
 

 



 

RAISION RINKAN TARINA ALKOI TÄSTÄ ILMOITUKSESTA 

➢ esityksen aineisto perustuu Jyrki Aaltosen laatimaan 

historiikkiin 30 vuotta Rinkan kantoa 

 

 



Yhdistyksen nimeksi valittiin Raision Rinkka r.y.  

➢ kotipaikaksi Raision kaupunki, toiminta-alueeksi 

Raision kaupunki ympristöineen 

➢ yhdistykselle valittiin johtokunta ja toimihenkilöt 

Yhdistykselle määriteltiin tarkoitus ja säännöt 

➢ toimia hiihdon ja muun luonnossa tapahtuvan 

liikunnan ja retkeilyn edistämiseksi 

Suomen ladulle hakemus  - > jäsenyhdistykseksi 

 

18.5.1981 Oikeusministeriö hyväksyi Rinkan 

Yhdistysrekisteriin 



JÄSENISTÖ 

➢ jäseneksi pääseminen -> määritys säännöissä 

➢ jäsenlajit, vuosi-, kannattaja- tai kunniajäsenet 

➢ jäseniä oli 40 vuoden 1980 lopussa 

 

ENSIMMÄISEN VUODEN 1980 TOIMINTAA 

➢ panostus vetäjien koulutukseen sekä liikuntalajeihin 

ja ensiapuasioihin 

 

➢ yhdistykselle oma merkki  

 

➢ yhteistyö mm. kaupungin, 

seurakunnan ja sydänyhdistyksen kanssa 

 

➢ järjestettiin retkiä mm. 

 

• Pähkinäisten saareen 

• Kevon kanjonille 

• sydänretki (osallistujia 40) 

• viikoittainen lentopallon pelaaminen vapusta 

syyskuun loppuun 

 



TOIMINTA PÄÄSEE VAUHTIIN JA MONIPUOLISTUU  

Vuonna 1981 järjestettiin  

➢ pyöräretki Louhisaareen 

➢ suoretki Kurjenrahkalle 

➢ sydänretki 

➢ Karevan Kierron yöretki 

➢ ruskaretki Ylläkselle (40 osallistujaa) 

Koulutus 

➢ pidettiin lasten hiihtokoulu 

➢ osallistuttiin retkiopaskoulutukseen 

Tiedotus 

➢ jäsentiedote 4 vuodessa 

➢ paikallislehdissä oli tapahtumista ilmoituksia 

Pähkinämäen ulkoilumajan hoito ja kunnostus 

 



VUODESTA 1983 TULI ’MERKKIVUOSI’ 

Vuosi lähti käyntiin hiihtomatkalla Enontekiön Hettaan. 

 

Suomen Latu myönsi Rinkalla Ladun valtakunnallisten 

26. leiripäivien järjestelyoikeudet 

➢ suunnittelua – järjestelyä 

➢ pitopaikka Villan tila Luonnonmaalla 

➢ aika 1.- 3.7.1983 

➢ ’Tulka tännev vaa, kyl tääl passa leiripäivi pittä’. 

➢ Pertti Sirola – leiripäivien 

vastuullinen vetäjä 

➢ maskotti Mörköhahmo 

 



Kuvia leiripäiviltä – heinäkuussa 1983 

 

 



 

 

 



 

 

Yhteenvetona vuodesta 1983 – Raision Rinkka on tehnyt 

itsenä tunnetuksi sekä Raisiossa että Suomen Ladussa. 

 



VUONNA 1984 LEIRIPÄIVIEN JÄLKEEN TOIMINTA JATKUU  

➢ Puheenjohtajaksi valittiin Erkki Saarnio 

➢ Pähkinämäessä laskiaisrieha 

➢ lasten hiihtokoulu, vaellustaitoharjoituksia 

➢ jäsen- ja saunailtoja 

➢ majalla vieraili n. 1000 kävijää 

➢ puulaakisuunnistuskilpailut 

➢ ruskaretki Kevolla  

 

VUONNA 1985 TAPAHTUMIA mm. 

