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RAISION RINKKA RY – LIIKUNNAN PUOLESTA JO VUODESTA 1979 
Jyrki Aaltosen laatima teos ’30 vuotta Rinkan kantoa’ sisältää toiminnan 14.10.2009 
pidettyyn juhlasyyskokoukseen Raision kaupungintalon valtuustosalissa. 

Tämä vihkonen kertoo Rinkan toiminnasta vuosina 2010 – 2019.  
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen latu ry:n jäsenyhdistyksenä 
(2016 alkaen nimimuutos latuyhdistyksenä) toimia hiihdon ja muun 
ensisijaisesti luonnossa tapahtuvan kuntoliikunnan ja retkeilyn 
edistämiseksi. 

Raision Rinkan johtokunta ja toimihenkilöt vuosina 2010 -2019 
Vuosi Puheenjohtajat 

varapuheenjoht. 
Johtokunnan jäsenet/toimihenkilöt ja vastuut 

2010 Jyrki Aaltonen, 
puheenjohtaja, 
tiedotus, retket, 
Pähkinämäen 
varaustupa  
 
Juha Orvasto, 
varapuheenjohtaja, 
www-sivut, 
koulutus 
 

Ritva Erkkilä, lasten hiihtokoulu, Metsämörri 
Pentti Mirtti, välinevuokraus, majaisäntä 
Riitta Sire’n, sihteeri 
Jarmo Kaipainen, jäsen, pyöräily 
Anita Peltonen, jäsensihteeri, taloudenhoitaja 
Maija Kalmari, majaemäntä 
Lauri Alijunnila, jäsen, Vapepa, yhteyshenkilö 
Leena Laine, varajäsen, sauvakävely 
Saila Rintee, varajäsen 
Pertti Sirola, lomaosakevuokraus 
Merja Niemelä, leikekirjanhoitaja 

2011 Jyrki Aaltonen,  
puheenjohtaja, 
tiedotus ja 
Pähkinämäen 
varaustupa  
 
Juha Orvasto, 
varapuheenjohtaja 
ja www-sivut  
 

Ritva Erkkilä, lasten hiihtokoulu, Metsämörri  
Pentti Mirtti, välinevuokraus, majaisäntä 
Sari Petäjoki, sihteeri 
Jarmo Kaipainen, pyöräily 
Anita Peltonen, jäsensihteeri, taloudenhoitaja 
Maija Kalmari, majaemäntä 
Lauri Alijunnila, jäsen, Vapepa yhteyshenkilö 
Mirkka Karikoski, varajäsen 
Hanna Vuori, varajäsen 
Pertti Sirola, lomaosakevuokraus 
Merja Niemelä, leikekirjanhoitaja 

2012 Pertti Sirola,  
puheenjohtaja, 
lomaosake- 
vuokraus 
 
Juha Orvasto, 
varapuheenjohtaja 
ja www-sivut  
 

Ritva Erkkilä, lasten hiihtokoulu, Metsämörri  
Pentti Mirtti, välinevuokraus, majaisäntä 
Sari Petäjoki, sihteeri 
Anita Peltonen, jäsensihteeri ja taloudenhoitaja 
Lauri Alijunnila, jäsen, Vapepa yhteyshenkilö  
Jyrki Aaltonen, jäsen 
Mirkka Karikoski, jäsen 
Pirjo Haapanen, varajäsen 
Juha Rauhala, varajäsen 
Merja Niemelä, leikekirjanhoitaja 
 



3 

 

 
 

2013 
 

Mirkka Karikoski, 
puheenjohtaja, 
Vapepa  
 
Juha Orvasto, 
varapuheenjohtaja 
ja www-sivut 
 

Pentti Mirtti, välinevuokraus, majaisäntä 
Lauri Alijunnila, jäsen, Vapepa yhteyshenkilö 
Jyrki Aaltonen, jäsen 
Roope Karikoski, jäsen 
Sari Petäjoki, jäsen ja jäsensihteeri 
Juha Mäkitalo, jäsen 
Leena Kortesalo, varajäsen 
Kaija Virtanen, varajäsen, sihteeri 
Satu Leinonen, taloudenhoitaja 
Pertti Sirola, lomaosakevuokraus 
Merja Niemelä, leikekirjanhoitaja 

2014 Mirkka Karikoski, 
puheenjohtaja, 
Vapepa  
 
Juha Orvasto, 
varapuheenjohtaja 
ja www-sivut 
 

Pentti Mirtti, välinevuokraus, majaisäntä 
Lauri Alijunnila, jäsen Vapepa yhteyshenkilö 
Kaija Virtanen, sihteeri ja jäsensihteeri 
Pirjo Haapanen, jäsen 
Roope Karikoski, jäsen 
Ilse Leppäranta, jäsen 
Juha Mäkitalo, jäsen 
Timo Virta, varajäsen 
Jyrki Aaltonen, varajäsen 
Satu Leinonen, taloudenhoitaja 
Pertti Sirola, lomaosakevuokraus 
Merja Niemelä, leikekirjanhoitaja 

2015 Mirkka Karikoski, 
puheenjohtaja, 
Vapepa 
 
Juha Orvasto, 
varajäsen ja 
varapuheenjohtaja  
 

Tarja Aittala, jäsen, www-sivut, facebook 
Pentti Mirtti, välinevuokraus, majaisäntä 
Lauri Alijunnila, jäsen, Vapepa yhteyshenkilö  
Kaija Virtanen, sihteeri ja jäsensihteeri 
Pirjo Haapanen, jäsen 
Ilse Leppäranta, jäsen 
Jari Levo, jäsen 
Timo Virta, jäsen 
Jyrki Aaltonen, varajäsen 
Margit Lind-Hiltunen, taloudenhoitaja 
Pertti Sirola, lomaosakevuokraus 
Merja Niemelä, leikekirjanhoitaja 

