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RAISION RINKKA RY – LIIKUNNAN PUOLESTA JO VUODESTA 1979 
 
Raision Rinkka r.y.:n hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2022 
 
 

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, 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 
 

Sosiaalinen media, Erika Forsström, axaforsstrom@gmail.com 
 

Verkkoviestintä, 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 
 

Tiistaikävelijät ylittävät Mullin sillan 25.1.2022  
ja rinkkalaiset talkoissa Pähkinämäen ulkoilumajan luona 18.5.2022 
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Puheenjohtajan tervehdys  
 
Kesä ja kauniit säät jatkuvat vielä, nyt on paras  
aika liikkua, ei ole hyvää tekosyytä miksi en lähtisi 
ulos, luontoon ja liikkeelle. Olen paljon pohtinut 
viime aikoina liikunnan merkitystä ihmiselle.  
 
Me ihmiset olemme biologian tuotteita ja meidät 
tarkoitettu liikkumaan. Savannilla olemme 
liikkuneet kaiken päivää etsien ruokaa ja paeten 
petoja.  
     Armi Seilin saarella 

Vielä muutama vuosikymmen sitten teimme paljolti ruumiillista työtä. Ihmisen 
biologia ei ole muuttunut muutamassa tuhannessa vuodessa juurikaan ja passiivinen 
elämäntapamme aiheuttaa sairauksia sekä fyysisesti että henkisesti.  
 

Nykyisin terveyskeskuksesta voi saada liikuntareseptin ja kaupunki tarjoaa edullisia 
liikuntamahdollisuuksia ihan jokaiselle.  
 
Meillä Raisiossa on upeat luontopolut, ilmaisia ulkokuntosaleja useampikin ja 
pyöräteitä on parannettu ja kehitetty lähiympäristössä. Lisäksi olemme vihdoin 
saaneet rannikkokaupunkiimme oman uimarannan. Kiitos siitä kaupungin päättäjille. 
 

Raision Rinkka on Suomen Ladun jäsenyhdistys ja Ladun missiona on:  
jokainen löytää oman tapansa liikkua ja nauttia luonnosta. 

Luonto tekee hyvää mielelle ja keholle. 
 

Meillä Rinkassa on paljon kunnostaan ja liikunnastaan huolta pitäviä ihmisiä, heistä 
en ole huolissani, mutta yleinen liikkumattomuus huolestuttaa. 
 

Liikunta tekee hyvää ihan jokaiselle pohjakunnosta ja aikaisemmasta liikkumisesta 
tai liikkumattomuudesta huolimatta. 

 

Liikunta hyvässä seurassa on sosiaalinen tapahtuma ja tukee fyysisen terveyden 
lisäksi mielenterveyttä. Miten saamme mukaan ne vähemmän liikunnasta 
innostuneet, voisitko pyytää kaverin mukaan? 
 

Tässä tiedotteessa on paljon mukavaa ohjelmaa loppukesään ja syksyyn.  
 

Lähdetään liikkeelle,  

Armi 
    Rinkan uusi 
    maskotti ’poseraa’ 
    Pähkinämäessä 
    6.6.2022 
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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 2022 syyskaudella 
Tiistain aamupäivän sauvakävelyt       
Kaikille avoimet tiistaiset kävelytapahtumat jatkuvat klo 10 alkaen seuraavasti: 
 

2.8. ja 9.8. Raision tori 
                   Tasala   

20.9. Krookilan piha, 
          Krookilankuja 40 

16.8. Huhkon kartano, Huhkontie 16 
 

27.9. Vesilaitoksen sauna  
          Vesilaitoksentie   

23.8. Kallastenkadun P-paikka 
Ylönpuolentie & Kallastenmutkan risteys 

4.10. Ihalan kenttä 
          Tupatie 3 

30.8. Raisio Marina 
          Hahdenniementie 

11.10. Ulpukan piha 
            Eeronkuja 

6.9.   Jennin tupa 
          Petäsmäki    

5 - 18.10. Kerttulan liikuntahalli,    
                  Kisakatu 4      

13.9. Mahittulan nuorisotalo,  
          Mahittulant 12 

25.10 – 29.11. Raision tori 
                          Tasala  

Tämän jälkeen tiistaikävelyt jäävät joulutauolle. 
        

 
Tiistaikävelijät 9.11.2021 Huhkon koskella 

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

Maanantaipyöräilyt – elokuussa  
Lähtöpaikka Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4, Raisio 
Lähdöt 1.8., 8.8., 15.8. 22.8. ja 29.8. 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. 
  

