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RAISION RINKKA RY  –  LIIKUNNAN PUOLESTA JO VUODESTA 1979 
 
Raision Rinkka r.y.:n johtokunta ja muut 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 
marjo.salonen@somero.fi 

Jäsen, Lasten ja nuorten toiminta 
Nina Stenlund 
nina.stenlund@m3kiinteistö.fi 
 

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

Varajäsen, Alpo Viitaharju 
viitaharjualpo@gmail.com 
 

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    
Rinkan pankkitili:  
FI60 5710 5210 0009 06 
 
Käytä maksaessasi aina viitenumeroa.    
Viitenumerot löydät kyseisen aiheen 
kohdalta.                 

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

 
Kansikuva – 27.5.2021 LoLa-nalle saapuu Naantalista Pähkinämäen majalle, 
20.5.2021 Talkoot Pähkinämäen majalla, 11.5.2021 tiistaikävelijät Timalipolulla. 
Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen  
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Puheenjohtajan kesätervehdys 2021 
Olemme eläneet vuoden, joka muutti monen  
ihmisen elämää etätyöskentelyksi, eristäytyneisyydeksi 
ja kotoiluksi.   
Sitäkin ihanampaa on nyt, kun voimme vihdoin tavata 
ystäviä, sukulaisia sekä liikkua ja harrastaa yhdessä. 
Raision Rinkka on saanut myös uusia innokkaita 
vetäjiä ja lajeja. 
Elokuussa aloitetaan polkujuoksu ja myöhemmin 
syksyllä Hämärähommat perheille. Vanhat tutut 
tiistaiaamun sauvakävelyt ja maanantaipyöräilyt 
pyörähtävät käyntiin elokuun alussa.  
Koronavuonna ihmiset ovat innostuneet retkeilystä, 
siispä mekin järjestämme ensimmäisen Rakastu retkeilyyn -koulutuksen yhdessä 
Kaarinan Kulkijoiden kanssa. Koulutus alkaa 2.8. ja sisältää myöhemmin myös 
yöpymisen ulkona.   
Ritajärven retki siirtyi keväältä elokuun viimeiseen viikonloppuun ja samana 
lauantaina Nukutaan taas yö ulkona - Pähkinämäessä. Syyskuussa patikoidaan 
perinteinen Kullaanpolku ja lokakuussa tutustutaan suunnistuksen alkeisiin.  
 

Lisää tapahtumia ja muita tietoja löydät raisionrinkka.fi verkkosivuilta  
Rinkka tiedottaa mm. järjestettävät tapahtumat, vuokrattavat lomaosakeviikot ja 
retkeilyvälineet sekä julkaisee yhteystiedot ja jäsentiedotteet verkkosivuillaan 
https://www.raisionrinkka.fi/  

Tapahtumat löytyvät Facebookista   tykkää meistä niin näet tietoa.  

Olemme nyt myös Instagramissa   

Seuraa meitä SoMessa #raisionrinkka 
 

Tule mukaan retkeilemään ja liikkumaan yhdessä! 
Armi 

*********************************************************** 
Avautuuko Raisionjoki lähitulevaisuudessa enemmän melojille  
ja kalastajille? 
 

Tule kuulemaan syyskuussa Raisionjoen 

ennallistamistöistä Huhkon kalaportaille ja 
Hintsan padolle.  
Asiantuntijana vesiasiantuntija  
Jussi Aaltonen Valoniasta.    Huhkon koski 10.6.2021  

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan elokuussa Raision Rinkan 
verkkosivuilla www.raisionrinkka.fi ja some-kanavissa. 

http://www.raisionrinkka.fi/
http://raisionrinkka.fi/
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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?  
 
Minkälaista toimintaa haluaisit Rinkan järjestävän? 
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 

mailto:raisionrinkka@gmail.com
http://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html
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Kävelyt ja pyöräilyt 2021 syyskaudella 
Tiistain aamupäivän sauvakävelyt       
Kaikille avoimet tiistaiset kävelytapahtumat jatkuvat klo 10 alkaen seuraavasti: 
3.8. ja 10.8. Raision tori, Tasala 
17.8. Huhkon kartano, Huhkontie 16  
24.8. Kallastenkadun P-paikka, Ylönpuolentie  
         & Kallastenmutkan risteys 
31.8. Raisio Marina, Hahdenniementie  
7.9.   Jennin tupa (ent. Pirkon), Petäsmäki 
14.9. Mahittulan nuorisotalo,  
          Mahittulantie 12  
21.9. Krookilan piha, Krookilankuja 40                      
28.9. Vesilaitoksen sauna, Vesilaitoksentie        
5.10. Ihalan kenttä, Tupatie 3  
12.10. Ulpukan piha, Eeronkuja 5 
19.10. Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4                  
26.10 – 7.12. Raision tori Tasala          Tiistaikävelijät lenkillä 29.9.2020 

Tämän jälkeen sauvakävelyt jäävät joulutauolle. 
 
