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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 kevätretki Kangenmiekan kierros, maanantaipyöräilijät polkevat Naantalin
suuntaan, talkoolaiset Pähkinämäen majalla. Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen
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Puheenjohtajan terveiset!
Tätä kirjoittaessani juhannus kolkuttelee
oven takana, eli odotellaan keskikesän
juhlaa. Kelit ovat olleet mukavia, lämpöä on
riittänyt ja mukaan on mahtunut vähän
sateitakin.
Meillä rinkkalaisilla on ollut monenlaista
tapahtumaa. Leudon talven riemut ovat
takana. Kevään aikana olemme saaneet
uutta oppia perhosista ja linnuista.

Juhannusruusut kukkivat 20.6.2017

Melontaa on harrastettu ja kevätretkellä
Kangenmiekan kierroksella oli paljon
porukkaa! Muumien retkipolulla opimme
tekemään ’tuulikellon’. Villiyrttien
tuntemista vahvistettiin ja niitä maisteltiin
sekä rakastuttiin kesään luonnonpäivänä
17.6.2017 Pähkinämäessä!
Kädentaitoja opetti pikkumyy – syntyi tuulikello
Syksymmällä monenlainen meno jatkuu
Tulethan mukaan pyöräilemään,
sauvakävelemään ja syysretkelle!
Alle kouluikäisille lapsille järjestämme
Metsämörri - tapahtuman.
Tiedossa on myös uutta esim. sieniretki,
jolloin opimme tunnistamaan sieniä. Lisäksi
pääset tutustumaan maastopyöräilyyn ja
kokemaan metsän vaikutusta mielensaloihin.

Villiyrttikävelyllä 17.6.2017 maisteltiin
mm. maitohorsman makua

Tämän jäsentiedotteen sivuilta 12-13 löydät tietoa Rinkan lomaosakkeista.
Huomaathan, että meillä on uusi kohde!! Se sijaitsee Rukalla Kuusamossa, josta
pääsee helposti niin laduille kuin patikointireiteille.
Nyt katsomaan Rinkan kotisivuilta vapaita viikkoja tai soita Timolle 040 654 6128
ja kysy häneltä. http://www.raisionrinkka.fi/lomaosakkeiden-varaustilanne-testi/
Kiitos kaikille kuluneesta keväästä, nähdään taas syyskaudella!
Terveisin Mirkka
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Tarinoita ja tapahtumia
löytyy Rinkan blogista raisionrinkka.blogspot.fi
Keräämme tarinoita ”Rinkan kannosta ja muustakin”. Kirjoitusten avulla voi jakaa
omia kokemuksia ja lukijana inspiroitua niistä. Lue ja inspiroidu! Kirjoituksia voit
myös kommentoida. Tarjoa kirjoitusta blogiin: raisionrinkka@gmail.com.

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

Verkkosivuilla yhdistystietoa,
jäsentiedotteita ja muuta –
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 linkit muihin
sähköisiin kanaviimme.

