RAISION RINKKA RY
JÄSENTIEDOTE 2-2020

1

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

Verkkoviestinnästävastaava
Tarja Aittala
tarja.aittala@gmail.com

Sihteeri, jäsensihteeri
Kaija Virtanen
kaija.ann2011@gmail.com
Jäsen, Lauri Alijunnila
lauri.alijunnila@gmail.com

Varapuheenjohtaja, kalusto- ja
välinevuokraus, majaisäntä
Pentti Mirtti, penmirt@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
marjo.salonen@somero.fi
Varajäsen, Heli Paasonen
heli.paasonen1@gmail.com

Jäsen, Mirkka Karikoski
mirkkakarikoski@hotmail.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
Rinkan pankkitili:
FI60 5710 5210 0009 06

Sähköposti: rinkka@raisionrinkka.fi
Kotisivut: www.raisionrinkka.fi
Raision Rinkka on facebookissa.
Käy tykkäämässä!
Saat ajantasaista tietoa Rinkan
toiminnasta.

Käytä maksaessasi aina viitenumeroa.
Viitenumerot löydät kyseisen aiheen
kohdalta.

Kansikuva – 10.12.2019 tiistaikävelijät Raision kuntoportailla, 25.2.2020 tiistaikävelijät
ylittävät Raisionjoen Jertan ahteessa, vuoden 2020 hiihtoretkeltä Äkäsmyllyn luona,
Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen
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Puheenjohtajan terveiset
Kesä on kauneimmillaan: nyt on paras aika
lähteä liikkeelle luontoon ja nauttia ulkoilusta ja
valoisista kesäilloista. Olemme kaikki saaneet
elää erilaisen kevään kuin koskaan aiemmin ja
nyt kesän alussa vapautuneiden säännösten
myötä tuntuu entistäkin mukavammalta päästä
ulos, tavata ystäviä ja liikkua yhdessä.
Moni aikaisemmin vähän luonnossa liikkunut on nyt löytänyt metsäpolut ja
luonnonpuistot. Hyvä niin, kunhan muistetaan luonnossa liikkumisen etiketti ja
tuodaan pois kaikki roskat, mitkä on jaksettu metsään kantaa.
Koronaviruspandemian vuoksi emme voineet liikkua yhdessä, joten päätimme
perustaa Raision Rinkan joukkueen ja lähteä mukaan pyöräilemään Kilometrikisaan.
Leikkimielinen kisa on käynnissä syyskuun 22.
päivään asti. Rinkan joukkue on 15.7. mennessä
pyöräillyt jo 15 000 km! Se on huikea määrä
kilometrejä, kiitos kaikille osallistujille!
Kesä jatkuu ja mukaan voi edelleen liittyä
keräämään kilometrejä. www.kilometrikisa.fi
joukkue on Raision Rinkka ja tunnus rinkka2020.
Syksyllä on taas paljon mukavia tapahtumia
tiedossa; Nuku yö ulkona -tapahtuma elokuun lopussa, Eräruokaa avotulella -kurssi
siirtyi kevään koronapandemian vuoksi syksyyn lokakuulle ja sydänviikon iltaretki
yhdessä Sydänyhdistyksen kanssa tehdään syyskuussa. Mobiilikuvauksen saloihin
pääsee tutustumaan syyskuussa ja patikkaretki Ruissalon Kuuvannokkaan on
lokakuun puolivälissä. Perinteinen puuroretki Pähkinämäen majalle on joulukuussa.
Olemme mukana myös Raisio päivillä 30.8. Pajupillin luona Friisilässä.
Tiistaisin järjestämme myös iltakävelyt vähemmän liikkuneille - lisätietoa löytyy
Raision kaupungin tapahtumista. Talviuintiryhmä aloittaa uintikauden, kun vedet
viilenevät. Uintiryhmästä tiedotamme Rinkan Facebookissa, joten seuraa meitä.

Tule mukaan liikkumaan yhdessä!
Armi
Huom! Raision Rinkka lopettaa jäsentiedotteiden postittamisen vuoden 2021 alusta
lähtien. Jäsentiedotteet julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla
https://raisionrinkka.fi.
Mikäli haluat vuonna 2021 jäsentiedotteen postitse, pyydä tiedote sähköpostilla
rinkka@raisionrinkka.fi tai puh 044 080 2430 Kaija.
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Tarinoita ja tapahtumia
löytyy Rinkan blogista raisionrinkka.blogspot.fi
Keräämme tarinoita ”Rinkan kannosta ja
muustakin”. Kirjoitusten avulla voi jakaa omia kokemuksia ja lukijana inspiroitua
niistä. Lue ja inspiroidu! Kirjoituksia voit myös kommentoida.
Tarjoa kirjoitusta blogiin: raisionrinkka@gmail.com.

