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RAISION RINKKA RY – LIIKUNNAN PUOLESTA JO VUODESTA 1979
Raision Rinkka r.y.:n johtokunta ja muut toimihenkilöt vuonna 2017
Puheenjohtaja
Mirkka Karikoski
Meriläntie 24 as 1, 21120 Raisio
Puhelin 040 755 4615
mirkkakarikoski@hotmail.com
Sihteeri, jäsensihteeri
Kaija Virtanen
Laturinkuja 2 as 1, 21280 Raisio
Puhelin 044 080 2430
kaija.ann2011@gmail.com
Jäsen, Lauri Alijunnila
Haikarinkatu 3 B 5, 21110 Naantali
Puhelin 050 060 6929
lauri.alijunnila@gmail.com
Jäsen, Satu Eklund
Teerikuja 6 as 3, 21210 Raisio
Puhelin 050 775 6757
satu.eklund@gmail.com
Jäsen, Vapepa hälyttäjä, yhteyshenkilö
Marjo Salonen
Saalaskuja 3, 21200 Raisio
Puhelin 040 519 8168
marjo.salonen@somero.fi
Varajäsen, Katri Purtsi
Tiilenkantajantie 18 d 9,21110 Naantali
040 709 4622, katripurtsi@hotmail.com

Verkkoviestinnästävastaava
Tarja Aittala
Leipurinkuja 5, 21280 Raisio
Puhelin 044 085 1426
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 040 043 4534
pirjo.i.haapanen@dnainternet.net
Jäsen, Ilse Leppäranta
Ruoksvuorenkatu 8, 20320 Turku
Puhelin 040 842 3128
ilse.lepparanta@gmail.com
Jäsen, lomaosakevuokraus
Timo Virta
Meriläntie 24 as 1, 21120 Raisio
Puhelin 040 654 6128
timo.virta@dnainternet.net
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
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 – Rinkan tiistaikävelijät tauolla Karmelin puiston kivilabyrintin luona. Silta ylittää Raision
joen Huhkossa. Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen
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Hei kaikille!
Kiitos kuluneesta vuodesta ja mukavaa,
liikunnallista uutta vuotta!
Vuosi 2017 onkin tavallista juhlavampi,
vietämmehän Suomen 100 vuotisjuhlaa koko
vuoden.

Omenat vilkuttavat Pasalasta!

Raision Rinkka osallistuu juhlintaan ainakin kahden tempauksen verran.
Helmikuun 4. päivä järjestämme Sukella talveen - lumikenkäily tapahtuman
ja kesäkuun 17. Rakastu kesään - nuku yö ulkona tapahtuman.
Kummassakin tapahtumassa on tekemistä kaiken ikäisille, eli koko perhe mukaan!
Seuraa ilmoittelua Rinkan kotisivuilta sekä facebookista.
Tulevana vuonna Raision Rinkalla on paljon muutakin toimintaa, vanhoja tuttuja ja
reilusti ihan uuttakin. Näistä lisää tässä ja seuraavassa jäsentiedotteessa.
Vuonna 2016 saimme yhdistykselle kunniapuheenjohtajan sekä kunniajäsenen!
Suuret kiitokset Jyrki Aaltonen ja Juha Orvasto!!!
Nauttikaa kaikki luonnosta, liikunnasta ja toisistanne!
Mirkka
******************************************************************
Rinkka on muistanut kunniajäseniään. Kutsuimme heidät syyskokoukseemme.
Jyrki Aaltonen kunniapuheenjohtaja nro 2 toimi kokouksen puheenjohtajana.
Kokous kutsui Juha Orvaston kunniajäseneksi nro 3. Hän sai joululounaalla
Kunniakirjan puheenjohtaja Mirkka Karikoskelta.
Rinkan muut kunniajäsenet ovat Erkki Saarnio kunniapuheenjohtaja nro 1,
Ritva Rekola kunniajäsen nro 1 ja Pertti Sirola kunniajäsen nro 2.

