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RAISION RINKKA RY – LIIKUNNAN PUOLESTA JO VUODESTA 1979
Raision Rinkka r.y.:n johtokunta ja muut toimihenkilöt vuonna 2018
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 050 575 3421
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 sieniretkeilijät 16.9.tauolla Ahteenmetsässä. Tiistaikävelijät 26.9.Timalipolulla.
Maastopyöräilijä 7.10. Kullaanvuorella. Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen
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Hei kaikille
ja kiitos, kun taas olitte runsain mitoin
toiminnassamme mukana! Uusia jäseniäkin olemme
saaneet mukaan ja meitä on nyt ennätysmäärä!
Toivottavasti te jokainen löydätte mieluista tekemistä
tapahtumakalenteristamme. (ks. tekstiä alareunasta).
Myös lomaosakkeita on varattu melkoisesti, mutta
kyllä sieltä vielä löytyy vapaita viikkoja.
Käypä katsomassa varaustilanne kotisivuiltamme.

Ruusunmarjoja Tasalassa

http://www.raisionrinkka.fi/lomaosakkeiden-varaustilanne

Lomaosakkeiden varaustilanne - Alla olevasta Google-kalenterista voi tarkistaa
lomaosakkeiden varaustilanteen. Varausmerkintä on kirjoitettu muodossa Paikkakunta –
VAPAA tai VARATTU. Esimerkiksi Äkäslompolo – VAPAA tai Kiilopää – VARATTU.

Vuosi 2017 oli Suomi 100v juhlavuosi!
Saamme olla kiitollisia kauniista maastamme., jossa meillä on oikeus kulkea
luonnossa, telttailla, meloa ym. Saamme myös kerätä luonnon antimia, jotka ovat
oikeaa superfoodia! Monesti sitä metsässä kulkiessaan pysähtyy ihastelemaan
kaunista luontoamme ja se hiljaisuus!!Mikä onkaan parempaa stressin hoitoa, kuin
kuunnella hiljaisuutta? Nautitaan liikkumisesta ja luonnosta jatkossakin.
terveisin Mirkka

