30 vuotta Rinkan kantoa

Puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit ja taloudenhoitajat 1979 - 2012
Puheenjohtaja
Leo Hellsten
Erkki Saarnio
Pertti Sirola
Timo Toivanen
Jyrki Aaltonen

1979-1983
1984-1995, 1997-2001
1996, 2012
2002
2003-2011

(1. kunniapuheenjohtaja, 14.10.2009)

Varapuheenjohtaja
Pertti Sirola
Jyrki Aaltonen
Lasse Porsanger
Markku Pinta
Erkki Saarnio
Anne-Mari Hurme
Timo Toivanen
Ritva Erkkilä
Juha Orvasto

1979-1983, 1994-1995
1984-1988, 1998-2000
1989-1992
1993
1996
1997
2001
2002-2009
2010-2012

(kunniajäsen nro 2, 14.10.2009)

Sihteeri
Erkki Saarnio
Ritva Lehto
Kyösti Lemettinen
Anne-Mari Hurme
Irma Arffman
Riitta Hyyryläinen
Riitta Siren
Sari Petäjoki

1979-1983
1984-1986, 1989-1991, 1995-1996
1987-1988
1992-1994
1997-2001
2002-2007
2008-2010
2011-2012

Taloudenhoitajat
Ritva Rekola
Teija Orvasto
Anita Peltonen

1979-1986, 1995-2002
1987-1993
2003-2012

(kunniajäsen nro 1, 14.10.2009)
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Vuosi

Raisiolaista retkeily- ja ulkoilutoimintaa
Raision Rinkka r.y.:n ensimmäiset 30 vuotta
Perustamiskokous
Raisiolainen retkeilyopas Leo Hellsten oli toiminut Suomen Latu ry:n oppaana ja kuului muutamaan latuyhdistykseen. Hän oli tuumaillut, josko Raisiosta löytyisi riittävästi latuhenkisiä retkeilijöitä tai niin kuin
hän itse toteaa ”riittävästi potentiaalia” oman raisiolaisen latuyhdistyksen perustamiseksi. Ilmeisesti hän
sai riittävästi tukea Raision kaupungin silloiselta liikuntasihteeriltä Raimo Karsikkaalta ja niin oheinen
ilmoitus

toimitettiin paikallislehtiin. Kokoukseen oli kutsuttu alustajiksi Lasse Martin Suomen Latu ry:stä ja Raimo Karsikas Raision kaupungin edustajana. Martin esitteli Suomen Ladun toimintaa sekä sanallisesti että
filmin avulla ja Karsikas kertoi kaupungin sen hetkisestä kuntoliikuntatoiminnasta. Paikalla oli lisäksi 10
henkilöä, kuten oheisesta perustavan kokouksen pöytäkirjan etusivusta käy ilmi.

Näin yhdistys perustettiin ja tehtiin Sopimuskirja

Yhdistyksen nimeksi valittiin Raision Rinkka r.y. ja kotipaikaksi Raision kaupunki sekä toiminta-alueeksi
Raision kaupunki ympäristöineen. Yhdistyksen 1. puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leo Hellsten ja
johtokunnan muiksi jäseniksi Torsti Alastalo, Juha Brandt, Osmo Puro, Ritva Rekola, Erkki Saarnio
(siht.) ja Pertti Sirola (varapuh.joht.) sekä varajäseniksi Kristiina Jalonen ja Anja Lehtonen. Tilintarkastajiksi valittiin Veli Peltokangas (varalla Raimo Karsikas) ja Jouko Kaivonen (varalla Risto Kaitio).

Yhdistyksen tarkoitus
Perustamiskokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen (Suomen Latu r.y.:n yhdistysrekisterissä hyväksyttämä
sääntöehdotus) 2 §:n mukaan ”Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Latu r.y.:n jäsenyhdistyksenä toimia hiihdon ja muun ensisijaisesti luonnossa tapahtuvan kuntoliikunnan ja retkeilyn edistämiseksi kansalaistavaksi”. Kahta viikkoa myöhemmin lähetettiin Suomen Ladulle hakemus keskusjärjestön jäsenyhdistykseksi.

Oikeusministeriö hyväksyi Raision Rinkka r.y.:n merkittäväksi Yhdistysrekisteriin 18.5.1981.

Jäsenistö
Sääntöjen (3 §) mukaan ”Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut
johtokunnan hyväksymä henkilö”. Yhdistyksen jäsenet ovat 1) vuosijäseniä, 2) kannattajajäseniä tai 3)
kunniajäseniä. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen kokouksessa jäsen, joka on erittäin ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

Ensimmäisen vuoden 1980 toimintaa
Huolimatta jäsenistön pienuudesta, alun toistakymmentä jäsentä, ja varojen puutteesta, toiminta lähti heti
vilkkaasti käyntiin. Alusta alkaen Rinkka on panostanut koulutukseen, sillä ainoastaan omilla vetäjillä
voidaan omaa toimintaa ylläpitää. Lasten hiihdonohjaajakurssille saatiin heti ensimmäisenä talvena 17
koulutettavaa ja myöskin lasten retkiopaskurssille osallistui Rinkasta henkilöitä. Näin voitiin pitää Rinkan
1. lasten hiihtokoulu (LHK) Vaisaaren ”montulla” ja siihen osallistui peräti 39 lasta. Koulutusta hankittiin
myös ensiapuasioissa (EA 1 ja EA 2) ja tiedottamisessa.
Yhdistykselle suunniteltiin heti myös oma merkki (sekä hiha- että tarraversio).
Merkin pohjalta on myöhemmin suunniteltu pöytästandaari luovutettavaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneille tai muuten yhdistyksen kanssa merkittävää yhteistyötä tehneille.

Rinkka liittyi heti alusta alkaen Raision kuntotoimikunnan jäseneksi ja pääsi näin mukaan raisiolaiseen
harrasteliikuntatoimintaan. Yhteistyö kaupungin, seurakunnan ja Raision Sydänyhdistyksen kanssa alkoi
myös heti 1. toimintavuotena.
Rinkan omia retkiä alettiin järjestää heti alusta lähtien ja niin jo vuonna 1980 tehtiin ensimmäinen viikonloppuretki maaliskuun alussa Pähkinäisten saareen Rymättylän länsipuolelle ja ensimmäinen Lapin matka
ruskaretkenä neljän retkeilijän toimesta Kevon kanjonin maisemiin. Syyskuussa Rinkka oli järjestämässä
sydänretkeä, jonne osallistui 40 henkilöä. Alkuajan erikoisuutena voidaan pitää viikoittainen lentopallon
peluu vapusta syyskuun loppuun.
Jäsenmäärä oli vuoden 1980 lopussa 40.

