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RAISION RINKKA RY – LIIKUNNAN PUOLESTA JO VUODESTA 1979
Raision Rinkka r.y.:n johtokunta ja muut toimihenkilöt vuonna 2016
Puheenjohtaja
Mirkka Karikoski
Meriläntie 24 as 1, 21120 Raisio
Puhelin 040 7554 615
mirkkakarikoski@hotmail.com
Sihteeri, jäsensihteeri
Kaija Virtanen
Laturinkuja 2 as 1, 21280 Raisio
Puhelin 044 0802 430
kaija.ann2011@gmail.com
Jäsen, Vapepa yhteyshenkilö
Lauri Alijunnila
Haikarinkatu 3 B 5, 21110 Naantali
Puhelin 050 0606 929
lauri.alijunnila@gmail.com
Jäsen
Ilse Leppäranta
Ruoksvuorenkatu 8, 20320 Turku
Puhelin 040 8423 128
ilse.lepparanta@gmail.com
Jäsen, lomaosakevuokraus
Timo Virta
Meriläntie 24 as 1, 21120 Raisio
Puhelin 040 6546 128
timo.virta@dnainternet.net
Varajäsen, Vapepa hälyttäjä
Marjo Salonen
Saalaskuja 3, 21200 Raisio
Puhelin 040 519 8168
marjo.salonen@somero.fi

Jäsen, www-sivut, facebook
Tarja Aittala
Leipurinkuja 5, 21280 Raisio
Puhelin 044 0851 426
tarja.aittala@gmail.com
Varapuheenjohtaja, kalusto- ja
välinevuokraus, majaisäntä
Pentti Mirtti,
Ounelantie 16, 21260 Raisio
Puh. 040 556 3819,penmirt@gmail.com
Jäsen
Pirjo Haapanen
Jälsikuja 4, 21120 Raisio
Puhelin 040 0434 534
pirjo.i.haapanen@dnainternet.net
Jäsen
Jari Levo
Kuuantie 2 C 7, 21200 Raisio
Puhelin 040 5870 569
jarilevo50@gmail.com
Taloudenhoitaja
Margit Lind-Hiltunen
Vierulantie 77, 21210 Raisio
Puhelin 040 7756 757
margit.lind-hiltunen@raisio.fi
Varajäsen
Satu Eklund
Teerikuja 6 as 3, 21210 Raisio
Puhelin 050 575 3421
satu.eklund@gmail.com

Leikekirjanhoitaja Merja Niemelä, Sorolaisenkatu 5 as 1, 21200 Raisio
Raision Rinkka r.y.:n
Postiosoite: Meriläntie 24, 21120 Raisio
Pankkitili: FI60 5710 5210 0009 06

Sähköposti: rinkka@raisionrinkka.fi
Kotisivut: www.raisionrinkka.fi

Käytä maksaessasi aina viitenumeroa.
Viitenumerot löydät kyseisen aiheen
kohdalta.

Raision Rinkka on myös facebookissa.
Käy tykkäämässä! Saat ajantasaista
tietoa Rinkan toiminnasta.