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

Verkkosivuilla yhdistystietoa, jäsentiedotteita ja muuta –
https://www.raisionrinkka.fi
Verkkosivuiltamme löydät yhdistykseen
liittyvää pysyvämpää ja ajankohtaista tietoa
mm. tapahtumistamme. Jäsentiedotteet
löytyvät Arkistosta. Sivuilta pääset siirtymään
Suomen Ladun tapahtumakalenteriin tai vaikka
ostamaan jäsenyyden lahjaksi henkilölle, jolla
on jo kaikkea.

Anna palautetta yhdistykselle!
Olitko Raision Rinkan retkellä, tapahtumassa? Onnistuimmeko? Jos ei, mitä
olisimme voineet tehdä toisin? Millaista toimintaa
haluaisit järjestettävän?
Onko sinulla retkikohteita tiedossa? Haluaisitko
lajiesittelyitä tai luentoa – mikä kiinnostaa sinua? Älä
jää pähkäilemään asioita mielessäsi, vaan kerro missä
voimme petrata. Palautetta voit antaa kätevästi
yhdistyksen verkkosivuilla olevan sähköisen
lomakkeen kautta.
Kaikkiin palautteisiin vastataan ja ne käsitellään asianmukaisella
tavalla. https://raisionrinkka.fi/palaute/

Raision Rinkan jäsenenä olet myös Suomen Ladun
jäsen
- Suomen Ladun jäsenkortilla saat rahanarvoisia etuja. Etuja löydät
verkosta:
http://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html
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Kävelyt ja pyöräilyt 2020 syyskaudella
Tiistain aamupäivän sauvakävelyt
Kaikille avoimet tiistaiset kävelytapahtumat jatkuvat klo 10 alkaen seuraavasti:
4.8. ja 11.8. Raision tori, Tasala
18.8. Huhkon kartano, Huhkontie 16
25.8. Kallastenkadun P-paikka, Ylönpuolentie
& Kallastenmutkan risteys
1.9. Raisio Marina, Hahdenniementie
8.9. Jennin tupa (ent. Pirkon), Petäsmäki
15.9. Mahittulan nuorisotalo,
Mahittulantie 12
22.9. Krookilan piha, Krookilankuja 40
29.9. Vesilaitoksen sauna, Vesilaitoksentie
6.10. Ihalan kenttä, Tupatie 3
13.10. Ulpukan piha, Eeronkuja 5
20.10. Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4
27.10 – 8.12. Raision tori Tasala
Tiistaikävelijät lenkillä 3.9.2019
Tämän jälkeen sauvakävelyt jäävät joulutauolle.

Tiistai-illan kävelyt, helpot – kaikille avoimet, alkavat 4.8.2020
Tiistai-illan kävelyissä kuljetaan rauhallista tahtia Raision keskustan lähistöllä
kävelyteitä ja polkuja pitkin. Kävelyt toteutetaan tiistaisin 4.8.- 22.9. välisenä aikana.
Kokoontuminen ja lähtö Raision Olkkarin edestä klo 17,15, osoite Raisiontori 6.
Kävelyjen kesto on noin 45 min. Tervetuloa mukaan.
Lisätiedot: kävelyjen ohjaajalta Armi Laamanen, s-posti armi.laamanen@gmail.com

Maanantaipyöräilyt – Lähtöpaikka Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4, Raisio
Lähdöt 3.8., 10.8., 17.8. 24.8. ja 31.8. klo 18
alkaen. Retkien kesto 1,5 – 2 tuntia.
Tule mukaan tutustumaan lähialueen
pyöräteihin ja maisemaan. Voimme poiketa
luontokohteisiin ja/tai näköalapaikkoihin.
Vauhti säädellään osallistujien mukaan
kuntoilu- ja retkeilynopeudeksi.
Maanantaipyöräilijät 26.8.2019->

