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RAISION RINKKA RY – LIIKUNNAN PUOLESTA JO VUODESTA 1979
Raision Rinkka r.y.:n johtokunta ja toimihenkilöt vuonna 2021
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, Satu Eklund
satu.eklund@gmail.com

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

Jäsen, Mirkka Karikoski
mirkkakarikoski@hotmail.com

Jäsen, Ilse Leppäranta
ilse.lepparanta@gmail.com

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

Jäsen, Lasten ja nuorten toiminta
Nina Stenlund
nina.stenlund@m3kiinteisto.fi
Varajäsen, Alpo Viitaharju
ar.viitaharju@pp.inet.fi

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

Lomaosakevuokraus Timo Virta, timo.virta@dnainternet.net
Taloudenhoitaja Margit Lind-Hiltunen, margit.lind-hiltunen@raisio.fi

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
Käytä maksaessasi aina viitenumeroa.
Viitenumerot kyseisen aiheen kohdalta.

Raision Rinkka on facebookissa.
Käy tykkäämässä! Saat ajantasaista
tietoa Rinkan toiminnasta.

Kansikuvassa – 22.9.2020 tiistaikävelijät tauolla, 27.5.2020 talkoolaisia Pähkinämäen
ulkoilumajalla ja 18.10.2020 patikkaretkeläiset Ruissalossa.
Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen
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Puheenjohtajan terveiset
Vuosi 2020 on ollut monelle raskas. Normaalia elämää on
jouduttu rajoittamaan. Ystävien ja läheisten tapaaminen
on vähentynyt. Toisaalta on positiivista, että liikkuminen
ulkona ja luonnossa on lisääntynyt. Luonto, raitis ilma ja
liikunta tekevät hyvää sielulle ja ruumiille.
Kun korona sulki maan, eikä yhdessä voitu liikkua,
lähdimme mukaan pyöräilemään Kilometrikisaan Raision
Rinkan joukkueena. Saimme mukaan 38 pyöräilijää.
Joukkueelle kertyi ajalla 1.5.- 22.9. yhteensä 33 631 km.
Huikea määrä! Kiitos kaikille osallistuneille!

Armi Laamanen

Koronarajoitukset jatkuvat vielä jonkin aikaa. Siksi jouduimme siirtämään Uuden
vuoden kävelyn helmikuulle. Vuosi 2021 tuo uusia tapahtumia. Maaliskuussa
järjestämme perhetapahtuman Tunteet hukassa. Syksyllä alkaa polkujuoksu.

Toivotaan, että rokote saadaan pian käyttöön ja tauti laantumaan, jotta
voimme taas liikkua yhdessä mukavassa seurassa.

Liikunnallista vuotta 2021 – Pysytään turvassa ja terveinä!
toivottaa Armi
*********************************************************************
Hyvä jäsen, Ilmastoteot ovat pieniä tekoja. Raision Rinkka lopettaa
jäsentiedotteiden postittamisen vuoden 2021 alusta.
-> LUONTO KIITTÄÄ <Jäsentiedotteet julkaistaan sähköisessä
muodossa verkkosivuilla https://raisionrinkka.fi.
Sinulla on kuitenkin vuonna 2021 mahdollisuus
tilata erikseen postitse jäsentiedote.
Mikäli haluat v.2021 jäsentiedotteen postitse,
pyydä sähköpostilla rinkka@raisionrinkka.fi
tai puhelimitse 044 080 2430 Kaija, jäsensihteeri
*********************************************************************
Huom! Uudenvuoden kävely siirtyy su 21.2. lähtö klo 13 Kerttulasta
Ohjattu kävelytapahtuma kuljettaa osallistujat Pähkinämäkeen. Perillä on tarjoilua.
*********************************************************************

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/
viestin mukana.
Tietoa Facebookissa: Lounais-Suomen latualue ja Raision Rinkka.