Toimintaa 1980-luvulla
Yhden vuoden harjoittelun jälkeen toiminta saatiin hyvään vauhtiin ja yhdistys järjesti vuonna 1981 mm.
pyöräretken Louhisaareen, suoretken Kurjenrahkalle, sydänretken ja Karevan Kierron yöretken. Ruskaviikolle Ylläksen Äkäslompoloon osallistui peräti 40 henkilöä. Kyseessä oli Rinkan ensimmäinen Lapinmatka. Koulutukseen panostettiin edelleen, kaksi lasten hiihtokoulua pidettiin ja retkiopaskoulutukseen
osallistui kaksi rinkkalaista. Tiedotus hoidettiin neljällä jäsentiedotteella ja paikallislehdistön avulla.
Suomen Ladun leiripäiville Utissa osallistui 11 Rinkan jäsentä.
Rinkan koko tulevan toiminnan kannalta merkittäväksi tapahtumaksi voidaan katsoa Raision kaupungin
liikuntalautakunnan päätös lokakuussa 1981, jonka mukaan Raision Rinkka saa vastuullisena tehtävänä
hoidettavakseen Pähkinämäen ulkoilumajan. Majan kunnostustalkoita pidettiin jo loppuvuodesta 1981 10
kertaa ja talkootunteja kertyi 197 ja niiden seurauksena maja saatiin osittain otettua käyttöön vuoden 1982
alusta. Jäsenmäärä oli vuoden 1981 lopussa 65.

Talvella 1982 järjestettiin Aurinkohiihto-laturetki 21.2.1982 ja siihen osallistui nykymittakaavassa huikeat 1270 hiihtäjää. Rinkan vastuulla oli Raision lähtö/maali sekä huoltopiste Pähkinämäessä. Ensimmäinen
kuutamohiihto pidettiin myös. Lentopallon pelaamista jatkettiin ja poljettiin pyöräretki Kaarinan Kuusistoon. ”Possuvartioksi” nimetty porukka teki ruskavaelluksen Kilpisjärvelle, huiputti Saanan ja numerot
18271, 18272, 18273 ja 18274 Haltin kirjassa jäävät historiaan.. Majatalkoita oli kaikkiaan 32 kertaa ja
talkootunteja yhteensä 512. Jäsenmäärä kolminkertaistui ja oli vuoden 1982 lopussa 193.

Vuosi 1983 on Rinkan merkkivuosi
Vuodesta 1983 oli tuleva Raision Rinkan varsinainen läpimurtovuosi. Vuosi lähti hyvin käyntiin Lapin
hiihtoviikolla Enontekiön Hetassa, jossa majapaikkana oli lomakylä Enodak.

Rinkkalaiset harjoittelevat kumarrusta auringolle
Enontekiön ladulla 1983.
Suomen Latu oli 1982 myöntänyt Rinkalle Ladun valtakunnallisten 26. leiripäivien järjestelyoikeudet.
Yhdistys julkaisi hieman juhlavamman jäsentiedotteenkin, joka jaettiin jokaiseen raisiolaiseen talouteen
ja jokaiselle leiripäiville osallistujalle.. Suunnitelmat leiripäivien sijaintipaikasta, ohjelmasta, kilpailuista
ja monesta muusta eri asiasta pantiin työn alle hyvissä ajoin jo edellisen vuoden aikana. Tapahtumapaikaksi valikoitui lopulta Raision kaupungin ulkoilualue Villan tila Naantalin Luonnonmaan lounaiskulmassa ja ajankohdaksi 1.-3.7.1983 sekä teemaksi ”Tulka tännev vaa, kyl tääl passa leiripäivi pittä”. Leiripäivien suojelijaksi lupautui maaherra Paavo Aitio, jota yhdistyksen johto kävi yhdessä Ladun toiminnanjohtaja Tuomo Jantusen kanssa tehtävään pyytämässä. Puheenjohtaja Leo Hellsten oli lähtenyt alkuvuodesta 1983 Suomen Ladun omistaman Luumäellä sijaitsevan Latukartanon vetäjäksi yhdessä Rinkan aktiivin Osmo Puron kanssa ja tämä aiheutti sen, että varapuheenjohtaja Pertti Sirola sai kannettavakseen
leiripäivien vastuullisen vetäjän roolin. Päivien maskotiksi valittiin Mörkö-hahmo, joka on sen jälkeen
esiintynyt mitä moninaisimmissa tilanteissa Rinkan toiminnassa.

Leiripäivät teettivät paljon työtä, erityisesti Villan tilan kunnostamisessa tällaiseen suureen joukkokokoontumiseen leiriolosuhteissa. Lähes kaikki Rinkan silloiset jäsenet joutuivat osallistumaan johonkin
työtehtävään. Lisäksi yhdistys joutui turvautumaan kilpailujen järjestämisessä ”ammattilaisten” apuun.
Näitä merkittäviä avustajia olivat Raision Loimu lentopallossa Luonnonmaan Haijaisissa ja Villan tilalla,
Raision Karjalaiset kyykässä Naantalin Kuparivuoren kentällä, Turun Suunnistajat suunnistuksessa
Ladvon tilalla Naantalissa ja Raisiojokilaakson luonnonsuojeluyhdistys luontopolun organisoijana. Vaelluskilpailujen ratamestarina toimi kolminkertainen erävaelluksen Suomen mestari Aimo Kalenius.

Sateinen viikonloppu jää historiaan viimeisenä puhtaasti ”telttaleirinä” toteutettuna tapahtumana Suomen
Ladun toiminnassa. Historiaan jää myös ennätyksellinen osallistujamäärä, sillä kaikkiaan lunastettiin
2810 leiripassia. Leiripäivien yhteydessä olleessa kesäkokouksessa Raision Rinkka palkittiin vuoden toimintakilpailussa kakkospalkinnolla ja ykköspalkinnolla suhteellisessa jäsenkilpailussa, jäsenmäärä oli
kasvanut suhteellisesti eniten vuoden aikana ollen vuoden lopussa jo 284.
Vuosi 1983 oli muutenkin hyvin tapahtumarikas. Talvella vietettiin antoisa hiihtoviikko Enontekiö Hetassa Enodakin lomamökeissä ja tulihan niitä ”huiputuksiakin”, siis tunturien valloituksia, tehtyä. Kaanaan
koululla pidettiin liikunnallinen ilta oppilaille ja heidän perheenjäsenille. Talvella valmistettiin ns. koskikajakkeja, joilla tehtiin kesällä yhteensä yhdeksän kanoottiretkeä ja samalla melontareittien kartoitustyötä. Pähkinämäen ulkoilumaja saatiin myös lähes valmiiksi. Erityisen aktiivisesti osallistuttiin Suomen
Ladun tilaisuuksiin.
Yhteenvetona vuodesta 1983 voidaan todeta, että Raision Rinkka oli tehnyt itsensä erittäin tunnetuksi
sekä Raisiossa että etenkin Suomen Ladun keskuudessa.

