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Puheenjohtajalta    Helena Turkki 
 
 
Kun vuoden 2020 keväällä peruuntui noin 300 osallistujan Savo-Karjalan latualueen hiihto-
viikko Lappiin, emme vielä silloin osanneet ajatella, että tämä on vasta alkua. Jokaisella 
elämän alueella jouduttiin uuden tilanteen eteen. Vaikka tässä tilanteessa harrastustoimin-
nan rajoitteet saattoivat tuntua toisarvoisilta, ne tilanteen pitkittyessä osoittautuivat kuitenkin 
tärkeiksi. Ulkoilu ja retkeily kasvoivat aivan uusiin määriin. 
 
Yhdistyksissäkin mietittiin uusia tapoja toimia. 
Palavereja pidettiin nettiyhteyksien avulla ja 
myöhemmin siirryttiin ulos turvaetäisyydelle. 
Ristiinassa ajettiin kesäkuukausien pyöräilyt 
omatoimipyöräilyinä. Tämä osoittautui hyväksi 
malliksi ja siihen toivottiin jatkoa seuraavalle 
kesälle. Samaa lajia voi toteuttaa monella eri 
tavalla. Pyöräilyyn voi yhdistää muuta ulkoilua, 
tutustumista erilaisiin kohteisiin, evästelyä tai 
yöpymistä omatoimisesti tai valmiita palveluja 
hyödyntäen. Kun viime kesänä heinäkuussa 
ajoin polkupyörällä kesäretken Juvalle sukulai-
siin, tulin todenneeksi paitsi hiekkateiden huo-
non kunnon, myös sen, että kannattaa pakata 
omat eväät pyörälaukkuun. Kyläkauppoja eikä muitakaan palveluja ole sivuteiden varsilla. 
 
Suomen Ladun etänä järjestettyjen syyspäivien ja syyskokouksen yhteydessä toiminnanjoh-
taja Eki Karlsson esitti meille kuulijoille mietittäväksi, että mitä olen valmis tekemään, jotta 
Suomessa asuvat liikkuisivat enemmän ja voisivat paremmin. Tämä on suuri kysymys. Itsel-
läni on siihen vain pieni vastaus. Yritän liikkua ja ulkoilla itselleni mieluisalla tavalla voimieni 

puitteissa ja yritän saada jonkun tai joitakin 
innostumaan liikkumisesta joko yhdessä tai 
omalla ajallaan. Kun sen polun pään löytää, 
siltä ei edes halua poiketa. Ja sitten joskus, 
kun jalka ei enää nouse, voi hyvillä mielin 
muistella niitä saamiaan lahjoja, mitä liikku-
minen on antanut. 
 
Yhdessä tekijät, vapaaehtoistoimijat, ovat 
toimimisemme perusta. Toimintaamme voi 
tukea ilman tekemistä, olemalla vain jäsen. 
Kiitos teille jokaiselle. 
Iloa ja voimia ulkoiluun ja yhdessä tekemi-
seen vuonna 2021. 

 
 
 
Rinkka 30 vuotta 2022 
Yhdistyksemme perustamisesta tulee vuonna 2022 kuluneeksi 30 vuotta. Virallista tietoa 
toiminnasta löytyy, mutta kokoamme vuoden 2021 aikana muistoja yhdistyksen jäseniltä, 
sanallisia tai kuvallisia. Jos sinulla on tällaista annettavaksi yhteiseen käyttöön, otathan yh-
teyttä. 

Viktoria Kuparonvirran lossilla 

Montellin tupa 
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Linnaniemen luontopolku                         Leena Hytönen 
 
 
Jos et ole vielä tutustunut Linnaniemen luontopolkuun, 
tee se ihmeessä. Polku on noin kolme kilometriä ja se 
kiertää Linnaniemeä rantoja pitkin. Polkua ei ole merkit-
ty, mutta parhaiten sille löytää kulkemalla kuntoradan 
parkkipaikalta oikealle Pelloksen tehdasta vastapäätä 
olevalle parkkialueelle. Pökkäänlahden puolelta löytyy 
hienoja rantakallioita, kiintoisia irtolohkareita, vuoren 
seinämiä ja mukavaa havuneulasten peittämää polkua. 
Polkua pitkin pääsee Linnaniemen laavupaikalla. Nie-
men kärjessä voi ihailla näkymiä Uittamonsalmeen 
päin. Tuulisella säällä on mahtavaa katsella vaahto-
päistä aallokkoa sekä kuunnella veden ja tuulen kohi-
naa. Polku jatkuu rantaa pitkin niemen toiselle puolelle. 
Tämä on polun hiljainen puoli, jossa voi nauttia luonnon 
äänistä ja katsella maisemia Mieluaan ja Juurilahdelle 
päin. 
 
