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RAISION RINKKA RY – LIIKUNNAN PUOLESTA JO VUODESTA 1979 
 
Raision Rinkka r.y.:n hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2022 
 Huom! Taloudenhoitaja vaihtuu vuoden 2022 alusta alkaen.  
 Painetussa jäsentiedotteessa on vanha tieto. 

Puheenjohtaja  
Armi Laamanen 
armi.laamanen@gmail.com 
 

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

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

Jäsen ja taloudenhoitaja  
Mirja Alho 
mirja.alho@gmail.com 
 

Jäsen, Satu Eklund 
satu.eklund@gmail.com 
 

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

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@m3kiinteisto.fi 

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

Varajäsen, Alpo Viitaharju 
viitaharjualpo@gmail.com 
 

Lomaosakevuokraus, Timo Virta,  timo.virta@dnainternet.net 
 

Verkkoviestintävastaava, Tarja Aittala, tarja.aittala@gmail.com 
 

  Raision Rinkka r.y.:n 
 
Postiosoite: Hurstipolku 5 A 5,  
21200 Raisio (puh. 040 072 1485) 
 
Pankkitili: FI60 5710 5210 0009 06 
Käytä maksaessasi aina viitenumeroa.    
Viitenumerot kyseisen aiheen kohdalta.                 

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

Raision Rinkka on facebookissa   
Tykkää meistä, niin näet tietoja. 

Olemme myös Instagram’issa.    
Seuraa meitä SoMessa  #raisionrinkka. 

Kansikuvassa   

• 26.10.2021 Rinkan tiistain liikuntavuorolaiset tauolla.  

• 27.9.2021 Kullaanvuoren näkötorni seisoo vakaana, kun Kullaanpolku 
polkuretken 26.9. vuoksi lisätyt kuitunauhamerkinnät poistettiin. 

Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen  

mailto:armi.laamanen@gmail.com
mailto:penmirt@gmail.com
mailto:kaija.ann2011@gmail.com
mailto:mirja.alho@gmail.com
mailto:pirjo.i.haapanen@dnainternet.net
mailto:ilse.lepparanta@gmail.com
mailto:marjo.salonen@somero.fi
mailto:nina.stenlund@m3kiinteisto.fi
mailto:hannu.salonen@k-rauta.fi
mailto:ar.viitaharju@pp.inet.fi
mailto:timo.virta@dnainternet.net
mailto:tarja.aittala@gmail.com
mailto:rinkka@raisionrinkka.fi
http://www.raisionrinkka.fi/
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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Olen aloittamassa kolmatta vuottani 
puheenjohtajana ja niin on myös korona jatkunut 
lähes yhtä pitkään.  
Meidän onneksemme Raision Rinkka liikuttaa ihmisiä 
ulkona, jolloin rajoitukset eivät ole kurittaneet meitä 
niin paljon kuin monta muuta yhdistystoimijaa.  
     Kuva Armi Laamanen 

Metsässä on hyvä liikkua ja luonto tukee terveyttä. 
Aloitamme vuoden perinteisellä uudenvuodenkävelyllä ja jatkamme suosittuja 
tiistaiaamupäivän kävelyjä heti pyhien jälkeen. Vanhat hyväksi todetut tapatumat 
säilyvät, mutta paljon on myös uutta ja kivaa toimintaa. Lumikenkäilyäkin 
harrastamme, mikäli säät sen sallivat.  
Kevään uutuuksista voisi mainita seikkailevat perheet, plogging-roskakävelyn, 
Kerttulan uuteen ulkokuntosaliin tutustumisen ja toivotut sähköpyöräretket. 
 

Syksyllä alkaneet ja erittäin suositut polkujuoksut jatkuvat huhtikuussa ja uudet 
juoksijat ovat tervetulleita mukaan. Perinteiset maanantaipyöräilyt alkavat 
toukokuun alussa ja VilliMarttojen kanssa hortoillaan. 
Tässä vain pieni osa vuoden 2022 tapahtumista, lue 
sisäsivuilta lisää.  
 

