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RAISION RINKKA RY – LIIKUNNAN PUOLESTA JO VUODESTA 1979
Raision Rinkka r.y.:n johtokunta ja muut toimihenkilöt vuonna 2019
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, Heli Paasonen
Kympinkatu 3 A 28, 20320 Turku
Puhelin 040 565 7240
heli.paasonen1@gmail.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
Puhelin 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
Raision Rinkka r.y.:n
Postiosoite: Meriläntie 24, 21210 Raisio Sähköposti: rinkka@raisionrinkka.fi
Pankkitili: FI60 5710 5210 0009 06
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 – Perheretki 11.3.2018, Lumikenkäilyä 10.2.2018, Majatalkoot 23.5.2018
Unelmien liikuntapäivä 10.5.2018. Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen
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Hei kaikille ja kiitos kuluneesta vuodesta!
Aurinko helli meitä koko pitkän kesän. Toivokaamme, että saamme
pitkästä aikaa myös kunnon talven! Vuosi 2019 on Raision Rinkalle juhlavuosi.
Juhlimme koko vuoden – on 40’s Rinkan vuosi – ainakin 40 tapahtumaa!
Lukekaa jäsentiedote tarkkaan ja tulkaa mukaan moneen tapahtumaan.
Kaikenlaista mukavaa on tiedossa mm. retriitti ja lintujen tarkkailua. Kevätretkellä
huristelemme resiinoilla!! Helatorstaina lähdemme juhlaretkelle Viroon!!
Vuosi huipentuu lokakuussa juhliin!
Vietetään mukava juhlavuosi, yhdessä! terveisin Mirkka.

Raision Rinkan 40-vuotisjuhlamatka to 30.5. – la 1.6.2019
Helatorstaina lähdemme aamuvarhain ajelemaan Helsinkiin ja sieltä laivalla
Tallinnaan. Tallinnasta jatkamme Jagalan putouksille. Putous on Viron korkein
luontainen vesiputous. Teemme pienen kävelylenkin ja ihailemme komeaa putousta.
( https://www.visitestonia.com/fi/jagalan-vesiputous ).
Vesiputouksen jälkeen lähdemme Pärnuun. Majoitumme Tervis’ hotellissa, mikä on
hieno kylpylähotelli lähellä Pärnun upeita rantoja. Hotellista on varattu 2 hengen
huoneita puolihoidolla. (jos haluat huonetoveriksi jonkun tietyn henkilön, niin
ilmoitathan siitä varauksen yhteydessä.)
Hotellissa syömme lounaan ja teemme olomme kotoisaksi. Illalla kierrämme Pärnua
lenkkeilyn merkeissä. Samalla tutustumme seutuun. Ulkoilun jälkeen on hyvä siirtyä
kylpylän puolelle, joten muistathan uikkarit mukaan!!
Perjantaina aamiaisen jälkeen, voivat halukkaat lähteä lisämaksulliselle (26 euroa)
retkelle Soomaan kansallispuistoon, mikä sijaitsee Pärnun ja Viljandin rajalla.
Hotellista puistoon on matkaa noin 40 km.
Soomaa on runsas soinen ja rämeinen alue, jossa patikoimme n. 4 tuntia oppaan
johdolla. Opas on englannin kielinen, mutta eiköhän me yhdessä selvitetä, mitä hän
alueesta kertoo. Paikanpäältä saamme suokengät (lumikengät), jotka helpottavat
kulkemista. Lisäksi hintaa sisältyy pienimuotoinen lounas.
Uskoisin, että tämä retki on upea kokemus suomaastoineen ja lumikenkineen!!
( https://www.visitestonia.com/fi/minne-menna/lansi-viro/soomaan-kansallispuisto )

Retken jälkeen palaamme hotelliin päivälliselle. Illalla lenkkeillemme yhdessä ja
varmasti uimisen jälkeen uni maittaa!
Jos et halua lähteä Soomaalle, on päivällä aikaa shoppailla tai hemmotella erilaisissa
hoidoissa ja kampaamoissa. Suosittelen itsensä hemmottelemista!
Lauantaina aamiaisen jälkeen retkeilemme Pärnun hiekkarannoilla. Siellä on hyvä
mahdollisuus nähdä muuttolintuja (kiikarit mukaan). Puolilta päivin luovutamme
huoneet. Palaamme Tallinnaan ja tutustumme oppaan johdolla n. 1,5 tunnin ajan
Bastionin tunneleihin. Nämä tunnelit ovat yksi kaupungin mielenkiintoisimmista
nähtävyyksistä. ( https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/nae-koe/nahtavyydet/pid175387/bastionien-tunnelit)