Pyöräilyjen päätösretki tehdään sunnuntaina 4.9.2022 klo 14 alkaen  
Tällöin pyöräilemme Kerttulasta Härmälän rotkolle Maskuun. Härmälän rotko on 
kiinnostusta herättävä geologinen nähtävyys. Reitin pituus on noin 34 kilometriä. 

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

 



6 

 

                                                                   
 
 

Nuku yö ulkona – etkot la 20.8.- su 21.8.2022 
Naantalin Kesärannassa la klo 18 alkaen, tapahtuma päättyy su 21.8. klo 10 
Osoite: Rannanniementie 9, 21100 Naantali 

 
Tänä vuonna vietetään Nuku yö ulkona 
tapahtumaa Naantalin Kesärannassa lauantaina 
20.8. Pidämme siis etkot valtakunnalliselle 
tapahtumalle, sillä elokuun viimeisenä 
viikonloppuna on perinteisesti paljon 
tapahtumia ja muuta ohjelmaa. Kesärannassa 
meillä on saunomisen lisäksi mahdollisuus 
pulahtaa mereen uimaan. Ympärillä riittää 
metsää tai nurmikkoa majapaikan laittamiseen 
oli se sitten teltta, riippumatto tai vaikka  

Kuva Armi Laamanen    majoitus makuupussissa taivasalla.  
 
Sauna lämpiää kello 18 ja illalla istutaan leiritulilla letunpaistossa. Aamukahvit 
keitetään leirikeskuksen keittiössä. Ota mukaan tarvitsemasi varusteet ja eväät. 
Rinkka tarjoaa letut ja aamukahvin. Tervetuloa! 

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

Seikkailevien perheiden syyskuu to 8.9.2022 klo 17-19  
Muumit ja jokamiehenoikeudet Pähkinämäen ulkoilumajalla 

- Santalantie 121, Raisio 
 

Syyskuu on seikkailukuu! Seikkailevat perheet on 
Suomen Ladun uusi ja jo palkittu perheliikunnan 
toimintamalli, jossa aikuiset ja lapset liikkuvat ja 
ulkoilevat yhdessä muiden perheiden kanssa.  
 

Perheet muodostavat Seikkailevat perheet -
heimon, jossa lapset toimivat aina yhdessä  

oman aikuisensa kanssa. Raisiossa kokoontuu jo kaksi heimoa. 
 

Rinkan Seikkailukummi Nina kutsuu Seikkailevat perheet -toiminnasta kiinnostuneita 
syyskuussa kahdelle retkelle.  

• Ensimmäisellä retkellä tutustutaan jokamiehenoikeuksiin Pähkinämäen majan 
ympäristössä.  

• Muumien rastipolun jälkeen kokoonnutaan nuotion ääreen syömään omia eväitä 
ja jutustelemaan luonnossa liikkumisesta sekä Seikkailevista perheistä. 

Lisätietoja antaa Seikkailukummi Nina nina.stenlund@m3kiinteisto.fi  
tai puh 040 533 7807.  
Majalle pääsee myös lastenrattailla. Ei ilmoittautumista etukäteen 

mailto:nina.stenlund@m3kiinteisto.fi
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Seikkailevien perheiden syyskuu - la 24.9.2022 klo 11 – 13 
Kokoontuminen Turun Kristillisen opiston pysäköintipaikalla 

- Lustokatu 7, Turku, josta lähdemme yhdessä Linnasmäen seikkailupolulle 

Syyskuu on seikkailukuu! Seikkailevat perheet on 
Suomen Ladun uusi ja jo palkittu perheliikunnan 
toimintamalli, jossa aikuiset ja lapset liikkuvat ja 
ulkoilevat yhdessä muiden perheiden kanssa.  

Perheet muodostavat Seikkailevat perheet -
heimon, jossa lapset toimivat aina yhdessä oman 
aikuisensa kanssa. Raisiossa kokoontuu jo kaksi heimoa. 

Rinkan Seikkailukummi Nina kutsuu Seikkailevat perheet -toiminnasta kiinnostuneita 
syyskuussa kahdelle retkelle.  
 

• Tällä toisella retkellä testaamme uuden Linnasmäen seikkailupolun Turussa.  
• Kokoonnumme Turun kristillisen opiston pysäköintipaikalla, Lustokatu 7.  

 

• Huom! Tämä retki ei sovi ihan pienille. Reitti on keskivaativa. 
• Laitathan hyvät ja säähän sopivat jalkineet. 

 

Lisätietoja antaa Seikkailukummi Nina nina.stenlund@m3kiinteisto.fi  
tai puh 040 533 7807.  - Ei ilmoittautumista etukäteen. 
 
