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RAISION RINKKA RY – LIIKUNNAN PUOLESTA JO VUODESTA 1979
Raision Rinkka r.y.:n johtokunta ja toimihenkilöt vuonna 2020
Puheenjohtaja
Armi Laamanen
armi.laamanen@gmail.com

Verkkoviestintävastaava
Tarja Aittala
tarja.aittala@gmail.com

Sihteeri, jäsensihteeri
Kaija Virtanen
kaija.ann2011@gmail.com

Varapuheenjohtaja, kalusto- ja
välinevuokraus, majaisäntä
Pentti Mirtti, penmirt@gmail.com

Jäsen, Lauri Alijunnila
lauri.alijunnila@gmail.com

Jäsen, Pirjo Haapanen
pirjo.i.haapanen@dnainternet.net

Jäsen, Satu Eklund
satu.eklund@gmail.com

Jäsen, Ilse Leppäranta
ilse.lepparanta@gmail.com

Jäsen, Vapepa hälyttäjä, yhteyshenkilö
marjo.salonen@somero.fi

Jäsen Mirkka Karikoski
mirkkakarikoski@hotmail.com

Varajäsen, Heli Paasonen
heli.paasonen1@gmail.com

Varajäsen, Hannu Salonen
hannu.salonen@k-rauta.fi

Lomaosakevuokraus Timo Virta, timo.virta@dnainternet.net
Taloudenhoitaja Margit Lind-Hiltunen, margit.lind-hiltunen@raisio.fi
Lasten ja nuorten toiminnasta vastaava Reija Koivu reija.koivu@gmail.com

Raision Rinkka r.y.:n
Postiosoite: Hurstipolku 5 A 5,
21200 Raisio (puh. 040 072 1485)

Sähköposti: rinkka@raisionrinkka.fi
Kotisivut: www.raisionrinkka.fi

Pankkitili: FI60 5710 5210 0009 06
Raision Rinkka on facebookissa.
Käytä maksaessasi aina viitenumeroa.
Käy tykkäämässä! Saat ajantasaista
Viitenumerot kyseisen aiheen kohdalta. tietoa Rinkan toiminnasta.
Kansikuvassa
➢ 5.11.2019 tiistaikävelijät Raisionjoen rannalla,
➢ 19.9.2019 Yhdessä retkellä Ruissalon Kolkannokassa,
➢ 7.9.2019 syysretkellä Hiunjärven luontopolulla ja makkarat paistuivat
Hierkonpolulla.
Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen
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Puheenjohtajien terveiset
Raision Rinkan 40 v. juhlavuosi on takana ja hienosti hoidetut 40 tapahtumaa saatiin
järjestettyä. Iso kiitos siitä ahkerille johtokunnan jäsenille ja kaikille tapahtumiin
osallistuneille.
Rinkan 40 v. synttärijuhlat järjestettiin Hintsan vintillä 19. lokakuuta ja mukana oli
ilahduttavan paljon osallistujia. Tarjolla oli hyvää ruokaa, mielenkiintoista ohjelmaa
Rinkan historiasta ja lopuksi vielä tanssimusiikkia. Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa!
Uusi vuosi tuo uudet kujeet ja puheenjohtaja
Mirkka Karikoski halusi siirtää puheenjohtajan
nuijan eteenpäin. Syyskokouksessa 14.
marraskuuta uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
Armi Laamanen. Armi on luvannut säilyttää
vanhat toimivat tapahtumat ja ottaa myös
mielellään vastaa ideoita uusista tapahtumista.

Vierivät kivet eivät sammaloidu.
Pidetään itsemme liikkeellä!

Hyvää vuotta 2020!

Johtokunnan uusi pj Armi Laamanen
ja väistyvä pj Mirkka Karikoski.

toivottavat Mirkka ja Armi

Kuva Tarja Aittala

*********************************************************************
Hyvä jäsen, Ilmastoteot ovat pieniä tekoja. Raision Rinkka lopettaa
jäsentiedotteiden postittamisen vuoden 2021 alusta lähtien. Tällöin jäsentiedotteet
julkaistaan vain sähköisessä muodossa yhdistyksen
verkkosivuilla https://raisionrinkka.fi.
Sinulla on kuitenkin vuonna 2021 mahdollisuus tilata
erikseen postitse toimitettava jäsentiedote.
LUONTO KIITTÄÄ
Mikäli haluat v.2021 jäsentiedotteen postitse, pyydä
tiedote sähköpostilla rinkka@raisionrinkka.fi
tai puhelimitse 044 080 2430 Kaija, jäsensihteeri
*********************************************************************