2016 Mirkka Karikoski, 
puheenjohtaja 
 
Pentti Mirtti,  
varapuheenjohtaja, 
välinevuokraus, 
majaisäntä 
 

Tarja Aittala, jäsen, www-sivut ja facebook 
Lauri Alijunnila, jäsen, Vapepa, yhteyshenkilö 
Kaija Virtanen, sihteeri ja jäsensihteeri 
Pirjo Haapanen, jäsen 
Ilse Leppäranta, jäsen 
Jari Levo, jäsen 
Timo Virta, jäsen, lomaosakevuokraus 
Satu Eklund, varajäsen 
Marjo Salonen, varajäsen, Vapepa hälyttäjä   
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Margit Lind-Hiltunen, taloudenhoitaja 
Merja Niemelä, leikekirjanhoitaja 

2017 Mirkka Karikoski. 
puheenjohtaja 
 
Pentti Mirtti, 
varapuheenjohtaja, 
välinevuokraus, 
majaisäntä 
 

Tarja Aittala, verkkoviestintävastaava 
Kaija Virtanen, sihteeri, jäsensihteeri 
Lauri Alijunnila, jäsen 
Satu Eklund, jäsen 
Pirjo Haapanen, jäsen 
Ilse Leppäranta, jäsen 
Marjo Salonen, Vapepa hälyttäjä ja yhteyshenkilö 
Timo Virta, jäsen, lomaosakevuokraus 
Katri Purtsi, varajäsen 
Hannu Salonen, varajäsen 
Margit Lind-Hiltunen, taloudenhoitaja 
Reija Koivu, lasten ja nuorten toiminnasta vastaava 
Merja Niemelä, leikekirjanhoitaja 

2018 Mirkka Karikoski, 
puheenjohtaja 
 
Pentti Mirtti, 
varapuheenjohtaja, 
välinevuokraus, 
majaisäntä 
 

Tarja Aittala, verkkoviestintävastaava 
Kaija Virtanen, sihteeri, jäsensihteeri 
Lauri Alijunnila, jäsen 
Satu Eklund, jäsen 
Pirjo Haapanen, jäsen 
Ilse Leppäranta, jäsen 
Marjo Salonen, Vapepa hälyttäjä ja yhteyshenkilö 
Timo Virta, jäsen, lomaosakevuokraus 
Katri Purtsi, varajäsen 
Hannu Salonen, varajäsen 
Margit Lind-Hiltunen, taloudenhoitaja 
Reija Koivu, lasten ja nuorten toiminnasta vastaava 

2019 Mirkka Karikoski, 
puheenjohtaja 
 
Pentti Mirtti, 
varapuheenjohtaja, 
välinevuokraus, 
majaisäntä 
 

Tarja Aittala, verkkoviestintävastaava 
Kaija Virtanen, sihteeri, jäsensihteeri 
Lauri Alijunnila, jäsen 
Satu Eklund, jäsen 
Pirjo Haapanen, jäsen 
Ilse Leppäranta, jäsen 
Marjo Salonen, Vapepa hälyttäjä ja yhteyshenkilö 
Timo Virta, jäsen, lomaosakevuokraus 
Heli Paasonen, varajäsen 
Hannu Salonen, varajäsen 
Margit Lind-Hiltunen, taloudenhoitaja 
Reija Koivu, lasten ja nuorten toiminnasta vastaava 

Uutta! Raision Rinkan patikointiin ja vaellukseen suuntautunut Vaeltajat-ryhmä 
perustettiin 21.8.2018. Vaeltajat tekevät mm. iltaretkiä lähialueille. Tavoitteena on 
ns. matalan kynnyksen patikointiretket - Whatsapp-ryhmässä sovittuna. 

Kansikuva – 2019 Metsämörri, 2019 Lumikenkäily, 2016 Kävely Kerttulasta, 2016 Kävely 
Ihalasta, 2016 Kävely Krookilasta ja 2015 Kevätretki Velkuan valloitus 

Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen 
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Rinkan jäsenille myönnettyjä 
kunnianosoituksia  
Kunniapuheenjohtajat 
Erkki Saarnio, kunniapuheenjohtaja nro 1, 14.10.2010 
Jyrki Aaltonen, kunniapuheenjohtaja nro 2, 9.3.2016 
Kunniajäsenet 
Ritva Rekola, kunniajäsen nro 1, 14.10.2009 
Pertti Sirola, kunniajäsen nro 2, 14.10.2009 
Juha Orvasto, kunniajäsen nro 3, 2.11.2016 
               2016 – Kuva- Jyrki Aaltonen, Pertti Sirola, Anita Peltonen, Juha Orvasto 

OMP - Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi ja ansiomitali 
Ritva Erkkilä, OMP ansiomitali kullatuin ristein 24.2.2010 
Jyrki Aaltonen, OMP ansioristi 24.2.2012 
Raision Rinkan seuratyöntekijät 
2009 Anita Peltonen, 2010 Erkki Mäentaka, 2011 Maija Kalmari,  
2013 Pentti Mirtti, 2014 Kaija Virtanen, 2015 Jouko Saarinen 
Raision Rinkan pöytästandardit 
Ritva Erkkilä, standardi nro 10 annettu 19.11.2012 
Anita Peltonen, standardi nro 17 annettu 6.10.2015 
 

Etuja jäsenille - loma-asuntoja Lapissa ja retkeilyvälineitä 
harrastuksiin 
Raision Rinkka on toteuttanut toiminta-ajatustaan – hankkia ja jakaa kunto- ja 
virkistysliikunnan tietoutta sekä edistää ulkoilukulttuuria – hankkimalla 
lomaosakeosuuksia ja retkeilyvälineitä vuokrattavaksi jäsenistön käyttöön.  

1) Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturimajat, Luppokatu 2 B 5, 99830 Saariselkä 
Raision Rinkka omistaa huoneiston yhdessä muiden latuyhdistysten kanssa. Rinkan 
osuus on 1/6 osa, joten vuosittain joka kuudes viikko osuu rinkkalaisille.   

2) Kiinteistö Oy Ylläskuningas, Nilirinne 4 A 3, 95070 Äkäslompolo 
Raision Rinkka omistaa huoneiston yhdessä muiden latuyhdistysten kanssa. Rinkan 
osuus on 1/3 osa, joten vuosittain joka kolmas viikko osuu rinkkalaisille. 
Näiden lomaosakkeiden hankinnan takana on ollut innokas, lappimyönteinen 
johtokunta, jonka jäsenistä muutamat takasivat hankintaan tarvittavan lainan 
henkilökohtaisesti. Kiitos heille – ulkoilukulttuuri laajeni Lapin maisemiin. 

3) Asunto Oy Rukapahta, Voimapolku 3, huoneisto 12, 93825 Rukatunturi, 
Kuusamo  

Raision Rinkka hankki omistukseensa vuoden 2017 alusta alkaen huoneiston.  
 

Retkeilyvälineitä vuokrattavana Retkeilyä ja ulkoilua helpottamaan on vuosien 
varrella hankittu erilaisia retkeilyvälineitä jäsenistön toiveiden mukaan mm. ahkio, 
suksiboksi, telttoja, lumikenkiä, melontaliivejä. 
Rinkan verkkosivuilla on tarkemmat tiedot ja säännöt niin huoneistoista kuin 
retkeilyvälineistä. Jäsenten käyttöön huoneistojen varaukset ja retkeilyvälineiden 
vuokraukset hoituvat ahkerien Rinkan vapaaehtoisten toimesta.    
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Kursseja ja koulutusta ulkoilua monipuolistamaan 
Raision Rinkka on toteuttanut toiminta-ajatustaan – hankkia ja jakaa kunto- ja 
virkistysliikunnan tietoutta sekä edistää ulkoilukulttuuria – järjestämällä kursseja 
sekä osallistumalla järjestettyihin koulutuksiin ja kursseihin.  
 

Rinkan järjestämät kurssit ja koulutukset  
➢ 2010 huhtikuussa suunnistuskurssi Kerttulassa. 
➢ 2010 toukokuussa maastopyöräilyn alkeiskurssi. 
➢ 2010 syyskuussa sauvakävelyopastus Suomen 

Ladun ja Et-lehden tapahtumassa. 
➢ 2011 lasten hiihtokoulu hiihdon perustaidoista 

 5-7 vuotiaille Kerttulassa. 
➢ 2013 lasten hiihtokoulu perustaidoista 5-7 vuotiaille.     2015 melontaa Aurajoella 
➢ 2013 huhtikuussa osallistuttiin Armonlaakson vaeltajien järjestämään matkailun 

turvallisuuspassikoulutukseen latuyhdistysten jäsenille. 
➢ 2014 lasten hiihtokoulu hiihdon perustaidoista 5-7 vuotiaille Kerttulassa. 
➢ 2015 lasten hiihtokoulu hiihdon perustaidoista 5-7 vuotiaille Kerttulassa. 
➢ 2015 helmikuussa lumikenkäily tutuksi kurssi Friisilässä. 
➢ 2015 kesäk. villiyrttikurssi Meriläntie 24 pihalla lähistöllä. 
➢ 2015 elokuussa opastettu melontareissu Aurajoella.  
➢ 2015 syyskuussa Frisbeegolf peruskurssi yhdessä Armonlaakson vaeltajien kanssa 
➢ 2016 lasten hiihtokoulu hiihdon perustaidoista 5-7 vuotiaille Kerttulassa. 
➢ 2016 helmikuussa yhdessä lumikenkäilyä kurssi Armonlaakson vaeltajien kanssa. 
➢ 2016 huhtikuussa suunnistaminen haltuun – alkeet ensin Friisilässä. 
➢ 2016 elokuussa opastettu melontaretki Aurajoella ja kulttuurikävely. 
➢ 2017 lasten hiihtokoulu hiihdon perustaidoista 5-7 vuotiaille Kerttulassa. 
➢ 2017 huhtikuussa lintujen tunnistusillat Friisilässä 
➢ 2017 kesäkuussa opastettu melontaretki Aurajoella.  
➢ 2017 syyskuussa sieniretki ja sienien tunnistamista Parmaharjulla Liedossa. 
➢ 2017 lokakuussa maastopyöräilyn opastusta ja lenkki maastossa Raisiossa. 
➢ 2018 helmikuussa ohjattu lumikenkäretki Friisilässä. 
➢ 2018 helmikuussa ohjattu kävely tapahtuma Raision Loimun asiakkaille 
➢ 2018 huhti- ja elokuussa maastopyöräilyn 

opastusta ja lenkki maastossa. 
➢ 2018 villiyrttikurssi Raision kaup. työntekijöille 
➢ 2018 kesäkuussa opastettu melontakurssi. 
➢ 2019 tammikuussa ohjattu lumikenkäretki. 
➢ 2019 huhtikuussa koulutus – geokätköily tutuksi  
➢ 2019 toukokuussa maastopyöräilyn opastusta  
➢ 2019 toukokuussa Sydänviikko luento ja kävely   
➢ 2019 kesäkuussa opastettu melontaretki 