Leiripäivien jälkeen
Seuraavana vuonna 1984 ymmärrettävästi mitään ”Villan ihmeen” kaltaista tapahtumaa ei ollut tiedossa.
Toiminta jatkui kuitenkin erittäin vilkkaana. Uutena puheenjohtajana aloitti alkuvuosina sihteerinä toiminut Erkki Saarnio ja hän toimikin sitten puheenjohtajana kaikkiaan 17 vuotta aina vuoteen 2002 saakka.
Nuoren yhdistyksen into oli hurja. Pähkinämäessä järjestettiin laskiaisrieha, lasten hiihtokoulu, EA- ja

vaellustaitoharjoituksia sekä jäsen- ja saunailtoja. Kaikkiaan majalla vieraili noin 1000 raisiolaista vuoden
aikana. Majalle saatiin kaupungin toimesta sähkö. Hetassa käytiin toisen kerran peräkkäin tutuissa
Enodakin maisemissa. Rinkka järjesti Raision puulaakisuunnistuskilpailut ja veti yhdessä Naantalin kaupungin ja Vallis-Gratiae- yhdistyksen kanssa Luonnonmaan Käkölässä ns. Rajaretken pitkin Suomen
vanhinta säilynyttä rajalinjaa vuodelta 1324. Ladun leiripäiville Saarijärvellä osallistui lähes 60 rinkkalaista, joista monet olivat mukana myös eri kilpailulajeissa. Uutta oli melontaillan järjestäminen Haunisten tekoaltaalla. Ruskaretki patikoitiin Kevon tutuissa maisemissa.
Uudenvuodenpäivän hiihto/kävely Kerttulasta Pähkinämäkeen käynnisti uutena tapahtumana vuoden
1985. Kyseessä oli Raision Rinkan ensimmäinen oma suurelle yleisölle tarkoitettu liikuntatilaisuus ja tätä
tapahtumaa on sen jälkeen jatkettu vuosittain kasvavalla osallistujamäärällä. Suksilla retki on voitu toteuttaa vain muutaman kerran niukan lumitilanteen vuoksi. Melontaa ja pyöräilyä jatkettiin entiseen malliin.
Talven Lapin matka toteutettiin perhetapahtumana hiihtolomaviikolla Äkäslompolon Ylläskartanossa
kovien pakkasten (-30 °C) paukkuessa nurkissa. Viiden retkeilijän porukka valloitti
Haltin keväthangilla ja kirjasivat numerot 21196 – 21200. Pähkinämäen majalle ja saunaan saatiin vesijohto ja lämminvesivaraajat. Yhdistys järjesti Ladun aluekokouksen Krookilan kotiseutukeskuksessa ja
sen yhteydessä tehtiin kokousväen kanssa pieni retki Raisionlahden ympäristöön. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jyrki Aaltonen sai ensimmäisenä rinkkalaisena Suomen Ladun Latuopas-arvonimen tunnustuksena opastoiminnasta. Syksyllä 1985 aloitettiin aktiivisen jäsenen Lasse Porsangerin aloitteesta pienellä alkuinnostuksella omatoiminen vaelluskoulutus hienona tavoitteena valmentautua mahdolliselle osallistumiselle SM-erävaelluskilpailuihin tulevaisuudessa. Kaiken kaikkiaan noin 1,5 vuoden aikana pidettiin
yli 20 koulutusiltaa Pähkinämäen majalla niin, että ohjelman vetovastuu vaihtui aktiivisten rinkkalaisten
keskuudessa. Koulutusaiheina olivat mm. yösuunnistus, tähdistö ja pilvet, nuotion/rakovalkean tekeminen, naru ja köydet apuvälineinä, luonnon äänet, jätökset ja jäljet, lintujen tunnistus ja ruoan valmistaminen luonnon antimista. Mukana oli 10-15 innostunutta osallistujaa, mutta eipä sitä tarvittavaa rohkeutta
tai intoa sitten kuitenkaan löytynyt. Ainoastaan perustajäsen Juha Brandt on pitänyt Rinkan nimeä yllä
osallistumalla peräti 16 kertaa vuosien 1977-2002 aikana noihin tietoa, taitoa ja kuntoa vaativiin kisoihin
eri puolella Suomea.
Toiminta jatkui vielä 1986 melko rauhallista ”latua”. Pähkinämäessä pidettiin kuitenkin retkenohjaajakurssi. Kilpisjärvellä käytiin nyt suuremmalla joukolla, osa käytti tukikohtanaan Peeran majaa ja osa (8
henkilöä) vietti vapunaattoa Hotelli Urtaksen naapurissa Pitsusputouksen alapuolella. Kolme Rinkan jäsentä sai Latuopas-arvonimen, Juha Orvasto, Erkki Saarnio ja Pertti Sirola. Kesäretki suunnattiin Turun
saaristoon Jurmoon. Yhdistyksen jäsenet Harri Tohmo, Erja ja Erkki Saarnio tekivät ”Retkeilijän ensiapu”- oppaan. jonka painatuksen Suomen Latu kustansi.
Teemalla ” Ulkoilu elämäntavaksi” käynnistettiin vuosi 1987, joka oli muodostuva merkittäväksi uudeksi
aluevaltaukseksi. Raision Rinkka päätti yhdessä viiden muun latuyhdistyksen (Imatran Lapinkävijät, Janakkalan Latu, Jyväskylän Latu, Kouvolan Latu ja Myllykosken Latu) hankkia yhteisen lomaosakkeen
Suomen Ladun Kiilopäälle rakennuttamasta pyöröhirsirivitalosta. Joka 6. viikko se on ollut jäsenistön
varattavissa ja hyvin tyydyttävällä innolla jäsenet ovat myös varauksia tehneet ja päässeet sitä kautta
nauttimaan välittömässä läheisyydessä olevista tunturimaisemista ja ulkoilumahdollisuuksista.

Kiilopään lomahuoneisto

Tänä vuonna alkoi toimia myös pienimuotoinen nuorisoryhmä ”Rämehurmurit”, joka kokoontui säännöllisesti eri liikunta-aktiviteettien parissa. Talven hiihtoviikko ”suksittiin” poikkeuksellisesti varsinaisen
Lapin eteläpuolella Sallassa.
Suomen Latu täytti alkuvuodesta 1988 50 vuotta ja tapausta juhlittiin myös Raisiossa. Rinkka järjesti Tasalan aukiolla raisiolaisten koulujen välisen ala-asteen 3. luokan oppilaille tarkoitetun lumilyhdyn rakennuskilpailun.

Kaanaan koulun joukkue rakentamansa peikkolyhdyn takana.