Rinkan verkkosivut www.raisionrinkka.fi - uusi
TAPAHTUMAKALENTERI
Suomen Latu on uudistanut tapahtumat- palvelun. Tästä johtuen Raision Rinkan
tapahtumat näkyvät nyt uudella tavalla. Rinkan verkkosivujen Ajankohtaista-palstan
alapuolella olevaa Tapahtumakalenteri-linkkiä klikkaamalla, pääset selaamaan
Raision Rinkan tapahtumia.
Lisäksi voit kätevästi etsiä muiden alueiden
tapahtumia, esimerkiksi lajin tai tason mukaan.
Rinkan tapahtumien tiedot näkyvät seuraavasti
Sijainnin saat selville,
napauta Näytä kartalla
painiketta. Plus (+)
suurentaa kartan.
Lisätiedoista selviää
tarkemmat tiedot ja
mm. ilmoittautuminen
tapahtumaan.
Yksittäisen tapahtuman tiedoista pääset takaisin tapahtumien luetteloon
napsauttamalla
– painiketta.
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Raision Rinkka r.y.
Raision Rinkka jatkaa toimintaansa Suomen Latu ry: n latuyhdistyksenä Raisiossa ja
lähiympäristössä retkeilyn ja muun koko perheen luonnossa tapahtuvan kunto- ja
virkistysliikunnan edistämiseksi. Toiminnassa ja tapahtumissa huomioimme Suomen
Ladun YHDESSÄ teemaa. 2018 Sydänliiton kanssa ’polulle sydämellä’ teemalla.
Toiminta-alueet
Tavoitteet
Toimenpiteet
• retkeily ja liikunta
• ottaa käyttöön uusia
• järjestetään retkiä ja
liikuntamuotoja ja
tapahtumia; melonta,
• järjestötoiminta
toimintatapoja
maastopyöräily, kevät• viestintä
syysretket,
• jatkaa hyviksi todettuja
käytäntöjä
• lasten ja perheiden
tapahtumat
• kävelyt ja pyöräilyt
• toimivat verkkosivut ja
muu viestintä
Toiminnan kohderyhmät
Tavoitteet
Toimenpiteet
• jäsenistö
• saada uusia jäseniä
• jäsenetuudet esille
• lapset, nuoret ja perheet • edistää toimintaa lasten • järjestetään nuorille ja
ja perheiden kanssa
perheille tapahtumia
• Vapepa
• jäsenten ’huolto’
• avustetaan kouluja, päivä• yhteistyö
koteja ulkoilutapahtumissa
• toimiva Vapepa ryhmä
• mainostetaan Vapepaa
• yhteistyön ylläpito
• järjestetään yhteisiä retkiä
Yhdistyksen sisäinen
Tavoitteet
Toimenpiteet
toiminta
• hyvät, toimivat
• tehdään selkeät
• johtokunnan kokoukset
kokoukset
kokouskutsut, pöytäkirjat
• jäsenhankinta ja -huolto • positiivinen ote jäseniin • tapahtumia kaikille
• retkeilyvälineiden
• hyväkuntoiset
• annetaan jäsenille etuja
vuokraus
retkeilyvälineet
• pidetään retkeilyvälineet
• lomaosakkeiden
• toimivat lomaosakkeet
ja osakehuoneistot
vuokraus
ja tyhjien viikkojen
kunnossa
myynti
• markkinoidaan vuokrausta
Yhdistyksen ulkoinen
Tavoitteet
Toimenpiteet
toiminta
• toimiva Vapepa ryhmä • tiedotetaan Vapepa
• Vapepa= Vapaaehtoinen • yhteiset retket ja
ryhmästä ja kerrotaan
pelastuspalvelu
Vapepa koulutuksesta
tapahtumat
• yhteistyö latuyhdistysten • lähialueen retket
• kysellään muiden retkistä
kanssa
etukäteen ja kerrotaan
eriaikaan
meidän retkistä
• yhteistyö Raision
• hyvä, toimiva suhde
kaupungin kanssa
• osallistutaan tapahtumiin
kaupungin kanssa
ja talkoisiin
• Hulvelan palvelutalon
• sovittu määrä
asukkaiden
• vastuuhenkilön ja
ulkoiluttajia paikalla
ulkoiluttaminen
ulkoiluttajien viestintä
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Viestintä
• verkkosivut
(www.raisionrinkka.fi)
• facebook
• Rinkan blogi
(raisionrinkka.blogspot.fi)
• palautekanavat
• jäsentiedote
• Raisio Tiedottaa lehti
• Rannikkoseutu lehti
• Raision kaupungin
verkkosivut
Järjestötoiminta
• Suomen Ladun ja
Lounais-Suomen
latualueen kokoukset
Koulutus
• muiden koulutukset ja
kurssit
• omat kurssit
Hallinto
• sääntöjen mukaiset
kevät -ja syyskokoukset
• yhdistyksen sääntöjen
mukainen toiminta
• hallinnosta vastaavat
puheenjohtaja,
johtokunta, muut
toimihenkilöt
Toimintapisteet
• Pähkinämäen ulkoilumaja ja varaustupa
• toimisto ja retkeilyvälineiden vuokrauspiste
Friisilässä
• lomaosakkeet Kiilopäällä,
Äkäslompolossa, Rukalla
• Pajupilli, luontonäyttely

Tavoitteet
• asianmukainen,
ajantasainen ja selkeä
viestintä jokaisessa
kanavassa
• kerätä palautteita
tapahtumista
• jokainen vastuuhenkilö
on ”elävä”
viestintäkanava
• yhdistyksen näkyvyys
viestinnän avulla
Tavoitteet
• vaikuttaa ja olla
aktiivinen Ladun ja
latualueen kokouksissa
Tavoitteet
• osallistua koulutuksiin
ja kursseihin
• järjestää kursseja
Tavoitteet
• saada jäsenet mukaan
kevät- ja syyskokouksiin
• yhdistyksen säännöt
tutuiksi johtokunnalle
• toimiva, vastuullinen ja
aikaansaava
’henkilöstö’