 ********************************************************************  

Maanantaipyöräilyt – elokuussa  
Lähtöpaikka Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4, Raisio 
 
Lähdöt 2.8., 9.8., 16.8. 23.8. ja 30.8. 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 3.8.2020  

 

Pyöräilyjen päätösretki tehdään sunnuntaina 5.9.2021 klo 14 alkaen. 
Tällöin pyöräilemme Kerttulasta, Maskun, Halisojan kautta Nousiaisten kirkolle. 

Takaisin tulemme Nummen kautta Nousiaisista Maskuun ja takaisin Raisioon. 
Reitin pituus on noin 34 kilometriä. 

Ota mukaan juomaa ja eväät. 
Lopullisen reitin valinnassa huomioimme vallitsevan säätilan. TERVETULOA! 

Lähtöpaikka Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4, Raisio. 
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Rakastu retkeilyyn - kurssi yhdessä Kaarinan Kulkijoiden 
kanssa, Pähkinämäen majan luona, Santalantie 121, Raisio 
 
Kurssi alkaa 2.8.2021 klo 17.30, toinen kerta 9.8. klo 17.30 ja  
yön yli retki 14.-15.8. Yön yli retken pituus on noin 8 kilometriä. 
Kurssi on tarkoitettu aikuisille aloitteleville retkeilijöille.  
Tavoitteena on kannustaa ja rohkaista ulkoilemaan ja yöpymään ulkona. 
Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta retkeilystä.  
 
Kurssi alkaa Raisiossa Pähkinämäen ulkoilumajalla 2.8. klo 17.30.  
Toinen kerta on 9.8. klo 17.30 ja yön yli retki 14.-15.8.  
Yön yli retken pituus on noin 8 km. Yöpyminen tapahtuu teltassa tai laavulla. 
 
Kurssin ohjaajina toimivat Tiina Lintervo, Satu Eklund, Veikko Haapanen ja Niina 
Anttila. - > Toimimme koronarajoitusten mukaisesti.  
 Kurssin ajankohta siirtyy, jos epidemia pahenee.  

Siirrosta ilmoitetaan Rinkan verkkosivuilla. 
 
Kurssin hinta: Kulkijoiden tai Rinkan jäsenet 30 euroa, muut 50 euroa. 
Maksut maksetaan Raision Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06 viite 1038.  
Kurssille mahtuu 15 osallistujaa. 
Ilmoittautujille lähetetään tarkemmat ohjeet ennen kurssia. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen ma 19.7. mennessä  
Satu Eklund satu.eklund@gmail.com, puh.050 5753421 
********************************************************************* 

Mobiilivideokuvausretki ke 18.8.2021 klo 18 - 20 
Kokoontuminen Friisilän pihapiiri, Hulvelankatu 35, Raisio 
 
Puhelimella videokuvaaminen on luovaa ja 
hauskaa! Retkellä harjoitat videokuvaamistaitoja 
älypuhelimellasi, kokeilet eri kuvakulmia ja 
dokumentointia äänen kanssa. 
 
Liikumme Kerttulan poluilla ja videokuvaamme 
älypuhelimella ohjaajan antaman teeman 
mukaan. 
 

Lisätietoja retken ohjaajalta: Tarja Aittala, sähköposti tarja.aittala@gmail.com. 
Retkelle ei tarvitse ilmoittautua.  
 
HUOM! Sateen sattuessa retki perutaan. Mahdollinen peruminen ilmoitetaan Rinkan 
verkkosivujen tapahtumakalenterissa  

mailto:satu.eklund@gmail.com
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Polkujuoksukurssi aloitteleville, alkaa to 19.8.2021  
Kokoontuminen klo 18 Kerttulan liikuntahallin edessä, Kisakatu 4 Raisio 
 
Ensimmäisillä kerroilla tutustumme lajiin, 
myöhemmin harjoittelemme porrasjuoksua, 
alamäkijuoksua ja esteiden ylitystä. Lenkille 
pukeudutaan sään mukaisesti; jalkaan 
polkujuoksutossut tai peruslenkkarit.  