➢ Uudenvuoden hiihto/kävely Pähkinämäkeen 

➢ melontaa ja pyöräilyä 

➢ Haltin valloitus 

➢ Ladun aluekokous Krookilassa 

➢ useita koulutuksia Pähkinämäen majalla 

 

VUOSINA 1985 – 1986 OLI HILJAISEMPAA 

➢ retkenohjaajakurssi Pähkinämäessä 

➢ retki Kilpisjärvelle 

➢ Juha Orvasto, Erkki Saarnio ja Pertti Sirola saivat 

Latu-opas arvonimen 

➢ Harri Tohmo, Erja ja Erkki Saarnio laativat ’Retkeilijän 

ensiapu’ oppaan, jonka Latu kustansi 

 



ULKOILU ELÄMÄNTAVAKSI – vuoden 1987 teema 

Rinkka hankki viiden muun yhdistyksen kanssa 

lomaosakkeen Kiilopäältä 

 

 

➢ alkoi nuorisoryhmätoiminta ’Rämehurmurit’ 

➢ talven hiihtoviikko tehtiin Sallaan 



VUONNA 1988 – Suomen Latu täytti 50 vuotta  

➢ Rinkka järjesti raisiolaisten koulujen 3.luokan 

oppilaille ’lumilyhty’ rakennuskilpailun 

➢ yhdessä Raisionjokilaakson luonnonsuojelijoiden 

kanssa vetoomus Kallastenvuoren lehtometsän 

varaamiseksi retkeilyalueeksi 

➢ kevätretki Jurmoon 

➢ ’Rämehurmurit’ laskettelivat Kalpalinnan rinteillä 

 

VUONNA 1989 - Raision Rinkka täytti 10 vuotta  

➢ toiminnan teema ’Liiku ja viihdy luonnossa’ 

➢ kukan päivänä 13.5. juhlakävely Kuloisten lenkillä 

➢ 10-vuotisjuhlan vietto (14.10.) ravintola Capriksessa 

➢ yhdistyksen pöytästandardit, nro 1 Leo Hellsten ja 

nro 2 Erkki Saarnio 

➢ Karevan kierto polkuretki yhdessä kaupungin 

kuntotoiminnan kanssa, vuodesta 1996 lähtien 

Rinkka yksin järjestäjänä 

SM – ERÄVAELLUS 

➢ juhlakilpailut 20. kerta elo-syyskuun vaihteessa 

➢ lähtö Nousiaisten Valpperista, josta 4 päivän aikana 

Kuhankuonon rajakiven kautta maaliin Kerttulaan 

➢ 150 kaksihenkistä joukkuetta kilpaili mestaruudesta 

 



Kuvia vuonna 1989 järjestetystä Erävaelluksesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOIMINTAA VUOSINA 1990 – 1994 

➢ perinteiset tapahtumat jatkuivat 

➢ alkoi retkeilyvälineiden vuokraus 

➢ yhdistyksen pj Erkki Saarnio Ladun liittohallitukseen 

➢ jäseniä 475 vuoden 1990 lopussa 

 

1992 

➢ hiihtoviikko Ylläksellä 

➢ opastus TTK:n henkilökunnalle Haltille 

➢ valokuvaussuunnistus – tapahtuma 

➢ melontaretki Laajoella 

➢ ulkoilureittien raivaamista Kullaanvuoren alueella 

 

Teknisen toimikunnan retkeläisiä Haltin huipulla 1992 

 



1993 

➢ koululaisille retkiä Kuhankuonon retkeilyreitistöllä 

➢ talkooprojekti luontonäyttely- ja varastorakennuksen 

kunnostaminen yhdessä Raisionjokilaakson 

luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa 

1994 

➢ lomaosakkeen osto kahden muun yhdistyksen kanssa 

Äkäslompolon Nilivaarasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vuoden 1994 teema ’Lapset – liikunta - ympäristö’ 

➢ Rinkka järjesti useita retkiä koululaisille ja 

päiväkotien lapsille 

Luontoretkinäyttely  

➢ avajaiset 25.9.1994 

➢ nimeksi tuli Pajupilli 

➢ Pekka Sundholmin laatiman Talkoopäiväkirjan 

mukaan talkoihin osallistui 43 henkilöä ja 

talkootunteja kertyi yhteensä 1480 

➢ Pajupillin synnyn pohjana oli 20 vuotta aikaisemmin 

Pekka Sundholmin ja Lasse Porsangerin tekemä 

kansalaisaloite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luontoretkinäyttely rakennus Friisilässä. 



Vuoden 1995 teema ’Puhtaan liikunnan puolesta’ 

➢ retket lapsille ja koululaisille jatkuivat 

➢ opastusta Raision työttömille 

➢ liikeyritysten henkilöiden liikuttamista 

’Kunnossa kaiken ikää’ -teeman mukaisesti Rinkka toimi 

useiden tahojen kanssa seuraavat 15 vuotta. 

Friisilän päärakennukseen saatiin toimistotilaa yhdessä 

Raisionjokilaakson luonnonsuojelijoiden kanssa. 

