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RAISION RINKKA RY – LIIKUNNAN PUOLESTA JO VUODESTA 1979 
 

Raision Rinkka r.y.:n hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2023 
 

 
Puheenjohtaja, sähköinen kuukausitiedote, 
talviuinti, Luontoluotsit Armi Laamanen 
armi.laamanen@gmail.com 
 

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

Jäsen, sihteeri Sami Toivanen 
sami.toivanen1@gmail.com 
 

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

Jäsen, retkeilykouluttaja Satu Eklund 
satu.eklund@gmail.com 
 

Jäsen, retket ja sähköpyöräily  
Pirjo Haapanen 
pirjo.i.haapanen@dnainternet.net 

Jäsen, tiedotevastaava 
Ilse Leppäranta 
ilse.lepparanta@gmail.com 
 

Jäsen, Vapepa yhteyshenkilö 
Marjo Salonen 
marjo.salonen@somero.fi 

Jäsen, perheliikunta, Luontoluotsit 
Nina Stenlund 
perhe.rinkka@gmail.com 
 

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

Varajäsen, Alpo Viitaharju, polkujuoksu 
viitaharjualpo@gmail.com 
 

Verkkoviestintä 
Tarja Aittala 
tarja.aittala@gmail.com 
 

Lomaosakevuokraus  
Timo Virta 
timo.virta@dnainternet.net  
 

Sosiaalinen media 
Erika Forsström 
erika.forsstrom@outlook.com 
 

Tiistaikävelyt Matti Orell,  
Ilse Leppäranta 
 

Jäsensihteeri Mari Virusmäki 
mari.virusmaki@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: Rakastu retkeilyyn ryhmä Pähkinämäessä, Rinkula retkeilee metsässä ja 
rinkkalaisia kuutamoretkellä. 
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Puheenjohtajalta 
 

 
Ylpeänä voimme kertoa, että Raision Rinkka sai Suomen Ladun 
syyskokouksessa 30.10. Perheiden ulkoilun edistäjä -palkinnon 2022. 
Palkinto jaettiin kahdelle latuyhdistykselle ja toisena palkinnon sai 
Espoon Latu. Kiitos Ninan aktiivisen toiminnan Seikkailevat perheet -
toiminta on lähtenyt hyvin Raisiossa liikkeelle ja paljon muitakin 
tapahtumia on järjestetty. Esimerkiksi toista kertaa järjestetyssä syksyn 
Hämärähommissa oli yli 130 osallistujaa. Kiitos, että olitte mukana. 
 

 
Liikkuminen hyvässä seurassa kaverin kanssa on paljon mukavampaa kuin yksin. Jos 
pitää yksin lähteä lenkille on helppo keksiä miljoona hyvää syytä miksi ei tänään. Tule 
mukaan Luontoluotsitoimintaan niin et kulje yksin. Rinkan luontoluotsikoulutus alkaa 
tammikuussa. Jos olet kiinnostunut luonnosta ja sinulla on joskus mahdollisuus lähteä 
kaveriksi kävelylle luontoon, olet tervetullut mukaan luontoluotsitoimintaan. Lisätietoa 
koulutuksesta tarkemmin sisäsivuilla. 
 
Oletko talvipyöräilijä? Lähdemme yhdessä Rinkan joukkueena mukaan talvipyöräilyn 
kilometrikisaan. Kesän kilometrikisaan olemme osallistuneet jo kolme kertaa, mutta tämä 
on ensimmäinen kerta talvipyöräilykisassa. Kisa on leikkimielinen, joten ei tarvita tiukkaa 
pipoa vaan kaikki kilometrit lasketaan. Lisää tietoa sisäsivuilla. 
 