Tunneliretken jälkeen on vapaata aikaa. Laiva Helsinkiin lähtee klo 19.30 ja Raisioon
saavumme myöhään lauantaina.
…. JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA…
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Matkan hinta on 250 euroa jäseniltä. Hintaan sisältyy automatkat, laivamatkat,
hotelli puolihoidolla, käynti putouksilla ja Tallinnan tunnelit.
HUOM! Retkelle voidaan ottaa rajoitettu määrä jäseniä. Varaa paikkasi pikaisesti ja
ilmoittaudu sähköpostilla rinkka@raisionrinkka.fi tai puh 044 080 2430 Kaija.
Matka maksetaan Raision Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06 viite 1067.
- Varaus on sitova heti, kun varausmaksu 70 euroa on maksettu.
- Loppumaksu 180 euroa maksetaan 12.4.2019 mennessä.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 14.1.2019 mennessä rinkka@raisionrinkka.fi
tai puh 044 080 2430 Kaija
Mikäli haluat tietyn henkilön huonekaveriksi, kerro ilmoittautumisen yhteydessä.
Huhtikuussa, kun matkan hinta on kokonaan maksettu Rinkan tilille, lähetämme
vahvistuksena osallistujille tarkemmat tiedot matkan sisällöstä.
Tämä matka järjestetään yhteistyössä Matkatoimisto Matkavekan kanssa.
***************************************************************************************************************

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

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. 2019 Sydänliiton kanssa ’polulle sydämellä’ teemalla.
Toiminta-alueet
• retkeily ja liikunta
• järjestötoiminta
• viestintä
Toiminnan kohderyhmät
• jäsenistö
• lapset, nuoret ja perheet
• Vapepa
• yhteistyö
Yhdistyksen sisäinen
toiminta
• johtokunnan kokoukset
• jäsenhankinta ja -huolto
• retkeilyvälineiden
/lomaosakkeiden
vuokraus

Tavoitteet
• ottaa käyttöön uusia
liikuntamuotoja ja
toimintatapoja
• jatkaa hyviksi todettuja
Tavoitteet
• saada uusia jäseniä
• jäsenten ’huolto’
• toimiva Vapepa ryhmä
• yhteistyön ylläpito
Tavoitteet
• toimivat kokoukset
• positiivinen ote jäseniin
• hyvät retkeilyvälineet
• toimivat lomaosakkeet
ja tyhjien viikkojen
myynti
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Toimenpiteet
• kaikille retkiä/ tapahtumia
• kävelyt ja pyöräilyt
• toimivat verkkosivut ja
muu viestintä
Toimenpiteet
• jäsenetuudet esille
• perheille tapahtumia
• mainostetaan Vapepaa
• järjestetään yhteisiä retkiä
Toimenpiteet
• selkeät asiakirjat
• tapahtumia kaikille
• jäsenille etuja
• pidetään retkeilyvälineet,
osakehuoneistot kunnossa
• markkinoidaan vuokrausta

Yhdistyksen ulkoinen
toiminta
• Vapepa= Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu
• yhteistyö latuyhdistysten
ja Raision kaup. kanssa
• Hulvelan asukkaiden
ulkoiluttaminen
Viestintä
• verkkosivut ja facebook
• blogi ja palautekanavat
• jäsentiedote
• Raisio Tiedottaa lehti
• Rannikkoseutu lehti
• kaupungin verkkosivut

Tavoitteet
• toimiva Vapepa ryhmä
• yhteiset retket ja
tapahtumat
• hyvä, toimiva suhde
kaupungin kanssa
• sovittu määrä
ulkoiluttajia paikalla
Tavoitteet
• ajantasainen viestintä
jokaisessa kanavassa
• kerätä palautteita
tapahtumista
• yhdistyksen näkyvyys
viestinnän avulla