Toimenpiteet
• vastuuhenkilöt hoitavat
kirjallisen tiedottamisen ja
tietävät tehtävänsä
• nopea vastaus palautteista
ja palautteiden kautta
toiminnan kehittäminen
• mainostetaan toimintaa ja
tapahtumia
henkilökohtaisesti
sopivissa yhteyksissä
• viedään tiedote kirjastoon
Toimenpiteet
• osallistutaan ja ideoidaan
• kerrotaan päätöksistä
• järjestetään tapahtumia
Toimenpiteet
• informoidaan saatavilla
olevista kursseista
• tilanteet huomioiden
Toimenpiteet
• kiinnostava esitys
kokousten yhteyteen
• tutustutaan sääntöihin
• säännöt verkossa
• sovitaan työryhmät ja
vastuut, hoidetaan sovitut
’työt’

Tavoitteet
• pitää paikat kunnossa
niin ulkoilumajalla kuin
toimistotiloissa
• saada lomaosakkeille
vuokraajat
• tuoda näkyvyyttä
näyttelylle

Talous
• jäsenmaksut
• varainhankinta
• korvaukset palveluista
• avustukset/lahjoitukset

Tavoitteet
• talous tasapainossa
• jäsenmaksut
kohtuullisina
• ottaa osaa talkoihin

Toimenpiteet
• pidetään siivoustalkoot
• huolehtiva majaisäntä ja
muu henkilöstö
• jatkuva tiedottaminen
vapaista viikoista sekä
retkeilyvälineistä
• viedään Pajupillin esite ja
tieto näyttelyn synnystä
verkkosivuille
Toimenpiteet
• tarkka ja hyvä kirjanpito
• menoista ja tuloista
asialliset tositteet
• anotaan avustuksia
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Toimintasuunnitelma - tapahtumat vuonna 2018
Raision Rinkka r.y.
Kuukausi
tammi

helmi
maalis
huhti

touko

kesä
heinä
elo
syys

loka

marras
joulu

Tapahtuma
Uudenvuoden hiihto/kävely (1.1.)
Tiistain kävelyt alkavat (9.1.)
Ulkona kuin lumiukko -haaste (28.1)
Lumikenkäily tapahtuma (10.2.)
Metsämörri-tapahtuma (11.3.)
Rinkan kevätkokous (13.3.)
Metsämieli – tapahtuma (14.4)
Polulle sydämellä - Sydänyhdistyksen k. (21.4.)
Maastopyöräilyä
Suomen Ladun kevätkokous, Latu 80 v, (27.4-1.5.)
Unelmien liikuntapäivä, perheet, muumit (10.5.)
Iltaretki – Armonlaakson vaeltajien kanssa (15.5.)
Rinkan kevätretki (19.5.)
Talkoot Pähkinämäen majalla (23.5.)
Maanantaisin pyöräillään toukokuussa
Tiistain kävelyt jäävät kesätauolle (26.5.)
Melontaretki (9.6.)
…… lomaillaan ….
Maanantaisin pyöräillään elokuussa
Tiistaisin kävellään (7.8. alkaen)
Metsämieli/retkeily/nuku yö ulkona (8.9.)
Rinkan syysretki (22.9.)
L-S Latualueen syyskokous (29.9.)
Karevan kierto polkuretki (30.9.)
Metsämörri tapahtuma (6.10.)
Maastopyöräilyä
Suomen Ladun syyskokous (20.-21.10. Espoo)
Rinkan syyskokous (6.11.)
Puuroretki Pähkinämäen majalle (12.12.)
Tiistain kävelyt jäävät joulutauolle (11.12.)

Kohderyhmä
kaikki
kaikki
kaikki
perheet
lapset/perheet
jäsenet
kaikki yli 15-vuotiaat
kaikki
kaikki
johtokunta
lapset/perheet
kaikki
kaikki
jäsenet
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
perheet
kaikki
johtokunta
kaikki
lapset/perheet
kaikki
johtokunta
jäsenet
perheet

Polulta Polulle polkuretket jatkuvat vuonna 2018
Tevavuoren polku, 6.5.2018 aloittaa polkuretket. Lähtö: Tryykin aitta, Maskuntie 20,
Nousiainen klo 9–11 (matkat 2,5 km, 5 km ja 10 km) järj. Kuhankuonon Latu ja Polku ry
Vuoden 2017 polkuretkien järjestäjien yhteispalaverissa 8.11.2017 arvottiin palkintoja
polkuretkipassien palauttajille. Tuula Wilen Maskusta voitti 100 euron lahjakortin
(vähintään 3 polkuretkeä) ja Sari Mannonen Nousiaisista 50 euron lahjakortin (vähintään 2
polkuretkeä).
➢ Kaikkien Karevan kiertoon Raisiosta lähteneiden kesken arvottiin palkintoja. Muut
järjestäjät arpoivat palkintoja jo kyseisten retkien yhteydessä.