Aurajoella               2015 villiyrttikurssilaisia             
➢ 2019 elokuussa opastettu mobiililkuvausretki Haunisissa 
➢ 2019 elokuussa ohjattu Hyvinvointia luonnosta tapahtuma Friisilässä 
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Kursseja/koulutuksia, joihin rinkkalaiset ovat osallistuneet oppilaina 
➢ 2013 sauvakävelyn ohjaajakurssi, järjestäjä Suomen Latu 
➢ 2015 Metsämörri-ohjaajan peruskurssi, järjestäjä Suomen Latu 
➢ 2015 Talouden ABC-kurssi, järjestäjä Liiku ry  
➢ 2016 Tapahtuman järjestäminen koulutus, järjestäjä Liiku ry 
➢ 2016 Luottamushenkilöiden koulutuspäivä, järjestäjä Suomen Latu 
➢ 2017 Muumien retkeily ohjaajakurssi, järjestäjä Suomen Latu 
➢ 2017 Lumikenkäily ohjaajakurssi, järjestäjä Suomen Latu 
➢ 2017 Pelit ja leikit, motoriset perustaidot- kurssi, järjestäjä Liiku ry 
➢ 2017 Harrasteliikunta seuratoiminnan voimavarana, järjestäjä Liiku ry 
➢ 2017 Blogikoulutus, järjestäjä Lounais-Suomen Latuyhdistys 
➢ 2017 Metsämieli ohjaajakurssi   
➢ 2017 Maastopyöräily ohjaajakurssi, järjestäjä Suomen Latu 
➢ 2017 Metsämörri-ohjaajan peruskurssi, järjestäjä Suomen Latu 
➢ 2018 Ladun yhdistyspalvelut sivusto ja kuvan käsittely, järjestäjä L-S latualue 
➢ 2018 Verotusseminaari, järjestäjä Liiku ry 
➢ 2018 Tietosuoja-asetus voimaan – tietoisku vaikutuksista yhdistyksille, järj. Liiku  
➢ 2018 Ikäihmiset ja lapset yhdessä toimintaa ’joogaa’  
➢ 2018 Asahi- koulutus  
 
Huom! Suomen Ladun, Lounais-Suomen Latualueen ja Liiku ry:n järjestämät 
koulutukset ovat ilmaisia määrätyissä rajoissa.  
Esimerkiksi Metsämörri- ja maastopyöräilykurssiin osallistujalta vaadittiin vähintään 
kahden tapahtuman järjestäminen yhdistykselle. Toisaalta tapahtumaa ei voida 
järjestää, ellei ohjaaja ole suorittanut kurssia. Muut kurssit ovat maksullisia, tosin 
niihin voidaan anoa Ladulta avustusta. 
 

Retket – ulkoilua edullisesti ja 
turvallisesti 
Rinkan retkissä ja kaikissa järjestettävissä 
tapahtumissa huomioidaan aina turvallisuus sekä 
Rinkan sääntöjen mukainen toiminta.  
Suurin osa tapahtumista on kaikille avoimia ja 
maksuttomia. Esimerkiksi linja-autolla tehdyistä 
retkistä peritään maksu, mikä on jäseniltä 
edullisempi kuin ei jäseniltä. Alle 12- vuotiailta 
lapsilta ei peritä retkimaksuja.     2015 Retkeläiset Teijossa  

Vuoden 2016 kevätretki 21.5. Örön linnakesaareen oli suosittu. Matkalle lähti kaksi 
linja-autoa, sillä retkeilijöitä oli yhteensä 80 henkilöä. Suosion takasi vuosia 
suljettuna olleen sotilasalueen avautuminen yleisölle sekä edullinen 
osallistumismaksu. Kasnäs’in satamasta matka jatkui m/s Sissel aluksella. Örössä 
retkeilijöille oli varattu eri vaihtoehtoja. Tarjolla oli oppaan vetämä tutustuminen 
saaren pohjoiseen kärkeen noin 10 km, eteläinen luontopolku noin 5 km tai 
omatoiminen tutustuminen saareen. Lisäksi kasarmin ruokalaan oli varattu ruokailu.  
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Saaren luonto ja matkan järjestelyt saivat kehuja, näimme  
rauhoitetun Lännenkylmäkukan ja rehevän merikaalin. 
Saaren halki kulkee mukulakivinen tie nimeltä Pitkä ikävä 
ja poikki tien nimi on Lyhyt ikävä! Vaihtelevassa 
maastossa riitti nähtävää - meren läheisyys ja kiviset 
rannat. Satamassa kiemurteli rantakäärme. Paluumatkalla 
nuoret Konsta ja Paavo pääsivät haastattelemaan laivan 
kapteenia.  
                           Lännenkylmäkukka Örössä 

Vuoden 2015 kevätretki ’Velkuan valloitus’ oli mielenkiintoinen ja monipuolinen.  
Retkeä tehtiin linja-autolla, yhteysaluksella ja jalkaisin. Menomatkalla tutustuimme 
Merimaskun kirkkoon. Velkualla kuljimme kapeaa kylätietä, kiipesimme Palvan 
saaren Ristvuoren näköalapaikalle. Vuorella luonnonkivistä koottu penkki- 
pöytämuodostelma oli erinomainen eväspaikka. Velkuan Pyhän Henrikin kirkossa 
kajautimme virren. Paluumatkalla kävelimme Askaisten ritaripuistossa ja kävimme 
kirkossa. Tämä kotiseuturetki tarjosi mielenkiintoisen kevätpäivän 9.5.2015. 
 
Vuoden 2013 syysretken 12.10. kohteina olivat Nuuksion kansallispuisto ja Haltia 
Metsähallituksen uusi opastuskeskus. Linja-auto kuljetti retkeilijät Espoon 
Siikarantaan, josta retki jatkui kävellen noin 10 km kansallispuiston suojassa. 
 

Retkeily – mukavaa, monipuolista ja mielenkiintoista liikuntaa 
Raision Rinkan yksi toiminnan perusasioista on vuosien varrella ollut erilaiset retket. 
Niitä on järjestetty eri teemoilla kulttuuria unohtamatta niin keväisin, syksyisin kuin 
talvisin.  Lisäksi on osallistuttu lähiyhdistysten järjestämille retkille ja tapahtumiin. 
 