Pyöräilyjen päätösretki tehdään sunnuntaina 6.9.2020 klo 14 alkaen.
Tällöin pyöräilemme Vaistentien, Paimalan, Metsämäen raviradan, Haagan
riippusillan ja Kehätien kautta takaisin Raisioon. Reitin pituus on noin 35 km.
Ota mukaan juomaa ja eväät.
Lopullisen reitin valinnassa huomioimme vallitsevan säätilan. TERVETULOA!
Lähtöpaikka Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4, Raisio.
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Nuku yö ulkona – tapahtumaa vietetään la 29.8.2020
Pähkinämäen majan luona, Santalantie 121, Raisio
Voit käydä kiertämässä majan läheisyydessä sijaitsevan
Pähkinäpolun (3 km), jossa on Rinkan aktiivien tekemät
uudet opasteet.
Pähkinämäen majan sauna lämpiää klo 20.
Sen jälkeen istutaan iltanuotiolla siihen saakka, kunnes
jokainen on siirtynyt omaan majoitukseensa.
On se sitten teltta, tarppi tai riippumatto. Majalla on myös laavu, jossa voi nukkua.
Jokaisella on oma tapansa viettää yö ulkona. Ota mukaan omat eväät, teltta tai
muu yöpymispaikka, saunomisvarusteet (yhteissauna) ja iloinen seikkailumieli.
HUOM! Santalantien varressa oleva parkkipaikka on aika pieni. Voit myös jättää
auton Kallasiin; Ylönpuolentien isolle parkkipaikalle ja kävellä siitä Pähkinämäen
majalle. Matkaa kävellen tulee noin 1,5 km.
Lisätiedot: Pirjo Haapanen puh 040 043 4534
*********************************************************************

Raisio-päivät su 30.8.2020 klo 11–15 Friisilässä, Hulvelank 35
Rinkka / Vapepa esittelevät toimintaa
Luontoretkinäyttely Pajupillin luona
Raisio-päiviä vietetään eri puolilla Raisiota –
teemalla ’Raisio-päivät palaa juurilleen’.
Luontoretkinäyttely Pajupilli on syntynyt
kunnallisaloitteen ’Friisilän ja Kylä-Klemelän
vanhojen rakennusten suojelemiseksi’ tuloksena.
Aloite tehtiin 10.9.1990.
Pajupillin pihapiiri Friisilässä
Pajupilli syntyi Raision kaupungin myötävaikutuksella sekä Raision Rinkan ja
Raisionjokilaakson luonnonsuojelijoiden ahkerien talkoolaisten työpanoksella.
*********************************************************************

Mobiilikuvausretki Raisiossa ti 15.9.2020 klo 18-20
Kokoontuminen klo 17.55 Hahdenniemen sataman kahvikioskin edessä
Tällä retkellä harjoitetaan kuvaustaitoja ja – silmää. Havainnoidaan Timalipolun
ympäristöä ja otetaan kuvia älypuhelimella ohjaajan
antaman teeman mukaan.

Retkellä saat kuvausvinkkejä älypuhelimella
kuvaamiseen. Säänmukainen varustus ja täyteen
ladattu älypuhelin mukaan.
Lisätietoja ohjaajalta:
Tarja Aittala, tarja.aittala@gmail.com.
Retkelle ei tarvitse ilmoittautua.
Sateen sattuessa retki perutaan. Ohjaaja tekee myöhemmin kuva-annista
digitaalisen kuvatarinan, johon osallistujien toivotaan luovuttavan kuvia.
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Kävele, juokse, hölkkää – kierrä
kolme polkuretkeä ja voita
palkintoja!

Polkuretket alkoivat 5.5. Tevavuoren
polku kierroksella Nousiaisissa-peruttiin!

Retket jatkuvat seuraavasti:
20.9. Paimion Polku, Paimio

Kolmen (3) polkuretken kiertäneiden
kesken arvotaan Skandinavian
Outdoorin 100 euron arvoinen
lahjakortti ja kahden (2) polkuretken
kiertäneiden kesken arvotaan CM –
Länsikeskuksen 50 euron arvoinen
lahjakortti. Osallistuneiden kesken
arvotaan lisäksi tavarapalkintoja.

Lähtö Paimion urheilupuistosta,
Vistantie 63, Paimio klo 8–12
(matkat 3 km, 6,3 km ja 15 km)
www.paimio.fi

27.9. Kullaanpolku, Raisio
Lähtö Kerttulan liikuntahallilta,
Kisakatu 4, Raisio klo 8.30–10.30
(matkat 9 km ja 13 km)
www.raisionrinkka.fi

Osallistumismaksu on 5 euroa
aikuisilta (sis. mehu + diplomi)
lapsille alle 15 v osallistuminen on
maksuton.