Tervetuloa mukaan viestipyöräilyyn!
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kuva Tarja Aittala

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 Raision Rinkka r.y.
Raision Rinkka toimii Suomen Latu ry: n jäsenyhdistyksenä Raisiossa ja
lähiympäristössä. Yhdistys kuuluu Lounais-Suomen Latualueeseen.
Yhdistys tekee läheistä yhteistyötä Raision kaupungin liikunta- ja
kulttuuripalvelujen sekä useiden lähialueen yhdistysten kanssa.

Toiminta ja tavoitteet
• Retkeilyn ja muun luonnossa tapahtuvan kunto- ja virkistysliikunnan edistäminen.
• Jokamiehenoikeudet Suomessa antavat vapautta liikkua ja harrastaa luonnossa
vastuullisesti.
• Suomen Ladun YHDESSÄ teema; 2021 Sydänliiton kanssa Polulle sydämellä
teema sekä yhteistyö Marttaliiton kanssa sieniretket sekä Tahko Pihkala seuran
järjestämä kävelyhaaste ajalla 4. 25.5.2021.
• Suomen Ladun sekä Lounais-Suomen Latualueen kokoukset, koulutukset ja
toiminta. Suomen Ladun ja L-S Latualueen koulutuksiin osallistuneet henkilöt
järjestävät Rinkassa erilaisia koulutus- ja opastustapahtumia.
• Yhdistys toimii osana Raision seudun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa)
auttajien verkostoa. Koulutuksen ja harjoitusten jälkeen vapaaehtoinen
hälytetään auttamistehtäviin. Yleisin tehtävä on kadonneen etsintä.
• Yhdistyksen osana toimii Vaeltajat ryhmä, joka tarjoaa patikointiretkiä. Retket
ilmoitetaan WhatsApp-sovelluksella. Vaeltajat ryhmän säännöt ovat Rinkan
verkkosivuilla.

Viestintä ja tietosuoja
Toiminnasta tiedotetaan ajantasaisesti eri kanavissa; yhdistyksen verkkosivuilla,
Facebookissa sekä Raision kaupungin verkkosivujen tapahtumissa.
Jäsentiedote ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tiedote julkaistaan verkkosivuilla.
Painettu tiedote on esillä Raision kirjaston palvelupisteessä sekä liikunta- ja
nuorisopalvelussa.
Lisäksi jäsentiedotteen saa kotiin postitettuna erikseen tilaamalla.
Yhdistys on sitoutunut suojaamaan jäsentensä henkilötietoja ja yksityisyyttä
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Toimintapisteet
Yhdistys huolehtii Pähkinämäen ulkoilumajan ja varaustuvan ylläpidosta Raision
kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhdistyksen toimisto sekä
retkeilyvälineiden vuokrauspiste sijaitsevat Friisilässä. Luontoretkinäyttely Pajupilliä
hoidetaan yhdessä Raisionjokilaakson luonnonsuojelijoiden kanssa.
Jäsenille vuokrataan lomaosakeviikkoja Kiilopään, Äkäslompolon ja Rukan
lomakohteista. Tiedot kohteista ja retkeilyvälineistä löytyvät Rinkan verkkosivuilta.
Lomaosakkeiden vapaat ja varatut viikot näkyvät verkkosivujen varauskalenterissa.

Talous
Rinkan talous pohjautuu jäsenmaksuihin, varainhankintaan, korvauksiin palveluista
sekä avustuksiin ja lahjoituksiin. Rinkan toiminta perustuu sääntöihin.
Hallinnosta vastaavat puheenjohtaja, johtokunta ja toimihenkilöt.