Kevätretket ovat suuntautuneet  
➢ 2010 Satakuntaan, Harjavallan Hiittenharjun 

ulkoilukeskukseen ja Kokemäen Pitkäjärven 
vapaa-ajan keskukseen. Hiipireitiksi nimetyn 
reitin pituus 14 km. Käynti Emil Cedercreutzin 
museossa ja Harjavallan kirkkokeskuksessa 
rikastuttivat retken antia. Omat retkieväät ja 
uintimahdollisuus – retken suolaa! 

➢ 2011 Saaristoon eli Kökariin ja Källskäriin eli 
lähes ulkomaille. Kohteina Kökarissa 
fransiskaaniluostarin rauniot ja kirkko sekä           2017 Kangenmiekan kierroksella 

➢ Kalenin luontopolku n. 7 km. Källskärissä sijaitseva Källskärin kannu ja vapaaherra 
Göran Åkerhielmin puutarha ja huvila. Retki kesti kaksi päivää. Yö vietettiin 
Klobbars Gästhem’issä. 

➢ 2012 Kurjenrahkan kansallispuistoon ja Kuhankuonon retkeilyreitistölle. Retkeen 
sisältyi mm. Kurjenpesän luontotupa, Kuhankuonon rajakivi, Rantapiha, Lakjärvi, 
Paltanvuori, Pukkipalon aarnimetsä ja Takaniitunvuori. Polkuja 15 km. 

 



9 

 

 
 
➢ 2013 Katanpään linnakesaareen Kustaviin yhdessä Raisionjokilaakson 

luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Katanpää, entinen vankien ja varusmiesten 
saari, on Metsähallituksen hoitama kulttuurihistoriallisesti ja luonnonarvoiltaan 
arvokas nähtävyys - Pietari Suuren Merilinnoituksen ajoilta. 

➢ 2014 Paraisille, Lenholmin luontopolulle sekä Sattmarkin vaelluspoluille. Alueilla 
viihtyy yli 35 Suomessa uhanalaista kasvilajia. Lintutorni löytyi retken varrelta. 

➢ 2015 Velkualle, Palvan saareen. Tutustumiskohteina Ristvuoren näköalapaikka, 
Velkuan Pyhän Henrikin puukirkko, Merimaskun kirkko ja Askaisten Ritaripuisto. 

➢ 2016 Örön linnakesaarelle.  Linja-autot veivät 80 henkilöä Kasnäsiin, josta m/s 
Sissel kuljetti osallistujat Öröön. Saaressa ’pitkä ikävä’ ja ’lyhyt ikävä’ -tiet sekä 
luontopolut antoivat hyvän kuvan saaren luonnosta. Joukko jakautui kahdelle 
reitille pohjoiskärkeen ja etelään. Ruokailu oli Kasarmin ruokalassa.  

➢ 2017 Kangenmiekan kierrokselle, mikä on osa Kuhankuonon retkeilyreitistöä. 
Maasto tarjosi kulkua kallioilla ja männikköjä sekä suoalueita.  

➢ 2018 Hämeen järviylängölle, Iso-Melkutin järven kierros ja Saaren kansanpuiston 
luontopolku. Retki tarjosi hyvän polun eri ikäisissä metsissä ja näköalan järvelle. 

➢ 2019 Isonevan soidensuojelualueelle ja Satakunnan elämysrautatielle. 
➢ 2019 Rinkan 40-vuotisjuhlamatka Viroon 
      

Syysretket ovat suuntautuneet  
➢ 2010 Huovinretkelle Säkylän Porsaanharjun ’Lappimaisemiin’.  
➢ 2011 Karkalin luonnonpuistoon ja Karnaisten korven luontopolulle. Syksyn ruska 

väritti luonnonpuiston pähkinälehdot, lehmusmetsiköt ja harvinaiset kasvit. 
Uskaliaimmat kurkkasivat Torholan luolaan, mikä on Suomen suurin luonnon 
synnyttämä kalkkikiviluola n. 30 metriä pitkä.   

➢ 2012 Hämeenkankaan retkeilyreitistölle ja Jämijärvelle. Harjuluontoa, suoalueita 
sekä eväiden syönti maastossa, käynti Kankaanpään kaupungin museossa sekä 
munkkikahvit Niinisalon sotilaskodissa tarjosi tämä syysretki. 

➢ 2013 Nuuksioon, vuonna 1994 perustettuun kansallispuistoon ja 2013 touko- 
kuussa avattuun Haltia 
opastuskeskukseen.  

➢ 2014 Rauman alueen reiteille, 
Sammalmäen pronssikautiseen 
alueeseen, mikä on maailman-
perintökohde. Näimme komeat ja 
tunnetuimmat röykkiöt ’Kirkonlaatta’ ja 
’Huilun pitkä raunio’. Poikkesimme 
Kivikylän kotipalvaamossa. Jatkoimme 
Seitsemän järven retkeilyreiteille. 
                        2014 Retkeilijät Sammalmäen kallioilla  
Monipuolinen polku kuljetti joukkoa ja tulipaikka tarjosi evästauon.                       

➢ 2015 Teijon kansallispuistoon. Ensin pieni kävely Ruukkikylässä ja kävelyä 10 km 
maastossa. Matildajärven rannassa tutustuminen opastuskeskukseen. 
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➢ 2016 Marttilan korven eräreitistöön. Erämainen maasto tarjosi niin suomaisemaa 

kuin metsäsaarekkeita. Reitiltä löytyi myös merkkejä jääkaudesta. 
➢ 2017 Hevonlinnan ulkoilukeskuksen poluille, 

mitkä kulkivat harjumaastossa. Jääkaudella 
muodostunut suppajärvi ja taukopaikan luona 
näkötorni ihastuttivat.  

➢ 2018 Teijoon Matildanjärvelle, jonka hieno 
maisema hurmaa vuoden ja vuorokauden 
aikojen mukaan. Järvi on reitillä koko ajan 
näköetäisyydellä. 