Samassa yhteydessä Rinkka luovutti yhdessä Raisiojokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa laatimansa vetoomuksen Kallastenvuoren lehtometsäalueen varaamiseksi retkeilyalueeksi ja rauhoitettavaksi
luonnonsuojelulailla. Valtuuston puheenjohtaja Raimo Sulonen otti vetoomuksen vastaan ja kiitti samalla
Rinkkaa ja luonnonsuojeluyhdistystä tekemästään työstä ja uskoi kaupungin päättäjien toivovan vihreää ja
luontoystävällistä Raisiota. Lapin hiihtoviikko suuntautui ensi kertaa Kiilopään maisemiin, jolloin päästiin tutustumaan omaan lomaosakkeeseen.. Kevätretki tehtiin taas Jurmoon ja ”Rämehurmurit” tekivät
laskettelumatkan Kalpalinnaan sekä patikointiretken Kiilopäälle.

Rämehurmurit Kiilopäällä
Syksyllä ryhmä yhdistyksen jäseniä teki viikon vaelluksen Muotkatunturien maastoon.

SM-erävaellus ja 10 vuotta toimintaa
Teemalla ”Liiku ja viihdy luonnossa” käynnistyi vuosi 1989, josta oli tuleva yksi merkittävä virstanpylväs yhdistyksen historiassa. Lapin hiihtoviikolla palattiin jälleen tuttuun ja turvalliseen Enontekiön Hettaan. Kukan päivänä toukokuussa kierrettiin 10-vuotisjuhlakävelynä ns. Kuloisten lenkki.
Sitten olikin vuorossa yhdistyksen historian toinen suurponnistus (Suomen Ladun leiripäivien lisäksi),
SM-erävaelluskilpailut, juhlakilpailut 20. kerta, elo-syyskuun vaihteessa 1989. Kilpailujen järjestelyt oli
aloitettu hyvissä ajoin edellisen vuoden aikana mm. tutustumalla vuoden 1988 kisoihin Kiilopäällä. Suojelijana toimi maaherra Pirkko Työläjärvi ja kisojen lähtö oli Nousiaisten Valpperissa, josta kilpailijat
kulkivat neljän päivän aikana Kuhankuonon rajakiven kautta Raision Kerttulassa sijaitsevaan maaliin.

Kaikkiaan 150 kaksihenkistä joukkuetta kilpaili Suomen mestaruudesta, mutta suurin osa joukkueista
kilpaili vain itseään vastaa. Kilpailu, joka nyt ensimmäistä kertaa oli Varsinais-Suomessa, sai runsaasti
julkisuutta tiedotusvälineissä kautta maan ja myös paljon kiitosta kilpailijoilta. Kaikkiaan noin 1000 henkilöä oli eri tavalla mukana joko kilpailijana, toimitsijana tai katsojana. Samalla kilpailu osoitti, että varsinaissuomalainen maasto on erinomaista retkeilymaastoa.
Syksyllä Rinkka osallistui ensimmäistä kertaa Karevan Kierto-polkuretken järjestämiseen yhdessä Raision kuntotoimikunnan kanssa ja vuodesta 1996 lähtien Raision Rinkka on yksin vastannut tämän polkuretken järjestelyistä.
Lokakuussa (14.10.1989) vietettiin Raision Rinkka r.y.:n 10-vuotisjuhlaa Ravintola Capriksen juhlasalissa., jolloin jaettiin ensimmäiset yhdistyksen pöytästandaarit, nro 1 Leo Hellstenille ja nro 2 Erkki Saarniolle. Lisäksi Suomen Ladun edustajana Raija Härmä jakoi ensimmäiset rinkkalaisille myönnetyt Suomen
Ladun ansioplaketit.

Paluu normaalitoimintaan
Uusi kymmenluku alkoi ja jatkui perinteisillä tapahtumilla. Seuraavassa on yritetty poimia merkittävimpiä tapahtumia ja tilaisuuksia yhdistyksen toiminnassa aikajärjestyksessä.
Vuonna 1990 aloitettiin pienimuotoinen retkeilyyn liittyvä jäsenistölle suunnattu välinevuokraustoiminta.
Yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Saarnio valittiin Suomen Latu ry:n liittohallitukseen ja hän olikin siellä
kaikkiaan neljä kautta eli yhteensä 12 vuotta, hieno saavutus Rinkan edustajalle. Jäsenistön määrä vuoden
1990 lopussa oli 475.
Seuraavana vuonna alkoi arkielämän nurja puoli näyttää merkkejään, sillä ensimmäiset murtotapahtumat
Pähkinämäen majalla tulivat ilmi, jonka johdosta majan ikkunat jouduttiin peittämään lukittavilla vanerilevyillä. Myös ovi sai lisävahvistusta. Vuoden 1992 aikaisista tapahtumista mainittakoon hiihtoviikko
Ylläksellä, valokuvasuunnistustapahtuma, melontaretki Laajoelle, Raision puulaakisuunnistuskilpailujen
järjestäminen ja ruskaviikko Utsjoelle. Pienenä erikoisuutena mainittakoon Rinkan edustajien (Erkki
Saarnio ja Jyrki Aaltonen) Teknillisen tarkastuskeskuksen henkilökunnalle järjestämä ja vetämä hiihtovaellus Haltille.

TTK:n henkilökuntaa Haltin huipulla.
Vuonna 1992 Rinkka osallistui aktiivisesti Raision alueen ulkoilureittien rakentamiseen ja raivaamiseen
erityisesti Kullaanvuoren alueella. Pähkinämäen maja oli päiväkotilasten retkikohteena ja muita retkiä
järjestettiin eri puolille Varsinais-Suomea. Koulutuksesta mainittakoon Maatalousnaisille järjestetty laavunrakentamispäivä Vaskijärven lähistöllä. Rinkka meni mukaan raisiolaisten seurojen yhteistyötoimikuntaan, nimeltään Seurayhtymä.
Muutaman vuoden hieman hiljaisemman kauden jälkeen alkoi toiminta taas aktivoitua ja uusia hankkeita
tuli mukaan vuonna 1993. Erityisesti on korostettava koululaisille järjestettyjä retkiä Kuhankuonon retkeilyreitistöllä, jolloin useat luokat viettivät monipuolisen ulkoilupäivän reilun parin viikon aikana. Osittain tästä syystä myös Suomen Latu palkitsi Raision Rinkan rahallisella kannustuspalkinnolla. Muistiin
painuva tapahtuma oli Lakjärven laavun ympäristössä järjestetyt puu- ja risusavottatalkoot, joihin osallistui runsaslukuinen joukko rinkkalaisia. Erittäin suuri ja merkittävä talkooprojekti oli luontonäyttely- ja
varastorakennuksen kunnostus Friisilässä. yhteistyössä Raisiojokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n
kanssa. Varasto-osasta Rinkka sai hyvän säilytystilan isommille retkivälineille (esim. kanooteille). Saman
yhteistyön tuloksena kaupungin virkamiehille jätettiin esitys Raision luontoliikuntakeskuksen perustamisesta.
Osittain Kiilopään lomaosakkeesta saatujen hyvien kokemusten myötä yhdistys osti 1994 toisen lomaosakkeen Lapista ja tällä kertaa Kolarin kunnan Äkäslompolosta Yllästunturin maisemista. Nyt olivat
mukana Rinkan lisäksi Janakkalan Latu ja Jyväskylän Latu eli kolmen viikon välein on mahdollista varata
lomahuoneisto Ylläskuninkaasta. Molemmat Lapin lomaosakkeet ovat olleet tyydyttävästi vuokrattuina,
jolloin niitä varten aikoinaan otetut lainat on saatu poismaksettua eikä ole tarvinnut käyttää muuta rahoitusta (esim. jäsenmaksuja) niiden ylläpidossa.