4.10. Sudenpolku, Nousiainen
Lähtö Pajulan koululta, Mietoistentie 360,
Nousiainen klo 9–11
(matkat 5,5 km ja 8,5 km)
www.nousiaistensusi.seura.info

Järj. Kuntien liikuntapalvelut
Kuhankuonon Latu ja Polku ry
Nousiaisten Susi ry
Peimarin Latu ja Polku ry
Raision Rinkka r.y.

.
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Kullaanpolku – Polulta polulle polkuretki su 27.9.2020
Lähtö on Kerttulan liikuntahallilta, Kisakatu 4, Raisio klo 8.30 – 10.30

Valittavana on 9 km ja 13 km pituiset reitit.
Kaikki reitit lähtevät Kerttulan liikuntahallilta ja ne suuntautuvat
Valtatien 8:n itäpuoliselle alueelle.
• 9 kilometrin reitti kiertää ABC aseman jälkeen Hitinmäen kautta Raisionjoen
tuntumaan ja sieltä Petterinpellon vieritse takaisin Kerttulaan. Reitin
mehuhuolto ja tulipaikka makkaran grillausta varten sijaitsee Vesilaitoksen
saunan pysäköintialueen vieressä. Tällä reitillä ei ole myyntiä!
• 13 kilometrin nousee Kullaanvuorelle, kulkee luonnonsuojelualueen lävitse
näkötornin tuntumaan ja kääntyy sieltä paluumatkalle Ruskon
Lähteenmäkeen Raisionjoen itärannalle. Reitti tunnetaan Kullaanpolkuna.
Reitin mehuhuolto sijaitsee reilut 100 m näkötornista itään metsätien päässä.
Tässä huoltopisteessä on myynnissä mm. kahvia, pullaa sekä makkaraa.
Huoltopisteessä on makkaroiden grillausmahdollisuus.
Retkimaksu on 5 euroa aikuisilta. Maksu
sisältää mehuhuollon reittien varrella
huoltopisteissä sekä perillä Kerttulassa ja
kunniakirjan.
Lapsilta alle 15 v ei peritä maksua.
Muista ilmoittautua lähtöpaikalla sekä
palattuasi retken jälkeen ja muista
pukeutua sään mukaisella varustuksella.
Lähde luontoon nauttimaan syksyn ruskasta.

Tervetuloa!

Sydänviikon iltaretki ti 29.9.2020
yhdessä
Raision Seudun Sydänyhdistyksen kanssa
Kokoontuminen klo 16.55 Kerttulan liikuntahallin edessä, Kisakatu 4 Raisio
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 Kerttulan maastoon. Retken kohokohta on sydänystävällisten
eväiden nauttiminen keväisessä ulkoilmassa. Ota mukaan juomaa.
Rinkka tuo retkeen osallistuville hedelmiä.
Tervetuloa mukaan!
Lähdemme yhdessä klo 17 kulkemaan Kerttulan maastoon.
Retkelle ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
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Eräruokaa avotulella kurssi la 17.10.2020 klo 10 -16
Pähkinämäen laavun luona
Kurssin tarkoituksena on, että teemme kaiken
ryhmänä yhdessä valmistelutöistä aina jälkien
siivoamiseen saakka.
Päivä alkaa tiilivalmisteisen tulisijan kokoamisella
ja tulen teolla. Valmistamme ruokaa ainakin lihasta
ja kalasta sekä kasviksista. Kokeilemme lisäksi,
onnistuuko leivän paistaminen padassa tai
kattilassa. Ruoka syödään lopuksi.
Kurssin hinta on 15 euroa osallistujalta. Maksu sisältää ruoka-aineet ja opetuksen.
Maksaminen 12.10. mennessä Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06, viite 1038.
Tiedustelut ja kurssin onnistumisen kannalta sitovat ilmoittautumiset su 11.10.
mennessä sähköpostilla satu.eklund@gmail.com. Kurssille otetaan 8 asiasta
innostunutta ruoanvalmistajaa.
Kurssiterveisin Satu Eklund