Lämpimät onnittelut kaikille voittaneille ja kiitokset polkuretkiin osallistuneille!
6

Raision Rinkan jäsenmaksut vuonna 2018
• Henkilöjäsen 21 euroa
• Perhejäsenyys 30 euroa, samassa osoitteessa asuvat
• Rinnakkaisjäsen 12 euroa, jäsenenä toisessa latuyhdistyksessä
• Nuorisojäsen 12 euroa, alle 20-vuotias
• Opiskelijajäsen 12 euroa, alle 29-vuotias
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, Äkäslompolossa ja Rukalla
sekä retkeilyvälineitä. Tiedot lomaosakkeista ja vuokrattavista välineistä löydät
tiedotteen lopusta ja verkkosivuiltamme.
Rinkan jäseneksi liittyminen tapahtuu www.raisionrinkka.fi verkkosivujen kautta.
Jäsentietojen muutokset tehdään verkossa
www.suomenlatu.fi/palvelukortti, sähköpostitse:
jasenpalvelu@suomenlatu.fi, puhelimitse 09 8567 7450.
Palvelukortilla päivität tietosi helposti! Sen välityksellä voit ilmoittaa
muutoksista jäsentietoihin. Osoitteenmuutoksia ei tarvitse ilmoittaa,
ne päivittyvät jäsenrekisteriin automaattisesti Postin kautta.
********************************************************************************

’UlkonaKuinLumiukko’-tapahtuma Luontotarha Lumikon luona
sunnuntaina 28.1.2018 ajalla klo 11 – 14
Vastaamme 80-vuotiaan Suomen Ladun haasteeseen.
Kokoonnumme tekemään YHDESSÄ lumiukkoja – ulkona,
jos on lunta – ja/tai sisällä askarrellen.
Rinkka järjestää askartelumateriaalia ja tarjoaa mehua
osallistujille. Voit ottaa mukaan myös omia tarvikkeita.
Askartelun tulokset saat mukaasi.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 24.1.2018 mennessä rinkka@raisionrinkka.fi
tai puh. 044 080 2340 Kaija

******************************************************************
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!
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Ohjattu lumikenkäretki Luontotarha Lumikon luona
Hulvelankatu 35, Raisio - lauantaina 10.2.2018

Lumikenkäily on kaikenikäisille ja -kuntoisille soveltuva
helppo ja hauska ulkoilulaji. Lumikenkäilijää ei rajoita
valmiit reitit. Välineillä voi liikkua kaikissa olosuhteissa.
Tapahtuma alkaa klo 11 ja kestää n. 2 tuntia. Ohjattu
lumikenkäretki sisältää lumikenkiin tutustumisen ja
Lumikenkäilijöitä 7.2.2015
rauhallista kävelyä poluilla ja polkujen ulkopuolella, metsässä. Omia lumikenkiä ei
välttämättä tarvitse olla. Huomaa sään mukainen varustus ja vähintään puolipitkällä
varrella olevat jalkineet / säärystimet. Rinkka tarjoaa osallistujille lämmintä mehua.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 5.2.2018 mennessä sähköpostilla
satu.eklund@gmail.com tai puh 050 575 3421 Satu.

**********************************************************
Perheretki Metsämörrin maailmaan Luontotarha
Lumikon luona, sunnuntaina 11.3.2018 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 7.3. mennessä rinkka@raisionrinkka.fi
tai 044 080 2430 Kaija. Rinkka tarjoaa osallistujille lämmintä mehua.

**********************************************************
Kokouskutsu - kevätkokous ti 13.3.2018
Raision Rinkka r.y.:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
tiistaina 13.3. klo 19 alkaen Luontotarha Lumikossa. Hulvelankatu 35,
Raisio. Esillä on sääntöjen määräämät asiat (mm. toimintakertomus
ja tilinpäätös).
Kello 18 alkaen Varsinais-Suomen Sydänpiirin toiminnanjohtaja, sydänhoitaja
Nanette Huovinen kertoo sydänpiirin toiminnasta sekä aiheesta ’tunne pulssisi’.
Tule kokoukseen – vaikuta toimintaan – ole aktiivinen!