Talvinen laturetki Aurinkohiihto kyettiin muutaman välivuoden jälkeen toteuttamaan lyhennetyllä reitillä.
Suomen Ladun teemana oli ”Lapset-liikunta-ympäristö” ja Rinkka toteutti sitä erinomaisesti järjestämällä
useita retkiä sekä koululaisille että päiväkotien lapsille. Lisäksi jatkettiin yrityksille suunnattujen retkien
vetämistä. ”Friisilän talkoot” saivat hienon lopputuloksen, kun luontonäyttelyrakennus sai avajaisissa
25.9.1994 nimen Pajupilli. Kaikkiaan talkoihin osallistui 43 henkilöä yhteensä 1480 talkootunnilla. Tarkka talkookirjanpito käy selville Rinkan ja luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenen Pekka Sundholmin yksityiskohtaisesta talkoopäiväkirjasta ”Friisilän talkoot”, joka julkistettiin 10.9.2010, kun oli kulunut 20
vuotta Pekka Sundholmin ja Lasse Porsangerin tekemästä kansalaisaloitteesta.

Luontonäyttelyrakennus Pajupilli
Merkittävä tunnustus rinkkalaiselle oli puheenjohtaja Erkki Saarnion valinta Suomen Ladun vuoden vetäjäksi.
Vuoden 1995 teemana Suomen Ladulla oli ”Puhtaan liikunnan puolesta” ja sitä Raision Rinkkakin toteutti
järjestämällä jo perinteisiä retkiä leikkikouluikäisille Pähkinämäen majan lähimaastossa, koululaisille
Kuhankuonon retkeilyalueella ja siellä annettiin opastusta myös Raision työttömille. Niin ikään jatkettiin
eri liikeyritysten liikuttamista maasto-olosuhteissa.. Rinkka osallistui myös ”Kunnossa kaiken ikää”projektiin yhdessä Raision kaupungin, radioyhtymä Auran Aaltojen ja muiden seurojen kanssa. Koko
KKI- projektissa Rinkka oli sitten mukana seuraavat 15 vuotta, jolloin se alkoi Raisiossa vähän hiipua.
Pajupillin naapurissa oleva vanha päärakennus oli saatu kunnostettua työllisyystöinä ja sen yläkerrasta
Raision Rinkka ja Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys saivat yhteisen toimistohuoneen ja erillisen
varastohuoneen käyttöönsä. Talvella oli vielä saatu järjestettyä Lapin hiihtoviikko Kilpisjärvellä, mutta
sitten tulikin 8 vuoden tauko ennen seuraavaa Lapin hiihtoretkeä Enontekiön Hettaan.
Vuosi 1996 oli muodostuva merkittäväksi Rinkan historiassa, sillä silloin pitkään Raisiossa toiminut Kuntotoimikunta lopetettiin ja kaikki sen organisoimat ja järjestämät tapahtumat siirtyivät yksinomaan Raision Rinkan vastuulle. Nämä tapahtumat olivat Aurinkohiihto, Raisio-kävely, Heikin hölkkä ja Karevan
Kierto-polkuretki. Hiihto ei tosin heikkojen lumiolosuhteiden takia ole sittemmin toteutunut.
Näistä suuritöisin eli Karevan Kierto on ainoana säilynyt ohjelmassa. Kävely ja hölkkä jouduttiin vuonna
2006 lopettamaan vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Jäsenmäärä oli valitettavasti pudonnut viimeisen 6
vuoden aikana reilulla sadalla ja oli vuoden lopussa 364 (31.12.1996).

Viimeisen Raisio-kävelyn alkuverryttely Mahittulassa
huhtikuussa 2006.
Seuraavana vuonna olikin ohjelmassa pari merkittävää uutta aluevaltausta ja yksi täysin uusi liikuntaharrastus. Raision Rinkka aloitti Turun ja Porin lääninhallituksen liikuntatoimen avustuksella kansainvälisen
yhteistyön Italiassa toimivan C.A.I.-järjestön kanssa. Kymmenhenkinen nuorten ryhmä vieraili kesäkuussa 1997 Italiassa Emilia-Romagnan läänissä. Toinen uusi toimintamuoto oli Raisiossa Kaanaan alueella
pidettyjen asuntomessujen pysäköinnin ohjaus ja valvonta Raisionlahden ranta-alueella. Tänä vuonna
esiteltiin uusi liikuntamuoto sauvakävely, jonka Rinkka otti heti alusta alkaen ohjelmiinsa ja niitä jatketaan edelleen. Vanhat tapahtumat vetivät vielä mukavasti osallistujia: Kuutamohiihto (100), Aurinkohiihto (300), Raisio-kävely (200), Heikin hölkkä (88) ja Karevan Kierto (320).

Sauvakävelijät yhteiskuvassa Kuloisten lenkillä Pähkinäsaaren edustalla syksyllä 2008. .