Jäsenistölle järjestetään vuosittain kevät- ja syyskokoukset.
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Toimintasuunnitelma - tapahtumat 2021 - Raision Rinkka r.y.
Kuu
tammi

helmi

maalis

huhti

touko

kesä

heinä
elo

syys

loka
marras

joulu

Tapahtuma
HUOM! Uudenvuoden päivän kävely siirtyy su 21.2.
Tiistain aamupäivän sauvakävelyt alkavat ti 5.1.
Talviuinti alkaa su 17.1.
Julkaisuohjelma Canvan koulutus la 23.1.
Kestävä kehitys latuyhdistyksessä verkkosem. ke 10.2.
Puheenjohtajien ilta ke 17.2.
Täydenkuun retriitti pe 26.2.
Pöllöretki Raisionjokilaakson luonnons. kanssa ti 2.3.
Rinkan sääntömääräinen kevätkokous ke 17.3.
Tunteet hukassa – tapahtuma
Iltakävely – tiistai-iltaisin
Kutsu päättäjä ulos to 8.4.
Iltaretki Raisionjokilaakson luonnons. kanssa ke 14.4.
Suunnistus, alkeet ja tutustuminen la 24.4.
Suomen Ladun kevätkokous
Polkujuoksu
Kilometrikisa alkaa la 1.5. - Rinkan joukkue osallistuu
Toukokuisen maanantaipyöräilyn aloitusretki su 2.5.
Tahko Pihkala seuran kävelyhaaste ti 4.- ti 25.5.
Sydänviikon iltaretki Raision seudun sydänyhd. k to 6.5.
Yhdessä iltaretki Armonlaakson vaeltajien k. ti 18.5.
Talkoot Pähkinämäen ulkoilumajalla to 20.5.
Rinkan kevätretki la 22.5./Rakastu retkeilyyn 29.-30.5.
Lola ympäri pyöräily 1.5. - 12.6. / Harjoitussoutu Dooris
Jurmon retki pe 4.6.- su 6.6.
Maanantaipyöräilyt päätösretki ma 7.6.
Retki Repoveden kansallispuistoon järj. Turun Latu
Satakunnan kansansoutu pe 2.7.- su 4.7. järj. LoLa
Maanantaisin pyöräillään elokuussa ma 2.8. alkaen
Tiistain klo 10 sauvakävelyt jatkuvat ti 3.8. alkaen
Nuku yö ulkona tapahtuma la 28.8.
Mobiilikuvausretki lähiluontoon ti 31.8.
Sieniretki Marttojen kanssa/ Pyöräilyjen päätös su 5.9.
Kullaanpolku polkuretki su 26.9.
Iltaretki Armonlaakson vaeltajien kanssa ti 28.9.
L-S latualueen syyskokous la 2.10.
Eräruokaa avotulella la 9.10./ Loka- marraspatikka
Rinkan sääntömääräinen syyskokous ti 9.11.
L-S latualueen pikkujoulut la 20.11.
Hämärähommat - tapahtuma
Puuroretki Pähkinämäen majalle ke 8.12.
Tiistain klo 10 sauvakävelyt jäävät joulutauolle ti 14.12.
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Raision Rinkan jäsenmaksut vuonna 2021
• Henkilöjäsen 23 euroa
• Perhejäsenyys 32 euroa, samassa osoitteessa asuvat
• Rinnakkaisjäsen 12 euroa, jäsenenä toisessa latuyhdistyksessä
• Nuorisojäsen 12 euroa, alle 20-vuotias
• Opiskelijajäsen 12 euroa, alle 29-vuotias
Raision Rinkan jäsenenä saat Latu&Polku lehden sekä olet oikeutettu muihin
Suomen Ladun jäsenetuihin. Edut löydät Latu&Polku lehden jäsensivuilta tai
verkosta www.suomenlatu.fi
Rinkan jäsenenä voit vuokrata lomaosakkeita Kiilopäällä, Äkäslompolossa ja Rukalla
sekä retkeilyvälineitä. Tiedot lomaosakkeista ja vuokrattavista välineistä löydät
tiedotteen lopusta ja verkkosivuiltamme.
Rinkan jäseneksi liittyminen tapahtuu www.raisionrinkka.fi verkkosivujen kautta.
Jäsentietojen muutokset tehdään verkossa www.suomenlatu.fi/palvelukortti,
sähköpostitse: jasenpalvelu@suomenlatu.fi, puhelimitse 09 8567 7450.
Palvelukortilla päivität tietosi helposti! Sen välityksellä voit ilmoittaa muutoksista
jäsentietoihin. - Osoitteenmuutoksia ei tarvitse ilmoittaa, ne päivittyvät
jäsenrekisteriin automaattisesti Postin kautta.