Kansikuva – Kevätretkeltä 21.5. Örössä, Pitkäikävä niminen tie, Lännenkylmäkukka ja Merikaali
Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen
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Iloiset loppukesän terveiset
teille kaikille!
Tänä vuonna saatiinkin nauttia lämpimästä
keväästä ja pitkästä kesästä!
Lämpöä on riittänyt ja sekaan on mahtunut
sopivasti sadettakin, marjat ja sienet ovat nyt
poimittavissa, ja eikun metsään!
Rinkalla oli taas keväällä uusia juttuja. Käytiin harjoittelemassa suunnistuksen
alkeita, lintuja bongailtiin ja villiyrttejä etsittiin hyvällä menestyksellä.
Mietimme koko ajan uusia juttuja ja otamme mieluusti vinkkejä vastaan. Ja tietenkin
tekijöitäkin tarvitaan mukaan.
Jos sinua kiinnostaa olla toiminnassa mukana, ota yhteyttä!
Syksyllä on tulossa mielenkiintoista toimintaa mm. syysretki, Karevan kierto –
polkuretki sekä Nuku yö ulkona - tapahtuma, joista voit lukea tarkemmin tästä
tiedotteesta ja verkosta www.raisionrinkka.fi. - Tulethan mukaan! Näkymisiin ja muistakaa nauttia liikkumisesta sekä meidän kauniista luonnosta!
T: Mirkka
******************************************************************
Rinkan kantoa - villiyrttejä hortoillen
On kaunis kesäkuinen ilta. Tiedonhaluista väkeä kerääntyy Meriläntie 24 pihapiiriin
Raisiossa. Mirkka kertoo retken turvallisuus- ja pelastusasiat. Jokamiehenoikeudet ovat
laajat, mutta kasvienkeräilyssä pitää muistaa, ettei mm. sammalta, kuusenkerkkiä eikä
juuria saa kerätä ilman maanomistajan lupaa. Mirkka on laatinut monisteen tavallisimmista
villiyrteistä ja miten niitä voidaan käyttää. Runsas osallistujien joukko (33 henkilöä) saa
monisteen.
Monipuolisesta voikukasta voi käyttää koko kasvin. Kukat siirappiin, pienet lehdet
salaattiin, juuret kahvin korvikkeeksi ja varren maito poistaa jopa hankalan syylän. Näin
alkaa hortoiluretki. Kasvi kasvilta etenemme. Tutustumme koiranputkeen ja kolmilehtiseen
vuohenputkeen, jonka varressa on selvä ura. Lisäksi löytyy puna-apila ja mesiangervo,
jonka lehdistä saa hyvän jalkakylvyn. Kielojen vaarallisuudesta Mirkka kertoo etenkin
lapsille. Kieloja ei saa syödä ja kädet on pestävä huolellisesti, jos on käsitellyt kieloja.
Pysähdymme metsässä pienelle evästauolle. Tauon aikana Mirkka kertoo tarinan
myrkyllisestä sananjalasta ja miten se kukkii vain silmänräpäyksen ajan. Kukinnan
näkemisestä tulee rikkaaksi. Tarinan seurauksena syntyi juhannuksen vietto – yöaikaan
ulkona oleminen.
Kallioimarretta ei saa ottaa ilman maanomistajan
lupaa. Kallioimarteen juuri, puhdistettuna, maistuu
lakritsilta. Poimulehti on hyvin c-vitamiinipitoinen,
mutta sen lehdet tulee käyttää ennen heinäkuuta.
Yleisesti kasvien nuoret lehdet ovat parempia ja sopivat
ruokiin ja juomiin.
Arvokas opetus ÄLÄ OTA, JOS ET TUNNE KASVIA!
painottaa Mirkka lopuksi.
Teksti ja kuva Kaija Virtanen
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Rinkka aloitti bloggaamisen
– raisionrinkka.blogspot.fi
Keräämme tarinoita ”Rinkan kannosta ja
muustakin”. Kirjoitusten avulla voi jakaa omia kokemuksia ja lukijana inspiroitua
niistä. Lue ja inspiroidu esimerkiksi Citysuunnistuksesta, keväisistä pyöräretkistä
Turun luontokohteissa tai lintujen tarkkailusta. Kirjoituksia voit myös kommentoida.
Tarjoa kirjoitusta blogiin: raisionrinkka@gmail.com.

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

Verkkosivuilla yhdistystietoa,
jäsentiedotteita ja muuta – raisionrinkka.fi
Verkkosivuiltamme löydät yhdistykseen liittyvää
pysyvämpää ja ajankohtaista tietoa mm.
tapahtumistamme. Jäsentiedotteet löytyvät
Arkistosta. Sivuilta pääset siirtymään Suomen
Ladun valtakunnalliseen tapahtumakalenteriin tai
vaikka ostamaan jäsenyyden lahjaksi henkilölle,
jolla on jo kaikkea. Sivuiltamme löydät myös
linkit muihin sähköisiin kanaviimme.

Anna palautetta yhdistykselle!
Olitko Raision Rinkan retkellä, tapahtumassa? Oliko se onnistut?
Jos ei, mitä olisimme voineet tehdä toisin? Millaista toimintaa
haluaisit järjestettävän? Onko sinulla hyviä retkikohteita tiedossa?
Haluaisitko lajiesittelyitä tai luentoa – mikä kiinnostaa sinua? Mikä
saa sinut liikkeelle ja osallistumaan?
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.
http://www.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
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Sauvakävelyt ja pyöräilyt 2016 syksyllä
Tiistain sauvakävelyt
Kaikille avoimet tiistaiset kävelytapahtumat jatkuvat kello 10 alkaen seuraavasti:
2.8. Tasala
9.8. Tasala
16.8. Tasala
23.8. Huhkon kartano
30.8. Kallastenkadun P-paikka
6.9. Hahdenniemi, satama
13.9. Pirkon tupa, Petäsmäki
20.9. Mahittulan Nuorisotalo
27.9. Krookilan piha
4.10. Vesilaitoksen sauna
11.10. Ihalan kenttä
18.10. Ulpukan piha
25.10. Kerttulan liikuntahalli
Tiistaikävelijät tauolla 17.5.2016 Hahdenniemen kierroksella
1.11.- 13.12. (ei 6.12) Tasala. 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.
Löydät lähtöpaikat myös www.raisionrinkka.fi sivuilta. Kirjaa paikat kalenteriisi.