Muistathan, että Raision Rinkan jäsenenä olet myös Suomen Ladun jäsen. Muista 
ilmoittaa sähköpostiosoitteesi Suomen Ladun uuteen jäsenpalvelujärjestelmään, sillä 
lähetämme kerran kuukaudessa sähköpostilla tietoa Rinkan tulevan kuukauden 
tapahtumista. Linkki sähköpostiosoitteen ilmoittamiseen tässä: 
https://www.suomenlatu.fi/jasenille/ilmoita-sahkopostiosoitteesi.html 
 
Rinkan suloinen maskotti on saanut nimen. Tässä esittäytyy Rinkan Rinkula. 
Hauskan nimen keksi Hilkka Salmén, Turusta. Hallitus valitsi nimen 63 
ehdotuksen joukosta. Rinkula rimmaa kivasti Rinkan kanssa ja tuo hymyn 
huulille. Rinkula seikkailee metsissä ja kutsuu kaikki mukaan liikkumaan. 
 

Reipashenkistä vuotta 2023 
 

 
 

Armi 
 

https://www.suomenlatu.fi/jasenille/ilmoita-sahkopostiosoitteesi.html
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Seuraa meitä Facebookissa ja 
Instagramissa! @raisionrinkka  
Sosiaalisesta mediasta löydät ajankohtaiset 
tiedot tapahtumista. 

 

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. 
Kirjoituksia voit myös kommentoida. 
Tarjoa kirjoitusta blogiin: raisionrinkka@gmail.com 
 

Nettisivuilla yhdistystietoa, jäsentiedotteita ja muuta  
https://www.raisionrinkka.fi  
Netistä löydät tietoa mm. tapahtumistamme. 
Jäsentiedotteet ovat Arkistossa. Sivuilta pääset 
siirtymään Suomen Ladun tapahtumakalenteriin 
tai vaikka ostamaan jäsenyyden lahjaksi 
henkilölle, jolla on jo kaikkea. 

Anna palautetta yhdistykselle! 
 
Olitko Raision Rinkan retkellä, tapahtumassa? Miten onnistuimme? 
Minkälaista toimintaa haluaisit Rinkan järjestävän? Onko 
sinulla retkikohteita tiedossa? Haluaisitko lajiesittelyitä 
tai luentoa – mikä kiinnostaa sinua? Kerro meille toiveesi. 
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. 
http://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html 
 
Suomen Ladun uudessa jäsenportaalisssa voit päivittää 
yhteystietosi ja sähköpostiosoitteesi. 
https://suomenlatu.crmieportal.com/login 

mailto:raisionrinkka@gmail.com
http://www.raisionrinkka.fi/
http://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html
https://suomenlatu.crmieportal.com/login
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Raision Rinkan jäsenmaksut vuonna 2023 
• Henkilöjäsen 25 euroa 

• Perhejäsenyys 34 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 

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

Sinustako luontoluotsi? Lähde mukaan luontoon 

Raision Rinkan uusi Luontoluotsi-palvelu on tarkoitettu kaikille heille, joille yksin 
lähteminen luonnon ja liikunnan pariin tuntuu vaikealta. Luotsin voi tilata kuka tahansa 
täysi-ikäinen henkilö itselleen tai pienelle ryhmälle. Syyksi riittää, että ei oikein tunne 
paikkoja, ei tule yksin lähdettyä liikkeelle tai esimerkiksi pelkää eksyvänsä luonnossa. 
Luotsi on vapaaehtoinen, joka lähtee seuraksi luontoon liikkumaan, asiakkaan ehdoilla ja 
tahdilla. Luotsi rohkaisee, tukee ja keskustelee luonnosta ja luonnossa liikkumisesta. 
Luontoluotsit ovat ihmisiä, jotka lähtevät yhdessä ihmettelemään ja ihailemaan luontoa. 
He eivät välttämättä ole kasvien tai eläinten asiantuntijoita vaan tavallisia kaupunkilaisia, 
joita luonto kiinnostaa. Tule mukaan luontoluotsitoimintaan! 