Lounais-Suomen latualueen eli LoLan yhteinen
pyöräilyviesti poljetaan touko-kesäkuulla
Pyöräviesti poljettiin ensimmäistä kertaa v. 2019. Tapahtuma sai
hyvän vastaanoton alueen yhdistyksissä ja se päätettiin toteuttaa
tänäkin vuonna. Tarkemmat päivät ja etapit tarkentuvat alkuvuoden Lola-maskotti kulki
aikana. Seuraa viestintää https://raisionrinkka.fi/ajankohtaiset/
mukana koko
Tietoa Facebookissa: Lounais-Suomen latualue ja Raision Rinkka.
viestin.

Tervetuloa mukaan viestipyöräilyyn!
3

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Raision Rinkka r.y.
Raision Rinkka jatkaa toimintaansa Suomen Latu ry: n jäsenyhdistyksenä Raisiossa ja
lähiympäristössä retkeilyn ja muun koko perheen luonnossa tapahtuvan kunto- ja
virkistysliikunnan edistämiseksi. Toiminnassa ja tapahtumissa huomioimme Suomen
Ladun YHDESSÄ teemaa. 2020 Sydänliiton kanssa ’polulle sydämellä’ teemalla.
Toiminta-alueet
• retkeily ja liikunta
• järjestötoiminta
• viestintä
Toiminnan kohderyhmät
• jäsenistö
• lapset, nuoret ja perheet
• Vapepa- Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu
• yhteistyö
Yhdistyksen sisäinen
toiminta
• johtokunnan kokoukset
• jäsenhankinta ja -huolto
• retkeilyvälineiden
/lomaosakkeiden
vuokraus
Yhdistyksen ulkoinen
toiminta
• Vapepa= Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu
• yhteistyö latuyhdistysten
ja muiden toimijoiden k.
• yhteistyö Raision
kaupungin kanssa
• Hulvelan asukkaiden
ulkoiluttaminen
Viestintä
• verkkosivut ja facebook
• blogi ja palautekanavat
• jäsentiedote
• Raisio Tiedottaa lehti
• Rannikkoseutu lehti
• kaupungin verkkosivut

Tavoitteet
• ottaa käyttöön uusia
liikuntamuotoja ja
toimintatapoja
• jatkaa hyviksi todettuja
Tavoitteet
• saada uusia jäseniä
• jäsenten ’huolto’
• toimiva Vapepa ryhmä
• yhteistyön ylläpito

Toimenpiteet
• kaikille retkiä/ tapahtumia
• kävelyt ja pyöräilyt
• toimivat verkkosivut ja
muu viestintä
Toimenpiteet
• jäsenetuudet esille
• perheille tapahtumia
• mainostetaan Vapepaa
• järjestetään yhteisiä retkiä

Tavoitteet
• toimivat kokoukset
• positiivinen ote jäseniin
• hyvät retkeilyvälineet
• toimivat lomaosakkeet
ja viikkojen
mainostaminen
Tavoitteet
• toimiva Vapepa ryhmä
• yhteiset retket ja
tapahtumat
• hyvä, toimiva suhde
kaupungin kanssa
• sovittu määrä
ulkoiluttajia paikalla

Toimenpiteet
• selkeät asiakirjat
• tapahtumia kaikille
• jäsenille etuja
• pidetään retkeilyvälineet,
osakehuoneistot kunnossa
• markkinoidaan vuokrausta
Toimenpiteet
• tiedotetaan Vapepa
ryhmästä ja kerrotaan
koulutuksista
• osallistutaan tapahtumiin
ja talkoisiin
• vastuuhenkilön ja
ulkoiluttajien viestintä

Tavoitteet
• ajantasainen viestintä
jokaisessa kanavassa
• kerätä palautteita
tapahtumista
• yhdistyksen näkyvyys
viestinnän avulla