Tervetuloa *Kahvitarjoilu* Johtokunta
*****************************************************************

Metsämörrin luontoetsivä-kerho Ruskon Nuorisotalon luona
11.4, 18.4 ja 25.4.2018, osoite: Vanhatie 11, 2129 Rusko – ajalla 17.30-19.30
Tervetuloa eskari-ikäiset lapset kerhoon, jossa liikumme, leikimme ja tutkimme
luontoa. Olemme ulkona. Pukeudu sään mukaan, ota mukaan pienet retkieväät,
istuinalusta ja tutkiva mieli. Lisätietoja antaa Reija Koivu puh 040 822 8883.
Ilmoittautumiset ke 4.4.2018 mennessä s-postilla rinkka@raisionrinkka.fi tai
puh 044 080 2430 Kaija. Ole nopea, paikkoja on rajoitetusti.
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Sauvakävelyt ja pyöräilyt 2018
Tiistain sauvakävelyt
Kaikille avoimet tiistaiset kävelytapahtumat jatkuvat klo 10 alkaen seuraavasti:
9.1 – 27.3. Tasala
3.4. Kerttulan liikuntahalli
10.4. Pirkontupa, Petäsmäki
17.4. Krookila, kotiseutukeskus
24.4. Ihalan kenttä
8.5. Huhkon kartano
15.5. Tikanmaankadun p-alue
22.5. Hahdenniemen venesatama
Tiistaikävelijät venyttelevät Uikkupolulla.
29.5. Luontotarha Lumikko, Hulvelank 35. Tämän jälkeen kävelyt jäävät kesätauolle.
Löydät lähtöpaikat www.raisionrinkka.fi sivuilta – tai kirjaa lähtöpaikat kalenteriisi.

Maanantaipyöräilyt – kaikille avoimet –
poljetaan maanantaisin 7.5, 14.5, 21.5 ja 28.5
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. Vauhti säädellään osallistujien mukaan
kuntoilu- ja retkeilynopeudeksi. Polje ja näe!
Pyöräilijät 28.8.2017 Ruissalossa
********************************************************************************

Metsämielellä - Luontotarha Lumikon luona la 14.4.2018
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 yli 15-vuotiaille. Lisätietoja antaa
Metsämieliohjaaja Reija Koivu puh 040 822 8883
Ilmoittautumiset 11.4. mennessä rinkka@raisionrinkka.fi Maisema 12.11.2017 Rinkan
tai puh 044 080 2430 Kaija
Metsämieli tapahtumassa
********************************************************************

Maastopyöräilyä Raisiossa – sunnuntaina 15.4.2018, kello10-13
Kokoontuminen Raision ABC asemalla, Piilipuunkatu 2 Raisio
Maastopyöräilyn saloihin opastaa Mikko Koivu. Lenkillä saat vinkkejä ja tutustut
luontoon eri näkökulmasta. Soveltuu myös aloiteleville. Tarvitset säänmukaiset
varusteet, juomapullon ja maastopyörän. Lenkillä on kypäräpakko.
Lisätietoja antaa Mikko Koivu, puh 044 211 1385. Tervetuloa maastopyöräilemään!
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Polulle sydämellä – yhdessä Raision seudun sydänyhdistyksen
kanssa Luontotarha Lumikon luona lauantaina 21.4.2018
Hulvelankatu 35, Raisio – klo 10 - 13
Tervetuloa sydänviikon tapahtumaan!
Sydänyhdistys antaa elintarvikenäyttelyn avulla tietoja
mm. paljonko juomissa on sokeria. Lisäksi osallistujat
voivat mittauttaa verenpaineensa.
Ohjelmassa on myös luontoliikuntaa ja havainnointia
läheisellä luontopolulla.
➢ Raision Rinkka tarjoaa osallistujille kahvia, mehua ja
pullaa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan
palkintoja. Tapahtuma sisältää pieniä yllätyksiä!
Tiedustelu ja ilmoittautumiset 15.4. mennessä
sähköpostilla rinkka@raisionrinkka.fi tai puh. 044 080 2430 Kaija
********************************************************************************