Jyrki Aaltonen syyskokouksessa puheenjohtajana.
< - Juha Orvasto ja Mirkka Karikoski
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Raision Rinkka r.y.
Raision Rinkka jatkaa toimintaansa Suomen Latu ry: n latuyhdistyksenä Raisiossa ja
lähiympäristössä hiihdon, retkeilyn ja muun luonnossa tapahtuvan kunto- ja
virkistysliikunnan edistämiseksi. Toiminnassa ja tapahtumissa huomioimme Suomen
Ladun YHDESSÄ teemaa. Vuonna 2017 yhdessä päivät ovat nimeltään Suomen
luonnonpäiviä.
Toiminta-alueet
Tavoitteet
Toimenpiteet
 retkeily- ja liikunta
 ottaa käyttöön uusia
 järjestetään retkiä mm.
liikuntamuotoja ja
melonta-, sieni-, kevät järjestötoiminta
toimintatapoja
syys.
 koulutuksen tarjoaminen
 jatkaa hyviksi
 kävelyt ja pyöräilyt
 viestintä
todettuja käytäntöjä
 toimivat www.sivut ja
muu viestintä
Toiminnan kohderyhmät
Tavoitteet
Toimenpiteet
 jäsenistö
 saada uusia jäseniä
 jäsenetuudet esille
 lapset, nuoret ja perheet  jäsenten’huolto’
 perheille tapahtumia
 Vapepa
 Vapepa ryhmän
 kerrotaan Vapepasta
innovointi
 yhteistyö
 kutsutaan lähialueen
 yhteistyön ylläpito
latulaisia ja
yhteistyökumppaneita
Yhdistyksen sisäinen
Tavoitteet
Toimenpiteet
toiminta
 hyvät, toimivat
 selkeät asiakirjat
 johtokunnan kokoukset
kokoukset
 tapahtumia kaikille
 jäsenhankinta ja -huolto  positiivinen ote
 jäsenille etuja
jäseniin
 retkeilyvälineiden ja
 pidetään retkeilyvälineet
lomaosakkeiden
 hyväkuntoiset
ja osakehuoneistot
vuokraus
retkeilyvälineet
kunnossa
 toimivat
 markkinoidaan
lomaosakkeet ja
vuokrausta
tyhjien viikkojen
myynti
Yhdistyksen ulkoinen
Tavoitteet
Toimenpiteet
toiminta
 toimiva Vapepa ryhmä  tiedotetaan Vapepa
 Vapepa
ryhmästä ja kerrotaan
 yhteiset retket ja
Vapepa koulutuksesta
 yhteistyö latuyhdistysten
tapahtumat
kanssa
 kysellään muiden retkistä
 lähialueen retket
ja kerrotaan meidän
 yhteistyö Raision
eriaikaan
retkistä
kaupungin kanssa
 hyvä, toimiva suhde
 osallistutaan tapahtumiin
 Hulvelan palvelutalon
kaupungin kanssa
ja talkoisiin
asukkaiden
 sovittu määrä
ulkoiluttaminen
 vastuuhenkilön ja
ulkoiluttajia paikalla
ulkoiluttajien viestintä
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Viestintä
 verkkosivut
(www.raisionrinkka.fi)
 facebook
 Rinkan blogi
(raisionrinkka.blogspot.fi)
 palautekanavat
 jäsentiedote
 Raisio Tiedottaa ja
Rannikkoseutu lehti
 Raision kaupungin
verkkosivut
Järjestötoiminta
 Suomen Ladun
kokoukset
 Lounais-Suomen
latualueen kokoukset
Koulutus
 muiden koulutukset ja
kurssit
 omat koulutukset ja
kurssit
Hallinto
 kevät -ja syyskokoukset
 yhdistyksen sääntöjen
mukainen toiminta
 puheenjohtaja ja
johtokunnan jäsenet
Toimintapisteet
 Pähkinämäen maja
 retkeilyvälineiden
vuokrauspiste Friisilässä
 lomaosakkeet Kiilopäällä
ja Äkäslompolossa
 luontoretkinäyttely
Pajupilli
Talous
 jäsenmaksut
 varainhankinta
 korvaukset palveluista
 avustukset
 lahjoitukset

Tavoitteet
 asianmukainen,
ajantasainen ja selkeä
viestintä jokaisessa
kanavassa
 kerätä palautteita
tapahtumista
 jokainen
vastuuhenkilö on
”elävä”
tiedotuskanava
 yhdistyksen näkyvyys
viestinnän avulla
Tavoitteet
 vaikuttaa ja olla
aktiivinen niin Ladun
kuin latualueen
kokouksissa
Tavoitteet
 osallistua koulutuksiin
ja kursseihin
 järjestää koulutuksia
ja kursseja
Tavoitteet
 saada jäsenet mukaan
kevät- ja
syyskokouksiin
 säännöt tutuiksi

Toimenpiteet
 vastuuhenkilöt hoitavat
kirjallisen tiedottamisen
ja tietävät tehtävänsä
 nopea vastaus
palautteista ja
palautteiden kautta
toiminnan kehittäminen
 mainostetaan toimintaa
ja tapahtumia
henkilökohtaisesti
sopivissa yhteyksissä

Tavoitteet
 pitää paikat kunnossa
niin ulkoilumajalla
kuin toimistotiloissa
 saada lomaosakkeille
vuokraajat
 tuoda näkyvyyttä
näyttelylle
Tavoitteet
 talous tasapainossa
 jäsenmaksut
kohtuullisina
 ottaa osaa talkoihin