Toimenpiteet
• vastuuhenkilöt hoitavat
• nopea vastaus palautteista
ja palautteiden kautta
toiminnan kehittäminen
• mainostetaan toimintaa ja
tapahtumia
• jäsentiedote kirjastoon
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Järjestötoiminta
• Suomen Ladun
kokoukset
• L-S latualueen kokoukset
ja muu toiminta
Koulutus
• muiden koulutukset ja
kurssit
• omat kurssit, koulutukset
Hallinto
• kevät -ja syyskokoukset
• yhdistyksen sääntöjen
mukainen toiminta
• hallinnosta vastaavat
johtokunta, toimihenkilöt
Toimintapisteet
• Pähkinämäen ulkoilumaja ja varaustupa
• toimistotila ja retkeilyvälineiden vuokrauspiste
• lomaosakkeet Kiilopäällä,
Äkäslompolossa, Rukalla
• Pajupilli, luontonäyttely
Talous
• jäsenmaksut
• varainhankinta
• korvaukset palveluista
• avustukset/lahjoitukset

Tavoitteet
• vaikuttaa ja olla
aktiivinen Ladun ja
latualueen kokouksissa,
tapahtumissa
Tavoitteet
• osallistua koulutuksiin
ja kursseihin
• järjestää kursseja
Tavoitteet
• saada jäsenet mukaan
kevät- ja syyskokouksiin
• yhdistyksen säännöt
tutuiksi johtokunnalle
• toimiva henkilöstö’
Tavoitteet
• pitää paikat kunnossa
niin ulkoilumajalla kuin
toimistotiloissa
• saada vuokraajat
lomaosakkeille ja
retkeilyvälineille
• näkyvyyttä näyttelylle
Tavoitteet
• talous tasapainossa
• jäsenmaksut
kohtuullisina
• ottaa osaa talkoihin

Toimenpiteet
• osallistutaan ja ideoidaan
• kerrotaan päätöksistä
• toteutetaan päätökset
• järjestetään tapahtumia
Toimenpiteet
• informoidaan saatavilla
olevista kursseista
• tilanteet huomioiden
Toimenpiteet
• kiinnostava esitys
kokousten yhteyteen
• tutustutaan sääntöihin
• säännöt verkossa
• hoidetaan sovitut ’työt’
Toimenpiteet
• siivoustalkoot
• huolehtiva majaisäntä ja
muu henkilöstö
• tiedottaminen vapaista
viikoista/ retkeilyvälineistä
• Pajupillin esite
verkkosivuille
Toimenpiteet
• tarkka ja hyvä kirjanpito
• menoista ja tuloista
asialliset tositteet
• anotaan avustuksia

Toimintasuunnitelma - tapahtumat 2020, Raision Rinkka
Kuukausi Tapahtuma
tammi
Uudenvuoden hiihto/kävely (ke 1.1.)
Tiistain kävelyt alkavat (ti 7.1.), Kylmäuinti alkaa (12.1.)
Lumikenkäily – tapahtuma (la 25.1.)
helmi
Täydenkuun retriitti Haunisten altaalle (pe 7.2.)
L-S latualueen koulutus: Vapaaehtoistoiminta
jäsenyhdistyksessä, 1.osa (la 8.2 – su. 9.2)
L-S latualueen puheenjohtajien ilta (ke 26.2.)
maalis
Pöllöretki Raisionjokilaakson luonnosuojelij. k. (3.3.)
Suomen Ladun luottamushenkilöiden koulutus (la 7.3.)
Rinkan sääntömääräinen kevätkokous (ke 11.3.)
huhti
Eräruokakurssi (la 4.4.)
Iltaretki Raisionjokilaakson luonnons. kanssa
Raisionlahden lintutornille (ke 15.4.)
Suomen Ladun kevätkokous (25.-26.4.)
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Kohderyhmä
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
johtokunta/toimih.
puheenjohtajat
kaikki
johtokunta/toimih.
jäsenet
kaikki
kaikki
johtokunta/toimih.