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

Patikkaretki Ruissaloon su 18.10.2020 klo 9 – n. 13
Kokoontuminen klo 8.30 Raision kaupungintalon edessä, Nallink 2 Raisio
Patikoimme syksyisiä luontopolkuja pitkin Kuuvannokkaan, jossa pidetään evästauko
Airiston selkää ihastellen. Kuuvasta jatketaan polkuja pitkin lähtöpaikalle, reitti
kulkee golfkentän ja Krottilanlahden lintutornin sivuitse. Patikan pituus n. 10 km.
Säänmukainen varustus, juomaa, evästä ja
istuinalusta mukaan. Reitillä ei ole tulipaikkaa.
Huom. Reitille osuu kallioista maastoa, joka on
kostealla kelillä liukasta. Pitävät kengät takaavat
turvallisen etenemisen.
Lisätietoja retken ohjaajalta:
Tarja Aittala, tarja.aittala@gmail.com.
Ilmoittautuminen ti 13.10. mennessä rinkka@raisionrinkka.fi tai 044 080 2430 Kaija
Lähdemme Raisiosta klo 8.30 patikkaretkelle kimppakyydein. Voit mennä myös
suoraan retken lähtöpaikalle: Honkapirtin parkkipaikalle Albert Ravilan raitti.
Patikointi alkaa klo 9 Honkapirtin p-paikalta. Sateen sattuessa retki perutaan.
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Kokouskutsu - syyskokous tiistaina 10.11.2020
Raision Rinkka r.y.n sääntömääräinen syyskokous pidetään
kello 19 alkaen Raision kirjaston Raisio huoneessa Eeronkuja 2, Raisio.
Esillä on sääntöjen määräämät asiat (mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021).
Ennen kokousta klo 18 alkaen kokousesitelmän pitävät Raision seudun Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun (Vapepan) puheenjohtaja Marjo Salonen ja sihteeri/kouluttaja
Virpi Laine. Aiheena: Vapepa osana Raision Rinkan toimintaa. Mitä Vapepa tekee
ja miten pääset mukaan toimintaan?

Tule kokoukseen – vaikuta toimintaan – ole aktiivinen!
Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Johtokunta

**********************************************************
Jouluinen puuroretki Pähkinämäen ulkoilumajalle
Rinkkalaisten perinteinen puuroretki on keskiviikkona 9.12.2020 klo 18.
Retki alkaa klo 18 Kallastenkadun P-paikalta (Ylönpuolentien ja Kallastenmutkan
risteys), johon on n. 700 m Raision tieltä. Kävelymatkaa Pähkinämäen majalle tulee
edestakaisin noin 3 km. Valaisin on hyvä olla mukana kävelymatkan aikana.
Majalla nautimme puuroa, juomme kahvit ja lurautamme illan pimetessä muutaman
joululaulun.
Tule retkelle – tuo lapsia mukanasi!

Tehdään illasta lämpöinen yhdessäolohetki Joulua odotellessa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut pe 4.12. mennessä s-postilla rinkka@raisionrinkka.fi
tai puhelin 044 080 2430 Kaija

Laulajia vuoden 2019 puuroretkellä majassa
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Uudenvuoden päivän kävely
Pähkinämäkeen pe 1.1.2021
Ohjattu yhteislähtö klo 13 Kerttulan
liikuntahallin edestä, Kisakatu 4
Pähkinämäen majassa tarjolla pientä suolaista
ja makeaa kävelijöille. Myynnissä lisäksi
kahvia/pullaa.

Tervetuloa! Aloita uusi vuosi liikkuen!

Pähkinämäen ulkoilumaja 2.1.2020

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

Ylläs on aina vain ykkönen!
Armonlaakson Vaeltajien ja Raision Rinkan yhteinen talven 2021
hiihtoviikko Lapissa suuntautuu Yllästunturin maisemiin.
Majoitumme Raitismajassa, Nilivaarassa 2-4
hengen huoneissa täysihoidolla.
Sauna on käytettävissä päivittäin. Lisäksi on
tarkoitus tehdä retki johonkin lähikohteeseen
osallistujien kiinnostuksen mukaan.
Vuoden 2020 retkellä hiihtäjiä