Koulutus:  la 14.1. kello 10-14 
  la  4.2.  kello 10-14 
  la  4.3.  kello 10-14 
  la 25.3. kello 10-14 
 
Paikka:  
Raision Olkkari, Raisiontori 6, 21200 Raisio 
(entinen Postin tila) 
 
Kouluttajina:  
Niina Heikkilä, opettaja, luonto- ja eräopas 
Nina Stenlund, luonto- ja ympäristöneuvoja, Raision Rinkka 
ry:n perheliikuntavastaava 
Armi Laamanen, luonnosta kiinnostunut metsässä samoilija 
ja Raision Rinkka ry:n puheenjohtaja 
 
 
  

http://www.suomenlatu.fi/
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Oletko talvipyöräilijä? 
 
Tervetuloa mukaan pyöräilemään ja nauttimaan talvesta. Lähdetään mukaan 
talven kilometrikisaan ajalla 1.1.-28.2.2023 Osallistuminen Talvikilometrikisaan 
on helppoa:  
Kirjaudu sisään järjestelmään osoitteessa Kilometrikisa.fi. Jos sinulla ei ole 
tunnuksia, rekisteröidy ensin ja luo itsellesi tunnus. Tämän jälkeen liity 
mukaan Raision Rinkan joukkueeseen salasanalla: rinkka2023 

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

Talviuintikausi jatkuu sunnuntaisin Saukkorannassa  
 
8.1.- 16.4. kello 16.30, Tammirannantie 39, Turku 
Talviuinti on sosiaalinen ja luonnonläheinen harrastus, joka saa veren 
kiertämään, mielihyvähormonit liikkeelle ja terveyden kukoistamaan. 
Tule mukaan! Kirjoita nimesi Rinkan vihkoon kassalla, voit vuoden 
lopussa voittaa palkinnon 
Uintimaksu 6 euroa/henkilö.  
 

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

Rakastu talviuintiin lauantaina 28.1. kello 14 
 
Raision sauna ja avantouinti Hahdenniementie, Raisio. 
Oletko kokeillut? Koe avantouinnin virkistävä vaikutus. 
Hengitä rauhallisesti ja laskeudu veteen. Nauti kylmän 
veden lumoavista vaikutuksista. Nouse varoen vedestä ja 
tunne, kuinka hyvä olo ja lämpö valtaa koko kehosi. 
Olemme varanneet tapahtumaa varten  
saunan omaan käyttöömme kello 14-15. 
 
************************************************************************** 
 

Kuutamoretriitti perjantaina 3.2. kello 19  
 

Lähdetään liikkeelle Hahdenniemen P-paikalta. 
Tule kokemaan talvisen luonnon lumo. Kävellään hiljaisuudessa 
Kukonpäähän ja nautitaan talvisesta Timalipolusta. Ota mukaan 
taskulappu ja kengät, joilla on hyvä kulkea talvisilla poluilla. 
Hahdenniemessä on myös grillauspaikka jos haluat reitin 
päätteeksi paistaa makkaraa. 
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Tiistain aamupäivän sauvakävelyt kevätkaudella 
Kaikille avoimet kävelytapahtumat jatkuvat tiistaisin klo 10 alkaen ja mukaan voit tulla 
myös ilman kävelysauvoja. 
 
Lähtöpaikat kevätkaudella ovat:  
3.1. – 21.3. Raision tori, Tasala 
28.3. Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4 
4.4. Jennin tupa, Honkakatu 4, Petäsmäki 
11.4. Krookilan piha, Krookilankuja 40  
18.4 Ihalan kenttä, Tupatie 3 
25.4. Huhkon kartano, Huhkontie 16 
2.5 Kallastenkadun p-paikka, Ylönpuolentien  

ja Kallastentien risteys 
9.5. Raision venesatama, Hahdenniemi 
16.5. Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4 
23.5. Friisilän piha, Hulvelankatu 35 
Tämän jälkeen kävelyt jäävät kesätauolle. 
 