Niemen ympäri kulkeva polku on ollut pitkään keskus-
tassa asuvien lenkkipolkuna. Maastopyöräilijät ja muut aktiivit ovat kunnostaneet oma-
aloitteisesti polkua, poistaneet pahimpia kiviä ja polulle kaatuneita puita sekä tehneet ojien 
kohdalle ylityssiltoja. Korona-aikana polku on ollut erityisen suosittu. Polulla tapaa pyöräilijöi-
tä, lapsiperheitä, juoksijoita, koiran ulkoiluttajia ja meitä varttuneita liikunnanharrastajia. Itse 
kierrän polun 2-4 kertaa viikossa eri vuorokauden aikoina. Olen pannut merkille sellaisen 
mukavan asian, että suurin osa lenkkeilijöistä tervehtii, vaikka ei tunnettaisikaan. Minusta 
tämä on hieno tapa. Tulee mieleen Sveitsin Alpeilla ja Englannin Public path poluilla kulkijat. 
 
Hieman minua surettaa polun varrella olevien linnunpönttöjen tilanne. Joku lintuharrastaja on 
niitä sinne aikoinaan asetellut. Nyt ne ovat ränsistyneet. Katot ja pohjat ovat pudonneet ja 
osa roikkuu ikävästi rautalangan varassa. Löytyisikö talkooporukkaa, joka kunnostaisi ja uu-
sisi pöntöt? Mielelläni tulen tähän talkooporukkaa avustajaksi. Puuhun kiipijäksi ja pöntön 
tekijäksi minusta ei taida olla. 
 

Toinen haaveeni on, että talvella 
voisi hiihtää perinteisellä tyylillä 
laavulle johtavaa tien reunaa latu-
koneella tehtyä latua pitkin. Tässä 
kohdin toivon, että tietä levennet-
täisiin niin paljon ettei hiihtäminen 
haittaa laavulle kävellen kulkijoita 
ja koirien ulkoiluttajia.  
 
Ristiinan kylillä asuvat ovat tänä 
kesänä esitelleet meille keskus-
tassa asuville omia lenkkeilyreitte-
jään. Jos joltain kylältä tullaan vie-
railemaan luontopolulle ja opas-
tusta halutaan, autan mielelläni. 
 
(Kuvat HT) 
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Ristiinan läntisillä kylillä 
innostuttiin polkupyöräilystä                    Kirsi Olkkonen 
 

Ristiinan Läntisen Maa- ja Kotitalousseuran joka viikkoinen kesäpyöräily on saavuttanut suo-
sion, jota ei alussa osattu kuvitella. Kylissä on alueellamme pyöräilty jo vuosikymmeniä, on 
ollut kilpailumielessä Rinkelajoa, Impinajoa ja nyt kyläpyöräily. 

Tänä keväänä aloitettiin jo toukokuussa, joka keskiviikkoiltainen, klo 18 lähtenyt pyöräily Ky-
lätalo LännenTuvalta. Reitit vaihtelivat pituudeltaan 12 kilometristä 36 kilometriin ja seuraa-
van viikon reitti sovittiin yhdessä pyöräilyiltana . Kaikkiaan ajettiin 18 kertaa, matkaa kertyi 
reilut 400 km, keski-ikä 68 vuotta. Keskimäärin 14 henkilöä/pyöräily, kaikkiaan 19 henkilöä 
on osallistunut tämän vuoden pyöräilyihin.   

Innostus on ollut ilo huomata, pyö-
räilyporukassa on ollut vakituisia ja 
vapaa-ajanasukkaita. On voinut to-
deta, että pyöräily on antanut hen-
kistä ja fyysistä hyvää oloa, itsensä 
voittamista. Reitit ja maisemat ovat 
vaihtuneet. Pyöräilyreiteillä on tutus-
tuttu kotiseutuun ja saatu pitempään 
kylillä asuneilta henkilöiltä arvokasta 
tietoa kotiseudusta ja sen historias-
ta. Kyliämme halkova Pelloksen te-
ollisuusrata on ylitetty monta kertaa 
ja saatu tietoa mm. soiltamme nos-
tetusta turpeesta. Välillä on joku 
osallistuja tarjonnut kotonaan me-
hua, kahvia, lettuja muuta syötävää. 

Innolla odotamme tulevaa kevättä ja uutta pyöräilykautta. Ristiinan  Lännessä vallitsee hyvä 
lännenhenki, moneen asiaan osallistutaan yhdessä ja kehittämistä kylillä tehdään ja on tehty 
yhdessä. 