Unelmien liikuntapäivä Luontotarha Lumikon luona to 10.5.2018
Hulvelankatu 35, Raisio – tapahtuman aika on klo 11 – 14
Tervetuloa koko perheen voimin toteuttamaan unelmia liikunnan merkeissä.
Kisailemme pihalla mm. muistipelin ja ’kimplen’ kiemuroissa. Läheiselle polulle
pääsemme muumien opastuksella. Olemme ulkona. Pukeudu sään mukaan.
Ota mukaasi myös pienet retkieväät. Rinkka tarjoaa mehua osallistujille.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 7.5.2018 mennessä rinkka@raisionrinkka.fi
tai puh 044 080 2430 Kaija. ’Jos mukaan tulet – ehkäpä yllätyt’ Tervetuloa!
*********************************************************************

Yhdessä iltaretkelle Luonnonmaalle Haijaisten luontopolulle
tiistaina 15.5.2018, yhteislähtöpaikka Toimintakeskus Suutarintie 5, Naantali
Luontopolku Silmu kulkee suurimmaksi osaksi mäntymetsäisessä maastossa kiiveten välillä ylös kallioille.
Paikoitellen maiseman monimuotoisuutta lisäävät pienet
suot ja lammet. Reitin varrella on näköalapaikka
Nikulanvuorella. Silmu-polun jatkeeksi kuljemme n. 900
metriä metsäpolkua Villan tilalle, jossa avautuu eteemme
merimaisema. Palaamme samaa polkua takaisin. Reitin
kokonaispituudeksi tulee noin 6 kilometriä.
Teemme retken YHDESSÄ Armonlaakson Vaeltajien kanssa.
Ota omat eväät mukaan ja lähde retkelle. Reitin varrella on
laavu ja tulipaikka.
Raisiosta lähdemme klo 17.30 Raision kaupungintalon edestä kimppakyydein.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen viimeistään 10.5. rinkka@raisionrinkka.fi tai
puhelin 044 080 2430 Kaija. Voit mennä myös suoraan yhteislähtöpaikalle, mikä on
Toimintakeskus, Suutarintie 5, Naantali. Maastoon lähdemme YHDESSÄ klo 18.
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Kevätretki Hämeen järviylängölle
lauantaina 19.5.2018
Kuljemme ensin Iso-Melkutin järven ympäri kiertävän
noin 7 km:n reitin. Kauniiden rantojen lisäksi alueella
on eri ikäisiä metsiä ja arvokkaita suoalueita. Luonto on
jääkauden muokkaamaa harjumetsää.
Sitten siirrymme linja-autolla Saaren kansanpuistoon. Siellä kuljemme noin 3 km:n
pituisen luontopolun. Reitti kulkee puolet matkasta Kuivajärven rantaa myötäillen ja
puolet metsän siimeksessä.
Lähdemme Raision kaupungintalon luota klo 8.30. Linja-auto vie meidät reitin
lähtöpaikalle. Paluu Raisioon on n. klo 17. Pukeudu sään mukaisesti. Ota mukaan
reilut 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 14.5. mennessä Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06, viite 1038.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 13.5. mennessä s-postilla rinkka@raisionrinkka.fi
tai puhelin 044 080 2430 Kaija.
Lisätietoja:
www.luontoon.fi/melkuttimet/reitit sekä www.luontoon.fi/saari/reitit

*****************************************************
Jäsenilta ja majatalkoot Pähkinämäessä
keskiviikkona 23.5.2018 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.
Talkoissa puuhaa ja ruokaa 2017
****************************************************************************

Opastettu melontaretki Aurajoella la 9.6.2018 klo 10-14
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.
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 retkikirjeen.
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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.
Kuva Juha Orvasto
Lisäksi parvella on useita patjoja lattiamajoitusta varten.

Vuonna 2018 Kiilopään lomaosakkeet ovat varattavissa
viikoille
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 2018 Äkäslompolon lomaosake on varattavissa
viikoille 17, 20, 26, 29, 32, 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
Rukan lomaosake on varattavissa
vuonna 2018 – viikoille 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 5198 168, sähköposti marjo.salonen@somero.fi
Raision seudun Vapepan vuoden 2018 toimintakalenterissa on mm.
• 7.-8.4.2018
Vapepa seminaari laivalla
• 17.5.2018
Etsintäharjoitus
• 31.8.2018
Etsintään liittyvää koulutusta ja vapaata seurustelua
• 27.-28.10.2018 Maastoetsinnän peruskurssi
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.