*****************************************************************
Talviuinti alkaa su 17.1.2021 klo 16.30 – 18
- lisäksi uidaan su 24.1., 31.1.,7.2.,14.2., 21.2. ja 28.2. klo 16.30 - 18
Saaronniemen Saukkojen saunalla, Tammirannantie 39, Turku
Avannossa pulahtaminen on terveysliikuntalaji. Kylmässä
vedessä verenpaine aluksi kohoaa. Perusverenpaineen on
havaittu laskevan säännöllisen talviuinnin avulla.
Saunamaksu on 5 euroa. Maksu pankkikortilla!
Lisätietoja s-postilla armi.laamanen@gmail.com
tai puh 040 072 1485 Armi
Ohjeita Suomen Latu, talviuimarinohjeet
https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoile/talviuinti

Kuva Turun kaup.verkkosivut

*********************************************************
Täydenkuun retriitti Haunisten altaalla pe 26.2.2021
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 27.2.2021.

Retriitti eli retretti on vetäytymistä ja hiljentymistä.
Tämä retki keskittyy illan hämärässä talviseen luontoon.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen ke 22.2.2021 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 2021
Tiistain sauvakävelyt – kaikille avoimet kävelyt jatkuvat klo 10 seuraavasti:
5.1 – 23.3 Raision tori, Tasala
30.3. Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 2
6.4. Jennin tupa Honkak 3, Petäsmäki
13.4. Krookilan piha, Krookilankuja 40
20.4. Ihalan kenttä, Tupatie 3
27.4. Huhkon kartano, Huhkontie 16
4.5. Pian pakari & Bistro piha,
Vuorenpäänkatu 1, Raisio
11.5. Raision venesatama, Hahdenniemi
18.5. Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4
25.5. Friisilän piha, Hulvelankatu 35
22.9.2020 kävelijät menossa…
Tämän jälkeen kävelyt jäävät kesätauolle. Löydät lähtöpaikat www.raisionrinkka.fi

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

Huom! Pyöräilyt alkavat poikkeuksellisesti jo sunnuntaina 2.5. 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 noin 2 - 3 tuntia.

Lisäksi poljetaan maanantaisin
3.5, 10.5, 17.5, 24.5, 31.5. ja 7.6
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 17.8.2020 tauolla

Pöllöretki tiistaina 2.3.2021 - yhdessä Raisionjokilaakson
luonnonsuojelijoiden kanssa

Kokoontuminen klo 17.20 Raision
kaupungintalon edessä, Nallinkatu 2,
Raisio
Retken kohde määräytyy pöllötilanteen
ja osallistujamäärän mukaan.
Retken vetäjä on biologi Kauko Häkkilä.
Lähdemme kimppakyydein klo 17.30.
Tiedustelut rinkka@raisionrinkka.fi tai
puh 044 080 2430 Kaija
Pöllöretkeläiset 3.3.2020 Ruissalossa – sateisessa säässä
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Koko perheen Tunteet Hukassa - metsäseikkailu la 6.3.2021
klo 11 – 13, kokoontuminen Friisilän pihalla, Hulvelank 35, Raisio

Seikkailemme Kerttulan luontopolun maastossa. Tämä
metsäseikkailu sopii 5-8 – vuotiaille lapsille, aikuinen tulee olla mukana.
Hukkavanhemmat yrittävät parhaansa mukaan opettaa lapsilleen elämää.
Mutta tunteet ovat hukassa! Onneksi ne ovat tallessa metsän eläimillä.
Lähdemme yhdessä metsäseikkailulle etsimään tunteiden salaisuuksia.
Mukaan mahtuu noin 20 seikkailijaa. Varustauduthan lämpimästi, kelin mukaisesti.