Maanantaipyöräilyt – kaikille avoimet
poljetaan maanantaisin ajalla 1.8. – 26.9.2016 kello 18 alkaen.
Lähdemme Kerttulan
liikuntahallin edestä ja
retket kestävät
1,5 – 2 tuntia.
Tämän jälkeen pyöräilyt
jäävät talvitauolle
Tule mukaan tutustumaan
lähialueen pyöräteihin ja
maisemaan Voimme poiketa
läheisiin luontokohteisiin
ja näköalapaikkoihin.

Maanantaipyöräilijät lähdössä 30.5.2016 Kerttulasta.
Kuva Pentti Mirtti

Vauhti säädellään osallistujien mukaan kuntoilu- ja retkeilynopeudeksi.

Polje ja näe!
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Opastettu melontaretki Aurajoella ja kulttuurikävely
Liedon Vanhalinnan luontopoluilla - lauantaina 27.8.2016 klo 10 - 17
Melontaretki alkaa Halistenkoskelta,
Valkkimyllynkuja 2, Turku. Melontamatkaa
Liedon Vanhalinnaan tulee n. 5 km.
Melontaosuus melotaan kaksipaikkaisilla
intiaanikanooteilla. Aikaisempaa
melontakokemusta ei tarvita, sillä retkeen
sisältyy melontaohjaus.
Vanhalinnassa kävellään arkeologiapolulla
(800 m) ja historiapolulla (1,4 km).
Kuva Satu Eklund

Kävelyn aikana opas kertoo alueen historiasta ja kulttuurista.
Pukeudu sään mukaan ja ota omat eväät mukaan.
Retken hinta 20 euroa maksetaan lähtöpaikalla ja se sisältää kanoottien vuokran ja
opastuksen. Retken opastaa Satu Eklund, erä- ja luonto-opasopiskelija sekä Rinkan
johtokunnan varajäsen, osana opintoihin kuuluvaa näyttöä
Ilmoittautuminen ja tiedustelut 15.8. – 24.8., satu.eklund@gmail.com
tai puhelin 050 575 3421.
Huom! Ajalla 1.8 – 14.8. puhelin voi olla suljettuna tai tunturien katvealueella.
Retkelle voidaan ottaa 8 henkilöä, joten ilmoittaudu jo 15.8.
Melontaretki Aurajoella on aina elämys. Joki tarjoaa uudesta näkökulmasta
liikunnan iloa, kauniita maisemia, kulttuuria ja mukavia yllätyksiä.
Lisätietoja
Aurajokisäätiön verkkosivut (mm. tietoa melonnasta, opastuskeskuksesta) http://aurajoki.net/
Liedon Vanhalinnan verkkosivut

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

Kokouskutsu – syyskokous keskiviikkona 2.11.2016
Raision Rinkka r.y.:n sääntömääräinen syyskokous pidetään klo 19 alkaen
Luontotarha Lumikossa, Hulvelankatu 35. Raisio.
Esillä on sääntöjen määräämät asiat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017.
Ennen kokousta klo 18 alkaen MakeMove:n yrittäjä Marko Takomo kertoo tämän
päivän maastohiihtovälineistä. Mm. Skin suksista ja voiteluvapaista Nanosuksista.
Voit samalla tehdä suksitilauksen.
Markon yrityksen verkkosivut ovat www.makemove.fi
Tule kokoukseen – vaikuta toimintaan –
ole aktiivinen!
Kahvitarjoilu – Tervetuloa - Johtokunta
6