Toimenpiteet
 siivoustalkoot
 huolehtiva majaisäntä
 tiedottaminen vapaista
viikoista,
retkeilyvälineistä
 Pajupillin esite
verkkosivuille
Toimenpiteet
 tarkka ja hyvä kirjanpito
 menoista ja tuloista
asialliset tositteet
 anotaan avustuksia
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Toimenpiteet
 osallistutaan ja ideoidaan
 kerrotaan päätöksistä
 toteutetaan ideoituja
tapahtumia
Toimenpiteet
 informoidaan saatavilla
olevista kursseista
 Lasten hiihtokoulu
Toimenpiteet
 kiinnostava esitys
kokousten yhteyteen
 tutustutaan sääntöihin
 säännöt verkossa

Toimintasuunnitelma - tapahtumat vuonna 2017
Raision Rinkka r.y.
Kuukausi
tammi

helmi
maalis
huhti
touko

kesä
heinä
elo

syys

loka
marras
joulu

Tapahtuma
1. Uudenvuoden hiihto/kävely (1.1.)
2. Tiistain kävelyt alkavat (10.1.)
3. Lasten hiihtokoulu (21-22.1 ja 28-29.1)
1. Sukella talveen – lumikenkäilyä (4.2.)
2. Metsämörri – tapahtuma (11.2.)
3. Rinkan kevätkokous (28.3.)
1. Linnut tutuiksi (3.4.ja 24.4.)
2. Suomen Ladun kevätkokous (22-23.4.)
1. Kevät seurantaa - linnut (6.5.)
2. Iltaretki – Littoisten järven ympäri (9.5.)
3. Kevätretki (13.5.)
4. Talkoot Pähkinämäen majalla (17.5.)
5. Maanantaisin pyöräillään toukokuussa
6. Tiistain kävelyt jäävät kesätauolle
1. Melontaretki (10.6.)
2. Rakastu kesään - Nuku yö ulkona (17.6.)
…… lomaillaan ….
1. Maanantaisin pyöräillään elokuussa
2. Metsämörri -tapahtuma
3. Tiistain kävelyt jatkuvat kesän jälkeen
4. Melontaretki
5. Suomi 100 vuotta Raisiossa
1. Syysretki (23.9.)
2. L-S Latualueen syyskokous (30.9.)
3. Sieniretki
1. Karevan kierto polkuretki (1.10)
2. Suomen Ladun syyskokous (28-29.10)
1. Rinkan syyskokous (7.11.)
1. Puuroretki Pähkinämäen majalle (13.12.)
2. Tiistain kävelyt jäävät joulutauolle

Kohderyhmä
1. kaikki
2. kaikki
3. lapset 5-7 vuotta
1. perheet
2. lapset
1. jäsenet
1. perheet
2. johtokunta
1. kaikki
2. jäsenet
3. perheet
4. kaikki
5. kaikki
1. kaikki
2. perheet
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
1.

kaikki
lapset
kaikki
kaikki
kaikki
perheet
johtokunta
kaikki
perheet
johtokunta
jäsenet
perheet

Vanhusten ulkoilutus Hulvelassa – Rinkka mukana vuodesta 2011
Rinkkalaiset käyvät ulkoiluttamassa Hulvelan palvelutalon Päivänpaisteen asukkaita.
Ulkoilutusvuoroksi on sovittu joka parillisen viikon tiistai klo 13.30 (uusi pv ja aika).
Kokoonnumme pääoven edessä, josta menemme yhdessä hakemaan asukkaita.
Rinkan yhteyshenkilö on Paula Mirtti, puh. 044 287 3117, s-posti paula.mirtti@gmail.com.
Ilmoita Paulalle, jos et pääse paikalle. On sovittu, että Rinkasta on paikalla 5 ulkoiluttajaa.
Hulvelassa on kuntosali, johon kaupunki tarjoaa ilmaisen vuoron ulkoiluttajille.
Kuntosali on kesän 2016 aikana uudistunut. Salissa on uudet ilmanpaineella toimivat HURmerkkiset laitteet, jotka on suunniteltu ikäihmisten käyttöön. Uudistuksen myötä on tullut
käyttöön rannekkeet, joihin ladataan kunto-ohjelma. Rannekkeen hinta on 10 euroa, josta
5 euroa on panttimaksu. Hulvelan Helmi myy rannekkeita.