Anna palautetta yhdistykselle!
Olitko Raision Rinkan retkellä, tapahtumassa? Onnistuimmeko?
Jos ei, mitä olisimme voineet tehdä toisin? Millaista toimintaa
haluaisit järjestettävän? Onko sinulla retkikohteita tiedossa?
Haluaisitko lajiesittelyitä tai luentoa – mikä kiinnostaa sinua?
Älä jää pähkäilemään asioita mielessäsi, vaan kerro missä voimme
petrata. Palautetta voit antaa kätevästi yhdistyksen verkkosivuilla
olevan sähköisen lomakkeen kautta.
Kaikkiin palautteisiin vastataan ja ne käsitellään asianmukaisella
tavalla. 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 2017 syyskaudella
Tiistain sauvakävelyt
Kaikille avoimet tiistaiset kävelytapahtumat jatkuvat klo 10 alkaen seuraavasti:
8.8. ja 15.8. Tasalan tori
22.8. Huhkon kartano
29.8. Kallasten kadun P-paikka
5.9. Hahdenniemen venesatama
12.9. Pirkon tupa, Petäsmäki
19.9. Mahittulan nuorisotalo
26.9. Krookilan piha
3.10. Vesilaitoksen sauna
10.10.Ihalan kenttä
17.10. Ulpukan piha
24.10. Kerttulan liikuntahalli
31.10. – 12.12. Tasalan tori.
Tiistaikävelijät testaavat välineitä Kuloisten
Tämän jälkeen kävelyt jäävät joulutauolle.
lenkillä 2.5.2017
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 elokuussa maanantaisin
7.8., 14.8., 21.8. ja 28.8. kello 18 alkaen.
Tämän jälkeen pyöräilyt jäävät talvitauolle.
Lähtöpaikka Kerttulan liikuntahalli.
Retkien kesto 1,5 – 2 tuntia.
Tule mukaan tutustumaan lähialueen
pyöräteihin ja maisemaan. Voimme poiketa
luontokohteisiin ja/tai näköalapaikkoihin.
Vauhti säädellään osallistujien mukaan
kuntoilu- ja retkeilynopeudeksi.

Pyöräilijät tauolla matkalla
Ruissaloon 22.5.2017

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

Perheretki Metsämörrin maailmaan Luontotarha Lumikon
luona, sunnuntaina 20.8.2017 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 16.8. mennessä rinkka@raisionrinkka.fi
tai 044 080 2430 Kaija. Rinkka tarjoaa osallistujille mehua.
Metsämörriretkellä lapsi ja aikuinen ovat tasavertaisia leikkijöitä.
Luonto ja ohjaajat Reija sekä Kaija kutsuvat lapsia ja aikuisia metsäretkelle!
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Sieniretki Parmaharjulle Lietoon – lauantaina 16.9.2017
Tervetuloa sieniretkelle! Retken aikana keräämme sieniä
sekä tunnistamme niitä oppaamme Paula Leppäsen
johdolla.
Retki tehdään Liedon Ahteenmetsään Parmaharjun
maastoon. Ota mukaan kori sienien poimimista ja
sieniveitsi (harjapäinen) sienien puhdistamista varten.
Kuva Paula Leppänen

Sienikirjan voit ottaa mukaan, jos haluat. Pukeudu sään mukaan! Muista
kumisaappaat ja eväät. Pidämme metsässä yhteisen evästauon.
Raisiosta lähdemme klo 9 Raision kaupungin talon edestä, Nallinkatu 2, Raisio
kimppakyydein.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut torstaihin 14.9. mennessä sähköpostilla
rinkka@raisionrinkka.fi tai puhelin 044 080 2430 Kaija
Voit myös mennä suoraan Parmaharjun parkkipaikalle Bränikkäläntie 66, Lieto,
josta lähdemme yhdessä klo 9.30 metsään.
Lisätietoja: https://www.liedonparma.fi/parmaharju/
********************************************************************

Syysretki Hevonlinnan ulkoilukeskuksen poluille
lauantaina 23.9.2017
Hevonlinnan polut kulkevat Kosken kunnassa sijaitsevassa harjumaisemassa.
Kuljemme harjulla polveilevia metsäpolkuja, pidämme tauon harjulla sijaitsevalla
laavulla ja uskaliaimmat voivat kavuta läheiseen näkötorniin.
Reitin pituus on noin 8 km ja sen varrelta löytyy mm. jääkaudella muodostunut syvä
suppalampi – Hevonlinnan järvi.
Lähdemme Raision kaupungintalon luota klo 9. Linja-auto vie meidät reitin
lähtöpaikalle. Paluu Raisioon on n. klo 15. Pukeudu sään mukaisesti. Ota mukaan
eväät ja juomaa. Reitin varrella on tulipaikka.
Retken hinta on jäseniltä 20 euroa ja muilta 25 euroa. Maksu sisältää kuljetuksen.
Lapset alle 15 v retkeilevät ilmaiseksi.
Maksut maksetaan 15.9. mennessä Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06, viite 1038.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 14.9. mennessä s-postilla rinkka@raisionrinkka.fi
tai puhelin 044 080 2430 Kaija.
Lisätietoja: http://koski.fi/palvelut/hevonlinnan_alue-_ja_latukartta//

Hevonlinnan järvi keväällä 2017

Portaita harjulle kevätauringossa 2017
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Kävele, juokse, hölkkää – kierrä
kolme polkuretkeä ja voita
palkintoja!