➢ 2019 Hiunjärven luontopolulle ja 
Hierkonpolulle                                     2017 Retkeilijät Hevonlinnan poluilla 

 

Tapahtumia lapsille ja perheille  
Raision Rinkka on toteuttanut tapahtumia lapsille ja perheille liikunnan ja perheiden 
yhdessä tekemisen edistämiseksi ja tavaksi toimia. 
 

Tapahtumat   
➢ 2010 toukokuussa Metsämörrin metsäretki 

Kuuanvuoren maastossa. 
➢ 2010 syyskuussa koko perheen Peikkoretki 

Pähkinämäen majalle 
➢ 2011 helmikuussa ystävänpäivän talvirieha yhdessä 

Raision Kuulan kanssa. 
➢ 2011 syyskuussa koko perheen peikkoretki 

Pähkinämäkeen.                                                        2015 Metsämörrit, Kiia ohjaajana 
➢ 2012 elokuussa liikuntamessuilla esittely perheille Rinkan toiminnasta. 
➢ 2012 syyskuussa Metsämörri tapahtuma Friisilässä 
➢ 2013 elokuussa liikuntamessuilla esittely perheille Rinkan toiminnasta. 
➢ 2014 elokuussa koko perheen liikunta- ja harrastemessuilla Rinkan esittelyä. 
➢ 2015 elokuussa koko perheen liikunta- ja harrastemessuilla Rinkan esittelyä. 
➢ 2015 marraskuussa Metsämörri tapahtuma Friisilässä. 
➢ 2017 helmikuussa perheretki Metsämörrin maailmaan Friisilässä. 
➢ 2017 kesäkuussa Rakastu kesään – tapahtumassa Metsämörrin retki. 
➢ 2017 elokuussa perheretki Metsämörri  
➢ 2018 maaliskuussa perheretki Metsämörri  
➢ 2018 toukokuussa Unelmien liikuntapäivä  
➢ 2018 lokakuussa Yhdessä retkelle perheille  
➢ 2019 helmikuussa UlkonaKuinLumiukko -

tapahtuma perheille Friisilässä. 
➢ 2019 maaliskuussa perheretki/ Metsämörri. 
➢ 2019 huhtikuu Yhdessä lapset ja aikuiset  
➢ 2019 lokakuu perheretki Friisilän luontoon                   2018 Unelmien liikuntapäivä  
 



11 

 

 

 
Sauvakävelyt ja pyöräilyt – liikuntaa edistämässä 
Rinkan toiminta sisältää viikoittaiset, kaikille avoimet sauvakävelytapahtumat. 
Kävely kuljettaa osallistujat eri puolille Raisiota. Talvisäällä – liukkaan kelin aikaan – 
lähtö tapahtuu Raision torilta, mutta muina aikoina lähtöpaikat asettuvat eri puolille 
Raisiota. Usein, vaikka lähtöpaikka on sama, kävelyporukan vetäjä johdattaa 
joukon eri lenkille kuin edellisellä kerralla. Näin kaupunki näyttäytyy moni-
ilmeisenä ja vaihtelevana liikuntaan ja lähiretkeilyyn sopivana ympäristönä.  
 
Kävelyt alkavat tiistaisin klo 10 ja lähtöpaikat 
on etukäteen kerrottu jäsentiedotteessa, 
Raisio Tiedottaa lehdessä ja sosiaalisen median 
välineissä. Kesä- ja heinäkuussa sekä joulun 
aikaan tiistaikävelyt ovat ’lomalla’.  
Mukavasti kävelijät ovat löytäneet lähtöpaikat. 
Esimerkiksi 2017 tilastoitiin 38 kävelykertaa 
yhteensä 417 kävelijää ja 2018 käveltiin 38 
kertaa yhteensä 432 osallistujan voimalla. 
                   2015 Kävelijät Timalipolulla  

Pienen alkuverryttelyn jälkeen lähdetään reitille. Iloinen puheensorina tahdittaa 
matkaa, kun porukka etenee. Tapahtuma on sekä rentouttava että kuntoa 
kohottava. Vauhdissa ja reitin valinnassa huomioidaan aina myös turvallisuus. 
Maanantainen, kaikille avoin pyöräilyvuoro lähtee Kerttulan liikuntahallilta klo 18.  
Vetäjän, Pentti Mirtin, johdolla pyöräillään 
kunto- ja retkinopeudella noin 1 -1,5 tuntia 
kestävä lenkki eri puolille Raisiota ja 
lähiympäristöä. Sopivasti pysähdytään ja 
pidetään juomataukoja.  
Muutamia kertoja on käyty katsomassa eri 
kohteita, kuten Muhkurinmäen ja Hamaron 
vuoren keväistä luontoa, Pirunpesää Turun 
Kärsämäessä, Pallivahan siirtolohkaretta, 
Nunnavuoren pirupeltoa.      2018 Pyöräilijät  

 Kierros Ruissalossa on kuulunut joka vuosi ohjelmaan. Ruissalossa on pidetty tauko 
ja tutustuttu Kalkkiniemen tykkipatterin Krimin sodan aikaisiin muistomerkkeihin.  

 

2018 Maastopyöräilijät tauolla                  2016 Maanantaipyöräilijät lähdössä 
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Talkoot – varojen hankintaa yhdistyksen 
toimintaan  
Vuosien varrella rinkkalaiset ovat osallistuneet 
talkoohengessä niin ulkoilupolkujen raivaustöihin 
kuin viittojen ja merkkien korjaamiseen ja 
huoltamiseen polkujen varrella. Raisiossa on useita 
ulkoilureittejä ja polkuja.  
 