Uudistuksen myötä rinkkalaisten kuntosalivuoroksi tuli perjantai klo 14 - 15.
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Raision Rinkan jäsenmaksut vuonna 2017
 Henkilöjäsen 21 euroa
 Perhejäsenyys, samassa taloudessa asuvat, 30 euroa
 Rinnakkaisjäsen, henkilöjäsenenä toisessa yhdistyksessä, 12 euroa
 Nuorisojäsen, alle 20-vuotias, 12 euroa
 Opiskelijajäsen, alle 29-vuotias, 12 euroa
Raision Rinkan jäsenenä saat Latu&Polku lehden sekä olet oikeutettu muihin
Suomen Ladun jäsenetuihin. Edut löydät Latu&Polku lehden jäsensivuilta tai
verkosta www.suomenlatu.fi
Rinkan jäsenenä voit vuokrata lomaosakkeita Kiilopäällä ja Äkäslompolossa sekä
retkeilyvälineitä. Tiedot lomaosakkeista ja vuokrattavista välineistä löydät
tiedotteen lopusta ja verkkosivuiltamme.
Rinkan jäseneksi liittyminen tapahtuu www.raisionrinkka.fi
verkkosivujen kautta. Muutokset jäsentietoihin tehdään
Suomen Latuun, sähköpostilla jasenpalvelu@suomenlatu.fi
tai puhelin 044 7226 301 jäsenasiat, Suomen Latu.
Osoitteenmuutoksia ei tarvitse tehdä erikseen, sillä ne päivittyvät jäsenrekisteriin
postin kautta automaattisesti.
****************************************************************************

HIIHTOKOULUT Kerttulan liikuntakeskuksessa sään ollessa suosiollinen
hiihtämiseen.

Perustaidot 5 - 7 -vuotiaat tytöt ja pojat
 la - su 21.1 - 22.1. kello 12 - 13.15
 la - su 28.1 - 29.1. kello 12 - 13.15
Hiihtotekniikka 8 -12 -vuotiaat tytöt ja pojat
 la - su 21.1 - 22.1. kello 13.30 -14.45
perinteinen tyyli
 la - su 28.1 - 29.1. kello 13.30 - 14.45
vapaa tyyli
Aikuisten hiihtokoulu
 la 21.1 kello 12 -14 perinteinen
 su 22.1.kello 12-14 vapaa tyyli
Torstaina 12.1. kello 18.30 Kerttulan liikuntahallin aulassa lasten vanhemmille
 ilmoittautuminen kaikkiin (lapset ja aikuiset) hiihtokouluihin
 osallistumismaksu 20 euroa; sisältää opetuksen, kuuman mehun ja diplomin
 Informaatiota voiteista ja välineistä

Tervetuloa oppimaan hiihdon perustaitoja ja hiihtotekniikkaa!
Järjestäjät: Raision kaupungin liikuntapalvelut, Raision Kuula ry, Raision Rinkka r.y.
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Sukella talveen -lumikenkäretki ja muuta menoa Pähkinämäessä
lauantaina 4.2.2017 - valtakunnallisena Suomen luonnon päivänä
Tapahtuma alkaa klo 10. Ohjattu lumikenkäretki
(n. 2 tuntia) sisältää lumikenkiin tutustumisen ja
rauhallista kävelyä poluilla ja polkujen ulkopuolella
Tikanmaan metsässä. Omia lumikenkiä ei välttämättä
tarvitse olla. Hankimme niitä tarpeen mukaan.
Kenkäilijöille valmistuu myös nuotioruokaa.
Retken hinta 10 euroa henkilöltä sisältää opastuksen,
ruuan ja lumikengät retkelle. Maksu maksetaan
Kenkäilyä Kerttulassa 2015
20.1.2017 mennessä Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06 viite 1067.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen lumikenkäretkelle ja nuotiolounaalle 18.1.2017
mennessä sähköpostilla satu.eklund@gmail.com tai puh 050 575 3421 Satu.
Muu tapahtuma - (ei tarvitse ilmoittautua)
Pähkinämäen ulkoilumajan läheisyydessä on koko perheen mahdollista harrastaa ja
leikkiä yhdessä. Pidämme majan auki klo 10 – 15. Myynnissä on kahvia, pullaa,
mehua ja makkaraa. Makkaraa voi grillata ulkona. Tietysti voit ottaa mukaan omat
eväät.
Tervetuloa katsomaan, mitä olemme keksineet!
- Lumen puute ei peruuta tapahtumaa -

**********************************************************
Pähkinämäen ulkoilumaja
Maja on avoinna klo 10 - 14 hiihtokaudella lauantaisin ja
sunnuntaisin sekä koko hiihtolomaviikon (viikko 8).
Aukiolo on hyvä varmistaa Kerttulan infokatoksen
ilmoitustaulusta ja latutilanne kaupungin kotisivuilta.
http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-jaulkoilu/Liikuntapaikat/fi_FI/hiihtoladut-ja-luistelukentat

Tervetuloa suksimaan!