Polkuretket alkoivat 23.4. Tevavuoren
polku kierroksella Nousiaisissa.

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.

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

1.10. 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.

8.10. 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 1.10.2017
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. Tällä reitillä ei ole myyntiä!
• 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.
Retkimaksu on 5 euroa aikuisilta. Maksu sisältää mehuhuollon
reittien varrella huoltopisteissä sekä perillä Kerttulassa ja
kunniakirjan. Lapsilta alle 15 v ei peritä maksua.
Kaikilla reiteillä on omien makkaroiden paistomahdollisuus.
Huom! 13 km:n ja 21 km:n reittien mehuhuolto sijaitsee reilut
100 m näkötornista itään metsätien päässä. Tässä
huoltopisteessä on myyntiä mm. kahvia, pullaa sekä makkaraa.
Muista ilmoittautua lähtöpaikalla sekä palattuasi retken
jälkeen ja muista pukeutua sään mukaisella varustuksella.
Lähde luontoon nauttimaan syksyn ruskasta. Tervetuloa!
****************************************************************

Maastopyöräilyä Raisiossa – lauantaina 7.10. kello 10 -13
Kokoontuminen Raision ABC-asemalla, Piilipuunkatu 2, Raisio.
Maastopyöräilyn saloihin opastaa Mikko Koivu. Lenkillä saat vinkkejä ja tutustut
luontoon eri näkökulmasta. Soveltuu myös aloitteleville. Tarvitset säänmukaiset
varusteet, juomapullon ja maastopyörän. Lenkillä on kypäräpakko.
Lisätietoja antaa Mikko Koivu, puh 044 211 1385. Ilmoittautumiset 2.10.2017
mennessä rinkka@raisionrinkka.fi tai puh 044 080 2430 Kaija
********************************************************************

Kokouskutsu - syyskokous tiistaina 7.11.2017
Raision Rinkka r.y.n sääntömääräinen syyskokous pidetään
kello 19 alkaen Luontotarha Lumikossa. Hulvelankatu 35, Raisio.
Esillä on sääntöjen määräämät asiat (mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018).
Ennen kokousta klo 18 alkaen muistiohjaaja, fysioterapeutti Anita Elfving kertoo
’kunnolla toimivista aivoista’ – liikunnan ja aktiivisuuden merkityksestä aivoterveydelle
ja muistille! Tule kokoukseen – vaikuta toimintaan – ole aktiivinen!
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Johtokunta
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Metsämielellä – Luontotarha Lumikon luona 12.11.2017
Hulvelankatu 35, Raisio – tapahtuma on klo 11 – 13
Tervetuloa kulkemaan, pysähtymään, ihastelemaan ja
havainnoimaan luontoa sekä avaamaan aisteja
luontotaajuudelle Metsämieli – menetelmän
mielenharjoitteiden avulla.
Olemme ulkona. Sään mukainen varustus ja juomapullo
mukaan. Soveltuu kaikille, yli 15-vuotiaille.
Lisätietoja antaa Metsämieliohjaaja Reija Koivu
puh 040 822 8883.
Ilmoittautumiset 6.11. mennessä rinkka@raisionrinkka.fi tai 044 080 2430 Kaija

Marrasvalkeat, Nousiainen – perjantaina 1.12.2017
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 27.11. mennessä sähköpostilla
rinkka@raisionrinkka.fi tai puhelin 044 080 2430 Kaija
*********************************************************************