Toimenpiteet
• tiedotetaan Vapepa
ryhmästä ja kerrotaan
Vapepa koulutuksesta
• osallistutaan tapahtumiin
ja talkoisiin
• vastuuhenkilön ja
ulkoiluttajien viestintä
Toimenpiteet
• vastuuhenkilöt hoitavat
• nopea vastaus palautteista
ja palautteiden kautta
toiminnan kehittäminen
• mainostetaan toimintaa ja
tapahtumia
• jäsentiedote kirjastoon
Järjestötoiminta
Tavoitteet
Toimenpiteet
• Suomen Ladun ja
• vaikuttaa ja olla
• osallistutaan ja ideoidaan
Lounais-Suomen
aktiivinen Ladun ja
• kerrotaan päätöksistä
latualueen kokoukset
latualueen kokouksissa • järjestetään tapahtumia
Koulutus
Tavoitteet
Toimenpiteet
• muiden koulutukset ja
• osallistua koulutuksiin
• informoidaan saatavilla
kurssit
ja kursseihin
olevista kursseista
• omat kurssit
• järjestää kursseja
• tilanteet huomioiden
Hallinto
Tavoitteet
Toimenpiteet
• kevät -ja syyskokoukset
• saada jäsenet mukaan
• kiinnostava esitys
kevät- ja syyskokouksiin
kokousten yhteyteen
• yhdistyksen sääntöjen
mukainen toiminta
• yhdistyksen säännöt
• tutustutaan sääntöihin
• hallinnosta vastaavat
tutuiksi johtokunnalle
• säännöt verkossa
johtokunta, toimihenkilöt • toimiva henkilöstö’
• hoidetaan sovitut ’työt’
Toimintapisteet
Tavoitteet
Toimenpiteet
• Pähkinämäen ulkoilu• pitää paikat kunnossa
• siivoustalkoot
maja ja varaustupa
niin ulkoilumajalla kuin • huolehtiva majaisäntä ja
toimistotiloissa
muu henkilöstö
• toimisto ja retkeilyvälineiden vuokrauspiste • saada vuokraajat
• tiedottaminen vapaista
lomaosakkeille ja
viikoista/ retkeilyvälineistä
• lomaosakkeet Kiilopäällä,
retkeilyvälineille
Äkäslompolossa, Rukalla
• Pajupillin esite
• näkyvyyttä näyttelylle
verkkosivuille
• Pajupilli, luontonäyttely
Talous
Tavoitteet
Toimenpiteet
• jäsenmaksut
• talous tasapainossa
• tarkka ja hyvä kirjanpito
• varainhankinta
• jäsenmaksut
• menoista ja tuloista
kohtuullisina
asialliset tositteet
• korvaukset palveluista
• ottaa osaa talkoihin
• anotaan avustuksia
• avustukset/lahjoitukset
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Toimintasuunnitelma - tapahtumat 2019
Kuukausi
tammi

helmi

maalis

huhti

touko

kesä
heinä
elo

syys

loka

marras
joulu

Tapahtuma
Uudenvuoden hiihto/kävely (ti 1.1.)
Tiistain kävelyt alkavat (ti 8.1.)
Lumikenkäily – tapahtuma (la 26.1.)
UlkonaKuinLumiukko -tapahtuma (la 2.2.)
Luistelu/hiihto/kävely – tapahtuma (su 10.2.)
Täydenkuun retriitti Kuhakuonolla (pe 15.2.)
Matka Huovinhiihtoon Säkylänharjulle (su 17.2.)
Hiihto/kävelypäivä Littoistenjärvellä (su 3.3)
Pöllöretki ti 5.3.); Rinkan kevätkokous (to 14.3)
Metsämörri - tapahtuma (su 31.3.)
Geokätköilykurssi (ti 2.4)
Yhdessä lapset/aikuiset Friisilään (su 7.4.)
Iltaretki Raisionlahden lintutornille (ke 17.4.)
Toukokuisen pyöräilyn aloitusretki (ke 1.5.)
Sydänviikko – luento ja kävely (to 2.5.)
Maastopyöräilyä (su 5.5.)
Iltaretki Armonlaakson vaeltajien kanssa (ke15.5.)
Rinkan kevätretki (la 18.5.)
Talkoot Pähkinämäen majalla (ke 22.5.)
Matka Pärnuun (30.5 – 1.6.)
Melontaretki (su 9.6.)
Suunnistuskauden avaus Raisiossa
…… lomaillaan ….
Maanantaisin pyöräillään elokuussa
Retkeilypäivä Kuhankuonolle
Mobiilikuvausretki luontoon
Tiistain kävelyt jatkuvat (ti 6.8. alkaen)
Nuku yö ulkona/retkeilyä (la 31.8.)
Pyöräilyn päätösretki (su 1.9)
Rinkan syysretki (la 21.9.)
L-S Latualueen syyskokous (la 28.9.)
Kullaanpolku ’polulta polulle’ polkuretki (su 29.9.)
Yhdessä – lapset/vanhemmat (su 6.10.)
Rinkka 40 vuotta – juhlat (la 19.10.)
Maastopyöräilyä
Suomen Ladun syyskokous (25 -27.10.)
Rinkan syyskokous (ti 12.11.)
Yhdessä Loimun peliin Kerttulaan
Puuroretki Pähkinämäen majalle (ke 11.12.)
Tiistain kävelyt jäävät joulutauolle (ti 10.12.)
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Raision Rinkka r.y.
Kohderyhmä
kaikki
kaikki
kaikki
perheet
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki; jäsenet
lapset/perheet
kaikki
lapset/perheet
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
jäsenet
jäsenet
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
perheet
kaikki
kaikki
johtokunta/toimihenk.
kaikki
lapset/perheet
jäsenet/kutsutut
kaikki
johtokunta/toimihenk.
jäsenet
kaikki
perheet
kaikki

Raision Rinkan jäsenmaksut vuonna 2019

• Henkilöjäsen 22 euroa
• Perhejäsenyys 31 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 verkko-sivujen 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.