Syysretki Marttilan korven eräreitistöön
lauantaina 3.9.2016
Reitistö sijaitsee nimensä mukaisesti Marttilan
korvessa. Maasto on lähes erämaata, karuja soita
ja metsäsaarekkeita. Reitin varrella on merkkejä
jääkaudesta.
Retkemme rajoittuu n 7.5 km lenkille, jossa
maasto on vaihtelevaa, paikoittain vaativaa.
On kallioita, kosteaa suota, pitkospuita sekä
mukavaa metsäpolkua.
Lähdemme Raision kaupungintalon luota klo 9. Linja-auto vie meidät reitistön
lähtöpaikalle Palaisiin. Paluu Raisioon on n. klo 15.
Pukeudu sään mukaisesti! Muista hyvät, vaeltamiseen sopivat jalkineet!
Ota mukaan eväät ja juomaa. Reitin varrella on tulipaikka.
Retken hinta on jäseniltä 15 euroa ja muilta 20 euroa. Maksu sisältää kuljetuksen.
Lapset alle 15 v retkeilevät ilmaiseksi.
Maksut maksetaan 29.8 mennessä Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06, viite 1038.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 28.8. mennessä s-postilla rinkka@raisionrinkka.fi
tai puhelin 044 080 2430 Kaija.
Lisätietoja: retkipaikka.fi/vapaa/marttilan-erareitisto/
www.heikolankylaseura.com/erareitisto/

Isonkarhunkivi

Näkymä Juomakivenrahkalle

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

Kuhankuonon Latu ja polku järjestää
-

su 14.8. Pop up Ravintola Töppövilla päivän Vuorenpään Pärkän linnassa
su 4.12. Metsäkirkko Vuorenpään mäellä

Lisätietoja: www.suomenlatu.org/kuhankuononlatujapolku.
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Nuku yö ulkona – tapahtuma perjantaina 16.9.2016
Nuku yö ulkona on valtakunnallinen tapahtuman. Järjestämme tapahtuman
Pähkinämäen majan pihapiirissä kello 17 alkaen.
Nyt on oivallinen tilaisuus tuoda lapset telttailemaan tai
mikset lähtisi puolisosi, ystäviesi taikka isovanhempiesi
kanssa ulos viettämään laatuaikaa? Tilaisuuteen on
helppo tulla myös yksinään. Porukasta löytyy varmasti
juttuseuraa ja vaikkapa grillauskaveri!
Tarkoituksena on yöpyä ulkona, joko teltassa tai laavussa (laavuun sopii 4 ihmistä).
Hurjimmat voivat yöpyä pelkässä makuupussissa taivasalla, eli tyyli on vapaa!
Raision Rinkka pystyttää alueelle puolijoukkueteltan, johon mahtuu 15 henkilöä.
Jos haluat tähän telttaan, niin tee varaus hyvissä ajoin Mirkalta puh 040 755 4615.
Voit myös vuokrata Rinkalta teltan. Telttoja on kaksi, näihin mahtuu kumpaankin 2-4
henkilöä. Vuokrakyselyt - Pentti Mirtti puh 040 556 3819
Tilaisuuteen tullaan omin avuin, omilla varusteilla ja eväillä. Paikalla on ulkogrilli ja
pienimuotoista ruuan laittoa voi tehdä. Alueella on ulkohuussi ja sauna.
Saunan lämmitämme, jos on kysyntää - Siispä tule mukaamme!!!!! – Tervetuloa!
*********************************************************************
Örön retkeltä 21.5.2016 - Konstan ja Paavon muistoja
Mummomme oli ilmoittanut meidät Raision Rinkan Örön reissulle. Matkaan lähti iso
joukko rinkkalaisia ja heidän ystäviään. Laivaan menimme Kasnäsin satamasta. Matkalla
ihailimme merimaisemia ja vesilintuja.
Perillä päätimme, ketkä haluavat kiertää pitemmän n. 10 km lenkin, ketkä ottavat vähän
rennommin. Saarella riitti nähtävää. Kaislikossa suhisi eläimiä, lehmiä, jotka oli tuotu
hoitamaan perinnemaisemaa. Jonon perimmäisille huudettiin: - Viimeinen sulkee portin.
Maasto oli vaihtelevaa: metsää, kalliota, kivikkoa, mukulakivitietä ja hiekkatietä sekä
rantahietikkoa - lenkkareilla pärjäsi silti mainiosti. Eväitä oli kiva nauttia rantakallioilla.
Näimme saaren historiasta kertovan pitkän tykinpiipun, bunkkereita, kasarmirakennuksia
ja mukulakiviteitä. Alueelle oli myöhemmin rakennettu uusi vierasvenesatama ja sauna
sekä laituri. Söimme ennalta varatun ruuan vanhemmassa kahvilarakennuksessa. Örön
saarella on ainutlaatuista luontoa, näimme mm. kylmäkukan ja rantakäärmeen, josta
tulikin rinkkalaisten kuvatuin retkiaihe. Paluumatkalla
pääsimme haastattelemaan laivan mukavaa kapteenia. Hän
kertoi, että laiva on tehty Norjassa ja siinä on Scania- moottori.
Koska Suomen jääkiekon MM- välieräottelu oli käynnissä, piti
osan rinkkalaisista tarkistaa kännyköistään, miten Suomi pärjäsi
Venäjää vastaan.
Kuulimme myöhemmin, että serkkumme oli käynyt armeijan
Örössä. Silloin kotimatka Turkuun kesti saarelta neljä tuntia.
Tällä Örön retkellä oli mukavaa!