Vielä pitää mainita Hämärähommat. Teimme 
marraskuussa ensimmäisen kerran koko perheen 
seikkailuretken pimeään metsään. Kuljimme 
taskulamppujen valossa etsimässä rasteja ja tietysti 
syötiin myös eväät.  
 
Paljon saatiin väkeä mukaan jo ensimmäisellä kerralla - 
yli 50 osallistujaa ja hauskaa oli!  
Ensi syksynä uudelleen.  
 

Kiitos, että olet mukana!                     Hämärähommat Haunisissa 11.11.2021 

Armi    Kuva Armi Laamanen 

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

Hyvä jäsen, Ilmastoteot ovat pieniä tekoja.  
 

Raision Rinkka lopetti jäsentiedotteiden postittamisen vuoden 2021 alusta.             

Jäsentiedotteet julkaistaan sähköisessä muodossa 
verkkosivuilla https://raisionrinkka.fi. 

 
Mikäli haluat v.2022 jäsentiedotteen postitse,  
pyydä sähköpostilla rinkka@raisionrinkka.fi  tai puh. 044 080 2430 Kaija 

https://raisionrinkka.fi/
mailto:rinkka@raisionrinkka.fi
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 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; yhteistyö Marttaliiton kanssa sieniretket sekä 
Tahko Pihkala seuran järjestämä kävelyhaaste. 

• 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.  
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, hallitus ja toimihenkilöt.  

Jäsenistölle järjestetään vuosittain kevät- ja syyskokoukset. 
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Toimintasuunnitelma - tapahtumat 2022 - Raision Rinkka r.y. 
Kuu Tapahtuma      Kohderyhmä 

tammi 
 

Uudenvuoden päivän ohjattu kävely la 1.1. 
Tiistain klo 10 sauvakävelyt alkavat ti 4.1. 
Lumikenkäretket su 23.1. ja su 30.1. 
Täydenkuun retriitti ma 17.1. 
Ensiapukoulutus; L-S latualueen aktiivit, la 22.1. 

kaikki 
kaikki 
kaikki 
kaikki 
aktiivit 

helmi Jokamiehen oikeudet L-S latualue; 3.2. Facebook-live 
Puheenjohtajien ilta, Sarka museo Loimaa, ke 9.2. 
Lumikenkäretket su 13.2.ja su 20.2. 
FB-striimi: Seikkailevat perheet, konsepti tutuksi 

kaikki 
puheenjoht. 
kaikki 
kaikki 

maalis 
 

Pöllöretki Raisionjokilaakson luonnons. kanssa ke 2.3. 
Rinkan sääntömääräinen kevätkokous ke 16.3. 
Seikkailevat perheet toiminta käynnistyy  

kaikki 
jäsenet 
perheet 

huhti 
 

Roskakävely ma 11.4., lähtö Raision kirjaston luona 
Iltaretki Raisionjokilaakson luonnons. kanssa ke 13.4. 
Polkujuoksut torstaisin 21.4. – 19.5. 
Ulkokuntosali - treeni Kerttulassa ma 25.4. 
Frisbeegolf tutuksi Haunisten radalla ke 27.4.  

kaikki 
Raision päät. 
kaikki 
kaikki 
kaikki 

touko 
 

Rakastu retkeilyyn kurssi 2.5., 9.5.; yliyön retki 14-15.5. 
Sähköpyörälenkki/retki 1-3 alkavat la 14.5.  
Maanantaipyöräilyt alkavat 2.5., päättyvät 30.5. 
Tiistain sauvakävelyt jäävät kesätauolle ti 24.5. 
LoLa polkupyöräviesti tulee Naantalista, vied. Turkuun 
MTB-pyöräily tutuksi järj. Punkalaitumen Latu ja Polku 
sekä Vammalan retkeilijät la 21.5. 
Talkoot Pähkinämäen ulkoilumajalla ke 18.5. 
Villiyrtti tapahtuma VilliMarttojen kanssa ti 24.5. 

