nousee Kullaanvuorelle kulkee 
luonnonsuojelualueen lävitse näkötornin tuntumaan ja kääntyy sieltä  
paluumatkalle Ruskon Lähteenmäkeen Raisionjoen itärannalle. Reitti 
tunnetaan nykyään Kullaanpolun nimellä.  

• Pisin 21 kilometrin reitti suuntautuu Karevan suolle ja kulkee sitten pienen 
matkan Humikkala – Rusko - tien (Hujalantie) pohjoispuolella. Reitti yhdistyy 
13 kilometrin vaihtoehtoon huoltopisteen yläpuolella.  

 
Retkimaksu on 5 euroa aikuisilta. Maksu sisältää mehuhuollon 
reittien varrella huoltopisteissä sekä perillä Kerttulassa ja 
kunniakirjan. Lapsilta alle 15 v ei peritä maksua.  
Kaikilla reiteillä on omien makkaroiden paistomahdollisuus.  
 
Huom! 13 km:n ja 21 km:n reittien mehuhuolto sijaitsee reilut 
100 m näkötornista itään metsätien päässä. Tässä 
huoltopisteessä on myyntiä mm. kahvia, pullaa sekä makkaraa. 
 
Muista ilmoittautua lähtöpaikalla sekä palattuasi retken 
jälkeen ja muista pukeutua sään mukaisella varustuksella. 
Lähde luontoon nauttimaan syksyn ruskasta.  Tervetuloa!  
 
******************************************************************** 

Kokouskutsu - syyskokous tiistaina 6.11.2018  
 
Raision Rinkka r.y.n sääntömääräinen syyskokous pidetään  
kello 19 alkaen Friisilän päiväkerhon tiloissa, Hulvelankatu 35, Raisio.  
 
Esillä on sääntöjen määräämät asiat (mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019). 
Ennen kokousta klo 18 alkaen luonto- ja hyvinvointikoordinaattori Reija Koivu kertoo 
aiheesta hyvinvointia ja terveyttä luonnosta.  
Tule kokoukseen – vaikuta toimintaan – ole aktiivinen!  

Kahvitarjoilu                    Tervetuloa!  Johtokunta 
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Yhdessä retkelle Friisilän pihapiiriin sunnuntaina 7.10.2018 
Hulvelankatu 35, Raisio – tapahtuma klo 11 – 13  
 
Rinkka kutsuu lapset, isovanhemmat ja 
vanhemmat retkeilemään yhdessä –  
mm. satujen ja perhejoogan voimalla. 
Metsämörri voi tulla tervehtimään. 
Olemme ulkona. Pukeudu sään mukaan.  
Rinkka tarjoaa osallistujille lämmintä mehua.   
 

Lisätietoja antaa ohjaaja Reija Koivu,                Leikkejä ja liikuntaa 10.5.2018 Friisilässä 

puh 040 822 8883.                                       
Ilmoittautumiset 3.10. mennessä rinkka@raisionrinkka.fi  tai 044 080 2430 Kaija  

Marrasvalkeat, Nousiainen – perjantaina 23.11.2018 

Kuhankuonon Latu ja Polku ry:n Marrasvalkeita 
poltetaan Kakon laavulla. Tarjolla on entisten vuosien 
tapaan ohrapuuroa ja ”väskynäsoppaa”. 

Metsä valaistaan lyhdyin ja ulkotulin, samoin 
teemapolku. Ohjelmassa on lauluja ja leikkejä. Lisäksi 
voi grillata makkaraa nuotiolla ja syödä omia eväitä.   