************************************************************************** 
 

ULKONA KUIN LUMIUKKO -laskiaistapahtuma 
 
Aika: su 19.2. klo 12-14 (säävaraus) 
Paikka: Kerttula 
 
Koko perheen laskiaishauskaa. Tarkemmat tiedot 
tapahtumasta paljastetaan helmikuun 
jäsenkirjeessä ja SoMessa. Muista tarkkailla 
postiasi. 
 
************************************************************************* 

Kokouskutsu – kevätkokous keskiviikkona 22.3.2023 
 
Raision Rinkka r.y.:n kevätkokous pidetään kello 19 Friisilässä, Hulvelankatu 
35, Raisio. Esillä sääntömääräiset asiat, toimintakertomus ja tilinpäätös 
vuodelta 2022.  
Ennen kokousta kello 18 mielenkiintoinen esitelmä. Tarkemmat tiedot sähköpostin 
jäsenkirjeessä lähempänä kokousta. 
 

Tule kokoukseen – vaikuta toimintaan – ole aktiivinen! 

Kahvitarjoilu Tervetuloa! Hallitus 
  



8  

MAALISKUU ON SEIKKAILUKUU 
 
Haluatko löytää ideoita ulkoiluun lähiympäristössä? Tehdä kivoja juttuja yhdessä koko 
perheen voimin? Tutustua samalla muihin lähiseudun perheisiin? 
 
Suomen Ladun Seikkailevat perheet on hyvässä vauhdissa Raisiossa. 
Nyt etsimme uusia heimopäälliköitä. Seikkailevat perheet on Suomen 
Ladun palkittu perheliikunnan konsepti, jossa aikuiset ja alle 10-
vuotiaat lapset liikkuvat ja ulkoilevat omassa lähiympäristössään 
yhdessä muiden perheiden kanssa. Rinkan Seikkailukummi Nina 
kutsuu toiminnasta kiinnostuneita perheitä yhdessä nuotiotulille 
kuulemaan lisää. Aika ja paikka varmistuvat myöhemmin maaliskuun 
keliolosuhteista riippuen.  
Ilmoittaudu Ninan postituslistalle perhe.rinkka@gmail.com,  
niin saat lisätiedot tapahtumasta maaliskuun alussa. 
 
************************************************************************** 

Roskakävely ma 17.4.2022 kello 18-19 
 
Lähtö Raision kirjaston sisäpihalta Eeronkuja 2, Raisio 
Kirjastolla jaamme jätesäkit, työkäsineet ja roskapihdit. Lähdemme 
liikkeelle pareittain tai pienissä ryhmissä ja korjaamme pois 
luontoon kuulumattomat roskat. 
Kiitos, että autat luontoa!  
 

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

TUNTEET HUKASSA -metsäseikkailu 
 
Aika: to 27.4.2023 klo 17.30-18.30 
Paikka: Somersojan puronvarsilehto 
 
Lähdetään torstaina 27.4. Susi Hukkasen kanssa ihanaan kevätluontoon etsimään iloa. 
Suomen Ladun Tunteet hukassa -metsäseikkailu opettaa lapsille erilaisia tunteita ja 
niiden ymmärtämistä, luonnon ja eläinten kunnioittamista sekä ruokkii mielikuvitusta ja 
luovuutta. Sopii alle kouluikäisille sekä alakouluikäisille. Kokoontuminen Somersojalla 
Käpäläpuiston leikkipaikkalla klo 17.30 (Oravapolku 4, Raisio). Tapahtuman kesto noin 1 
tunti. Pukeudun sään mukaisesti ja voit ottaa eväät mukaan. Nuotiopaikkaa ei tällä kertaa 
ole. Mukaan mahtuu 8 seikkailijaa oman aikuisen seurassa. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 23.4. perhe.rinkka@gmail.com. Lisätiedot 
0405337807/Nina 
  

mailto:perhe.rinkka@gmail.com
mailto:perhe.rinkka@gmail.com
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Polkujuoksut alkavat ke 26.4.2023 
Kokoontuminen klo 18 Kerttulan liikuntahallin edestä, Kisakatu 4 Raisio 

 
Polkujuoksuun ei tarvitse ilmoittautua.  
Tervetuloa juoksemaan ja hölkkäämään! 
 