touko

kesä
heinä
elo

syys

loka

marras
joulu

Toukokuisen pyöräilyn aloitusretki (pe 1.5.)
Sydänviikko – tapahtuma (3. – 10.5.)
Iltaretki Armonlaakson vaeltajien kanssa (to 7.5.)
Rinkan kevätretki (la 16.5.)
Talkoot Pähkinämäen majalla (ti 19.5.)
Helatorstain vaellus (21.5. -24.5.)
Lola pyöräily – touko -, kesäkuun vaihde
Kesäteatteriin yhdessä Armonlaakson vaeltajien kanssa
…… lomaillaan ….
Maanantaisin pyöräillään elokuussa
Tiistain kävelyt jatkuvat (ti 4.8. alkaen)
L-S latualueen koulutus: Vapaaehtoistoiminta
jäsenyhdistyksessä, 2 osa (la 22.8.)
Mobiilikuvausretki lähiluontoon (ti 25.8.)
Nuku yö ulkona/retkeilyä (la 29.8.)
Pyöräilyn päätösretki (ke 2.9.);
Rinkan syysretki (la 5.9.)
Vapepa tutuksi – tapahtuma
Kullaanpolku ’polulta polulle’ polkuretki (su 27.9.)
L-S latualueen syyskokous Porissa
Suunnistusta ja kompassi tutuksi (la 10.10.)
Suomen Ladun syyskokous (24 -25.10.)
Pitempi patikkaretki Ruissaloon (su 8.11.)
Rinkan sääntömääräinen syyskokous (ti 10.11.)
Puuroretki Pähkinämäen majalle (ke 9.12.)
Tiistain kävelyt jäävät joulutauolle (ti 15.12.)

Raision Rinkan jäsenmaksut vuonna 2020

kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
johtokunta/toimih.
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
johtokunta/toimih.
kaikki
johtokunta/toimih.
kaikki
jäsenet
perheet
kaikki

• 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.
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Talvi-/kylmäuinti alkaa su 12.1.2020 klo 16.30 – 18
Saaronniemen Saukkojen saunalla, Tammirannantie 39, Turku
Avannossa pulahtaminen on terveysliikuntalaji. Kylmässä vedessä verenpaine aluksi
kohoaa, mutta perusverenpaineen on havaittu laskevan
säännöllisen talviuinnin avulla.
Saunamaksu on 5 euroa. Varaa käteistä!
Lisätietoja s-postilla armi.laamanen@gmail.com
tai puh 040 072 1485 Armi
Ohjeita Suomen Latu, talviuimarinohjeet
https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoile/talviuinti

**********************************************************
Ohjattu lumikenkäretki Friisilässä la 25.1.2020 klo 11 – 13
Kokoontuminen klo 10.50 Friisilän pihalla, Hulvelankatu 35, Raisio
Lumikenkäily on kaikenikäisille ja – kuntoisille soveltuva helppo ja hauska ulkoilulaji.
Kenkäilijää ei rajoita valmiit reitit. Välineillä voi liikkua
kaikissa olosuhteissa. Ohjatulla lumikenkäretkellä
tutustutaan lumikenkiin ja niillä kulkemiseen poluilla
ja polkujen ulkopuolella, metsässä. Lumikenkiä on
lainattavissa rajoitettu määrä, joten omia lumikenkiä
ei välttämättä tarvitse olla. Huomaa sään mukainen
varustus ja vähintään puolipitkällä varrella olevat
jalkineet/säärystimet. Yhdistys tarjoaa lämmintä mehua.
Lumikenkäiijät 10.2.2018
Retken ohjaa Ilpo Vuori (Ulkoiluohjaaja/Suomen Ladun ohjaajarekisteri).
Tiedustelut ja ilmoittautuminen tiistaihin 22.1.2020 mennessä
s-postilla rinkka@raisionrinkka.fi tai puh 044 080 2430 Kaija
Mainitse ilmoittautuessa, tarvitsetko lainalumikengät.
*********************************************************************

Täydenkuun retriitti Haunisten altaalla pe 7.2.2020
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. Almanakan mukaan täysikuu on 9.2.2020.
Retriitti eli retretti on vetäytymistä ja hiljentymistä.

Tämä retki keskittyy illan hämärässä
talviseen luontoon.
15.2.2019 Retriittiretki Kuhankuonolla

Tiedustelut ja ilmoittautuminen ma 3.2.2020 mennessä rinkka@raisionrinkka.fi tai
puh 044 080 2430 Kaija. Lähdemme klo 18 retriittiretkelle kimppakyydein.
Voit mennä myös suoraan Haunisten altaan p-paikalle, josta retki alkaa klo 18.15.
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Sauvakävelyt ja pyöräilyt 2020
Tiistain sauvakävelyt – kaikille avoimet
kävelyt jatkuvat klo 10 seuraavasti:
7.1 – 24.3 Raision tori, Tasala
31.3. Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 2
7.4. Jennin tupa Honkak 3, Petäsmäki
14.4. Krookilan piha, Krookilankuja 40
21.4. Ihalan kenttä, Tupatie 3
28.4. Huhkon kartano, Huhkontie 16
5.5. Kallastenkadun P-paikka,
Ylönpuolentien & Kallastien risteys
Kävelijät 27.8.2019 menossa…
12.5. Raision venesatama, Hahdenniementie
19.5. Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4 ja 26.5. Friisilän piha, Hulvelankatu 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 perjantaina 1.5. klo 15.
Tutustumme lähiseutuun polkemalla pyöräteitä ’rauhallista ’ vauhtia. Huomioi, että
Rinkan pyöräilyissä polkijalla pitää olla kypärä päässä. Ota mukaan pyörääsi sopiva
sisäkumi ja juomaa. Retkeen kuluu aikaa n. 2,5 tuntia.