Vuosi 1998 oli melko rauhallinen yhdistyksen toiminnassa. Lähinnä perinteiset tapahtumat toteutettiin.
Erikoismainintana on kuitenkin todettava italialaisten nuorten vastavierailu Raisioon. Vierailun aikana
nuoret kävivät myös Naantalissa, Porissa ja Tampereella, jossa he nauttivat Särkänniemen huvipiston
laitteista.
Juhlavuosi (20 v./1999) käynnistyi jo perinteisellä Uudenvuodenpäivän kävelyllä ja jatkui sitten Aurinkohiihdolla (121 hiihtäjää), Kuutamohiihdolla (20 osallistujaa), Raisio-kävelyllä (93 kulkijaa) ja Heikin hölkällä (67 juoksijaa). Karevan Kierrolla oli vielä mukavasti patikoijia, yhteensä 300. Huhtikuussa Luontokoulu järjesti ensimmäiset Raision ala-asteen koulujen 5.-luokkalaisten välisen luontokisan ja Rinkka
avusti tehtävien laadinnassa ja toteutuksessa. Esimerkiksi yhtenä tehtävänä oli saada annettu vesi kiehuvaksi jätkänkynttilän avulla. Rinkka oli ollut jo pitempään mukana kehittämässä ns. Suokullan reitistöä
Raisiosta Kuhankuonolle ja reitistön avajaisia vietettiin 9.10.1999 Toivolan kievarissa Vahdolla. Rinkalla
oli haastava tehtävä vastata Suomen Ladun Sulka-projektin toteutuksesta usean lähikunnan (Askainen,
Lemu, Masku, Merimasku, Naantali, Raisio, Rymättylä ja Velkua) alueella. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jyrki Aaltonen vieraili näissä kaikissa kunnissa ja keskusteli kuntien liikuntavastaavien (virkamiehet
ja luottamushenkilöt) kanssa ja laati sitten yhteenvedon Suomen Ladulle kuntien liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksista. Raisiossa onnistuttiin järjestämään myös yleisötilaisuus valtuustosalissa ja paikalla oli 25
aktiivista raisiolaista liikuntaihmistä.
Vuosi huipentui 20-vuotisjuhliin 15.10.1999 vastavalmistuneen kirjastorakennuksen Martinsalissa. Runsas ohjelma sisälsi musiikkia ja liikuntaesityksiä sekä juhlapuhujana valtiosihteeri Rauno Saari, jolle luovutettiin Raision Rinkan laatima julkilausuma ulkoilureittien ylläpidosta huolehtimisesta. Hän lupasi viedä aloitetta eteenpäin. Tilaisuudessa jaettiin myös Suomen Ladun myöntämiä ansiomerkkejä, mm. ensimmäiset rinkkalaisille myönnetyt kultaiset ansiomitalit.

Uusi vuosituhat alkaa
Kaksikymmentä vuotta yhdistystoimintaa oli takana ja uusi tuhatluku alkamassa. Perinteiset toimintamuodot olivat edelleen käytössä, mutta huonon lumitilanteen vuoksi sekä Aurinko- että Kuutamohiihto
jouduttiin peruuttamaan. Vastapainona oli kuitenkin hyvin toteutuneet retket Kuhankuonolle yhdessä
luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa (65 osallistujaa) ja Liesjärven kansallispuistoon Etelä-Hämeeseen (45
osallistujaa). Karevan Kierrollakin oli vielä 340 kulkijaa. Jäseniä oli vuoden 2000 lopussa yhteensä 340.

Rinkkalaisia Korteniemen vanhan päärakennuksen edustalla Liesjärven retkellä syksyllä 2000.

Suomen Latu oli valinnut vuoden 2001 teemaksi ”Ulkoilusta terveyttä” ja sitä yritti Raision Rinkkakin
toteuttaa järjestämällä jo tutuiksi tulleita tapahtumia, joista mainittakoon Raisio-kävely (95 kävelijää),
vaellusretki Teijon retkeilyalueelle (53 osallistujaa), Heikin hölkkä (60 juoksijaa) ja Karevan Kierto (150
kulkijaa). Pari erikoisretkeäkin oli ohjelmassa, valokuvausretki Helvetinkolulle (10 kuvaajaa) ja Kaanaan
koulun 5. lk:n luokkaretki Teijolle. Rinkka oli aktiivisesti mukana suunnittelemassa hiihtoputkea Kuuanvuoren sisälle Kerttulan alueella, mutta hanke kuitenkin raukesi. Tänä vuonna alettiin myös suunnitella
jonkinlaista Info-katosta Pajupillin läheisyyteen. Jäseniä oli yhdistyksessä vuoden 2001 lopussa 416, joista alle 16 v. oli 79.
Erkki Saarnion lopetettua pitkän ja ansiokkaan puheenjohtajakautensa (yhteensä 17 vuotta) yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin Timo Toivanen. Kausi 2002 noudatti ns. ”vanhoja latuja”, mutta pari asiaa on
kuitenkin nostettava esille. Lasten hiihtokoulu saatiin järjestettyä monien vuosien jälkeen ja nyt yhteistyössä Raision Kuula ry:n kanssa. Mukana oli kaikkiaan 51 lasta. Lisäksi uutena tapahtumana järjestettiin
Suomen Ladun markkinoima lasten Mörrimöykky- luontoretki ja siihen osallistui 22 lasta. Rinkka oli
myös mukana raisiolaisten urheiluseurojen esittelytilaisuudessa, jossa vieraili 350-400 perhettä. Tapahtumaa jatketaan nykyään Liikuntamessujen nimellä ja Rinkka on ollut aina mukana lähinnä markkinoimassa lasten hiihtokoulua ja Metsämörri- retkeä (entinen Mörrimöykky). Info-katos eteni vain pohjatöihin asti, mutta varsinainen rakentaminen siirtyi seuraavalle vuodelle.
Timo Toivasen kausi jäi vain yhden vuoden mittaiseksi ja uudeksi puheenjohtajaksi tuli Jyrki Aaltonen,
joka oli aikaisemmin toiminut jo pari jaksoa varapuheenjohtajana. Hänen kautensa lähti käyntiin kireän
pakkasen merkeissä, sillä vuoden avauskävelyn aikana lämpötila oli -20 ºC.

Reippaat ulkoilijat lähdössä paukkupakkasella
kohti Pähkinämäkeä.
Rakenteilla ollut Info-katos saatiin valmiiksi ja sitä pidettiin myös E6-kaukovaellusreitin (Korfu/KreikkaKilpisjärvi/Suomi) Suomen aloitusporttina.

Infokatos Pajupillin ja luontopolun vieressä.
Pari merkittävää seikkaa tapahtui heti alkuunsa. Vajaat 10 vuotta ”levossa” olleet Lapin hiihtomatkat saatiin taas käyntiin ja uusi alku alkoi matkalla Enontekiön Hetta, jossa majoituimme Paavontalolla. Ritva
Erkkilällä oli aivan ratkaiseva osuus Lapinmatkojen uudelle nousulle.