Suosittelemme Raision Rinkan matkoja muillekin.
Konsta ja Paavo Ollikainen
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Kuva Leena Martikainen

Kävele, juokse, hölkkää – kierrä
kolme polkuretkeä ja voita
palkintoja!

Polkuretket alkoivat 14.5. Savojärven
kierroksella.

Retket jatkuvat seuraavasti:

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

25.9. Paimion Polku, Paimio
Lähtö Paimion urheilupuistosta klo 8–12
(matkat 3 km, 6,3 km ja 15 km)
www.paimio.fi (Saunamahdollisuus)

2.10. Karevan kierto, Raisio
Lähtö Kerttulan liikuntahallilta klo 8.30–
10.30 (matkat 9 km, 13 km ja 21 km)
www.raisionrinkka.fi

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

9.10. Sudenpolku, Nousiainen
Lähtö Pajulan koululta klo 9–11
(matka 8 km)
www.nousiaistensusi.seura.info

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

.
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Karevan kierto – Polulta polulle polkuretki su 2.10.2016
Lähtö on Kerttulan liikuntahallilta Raisiosta 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.
 Keskimmäinen 13 kilometrin pituinen reitti nousee Kullaanvuorelle
luonnonsuojelualueen lävitse aivan ns. näkötornin tuntumaan ja kääntyy
sieltä paluumatkalle Ruskon Lähteenmäkeen Raisionjoen itärannalle. Tämä
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.
Aikaisemmasta poiketen 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 myös myyntiä mm. kahvia ja pullaa.

Muista ilmoittautua lähtöpaikalla sekä palattuasi retken jälkeen
ja muista pukeutua sään mukaisella varustuksella.
Lähde luontoon nauttimaan syksyn ruskasta.

Tervetuloa kaikki liikkumaan!
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Marrasvalkeat, Nousiainen – perjantaina 11.11.2016
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 erinomaiseen tapahtumaan.
Lähtö on klo 17.30 Raision kaupungin talon, Nallinkatu 2, edestä
kimppakyydein tai osallistujien määrästä riippuen linja-autolla.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut tiistaihin 8.11. mennessä sähköpostilla
rinkka@raisionrinkka.fi tai puhelin 044 080 2430 Kaija

**********************************************************
Jouluinen puuroretki Pähkinämäen ulkoilumajalle
Rinkkalaisten perinteinen puuroretki on keskiviikkona 14.12. klo 18.
Retki alkaa Kallastenkadun pysäköintialueelta, johon on n. 700 m Raisiontieltä.
Kävelymatkaa Pähkinämäen ulkoilumajalle tulee edestakaisin n. 3 km. Valaisin on
hyvä olla mukana kävelymatkan aikana. Majalla nautimme puuroa, juomme kahvit
ja voimme lurauttaa illan pimetessä muutaman joululaulun.
Tule retkelle - tuo lapsia mukanasi!
Tehdään illasta lämpöinen yhdessäolohetki Joulua odotellessa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut ma 12.12. mennessä
s-postilla rinkka@raisionrinkka.fi tai puhelin 044 0802 430 Kaija