*********************************************************
Perheretki Metsämörrin maailmaan Luontotarha Lumikon
luona, lauantaina 11.2.2017 klo 10 -12, Hulvelankatu 35, Raisio
Retki on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmille
tai isovanhemmille. Tutustumme Metsämörriin ulkona leikkien ja
luontoa tutkien. Ota mukaan pienet eväät ja pukeudu sään mukaan.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 6.2. mennessä rinkka@raisionrinkka.fi
tai 044 080 2430 Kaija. Rinkka tarjoaa osallistujille lämmintä mehua.
Metsämörriretkellä lapsi ja aikuinen ovat tasavertaisia leikkijöitä.
Luonto ja ohjaajat Reija sekä Kaija kutsuvat lapsia ja aikuisia metsäretkelle!
8

Sauvakävelyt ja pyöräilyt 2017
Tiistain sauvakävelyt
Kaikille avoimet tiistaiset kävelytapahtumat
jatkuvat klo 10 alkaen seuraavasti:
10.1 – 28.3. Tasala
4.4. Kerttulan liikuntahalli
11.4. Pirkontupa, Petäsmäki
18.4. Krookila, kotiseutukeskus
25.4. Ihalan kenttä
2.5. Huhkon kartano
9.5. Tikanmaankadun p-alue
Tiistaikävelijät kiertävät Haunisten allasta
16.5. Hahdenniemen venesatama
23.5. Luontotarha Lumikko, Hulvelank 35. Tämän jälkeen kävelyt jäävät kesätauolle.
Tule rohkeasti mukaan kokemaan ja näkemään Raisio keskellä päivää teemalla
YHDESSÄ on mukavampi liikkua. Ota sauvat mukaasi tai tule ilman sauvoja.
Löydät lähtöpaikat www.raisionrinkka.fi sivuilta – tai kirjaa lähtöpaikat kalenteriisi.

Maanantaipyöräilyt – kaikille avoimet –
poljetaan maanantaisin 8.5, 15.5, 22.5 ja 29.5
klo 18 alkaen. Tämän jälkeen maanantaipyöräilyt
jäävät kesätauolle. Lähtöpaikka on Kerttulan
liikuntahalli. Retkien kesto 1,5 – 2 tuntia.
Tule mukaan tutustumaan lähialueen pyöräteihin
ja maisemaan. Voimme poiketa luontokohteisiin ja
näköalapaikkoihin. Vauhti säädellään osallistujien
mukaan kuntoilu- ja retkeilynopeudeksi.
Polje ja näe!

Pyöräilijät tauolla Ruissalossa

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

Kokouskutsu - kevätkokous ti 28.3.2017
Raision Rinkka r.y.:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 28.3.
klo 19 alkaen Luontotarha Lumikossa. Hulvelankatu 35, Raisio.
Esillä on sääntöjen määräämät asiat (mm. toimintakertomus ja tilinpäätös).
Kello 18 alkaen biologi Kauko Häkkilä näyttää kuvia ja kertoo kesän perhosista.
Tule kokoukseen – vaikuta toimintaan – ole aktiivinen!

Kahvitarjoilu
Tervetuloa!

Johtokunta
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Lintujen tunnistusillat Luontotarha Lumikossa,
Hulvelankatu 35, Raisio maanantaina 3.4 ja 24.4. kello 18 – 19.30
Tervetuloa lintuiltoihin tutustumaan tavallisimpiin lintulajeihimme ja kuulemaan eri
lajien tunnistamisessa auttavista tuntomerkeistä.
Lintujen laulu ja ääntely auttavat myös
tunnistuksessa.
Tilaisuudet ovat maksuttomia. Esittelijänä toimii
Satu Eklund, erä- ja luonto-opiskelija, Rinkan
johtokunnan jäsen. Raision Rinkka tarjoaa kuulijoille
kahvia, mehua ja pullaa.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut 2.4.2017 mennessä
satu.eklund@gmail.com tai puhelin 050 575 3421.
Kuva Satu Eklund

Kerro samalla osallistutko molempiin iltoihin vaiko vain toiseen.
Tervetuloa linnuista kiinnostuneet! Nyt on tilaisuus vahvistaa lintujen
tunnistamista.