Hyvä Raision Rinkan jäsen!
Lähetämme alkuvuoden aikana
kyselyn jäsentiedotteen toimittamistavasta. Kysely lähtee (Google Formsjärjestelmästä) jäsenrekisterissä
olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Klikkaa TÄYTÄ LOMAKE- painiketta, saat kyselyn
1. Vastaa klikkaamalla vaihtoehto, miten
haluat jatkossa saada
jäsentiedotteen. Huom! yksi rasti.
2. Vastaa myös, miten seuraat Rinkan
viestintää verkossa?
3. Lopuksi lähetä vastauksesi. Paina
SUBMIT / LATAA -painiketta

Kiitos vastauksestasi!
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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
Ahkio

2 euroa/ vrk
3 euroa viikonloppu
6 euroa/ vrk

Suksiboksi - vanha
uusi
Kanootti - kajakki

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

Puolijoukkueteltat
ja kamina
Vaellussukset
Lumikengät
Melontaliivi Baltic

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
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 2018
Su 1.1.
Uuden vuodenpäivän kävely klo 13 lähtö Kerttulasta Pähkinämäkeen
Ti 9.1.
Sauvakävelyt jatkuvat tiistaisin klo 10 Tasalasta (sivu 9)
Su 28.1.
’UlkonaKuinLumiukko’- tapahtuma Luontotarha Lumikko (sivu7)
La 10.2.
Ohjattu lumikenkäilyretki Luontotarha Lumikon luona (s. 8)
Ti 6.3.
Kävelyt jatkuvat Tasalasta (sivu 9)
La 11.3
Perheretki Metsämörrin maailmaan, Luontotarha Lumikko (sivu 8)
Ti 13.3.
Rinkan sääntömääräinen kevätkokous (sivu 8)
Ti 3.4.
Kävely Kerttulasta. Tämän jälkeen kävelyt lähtevät eripaikoista (sivu 9)
Ke 11,18 ja 25.4 Metsämörrin luonto-etsiväkerho Ruskolla (sivu 8)
La 14.4.
Metsämielellä Luontotarha Lumikon luona (sivu 9)
Su 15.4.
Maastopyöräilyä Raision ABC-ltä (sivu 9)
La 21.4.
Polulle sydämellä YHDESSÄ Raision seudun Sydänyhdistyksen k.(s. 10)
Ma 7.5.
Maanantaipyöräilyt alkavat (sivu 9)
Ti 8.5.
Sauvakävelyt jatkuvat Huhkosta (sivu 9)
To 10.5.
Unelmien liikuntapäivä, Luontotarha Lumikko (sivu 10)
Ti 15.5.
YHDESSÄ iltaretki Armonlaakson vaeltajien kanssa (sivu 10)
La 19.5.
Kevätretki Hämeen järviylängölle (sivu 11)
Ke 23.5.
Jäsenilta ja majatalkoot Pähkinämäessä (sivu 11)
Ma 28.5
Maanantaipyöräily Kerttulasta, jää tämän jälkeen kesätauolle (s.9)
Ti 29.5.
Tiistaikävely Luontotarha Lumikosta, jää tämän jälkeen tauolle (s.9)
La 9.6.
Opastettu melontaretki Aurajoella (sivu 11)
Tiedotteen muuta sisältöä
* Puheenjohtajan tervehdys ja verkkosivuilta -uuteen tapahtumakalenteriin (sivu 3)
* Toimintasuunnitelma ja tapahtumat vuodelle 2018 (sivut 4-6)
* Jäsenmaksut vuodelle 2018, jäseneksi liittyminen ja jäsenedut (sivu 7)
* Polulta polulle 2017 retkien palkinnot ja saajat (sivu 6)
* Kiilopään, Äkäslompolon ja Rukan lomaosakkeet – (sivut 12-13)
* Vapepa – vapaaehtoinen pelastuspalvelu (sivu 14)
* HUOM! Ennakkotietoa tulevasta kyselystä koskien jäsentiedotteita (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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