kaikki 
kaikki 
kaikki 
kaikki 
kaikki 
kaikki 
kaikki 
jäsenet 
kaikki 

kesä Avoimet ovet Pähkinämäen ulkoilumajalla 
Sähköpyörälenkki/retki 2/3 
Taiteiden yö Raisiossa alustavasti ke 8.6. 

kaikki 
kaikki 
kaikki 

heinä Satakunnan kansansoutu 1-3.7. LoLa´lla oma vene       aktiivit 

elo 
 

Maanantaisin pyöräillään elokuussa ma 1.8. alkaen 
Tiistain klo 10 sauvakävelyt jatkuvat ti 2.8. alkaen 

kaikki 
kaikki 

syys 
 
 

Striimaus tutuksi LoLan latuyhdist. koulutus la 3.9. 
Maanantaipyöräilyjen päätösretki su 4.9.  
LoLa syysretki la 17.9. Harjureiteille, järj. Huovinretki 
Tunteet hukassa - tapahtuma 
Kullaanpolku polkuretki su 25.9. 

aktiivit/viestintä 
kaikki 
kaikki 
perheet 
kaikki 

loka 
 

Retki Fiskariin; Riislan metsäpolku, ruukkikylä 
Latokartanon kosken kuohut ja luontopolut 

kaikki 

marras Rinkan sääntömääräinen syyskokous ti 8.11. jäsenet 
joulu 
 

Iltaretki Pähkinämäen ulkoilumajalle ke 7.12. 
Tiistain klo 10 sauvakävelyt jäävät joulutauolle ti 13.12. 

perheet 
kaikki 
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Raision Rinkan jäsenmaksut vuonna 2022 

• 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, sillä ne päivittyvät jäsenrekisteriin 
automaattisesti Postin kautta. 

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

Lumikenkäilyretket ja retkien lähtöpaikat 
• su 23.1.2022 klo 11 Friisilän Verstaiden piha, Hulvelankatu 35, Raisio  

• su 30.1.2022 klo 11 Metsäkallankadun vasemmanpuoleisen tien pää, Raisio 

• su 13.2.2022 klo 11 Friisilän Verstaiden piha, Hulvelankatu 35, Raisio 

• su 20.2.2022 klo 11 Metsäkallankadun vasemmanpuoleisen tien pää, Raisio 

Tule mukaan lumikenkäilemään!  
Omat lumikengät, sauvat ja eväät mukaan. 
Retket toteutuvat, mikäli lunta on tarpeeksi.  
Retken peruuntumisesta ilmoitamme Rinkan 
verkkosivuilla retkeä edeltävänä torstaina. 
Retkien kesto on noin 3 tuntia. Vauhti pidetään 
sopivan rauhallisena. 
Lumikenkiä voi lainata  

• Raision kaupungin NuoLi- palvelupisteeltä, 

Raision kirjastosta 

• Raision Rinkalta. Välinevuokrausta hoitaa Pentti 

Mirtti, puh 040 556 3819, penmirt@gmail.com              Kuva Satu Eklund 

Lumikenkäretkille ei tarvitse erikseen ilmoittautua.  
Lisätietoja antaa retkienvetäjä Satu Eklund, sähköposti satu.eklund@gmail.com 

http://www.suomenlatu.fi/
http://www.raisionrinkka.fi/
http://www.suomenlatu.fi/palvelukortti
mailto:jasenpalvelu@suomenlatu.fi
mailto:penmirt@gmail.com
mailto:satu.eklund@gmail.com
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Uudenvuoden päivän kävely la 1.1.2022 
Lähtö Kerttulan liikuntahallin luota klo 13 
 

Ohjattu kävely kulkee metsäpolkuja ja pikkuteitä pitkin 
Kerttulasta Pähkinämäen majalle. 
 