Lisäksi poljetaan maanantaisin
4.5, 11.5, 18.5 ja 25.5 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 19.8.2019 tauolla Halistenkoskella

***********************************************************
Pöllöretki tiistaina 3.3.2020 - 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 kimppakyydein klo 17.30.
Tiedustelut rinkka@raisionrinkka.fi tai
puh 044 080 2430 Kaija

Pöllöretki 5.3.2019 Ruissalossa
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Kokouskutsu - kevätkokous ke 11.3.2020
Raision Rinkka r.y.:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
klo 19 alkaen Raision kirjaston Raisio huoneessa, Eeronkuja 2, Raisio
Esillä on sääntöjen määräämät asiat (toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2019).
Ennen kokousta klo 18 alkaen biologi Kauko Häkkilä näyttää kuvia ja kertoo
yöperhosista.

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

Eräruokaa avotulella kurssi la 4.4.2020 klo 10 -16
Pähkinämäen majan laavun luona, Santalantie
Kurssin tarkoituksena on, että teemme kaiken yhdessä
ryhmänä valmistelutöistä jälkien siivoamiseen saakka.
Päivä alkaa tiilivalmisteisen tulisijan kokoamisella ja
tulen teolla. Valmistamme ruokaa ainakin lihasta ja
kalasta sekä kasviksista. Kokeilemme lisäksi,
onnistummeko paistamaan leivän padassa tai kattilassa.
Jälkiruuaksi nautimme jonkin erähenkisen makean
palan nokipannukahvien keittoa unohtamatta.
Kurssin hinta on 15 euroa osallistujalta. Maksu sisältää ruoka-aineet ja opetuksen.
Maksut maksetaan 1.4. mennessä Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06, viite 1038.
Tiedustelut ja kurssin onnistumisen kannalta sitovat ilmoittautumiset su 29.3.
mennessä sähköpostilla satu.eklund@gmail.com tai puh. 050 575 3421.
Kurssille otetaan 8 asiasta innostunutta ruoanvalmistajaa. Ilmoittautuneet saavat
huhtikuun alussa sähköpostiinsa erillisen ohjelman ja ajo-ohjeet kurssipaikalle.
Kurssiterveisin Satu Eklund

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

Sydänviikon iltaretki ke 6.5.2020 yhdessä
Raision Seudun Sydänyhdistyksen kanssa
Kokoontuminen klo 17 Raision ABC-aseman pääovien edessä, Piilipuunk 2,
Sydänviikkoa vietetään tänä vuonna retkeilyn teemalla. Suomen Latu ja Suomen
Sydänliitto ovat sopineet valtakunnallisesta yhteistyöstä myös vuonna 2020.
Raision Seudun Sydänyhdistys ja Raision Rinkka patikoivat yhdessä iltaretkelle
Kullaanvuorelle. Retken kohokohta on sydänystävällisten eväiden nauttiminen
keväisessä ulkoilmassa. Ota mukaan juomaa. Rinkka tuo retkeen osallistuville
hedelmiä.
Lähdemme yhdessä klo 17 kulkemaan polkuja pitkin Kullaanvuorelle.
Retkelle ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
Tervetuloa mukaan!
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Iltaretki Raisionlahden lintutornille ke 15.4.2020
Kokoontuminen lintutornilla klo 17.30
Huom! P-paikka autoille on 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.
********************************************************************

Iltaretki – Karpanmäen -Tuorlan luontopolulle to 7.5.2020
Kokoontuminen klo 18 Tuorlan Majatalon P-paikalle, Tuorlantie 1 E, Kaarina
Karpanmäen lehto on kasvistoltaan vanhaa
metsää. Lehdoissa voi havaita kiinnostavia
kasvilajeja mm. pähkinäpensaan ja
lehtokuusaman.
Tammi, metsälehmus ja vuorijalava ovat osa
alueen puulajistoa. Sini- ja valkovuokkojen lisäksi
polun varren kalliokedoilla kasvaa kalliokieloa.
Sinivuokkoja luontopolulla 13.10.2019