Matkalle lähdetään perjantaina 19.3. Naantalista Suopellon koululta Rimpikujalta
klo 21.30. Bussi ottaa kyytiin myös Raisiosta Harkon edestä (Raision kaupungintalon
vieressä). Raisiosta lähdetään klo 22. Paluu on lauantaina 27.3. puolen yön aikaan.
Matkan hinta 680 euroa/henkilö sisältää bussimatkat ja majoituksen täysihoidolla.
Ennakkomaksu 100 euroa /henkilö maksetaan 15.12.2020 Armonlaakson Vaeltajat
ry:n tilille FI47 5284 0220 0874 86 (viite 5241) ja loppumaksu 10.2.2021 mennessä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset, sähköpostilla moskajarvi.hannele@gmail.com tai
puhelin 040 765 3252. Armonlaakson Vaeltajat on matkan järjestäjä, joten matkan
peruuntumisessa noudatetaan heidän matkojen peruutusehtoja.

Huom! Älä jätä ilmoittautumista viimetinkaan, siten varmistat
pääsyn mukaan.
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Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)
osana Rinkan toimintaa
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 53 jäsenjärjestön verkosto, jonka
hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuus- ja kriisitilanteissa.
Tavallisin auttamistehtävä on kadonneen etsintä.

Vapepan toiminta on vapaaehtoista, viranomaista tukevaa,
organisoitua, pyyteetöntä ja koulutettua kansalaistoimintaa.
Raision Rinkan hälytysryhmä on osa Raision seudun Vapaaehtoista
pelastuspalvelua ja on mukana lähinnä maastoetsinnöissä. Hälytysryhmässämme on
tällä hetkellä 16 jäsentä, ja aina on tarvetta uusille toimijoille.

Toimintaan voi tulla mukaan jokainen, joka haluaa auttaa muita
käytännönläheisellä tavalla.
Tehtävään saa koulutuksen. Rinkan yhteyshenkilönä ja kokoonkutsujana toimii

Marjo Salonen, puhelin 040 5198 168, sähköposti marjo.salonen@somero.fi.

Ota rohkeasti yhteyttä!
Tulevaa toimintaa:
• 27.8. koulutusilta ja rentoa yhdessäoloa hälytysryhmäläisille
• 30.8. klo 11-15 Vapepan toiminnan esittelyä Raisio-päivänä Friisilässä,
Pajupillissä, Hulvelankatu 35
• 10.11. klo 18.00 Vapepa-aiheinen luento Rinkan syyskokouksen
yhteydessä, Raision kirjaston Raisio huoneessa, Eeronkuja 2

Raision seudun Vapaaehtoinen pelastuspalvelu:
Marjo Salonen, puheenjohtaja, 040 5198 168, marjo.salonen@somero.fi
Tarja Heinonen, sihteeri, 040 5133 603, tarja.heinonen4@gmail.com

Lähimmäisen apuna –
viranomaisen tukena
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Lomaosakkeita vuokrattavana
Raision Rinkka omistaa yhdessä muiden latuyhdistysten kanssa Kiilopäällä ja
Äkäslompolossa lomaosakkeita. Vuokrattavana olevat viikot on merkitty osakkeiden
yhteyteen. Kiilopään ja Äkäslompolon 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
metriä luontoliikuntakeskus Suomen Latu Kiilopään
päärakennuksesta. Huoneistossa on takkatupa,
keittiö, pesuhuone-WC ja sauna sekä parvi (huone)
26 m². Vuode-paikkoja on neljälle. Lisäksi parvella on
useita patjoja lattiamajoitusta varten.

Kuva Juha Orvasto

Vuonna 2020 Kiilopään lomaosake on varattavissa
viikolle 47
Vuonna 2021 viikot ovat 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48.
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.
Patjat on uusittu vuoden 2017 aikana.

Vuonna 2020 Äkäslompolon ’Ylläskuningas’
lomaosake on varattavissa
viikot 33, 45, 48, 51.
Kuva Kaija Virtanen