*********************************************************
Ylläs on aina vain ykkönen!
Armonlaakson Vaeltajien ja Raision Rinkan yhteinen ensi talven 2017 hiihtoviikko
Lapissa suuntautuu Yllästunturin maisemiin. Majoitumme Raitismajassa, Nilivaarassa
2-4 hengen huoneissa täysihoidolla. Sauna on käytettävissä päivittäin.
Matkalle lähdetään perjantaina 17.3. Naantalista Suopellon koululta Rimpikujalta
klo 21.30. Bussi ottaa kyytiin myös Raisiosta Harkon edestä (Raision kaupungintalon
vieressä). Raisiosta lähdetään klo 22. Paluu on lauantaina 25.3. puolen yön aikaan.
Matkan hinta 675 euroa/henkilö sisältää bussimatkat ja majoituksen täysihoidolla.
Ennakkomaksu 100 euroa /henkilö maksetaan 15.12.2016 Armonlaakson Vaeltajat
ry:n tilille FI29 1181 3000 1042 84 (viite 5241) ja loppumaksu 10.2.2017 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.
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Frisbeegolfrata Raision Haunisissa, jatko-osa
Viime jäsentiedotteessa (1-2016) kerrottiin Raisiossa sijaitsevan Haunisten altaan
eteläpuoleiseen lähimaastoon Käärmekallion ympärille rakennetusta 9-väyläisestä
frisbeegolfradasta. Taustalla oli Suomen Ladun keväällä 2015 Rinkalle lahjoittamat
9 frisbee-koria. Varsinaisen väyläsuunnittelun teki alan ammattilainen Juho
Rantalaiho (Innova Europe). Hän toimi myös Turun Lausteella tänä vuonna 2016
heinäkuun alussa pidettyjen Frisbeegolfin SM-kisojen johtajana ja kilpailuradan
suunnittelijana.
Radan raivauksen alkutyöt (puiden kaadot) hoiti Raision Rinkan talkooväki ja
suuret konevoimaa vaativat työt Raision kaupunki. Alan harrastajat löysivät radan
nopeasti ja se oli melko ahkerassa käytössä jopa talviaikana.
Radan laajennussuunnitelma täysimittaiseksi 18-väyläiseksi vuoden 2016 aikana on
nyt toteutunut ja radan nimi on Hauninen DiscGolfPark. Sen pituus on 1469 m ja
luokitus A1. Radan rakentamisesta on syytä antaa kiitokset Raision kaupungin
päättäjille ja henkilöstölle. Jo viime syksynä Raision Rinkka tarjoutui avustamaan
uusien väylien puuston raivauksessa ja tämän mittavan urakan Rinkan ”metsurit”
Jouko Saarinen, Simo Lahti, Tapio Sihvo ja Pentti Mirtti hoitivat tehokkaasti ja
mallikkaasti. Heillä oli apunaan joukko ahkeria apulaisia, jotka keräsivät karsittujen
runkojen oksat erillisiin kasoihin väylien sivuille.
Jokaiselle talkoolaiselle SUURET KIITOKSET. Kaikki suorituspaikat opasteineen ovat
nyt valmiina ja myös alueen pysäköintialuetta Santaojantien päässä on saatu
paranneltua ja suurennettua. Pysäköintialueelta noin 400 metrin päässä Raisionjoen
suuntaan (vasemmalle patoa pitkin) löytyy grillillä varustettu päivätaukokatos,
puucee ja –vaja. Suunnitteilla on vielä kevyempi versio lähelle pysäköintialuetta
altaan rannalle ja lisäksi pysäköintialueen laajennus sekä viimeistely.

Ajo-ohje: Turun kehätieltä (entinen Ohikulkutie) Allastielle, koirien koulutusalueen läpi
Santaojantien päähän, jossa on pysäköintialue ja sen vieressä radan aloituspiste.
Lisätietoja: http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-ja-ulkoilu/ajankohtaista/fi_FI/Haunistenfrisbeegolfrata

Haunisten radan opastetaulu ja väylän 1 heittopaikka Haunisten altaan päivätaukokatos
Teksti Jyrki Aaltonen ja kuvat Mikko Aaltonen 10.7.2016
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Jäsentapahtuma Haunisissa
torstaina 25.8.2016 klo 17.30
Kuten edellisestä artikkelista käy selville, Haunisten altaan
lähimaastoon on saatu valmiiksi 18-väyläinen frisbeegolfrata.
Rinkkalaisilla on nyt oivallinen tilaisuus tulla tutustumaan
uuteen houkuttelevaan ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuteen.
Lähdemme porukalla kiertämään rataa aloituspisteestä.
( Katso ajo-ohje lähtöpaikalle edellisestä kirjoituksesta.)
Mukaan kannattaa ottaa mahdolliset omat kiekot, mutta
Kuva Jyrki Aaltonen
toki paikaltakin niitä saa lainaksi. Tarkoitus on kierroksen aikana kokeilla kiekkojen
lentämistä/lennättämistä. Kokonaiskävelymatkaksi tulee noin 2.5 – 3 km.
Kierroksen jälkeen siirrymme Haunisten altaan päivätaukopaikalle paistamaan
makkaraa, juomaan kahvia ja nauttimaan toistemme seurasta.
Rinkka tarjoaa makkaran ja kahvin. Ilmoittaudu 24.8. mennessä
s-postilla rinkka@raisionrinkka.fi tai puh 044 080 2430 Kaija.