Majassa on tarjolla pientä purtavaa ja lämmintä juotavaa. 
Kävelyyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua.   
 

Aloita uusivuosi liikkuen. Tervetuloa!     
 
********************************************************************* 

Täydenkuun retriitti ma 17.1.2022  
Kokoontuminen Haunisten altaan parkkipaikalla klo 18 
 
Täysikuu on kuun vaihe, jolloin maahan näkyvä eli ’maata 
katsova’ kuun pinta on täysin auringon valaisema.  
Kuu näyttää täysikuun aikaan pyöreältä. 
 
Kalenterin mukaan 17.1.2022 on päivä jolloin ´kuu katsoo maata pyöreänä´. 
Armi Laamanen ja Pirjo Haapanen ohjaavat retken.     

   Tervetuloa pienelle ’kuukävelylle’! 
 

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

Sauvakävelyt 2022 – tiistain sauvakävelyt 
– kaikille avoimet kävelyt jatkuvat klo 10 seuraavasti: 
 

Lähtöpaikat: 
4.1 – 22.3 Raision tori, Tasala 
29.3. Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4 
5.4.   Jennin tupa Honkak 3, Petäsmäki 
12.4. Krookilan piha, Krookilankuja 40 
19.4. Ihalan kenttä, Tupatie 3 
26.4. Huhkon kartano, Huhkontie 16 
3.5.   Kallastenkadun p-paikka, 
          Ylönpuolentien ja Kallastien riesteys 

10.5. Raision venesatama, Hahdenniemi                   
17.5. Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4  
24.5. Friisilän piha, Hulvelankatu 35                   22.9.2020 kävelijät menossa…          
 

Tämän jälkeen kävelyt jäävät kesätauolle.  
 

Löydät lähtöpaikat verkkosivuilta www.raisionrinkka.fi  
 

http://www.raisionrinkka.fi/
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Maanantaipyöräilyt – kaikille avoimet 
Lähtöpaikka Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4, Raisio 

Huom! Pyöräilyt alkavat maanantaina 2.5.2022. klo 18. 
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 
9.5, 16.5, 23.5, 30.5. 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 17.8.2020 tauolla 
********************************************************************* 
 

Pöllöretki keskiviikkona 2.3.2022 - 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                            Pöllöretkeläisiä 3.3.2020                                             
tai puh 044 080 2430 Kaija   Ruissalossa  
 

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

Kokouskutsu - kevätkokous ke 16.3.2022  
 

Raision Rinkka r.y.:n kevätkokous pidetään klo 19 alkaen  
Raision kirjaston Raisio huoneessa, Eeronkuja 2, Raisio 
 

Esillä on sääntöjen määräämät asiat toimintakertomus ja 
tilinpäätös vuodelta 2021. 
 

Ennen kokousta klo 18 alkaen arkeologi Jari Näränen kertoo Raision 
muinaishistoriasta. 

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

mailto:rinkka@raisionrinkka.fi
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Roskakävely ma 11.4.2022 klo 18 -19 
Kokoontuminen Raision kirjaston luona Eeronkuja 2, Raisio 
 

Roskakävelyyn osallistuville on varattu muutamia 
roskapihtejä. Lisäksi roskapusseja ja käsineitä  
löytyy kaikille roskakävelyyn osallistuville. 
 

Lähdemme liikkeelle pareittain taikka pienissä 
ryhmissä. Kuljemme omaan tahtiin ja keräämme 
pois luontoon kuulumattomat roskat, kuten paperit, 
muovit, lasit sekä tölkit. 

Tule mukaan!  Kiva, kun autat luontoa!  Kuva Armi Laamanen 
Mennään plokkaamaan pois roskat, mitkä eivät kuulu luontoon.      
 