Rinkkalaiset saavat osallistua tähän       Jätkänkynttilän loimua vuoden 2017 Marrasvalkeilla 

erinomaiseen tapahtumaan.   
Lähtö on klo 17.30 Raision kaupungin talon, Nallinkatu 2, edestä kimppakyydein tai 
osallistujien määrästä riippuen linja-autolla. Opasauto ohjaa klo 18 Henrikin 
koululta eteenpäin. Ilmoittautumiset ja tiedustelut tiistaihin 19.11. mennessä 
sähköpostilla rinkka@raisionrinkka.fi  tai puhelin 044 080 2430 Kaija 
********************************************************************* 

Jouluinen puuroretki Pähkinämäen ulkoilumajalle  
Rinkkalaisten perinteinen puuroretki on keskiviikkona 13.12.2018 klo 18. 
Retki alkaa Kallastenkadun P-paikalta (Ylönpuolentien 
ja Kallastenmutkan risteys), johon on n. 700 m Raision 
tieltä. Kävelymatkaa Pähkinämäen majalle tulee 
edestakaisin n. 3 km.  
Valaisin on hyvä olla mukana kävelymatkan aikana. 
Majalla nautimme puuroa, juomme kahvit ja  
lurautamme illan pimetessä muutaman joululaulun.  
 
Tule retkelle – tuo lapsia mukanasi!                   Laulajia vuoden 2017 puuroretkellä majassa. 

Tehdään illasta lämpöinen yhdessäolohetki Joulua odotellessa. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut pe 8.12. mennessä s-postilla rinkka@raisionrinkka.fi  
tai puhelin 044 080 2430 Kaija 

mailto:rinkka@raisionrinkka.fi
mailto:rinkka@raisionrinkka.fi
mailto:rinkka@raisionrinkka.fi
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Vapepa - verkosto, joka pelastaa ihmishenkiä 
Teksti Marjo Salonen 
Vapepa tarkoittaa vapaaehtoista pelastuspalvelua, jota koordinoi Suomen 
Punainen Risti. Se muodostuu 52 jäsenjärjestöstä, joilla on yhteensä 1500 
hälytysryhmää. Raision Rinkka on Suomen ladun jäsenjärjestö. Rinkalla on oma 
hälytysryhmä, johon kuuluu 14 henkilöä.  
Vapaaehtoista pelastuspalvelua tarvitaan poliisiviranomaisen apuna kadonneen 
ihmisen etsinnässä. Raision seudulla ehkä tyypillisin etsittävä on dementoitunut 
vanhus. Vapepaa voidaan käyttää myös antamaan henkistä tukea, ohjaamaan 
liikennettä tai evakuoimaan ihmisiä. Vapepalaisia on koulutettu myös 
öljyntorjuntatehtäviin. 
Kun poliisi ei ole löytänyt kadonneeksi ilmoitettua henkilöä, poliisi ottaa yhteyttä 
oman alueensa Vapepaan. Vapepassa käytetään tekstiviestipohjaista OHTO-
hälytysjärjestelmää. Viranomaishälytyksen tultua valmiuspäivystäjälle hälytetään 
vapaaehtoiset OHTO-järjestelmän kautta paikalle. Vapaaehtoiset kokoontuvat 
annettuun paikkaan, josta etsinnän johto jakaa tehtävät hälytysryhmittäin. 
Rinkkalaiset ovat osallistuneet autopartiointiin, maasto- sekä rakennusetsintään.  
 
Parasta vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa on mahdollisuus auttaa hädässä 
olevaa. Etsintöjen lisäksi on erilaisia koulutustilaisuuksia ja harjoituksia, joissa tapaa 
muita vapaaehtoisia. Tunnelma on aina lämmin ja rento.  

Mukaan toimintaan pääsee osallistumalla 27 - 28.10.2018 maastoetsinnän 
peruskurssille ja liittymällä Rinkan hälytysryhmään.  

 
Kaikki uudet etsijät ovat lämpimästi tervetulleita Raision Rinkan hälytysryhmään! 
******************************************************************* 

Raision Rinkan hälytysryhmä toimii Raision seudun Vapaaehtoisessa 

pelastuspalvelussa ja on mukana lähinnä maastoetsinnöissä. Etsintää johtaa poliisi  
ja vapaaehtoiset toimivat aina poliisin tukena. 
 