Kirjoittaja on Ristiinan Länti-
sen Maa- ja Kotitalousseuran 
sihteeri. 

Kuvat KO:  
Käynti Jokapaikassa. 
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Kuvia vuodelta 2020 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ystävänpäivän lumiukot  tekijöineen Vaarinsaaren 

pihalla (HT). 
Osallistuimme Suomen Ladun Askelmerkkejä 
ohjaamiseen - koulutukseen  ja Vapaaehtois-
toiminnan koulutuksiin. Kuva helmikuulta 
Kajaanista (HT). 

Yhdessä kylien kanssa. Kuva Himalansaaresta. 

Yhdistysvierailulla. Mäntyharjun Reissupo-

lun kanssa  kävelemässä (HT). 

Talkootoimintaa tämäkin. Saunavastatalkoot Heikkilöillä 

heinäkuussa (HT). Talviuintipaikan portaat valmistuivat 

syyskuussa (PM). 

Kutsu Päättäjä Ulos –tapaaminen syyskuun lopussa 

yhteisten asioiden äärellä. Paikalla 11 henkilöä. (HT) 

Kokous pihalla kesäkuussa (HT). 
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Toimintakalenteri 2021 – mitä uutta?        Helena Turkki 
 

Retkeily I-VI 
Kerran kuussa järjestettävä luento-, 
koulutus- ja oppimissarja toteutetaan 
yhteistyössä eri alueiden osaajien 
kanssa. Aiheiksi on suunniteltu 
-retkitarinat 
-rinkka ja retkeilyvarusteet 
-retkiruoka ja eväät 
-kartan ja kompassin käyttö 
-perheretkeily 
-yön yli retki (toteutus).  
Ajat ilmoitetaan myöhemmin. Paikka 
ja kellonaika määräytyy aiheen mu-
kaan. Viranomaismääräykset voivat 
vaikuttaa toteutuksen aikatauluun.  
 
Vesikävelyt  päästään toivottavasti 
toteuttamaan suotuisassa säässä ja 
olosuhteissa. Tarkoitus on samalla 
tutustua eri puolilla Ristiinaa oleviin 
uimarantoihin. 
 
Ruskaretki Kuusamoon  
RuvaHolidays 
Suunnittelemme viikon pituista ruska-
retkea Kuusamoon viikoksi 37. Majoi-
tumme puolihoitoon. Tarkoitus on 
tehdä majoituspaikasta käsin päivä-
retkiä lähialueella.  Pisin päiväretki 
kävellen on Pieni Karhunkierros (12 
km). Matkat tehdään mahdollisesti 
kimppakyydein. Retkestä tiedotetaan 
tarkemmin alkuvuodesta 2021.  

 
Tapahtumissa ja toiminnassa noudatamme turvavälejä 
ja viranomaismääräyksiä.  
Tervetuloa mukaan! 

Toimintakalenteri 2021 

Tammikuu Sauvakävelyt 
 

Helmikuu Sauvakävelyt 
Perhetapahtuma (talvirieha) 
Laturetki 
Kuutamohiihto 

Maaliskuu Sauvakävelyt 
 

Huhtikuu Sauvakävelyt 
Kevätkokous 
Suomen Ladun kevätpäivät ja -kokous 23.-
25.4.,Turku 
Talviuintikausi päättyy 

Toukokuu Pyöräilyt 
Unelmien liikuntapäivä 10.5. 
Kävelytempaus 
Iltapatikka 

Kesäkuu 
 

Pyöräilyt 
Haukkavuoren luontokirkko 
Iltapatikka 

Heinäkuu Pyöräilyt 
Vesikävelyt 
Iltapatikka 

Elokuu Pyöräilyt 
Vesikävelyt 
Latualueen kesäretki Hiidenportin kansal-
lispuistoon 7.8. 
Patikkaretki 
Sauvakävelyt 

Syyskuu Pyöräilyt ja pyöräsuunnistus 
Pyöräilykesän päätös 
Ruskaretki Kuusamoon  
Sauvakävelyt 

Lokakuu Sauvakävelyt 
Latualaueen syyspäivät ja –kokous 2.-
3.10., Savonlinna 
Patikkaretki 
Talviuintikausi alkaa 
Suomen Ladun syyspäivät ja -kokous 29.-
31.10., Lappeenranta 

Marraskuu Sauvakävelyt 
Patikkaretki 
Syyskokous 
Pimeänkävely 

Joulukuu Sauvakävelyt 
Vapaaehtoistoimijoiden kiitos-tapaaminen 
Tuomaan tulet 21.12. 
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Jäsenasiaa                   Helena Turkki 
 
Jäsenrekisteriä ylläpitää Suomen Latu. Jokaisessa jäsenyhdistyksessä on kaksi yhdistyk-
sen hallituksen nimeämää jäsenasioiden hoitajaa. Heillä on käyttöoikeudet tähän rekisteriin 
oman latuyhdistyksen osalta. Jäsenasioiden hoitajat voivat tarkastella tietoja ja tulostaa eri-
laisia raportteja, esim. osoitetarroja jäsentiedotteen postittamista varten. 
 