Lisätietoja ohjaajalta: Alpo Viitaharju, 
viitaharjualpo@gmail.com 
 

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

Maanantaipyöräilyt  
Lähtöpaikka Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 4, Raisio 

Kauden aloitusretki vapunpäivänä 1.5. kello 14 alkaen 
pyöräillään Ruissalon Saaronniemeen.  
Ota mukaan juotavaa ja eväät. 
 
Muut lähdöt 8.5., 15.5. 22.5. ja 29.5. 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. 
 
************************************************************************** 

Talkoot Pähkinämäen majalla ke 11.5.2023 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! 
 
**************************************************************************

Yölaulajaretki yhdessä Luonnonsuojelijoiden kanssa 
Toukokuun viimeisellä viikolla. Päivämäärä tarkentuu myöhemmin.  
Lähtö polkupyörillä Raisionlahden lintutornin P-paikalta kello 21. 
Tarkista päivämäärä tapahtumakalenterista tai SoMe:sta. 
  

mailto:viitaharjualpo@gmail.com
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Kevätretki Lohjan Tytyrin Elämyskaivokselle ja Karkalin 
luonnonpuistoon la 6.5.2023 
 

Koko päivän retkellä laskeudumme 
kaivokseen Tytyrillä. Sen jälkeen 
kuljemme Etelä-Suomen hienoimpiin 
kuuluvalla lehtoalueella Karkalin 
luonnonpuistossa. Paluumatkalla 
pysähdymme Torholan luolalla. 
Retki tehdään yhdessä Turun Ladun 
kanssa.  
 

Kaivokseen laskeudutaan 100 m:n syvyyteen elämyshissillä. Opastetulla kierroksella 
kuulemme kaivoksen mielenkiintoisesta historiasta ja näemme mainarien käsien jäljet. 
Kierros kestää noin 1,5 tuntia. Kävelyä tulee vajaa kilometri tasaisella sora-pohjalla, kaksi 
portaikkoa osuu reitille. Kaivoksella tarvittavan kypärän saa lainaksi. Kaivoksen lämpötila 
on +8oC, joten lämmintä vaatetta tarvitaan!  
Huom. Jos et halua kaivokseen, voit osallistua Lohjan Seudun Ladun meille 
suunnittelemalle kävelylenkille kaivoksen lähiympäristössä (lenkki n. 6-7 km). 
 
Kaivokselta jatkamme bussilla v. 1964 perustettuun Karkalin luonnonpuistoon. 
Luonnonpuisto sijaitsee Karkalinniemellä, Lohja-Sammattitien länsipuolella. Puistossa saa 
liikkua vain viitoitetulla reitillä. Kuljemme noin 6 km:n pituisen reitin. Maasto on helppoa 
ja tasaista. Vaihtoehtoisesti voit kulkea lyhyemmän, noin 2 km:n Hanski-Hakin 
luontopolun.  
 
Paluumatkalla pysähdymme Torholan luolalla. Luola on veden kalkkikiveen syövyttämä, 
ja sen mainitaan olevan Suomen pisin kuljettavissa oleva luola.  
 
Varusteet: Säänmukainen varustus, hyvät kävelyjalkineet, istuinalusta, valaisin 
kaivoskierrokselle. Karkalin luonnonpuistossa ei ole tulipaikkaa, joten pakkaa reppuun 
syötävää ja juotavaa tämä huomioiden. Kaivokselle voit ottaa mukaan esim. ylimääräisen 
paidan, päähineen ja käsineet. Sama bussi on käytössämme koko retken ajan. 
 
Lähtö Raision kaupungintalolta 6.5. klo 8.30 ja paluu klo 18.00 mennessä. Hinta- ja 
ilmoittautumistiedot julkaistaan maaliskuun 2023 alussa tapahtumakalenterissa 
raisionrinkka.fi – Tapahtumakalenteri. Muista seurata viestintäämme! 
 