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

Iltaretki Raisionlahden lintutornille ke 13.4.2022  
- yhdessä Raisionjokilaakson luonnonsuojelijoiden kanssa 

 

Kokoontuminen lintutornilla 17.30  
Huom! P-paikka autoille on Nesteentien varrella. 
 

Jos sinulla on kiikarit tai kaukoputki, ota mukaan.  
Tornilla on myös lintuharrastajia kaukoputkien 
kanssa ja he avustavat kevätmuuton tarkkailussa.   

Tervetuloa tornille kaikki linnuista 
kiinnostuneet!  
******************************************************************** 

Polkujuoksut alkavat to 21.4.2022 
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 polkujuoksun ohjaajalta: Alpo Viitaharju,  viitaharjualpo@gmail.com 
Polkujuoksuun ei tarvitse ilmoittautua. Tervetuloa juoksemaan ja hölkkäämään! 

mailto:viitaharjualpo@gmail.com
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Ulkokuntosali - treeni ma 25.4.2022 klo 17.30 -18.30 
Kerttulan liikuntakeskus, Kisakatu 4, Raisio 
 

Tervetuloa Kerttulan uudelle ulkokuntosalille 
treenaamaan! 
 

Ulkokuntosali löytyy urheilukentän ja 
kuntoportaiden väliseltä alueelta. 
 

Mennään porukalla katsomaan ja kokeilemaan 
minkälaiset kuntoilulaitteet löytyvät uudelta 
ulkokuntosalilta.  
 
Samalla on mukava kokeilla miten laitteet toimivat ja mitä kaikkea niillä voi tehdä. 
Pidetään treenit raittiissa ulkoilmassa. 
 

Tapahtumaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 
 

Lisätietoja antaa Armi Laamanen puh. 040 072 1485, armi.laamanen@gmail.com 
 

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

Frisbeegolf tutuksi Haunisten radalla ke 27.4.2022 klo 18 – 20.30 
Kokoontuminen klo 17.50 Haunisten altaan p-paikalla Santaojantien päässä 
 
Tapahtumassa perehdytään frisbeegolfissa 
tarvittaviin kiekkoihin, heittotyyleihin,  
pelisääntöihin ja -etikettiin.  
 
Omat kiekot voi ottaa mukaan. 
Tarjolla on myös lainakiekkoja.  
 
Tilaisuuden päätteeksi on makkaranpaistoa 
Haunisten altaan grillikatoksella, mikä sijaitsee 
pysäköintipaikalta altaan suuntaan oikealle. 
 

Olisiko frisbeegolf uusi lajisi? 
Tule rohkeasti kokeilemaan! 
 
Säänmukainen varustus ja juotavaa mukaan. Raision Rinkka tarjoaa makkarat. 
 

Haunisten ratakartta: https://frisbeegolfradat.fi/rata/haunisten/frisbeegolfrata/ 
 

Lisätietoja ohjaajalta Ari Tähkäpää, ari.tahkapaa@hotmail.com 
 

Ilmoittautuminen 22.4.2022 mennessä,  rinkka@raisionrinkka.fi 
 

Kuva 1. Frisbeegolfohjaaja Ari Tähkäpää 
(kuva Tarja Aittala). 

mailto:armi.laamanen@gmail.com
https://frisbeegolfradat.fi/rata/haunisten/frisbeegolfrata/
mailto:ari.tahkapaa@hotmail.com
mailto:rinkka@raisionrinkka.fi
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Sähköpyörälenkit/retket 
 
Sähköavusteisen polkupyörän avulla 
matkanteko on vaivatonta ja nautinnollista. 
Sähköpyörän moottori auttaa polkijaa aina  
25 kilometrin nopeuteen saakka. 
 
Lauantaina 14.5.2022 aloitamme.  
Kokoontuminen klo 9 Raision kaupungintalon 
edessä, Nallinkatu 2, Raisio.  

• Pyöräilemme reitin; Raisio-Moisio-Paattinen-Vahto-Nousiainen-Masku-Raisio. 
Pyöräilymatkan pituus on noin 60 kilometriä. 