Juotavaa ja energiaa on hyvä olla mukana.  

 
Lisäksi pohjakunnon on hyvä olla sellainen, että 
jaksaa juosta tai hölkätä muutamia kilometrejä yhtäjaksoisesti.  
Ensimmäinen lenkki juostaan Kerttulan luontopolulla ja kuntoradalla.  
Kesto on noin tunti ja se sisältää myös alkuinfon sekä kevyen lämmittelyn. 
 
Lisätietoja juoksun ohjaajalta: Alpo Viitaharju, s-posti viitaharjualpo@gmail.com 
Polkujuoksuun ei tarvitse ilmoittautua. Tervetuloa juoksemaan ja hölkkäämään! 
 
********************************************************************* 

Nuku yö ulkona – tapahtumaa vietetään la 28.8.2021 
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 
 

mailto:viitaharjualpo@gmail.com
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Retki Ritajärven luonnonsuojelualueelle la 28.8.2021 
Lähtö Raision kaupungin talon edestä klo 8.15 
 
Teemme retken yhdessä Turun Ladun kanssa. Linja-auto lähtee klo 8 
Länsikeskuksen Priman, Viilarinkatu 3 parkkipaikalta ja tulee sieltä Raisioon.  
 
Ritajärven luonnonsuojelualue 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. Kohdetietoa/kartta: Visitsastamala.fi - Ritajärvi 
Lisätietoja retken retkenohjaajalta Tarja Aittala, s-posti tarja.aittala@gmail.com 
 
Retkimaksu aikuisilta 25 euroa jäsen, 30 euroa muut. Sisältää kuljetuksen.  
Alle 15-v. maksutta.  
Maksu maksetaan 19.8 mennessä Rinkan tilille FI06 5710 5210 0009 06 viite 1038  
Ilmoittautuminen 17.8. mennessä rinkka@raisionrinkka.fi 
tai puh 044 080 2430 Kaija 

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

Sieniretki la 18.9. klo 9 -13 Parmaharjulle Lietoon 
Kokoontuminen klo 9 Raision kaupungin talon edessä, Nallinkatu 2 Raisio 
 
Tervetuloa sieniretkelle! Retken aikana keräämme 
sieniä sekä tunnistamme niitä oppaamme Paula 
Leppäsen johdolla.  

Retki tehdään Liedon Ahteenmetsään 
Parmaharjun maastoon. 

Ota mukaan kori sienien poimimista ja sieniveitsi 
(harjapäinen) sienien puhdistamista varten. 
Sienikirjan voit myös ottaa mukaan.  

Pukeudu sään mukaan!         Kuva Paula Leppänen 

MUISTA kumisaappaat ja eväät. Pidämme metsässä yhteisen evästauon.  
 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut torstaihin 16.9. mennessä sähköpostilla 
rinkka@raisionrinkka.fi tai puh 044 080 2430 Kaija.  
 
Voit mennä myös suoraan Parmaharjun p-paikalle Bränikkäläntie 66, Lieto,  
josta lähdemme YHDESSÄ klo 9.30 metsään. 
  

mailto:tarja.aittala@gmail.com
mailto:rinkka@raisionrinkka.fi
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Kullaanpolku – polkuretki su 26.9.2021 
Lähtö on Kerttulan liikuntahallilta, Kisakatu 4, Raisio klo 8.30 – 10 
 

Polkureitille lähdetään Kerttulan liikuntahallilta ja reitti suuntautuu  
Valtatien 8:n itäpuoliselle alueelle.  
Reitin pituus on 13 kilometriä. Reitti 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. 

Huoltopisteessä on tarjolla mehua ja omien makkaroiden 
grillausmahdollisuus. HUOLTOPISTEESSÄ EI OLE MYYNTIÄ. 

 
Retkestä ei peritä tänä vuonna maksua. Rinkka 
tarjoaa mehun reittien varrella huoltopisteessä 
sekä perillä Kerttulassa 

Polkuretkeen osallistuneiden kesken 
arvotaan palkintoja. 

Muista ilmoittautua lähtöpaikalla sekä palattuasi 
retken jälkeen ja muista pukeutua sään 

mukaisella varustuksella. Luonto kutsuu! 
 