******************************************************************
Ohjattu lumikenkäretki Friisilässä la 26.1.2019 klo 11 – 13
Kokoontuminen klo 10.50 Friisilän pihalla, Hulvelankatu 35, Raisio
Lumikenkäily on kaikenikäisille ja – kuntoisille
soveltuva helppo ja hausta ulkoilulaji. Kenkäilijää ei
rajoita valmiit reitit. Välineillä voi liikkua kaikissa
olosuhteissa. Ohjattu lumikenkäretki sisältää
lumikenkiin tutustumisen ja rauhallista kävelyä
poluilla ja polkujen ulkopuolella, metsässä. Omia
lumikenkiä ei välttämättä tarvitse olla.
Lumikenkiä on lainattavana rajoitettu määrä.
Lumikenkäilyn aloitus 10.2.2018
Huomaa sään mukainen varustus ja vähintään puolipitkällä varrella olevat
jalkineet/säärystimet. Rinkka tarjoaa lämmintä mehua.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen tiistaihin 22.1.2019 mennessä s-postilla
satu.eklund@gmail.com tai puh 050 575 3421 Satu.
********************************************************************

’UlkonaKuinLumiukko’ – tapahtuma la 2.2.2019 klo 11-13
Kokoontuminen Friisilän pihapiirissä Hulvelankatu 35, Raisio
Tervetuloa tekemään YHDESSÄ lumiukkoja ja harrastamaan muita lumileikkejä.
Lumiukot syntyvät myös pakkassäällä Rinkan tarjoamien muottien avulla.
Ota mukaan pieni lumilapio ja pukeudu lumisen maaston vaatimusten mukaisesti.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 30.1.2019 mennessä rinkka@raisionrinkka.fi tai
puh 044 080 2430 Kaija - Rinkka tarjoaa osallistujille lämmintä mehua.
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Täydenkuun retriitti Kuhankuonolla pe 15.2.2019 klo 18
Kokoontuminen klo 17.55 Raision kaupungintalon edessä,
Nallinkatu 2, Raisio
Täysikuu on kuunvaihe, jolloin maahan näkyvä eli ’maata katsova’
kuun pinta on täysin auringon valaisema. Kuu näyttää täydenkuun
aikaan pyöreältä. Almanakan mukaan täysikuu on 19.2.2019 eli
retkemme on lähellä täydenkuun aikaa.
Retriitti eli retretti on vetäytymistä ja hiljentymistä. Retriitin tarkoituksena voi olla
esim. arjen huolten unohtaminen ja itsetutkistelu. Teema ohjaa retriittiä.
Tämä retki keskittyy illan hämärässä/pimeässä talviseen luontoon.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen ke 13.2.2019 mennessä rinkka@raisionrinkka.fi tai
puh 044 080 2430 Kaija. Lähdemme klo 18 retriittiretkelle kimppakyydein.

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

Sauvakävelyt ja pyöräilyt 2019
Tiistain sauvakävelyt – kaikille avoimet
Kaikille avoimet tiistaiset kävelytapahtumat jatkuvat klo 10 alkaen seuraavasti:
8.1 – 26.3 Raision tori, Tasala
2.4. Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 2
9.4. Jennin tupa Honkak 3, Petäsmäki
16.4. Krookilan piha, Krookilankuja 40
23.4. Ihalan kenttä, Tupatie 3
30.4. Huhkon kartano, Huhkontie 16
7.5. Kallastenkadun P-paikka,
Ylönpuolentien & Kallastien risteys
14.5. Raision venesatama, Hahdenniementie
Kävelijät 28.8.2018
21.5. Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4
lähtö Kalastenkadun P-paikalta
28.5. Friisilän piha, Hulvelank 35.
Tämän jälkeen kävelyt jäävät kesätauolle. Löydät lähtöpaikat www.raisionrinkka.fi

Maanantaipyöräilyt – kaikille avoimet
Lähtöpaikka Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4, Raisio

Huom! Pyöräilyt alkavat poikkeuksellisesti jo 1.5. keskiviikkona klo 15.
Tällöin pyöräilemme Lietoon Nautelan koskelle ja takaisin. Ota mukaan pyörääsi
sopiva sisäkumi. Huomioi, että Rinkan pyöräilyissä polkijalla pitää olla kypärä päässä.
Ota mukaan pienet eväät. Retken edestakainen matka on noin 47 km.
Lisäksi poljetaan maanantaisin
6.5, 13.5, 20.5 ja 27.5 klo 18 alkaen.
Tämän jälkeen maanantaipyöräilyt jäävät
kesätauolle. Retkien kesto n. 2 tuntia.
Tule mukaan tutustumaan lähialueen pyöräteihin
ja maisemaan. Vauhti säädellään osallistujien
mukaan retkeilynopeudeksi.
Polje ja näe!
Pyöräilijät 13.8.2018 menossa -→
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Luistelu-/hiihto-/kävelytapahtuma su 10.2.2019 klo 11 - 13
Kokoontuminen Naantalin lukion luona, Vadstenanpolku 4, Naantali
Tervetuloa tutustumaan Naantaliin mereltä päin. Kuljemme jäällä luistellen,
jalkaisin, hiihtäen tai potkukelkalla. Poikkeamme Väskin saaressa syömässä eväitä.
Ota mukaan eväät ja ulkoiluvälineet, joilla liikut jäällä. Pukeudu sään mukaan.
HUOM! Retki tehdään, mikäli jäätilanne sallii.
Tiedustelut sähköpostilla rinkka@raisionrinkka.fi tai puh 044 080 2430 Kaija
******************************************************************************