Pyöräretki lintutornille Krottilanlahdelle Ruissaloon
lauantaina 6.5. Raision kirjastotalon pääportilta, Eeronkuja 2
Lähdemme klo 10 yhdessä pyöräilemään Krottilanlahden lintutornille Ruissaloon.
Matkaa tulee yhteen suuntaan n. 14 km. Retken tarkoituksena on tarkkailla
lintutornilta nähtäviä lintuja. Ota mukaan tarkkailua auttavat välineet, kuten kiikarit,
kaukoputki ja kamera. Viivymme retkellä iltapäivään, joten ota eväitä mukaasi ja
pukeudu sään mukaan. Huomaa! Pyöräilykypärä on pakollinen.
Retki on maksuton. Vetäjänä ja opastajana toimii Satu
Eklund, erä- ja luonto-opiskelija, Rinkan johtokunnan
jäsen, osana opintoihin kuuluvaa näyttöä.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut 21.4.2017 mennessä
satu.eklund@gmail.com tai puhelin 050 575 3421.
Satu lähettää ilmoittautuneille erilliset retkiohjeet.
Tervetuloa linturetkelle!
Kuva Satu Eklund
********************************************************************************

Polulta Polulle polkuretket jatkuvat vuonna 2017
Vuoden 2016 polkuretkien järjestäjien yhteispalaverissa 24.10.2016 arvottiin
palkintoja polkuretkipassien palauttajille. Partiovarusteen 100 euron lahjakortti
(vähintään 3 polkua kiertäneet) sai Harri Havumäki Paimiosta. CM-Länsikeskuksen
50 euron lahjakortin (vähintään 2 polkua) sai Jaani Merenlehto, Nousiaisista.
 Raisiossa Karevan kierron kiertäneille arvottiin kahdet kävelysauvat, putkihuiveja
sekä juomapulloja. Muut järjestäjät arpoivat palkintoja ko. retkien yhteydessä.
Lämpimät onnittelut kaikille voittaneille!
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Yhdessä retkelle Littoistenjärven ympäri
tiistaina 9.5.2017 illalla
Kuljemme ensin Littoistenjärven luontopolkua
n. 4 km Kuovinluotoon asti. Jatkamme kävelytietä
historiallisen Verkatehtaan rakennusten lomassa.
Retken loppumatkalla voimme ihailla Vanha
Littoistentien varren nähtävyyksiä.
Matkan pituudeksi tulee n. 7 km.
Luontopolku kiertää puolet Littoistenjärvestä. Sen
varrella on tauluja alueen luonnosta, eläimistä ja
kasveista. Hiekkarannan suunnasta polku on melko
tasainen. Järven itärannalla polku nousee voimakkaasti. Littoistenjärvi syyskuussa 2016
Teemme retken YHDESSÄ Armonlaakson Vaeltajien kanssa. Ota omat eväät
mukaan ja lähde retkelle. Reitin varrella ei ole tulipaikkaa.
Raisiosta lähdemme klo 17.30 Raision kaupungintalon edestä kimppakyydein.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen viimeistään 5.5. rinkka@raisionrinkka.fi tai puhelin
044 080 2430 Kaija.
Voit mennä myös suoraan Littoisten hiekkarannan parkkipaikalle
osoite Vanha Littoistentie 153, Kaarina, josta lähdemme yhdessä klo 18.
Lisätietoja
https://www.kaarina.fi/ymparisto_ja_luonto/luonto/luontopolut_lintutornit/fi_FI/littoistenjarvi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Littoinen#Littoisten_verkatehdas
*******************************************************************************

Kevätretki Kangenmiekan kierrokselle
lauantaina 13.5.2017
Kangenmiekan kierros on yksi Kuhankuonon
retkeilyreitistön osareiteistä. Se sijaitsee pääosin
Ruskon kunnan alueella. Maastoa leimaavat
männiköt ja kalliot. Kuivalla kangasmaalla on helppo
kulkea.
Reitin pituus on 8 km ja sen varrella kohtaa myös
kauniin suoalueen sekä käärmelähteen.
Kangenmiekka syksyllä 2016

Lähdemme Raision kaupungintalon luota klo 9. Linja-auto vie meidät reitin
lähtöpaikalle. Paluu Raisioon on n. klo 14. Pukeudu sään mukaisesti. 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 5.5. mennessä Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06, viite 1038.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 4.5. mennessä s-postilla rinkka@raisionrinkka.fi
tai puhelin 044 080 2430 Kaija.
Lisätietoja: http://www.kuhankuono.fi/fi/reitit-ja-opasteet/
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Jäsenilta ja majatalkoot Pähkinämäessä
keskiviikkona 17.5.2016 kello 15 alkaen
Hyvä jäsen!
Sinulla on nyt oivallinen tilaisuus harrastaa hyötyliikuntaa mm. puiden pilkkomista ja
haravointia hyvässä seurassa ja talkoohengessä.
Samalla voit tutustua yhdistyksemme jäseniin ja vaihtaa kuulumisia.
Yhdistys tarjoaa pientä syötävää ja juotavaa.
Majalla sinulla on mahdollisuus saunomiseen
****************************************************************************