Jouluinen puuroretki Pähkinämäen ulkoilumajalle
Rinkkalaisten perinteinen puuroretki on keskiviikkona 13.12. klo 18.
Retki alkaa Kallastenkadun P-paikalta,
johon on n. 700 m Raision tieltä.
Kävelymatkaa Pähkinämäen majalle tulee
edestakaisin n. 3 km. Valaisin on hyvä olla
mukana kävelymatkan aikana.
Majalla nautimme puuroa, juomme kahvit
ja voimme lurauttaa illan pimetessä
muutaman joululaulun.
Tule retkelle – tuo lapsia mukanasi!
Laulajia vuoden 2016 puuroretkellä majassa.
Tehdään illasta lämpöinen yhdessäolohetki Joulua odotellessa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut pe 8.12. mennessä s-postilla rinkka@raisionrinkka.fi
tai puhelin 044 080 2430 Kaija
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Luonto liikuttaa, vaikuttaa ja lumoaa
Teksti Reija Koivu

Me suomalaiset olemme luontokansaa ja me latulaiset ulkoilmaihmisiä. Luonto on
monelle ihmiselle henkinen koti. Luonto on rauhoittumisen ja akkujen latauksen
paikka. Metsä voi olla hyvä ystävä, ilon lähde ja arjen lohtu. Luontoympäristössä
liikkuminen vahvistaa terveyttämme ja motivoi liikkumaan.
On tutkittu - jo 10 minuutin luonto-oleilu laskee hengitystiheyttä, sykettä,
verenpainetta ja vähentää stressihormoneita. Yli kahden tunnin luonnossa oleilun
jälkeen elimistön immuunipuolustusjärjestelmä vahvistuu. Ja jo yli 5 tuntia
kuukaudessa luonnosta nauttivilla on huomattu myös mielialan kohentumista ja
positiivisten tunteiden lisääntymistä.
Luonnossa voi liikkua hyvin monella tapaa ja uusia lajeja saapuu jatkuvasti. Me
rinkkalaisetkin laajennamme lajitarjontaamme maastopyöräilyyn ja metsämielimenetelmään, joka innostaa hyödyntämään luonnon hyvinvointivaikutuksia kehoa
virkistäen ja mieltä rauhoittaen harjoitusten avulla.
Kysynkin nyt sinulta, mitä sinulle kuuluu? Kaiken nykyihmisen kiireen keskellä
osasitko lomailla ja irrottautua kesällä vai menikö kesäkin suorittamiseksi? Koska
sinä liikuit luonnossa rauhassa nauttien tai koska viimeksi pysähdyit ja havainnoit
luonnosta jotain uutta? Jos vastasit eilen, tänään tms. hienoa, jos et muista,
olisikohan aika tehdä asialle jotain? Kun seuraavan kerran menet metsään tee
käsistäsi kaukoputki, josta tutkit luontoa, sen yksityiskohtia kuin näkisit ne
ensimmäisen kerran. Anna uteliaisuutesi nousta, lumoudu, aisti, miltä tämä kaikki
tuntuu, saatat yllättyä oivalluksistasi (metsämielimenetelmän harjoitus).
Perheiden ja lasten toiminnassa me Rinkassa olemme aktivoituneet ja Metsämörrin
lisäksi Muumit opettavat kaiken ikäisille retkeilytaitoja. On ihana huomata, kuinka
lapsistamme kasvaa pienestä pitäen retkeilijöitä, luontoa arvostavia ja kunnioittavia
aikuisia, jotka vaalivat luonnon kauneutta.
Pienillä teoilla on suuri merkitys.
Sain olla mukana vahvistamassa lasten metsäyhteyttä Ruskolaisessa päiväkodissa,
jossa lapset istuttivat ja kasvattivat männyntaimia 100-vuotiaalle Suomelle.
Mieleenpainuva kokemus on pienestä pojasta, joka
metsämörriretken jälkeen halusi äitinsä kanssa
metsään ja sai metsämörristä hajujäljen ja näki sen
jalanjälkiä. Herätetään meissä aikuisissakin tuo
lapsen uteliaisuus, ilo ja aitous. Nautitaan vielä
olemassa olevasta kesästä luonnossa liikkuen ja
unelmia toteuttaen, ladataan akkuja talven varalle.
Osallistujia Metsämörri-retkellä 4.2.2017