Seikkailun ohjaavat Nina Stenlund ja Piia Kunttila
Metsäseikkailu päättyy Luontoretkinäyttely Pajupilliin. Siellä voimme istahtaa,
nauttia omia eväitä sekä keskustella, mitä näimme, kuulimme ja havaitsimme.

Tervetuloa seikkailemaan!
Ilmoittautuminen to 4.3. mennessä rinkka@raisionrinkka.fi tai 044 080 2430 Kaija
Ps. Metsästä voi löytyä salaisuus, rohkeuskallio, pelon kolo ja paljon muuta!
*********************************************************************

Kokouskutsu - kevätkokous ke 17.3.2021
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 2020 sekä Rinkan sääntöjen muuttaminen, ensi käsittely.
Ennen kokousta klo 18 alkaen tutustumme, miten Rinkan toiminta,
tapahtumat sekä muu informaatio löytyvät Rinkan verkkosivuilta.

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

Sydänviikon iltaretki to 6.5.2021 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 2021.
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 14.4.2021
Kokoontuminen lintutornilla 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.
*******************************************************************

Kävely tiistai-iltaisin ajalla ti 6.4. – ti 25.5.2021
Kokoontuminen klo 17.15 Raisiontori 6, Olkkarin edessä
Kuljemme yhdessä rauhallista vauhtia lähialueella
45 minuutin ajan. Tervetuloa liikkumaan yhdessä!
Kävelyn ohjaa Armi Laamanen, armi.laamanen@gmail.com
**************************************************************************

SUUNNISTUS TUTUKSI – opastusta la 24.4.2021
Kokoontuminen klo 10 Pähkinämäen majan pihalla,
Santalantie 121, Raisio
Kartat ja kompassit esiin – opastuksessa käydään läpi
suunnistuksen alkeita ja etsitään rasteja maastosta. Opastus
alkaa tutustumalla karttaan ja kompassiin sekä
suunnistuksen alkeisiin majan piha-alueella. Sen jälkeen
siirrytään maastoon etsimään merkittyjä rasteja.
Osallistujalle tiedoksi! Alueen suunnistuskartan saat paikan
päällä. Ota oma kompassi ja suunnistuspari mukaasi.
Rinkalla on muutamia lainakompasseja varalle.
Suunnistusosaamista ei tarvitse olla, jotta voi osallistua.
Opastuksen päätteeksi voi jäädä laavun luokse syömään
omia eväitä ja grillaamaan. Samalla on mahdollisuus
Kuva Satu Eklund
keskustella suunnistukseen liittyvistä asioista.
Suunnistusterveisin Satu Eklund
Tiedustelut ja ilmoittautuminen ke 21.4. mennessä
rinkka@raisionrinkka.fi tai puh 044 080 2340 Kaija
Ilmoita, mikäli tarvitset kompassin lainaksi opastuksen aikana.
*********************************************************************

Iltaretki – Karpanmäen-Tuorlan luontopolulle ti 18.5.2021
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.