Vuonna 2021 varattavissa olevat viikot ovat
1, 4, 7, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 40, 43, 46, 49, 52
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Ruka, Asunto Oy Rukapahta, Voimapolku 3, huoneisto nro 12,
93825 Rukatunturi, Kuusamo
Huoneistossa on iso takkatupa, pesuhuone/sauna, wc. Parvella 3 sänkyä + 2 erillistä
patjaa, alakerran tuvassa iso kulmasohva, jossa tarpeen
vaatiessa nukkuu pari henkilöä. Tuvan lähellä ladut,
polut, Rukan rinteeseen matkaa noin kilometri.
Takkapuut kuuluvat viikkovuokraan.
Rinkan osuus on 4 viikkoa vuodessa. On sovittu, että
Asunto Oy:n huolto tai siivous käy tarkastamassa majan
kunnon pari kertaa vuodessa. Tarkastukset tehdään
perjantaisin kello 12 – 16 välisenä aikana.
Siivous - Käyttäjien tulee itse huolehtia huoneiston
siivouksesta. Mikäli asukas ei halua itse siivota, sen voi
tilata omalla kustannuksella Kirsi Määtältä, 040 564 0938.
Kiinteistön huolto - Talonmies Määttä Vesa ja Jouni puh
040 029 6115, Lappeentie 17, 55100 Imatra

Vuonna 2020 – viikko 52.
Vuonna 2021 – viikot ovat 11, 24, 36 ja 48
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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Retkeilyvälineitä vuokrattavana
Raision Rinkan, Suomen Ladun sekä sen muiden jäsenliittojen
jäsenenä voit vuokrata käyttöösi Rinkasta retkeilyvälineitä.
Välinevuokrausta hoitaa Pentti Mirtti, puhelin 040 556 3819,
sähköposti penmirt@gmail.com
-----> melontaliivi->
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

Puolijoukkueteltta
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

Vaellusteltta
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Lumikengät

Tulevia tapahtumia syyskaudella 2020
Elo - syyskuu
Ma 3.8.
Maanantaipyöräilyt lähtö klo 18 Kerttulan liikuntahallin luota (sivu 5)
Ti 4.8.
Sauvakävelyt jatkuvat tiistaisin klo 10 Tasalasta (sivu 5)
Ti 4.8.
Tiistai-illan helpot kävelyt klo 17.15 Olkkarin edestä, Raisiontori 6
La 29.8.
Nuku yö ulkona -tapahtuma Pähkinämäen majan luona (sivu 6)
Su 30.8.
Raisio päivät – Rinkka/Vapepa ovat esillä Friisilässä (sivu 6)
Ma 31.8.
Maanantaipyöräily klo 18 Kerttulasta, jää tämän jälkeen tauolle (sivu 5)
Su 6.9.
Pyöräilyjen päätösretki (sivu 5)
Ti 15.9.
Mobiilikuvausretki Raisiossa (sivu 6)
Su 20.9.
Paimion polku -Polulta polulle polkuretki, Paimio (sivu 7)
Su 27.9.
Kullaan polku – Polulta polulle polkuretki, Raisio (sivut 7, 8)
Ti 29.9.
Sydänviikon retki yhdessä Raision seudun sydänyhdistyksen k. (sivu 8)
Loka - marraskuu
Su 4.10.
Sudenpolku – Polulta polulle polkuretki, Nousiainen (sivu 7)
La 17.10
Eräruokakurssi Pähkinämäen laavun luona (sivu 9)
Su 18.10.
Patikkaretki Ruissaloon (sivu 9)
Ti 10.11.
Rinkan sääntömääräinen syyskokous (sivu 10)
Joulukuu
Ti 1.12.
Sauvakävelyt jatkuvat Tasalasta (sivu 5)
Ke 9.12.
Puuroretki Pähkinämäen majalle (sivu 10)
Ti 15.12.
Sauvakävelyt jäävät tämän jälkeen joulutauolle (sivu 5)
Vuonna 2021
Pe.1.1.
Uudenvuoden päivän kävely Pähkinämäkeen, lähtö klo 13 Kerttulasta.
Majalla tarjolla pientä suolaista ja makeaa. Aloita uusi vuosi liikkuen!
Pe – la 13.-21.3 Hiihtoretki Ylläkselle YHDESSÄ Armonlaakson vaeltajien kanssa (s.10)
Tiedotteen muuta sisältöä
* Vapepa – verkosto, joka pelastaa ihmishenkiä (sivu 12)
* Lomaosakkeita vuokrattavana (sivut 13 ja 14)
* Vuokrattavat retkeilyvälineet (sivu 15)
Raision Rinkan tapahtumista tiedotamme myös paikallisissa lehdissä,
Raisio Tiedottaa ja Rannikkoseutu. Katso tietoja https://raisionrinkka.fi/
Käy tykkäämässä facebookissa Raision Rinkkaa!
Päivitämme sivuille ajantasaista tietoa Rinkan tapahtumista ja toiminnasta.
16