Lisätietoa:  Tytyrin elämyskaivos https://www.tytyrielamyskaivos.fi 

Luontoon.fi – Karkalin luonnonpuisto https://retkipaikka.fi/torholan-luola/ 
Retkipaikka.fi – Torholan luola https://retkipaikka.fi/torholan-luola/ 

 
  

(Kuva: Karkalin luonnonpuisto, luontoon.fi) 

https://www.tytyrielamyskaivos.fi/
https://retkipaikka.fi/torholan-luola/
https://retkipaikka.fi/torholan-luola/
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Alppiruusupuistokävely ma 12.6.2023 
 

Lähdetään liikkeelle kaupungintalolta Harkon edestä kello 18.  
Kävellään alppiruusupuistoon ja kierrellään ihailemassa 4,5 ha:n 
alueen yli kahtasataa erilaista lajiketta.  
Etsitään aikaisemmalle sihteerillemme Kaija Virtaselle istutettu 
vaaleanpunainen alppiruusu Haaga. Tule mukaan nauttimaan 
puiston kauneudesta. 
 

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

Vuoden 2023 sähköpyörälenkit 
 
Lähdöt Harkon edestä. Ota mukaan täysi pyörän akku, juomista ja jotain pientä syötävää 
 
1. Aurajoen reitti la 13.5. 

Lähdetään klo 8 polkemaan Aurajoen alkulähteille kohti Oripäätä ja takaisin. Reitti 
kulkee ohikulkutien vartta, vanhaa tietä Auraan ylittäen 9-tien. Pyöräilemme 
maalaistietä Riihikoskelle, Pöytyän kirkolle, kohti Oripäätä ja Aurajoen alkulähdettä. 
Matkaa tulee poljettavaksi kokonaisuudessaan noin 120 km. Pysähdellään sopivissa 
paikoissa tarpeen vaatiessa. Vaikeusaste keskivaikea, tasamaata. 

 
2. Teersalo – lautalla Hakkenpäähän – Taivassalo reitti la 10.6. 

Lähdetään klo 8 polkemaan Naantalin, Merimaskun kautta kohti Teersaloa, josta 
Kivimo/Kaita yhteysaluksella Hakkenpäähän. Sieltä jatketaan Taivassalon kautta ns. 
Kustavin tietä kohti Raisiota. Matkaa tulee noin 90 km. 
 

3. Röölän, Nauvon, Korppoon ja Kökarin kautta Ahvenanmaalle 
pe 28.7. – la 29.7 
Perjantaina ajamme Röölään, missä laitamme pyörät laivaan, ja 
Nauvosta jatkamme ajaen kohti Korppoon Galtbyn satamaa. 
Sieltä yhteysaluksella menemme Kökariin, missä yövymme. 
Seuraavana päivänä menemme yhteysaluksella Ahvenanmaalle, 
josta lauantaina palaamme ruotsinlaivalla Turkuun. 
 

Reittien 2. ja 3. aikataulut tarkentuvat, kun yhteysalusten aikataulut julkistetaan. 
Ilmoittautumiset vastaanottaa Pirjo Haapanen, pirjo.i.haapanen@dnainternet.net tai 
puh. 0400 434534 

mailto:pirjo.i.haapanen@dnainternet.net
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Jäsenilta Friisilässä ti 6.6.2023 kello 18 
 
Tule viettämään koko perheen voimin jäseniltaa Friisilän 
verstaiden pihalle ja Luontoretkinäyttely Pajupilliin. 
Ohjelmassa leikkejä, pelejä ja mukavaa yhdessäoloa. 
Rinkka tarjoaa makkaraa, kahvia ja mehua. 
 
Ilmoittaudu 30.5. mennessä rinkka@raisionrinkka.fi. 
 
************************************************************************** 
 

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 2023 toimintakalenterissa on mm. 