Vuosi 1996 

➢ Raisiossa toiminut Kuntotoimikunta lopetettiin ja 

kaikki sen organisoimat ja järjestämät tapahtumat 

siirtyivät Rinkan vastuulle 

➢ näitä olivat Aurinkohiihto, Raisio-kävely, Heikin 

hölkkä ja Karevan kierto polkuretki 

Vuosi 1997 

➢ yhteistyö Italiassa toimivan järjestön kanssa 

➢ nuorten ryhmä vieraili Italiassa 

➢ Kaanaan asuntomessujen pysäköinnin ohjaus ja 

valvonta Raisionlahden ranta-alueella 

➢ sauvakävely otettiin ohjelmaan 

➢ tilastoa osallistujista: Kuutamohiihto (100), 

Aurinkohiihto (300), Raisio-kävely (200), Heikin 

hölkkä (88) ja Karevan Kierto (320) 

 



RINKAN TOIMINNAN 20. JUHLAVUOSI 1999 

➢ perinteiset tapahtumat jatkuivat  

➢ huhtikuussa Luontokoulu järjesti 5-luokkalaisten 

luontokisan – rinkkalaiset avustivat 

➢ osallistuttiin Suokullan reitistön kehittämiseen 

Raisiosta Kuhankuonolle, avajaiset 9.10.1999 

➢ tehtävä Ladun Sulka-projektin toteutuksessa 

➢ yleisötilaisuus liikunnasta valtuustosalissa  

➢ juhlat 15.10.1999 kirjaston Martinsalissa, musiikkia, 

liikuntaesityksiä, juhlapuhuja Rauno Saari sai 

julkilausuman ulkoilureittien ylläpidosta ja 

huolehtimisesta. 

UUSI VUOSITUHAT ALKAA -> toiminta vilkastuu, 

jäsenmäärä kasvaa 

Vuosi 2000 

➢ perinteiset toimintamuodot jatkuvat 

➢ huono lumitilanne hiihtoja ei voitu järjestää 

➢ vastapainona retkiä mm. Kuhankuonolle ja Liesjärven 

kansallispuistoon 

➢ jäseniä vuoden lopussa 340 

Vuoden 2001 teema ’ Ulkoilusta terveyttä’ 

➢ perinteiset tapahtumat jatkuivat 

➢ valokuvausretki Helvetinkolulle 

➢ Kaanaan koulun 5. luokkalaisille retki Teijolle 



Rinkkalaisia Kortenimen vanhan päärakennuksen luona 

Liesjärven retkellä syksyllä 2000 

Vuosi 2002 

➢ Erkki Saarnio lopettaa 17 vuoden jälkeen 

➢ Timo Toivanen valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi 

➢ lasten hiihtokoulu - lumettomien vuosien jälkeen 

➢ lasten Mörrimöykky – luontoretki nyk. Metsämörri 

Vuosi 2003 

➢ Jyrki Aaltonen valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi 

➢ Lapin hiihtomatkat jatkuivat tauon jälkeen – Ritva 

Erkkilällä oli ratkaiseva osuus matkojen nousulle 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulkoilijat paukkupakkaselle kohti Pähkinämäkeä 

Rakenteilla ollut infokatos valmistui ja sitä pidettiin  
myös E6-kaukovaellusreitin Suomen aloitusporttina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infokatos Pajupillin ja luontopolun vieressä. (Nyt Kerttulassa) 



Hiihtomatkalaisia Hetassa Paavon talon edustalla 

 

Vuonna 2003 Rinkka liittyi Vapepa’an ja keskittyi 

maastoetsintään. Sauvakävelijöitä oli 354 vuoden aikana. 

 

Vuosi 2004 

➢ suunnistuksen alkeiskurssi jäsenistön pyynnöstä 

➢ Suuri Postitie -tapahtuma Raisiosta Maskuun 

➢ Jaakobin pyhiinvaellus reitin merkitseminen Raision 

alueella 

➢ yhdistyksen 25-vuotisjuhlasyyskokous Raision 

kaupungin valtuustosalissa 

 



Vuosi 2005 

➢ suunnistuksen kurssit jatkuivat 

➢ ’Vanhat pihaleikit’ tapahtuma 

➢ sauvakävelyratsia kauppakeskus Myllyssä 

➢ hiihtoretki Uudenkaupungin hiihtoputkeen 

➢ Ritva Erkkilä valittiin Raision vuoden liikuttajaksi 

Vuosi 2006 

➢ hiihtomatka Ylläkselle kuvassa retkeläiset Tunturijärvellä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ äitienpäivänä luontoretken rastitehtävät Viherlahden 

leirikeskuksen lähimaastossa 

➢ mukana senior-messuilla Turussa 

➢ syysretki Virttaankankaan Harjureitille 



Vuosi 2007 

➢ hiihtomatka Äkäslompoloon 

➢ sauvakävelyn ’10-vuotis’ esittely Killin markkinoilla 

➢ uusi ulkoilureitti Raisionraitti avaus Rinkka vetäjänä 

➢ Kaarinan VPK opasti sammuttamisessa 

➢ Rinkan edustaja valittiin Raision Seuraparlamenttiin  

➢ Rinkka liittyi Lounais-Suomen Liikunta ja urheilu ry:n 

jäseneksi (Liiku) 