Monipuoliseen linnustoon kuuluvat mm. sirittäjä, kultarinta, pikkutikka, mustarastas
ja hippiäinen. Luontopolun lisäksi tutustumme myös Peikkopolkuun

Teemme retken YHDESSÄ Armonlaakson Vaeltajien kanssa.
Raisiosta lähdemme 17.20 kaupungintalon edestä kimppakyydein.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 4.5.2020 mennessä rinkka@raisionrinkka.fi
tai puh 044 080 2430 Kaija. Voit mennä myös suoraan kokoontumispaikalle,
Tuorlantie 1 E, Kaarina, josta retkemme alkaa klo 18.
*********************************************************************

Jäsenilta ja talkoot Pähkinämäen
majalla tiistaina 19.5.2020 klo 15 alkaen
Hyvä jäsen!
Sinulla on nyt oivallinen tilaisuus harrastaa
hyötyliikuntaa mm. puiden pilkkomista ja
haravointia hyvässä seurassa talkoohengessä.

Yhdistys tarjoaa pientä syötävää ja juotavaa!
Tervetuloa!

22.5.2019 talkoissa tapahtui
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Kevätretki Ritajärven luonnonsuojelualueelle
lauantaina 16.5.2020
Lähtö 8.00 Raision kaupungintalolta, Nallinkatu 2.
Paluu samaan paikkaan n. klo 18.00 mennessä.
Yhdistyksen kevätretki suuntautuu tänä vuonna Pirkanmaalle,
Vammalan, Häijään ja Kiikoisten taajamien ytimessä sijaitsevalle
Ritajärven luonnonsuojelualueelle. Luonnonsuojelualue
perustettiin v. 2015. Alue on suosittu ja valittu v. 2017 vuoden
retkipaikaksi. Nyt suosittua kohdetta on mahdollisuus lähteä
kokemaan Rinkan matkassa!
Ritajärven alue on pienten erämaisten metsäjärvien ja niiden
Kuva Retkipaikka.fi
laskupurojen varsien yhtenäinen ja vaihteleva kokonaisuus.
Puuston rakenne on luonnontilaisen kaltaista ja monimuotoista. Alueella on myös
kivikkoa ja siirtolohkareita. (Lähde: visitsastamala.fi)
Suuntaamme alueelle, jossa luontopolut kulkevat Valkeajärven, Alinen Ritajärven
ja Ylinen Ritajärven rannoilla ja tuntumassa. Patikoimme kahdessa ryhmässä:
toinen ryhmä kiertää pidemmän ja toinen lyhyemmän kierroksen.
Tarkemmat reittikuvaukset löytyvät retkipaikka.fi-sivustolta.
Huomioitavaa! Lyhintä ajoreittiä matkaa on n. 135 km/suunta.
Tauotamme bussissa istumista pitämällä jaloittelutauot sekä
meno- että paluumatkalla. Päivä on pitkä ja varmasti antoisa,
mutta aivan tarkkaa paluuaikaa ei voi luvata liikenteestä,
alueen muista retkeilijöistä ja pitkästä matkasta johtuen.
Paluuaika on tavoiteaika. Pukeudu säänmukaisesti, varaa
riittävästi juomaa ja evästä koko päivän retkeä varten!
Reppuun myös istuinalusta, kamera, kiikarit ja mitä muuta koet
tarvitsevasi. Sama bussi on käytössämme koko matkan ajan.
Lisätietoja retken vastuuohjaajalta Tarja Aittalalta
tarja.aittala@gmail.com tai 044 085 1426 (miel. iltaisin).
Retken hinta: Jäsenet 25 €, muut 30 € (sis. bussimatkat).
Alle 15-v. maksutta. Maksu maksetaan 12.5. mennessä
Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06, viite 1038.
Ilmoittautumiset 9.5.mennessä rinkka@raisionrinkka.fi
tai puh 044 080 2430 Kaija
Kohdetietoa: Kartta Visitsastamalan verkkosivuilla

Kuva Retkipaikka.fi

Retkikuvahaaste!
Jos haluat ottamiasi kuvia
julkaisuun myöhemmin
tehtävää koostetta varten,
niin toimita 1-2 kuvaa
retken jälkeisen viikon
aikana s-postiin
raisionrinkka@gmail.com
Mainitse viestissä, jos et
halua kuvan oheen
nimeäsi.