Kesän muistot ja mahdolliset uudet lajikokeilut, luontopaikat, reitit… ovat
tallentuneet sydämemme muistitikulle, jota meillä on onni kantaa aina
mukanamme.
Säilytetään Metsämörrin ja Muumien sekä Ladun henki, annetaan luonnon
liikuttaa, lumoudutaan yhdessä loppukesän ja syksyn väriloistosta!
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Ylläs on aina vain ykkönen!
Armonlaakson Vaeltajien ja Raision
Rinkan yhteinen ensi talven 2018
hiihtoviikko Lapissa suuntautuu
Yllästunturin maisemiin.
Majoitumme Raitismajassa, Nilivaarassa
2-4 hengen huoneissa täysihoidolla.
Sauna on käytettävissä päivittäin.
Kesänkijärven jäällä vuoden 2017 retkellä hiihtäjiä

Matkalle lähdetään perjantaina 16.3. Naantalista Suopellon koululta Rimpikujalta
klo 21.30. Bussi ottaa kyytiin myös Raisiosta Harkon edestä (Raision kaupungintalon
vieressä). Raisiosta lähdetään klo 22. Paluu on lauantaina 24.3. puolen yön aikaan.
Matkan hinta 675 euroa/henkilö sisältää bussimatkat ja majoituksen täysihoidolla.
Ennakkomaksu 100 euroa /henkilö maksetaan 15.12.2017 Armonlaakson Vaeltajat
ry:n tilille FI47 5284 0220 0874 86 (viite 5241) ja loppumaksu 10.2.2018 mennessä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset, sähköpostilla moskajarvi.hannele@gmail.com tai
puhelin 040 765 3252. Armonlaakson Vaeltajat on matkan järjestäjä, joten matkan
peruuntumisessa noudatetaan heidän matkojen peruutusehtoja.
Huom! Älä jätä ilmoittautumista viimetinkaan, siten varmistat pääsyn mukaan.

********************************************************
Uudenvuoden päivän kävely/hiihto Pähkinämäkeen
maanantaina 1.1.2018 kokoontuminen kello 13 Kerttulassa
Lähdemme YHDESSÄ Kerttulan liikuntakeskuksesta. Mikäli Pähkinämäkeen asti on
hiihtolatu, hiihdämme majalle. Muutoin etenemme kävellen ulkoilumajalle.
Siellä on tarjolla – pientä suolaista ja makeaa!
Tervetuloa joukolla aloittamaan uusi vuosi 2018 – liikkuen!
Lähtöpaikkana on ns. Friisilän portti Kerttulassa.
Portti on aikanaan syntynyt ahkerien
rinkkalaisten talkootyön tuloksena.
Aluksi portti seisoi Friisilässä Luontoretkinäyttely
Pajupillin luona aivan luontopolun alussa.
Paikka oli pikkuisen piilossa, joten portti
siirrettiin paraatipaikalle liikuntapaikkojen
läheisyyteen.
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Lomaosakkeita vuokrattavana
Raision Rinkka omistaa yhdessä muiden latuyhdistysten kanssa Kiilopäällä ja
Äkäslompolossa lomaosakkeita. Vuokrattavana olevat viikot on merkitty osakkeiden
yhteyteen. Näiden huoneistojen vaihtopäivä on lauantai.
Huom! Rukan huoneiston vaihtopäivä on perjantai.