Opastettu melontaretki Aurajoella
lauantaina 10.6.2017 klo 10 – n. 14
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. Ota eväät mukaan. Vanhalinnan
luona pidetään evästauko, jonka jälkeen melotaan
takaisin Halistenkoskelle.
Retken hinta 20 euroa maksetaan lähtöpaikalla ja se
sisältää kanoottien vuokran sekä opastuksen. Retken
opastaa Satu Eklund erä- ja luonto-opasopiskelija,
Rinkan johtokunnan jäsen, osana opintoihin kuuluvaa
näyttöä.
Kuva Satu Eklund
Ilmoittautuminen ja tiedustelut 27.5.2017 mennessä satu.eklund@gmail.com tai
puhelin 050 575 3421. Retkelle voidaan ottaa vain 8 henkilöä, joten ilmoittaudu
nopeasti. Satu lähettää ilmoittautuneille erillisen retkiohjeen.
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/

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

Rakastu kesään -nuku yö ulkona ja muuta menoa Pähkinämäessä
Lauantaina 17.6.2017 - valtakunnallisena Suomen luonnon päivänä

Tapahtuma alkaa klo 10. Majan ympäristössä käymme metsälenkillä mm.
näköalapaikalla ja keräämme villiyrttejä. Frisbeekorin ja tikkataulun luona kisaillaan.
Metsämörri-ohjaaja vierailee ja leikittää niin lapsia kuin aikuisia.
Ohjelmassa on myös eräruokakurssi. Jos olet kiinnostunut kurssista, ilmoittaudu
14.6.mennessä rinkka@raisionrinkka.fi tai puh. 044 080 2430 Kaija.
Kurssin hinta on 5 euroa henkilöltä ja se sisältää ruoka-aineet sekä opetuksen.
Maksu tulee suorittaa 15.6. mennessä tilille FI60 5710 5210 0009 06, viite 1083
Päivän päätteeksi kömmimme telttoihin nukkumaan, uskaliaimmat voivat viettää
yönsä vaikka taivasalla. TERVETULOA lapset ja aikuiset kesäiseen tapahtumaan!
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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 yhteyshenkilönä, hälyttäjänä ja
kokoonkutsujana toimii Marjo Salonen,
puhelin +35840 5198 168, sähköposti marjo.salonen@somero.fi
Raision seudun Vapepan vuoden 2017 toimintakalenterissa on mm.
 25. – 26.3. Lounaisrannikon Vapepa-seminaari laivalla
 to 4.5. etsintäharjoitus
 pe 1.9. yleistä etsintään liittyvää koulutusta ja vapaata seurustelua
 la 23.9. ensihuoltokurssi
 la - su 21- 23.10. tai 28. – 29.10. maastoetsinnän peruskurssi
 la 7.10. etsintäharjoitus
Valtakunnallinen OHTO-hälytysjärjestelmä pyritään ottamaan käyttöön vuoden
2017 alkupuolella, mikäli järjestelmä mahdollistaa sen.
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.

Pajupilli – luontoretkinäyttely – Raisiossa
Näyttely on toteutunut aloitteen pohjalta ja
ahkerien talkoolaisten työn tuloksena.
Syyskuun 25 päivänä 1994 pidettiin avajaiset.
Näyttely sai nimen Pajupilli.
Raisionjokilaakson Luonnonsuojeluyhdistys
www.raisionjoki.fi ja Raision Rinkka
www.raisionrinkka.fi hoitavat näyttelyä.
Pajupilli on avoinna sopimuksen mukaan. Kysy aukioloa rinkka@raisionrinkka.fi.
Lapsiryhmät, koululaiset ja syntymäpäivän viettäjät ovat käyneet tutustumassa.
Huom! Rinkan verkossa www.raisionrinkka.fi on nyt tietoa Pajupillistä.
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Kiilopään ja Äkäslompolon lomaosakeviikot 2017
Kiilopäällä Raision Rinkka omistaa yhdessä Janakkalan
Ladun, Jyväskylän Ladun, Myllykosken Ladun ja
Saarijärven Ladun kanssa Kiinteistö Oy Kiilopään
Tunturimajat yhtiön lomaosakehuoneistosta
osoitteessa Luppolatu 2 B 5, 99830 Saariselkä.
Kiilopään Tunturimajat sijaitsee Inarin kunnassa
400 m luontoliikuntakeskus Suomen Latu Kiilopään
päärakennuksesta. Huoneistossa on takkatupa, keittiö,
Kuva Juha Orvasto
pesuhuone-WC ja sauna, 36 m² sekä parvi(huone) 26 m². Vuode-paikkoja on neljälle.
Lisäksi parvella on useita patjoja lattiamajoitusta varten.
Äkäslompolossa Raision Rinkka omistaa yhdessä
Janakkalan Ladun ja Jyväskylän Ladun kanssa Kiinteistö
Oy Ylläskuningas - yhtiön lomaosakehuoneiston
osoitteessa Nilirinne 4 A 3, 95970 Äkäslompolo.
Kiinteistö Oy Ylläskuningas sijaitsee Kolarin kunnassa
Äkäslompolon Nilivaarassa. Äkäslompolon kaikki
palvelut ovat noin kilometrin etäisyydellä. Ylläksen
Kuva Timo Virta
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 lauantaihin klo 12.
Lomaosakkeet ovat savuttomia, eikä niihin saa viedä lemmikkieläimiä.