Matka Huovinhiihtoon – laturetkelle Säkylänharjulle
sunnuntaina 17.2.2019 - Lähtö Raision kaupungintalon edestä klo 8
linja-autolla tai kimppakyydein. Lähdemme laturetkeilemään Huovinretki ry:n
järjestämään hiihtotapahtumaan. Ajelemme Huovinrinteelle. Ilmoittaudumme
retken lähtöpaikalla Huovinrinteen kansliassa. Osallistumismaksu on 10 euroa
aikuisilta. Lapsilta, alle 15-vuotta, ei peritä maksua. Maksu sisältää kunniakirjan,
vakuutuksen ja mehutarjoilun. Hiihtoreittejä on tarjolla 3 km – 35 km lumitilanteen
mukaan. Paluumatkalle lähdemme, kun kaikki ovat hiihtäneet, viimeistään klo 15.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut 12.2. mennessä rinkka@raisionrinkka.fi tai
puh 044 080 2430 Kaija
Huom! Jokainen hiihtoon osallistuja maksaa itse osallistumismaksun.
*********************************************************************

Hiihto-/kävelyretki Littoistenjärvelle su 3.3.2019 klo 13 alk.
Kokoontuminen klo 12.55 Littoisten hiekkarannan p-paikalla,
Vanha-Littoistentie 153, Kaarina
Vietämme sunnuntaisen iltapäivän Littoistenjärvellä. Hiihdämme järvellä, mikäli
lumiolosuhteet sallivat tai kävelemme polkuja rannan tuntumassa.
Raisiosta lähdemme klo 12.30 kimppakyydein kaupungintalon edestä, Nallinkatu 2
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 27.2. mennessä rinkka@raisionrinkka.fi tai puh
044 080 2430 Kaija. Voit mennä myös suoraan Littoistenjärven p-paikalle.
*********************************************************************
Pöllöretki tiistaina 5.3.2019 - yhdessä
Raisionjokilaakson luonnonsuojelijoiden kanssa
Kokoontuminen klo 17.20 Raision kaupungintalon edessä,
Nallinkatu 2, Raisio
Retken kohde määräytyy pöllötilanteen ja osallistujamäärän
mukaan. Retken vetäjänä toimii biologi Kauko Häkkilä.
Lähdemme kohteeseen kimppakyydein klo 17.30.
Tiedustelut rinkka@raisionrinkka.fi tai puh 044 080 2430 Kaija Pöllöretki 6.3.2018
*********************************************************************

Yhdessä lapset ja aikuiset Friisilään su 7.4.2019 klo 11-13
Kokoontuminen Friisilän pihapiirissä, Hulvelankatu 35, Raisio
Tervetuloa koko perheen voimin kisailemaan pihalla leikimme mm. muistipelin
kiemuroissa ja pelaamme luontobingoa.
Olemme ulkona. Pukeudu sään mukaan. Rinkka tarjoaa mehua.
Ilmoittautuminen 4.4.mennessä rinkka@raisionrinkka.fi tai puh 044 080 2430 Kaija.
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Kokouskutsu - kevätkokous to 14.3.2019
Raision Rinkka r.y.:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
Raisionkirjaston Raisio huoneessa, Eeronkuja 2, Raisio
Esillä on sääntöjen määräämät asiat (toimintakertomus ja tilinpäätös).
Ennen kokousta klo 18 alkaen ’hypätään’ muistoihin – katsotaan ja
kuullaan, miten Rinkka toimi ja mitä tapahtui 30 ensimmäisen vuoden aikana
eli 17.10.1979 – 16.10.2009.