Rinkkalaisia Paavontalon edustalla
maaliskuussa 2003,
Toinen oli uusi toimintamuoto eli Raision Rinkka liittyi Raision kihlakunnan alueen vapaaehtoiseen pelastuspalveluun VAPEPA:an. Yhdistyksen oma hälytysryhmä keskittyi erityisesti maastoetsintään, mutta
on kyllä osallistunut myös taajamaetsintöihin. Ryhmään on kuulunut 6-10 henkilöä ja hälytyksiä on tullut
1-3 vuosittain lähinnä Raision alueella, mutta myös mm. Mynämäellä ja Velkualla. Lasten hiihtokoulussa
oli peräti 73 lasta oppimassa hiihdon alkeita. Sauvakävelyjä on vedetty vuosittain heti sen ”keksimisestä”
lähtien ja tänä vuonna oli 20 kävelykertaa ja osallistujia yhteensä 354 henkilöä.
Lapin hiihtoviikko suuntautui vuonna 2004 Suomutunturin maisemiin Kemijärvellä ja sieltä tehtiin yhden
päivän retki Sallaan, jonne sitten mentiinkin seuraavana vuonna. Edellisen kerran Sallassa oli käyty talvella 1987. Jäsenistön toivomuksesta järjestettiin keväällä suunnistuksen alkeiskurssi, yksi teoriailta ja
yksi maastoharjoitus Haunisten altaan maastossa. Kesäkuun alussa oli Suuri postitie-tapahtuma, jolloin
kuljetettiin postia vanhalla postireitillä Turusta Tukholmaan ja Raision Rinkka huolehti postin kannosta
osuudella Raision kaupungintalolta Maskun museolle vanhalla ”Kusti polkee”- periaatteella eli polkupyöräpartiona. Edellisenä vuonna oli alettu suunnittelemaan pyhiinvaellusreittiä Turusta Raision ja Naantalin
kirkkojen kautta Rymättylän apostoli Jaakob vanhemmalle omistettuun kirkkoon. Rinkan edustaja huolehti reitin merkkauksesta Raision alueella ja itse kahden päivän pyhiinvaellukseen Jaakonpäivänä 2004
osallistui useita rinkkalaisia. Kauan suosittuna ollut Karevan Kierto-polkuretki saavutti nyt pohjalukemansa, sillä vain 101 osallistujaa oli mukana, kun parhaimmillaan joskus 1980-luvun alkupuolella on
perimätiedon mukaan ollut jopa 880 kulkijaa. Yhdistyksen 25-vuotisjuhlasyyskokous pidettiin Raision
kaupungintalon valtuustosalissa.
Teemana oli vuonna 2005 edelleen ”Ulkoilusta terveyttä”. Suunnistusta kerrattiin vielä kahdella maastoharjoituksella Kerttulan ja Huvilinnun maastoissa. ”Vanhat pihaleikit”- tapahtuma kiinnosti mukavasti
raisiolaisia. Kauppakeskus Myllyssä pidettiin Sauvakävelyratsia, jossa itse kävelyä että välineistöä saatiin
hyvin esiteltyä. Rinkka oli mukana Myöhäisnuori-tapahtumassa Hotelli Caribiassa Turussa marraskuussa.
Lumia odotellessa syysretki tehtiin hiihtoputki Vahterusringiin Uuteenkaupunkiin. Raision kaupungin
vuoden liikuttajaksi valittiin Rinkan varapuheenjohtaja Ritva Erkkilä, jonka ansioista osa tuli tietenkin
Raision Kuulan puolelta..
Lapin hiihtoviikko vaihtoi 2006 taas maisemia. Nyt oli vuorossa Yllästunturin ympäristö ja tukikohtana
oli Tunturihotelli Ylläsjärven rannassa.

Rinkkalaiset Tunturihotellin opasteiden edustalla.

Yhteistyössä Raision seurakunnan Rinkka järjesti Äitienpäivänä 2006 luontoretken rastitehtävineen seurakunnan Viherlahden leirikeskuksen lähimaastossa. Raisio-kävely ja Heikin hölkkä toteutettiin valitettavasti viimeisen kerran vähäisen osanoton johdosta. Rinkka oli tänä vuonna mukana Hotelli Caribiassa
Turussa järjestetyillä Seniorimessuilla. Rinkka sekaantui myös Raision kaupungin kaavoitussuunnitelmiin
luontoliikuntapaikkojen ja luontopolkujen säilyttämisen puolesta tekemällä valituksen Kuuanmetsän kaavaehdotusta vastaan. Syysretki tehtiin Virttaankankaan Harjureitille, jonne osallistui 43 henkilöä. Kaikki
vanhat toiminnot olivat edelleen ohjelmassa.
Yllästunturin maisemat olivat miellyttäneet rinkkalaisia ja niin päätettiin suunnata talven 2007 edelleen
siihen suuntaan ja nyt kohteeksi valikoitui Raitismaja Nilivaaran kupeessa Äkäslompolon puolella. Siellä
on sittemmin käyty joka talvi. Yhteistyö seurakunnan ja perhepäivähoitajien kanssa synnytti kuusi kertaa
toteutetun Metsämörri- retken Viherlahteen, joista pari kuvaa todisteena.

Vuonna 2007 oli kulunut 10 vuotta sauvakävelyn ”keksimisestä”. Tapausta juhlittiin Raisiossa Killin
Markkinoiden yhteydessä torilla järjestetyllä tilaisuudella, johon Suomen Ladun valtuuskunnan jäsen
Rauno Saari toi tervehdyksensä. Heti perään oli kirjastossa raisiolaisten yhdistysten esittelyviikko ja
Rinkka oli tietenkin hyvin edustettuna. Uusi ulkoilureitti Raisioraitti avattiin Rinkan toimiessa avausretken vetäjänä. Uutta koulutusta saatiin, kun Kaarinan VPK kävi opastamassa jauhesammuttimen ja sammutuspeitteen ym. käyttöä vastapalveluna Rinkan sauvakävelyopastuksesta. Rinkan edustaja valittiin Raision Seuraparlamenttiin, joka liikuntaseurojen oma foorumi vaikuttaa liikunta-asioihin Raisiossa. Raision
Rinkka liittyi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäseneksi. Raision kaupungin vuoden liikuttajaksi
vuonna 2007 valittiin Rinkan puheenjohtaja Jyrki Aaltonen.
Suomen ladun 70-vuotisjuhlavuosi 2008 aloitettiin perinteisellä Uudenvuodenpäivän kävelyllä, johon
osallistui 50 kävelijää, siis ihan hieno määrä. Paikallisena juhlatapahtumana oli Kerttulan liikuntakeskuksessa pidetty kutsuvieras-/yleisötilaisuus, jossa huonon lumitilanteen takia jouduttiin turvautumaan tykitettyyn/jäähalleista höylättyyn lumeen, josta sitten yritettiin muotoilla erilaisia lumiveistoksia. Lisäksi
kierrettiin luontopolku, joka olikin monelle uusi kokemus talvikeleillä.