Suuri ponnistus oli vuosien 2015 – 2016 aikana 
frisbeegolfradan raivaustyöt Haunisissa Raision 
kaupungin kanssa. Sysäyksen radalle saimme,                       2015 Frisbeeradalla  
kun Suomen Latu lahjoitti Jyrki Aaltosen hakemuksen perusteella Rinkalle 
frisbeegolf-koreja.    
Pähkinämäen ulkoilumajan grilli on kaikkien 
raisiolaisten käytössä. Rinkkalaiset hoitavat 
talkoilla puut grilliä varten ja pitävät majan 
pihapiirin siistinä. 
Raision kaupunki omistaa majan. Rinkka on 
tehnyt hoitosopimuksen ulkoilumajan, 
varaustuvan sekä ympäristön hoidosta. 
Rinkka vuokraa majaa ja varaustupaa.  
              2016 Majatalkoissa puuhommia 
Talkoita Raision kaupungin järjestämissä tapahtumissa     

- lapsille ’Menoa muksuille’ useita kertoja 
- koululaisille kesän sporttileirit ja vuosittaiset 5-luokkalaisten luontokisat 
- luontoliikuntakerhoja eri kouluille iltapäivisin 1-2 luokkalaisille.  

Rinkan talkoolaiset ovat osallistuneet useita kertoja Turun Urheiluliiton pyöräily-
tapahtumissa 30 km:n pituisen perhereitin merkitsemiseen ja liikenteen 
ohjaamiseen pyöräilyn aikana. Lisäksi huoltopisteillä on jaettu juomaa ja välipalaa 
pyöräilijöille. 
 
Marraskuussa 2017 järjestettiin Haunisissa Ruissalon kylpylän henkilökunnalle 
patikka- ja ruokailutapahtuma. Osallistujat olivat tyytyväisiä tapahtuman antiin. 
Tapahtuman jälkeen muutamat kiersivät innoissaan altaan ympäri kiertävän polun. 

 
Metsämörrit- 
2017 
 
Lasten hiihto- 
koululaiset 
2015 → 
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Vapepa -Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on laaja vapaaehtoisten auttajien verkosto. 
Auttajat ovat mukana hälytysryhmissä, jotka tarpeen tullen hälytetään 
auttamistehtäviin. Yleisin tehtävä on kadonneen etsintä. Etsintää johtaa poliisi ja 
vapaaehtoiset auttajat toimivat aina poliisin tukena. 
 
Raision Rinkan alueellinen hälytysryhmä on mukana maastoetsinnöissä. 
Ilmoittaudu mukaan mielenkiintoiseen toimintaan. Saat koulutuksen tehtävään. 
Rinkan ryhmän yhteyshenkilönä, hälyttäjänä ja kokoonkutsujana toimii  
Marjo Salonen, puhelin +35840 519 8168, sähköposti marjo.salonen@somero.fi 

  

Lähimmäisen apuna - viranomaisen tukena. 

 
 

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

Rinkan vapaaehtoisten toimijoiden vastauksia -kysymyksiin 
 

Mikä sai sinut aikanaan mukaan Rinkan toimintaan? 
➢ Työkaveri sanoi, liity Rinkkaan. Tein työtä käskettyä ja liityin jäseneksi 

Rinkkaan. Tämä tapahtui 1980-luvun loppupuolella.  
➢ Liityin jäseneksi 1980 luvulla, koska poikani halusi tulla jäseneksi ja minä liityin 

myös. 
➢ Silloin joskus Rinkan retkiin kuului kuutamohiihto. Olin muuttanut hiljattain 

Raisioon ja kaikki oli uutta ja outoa. Kuutamohiihto natsasi siinä vaiheessa. 
➢ Työkaveri Erkki Saarnio tiedusteli aikaisemman harrastukseni 

tilannetta ja kutsui minut syksyllä 1982 johtokunnan kokoukseen. Sain samalla 
tehtäväkseni Suomen Ladun valtakunnallisten 26. leiripäivien 1.-
3.7.1983 kilpailulajien (erävaellus, kyykkä, lentopallo ja suunnistus) järjestelyt. 

➢ Liityimme perheen kanssa Rinkan toimintaan, kun olimme aloittaneet 
retkeilyharrastuksen. Lisäksi Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on ollut yksi syy 
liittyä Rinkkaan ja olla mukana toiminnassa. 

➢ Kiinnostus luonnossa patikoinnista ja retkeilystä. Mahdollisuus yhdistyksen 
kautta osallistua vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa. 

➢ Kaveri pyysi mukaan (Saarnion Eki) 
➢ Lehti-ilmoitus, jossa retkeilyhenkisiä kutsuttiin perustamaan latuyhdistystä 

Raisioon. 
➢ Lähdin Rinkan toimintaan mukaan retkien takia. 
➢ Aktiivinen toiminta. Mukavat ihmiset. Yhdessä tekeminen, auttaminen ja jalo 

latuhenkisyys. mahdollisuus päästä itse mukaan ohjaustoimintaan ja 
vaikuttamaan Rinkan toiminnan kehittämiseen. Kouluttautumismahdollisuus. 
Lasten toiminta. 

➢ Tiistaikävelyt innostivat. Sitä kautta oppi tuntemaan Raision kävelyreittejä. 
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➢ Liikunta toi Rinkan jäseneksi jo 1994. Hiihtotapahtumat olivat mieluisia, 

samoin polkuretki Karevan kierto. 
➢ Ystävät houkuttelivat vuosia sitten hiihtomatkalle, johon otettiin mukaan  

            vain jäseniä. 
➢ 2002 ja 2003 vuodenvaihteessa Rinkan johtokunnan jäsen kysyi, että 

lähtisinkö Rinkan taloudenhoitajaksi? Rinkalla oli etsinnässä uusi 
taloudenhoitaja edellisen lopetettua. En ollut Rinkan jäsen, joten tiesin 
toiminnasta hyvin vähän. Lupauduin kuitenkin. 