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

Iltaretki Hakkenpään laavupolulle 
Taivassaloon ti 28.9.2021 
Kokoontuminen Raision kaupungintalon edessä, 
lähtö kimppakyydein klo 16.30 
 
Hakkenpään luonto-/laavupolku on 5,5 kilometrin 
pituinen. Se on avattu kesällä 2020.  
Hakkenpään kyläyhdistys ja partiolaiset 
Tupshaukat ovat talkoilla rakentaneet polun  
sekä laavun ja tulipaikan.   

Polun erikoisuutena on laaja kallioinen aukio, mikä on nimetty Kalakallioksi. 
Kalastajat ovat aikoinaan kuivanneet silakoita käännellen niitä auringossa.  
Laavulla on mukava istahtaa syömään eväitä. Reitti on selkeä ja hyvä kävellä. 
 

Teemme retken YHDESSÄ Armonlaakson vaeltajien kanssa. 
 

Ilmoittautuminen kimppakyytiä varten 25.9. mennessä sähköpostilla 
rinkka@raisionrinkka.fi tai puh 044 080 2430 Kaija 
 
Voit mennä myös suoraan retken lähtöpaikalle Hakkenpääntie 1961, Taivassalo. 
Polulle lähdemme yhdessä klo 17.30. TERVETULOA! 

mailto:rinkka@raisionrinkka.fi
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Suunnistus tutuksi la 9.10.2021 - opastus 
Kokoontuminen Pähkinämäen laavun luona, 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.  
 

Huom! 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 keskustella suunnistukseen liittyvistä asioista.  
  Suunnistusterveisin Satu Eklund. 
 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 5.10. mennessä  
sähköpostilla rinkka@raisionrinkka.fi  tai puh 0440802430 Kaija  
ILMOITA, mikäli tarvitset kompassin lainaksi opastuksen aikana. 

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

Marraspatikka lähiluontoon su 7.11. 2021 klo 9 - 12 
Kokoontuminen klo 8.55 Kuloistentie 9, 
parkkipaikka on tien päässä. 
Sunnuntaiaamupäivän patikalla liikutaan lähiluonnossa, 
osaksi polkuja, osaksi ulkoilureittejä. Pituus on noin 8 km 
ja patikka kestää noin 3 tuntia.  
Säänmukainen varustus, sauvoilla tai ilman.  
Ota mukaan lämmintä juotavaa, pientä syötävää ja 
istuinalusta. Nautitaan kahvit/teet/ juomat luonnossa! 
 
TERVETULOA! -  Ei erillistä ilmoittautumista. Patikkaretken ohjaa Tarja Aittala. 
Sateen sattuessa retki perutaan. Peruutuksesta ilmoitamme tapahtumakalenterissa. 
********************************************************************* 

Kokouskutsu - syyskokous ti 9.11.2021  
Raision Rinkka r.y.n sääntömääräinen syyskokous pidetään  
kello 19 alkaen Raision kirjaston Raisio huoneessa Eeronkuja 2, Raisio.  
 
Esillä on sääntöjen määräämät asiat toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 
sekä Rinkan toimintasääntöjen muuttaminen, toinen käsittely. 
 

Ennen kokousta klo 18 alkaen biologi Kauko Häkkilä esitelmöi sudenkorennoista. 
 

Tule kokoukseen – vaikuta toimintaan – ole aktiivinen!  

Kahvitarjoilu                    Tervetuloa!  Johtokunta 

mailto:rinkka@raisionrinkka.fi
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Hämärähommia Haunisten altaalla to 11.11. klo 17 
Kokoontuminen klo 16.55 parkkipaikalla, Santaojantien päässä Raisiossa 
Nyt koko perheen voimin heijastinpolulle kokemaan pimeää metsää. Lähdemme 
parkkipaikalta pienissä ryhmissä etsimään heijastimin merkittyä polkua.  
 
Polulla täytyy olla tarkkana, jotta ei kompastu  
Ihan Pimee Luontolotto -rasteihin. Liikumme 
hämärtyvässä metsässä ajatuksella ja turvallisesti, 
häiritsemättä metsän eläimiä. Lapset kulkevat 
aikuisten vastuulla. 
Kuljemme helppoa reittiä. Pidämme evästauon 
tulistelupaikalla, missä voi nauttia omia eväitä. 
Kaikkien kierroksella lotonneiden kesken arvotaan 
yllätyksiä tulistelupaikalla.    Elämää altaalla 15.11.2020 

Kävelymatkaa tulee noin 2 kilometriä. 
Varaudu tasku- tai otsalampuin säänmukaisesti vaatetettuna, mielellään 
kumisaappaissa. Heijastinliivi on myös hyvä vetäistä päälle. 
 