Nyt nauttimaan uudesta liikuntapaikasta ja taukopaikan antimista!
********************************************************************

Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta (Vapepa)
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on laaja vapaaehtoisten auttajien verkosto. He ovat
mukana hälytysryhmissä, jotka tarpeen tullen hälytetään auttamistehtäviin. Yleisin
tehtävä on kadonneen etsintä. Etsintää johtaa poliisi ja vapaaehtoiset toimivat aina
poliisin tukena. Raision Rinkan hälytysryhmä toimii Raision seudun Vapaaehtoisessa
pelastuspalvelussa ja on mukana lähinnä maastoetsinnöissä.
Ilmoittaudu mukaan mielenkiintoiseen toimintaan - Saat koulutuksen tehtävään.
 Rinkan ryhmän yhteyshenkilö on Lauri Alijunnila, puhelin +35850 0606 929,
sähköposti lauri.alijunnila@gmail.com.
 Rinkan ryhmän hälyttäjänä ja kokoonkutsujana toimii Marjo Salonen, puhelin
+35840 5198 168, sähköposti marjo.salonen@somero.fi
Raision seudun Vapepan vuoden 2016 tapahtumia ovat mm.
 pe 2.9. koulutus- ja saunailta – Metsäjukola, Luonnonmaalla
 pe - su 21- 23.10. maastoetsinnän peruskurssi - Kesäranta, Luonnonmaa
 lokakuussa etsintäharjoitus
Raision seudun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimikunta
 Hilkka Stenroos, puheenjohtaja, 040 777 5980, hilkka.stenroos@pp.inet.fi
 Tarja Heinonen, sihteeri, 040 513 3603, tarja.heinonen4@gmail.com
Lähimmäisen apuna - viranomaisen
tukena.

13

Kiilopään ja Äkäslompolon lomaosakeviikot
Kiilopäällä Raision Rinkka omistaa yhdessä Janakkalan
Ladun, Jyväskylän Ladun, Myllykosken Ladun ja
Saarijärven Ladun kanssa Kiinteistö Oy Kiilopään
Tunturimajat - nimisen yhtiön lomaosakehuoneistosta
osoitteessa Luppolatu 2 B 5, 99830 Saariselkä.
Kiilopään Tunturimajat sijaitsee Inarin kunnassa 400
m luonto-liikuntakeskus Suomen Latu Kiilopään
päärakennuksesta. Huoneistossa on takka-tupa, keittiö,
Kuva Juha Orvasto
pesuhuone-WC ja sauna, 36 m² sekä parvi(huone) 26 m². Vuode-paikkoja on neljälle
ja lisäksi parvella on useita patjoja lattiamajoitusta varten.
Äkäslompolossa Raision Rinkka omistaa yhdessä
Janakkalan Ladun ja Jyväskylän Ladun kanssa Kiinteistö
Oy Ylläskuningas - nimisen yhtiön lomaosakehuoneiston osoitteessa Nilirinne 4 A 3, 95970
Äkäslompolo. Kiinteistö Oy Ylläskuningas sijaitsee
Kolarin kunnassa Äkäslompolon Nilivaarassa.
Äkäslompolon kaikki palvelut ovat noin kilometrin
Kuva Timo Virta
etäisyydellä ja Ylläksen rinteisiin on matkaa noin 4 km. Huoneistossa on takkatupa,
pesuhuone, sauna ja WC, 33 m² ja parvi 12 m². Tuvassa on kolme vuodepaikkaa
(sänky ja vuodesohva kahdelle) sekä parvella kolme patjaa.
Rinkan verkkosivuilla www.raisionrinkka.fi on lisää kuvia lomaosakkeista.
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. Huoneistot ovat käytettävissä lauantaista klo 12.00 lauantaihin klo
12.00. Lomaosakkeet ovat savuttomia, eikä niihin saa viedä lemmikkieläimiä.
Vuonna 2016 vapaana Kiilopäällä 33, 39,45, Äkäslompolossa 31, 34, 40, 43, 46,49
Vuonna 2017 lomaosakkeet ovat varattavissa seuraaviksi viikoiksi:
Kiilopää: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47
Äkäslompolo: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51
Varaukset hoitaa Timo Virta +35840 654 6128, timo.virta@dnainternet.net
Lomaosakeviikkojen varaustilanne voi muuttua päivittäin. Aikaisempia varauksia voi
olla myös perutettu. Varmimmin ajantasaisen tilanteen voi tarkistaa puhelimitse.
Viikkohinnat vaihtelevat 200 eurosta 420 euroon.
Raision Rinkan jäsenenä Sinulla on mahdollisuus viettää Lapin
lomaviikkosi yhdistyksen omassa lomaosakkeessa edullisella
hinnalla.
Käytä jäsenetua hyväksesi.
Terveisin Timo Virta
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Retkeilyvälineitä vuokrattavana
Raision Rinkan, Suomen Ladun sekä sen muiden
jäsenliittojen jäsenenä voit vuokrata käyttöösi
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
Rinkka