Lauantaina 11.6.2022 jatkamme.  
Kokoontuminen klo 9 Raision kaupungintalon edessä, Nallinkatu 2, Raisio  

• Pyöräilyreitti kulkee Raisiosta, Merimaskun, Louhisaaren kartanon ja Lemun 
kautta takaisin Raisioon.  
Reitin pituus noin 70 km. Louhisaaressa mahdollisuus ruokailla tai kahvitella. 

Lauantai - sunnuntai 30.7.- 31.7.2022 - retki Pieni Rengastie, pyöräilyä n.120 km.  

• Retki alkaa Raisiosta pyöräilyä Rymättylän Hankaan, sieltä laivalla Nauvoon ja 
edelleen Turun kautta Raisioon. 

• Matka voidaan tehdä yhdellä yöpymisellä Nauvossa tai ajaa koko matka 
samana päivänä.  

• Retken tiedot ja maksut tarkentuvat, kun lautta-aikataulut ovat tiedossa.  
Tiedustelut ja ilmoittautuminen viikkoa ennen kutakin retkeä;  
Pirjo Haapanen puh. 040 043 4534 
 

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

Rakastu retkeilyyn kurssi retkeilyä aloittaville aikuisille 
Kurssipäivät ovat 2.5., 9.5. sekä yönyliretki 14. -15.5.2022 
 

Kurssista tulee erillinen mainos helmi-maaliskuun vaihteessa Rinkan verkkosivuille. 
 
 

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

Talkoot Pähkinämäen majalla 
keskiviikkona 18.5.2022 klo 15 alkaen  
 

Hyvä jäsen!  
Sinulla on nyt oivallinen tilaisuus harrastaa 
hyötyliikuntaa mm. puiden pilkkomista ja 
haravointia hyvässä seurassa talkoohengessä. 
 

Rinkka tarjoaa pientä syötävää ja 
juotavaa.   Tervetuloa!  19.5.2020 talkoissa pienryhmä toimii 
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Villiyrtti tapahtuma ti 24.5.2022 Raision Viheriäisissä  
Villiyrtteihin tutustutaan yhdessä VilliMarttojen kanssa. 
 

Tapahtuma järjestetään illalla.  
 

Villiyrtit ovat syötäviä ja terveellisiä kasveja. Tervetuloa retkelle oppimaan ja 
kuulemaan asioita villiyrttien tunnistamisesta, poimimisesta ja hyödyntämisestä 
ruuanlaitossa. 
 

Tarkemmat tiedot tapahtumasta; 

• kokoontumispaikka ja kelloaika  

• sekä muut tiedot tarkentuvat lähempänä ajankohtaa. 

• tiedot viedään Rinkan verkkosivuille www.raisionrinkka.fi 
 

Tervetuloa tapahtumaan! 
 

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

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 
 

 Vapepan vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa keväälle  

• etsintä- ja viestikurssi 16.3.2022 harjoitus 

• 26 - 27.3.2022 kurssi Hirvensalo, Turku  
 
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. 

http://www.raisionrinkka.fi/
mailto:tarja.heinonen4@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 m luontoliikuntakeskus Suomen Latu 
Kiilopään päärakennuksesta. 
     Kuva Juha Orvasto 
Huoneistossa on takkatupa, keittiö, pesuhuone-WC ja sauna  
sekä parvi (huone) 26 m². Vuode-paikkoja on neljälle. Lisäksi parvella on useita 
patjoja lattiamajoitusta varten.    
                                                               

Vuonna 2022 Kiilopään lomaosakkeet ovat varattavissa 
viikoille 20, 26, 32, 44, 50 

 
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 2022 
viikot 9, 18, 21, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 
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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 2022 Rukan lomaosake on varattavissa viikoille 19 ja 44 
 

 

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. 