Ilmoittaudu mukaan mielenkiintoiseen toimintaan. Saat koulutuksen tehtävään. 
Rinkan ryhmän yhteyshenkilönä ja kokoonkutsujana toimii  
Marjo Salonen, puhelin +35840 519 8168, sähköposti marjo.salonen@somero.fi 
 
Raision seudun Vapepan vuoden 2018 toimintakalenterissa on mm. 

• 31.8.2018  Yleistä etsintään liittyvää koulutusta ja vapaata seurustelua 

• 27.-28.10.2018  Maastoetsinnän peruskurssi 
Raision seudun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimikunta 

• Hilkka Stenroos, puheenjohtaja, 040 777 5980, hilkka.e.stenroos@gmail.com 

• Tarja Heinonen, sihteeri, 040 513 3603, tarja.heinonen4@gmail.com 
  

Lähimmäisen apuna - viranomaisen 
tukena. 

 

mailto:hilkka.e.stenroos@gmail.com
mailto:tarja.heinonen4@gmail.com
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Ylläs on aina vain ykkönen! 
Armonlaakson Vaeltajien ja Raision Rinkan 
yhteinen ensi talven 2019 hiihtoviikko 
Lapissa suuntautuu Yllästunturin maisemiin. 
Majoitumme Raitismajassa, Nilivaarassa 2-4 
hengen huoneissa täysihoidolla. Sauna on 
käytettävissä päivittäin. Lisäksi on tarkoitus 
tehdä retki johonkin lähikohteeseen 
osallistujien kiinnostuksen mukaan.                                                                          
               Vuoden 2017 retkellä hiihtäjiä                                                                                        

Matkalle lähdetään perjantaina 15.3. Naantalista Suopellon koululta Rimpikujalta 
klo 21.30. Bussi ottaa kyytiin myös Raisiosta Harkon edestä (Raision kaupungintalon 
vieressä). Raisiosta lähdetään klo 22. Paluu on lauantaina 23.3. puolen yön aikaan. 
Matkan hinta 680 euroa/henkilö sisältää bussimatkat ja majoituksen täysihoidolla. 
Ennakkomaksu 100 euroa /henkilö maksetaan 15.12.2018 Armonlaakson Vaeltajat 
ry:n tilille FI47 5284 0220 0874 86 (viite 5241) ja loppumaksu 10.2.2019 mennessä. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset, sähköpostilla moskajarvi.hannele@gmail.com  tai 
puhelin 040 765 3252. Armonlaakson Vaeltajat on matkan järjestäjä, joten matkan 
peruuntumisessa noudatetaan heidän matkojen peruutusehtoja. 
Huom! Älä jätä ilmoittautumista viimetinkaan, siten varmistat pääsyn mukaan. 
 

******************************************************** 
Suomen Ladun kevätpäivillä ja 80-vuotisjuhlassa 
Kiilopäällä palkittiin ansioituneita jäseniä 

Vuoden innostajaksi valittiin Satu Eklund Raision Rinkasta. Satu on tuonut 
innostuksensa kautta Raision Rinkan toimintaan uusia lajeja kuten melonnan, 
lintujen tunnistamisillat ja linturetkeilyn. Satu toimii myös vetäjänä yhdistyksen 
retkillä. 

Ote blogikirjoituksesta 
http://raisionrinkka.blogspot.com/   14.6.2018 

Inkkarimelontaa Aurajoella 
Teksti ja kuvat: Tarja Aittala 
Raision Rinkan alkukesän melontaretki melottiin 
avokanooteilla - joita myös inkkareiksi kutsutaan - 
lauantaina 9.6.2018.  
Oppaana toimineen Satu Eklundin johdolla päästiin 
mukavasti retkikohteeseen Liedon Vanhalinnaan, 
sään ollessa melonnalle erittäin suosiollinen. 
 