Vuonna 2017 lomaosakkeet ovat varattavissa seuraaviksi viikoiksi:
Kiilopää: 5, 17, 23, 29, 35, 41, 47.
Äkäslompolo: 3, 6, 18, 21, 24, 27, 30, 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 perutettu. Uutta! Ajantasaisen tilanteen voi tarkistaa www.raisionrinkka.fi
sivuilta varauskalenterista tai puhelimitse. Viikkohinnat vaihtelevat 120 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.
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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

Huvilatelttakatos

20 euroa/vrk

Laavu

4 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

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 kevätkaudella 2017
Tammi- helmikuu
Su 1.1.
Uuden vuodenpäivän kävely klo 13 lähtö Kerttulasta Pähkinämäkeen
Ti 10.1.
Sauvakävelyt jatkuvat tiistaisin klo 10 Tasalasta (sivu 9)
To 12.1.
Ilmoittautuminen hiihtokouluun Kerttulassa (sivu 7)
La-su 21.- 22.1. Lasten Hiihtokoulu, Kerttulassa (sivu 7)
La-su 28.- 29.1. Lasten Hiihtokoulu, Kerttulassa (sivu 7)
La 4.2.
Sukella talveen – lumikenkäretki ja muuta menoa Pähkinämäessä (s. 8)
La 11.2
Perheretki Metsämörrin maailmaan, Luontotarha Lumikko (sivu 8)
Maalis-huhtikuu
Ti 7.3.
Kävelyt jatkuvat Tasalasta (sivu 9)
Ti 28.3.
Rinkan sääntömääräinen kevätkokous (sivu 9)
Ma 3.4.
Lintujen tunnistusillat, Luontotarha Lumikko (sivu 10)
Ti 4.4.
Kävely Kerttulasta. Tämän jälkeen kävelyt lähtevät eripaikoista (sivu 9)
Ma 24.4.
Lintujen tunnistusillat, Luontotarha Lumikko (sivu 10)
La-su 22- 23.4. Suomen Ladun kevätpäivät ja liittokokous Helsingissä
Touko-kesäkuu
Ti 2.5.
Sauvakävelyt jatkuvat Huhkosta (sivu 9)
La 6.5.
Pyöräretki Krottilanlahden lintutornille (sivu 10)
Ma 8.5.
Maanantaipyöräilyt alkavat (sivu 9)
Ti 9.5.
YHDESSÄ iltaretki Littoisten järven ympäri (sivu 11)
La 13.5.
Kevätretki Kangenmiekan kierros (sivu 9)
Ke 17.5.
Jäsenilta ja majatalkoot Pähkinämäessä (sivu 12)
Ti 23.5.
Tiistaikävely Luontotarha Lumikosta, jää tämän jälkeen tauolle (s.9)
Ma 29.5
Maanantaipyöräily Kerttulasta, jää tämän jälkeen kesätauolle (s.9)
La 10.6.
Opastettu melontaretki Aurajoella (sivu 12)
La 17.6.
Rakastu kesään – nuku yö ulkona ja muuta menoa, Pähkinämäki, (s.12)
Tiedotteen muuta sisältöä
* Rinkan johtokunta ja toimihenkilöt sekä pankkiyhteydet (sivu 2)
* Puheenjohtajan pääkirjoitus sekä Rinkka on muistanut kunniajäseniään (sivu 3)
* Toimintasuunnitelma ja tapahtumat vuodelle 2017 (sivut 4-6)
* Vanhusten ulkoilutus Hulvelassa (sivu 6)
* Jäsenmaksut vuodelle 2017, jäseneksi liittyminen ja jäsenedut (sivu 7)
* Polulta polulle 2016 retkien palkinnot ja saajat (sivu 10)
* Vapepa – vapaaehtoinen pelastuspalvelu (sivu 13)
* Pajupilli luontoretki näyttely (sivu 13)
* Kiilopään ja Äkäslompolon lomaosakkeet – uutta varausten tilanne verkossa! (s.14)
* Vuokrattavat retkeilyvälineet (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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