Raision Rinkan jäsenenä Sinulla on mahdollisuus viettää Lapin 
lomaviikkosi yhdistyksen lomaosakkeessa edullisella hinnalla, 

http://www.raisionrinkka.fi/
http://www.raisionrinkka.fi/lomaosakkeiden-varaustilanne-testi/
mailto:timo.virta@dnainternet.net
mailto:timo.virta@dnainternet.net
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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! melonta- 
liivi ei kuulu varusteisiin 

10 euroa/viikonloppu  30 euroa/viikko 
 

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 
+ kamina 

10 euroa/vrk 30 euroa/viikko 

Retkikeitin 2 euroa/vrk;  
3 euroa viikonloppu 

6 euroa/viikko 

Rinkka 
 

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

Suksiboksi, uudempi malli 
- vanhempi malli 

 4 euroa/vrk  
 3 euroa/vrk 

25 euroa/viikko 
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  Lumikengät 
 
 

 
 
 

mailto:pentti.mirtti@dnainternet.net
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Tulevia tapahtumia kevätkaudella 2022 
La 1.1. Ohjattu kävely Kerttulasta Pähkinämäen ulkoilumajalle (sivu 7) 
Ti 4.1. Sauvakävelyt jatkuvat tiistaisin klo 10 Tasalasta (sivu 7) 
Ma 17.1. Täydenkuun retriitti Haunisten altaalla (sivu 7) 
Su 23.1. – su 20.2. Lumikenkäretket (sivu 7) 
Ke 2.3. Pöllöretki yhdessä Raisionjokilaakson luonnonsuojelijoiden k. (sivu 8) 
Ke 16.3. Rinkan sääntömääräinen kevätkokous (sivu 8) 
Ti 29.3. Kävely Kerttulasta. Tämän jälkeen kävelyt lähtevät eripaikoista (sivu 7) 
Ma 11.4. Roskakävely Raision kirjaston luona (sivu 9) 
Ke 13.4. Iltaretki Raisionlahden lintutornille yhdessä Raisionjokilaakson  
 luonnonsuojelijoiden kanssa (sivu 9) 
To 21.4. Polkujuoksut alkavat (sivu 10) 
Ma 25.4. Ulkokuntosali – treeni Kerttulassa (sivu 10) 
Ke 27.4. Frisbeegolf tutuksi Haunisten radalla (sivu 10) 
Su 2.5. Toukokuisen pyöräilyn aloitusretki (sivu 8) 
Ma 2.5., 9.5. sekä 14.-15.5. Rakastu retkeilyyn kurssi aikuisille (sivu 11) 
Ke 18.5. Talkoot Pähkinämäen ulkoilumajalla (sivu 11) 
Ti 24.5. Tiistain kävelyt jäävät kesätauolle ja jatkuvat 2.8.alkaen (sivu 7) 
Ti 24.5. Villiyrtti tapahtuma VilliMarttojen kanssa (sivu 12) 

 
Jäsentiedotteen muuta sisältöä 
* Puheenjohtajan terveiset (sivu 3) 
* Ilmastoteot ovat pieniä tekoja – jäsentiedotteiden julkaiseminen (sivu 3) 
* Toimintasuunnitelma ja tapahtumat vuodelle 2022 (sivut 4 - 5) 
* Jäsenmaksut vuodelle 2022, jäseneksi liittyminen ja jäsenedut (sivu 6) 
* Vapepa – vapaaehtoinen pelastuspalvelu (sivu 12) 
* Kiilopään, Äkäslompolon ja Rukan lomaosakkeet – (sivut 13 - 14) 
* Vuokrattavat retkeilyvälineet (sivu 15) 
 
   

Katso tietoja verkkosivuilta  https://www.raisionrinkka.fi  
 

 

Tapahtumat löytyvät Facebookista   -  Tykkää meistä, niin näet tietoa.  

Olemme myös Instagramissa   Seuraa meitä SoMessa #raisionrinkka 
 

https://www.raisionrinkka.fi/