https://www.visitsastamala.fi/ritajarven-luonnonsuojelualue/
Alueen kuvaus Retkipaikan verkkosivuilla
https://retkipaikka.fi/ritajarven-luonnonsuojelualue-sastamala/#alinenritajarvi
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Näin yhdistys käsittelee henkilötietojasi
EU: tietosuojadirektiivi tuli voimaan 5/2018 ja toi tullessaan
velvoitteita myös yhdistyksille. Yhdistyksellä on mm. lakisääteinen velvollisuus
kertoa jäsenilleen mitä henkilötietoja kerätään, kenen toimesta ja mitä varten.
Johtokunta hyväksyi 27.11.2019 jäsenistölle tarkoitetun tietosuojaselosteen. Sen
lisäksi johtokunnan jäsenille, varajäsenille ja muille toimijoille on selvitetty
tietosuojan merkitys ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä sisäinen ohje.
Tietosuojaseloste on luettavissa https://raisionrinkka.fi/yhdistys/.
Varsinaista jäsenrekisteriä ylläpitää Suomen Latu, joka on rekisterinpitäjänä
laatinut sitä koskevan tietosuojaselosteen. Se on luettavissa
https://www.suomenlatu.fi/ota-yhteytta/tietosuojaselosteet.
Yleistä: Raision Rinkka sitoutuu toiminnassaan suojaamaan jäsentensä
henkilötietoja ja kunnioittamaan heidän yksityisyyttään. Henkilötietoja kerätään
ja käsitellään yhdistyksen tapahtumien ja vuokraustoiminnan (lomaosakkeet,
retkeilyvälineet ja ulkoilumaja) toteuttamiseen, viestintään, tapahtumien
kehittämiseen, tapahtumista raportointiin, laskutukseen, perintään sekä muihin
tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
Mitä tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen?
Henkilötietoja kerätään retkille, tapahtumiin, vuokraukseen ja tms. toimintaan
osallistuvilta. Tapahtumasta tai toiminnasta riippuen tietoina kerätään henkilön
nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, allergiatiedot ja mahdollisia muita
tarvittavia tietoja. Tiedot luovuttaa henkilö itse esim. ilmoittautuessaan tiettyyn
tapahtumaan. Tietojen vastaanottaja on henkilötietojen käsittelijä, esim.
jäsensihteeri, retkiohjaaja tai vuokrakohteen vuokrauksesta vastaava henkilö.
Mitä annetuille tiedoille tapahtuu?
Tiedot hävitetään tapahtuman tai muun toiminnan jälkeen poistamalla sähköinen
tiedosto käsittelijän toimesta hänen tietokoneeltaan tai älylaitteeltaan. Paperilla
olevat tiedot silputaan tai poltetaan käsittelijän toimesta. Maksullisesta toiminnasta
toimitetaan käsittelijän toimesta tiedot kirjanpidollisia toimia varten
taloudenhoitajalle. Tietoja ei luovuteta muualle. Arkaluontoiset tiedot hävitetään
heti, esim. ruokailua varten annetut allergiatiedot.
Mistä voi tarkistaa omia tietojansa?
Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi, pyytää korjausta tai tietojen poistamista.
Yhdistyksen toimintaan liittyvien tietojen osalta ota yhteyttä
jäsensihteeri Kaija Virtaseen tai hänen varahenkilöönsä Pirjo
Haapaseen (yhteystiedot sivulla 2).
Mikäli haluat tarkistaa jäsenrekisterin tiedot, ota yhteyttä Suomen
Latuun jasenpalvelu@suomenlatu.fi.
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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. Hälytysryhmässämme
on aina tarvetta ja tilaa uusille etsijöille. 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 2020 toimintakalenterissa on mm.
• keväällä taajamaetsintäharjoitus
• 26.4. maakunnallinen yhteistoimintaharjoitus Tessa
• 27.8. koulutusilta ja rentoa yhdessäoloa
• lokakuussa maastoetsinnän peruskurssi
Raision seudun Vapaaehtoisen pelastuspalvelu:
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 2020 Kiilopään lomaosakkeet ovat varattavissa
viikoille 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53
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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 2020
viikot 6, 9, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 45, 48, 51