******************************************************************************** 

Koko perheen Tunteet hukassa -metsäseikkailu 
- la 8.10.2022 klo 11-12 

Kokoontuminen Käpäläpuiston leikkipaikalla, 
Oravapolku 4 Raisio  
 

Lähdetään yhdessä Susi Hukkasen kanssa 
etsimään iloa lokakuisesta luonnosta. Luvassa on 
alle kouluikäisille ja alakouluikäisille sopiva noin 
tunnin mittainen metsäkävely, jossa pysähdytään 
luonnon ja tunteiden äärelle.  
 
Mukaan mahtuu 8 seikkailijaa perheineen. 
 

Suomen Ladun Tunteet hukassa -metsäseikkailu opettaa lapsille erilaisia  
tunteita ja niiden ymmärtämistä, luonnon ja eläinten kunnioittamista sekä  
ruokkii mielikuvitusta ja luovuutta. 
 

Ilmoittaudu Ninalle viimeistään ma 3.10. mennessä 
sähköpostitse nina.stenlund@m3kiinteisto.fi  tai puh 040 533 7807 

mailto:nina.stenlund@m3kiinteisto.fi
mailto:nina.stenlund@m3kiinteisto.fi
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Kullaanpolku – polkuretki  
su 25.9.2022  
Lähtö on Kerttulan liikuntahallilta, 
Kisakatu 4, Raisio klo 8.30 -10 
 

Polkureitille lähdetään Kerttulan liikunta-
hallilta ja reitti suuntautuu Valtatien 8:n 
itäiselle puolelle. 
 
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 metriä 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 reitin varrella 
huoltopisteessä sekä perillä Kerttulassa. 
 
Polkuretkeen osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja. 
Muista ilmoittautua lähtöpaikalla sekä palattuasi retken jälkeen 
ja muista pukeutua sään mukaisella varustuksella. 

Luonto ja Raision Rinkka kutsuvat 

polkuretkelle! 
 
********************************************************************* 

 
Kullaanpolku nousee Kullaanvuorelle 
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Syysretki Raaseporin Fiskarsiin ja Saloon Perniön 

Latokartanonkoskelle la 15.10.2022 

 
Syysretkellä kuljemme Risslan metsäpolulla tai 
puulajipolulla (valintasi mukaan) sekä tutustumme 
näyttävään Latokartanonkosken alueeseen.  
Retki tehdään yhdessä Turun Ladun kanssa.  
 
Risslan metsäpolku (noin 4,5 km) kulkee vaihtelevassa 
maastossa metsikössä, pellon reunalla, soratiellä, kiiveten 
myös mäelle muutamiakin kertoja ja kuljettaen taas mäeltä 
alas. Maasto on osittain vaikeakulkuista, kivikkoakin 
askeleille osuu. Evästauon pidämme reitin varrelle osuvalla 
laavulla. Tällä reitillä kuljemme reippaasti.  

Suosittelemme tätä sinulle, jolla on varma askel ja maaston vaihtelevuus ei tuota 
sinulle ongelmia. 
 
Vaihtoehtona oleva puulajipolku (noin 2 km) kulkee niin ruukissa kuin sen keskustan 
ulkopuolella. Polun varrella on yli 20 eri puulajia, joista yksi on Fiskarsin ruukin 
kanssa samanikäinen tammi. Eväät nautimme sopivassa kohtaa.  
Tällä reitillä kuljemme rauhalliseen tahtiin. Suosittelemme tätä sinulle, jolle 
rauhallisempi vauhti on miellyttävämpi kulkea.  
 
Fiskarsista jatkamme bussilla Latokartanonkosken alueelle. Kierrämme alueella noin 
1,7 km:n pituisen luontopolun. Polku kulkee vaihtelevassa maastossa Kiskonjoen ja 
kosken välittömässä läheisyydessä. Vaihtoehtoisesti voit ihailla kosken kuohuja 
myös rannalta. Kotimatkalle lähdemme, kun luontopolku on kierretty. 
 
Lähtö Raision kaupungintalolta 15.10. klo 8.30 ja paluu klo 18.00 mennessä.  
Retken hinta 25 euroa/henkilöltä maksetaan 11.10. mennessä  
Raision Rinkan tilille FI60 5710 5210 0009 06, viite 1038. Hintaan sisältyy 
bussikuljetus retkikohteisiin, Suomen Ladun vakuutus sekä reittiohjaus. 
 