Miten olet viihtynyt rinkkalaisena? 
➢ Osallistuin mm. liikenteen ohjaamiseen talkoolaisena seurakunnan 

järjestämillä Sanan suvi -päivillä. Jyrki Aaltosen innoittamana aloitin 
Pähkinämäen majan majaisännän työt. Innokkaana pyöräilyn harrastajana 
sain maanantaipyöräilyjen vetovastuun Jarmo Kaipaisen jälkeen.  

➢ Hyvin olen viihtynyt. Tosin olin poissa toiminnasta pitkän ajan. Vuosituhannen 
alussa päätin liittyä Vapepaan ja silloin tulin uudelleen mukaan toimintaan. 

➢ Olen viihtynyt hienosti Rinkkalaisena. Ennen kaikkea sain paljon uusia tuttuja. 
➢ Kun antoi pikkusormen, meni koko käsi.  Opastoiminta ja nyt viimeksi Suomen 

Ladun olosuhdeasiantuntijuus on innostanut parantamaan 
ulkoilumahdollisuuksia mm. ulkoilureiteillä. 

➢ Olen viihtynyt Rinkassa, sillä toiminta on ollut monipuolista ja lapsiakaan ei 
ole unohdettu. Toimintaan ollut helppo päästä mukaan. 

➢ Toiminta on ollut runsasta ja mielenkiintoista, rajoitteena osallistumiseeni 
ovat työasiat. 

➢ Hyvin olen viihtynyt, ollut mukavaa puuhaa. 
➢ Viihtymistäni kuvaa se, että olen ollut kohtuullisen aktiivisesti mukana 

toiminnassa koko ajan. 
➢ Hyvin olen viihtynyt. Mukavaa porukkaa! 
➢ Mahtavasti, sama rentous, tunnelma ja latuhenkisyys sekä yhdessä tekeminen 

ovat edelleen kantavia voimia yhdistyksessä. Paljon myös laadukasta ja 
monipuolista ohjelmatarjontaa, josta varmasti jokainen löytää itselleen 
sopivaa tekemistä. 

➢ Retket ja muut tapahtumat, matka Haltille on vieläkin muistoissa. 
➢ Mukavia tapahtumia, helppo osallistua. Hyvä kun tulee tapahtumista tietoa 

paperisella jäsentiedotteella. 
➢ Tunnen olevani minulle sopivassa yhdistyksessä.  Liityin Rinkan jäseneksi 

silloin, kun aloitin taloudenhoitajana. Rinkassa on niin monenlaista toimintaa, 
että varmasti aina löydän itselleni mieluista liikunnallista ja muuta toimintaa. 

        
2017 
Talkoolaiset 
kahvilla 
2018 
Puurojuhlaa 
Pähkinämäessä 
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Miksi kannattaa olla rinkkalainen/latulainen? 
 

➢ Pysyy virkeänä. Jo pelkästään majasta huolehtiminen käy liikunnasta,  
      sillä käyn tarkistuskäynnillä majalla joka toinen viikko, kesällä useamminkin. 
➢ Porukka on mukavaa ja mahdollistaa mukavia retkiä ja tapaamisia eri 

teemoilla. 
➢ Latu ja polku lehti, yhteenkuuluvuutta muiden energisten ihmisten kanssa. 

Retkillä tutustuu uusiin paikkoihin, mihin ei muuten osaisi lähteä.  
➢ Tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan terveelliseen ja liikunnalliseen 

harrastukseen. Hyvä, kun on selkeä kellonaika ja päivä, milloin ulkoillaan. 
Esimerkkinä voi mainita kaikki retket ja viikoittaiset tapahtumat (sauvakävelyt 
ja pyöräilyt) 

➢ Paljon mukavaa matalankynnyksen toimintaa, Latu ja Polku lehti, lomamökit, 
erilaisten välineiden vuokrausmahdollisuus ja kaikki Suomen ladun jäsenedut. 
Minulle tärkein syy olla rinkkalainen on Vapepa-toiminta. 

➢ Saa hyviä retkeilyvinkkejä ja tietoa kohteista. On mahdollista vuokrata todella 
edulliseen hintaan mökkejä pohjoisesta tukikohdaksi retkeilyyn. 

➢ Saa oppia, kavereita, elämyksiä ja hyvää mieltä. 
➢ Rinkkalaisena ja siinä ohessa myös latulaisena tuntee kuuluvansa joukkoon. 

Lisäksi Rinkassa keskeistä on liikunnallinen toiminta, joka on minun ominta 
harrastusaluetta. 

➢ Rinkkalaisena kuulut huippu mukavaan porukkaan. Paljon erilaista toimintaa. 
Jokainen löytää varmasti itselleen tekemistä ja hyvällä tuurilla ystävänkin. 

➢ Aktiivinen yhdistys, ajan hermolla. Kokeilee uusiakin lajeja 
ennakkoluulottomasti. Rento ilmapiiri, kaikkien on mahdollista tulla 
toimintaan omana itsenään. Luontoliikunnan tarjoajana numero ykkönen. 

➢ Hyviä palveluja esim. majoitus Kiilopää lomaosakkeessa. Paljon erilaisia retkiä. 
➢ Tapahtumissa ja retkillä tutustuu samanhenkisiin, joista jää retkiystäviä. 
➢ Tärkeimmät asiat ovat liikunta luonnossa ja muu toiminta sekä ystävät, joita 

olen saanut matkanvarrella.  
➢ Retkeillään mukavalla porukalla paikoissa, joihin muuten ei tulisi mentyä. 

 
 

 
2017 Tiistaikävelijät Uikkupolulla                               2018 Perheretkeläiset Friisilässä 
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Tarinoita ja tapahtumia löytyy 
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. 
   

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 tapahtuma-
kalenteriin tai vaikka ostamaan jäsenyyden 
lahjaksi henkilölle, jolla on jo kaikkea.  
 

mailto:raisionrinkka@gmail.com