Suomen Ladun 70-vuotisjuhlatapahtuma Kerttulassa.
Pohjakuntoa Lapin hiihtoviikolle haettiin hiihtoretkellä Virttaankankaan laduilta. Erikoisena kulttuurikohteena oli Turun Pansiossa sijaitseva Miinamuseo, jonka perustaja ja hoitaja komentaja evp Eero Auvinen
hyvin perusteellisesti esitteli. Kevätretkellä kierrettiin Pikku-Nauvossa sijaitsevat polkureitit ja syksyllä

tutustuttiin Nuuksion kansallispuiston reitteihin lähtöpaikan ollessa hotelli Siikaranta. Kesäkuussa Rinkalla oli melko suuri talkooprojekti, kun yhdistys oli lupautunut hoitamaan Sanan Suvi- päivien liikenteen ja
pysäköinnin ohjauksen Kerttulan alueella. Uutena tapahtumana järjestettiin joulukuussa Puuroretki Tikanmaankadun pysäköintialueelta Pähkinämäen majalle ja takaisin. Perillä oli puurotarjoilu ja vähän
pientä muutakin. Lisäksi laulettiin muutama joululaulukin. Heti ensimmäinen kerta näytti kiinnostavan
jäsenistöä ja sen suosio on vain vuosien myötä lisääntynyt.
Raision Rinkan juhlavuoden (30.) toimintasuunnitelma oli laadittu normaalia monipuolisemmaksi ja melko runsaslukuiseksi. Alku noudatti jo merkittävää perinnettä ja hyvällä menestyksellä, sillä Uudenvuodenpäivän kävely keräsi kaikkiaan 70 osallistujaa tutulle reitille Kerttulasta Pähkinämäkeen. Ylläksen
hiihtoviikolle osallistui 43 rinkkalaista, jotka kävivät yhtenä päivänä testaamassa myös Kittilän Levin
latuja.

Rinkkalaiset Kätkätunturin lenkillä maaliskuussa 2009.

Keväällä oli kaksi uutta koulutustapahtumaa. Maaliskuussa oli kahtena iltana uuden harrastuksen geokätköilyn peruskurssi Markku Pinnan vetämänä.

Geokätköilijät käytännön harjoituksessa
Kerttulan maastossa.
Huhtikuussa ”Parempia kuvia pokkarilla”-kurssi, jonka toteutuksesta vastasi Raision Kamerat ry Arto
Korhosen johdolla. Valokuvausta harjoiteltiin vielä syksyllä yhtenä luontokuvausiltana. Juhlavuoden retkiin panostettiin erityisen huolellisesti. Kevätretki suuntautui toukokuussa Viron Otepään ja Pyhäjärven
maisemiin. Matka oli Rinkan historian ensimmäinen jäsenistölle suunnattu ulkomaille suoritettu retki.
Neljän päivän (to-su) aikana kierrettiin kolme eri reittiä, joista pääkohde ja tunnetuin oli ns. Kekkose rada
(16 km). Lisäksi tehtiin kiertoajelu Tartossa ja nautittiin Pyhäjärven kylpylän monipuolisista hoidoista.
Mukana oli 35 jäsentä.

Otepään retkeläiset taukopaikalla TallinnaTartto-tien varrella..
Runsaslukuinen jäsenistö osallistui toukokuun alussa jäseniltaan Friisilän verstaiden pihapiirissä, jossa oli
mahdollisuus perehtyä mm. mölkyn, petankin ja geokätköilyn hienouksiin. Lisäksi Kerttulan pururadalla
päästiin tutustumaan kyykän vaikeuksiin. Eipä se heitto niin helppoa ollutkaan.

Jäsenilta Friisilässä
Juhlavuoden päätapahtumaksi oli valittu Karevan Kierto-polkuretki, jonka yhteydessä oli myös Raision
Rinkan toimintaa esittelevä näyttely. Isolla kutsu- ja haastekampanjalla saatiin osallistujamäärä selvästi
nousemaan edellisistä vuosista. Mukana oli kaikkiaan 175 patikoijaa, joista erityisesti on mainittava kaikki Raision Rinkassa toimineet puheenjohtajat Leo Hellsten, Pertti Sirola, Erkki Saarnio, Timo Toivanen ja
Jyrki Aaltonen. Kutsuvieraista on mainittava kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila. Kaikille osallistujille tarjottiin kakkukahvit.

Kuvassa kaikki puheenjohtajat, kutsuvieraita ja perustajajäseniä.
Juhlavuosi huipentui juhlasyyskokoukseen 14.10.2009 Raision kaupungintalon valtuustosalissa. Normaalien kokousasioiden lisäksi ohjelmassa oli katsaus Rinkan 30-vuotiseen toimintaan. Lisäksi Suomen Ladun yhdistys- ja tapahtumapäällikkö Johanna Yli-Opas jakoi keskusjärjestön myöntämät ansiomitalit ansioituneille rinkkalaisille

Mitalinsaajat yhteiskuvassa 14.10.2009.
Koko juhlakokous sai arvokkaan päätöksensä, kun kokous kutsui Raision Rinkka ry:n ensimmäisiksi
kunniajäseniksi nro 1 Ritva Rekola ja nro 2 Pertti Sirola. Lisäksi yhdistyksen 1. kunniapuheenjohtajaksi
kutsuttiin Erkki Saarnio. Kaikki kunniajäsenet ovat Raision Rinkan perustajäseniä.

Raision Rinkan 1. kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Erkki Saarnio.

YHTEENVETO
Kuluneisiin 30 vuoteen on mahtunut niin paljon monipuolisia ja ihmisiä liikuttavia retkiä, tilaisuuksia ja
tapahtumia, ettei niitä kaikkia voi erikseen mainita. Tähän historiikkiin on koottu merkittävimmät ja tunnetuimmat yhdistyksen toiminnot. Raision Rinkka r.y. on nyt 30 vuotta vanha, mutta kuitenkin nuorekas,
retkeily-yhdistys, joka on omalla aktiivisella toiminnallaan hankkinut itselleen merkittävän ja pysyvän
aseman koko Raision kaupungin elämässä. Myös keskusjärjestössä Suomen Ladussa Rinkka on nauttinut
arvostusta ja usein saanut sieltä tunnustusta toiminnastaan, joista näkyvimpinä tietenkin leiripäivien 1983
ja SM-erävaelluskilpailujen 1989 järjestelyt.

KIITOKSET
Kaikesta tästä 30-vuotisesta toiminnasta Raision Rinkka r.y. saa olla kiitollinen aktiivisille luottamushenkilöille, innokkaalle talkooväelle ja koko jäsenistölle. Lisäksi yhdistys haluaa kiittää niitä lukuisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa se on saanut retkeilyn ja ulkoilun ilosanomaa viedä eteenpäin. Toivottavasti alkuvuosikymmenten innostus saa jatkoa ja Raision Rinkka säilyttää paikkansa raisiolaisessa liikuntakulttuurissa.
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