Ota koko päivän retkelle mukaan riittävästi syötävää ja juotavaa sekä istuinalusta. 
Pukeudu säänmukaisesti.  
 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 5.10. mennessä: Tarja Aittala, 
tarja.aittala@gmail.com tai puh. iltaisin 044 085 1426.  
Huomaathan mainita, kumman polun haluat Fiskarsissa kulkea. 
 
Lisätietoa: Fiskarsvillage.fi – Aktiviteetit – Risslan metsäpolku. Samalla sivulla sekä 
Risslan metsäpolun että puulajipolun karttaesite. 
Latokartanonkoski: Visitsalo.fi – Kohteet. 

mailto:tarja.aittala@gmail.com
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Kokouskutsu - syyskokous ti 8.11.2022  
Raision Rinkka r.y.n syyskokous pidetään  
kello 19 alkaen Raision kirjaston Raisio huoneessa Eeronkuja 2, Raisio.  
 
Esillä on sääntöjen määräämät asiat toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023  
 

Ennen kokousta klo 18 alkaen kuulemme mielenkiintoisen esitelmän. 
 

Tule kokoukseen – vaikuta toimintaan – ole aktiivinen!  

Kahvitarjoilu                    Tervetuloa!         Hallitus 
 

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

Iltaretki Pähkinämäen ulkoilumajalle ke 7.12 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 2.12. mennessä s-postilla rinkka@raisionrinkka.fi  
tai puhelin 044 080 2430 Kaija  

 

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

 
Uudenvuoden päivän 
kävely Pähkinämäen 
ulkoilumajalle 
su 1.1.2023 
 
Ohjattu yhteislähtö klo 13 
Kerttulan liikuntahallin edestä, 
Kisakatu 4, Raisio 
 
Pähkinämäen ulkoilumajassa tarjolla pientä suolaista ja makeaa kävelijöille.  
 

 Tervetuloa! -  Aloita uusi vuosi liikkuen! 
 

mailto:rinkka@raisionrinkka.fi
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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:marjo.salonen@somero.fi
mailto:virpi.a.laine@gmail.com
mailto:vapepa.raisio@gmail.com
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Luonnonmukaistetun Huhkon padon avajaiset 20.10.2021 
 
 

 
 
Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio leikkaa nauhan avajaisissa. 
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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 2022 Kiilopään lomaosake on varattavissa  
viikolle 36, 42, 48 

Vuonna 2023 viikot ovat 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 

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

Vuonna 2023 varattavissa olevat viikot ovat  
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23. 26. 29, 32, 35. 38, 41, 44, 47, 50,  
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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 2022 – viikot ovat 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 2022 
 
Elokuu 
Ma 1.8.    Maanantaipyöräilyt lähtö klo 18 Kerttulan liikuntahallin luota (sivu 5) 
Ti 2.8.    Sauvakävelyt jatkuvat tiistaisin klo 10 Tasalasta (sivu 5) 
La 20.8.- 21.8    Nuku yö ulkona -Etkot (sivu 6) 
 
Syyskuu 
Su 4.9.    Pyöräilyjen päätösretki (sivu 5) 
To 8.9.    Tunteet Hukassa tapahtuma (sivu 6) 
La 24.9.    Seikkailevat perheet – syyskuu (sivu 7) 
Su 25.9.    Kullaanpolku – polkuretki (sivu 8) 
 
Loka – marras- ja joulukuu 
Ti 4.10.    Tiistaikävelyt jatkuvat (sivu 5) 
La 8.10.    Koko perheen Tunteet Hukassa metsäseikkailu (sivu 7) 
La 15.10.    Syysretki Raaseporin Fiskariin ja Perniön Latokartanon koskelle(s 9) 
Ti 8.11.    Raision Rinkan syyskokous (sivu 10) 
Ti 29.11.    Sauvakävelyt jäävät tämän jälkeen joulutauolle (sivu 5) 
Ke 7.12.    Iltaretki Pähkinämäen ulkoilumajalle (sivu 10) 
 
Vuonna 2023 
Su 1.1.   Uudenvuoden päivän kävely Pähkinämäkeen, lähtö klo 13 Kerttulasta.   
   Majalla tarjolla pientä suolaista ja makeaa. Aloita uusi vuosi liikkuen! 
 
Tiedotteen muuta sisältöä 
* Puheenjohtajan tervehdys (sivu 3) 
* Vapepa – verkosto, joka pelastaa ihmishenkiä (sivu 11)  
* Luonnonmukaistetun Huhkon padon avajaiset (sivu 12) 
* Lomaosakkeita vuokrattavana (sivut 13 ja 14) 
* Vuokrattavat retkeilyvälineet (sivu 15) 

 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/