Tule kokoukseen – vaikuta toimintaan – ole aktiivinen!
Tervetuloa * Kahvitarjoilu * Johtokunta
********************************************************************

Perheretki Metsämörrin maailmaan su 31.3.2019 klo 11 – 13
Kokoontuminen Friisilässä, 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 28.3.2019 mennessä sähköpostilla
rinkka@raisionrinkka.fi tai puh 044 080 2430 Kaija.
Rinkka tarjoaa osallistujille lämmintä mehua.
********************************************************************

Koulutus: Geokätköily tutuksi ti 2.4.2019 klo 17.30 – 20.00
Raision kaupungintalo: ryhmätila Csongrad, Nallinkatu 2, Raisio.
Tule ottamaan geokätköilyn salat haltuusi! Lajissa
haetaan toisten harrastajien piilottamia geokätköjä
gps-laitteen tai kartan avulla. Kätköjä on kaikkialla:
kaupungeissa, metsissä, saarissa ja rannoilla. Lajia
voi harrastaa useassa maassa. Kätköjen etsiminen
sopii kaikenikäisille ulkoilijoille. Liikunnan lisäksi
myös aivot saavat liikettä.
Kuva Tarja Aittala

Koulutuksessa opiskellaan teoriaa sisällä ja harjoitellaan etsintää ulkona.
Säänmukainen varustus, muistiinpanovälineet, myös älypuhelin ladattuna kannattaa
ottaa mukaan. Gps-laitteen saat käyttöösi koulutuksessa.
Kouluttaja tulee Suomen Ladusta. Koulutus on jäsenille maksuton.
Muut maksavat 10 euroa Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06 viite1038.
Ilmoittautuminen 28.3.2019 mennessä rinkka@raisionrinkka.fi ; 044 080 2430 Kaija.
*************************************************************

Iltaretki Raisionlahden lintutornille ke 17.4.2019
Kokoontuminen lintutornilla klo 17.30, p-paikka Nesteentien varrella
Tervetuloa tornille kaikki linnuista kiinnostuneet!
Jos sinulla on kiikarit tai kaukoputki, ota mukaan. Tornilla on myös lintuharrastajia
kaukoputkien kanssa ja he avustavat kevätmuuton tarkkailussa.
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Sydänviikko – luento ja kävely to 2.5.2019 klo 17 – 19
Luentopaikka: Yhdistystila Tornila, Tornikatu 9, Raisio eli Tornitalo, 1 krs,
sisäänkäynti takapihan puolelta
Tapahtuma on Raision Seudun sydänyhdistyksen ja Raision Rinkan yhteinen.
Aluksi dosentti, kardiologi Pekka Porela luennoi aiheesta:
’Sydämestä ottaa – onko kyse sydänviasta’.
Luennon jälkeen on tarjolla hedelmiä ja mehua. Ruokailun jälkeen lähdemme noin
tunnin kestävälle kävelylle lähimaastoon.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen su 28.4 mennessä rinkka@raisionrinkka.fi tai
puh 044 080 2430 Kaija. – Tulethan ajoissa paikalle!
*********************************************************************

Maastopyöräilyä Raisiossa – sunnuntaina 5.5.2019, kello 11-15
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. Tervetuloa maastopyöräilemään!
*********************************************************************

Yhdessä iltaretki - Virnamäen luontopolulle ke 15.5.2019
Kokoontuminen klo 18 Halistenkoskella, Valkkimyllynkuja 2, Turku
Retken alussa katselemme ja kuuntelemme koskea. Halistenkoski on Aurajoen
yhdestoista koski. Koskeen on rakennettu 1995 kalaporras.
Virnamäki on rautakautinen lehtomainen muinaisjäännösalue.
Sieltä tunnetaan mm. polttokenttäkalmisto ja rautakautinen asuinpaikka.
Teemme retken yhdessä Armonlaakson vaeltajien kanssa.
Raisiosta lähdemme klo 17.30 kaupungintalon edestä kimppakyydein.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 13.5. mennessä rinkka@raisinrinkka.fi
tai puh 044 080 2430 Kaija. Voit mennä myös suoraan kokoontumispaikalle
Valkkimyllynkuja 2, josta retkemme alkaa klo 18.
*********************************************************************

Jäsenilta/majatalkoot Pähkinämäessä
keskiviikkona 22.5.2019 kello 15 alkaen
Hyvä jäsen!
Sinulla on nyt oivallinen tilaisuus harrastaa
hyötyliikuntaa mm. puiden pilkkomista ja haravointia
hyvässä seurassa ja talkoohengessä.
Samalla voi tutustua yhdistyksemme jäseniin ja vaihtaa
kuulumisia.
Yhdistys tarjoaa pientä syötävää ja juotavaa!
Tervetuloa!
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Talkoissa 23.5.2018