Vuokra
4 euroa/ vrk

Vaellusteltta

6 euroa/ vrk

Huvilakatos
2,5 m x 2,5 m
Laavu

20 euroa/vrk

Retkikeitin

2 euroa/ vrk
3 euroa viikonloppu
6 euroa/ vrk

Ahkio
Suksiboksi - vanha
uusi
Kanootti - kajakki
- inkkari
Puolijoukkueteltat
ja kamina
Vaellussukset
Lumikengät
Melontaliivi Baltic

4 euroa/vrk

3 euroa/vrk
4 euroa/vrk
10 euroa/viikonloppu
10 euroa/viikonloppu
10 euroa/vrk
4 euroa/vrk
4 euroa/vrk
2 euroa/vrk

Vuokra
20 euroa/viikko
+ lisä vrk 2 euroa
30 euroa/viikko
+ lisä vrk 3 euroa
60 euroa/viikko
+ lisä vrk 2 euroa
20 euroa/viikko
+ lisä vrk 2 euroa
6 euroa/viikko
30 euroa/viikko
+ lisä vrk 3 euroa
20 euroa/viikko
25 euroa/viikko
30 euroa/viikko
30 euroa/viikko
30 euroa/viikko
15 euroa/viikko
15 euroa/viikko
10 euroa/viikko
+ lisä vrk 1 euro

Huom! Välineet on palautettava puhtaina, kuivina ja ehjinä.

Ahkiot

Rinkat

Lumikengät
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Tulevia tapahtumia syyskaudella 2016 muuta sisältöä
Elokuu
Ma 1.8.
Maanantaipyöräilyt alkavat klo 18 Kerttulasta (sivu 5)
Ti 2.8.
Tiistain sauvakävelyt alkavat klo 10 Tasalasta (sivu 5)
To 25.8. Jäsentapahtuma Haunisissa klo 17.30 (sivu 13)
La 27.8. Opastettu melonta- ja kulttuuriretki (sivu 6)
Syys- lokakuu
La 3.9.
Syysretki Marttilan korven reitistöön (sivu 7)
Pe 16.9. Nuku yö ulkona – tapahtuma Pähkinämäessä (sivu 8)
Su 25.9. Paimion polku – Polulta Polulle retki (sivu 9)
Su 2.10
Karevan Kierto – Polulta Polulle retki (sivut 9 ja 10)
Su 9.10. Sudenpolku, Nousiainen Polulta polulle retki (sivu 9)
Marras- joulukuu
Ke 2.11. Syyskokous Luontotarha Lumikossa (sivu 6)
Pe 11.11. Marrasvalkeat Kakon laavulla (sivu 11)
Ke 14.12. Puuroretki Pähkinämäessä (sivu 11)
Vuosi 2017 vko 12 Hiihtomatka Ylläkselle (sivu 11)
Tiedotteen muuta sisältöä
* Rinkan johtokunta ja toimihenkilöt sekä pankkiyhteystiedot (sivu 2)
* Puheenjohtajan pääkirjoitus ja kirjoitus Rinkan kantoa – hortoillen (sivu 3)
* Rinkka aloitti bloggaamisen, Rinkka Facebookissa, verkkosivut, palaute (sivu 4)
* Kuhankuonon latu ja polku järj;-14.8. Pop-up ravintola, 4.12. metsäkirkko (sivu7)
* Örön retkeltä Konstan ja Paavon muistoja (sivu 8)
* Frisbeegolfrata Raision Haunisissa jatko-osa (sivu 12)
* Vapaaehtoisesta Pelastuspalvelusta (Vapepa) (sivu 13)
* Kiilopään ja Äkäslompolon lomaosakeviikot (sivu 14)
* Retkeilyvälineitä vuokrattavana (sivu 15)
Raision Rinkan tapahtumista tiedotamme myös paikallisissa lehdissä,
Raisio Tiedottaa ja Rannikkoseutu. Katso tietoja www.raisionrinkka.fi
Lisäksi voimme viestiä retkistä ja tapahtumista sähköpostilla.
Käy tykkäämässä facebookissa Raision Rinkkaa!
Päivitämme sivuille ajantasaista tietoa Rinkan tapahtumista ja toiminnasta.
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