Teemme retken YHDESSÄ Armonlaakson Vaeltajien kanssa.
Raisiosta lähdemme 17.20 kaupungintalon edestä kimppakyydein.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 14.5.2021 mennessä rinkka@raisionrinkka.fi
tai puh 044 080 2430 Kaija.
Voit mennä myös suoraan kokoontumispaikalle,

Tuorlantie 1 E, Kaarina, josta retkemme alkaa klo 18
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Kuva Tarja Aittala

Lähtö: Turku klo 8 Turusta Prisma, Länsikeskus p-paikalta, Viilarink 3
Lähtö: Raisio klo 8.15 Raision kaupungintalon bussipysäkki, Nallink 2.
Paluu noin klo 18.00.
Ritajärven luonnonsuojelualue (127 ha) sijaitsee Sastamalassa, Vammalan, Häijään
ja Kiikoisten taajamien ytimessä. Suuntaamme alueelle, jossa luontopolut kulkevat
Valkeajärven, Alinen Ritajärven ja Ylinen Ritajärven rannoilla ja tuntumassa.
Reitti, jonka pituus on noin 7-8 km, on luokiteltu keskivaikeaksi.
Varaa koko päivän retkeä varten riittävästi juomaa ja evästä. Reppuun myös
istuinalusta, kamera, kiikarit ja jos haluat pulahtaa järveen, uima-asu ja pyyhe.
Bussi ajaa reittiä Turku-Raisio-Huittinen-Sastamala. Huittisissa pidetään jaloittelu ja
wc-tauko.
Retken hinta: Jäsenet 25 euroa, muut 30 euroa, sisältää kuljetuksen
Alle 15-v. maksutta. Maksu maksetaan 14.5. mennessä
Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06, viite 1038.
Ilmoittautumiset 12.5.mennessä
sähköpostilla rinkka@raisionrinkka.fi
tai puh 044 080 2430 Kaija
Lisätietoja retken ohjaajalta: Tarja Aittala,
sähköposti tarja.aittala@gmail.com
Kohdetietoa/kartta:
Visitsastamala.fi – Ritajärven luonnonsuojelualue.
Kuva Luonnonsuojelualueen sivulta
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Talkoot Pähkinämäen majalla
torstaina 20.5.2021 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!

19.5.2020 talkoissa pienryhmä toimii

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

TELTTARETKI JURMOON pe 4.6 - su 6.6.2021
Perjantaina 4.6.aamulla lähdemme kimppakyydein kohti Nauvoa. Sieltä jatketaan
yhteysaluksella Jurmon saareen. Laivamatka kestää n. 4 tuntia. Laivalla on ravintola,
josta voi ostaa syötävää ja juotavaa.
Saarella oleva kauppa/ kahvila ei ole välttämättä vielä avoinna, joten suosittelen
ottamaan mukaan reissulle koko viikonlopun juotavat ja syötävät.
Teltta-alue on pieni ja kivinen, mutta eiköhän kaikki löydä teltalleen paikan sieltä.
Alueella on puucee ja satamasta löytyy kaivo. Satamasta telttapaikalle on matkaa
noin kilometri. Reissu on edullinen. Telttapaikka ja yhteysalus ovat ilmaisia, vain
kimppakyydistä maksetaan kuskeille.
Aikataulut tulevat vasta vuoden 2021 alkupuolella, joten seuraile ilmoituksia
Raision Rinkan kotisivuilta www.raisionrinkka.fi ja Rinkan facebookista.
Lisätietoja retkestä; Mirkka Karikoski, sähköposti mirkkakarikoski@hotmail.com

Luontotupa Iurima
Vuonna 1999 valmistuneella
luontotuvalla on Jurmon saaren
luonnosta ja historiasta kertova
näyttely.
Tupa on auki ympäri vuoden ja
sisäänpääsy on maksutonta.
Paikalla ei ole henkilökuntaa.

Muut palvelut
Saarella risteilee kävelypolkuja. Saaren kärkiosat ovat kansallispuisto- aluetta.
Länsiosassa on liikkumiskielto lintujen pesimäaikaan 1.4. - 31.7.