Kevätretki la 18.5.2019: Isonevan soidensuojelualue ja Satakunnan

elämysrautatie; Lähtö 8.30 Raision kaupungintalolta, Nallinkatu 2
ja paluu samaan paikkaan klo 18.30 mennessä.
Isoneva sijaitsee vt 23:n varrella Porista Pomarkun suuntaan.
Suo on kooltaan 800 ha ja kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Alue on linnustoltaan ja kasvustoltaan arvokas.
Suolla kuljemme pitkospuilla ja maastossa n. 2,5 km:n verran.
Suokierroksen lisäksi retkeilemme kiskoja pitkin resiinalla Pomarkun
asemalta Kankaanpään suuntaan Veneskosken taukopaikalle
n.15 km. Taukopaikalla on makkaranpaistomahdollisuus.
Kuva Tarja Aittala
Retki toteutetaan kahdessa ryhmässä. Resiinaretki alkaa
Pomarkun asemalta. Ryhmän vaihto tapahtuu Veneskosken
taukopaikalla. Ryhmä 1 tekee ensin resiinaretken, pitää
tauon ja jatkaa suokierrokselle. Ryhmä 2 tekee ensin
suokierroksen, pitää tauon ja lähtee resiinoilla kiskoja pitkin
Pomarkun asemalle. Bussi kuljettaa välisiirtymät.
Käytössämme oleviin resiinoihin mahtuu 4 hlöä. Resiina
liikkuu sekä käsi- että jalkavoimin istuen "soutaen". Etapin
Kuva Tarja Aittala
puolivälissä tehdään vaihto, jotta jokainen pääsee kokeilemaan "soutamista".
Mukaan säänmukainen varustus, riittävästi evästä ja juotavaa. Istuinalusta ja
pitävät hansikkaat helpottavat resiinalla menoa. Paluumatkalla pysähdymme Porissa
tauolle paikkaan, jossa voi ruokailla omakustanteisesti.
Retken hinta jäseniltä 25 euroa, muilta 30 euroa ja alle 15-v. maksutta. Maksu
sisältää linja-autokuljetuksen sekä resiinavuokran.
Maksut maksetaan 13.5. mennessä Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06, viite 1038.
Ilmoittautuminen 10.5. mennessä rinkka@raisionrinkka.fi tai 044 080 2430 Kaija.
Retken vastuuvetäjänä toimii Tarja Aittala, jolta voit kysellä lisätietoja 044 085 1426
(mieluummin iltaisin). Ryhmäjako tehdään vastuuvetäjän toimesta.
Voit ilmoittautumisen yhteydessä esittää toiveen kumpaan ryhmään haluat
kuulua. Pomarkusta Veneskosken taukopaikalle reitti on hieman ylämäkivoittoinen
ja toiseen suuntaan vastaavasti jkv. alamäkeä.
********************************************************************************

Opastettu melontaretki Aurajoella su 9.6.2019 klo 10-14
Kokoontuminen Halistenkoskella, 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 opetuksen. Ilmoittautuminen ja tiedustelut ma 27.5. mennessä
s-postilla satu.eklund@gmail.com tai puh 050 575 3421.
Retkelle voidaan ottaa vain 8 henkilöä, joten ilmoittaudu nopeasti.
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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 2019 toimintakalenterissa on mm.
• Henkisen tuen kurssi 28.1., 30.1. ja 6.2. Aika ja paikka tarkentuvat myöhem.
• 16.1. klo 18.30 info Vapepan roolista öljyntorjuntatilanteessa ja
suuronnettomuudessa kaikille, paikka Turku (tarkentuu lähempänä).
Ilmoittautuminen 6.1. mennessä: www.lyyti.in/ot-info160119
• Lounaisrannikon Vapepa-seminaari (risteily) 30.3., ohjelma julkaistaan 25.1.,
ilmoittaut. 15.2. menn.: www.lyyti.in/Lounaisrannikon_Vapepaseminaari2019
• Etsintäharjoitus 11.4. Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.
Raision seudun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimikunta
Marjo Salonen, puheenjohtaja, 040 519 8168, marjo.salonen@somero.fi
Tarja Heinonen, sihteeri, 040 513 3603, tarja.heinonen4@gmail.com
Lähimmäisen apuna - viranomaisen tukena.

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

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. 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.
Kuva Juha Orvasto

Kiilopään Tunturimajat sijaitsee Inarin kunnassa 400 m luontoliikuntakeskus Suomen
Latu Kiilopään päärakennuksesta. Huoneistossa on takkatupa, keittiö, pesuhuoneWC ja sauna sekä parvi (huone) 26 m². Vuode-paikkoja on neljälle. Lisäksi parvella on
useita patjoja lattiamajoitusta varten.

Vuonna 2019 Kiilopään lomaosakkeet ovat varattavissa
viikoille 21, 27, 33, 45, 51
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Äkäslompolo, Nilirinne 4 A 3, 95070 Äkäslompolo,
Kiinteistö Oy Ylläskuningas Omistus on yhdessä
Janakkalan Ladun ja Jyväskylän Ladun kanssa. Ylläskuningas
sijaitsee Äkäslompolon Nilivaarassa. Äkäslompolon
palvelut ovat n. kilometrin etäisyydellä. Ylläksen rinteisiin
on n. 4 kilometriä. Huoneistossa on takkatupa, pesuhuone,
sauna ja WC, 33 neliötä ja parvi 12 neliötä. Tuvassa on
kaksi vuodepaikkaa (sänky ja vuodesohva) ja parvella 3 patjaa.