➢ Jyrki Aaltonen Raision kaupungin vuoden liikuttajaksi 

Metsämörriretkeläisiä Viherlahdessa, Ritva Erkkilän johdolla 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Vuosi 2008 

➢ Suomen Ladun 70-juhlavuosi aloitettiin perinteisellä 

Uuden vuoden kävelyllä 

➢ paikallisena juhlatapahtumana oli Kerttulassa pidetty 

kutsuvieras-/yleisötilaisuus 

➢ juhlatapahtumassa muotoiltiin lumiveistoksia ja 

kuljettiin talvinen luontopolku 

➢ hiihtoretki Virttaan kankaalle 

➢ käynti Turun Pansiossa sijaitsevaan Miinamuseoon 

➢ kevätretki Pikku-Nauvoon 

➢ syysretki Nuuksioon 

➢ talkoissa Sanan Suvi päivien liikenteen- ja 

pysäköinnin ohjaus 

➢ uutena tapahtumana puuroretki Tikanmaalta 

Pähkinämäen majalle ja takaisin 

➢ Pähkinämäessä puurotarjoilua ja yhteislauluja 

 

Sauva-

kävelijät 

lenkillä 

2008. 

 



Vuosi 2009 – Rinkan toiminnan 30.s vuoden 

tapahtumia  

Uuden vuoden kävely Kerttulasta Pähkinämäkeen. 

Hiihtomatkalla Ylläkseltä käynti Levillä, kuva Kätkältä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geokätköilyn peruskurssi maaliskuussa Kerttulassa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koulutus ’parempia kuvia pokkarilla’ huhtikuussa. 

Jäsenilta Friisilässä – perehdyttiin mölkyn, petangin ja 

geokätköilyn saloihin sekä kyykkään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juhlavuoden 2009 kevätretki  
Viron Otepäähän ja Pyhäjärvelle 
 
➢  matkan aikana (to-su) kierrettiin kolme eri reittiä, 

joista pääkohde oli ns. Kekkose rada (16 km).  

➢ Lisäksi tehtiin kiertoajelu Tartossa ja nautittiin 

Pyhäjärven kylpylän hoidoista.  

➢ Mukana 35 rinkkalaista. 

Otepään retkeläiset taukopaikalla Tallinna-Tartto-tien varrella 

 

 



Karevan Kierto polkuretki – Rinkka 30 vuotta   

juhlavuoden päätapahtuma 

➢ tapahtuman yhteydessä pidettiin Rinkan toimintaa 

esittelevä näyttely  

➢ kutsu – ja haastekampanjalla Karevan kierron 

osallistujamäärä nousi reippaasti edellisistä vuosista. 

 

Kuvassa kaikki Raision Rinkan puheenjohtajat, 

kutsuvieraita ja perustajajäseniä 

 



Juhlavuosi huipentui juhlasyyskokoukseen 

14.10.2009 Raision kaupungin valtuustosalissa 

➢ kokousasioiden lisäksi oli katsaus yhdistyksen  

30-vuotiseen toimintaan 

➢ Johanna Yli-Opas Suomen Ladusta jakoi 

keskusjärjestön myöntämät ansiomitalit 

         Mitalinsaajat yhteiskuvassa 14.10.2009 

Juhlakokous sai arvokkaan päätöksen, kun Rinkka kutsui 

ensimmäisiksi kunniajäseniksi  

➢ nro 1 Ritva Rekola ja nro 2 Pertti Sirola 

 



Lisäksi yhdistyksen 1. kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin 

Erkki Saarnio. 

Jyrki Aaltonen ja Ritva Erkkilä onnittelevat Erkki Saarniota. 

 

Kiitokset 30-vuotisesta toiminnasta aktiivisille 

luottamushenkilöille, innokkaalle talkooväelle ja koko 

jäsenistölle. 

Lisäksi yhdistys kiittää yhteistyökumppaneita, joiden 

kanssa retkeilyn ja ulkoilun ilosanomaa on viety 

eteenpäin. 

Toivottavasti alkuvuosikymmenten innostus saa jatkoa ja 

Rinkka säilyttää paikkansa raisiolaisessa 

liikuntakulttuurissa. 



Jyrki Aaltonen, kenen muistiinpanojen ja 

muistojen pohjalta tämä esitys on koottu. 

 

Raision Rinkan vuoden 2019 hallitus ja toimihenkilöt 

kiittävät aikaisempien vuosien ahkeria rinkkalaisia. 

Muistot kokosi tammikuussa 2019 Kaija Virtanen 