Kansallispuiston telttailualue ja tulentekopaikka sijaitsevat
Moringharulla kyläsataman läheisyydessä.
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Telttailualuetta saa käyttää ympäri vuoden, vaikka alue on merkattu
suojelualueeksi muutamassa kartassa. Satamassa on kalan myyntiä, pieni kauppa ja
kahvila, vesipiste ja wc sekä Pidä saaristo siistinä -yhdistyksen ylläpitämä jätepiste.
Kahvila ja kauppa ehkä avoinna vasta juhannuksesta. Paikallisilta voi kysellä
mökkimajoitusta. Saarella ei ole erityisiä palveluja liikuntaesteisille.

Jurmon luonto ja historia
Jurmon saari on koko Suomen halki kulkevan Salpausselän viimeinen maanpäällinen
jatke, lähes puuton moreeninummi, satujen ja merirosvotarinoiden saari.
Laajat kanervanummet kivikkorantoineen ovat otollinen elinympäristö monille
harvinaisillekin merilinnuille. Kevät- ja syysmuuttoaikoina Jurmo on yksi saariston
parhaita lintujen tarkkailupaikkoja. Saarella toimii myös Turun lintutieteellisen
yhdistyksen lintuasema (tly.yhdistysavain.fi).
Saarelle mentäessä punkkeihin kannattaa varautua ennalta.
Jurmon arkeologiset jäännökset kuuluvat Saaristomeren tunnetuimpiin
matkailunähtävyyksiin. Jurmon kylästä on ensimmäiset merkinnät maakirjassa jo
vuodelta 1540. Saarella on neljä kivikehää, joita kutsutaan nimellä munkring eli
munkinkehä. Munkinkehien tarkoitusta ei tunneta, mutta niiden epäillään liittyneen
joko laidunnukseen tai venekuntien yöpymiseen sesonkikalastuksen aikana.
Saarella on nähtävissä myös mm. rakennusjäännöksiä, joita on pidetty kappelien
jäännöksinä. Jurmon nähtävyyksiin kuuluvat myös vanha tuulimylly, Jurmon
hautausmaa sekä kappeli vuodelta 1846.
Jurmon kylä on edelleen asuttu vuoden ympäri.
*******************************************************************

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 2021 toimintasuunnitelmassa keväälle
• maalis-huhtikuussa viestikurssi (päivämäärä tarkentuu myöhemmin)
• 6.5.2021 maastoetsinnän harjoitus.
Raision seudun Vapaaehtoinen 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.
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Lomaosakkeita vuokrattavana
Raision Rinkka omistaa yhdessä muiden latuyhdistysten
kanssa Kiilopäällä ja Äkäslompolossa lomaosakkeita.
Vuokrattavana olevat viikot on merkitty osakkeiden
yhteyteen. Näiden huoneistojen vaihtopäivä on
lauantai. Rukan huoneiston vaihtopäivä on perjantai.

Kiilopää, Luppokatu 2 B 5, 99830 Saariselkä
Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturimajat
Omistus on yhdessä Janakkalan Ladun,
Kuva Juha Orvasto
Jyväskylän Ladun, Myllykosken Ladun ja Saarijärven Ladun kanssa.
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 2021 Kiilopään lomaosakkeet ovat varattavissa
viikoille 6, 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 Äkäslompolon
Nilivaarassa. Äkäslompolon palvelut ovat n. kilometrin
etäisyydellä. Ylläksen rinteisiin on n. 4 kilometriä.
Kuva Timo Virta→
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 Kaija Virtanen ->

Äkäslompolon ’Ylläskuningas’ lomaosake on varattavissa vuonna 2021
viikot 7, 19, 22, 25, 28, 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.
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 2021 Rukan lomaosake on varattavissa
viikoille 24, 36, 48
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, s-posti timo.virta@dnainternet.net