Kiilopää, Luppokatu 2 B 5, 99830 Saariselkä
Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturimajat
Omistus on yhdessä Janakkalan Ladun, Jyväskylän
Ladun, Myllykosken Ladun ja Saarijärven Ladun
kanssa.
Kiilopään Tunturimajat sijaitsee Inarin kunnassa 400
m luontoliikuntakeskus Suomen Latu Kiilopään
päärakennuksesta. Huoneistossa on takkatupa,
keittiö, pesuhuone-WC ja sauna sekä parvi (huone)
26 m². Vuode-paikkoja on neljälle. Lisäksi parvella on
useita patjoja lattiamajoitusta varten.

Kuva Juha Orvasto

Vuonna 2017 Kiilopään lomaosake on varattavissa
viikolle 47.
Vuonna 2018 viikot ovat 1, 7, 19, 25, 31, 31, 37, 43, 49.
Äkäslompolo, Nilirinne 4 A 3, 95070 Äkäslompolo
Kiinteistö Oy Ylläskuningas
Omistus on yhdessä Janakkalan Ladun ja Jyväskylän
Ladun kanssa. Ylläskuningas sijaitsee Kolarin
kunnassa Äkäslompolon Nilivaarassa. Äkäslompolon
kaikki palvelut ovat noin kilometrin etäisyydellä.
Ylläksen rinteisiin on matkaa noin 4 kilometriä.
Huoneistossa on takkatupa, pesuhuone, sauna
ja WC, 33 m² ja parvi 12 m².
Kuva Timo Virta

Tuvassa on kolme vuodepaikkaa (sänky ja vuodesohva kahdelle) sekä parvella kolme
patjaa.
Nyt hienoja uutisia - patjat on uusittu vuoden 2017 aikana.

Vuonna 2017 Äkäslompolon lomaosake on varattavissa
viikoille 39, 45, 48, 51.
Vuonna 2018 viikot ovat 2, 5, 11, 27, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38,41, 44, 47,
50
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Nyt uutuutena!

Ruka, Asunto Oy Rukapahta, Voimapolku 3, huoneisto nro 12, 93825
Rukatunturi, Kuusamo
Huoneistossa on iso takkatupa, pesuhuone/sauna, wc. Parvella 3 sänkyä + 2 erillistä
patjaa, alakerran tuvassa iso kulmasohva, jossa tarpeen
vaatiessa nukkuu pari henkilöä. Tuvan lähellä ladut,
polut, Rukan rinteeseen matkaa noin kilometri.
Takkapuut kuuluvat viikkovuokraan.
Rinkan osuus on 4 viikkoa vuodessa. On sovittu, että
Asunto Oy:n huolto tai siivous käy tarkastamassa majan
kunnon pari kertaa vuodessa. Tarkastukset tehdään
perjantaisin kello 12 – 16 välisenä aikana.
Siivous - Käyttäjien tulee itse huolehtia huoneiston
siivouksesta. Mikäli asukas ei halua itse siivota, sen voi
tilata omalla kustannuksella Kirsi Määtältä, 040 564 0938.
Kiinteistön huolto - Talonmies Määttä Vesa ja Jouni puh
040 029 6115, Lappeentie 17, 55100 Imatra
Vuonna 2017 Rukan lomaosake on varattavissa
viikoille 37 ja 49. - Vuonna 2018 – viikot ovat 9, 22, 34, 46.
Kuvat Paula Hellman

Rinkan verkkosivuilla www.raisionrinkka.fi on lisää kuvia lomaosakkeista.