OTA KYNÄ mukaan, jos haluatte osallistua lottoon ja tietenkin ne eväät! 
Retkelle ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Lisätietoja antaa retkenohjaa Nina Stenlund, nina.stenlund@m3kiinteisto.fi 
tai puh 040 533 7807. 
******************************************************************** 

Jouluinen retki Pähkinämäen majalle ke 8.12 klo 18 
 

Retki alkaa klo 18 Kallastenkadun P-paikalta (Ylönpuolentien ja 

Kallastenmutkan risteys), johon on n. 700 m Raision tieltä. Kävelymatkaa majalle 
tulee edestakaisin noin 3 km. Valaisin on hyvä olla mukana kävelymatkan aikana.  
 
Majalla nautimme Joulun odotuksesta, juomme torttukahvit ja lurautamme illan 
pimetessä muutaman joululaulun.     

Tule retkelle – tuo lapsia mukanasi! 

Tehdään illasta lämpöinen yhdessäolohetki  
Joulua odotellessa. 

 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut pe 3.12. mennessä s-postilla 
rinkka@raisionrinkka.fi  tai puhelin 044 080 2430 Kaija  

 

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

Uudenvuoden päivän kävely Pähkinämäkeen la 1.1.2022 
Ohjattu yhteislähtö klo 13 Kerttulan liikuntahallin edestä, Kisakatu 4 
 
Pähkinämäen majassa tarjolla pientä suolaista ja makeaa kävelijöille.  

            Tervetuloa! Aloita uusi vuosi liikkuen! 

mailto:nina.stenlund@m3kiinteisto.fi
mailto:rinkka@raisionrinkka.fi
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Ylläs on aina vain ykkönen! 
Armonlaakson Vaeltajien ja Raision Rinkan yhteinen talven 2022 
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.           

Matkalle lähdetään perjantaina 18.3. Naantalista Suopellon koululta 

Rimpikujalta klo 21.30. Bussi ottaa kyytiin myös  
Raisiosta kaupungintalon edestä, Nallinkatu 2 lähdetään klo 22. 
Paluu hiihtoretkeltä on lauantaina 26.3. 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. 

********************************************************** 
Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta (Vapepa)  
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu laaja 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. Raision Rinkan yhteyshenkilönä ja kokoonkutsujana 

toimii Marjo Salonen, puhelin +35840 519 8168,  
sähköposti marjo.salonen@somero.fi.  Ota rohkeasti yhteyttä! 

Raision seudun Vapepan vuoden 2021 toimintakalenterissa on mm.  
• 16.9. 2021 taajamaetsintäharjoitus Raisiossa 

• 30. -31.10.2021 Etsinnän peruskurssi Valpperin Urheilutalolla. 

Teoriaosuus on mahd. Teams-koulutuksena koronatilanteesta riippuen.  

Raision seudun Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, 
Virpi Laine, puheenjohtaja, virpi.a.laine@gmail.com 
Hanna Ollikainen, sihteeri,  vapepa.raisio@gmail.com 

Lähimmäisen apuna – viranomaisen tukena. 

mailto:moskajarvi.hannele@gmail.com
mailto:marjo.salonen@somero.fi
mailto:virpi.a.laine@gmail.com
mailto:vapepa.raisio@gmail.com
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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 2021Kiilopään lomaosake on varattavissa  
viikolle 47 

Vuonna 2022 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 2021 Äkäslompolon ’Ylläskuningas’ 
lomaosake on varattavissa  
viikot 33, 45, 48, 51.       
                                                                                              Kuva Kaija Virtanen 

Vuonna 2022 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 2021 – viikko 52.     
Vuonna 2022 – 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. 

http://www.raisionrinkka.fi/
http://www.raisionrinkka.fi/lomaosakkeiden-varaustilanne-testi/
mailto:timo.virta@dnainternet.net
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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  Vuokra  Vuokra  