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 2020 Rukan lomaosake on varattavissa viikoille
3 ja 40
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 Ladun muiden jäsenliittojen
jäsenenä voit vuokrata käyttöösi retkeilyvälineitä.
Välinevuokrausta hoitaa Pentti Mirtti, puhelin 040 556 3819,
sähköposti penmirt@gmail.com
Välineet noudetaan Friisilän verstaiden pihapiirissä olevasta
varastosta (Hulvelankatu 35 Raisio). Huom. ajo-ohje: Hesburgerin
liikennevaloista noin 300 m Hulvelankatua, josta vasemmalle
Innanmaankadulle. Innanmaankadulta oikealle Tuulilantietä pitkin
noin 100 m, kivinavetan päädystä ja punaisen makasiinin välistä
ajo vanhaan pihapiiriin.

Melontaliivi

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

Vuokrattavat välineet ja niistä perittävät vuokrat
Väline
Rinkka

Vuokra
4 euroa/ vrk

Vaellusteltta

6 euroa/ vrk

Huvilatelttakatos

20 euroa/vrk

Laavu

4 euroa/vrk

Retkikeitin

2 euroa/ vrk
3 euroa viikonloppu
6 euroa/ vrk

Ahkio

Vuokra
20 euroa/viikko
+lisä vrk 2euroa
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
Suksiboksi - vanha
3 euroa/vrk
20 euroa/viikko
uusi
4 euroa/vrk
25 euroa/viikko
Kanootti - kajakki
10 euroa/viikonloppu
30 euroa/viikko
Puolijoukkueteltat/kamina 10 euroa/vrk
30 euroa/viikko
Vaellussukset
4 euroa/vrk
15 euroa/viikko
Lumikengät
4 euroa/vrk
15 euroa/viikko
Melontaliivi Baltic
2 euroa/vrk
10 euroa/viikko+lisä vrk 1e
Huom! Välineet on palautettava puhtaina, kuivina ja ehjinä.

Ahkiot

Vaellusteltta
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Lumikengät

Tulevia tapahtumia kevätkaudella 2020
Ke 1.1.

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

Ti 7.1.
Sauvakävelyt jatkuvat tiistaisin klo 10 Tasalasta (sivu 8)
Su 12.1. Talvi-/kylmäuinti alkaa (sivu 7)
La 25.1. Ohjattu lumikenkäretki Friisilässä (sivu 7)
Pe 7.2.
Täydenkuun retriitti Haunisten altaalla (sivu 7)
Ti 3.3.
Pöllöretki yhdessä Raisionjokilaakson luonnonsuojelijoiden k. (sivu 8)
Ke 11.3. Rinkan sääntömääräinen kevätkokous (sivu 9)
Ti 31.3.
Kävely Kerttulasta. Tämän jälkeen kävelyt lähtevät eripaikoista (sivu 8)
La 4.4.
Eräruokaa avotulella kurssi Pähkinämäen laavun luona (sivu 9)
Ke 15.4. Iltaretki Raisionlahden lintutornille (sivu 10)
Pe 1.5.
Toukokuisen pyöräilyn aloitusretki (sivu 8)
Ke 6.5.
Sydänviikon iltaretki yhdessä Raision seudun Sydänyhdistyksen k. (sivu 9)
To 7.5.
Iltaretki yhdessä Armonlaakson vaeltajien kanssa (sivu 10)
La 16.5. Rinkan kevätretki Ritajärven luonnonsuojelualueelle (sivu 11)
Ke 19.5. Jäsenilta ja majatalkoot Pähkinämäessä (sivu 10)
To-su 21.5-24.5 Helatorstain vaellus
Huom! Ilmoitus verkkosivuilla lähempänä ajankohtaa.
Ti 26.5.
Tiistain kävelyt jäävät kesätauolle ja jatkuvat 4.8.alkaen (sivu 8)
Touko-kesäkuun vaihde – Lola pyöräily (sivu 3)
Kesäkuu Kesäteatteriin yhdessä Armonlaakson vaeltajien kanssa,
Huom! Ilmoitus verkkosivuilla myöhemmin.
* Puheenjohtajien terveiset (sivu 3)
* Ilmoitus jäsentiedotteiden postituksesta (sivu 3)
* Toimintasuunnitelma ja tapahtumat vuodelle 2020 (sivut 4-6)
* Jäsenmaksut vuodelle 2020, jäseneksi liittyminen ja jäsenedut (sivu 6)
* Näin yhdistys käsittelee henkilötietojasi (sivu 12)
* 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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