Vuokraus – Kiilopään, Äkäslompolon ja Rukan lomaosakkeet
Lomaosakkeiden käytössä noudatetaan itsepalvelun periaatetta. Osakkeet ovat
täysin varusteltuja. Käyttäjän huolehdittavaksi jäävät liinavaatteet ja kulutustavarat.
Pois lähtiessä jokainen huolehtii siivouksesta, valojen sammuttamisesta ja ovien
lukitsemisesta.
Kiilopään ja Äkäslompolon huoneistot ovat käytettävissä lauantaista klo 12
lauantaihin klo 12. Rukan huoneisto on perjantaista klo 12 perjantaihin klo 12.
Kaikki huoneistot ovat savuttomia, eikä niihin saa viedä lemmikkieläimiä.
Rinkan www.sivuilla on kalenteri, mistä voi katsoa vapaat viikot ja hinnat, ja ottaa
sitten yhteyttä. http://www.raisionrinkka.fi/lomaosakkeiden-varaustilanne-testi/
Varaukset hoitaa Timo Virta +35840 654 6128, timo.virta@dnainternet.net
Lomaosakeviikkojen varaustilanne voi muuttua päivittäin. Aikaisempia varauksia
voi olla perutettu. Viikkohinnat vaihtelevat 150 eurosta 420 euroon.
Ei jäseniltä lisämaksu on 30 euroa, joten kannattaa liittyä
jäseneksi. Varausmaksu on 100 euroa. Maksu palautetaan
sairaustapauksissa lääkärintodistusta vastaan.
Raision Rinkan jäsenenä Sinulla on mahdollisuus viettää Lapin
lomaviikkosi yhdistyksen lomaosakkeessa edullisella hinnalla.
Käytä jäsenetua hyväksesi.
Terveisin Timo Virta – ps. otan mielelläni vastaan huoneistoja koskevia palautteita.
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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 519 8168, sähköposti marjo.salonen@somero.fi
Raision seudun Vapepan vuoden 2017 toimintakalenterissa on mm.
• 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 on otettu käyttöön tämän kesän 2017
aikana.
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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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
Puolijoukkueteltta
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 syyskaudella 2017
Elo - syyskuu
Ma 7.8.
Maanantaipyöräily lähtö klo 18 Kerttulan liikuntahallin luota (sivu 5)
Ti 8.8.
Sauvakävelyt jatkuvat tiistaisin klo 10 Tasalasta (sivu 5)
Su 20.8.
Perheretki Metsämörrin maailmaan Luontotarha Lumikon luona (s. 5)
Ma 28.8.
Maanantaipyöräily klo 18 Kerttulasta, jää tämän jälkeen tauolle (sivu 5)
La 16.9.
Sieniretki – Parmaharjulle Lietoon (sivu 6)
La 23.9.
Syysretki Hevonlinnan ulkoilukeskukseen Koski tl (sivu 6)
Su 24.9.
Paimion polku -Polulta polulle polkuretki, Paimio (sivu 7)
Loka - marraskuu
Su 1.10.
Karevan kierto – Polulta polulle polkuretki, Raisio (sivu 8)
Ti 3.10.
Tiistaikävelyt jatkuvat (sivu 5)
La 7.10.
Maastopyöräilyä Raisiossa (sivu 8)
Su 8.10.
Sudenpolku – Polulta polulle polkuretki, Nousiainen (sivu 7)
La-su 28-29.10. Suomen ladun syyskokous Jyväskylässä
Ti 7.11.
Rinkan sääntömääräinen syyskokous (sivu 8)
Su 12.11.
Metsämielellä Luontotarha Lumikossa (sivu 9)
Joulukuu
Pe 1.12.
Marrasvalkeat Kakon laavulla (sivu 9)
Ti 5.12.
Sauvakävelyt jatkuvat Tasalasta (sivu 5)
Ke 13.12.
Puuroretki Pähkinämäen majalle (sivu 9)
Vuonna 2018
Ma 1.1.
Uudenvuoden päivän hiihto/kävely Pähkinämäkeen (sivu 11)
Pe – la 16.-24.3 Hiihtoretki Ylläkselle YHDESSÄ Armonlaakson vaeltajien kanssa (s.11)
Tiedotteen muuta sisältöä
* Luonto liikuttaa, vaikuttaa ja lumoaa (sivu 10)
* Lomaosakkeita vuokrattavana (sivut 12 ja 13)
* Vapepa – vapaaehtoinen pelastuspalvelu (sivu 14)
* Pajupilli luontoretki näyttely (sivu 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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