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 niiden vuokrat
Väline
Vuokra
Vuokra
Ahkio
6 euroa/ vrk
30 euroa/viikko
+lisä vrk 3 euroa
Pop-Up teltta 3 x 3 min
20 euroa/ vrk
60 euroa/viikko
+ lisä vrk 2 euroa
Kajakki Huom! melonta10 euroa/viikonloppu
30 euroa/viikko
liivi ei kuulu varusteisiin
Laavu
4 euroa/vrk
20 euroa/viikko
+ lisä vrk 2 euroa
Lumikengät
4 euroa/ vrk
15 euroa/viikko
Melontaliivi Baltic
2 euroa/ vrk
10 euroa/viikko
+ lisä vrk 3 euroa
Puolijoukkueteltta
10 euroa/vrk
30 euroa/viikko
+ kamina
Retkikeitin
2 euroa/vrk;
6 euroa/viikko
3 euroa viikonloppu
Rinkka
4 euroa/vrk
20 euroa/viikko
+ lisä vrk 2 euroa
Suksiboksi, uudempi malli 4 euroa/vrk
25 euroa/viikko
vanhempi malli 3 euroa/vrk
20 euroa/viikko
Vaellussukset
4 euroa/vrk
15 euroa/viikko
Vaellusteltta
6 euroa/vrk
30 euroa/viikko/lisävrk 3e
Huom! Välineet on palautettava puhtaina, kuivina ja ehjinä.
Ahkiot

Vaellusteltta
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Lumikengät

Tulevia tapahtumia kevätkaudella 2021
Ti 5.1.
Su 17.1.
Su 21.2.
Pe 26.2.
Ti 2.3.
La 6.3.
Ke 17.3.
Ti 30.3.
Ti 6.4.
Ke 14.4.

Sauvakävelyt jatkuvat tiistaisin klo 10 Tasalasta (sivu 7)
Talviuinti alkaa (sivu 6)
Ohjattu kävely Kerttulasta Pähkinämäkeen (sivu 3)
Täydenkuun retriitti Haunisten altaalla (sivu 6)
Pöllöretki yhdessä Raisionjokilaakson luonnonsuojelijoiden k. (sivu 7)
Koko perheen metsäseikkailu Tunteet Hukassa (sivu 8)
Rinkan sääntömääräinen kevätkokous (sivu 8)
Kävely Kerttulasta. Tämän jälkeen kävelyt lähtevät eripaikoista (sivu 7)
Kävely tiistai-iltaisin alkaa Olkkarin edestä, Raision tori 6 (sivu 9)
Iltaretki Raisionlahden lintutornille yhdessä Raisionjokilaakson
luonnonsuojelijoiden kanssa (sivu 9)
La 24.4. Suunnistus tutuksi – Pähkinämäessä (sivu 9)
Su 2.5.
Toukokuisen pyöräilyn aloitusretki (sivu 7)
To 6.5.
Sydänviikon iltaretki yhdessä Raision seudun Sydänyhdistyksen k. (sivu 8)
Ti 18.5.
Iltaretki yhdessä Armonlaakson vaeltajien kanssa (sivu 9)
To 20.5. Talkoot Pähkinämäessä (sivu 11)
La 22.5. Kevätretki Ritajärven luonnonsuojelualueelle (sivu 10)
Ti 25.5.
Tiistain kävelyt jäävät kesätauolle ja jatkuvat 3.8.alkaen (sivu 7)
Pe 4.6.- su 6.6. Telttaretki Jurmoon - lautta-aikataulu myöh. Rinkan www.sivuilla
Touko-kesäkuun vaihde – Lola pyöräily (sivu 3)

Jäsentiedotteen muuta sisältöä
* Puheenjohtajan terveiset (sivu 3)
* Ilmoitus – muutos jäsentiedotteiden lähettämiseen postitse (sivu 3)
* Toimintasuunnitelma ja tapahtumat vuodelle 2021 (sivut 4 - 5)
* Jäsenmaksut vuodelle 2021, jäseneksi liittyminen ja jäsenedut (sivu 6)
* Vapepa – vapaaehtoinen pelastuspalvelu (sivu 12)
* Kiilopään, Äkäslompolon ja Rukan lomaosakkeet – (sivut 13 - 14)
* 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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