Onnea Satu!                         

                               Melontaretken opas Satu Eklund, kuva Tarja Aittala 

mailto:moskajarvi.hannele@gmail.com
http://raisionrinkka.blogspot.com/
http://raisionrinkka.blogspot.com/2018/06/inkkarimelontaa-aurajoella.html
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Lomaosakkeita vuokrattavana  
Raision Rinkka omistaa yhdessä muiden latuyhdistysten kanssa Kiilopäällä ja 
Äkäslompolossa lomaosakkeita. Vuokrattavana olevat viikot on merkitty osakkeiden 
yhteyteen. Kiilopään ja Äkäslompolon huoneistojen vaihtopäivä on lauantai.  
Huom! Rukan huoneiston vaihtopäivä on perjantai. 
 

Kiilopää, Luppokatu 2 B 5, 99830 Saariselkä 

Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturimajat 
Omistus on yhdessä Janakkalan Ladun, Jyväskylän 
Ladun, Myllykosken Ladun ja Saarijärven Ladun 
kanssa.                             
Kiilopään Tunturimajat sijaitsee Inarin kunnassa 400 
metriä luontoliikuntakeskus Suomen Latu Kiilopään 
päärakennuksesta. Huoneistossa on takkatupa, 
keittiö, pesuhuone-WC ja sauna sekä parvi (huone)    
26 m². Vuode-paikkoja on neljälle. Lisäksi parvella on 
useita patjoja lattiamajoitusta varten.                                                Kuva Juha Orvasto 

 

Vuonna 2018 Kiilopään lomaosake on varattavissa  
viikolle 37, 43, 49. 

Vuonna 2019 viikot ovat 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51. 

 
Äkäslompolo, Nilirinne 4 A 3, 95070 Äkäslompolo 

Kiinteistö Oy Ylläskuningas 
 
Omistus on yhdessä Janakkalan Ladun ja Jyväskylän 
Ladun kanssa. Ylläskuningas sijaitsee Kolarin kunnassa 
Äkäslompolon Nilivaarassa. Äkäslompolon kaikki 
palvelut ovat noin kilometrin etäisyydellä. Ylläksen 
rinteisiin on matkaa noin 4 kilometriä. 
Huoneistossa on takkatupa, pesuhuone, sauna             

ja WC, 33 m² ja parvi 12 m².                                    
                                   Kuva Timo Virta  

Tuvassa on kolme vuodepaikkaa (sänky ja vuodesohva kahdelle) sekä parvella kolme 
patjaa.  

Patjat on uusittu vuoden 2017 aikana. 
 

Vuonna 2018 Äkäslompolon lomaosake on varattavissa  
viikoille 35, 41, 44, 50. 

Vuonna 2019 viikot ovat 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 33, 37,40, 
43, 46, 52 
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Nyt uutuutena! 

Ruka, Asunto Oy Rukapahta, Voimapolku 3, huoneisto nro 12, 93825 

Rukatunturi, Kuusamo 
Huoneistossa on iso takkatupa, pesuhuone/sauna, wc. Parvella 3 sänkyä + 2 erillistä 
patjaa, alakerran tuvassa iso kulmasohva, jossa tarpeen 
vaatiessa nukkuu pari henkilöä. Tuvan lähellä ladut, 
polut, Rukan rinteeseen matkaa noin kilometri. 
Takkapuut kuuluvat viikkovuokraan. 
Rinkan osuus on 4 viikkoa vuodessa. On sovittu, että 
Asunto Oy:n huolto tai siivous käy tarkastamassa majan 
kunnon pari kertaa vuodessa. Tarkastukset tehdään 
perjantaisin kello 12 – 16 välisenä aikana. 
Siivous - Käyttäjien tulee itse huolehtia huoneiston 
siivouksesta. Mikäli asukas ei halua itse siivota, sen voi 
tilata omalla kustannuksella Kirsi Määtältä, 040 564 0938. 
Kiinteistön huolto - Talonmies Määttä Vesa ja Jouni puh 
040 029 6115, Lappeentie 17, 55100 Imatra 

Vuonna 2018 Rukan lomaosake on varattavissa  
viikoille 34 ja 46. - Vuonna 2019 – viikot ovat 6,18, 31,43.     
          Kuvat Paula Hellman 
Rinkan verkkosivuilla www.raisionrinkka.fi on lisää kuvia lomaosakkeista. 
 