Kuva Timo Virta

Äkäslompolon ’Ylläskuningas’ lomaosake on varattavissa vuonna 2019
viikot 4, 19, 22, 25, 28, 31, 40, 43, 46, 49, 52

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.
Kuva Paula Hellman
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 2019 Rukan lomaosake on varattavissa viikoille 6, 46
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.
Terveisin Timo Virta – otan mielelläni vastaan huoneistoja koskevia palautteita.
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Retkeilyvälineitä vuokrattavana
Raision Rinkan, Suomen Ladun sekä sen muiden
jäsenliittojen jäsenenä voit vuokrata käyttöösi
retkeilyvälineitä.
Välinevuokrausta hoitaa
Pentti Mirtti, puhelin 040 556 3819,
sähköposti penmirt@gmail.com
Retkikeitin

Välinevuokra maksetaan Raision Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06, viite 1009.
Huomaa viite!

Vuokrattavat välineet ja niistä perittävät vuokrat
Väline
Rinkka

Vuokra
4 euroa/ vrk

Vaellusteltta

6 euroa/ vrk

Huvilatelttakatos

20 euroa/vrk

Laavu

4 euroa/vrk

Retkikeitin
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 2019
Ti 1.1.

Uudenvuoden päivän kävely klo 13 lähtö Kerttulasta Pähkinämäkeen
Majalla on tarjolla pientä suolaista ja makeaa. Aloita vuosi liikkuen!

Ti 8.1.
Sauvakävelyt jatkuvat tiistaisin klo 10 Tasalasta (sivu 8)
La 26.1. Ohjattu lumikenkäily -tapahtuma (sivu 7)
La 2.2.
’UlkonaKuinLumiukko’- tapahtuma Friisilässä (sivu 7)
Su 10.2. Luistelu/hiihto/kävely -tapahtuma Naantalissa (sivu 9)
Pe 15.2. Täydenkuun retriitti Kuhankuonolla (sivu 8)
Su 17.2. Matka Huovinhiihtoon -laturetkelle Säkylänharjulle (sivu 9)
Su 3.3.
Hiihto/kävelyretki Littoistenjärvelle (sivu 9)
Ti 5.3.
Pöllöretki (sivu 9)
To 14.3. Rinkan sääntömääräinen kevätkokous (sivu 10)
Su 31.3. Perheretki Metsämörrin maailmaan, Friisilässä (sivu 10)
Ti 2.4.
Kävely Kerttulasta. Tämän jälkeen kävelyt lähtevät eripaikoista (sivu 8)
Ti 2.4.
Koulutus- Geokätköily tutuksi kurssi (sivu 10)
Su 7.4.
Yhdessä lapset/aikuiset Friisilään (sivu 9)
Ke 17.4. Iltaretki Raisionlahden lintutornille (sivu 10)
Ke 1.5.
Toukokuisen pyöräilyn aloitusretki Nautelankoskelle (sivu 8)
To 2.5.
Sydänviikko – luento ja kävely (sivu 11)
Su 5.5.
Maastopyöräilyä Raision ABC-ltä (sivu 11)
Ke 15.5. YHDESSÄ iltaretki Armonlaakson vaeltajien kanssa (sivu 11)
La 18.5. Rinkan kevätretki (sivu 12)
Ke 22.5. Jäsenilta ja majatalkoot Pähkinämäessä (sivu 11)
Su 9.6.
Opastettu melontaretki Aurajoella (sivu 12)
Suunnistuskauden avaus Raisiossa – kesäkuu 2019
Osallistumme Raisiossa tai Raisiota lähellä järjestettävään suunnistustapahtumaan. Tarkka
päivä ja paikka eivät ole vielä tiedossa. Tiedot julkaistaan lähempänä kesää
https://www.raisionrinkka.fi verkkosivuilla. Tiedustelut pirjo.haapanen@dnainternet.net

* Puheenjohtajan tervehdys ja matka Pärnuun 30.5.-1.6. (sivu 3-4)
* Toimintasuunnitelma ja tapahtumat vuodelle 2019 (sivut 4-6)
* Jäsenmaksut vuodelle 2019, jäseneksi liittyminen ja jäsenedut (sivu 7)
* Kiilopään, Äkäslompolon ja Rukan lomaosakkeet – (sivut 13 - 14)
* Vapepa – vapaaehtoinen pelastuspalvelu (sivu 13)
* Vuokrattavat retkeilyvälineet (sivu 15)
Raision Rinkan tapahtumista tiedotamme myös paikallisissa lehdissä,
Raisio Tiedottaa ja Rannikkoseutu. Katso tietoja https://www.raisionrinkka.fi
Käy tykkäämässä facebookissa Raision Rinkkaa! Päivitämme sivuille ajantasaista tietoa
Rinkan tapahtumista ja toiminnasta.
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