• 4.3. ensihuollon peruskurssi 

• 05/2023 taajamaetsintäharjoitus + teorian kertaus 

• 09-10/2023 maastoetsintäharjoitus 

• 10/2023 maastoetsinnän peruskurssi 
➔ kellonajat paikat tarkentuvat myöhemmin 

 
Raision seudun Vapaaehtoisen pelastuspalvelu: 

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

 

 

Lähimmäisen apuna – viranomaisen tukena 

 
 

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 

 
 

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 2023 Äkäslompolon ’Ylläskuningas’ 
lomaosake on vielä varattavissa viikot 

 
 

Kuva Kaija Virtanen 

17, 26, 41, 44, 47 ja 50, 

Vuonna 2023 Kiilopään lomaosakkeen vielä varattavissa  

olevat viikot ovat 22, 34, 40, 46 ja 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  
 
 
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. 

 
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.  

 

Käytä jäsenetua hyväksesi. 
Terveisin Timo Virta – ps. otan mielelläni vastaan huoneistoja koskevia palautteita. 

Kiilopään ja Äkäslompolon huoneistot ovat käytettävissä lauantaista klo 12 
lauantaihin klo 12. Rukan huoneisto on perjantaista klo 12 perjantaihin klo 12. 

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

Varattavissa ovat vuonna 2023 viikot 
4, 16, 29, 41 ja vuonna 2024 viikko 1 

 

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  ---- > liukulumikengät-> 
 

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 40 euroa/viikko 

Puolijoukkueteltta 
ja kamina 

 
10 euroa/vrk 

 
30 euroa/viikko 

Vaellussukset 4 euroa/vrk 15 euroa/viikko 
Lumikengät 4 euroa/vrk 15 euroa/viikko 
Liukulumikengät 10 euroa/vrk 40 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 kevätkaudella 2023 
 
Ti 3.1. Sauvakävelyt alkavat Tasalasta (sivu 7) 
Su 8.1. Talviuinti jatkuu Saukkorannassa (sivu 6) 
La 14.1. Luontoluotsikoulutus alkaa (sivu 5) 
La 28.1. Rakastu talviuintiin (sivu 6) 
Pe 3.2. Kuutamoretriitti (sivu 6) 
Su 19.2. Ulkona kuin lumiukko (sivu 7) 
Ke 22.3. Rinkan sääntömääräinen kevätkokous (sivu 7) 
Ti 28.3. Kävely Kerttulasta, tämän jälkeen kävelyt lähtevät eri paikoista (sivu 7) 
maaliskuu Seikkailevat perheet -toimintaan etsitään lisää osallistuvia perheitä (sivu 8) 
Ma 17.4. Roskakävely (sivu 8) 
Ke 26.4. Polkujuoksu (sivu 9) 
To 27.4. Tunteet hukassa -metsäseikkailu (sivu 8) 
Ma 1.5. Toukokuun maanantaipyöräilyt sekä aloitusretki (sivu 9) 
La 6.5. Kevätretki Lohjalle (sivu 10) 
To 11.5. Talkoot Pähkinämäessä (sivu 9) 
Ti 23.5. Tiistaikävelyt jäävät kesätauolle ja jatkuvat 2.8. alkaen (sivu 7) 
La 13.5. Sähköpyörälenkit alkavat, kolme eri retkeä (sivu 11) 
toukokuu Yölaulajaretki yhdessä Luonnonsuojelijoiden kanssa (sivu 9) 
Ti 6.6. Jäsenilta Friisilässä (sivu 12) 
Ma 12.6. Alppiruusupuistokävely (sivu 11) 
 
 

Tiedotteen muuta sisältöä 
* Puheenjohtajalta (sivu 3) 
* Rinkka netissä (sivu 4) 
* Rinkan jäsenmaksut 2023 (sivu 5) 
* Talvipyöräilijä – osallistu kilometrikisaan (sivu 6) 
* Vapepa – verkosto, joka pelastaa ihmishenkiä (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/