Vuokraus – Kiilopään, Äkäslompolon ja Rukan lomaosakkeet 
Lomaosakkeiden käytössä noudatetaan itsepalvelun periaatetta. Osakkeet ovat 
täysin varusteltuja. Käyttäjän huolehdittavaksi jäävät liinavaatteet ja kulutustavarat. 
Pois lähtiessä jokainen huolehtii siivouksesta, valojen sammuttamisesta ja ovien 
lukitsemisesta.  

Kiilopään ja Äkäslompolon huoneistot ovat käytettävissä lauantaista klo 12 
lauantaihin klo 12.  Rukan huoneisto on perjantaista klo 12 perjantaihin klo 12. 

Kaikki huoneistot ovat savuttomia, eikä niihin saa viedä lemmikkieläimiä. 
 
Rinkan www.sivuilla on kalenteri, mistä voi katsoa vapaat viikot ja hinnat, ja ottaa 
sitten yhteyttä. http://www.raisionrinkka.fi/lomaosakkeiden-varaustilanne-testi/ 
 
Varaukset hoitaa Timo Virta +35840 654 6128, timo.virta@dnainternet.net 
Lomaosakeviikkojen varaustilanne voi muuttua päivittäin. Aikaisempia varauksia  
voi olla perutettu.  Viikkohinnat vaihtelevat 150 eurosta 420 euroon. 
Ei jäseniltä lisämaksu on 30 euroa, joten kannattaa liittyä 
jäseneksi. Varausmaksu on 100 euroa. Maksu palautetaan 
sairaustapauksissa lääkärintodistusta vastaan.  

Raision Rinkan jäsenenä Sinulla on mahdollisuus viettää Lapin 
lomaviikkosi yhdistyksen lomaosakkeessa edullisella hinnalla. 

Käytä jäsenetua hyväksesi.  
Terveisin Timo Virta – ps. otan mielelläni vastaan huoneistoja koskevia palautteita. 

http://www.raisionrinkka.fi/
http://www.raisionrinkka.fi/lomaosakkeiden-varaustilanne-testi/
mailto:timo.virta@dnainternet.net
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Vapaaehtoinen pelastaja toimii viranomaisen apuna – 
mistä hommassa kyse?  
Teksti ja kuvat Tarja Aittala 
Vapaaehtoiseksi pelastajaksi ryhtyvä saa asiaankuuluvan 
koulutuksen, joten ei tarvitse kantaa huolta, etteikö osaisi. Kun 
vapaaehtoista pelastajaa tarvitaan, tulee hälytys puhelimeen 
tekstiviestinä. Viestiin vastataan sen mukaan, pääseekö 
kokoontumispaikalle vai ei. Vapaaehtoiselta pelastajalta ei siis 
edellytetä sitä, että pääsisit aina paikalle osallistumaan.   Maastoetsinnässä käytetään 
                         huomioliivejä. 

Peruskurssin teorioista liikkeelle 
Oman toiminnan luonteva aloitus on osallistua 
Vapepa-peruskurssille. Siellä kerrotaan perus-
asioita Vapepasta ja sen toiminnasta. Samalla 
pääsee jututtamaan paikalla olevien muiden 
järjestöjen osallistujia. Suoritin Vapepan 
peruskurssin maaliskuussa Turussa. Paikalla oli 
noin kolmisenkymmentä osallistujaa. Kurssin anti 
oli sitä mitä luvattiin: itselle kirkastui mistä on 
kyse, mitä vapaaehtoiselta odotetaan.  
               Peruskurssilla käsiteltiin maastoetsinnän toimijoita ja heidän roolejaan. 