Rinkka   4 euroa/ vrk 20 euroa/viikko 
+ lisä vrk 2 euroa   

Vaellusteltta   6 euroa/ vrk  30 euroa/viikko 
+ lisä vrk 3 euroa 

Huvilatelttakatos  20 euroa/vrk  60 euroa/viikko 
+ lisä vrk 2 euroa  

Laavu    4 euroa/vrk  20 euroa/viikko 
+ lisä vrk 2 euroa 

Retkikeitin   2 euroa/ vrk  
 3 euroa viikonloppu 

 6 euroa/viikko 

Ahkio   6 euroa/ vrk 30 euroa/viikko 
+ lisä vrk 3 euroa 

Suksiboksi  -   vanha 
-     uusi 

 3 euroa/vrk  
 4 euroa/vrk 

20 euroa/viikko 
25 euroa/viikko 

Kanootti     -   kajakki  
 

10 euroa/viikonloppu  30 euroa/viikko 

Puolijoukkueteltta  
ja kamina  

 
10 euroa/vrk 

 
30 euroa/viikko 

Vaellussukset   4 euroa/vrk 15 euroa/viikko 
Lumikengät  
*kenkiä on tulossa lisää  

 4 euroa/vrk  15 euroa/viikko 

Melontaliivi Baltic  2 euroa/vrk 10 euroa/viikko 
+ lisä vrk 1 euro 

Huom! Välineet on palautettava puhtaina, kuivina ja ehjinä.  

 

Ahkiot   Vaellusteltta             Lumikengät 

mailto:pentti.mirtti@dnainternet.net
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Tulevia tapahtumia syyskaudella 2021 
Elokuu 
Ma 2.8.    Maanantaipyöräilyt lähtö klo 18 Kerttulan liikuntahallin luota (sivu 5) 
Ma 2.8.    Rakastu retkeilyyn kurssi alkaa Pähkinämäessä (sivu 6) 
Ti 3.8.    Sauvakävelyt jatkuvat tiistaisin klo 10 Tasalasta (sivu 5) 
Ke 18.8.    Mobiilivideokuvausretki Friisilässä (sivu 6) 
To 19.8.    Polkujuoksukurssi aloitteleville, aloitus Kerttulan liikuntahallilta (sivu 7) 
La 28.8.    Nuku yö ulkona -tapahtuma Pähkinämäen majan luona (sivu 7) 
La 28.8.    Retki Ritajärven luonnonsuojelualueelle (sivu 8) 
Ma 30.8.    Maanantaipyöräily klo 18 Kerttulasta, jää tämän jälkeen tauolle (sivu 5) 
Syyskuu 
Su 5.9.    Pyöräilyjen päätösretki (sivu 5) 
La 18.9.    Sieniretki Parmaharjulle Lietoon (sivu 8) 
Su 26.9.    Kullaanpolku – polkuretki (sivu 9) 
Ti 28.9.    Iltaretki Hakkenpään luontop.yhdessä Armonlaakson Vaeltajien k. (s.9) 
Loka – marras- ja joulukuu 
Ti 5.10.    Tiistaikävelyt jatkuvat (sivu 5) 
La 9.10.    Suunnistus tutuksi opastus, Pähkinämäen laavun luona (sivu 10) 
Su 7 11.    Marraspatikka lähiluontoon, lähtö Kuloistentie 9, Raisio (sivu 10) 
Ti 9.11.    Raision Rinkan sääntömääräinen syyskokous (sivu 10) 
To 11.11.       Hämärähommia Haunisten altaalla (sivu 11) 
Ti 7.12.    Sauvakävelyt jäävät tämän jälkeen joulutauolle (sivu 5) 
Ke 8.12.    Jouluinen retki Pähkinämäen majalle (sivu 10) 
Vuonna 2022 
La 1.1.   Uudenvuoden päivän kävely Pähkinämäkeen, lähtö klo 13 Kerttulasta.   
   Majalla tarjolla pientä suolaista ja makeaa. Aloita uusi vuosi liikkuen! 
Pe – la 18.-26.3 Hiihtoretki Ylläkselle YHDESSÄ Armonlaakson vaeltajien kanssa (s.10) 
 
Tiedotteen muuta sisältöä 
* Puheenjohtajan tervehdys/ Avautuuko Raisionjoki melojille, kalastajille? (sivu 3) 
* Vapepa – verkosto, joka pelastaa ihmishenkiä (sivu 12)  
* Lomaosakkeita vuokrattavana (sivut 13 ja 14) 
* Vuokrattavat retkeilyvälineet (sivu 15) 

UUTTA! Raision Rinkka on nyt myös Instagramissa!  
Rinkan verkkosivut www.raisionrinkka.fi  - avoinna ympäri vuorokauden! 

Käy tykkäämässä facebookissa      Raision Rinkkaa! 
* Päivitämme sivuille ajantasaista tietoa Rinkan tapahtumista ja toiminnasta.     

http://www.raisionrinkka.fi/