Kuultiin myös viranomaisen edustajan poliisin puheenvuoro.  Kurssin käymisen 
jälkeen ilmoittaudutaan oman yhdistyksen Vapepan edustajalle paikalliseen 
hälytysryhmään pääsemiseksi. Raision Rinkan edustajana toimii Marjo Salonen. 
Hälytystietojärjestelmään on itse rekisteröidyttävä, jotta saa sen kautta 
puhelimeensa hälytykset. (katso Marjo Salosen kirjoitus sivulta 10) 

 

Maastoetsintäharjoituksella konkretiaa  
Peruskurssin käytyään on luontevaa siirtyä maastoetsinnän peruskurssille ja 
harjoittelemaan maastoon. Keväällä järjestettiin aika iso maastoetsintäharjoitus 
Valpperin urheilutalon maastossa. Täällä harjoiteltiin systemaattista etenemistä 
ryhmässä maastoa haravoiden pala kerrallaan. Omat varusteet pitää olla maasto- ja 
sääolosuhteiden mukaiset. Etsintäharjoituksessa konkretisoitui sekin, että etsijän 
pitää huolehtia omasta hyvinvoinnista: juotavaa, syötävää, lämmintä/vaihtovaatetta 
reppuun. Raision Rinkasta mukaani tullut kokeneempi konkari kertoi lisää ja antoi 
vinkkejä. Vertaisoppiminen on tässäkin sitä parasta antia – kokenutta etsijää 
kannattaa ehdottomasti haastatella. Toki harjoituksen mukana kulki kouluttaja, joka 
antoi palautetta, miten onnistuimme.  
 

Jos hivenenkin asia kiinnostaa, kannattaa tulla rohkeasti ottamaan selvää mistä 
hommassa on kyse. Vapaaehtoisia pelastajia ja auttajia kun edelleen tarvitaan.  

 
Lisätietoja: https://vapepa.fi/  Katso myös Vapepan tekemä video (kesto 1:57 min) 
maastoetsinnästä YouTubessa: https://youtu.be/Ih49rAV3ACA 

https://vapepa.fi/
https://youtu.be/Ih49rAV3ACA
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Retkeilyvälineitä vuokrattavana 
Raision Rinkan, Suomen Ladun sekä sen muiden 
jäsenliittojen jäsenenä voit vuokrata käyttöösi 
Rinkasta retkeilyvälineitä.  
Välinevuokrausta hoitaa  
Pentti Mirtti, puhelin 040 556 3819,  
sähköposti penmirt@gmail.com 
              Retkikeitin 

Välinevuokra maksetaan Raision Rinkan tilille   FI60 5710 5210 0009 06, viite 1009.  
Huomaa viite! 

Vuokrattavat välineet ja niistä perittävät vuokrat 
Väline  Vuokra  Vuokra  
Rinkka   4 euroa/ vrk 20 euroa/viikko 

+ lisä vrk 2 euroa   
Vaellusteltta   6 euroa/ vrk  30 euroa/viikko 

+ lisä vrk 3 euroa 
Huvilatelttakatos  20 euroa/vrk  60 euroa/viikko 

+ lisä vrk 2 euroa  
Laavu    4 euroa/vrk  20 euroa/viikko 

+ lisä vrk 2 euroa 
Retkikeitin   2 euroa/ vrk  

 3 euroa viikonloppu 
 6 euroa/viikko 

Ahkio   6 euroa/ vrk 30 euroa/viikko 
+ lisä vrk 3 euroa 

Suksiboksi  -   vanha 
-     uusi 

 3 euroa/vrk  
 4 euroa/vrk 

20 euroa/viikko 
25 euroa/viikko 

Kanootti     -   kajakki 
 

10 euroa/viikonloppu  
 

30 euroa/viikko 
 

Puolijoukkueteltta  
ja kamina  

 
10 euroa/vrk 

 
30 euroa/viikko 

Vaellussukset   4 euroa/vrk 15 euroa/viikko 

Lumikengät   4 euroa/vrk  15 euroa/viikko 
Melontaliivi Baltic  2 euroa/vrk 10 euroa/viikko 

+ lisä vrk 1 euro 
Huom! Välineet on palautettava puhtaina, kuivina ja ehjinä.  

  

 

Ahkiot   Rinkat  Lumikengät 

mailto:pentti.mirtti@dnainternet.net
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Tulevia tapahtumia syyskaudella 2018 
Elo - syyskuu 
Ma 7.8.    Maanantaipyöräily lähtö klo 18 Kerttulan liikuntahallin luota (sivu 5) 
Ti 8.8.    Sauvakävelyt jatkuvat tiistaisin klo 10 Tasalasta (sivu 5) 
La 25.8.    Maastopyöräilyä (s. 5) 
Ma 27.8.    Maanantaipyöräily klo 18 Kerttulasta, jää tämän jälkeen tauolle (sivu 5) 
La 8.9.     YHDESSÄ retkeilyyn liittyvää tekemistä Friisilässä (sivu 6) 
La 22.9.    Syysretki Teijoon Matildanjärvelle (sivu 6) 
Su 23.9.    Paimion polku -Polulta polulle polkuretki, Paimio (sivu 7) 
Su 30.9.    Karevan kierto – Polulta polulle polkuretki, Raisio (sivut 7 ja 8) 
Loka - marraskuu  
Ti 3.10.    Tiistaikävelyt jatkuvat (sivu 5) 
Su 7.10.    YHDESSÄ retkelle Friisilän pihapiiriin (sivu 9) 
Su 7.10.    Sudenpolku – Polulta polulle polkuretki, Nousiainen (sivu 7) 
La-su 20-21.10. Suomen ladun syyskokous Espoossa 
Ti 6.11.    Rinkan sääntömääräinen syyskokous (sivu 8) 
Pe 23.11.    Marrasvalkeat, Nousiaisissa (sivu 9)  
Joulukuu 
Ti 4.12.    Sauvakävelyt jatkuvat Tasalasta (sivu 5) 
Ti 11.12.    Sauvakävelyt jäävät tämän jälkeen joulutauolle (sivu 5) 
Ke 12.12.    Puuroretki Pähkinämäen majalle (sivu 9) 
Vuonna 2019  
Ti 1.1.   Uudenvuoden päivän kävely Pähkinämäkeen, lähtö klo 13 Kerttulasta.   
   Majalla tarjolla pientä suolaista ja makeaa. Aloita uusi vuosi liikkuen! 
Pe – la 15.-23.3 Hiihtoretki Ylläkselle YHDESSÄ Armonlaakson vaeltajien kanssa (s.11) 
 
Tiedotteen muuta sisältöä 
* Vapepa – verkosto, joka pelastaa ihmishenkiä (sivu 10)  
* Palkinto Suomen Ladulta – Satu Eklund – vuoden innostaja! (sivu 11) 
* Lomaosakkeita vuokrattavana (sivut 12 ja 13) 
* Vapaaehtoinen pelastaja toimii viranomaisen apuna, mistä on kyse? (sivu 14) 
* Vuokrattavat retkeilyvälineet (sivu 15) 

Raision Rinkan tapahtumista tiedotamme myös paikallisissa lehdissä, 
Raisio Tiedottaa ja Rannikkoseutu.  Katso tietoja www.raisionrinkka.fi  

 
Käy tykkäämässä facebookissa Raision Rinkkaa!  
Päivitämme sivuille ajantasaista tietoa Rinkan tapahtumista ja toiminnasta.     

http://www.raisionrinkka.fi/