Tämä jäsentiedote lähetetään niille Ristiinan Rinkan jäsenille (yksi tiedote/talous), joilla ei 
ole jäsenrekisterissä kieltoa tiedotteiden lähettämisestä. Osa jäsenistä saa tämän tiedotteen 
sähköpostin liitteenä.  Mikäli sinulle ei tule vuoden viimeisen Latu ja Polku -lehden välissä 
seinäkalenteria, sinulla on jäsentiedoissa markkinointikielto. Jos haluat poistaa kiellon ja 
saada em. tuotteita jatkossa, ohjeet löytyvät viimeisestä Latu ja Polku -lehdestä.  
 
Sähköposti on kätevä tapa tiedottaa yhdistyksen asioista. Kaikilla ei ole sähköpostia tai re-
kisterissä oleva sähköpostiosoitetieto voi olla vanhentunut. Mikäli tietosi ovat sähköpostin tai 
puhelinnumeron osalta vanhentuneet, pyydän sinua päivittämään tietosi joko yhdistyksen 
jäsenasioiden hoitajalle tai suoraan Suomen Ladun toimistolle jäsenpalvelun vastaava Paula 
Väisäselle, puh. 09 8567 7450, sähköposti paula.vaisanen@suomenlatu.fi 
Suomen Ladun tavoitteena on sähköisen laskutuksen ja jäsenkortin käytöönotto. Myös tä-
män takia sähköpostiosoitteiden ilmoittaminen ja tarvittaessa päivittäminen on tärkeää. 
 
Ristiinalainen-lehdessä julkaisemme viralliset kokouskutsut ja tiedotamme tapahtumista.  
 
Ristiinan Rinkan facebook-sivuja kannattaa seurata. Kerromme siellä toiminnasta ja tapah-
tumista. Jakamalla Rinkan julkaisuja omalle sivullesi jaat samalla tietoa eteenpäin. Omat 
www-sivut (kotisivut) ovat suunnittelussa. Tietoja Rinkasta ja tapahtumista löytyy myös 
Suomen Ladun (www.suomenlatu.fi) Yhdistyspalveluista ja Tapahtumakalenterista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jäsentiedote joulukuu 12.2020 
 
Tiedotteen kokoaminen: Helena Turkki 
Valokuvat: Pertti Manninen (PM), Kirsi 
Olkkonen (KO), Helena Turkki (HT) 
 
Kansikuva: Patikkaretkellä elokuussa 
(HT) 

 
Ristiinan Rinkan jäsenmaksut 2021: 
-henkilöjäsen 23 euroa 
-perhejäsenyys 32 euroa 
-nuorisojäsen/opiskelijajäsen 13 euroa 
-rinnakkaisjäsen 16 euroa 
-yhteisöhenkilöjäsen 33 euroa 
-kannattajajäsen 100 euroa 
 
Onko sinulla tuttavia, jotka ovat kiinnostuneita Ristiinan Rinkan jäsenyydestä?  
Jäseneksi liittyminen onnistuu uusitun liittymislomakkeen avulla liity.suomenlatu.fi 
Jäsenyysasioissa voi olla yhteydessä myös Rinkan jäsenasioiden hoitajiin. 
 

Suomen Ladun jäsenedut esitellään Latu ja 
Polku –lehdessä. 
Huomioi Suomen Ladun Kiilopään jäsenvii-
kot 2021. 
Mikkelissä toimiva Ulkoilu- ja eräliike Patik-
ka antaa 10 %:n alennuksen Suomen La-
dun jäsenille. 

 
Talviuintipaikka on kirkonkylän vieras-
venesataman yhteydessä (Brahentie 55) 
 
Talviuinnin kausimaksu on 25 euroa,  
ei-jäseneltä 30 euroa. 
 
Pukeutumisvaunun avaimia ja laskutusta 

hoitaa yhdistyksen sihteeri Eeva Tuominen. 

mailto:paula.vaisanen@suomenlatu.fi
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Ristiinan Rinkan hallitus 2021 ja yhteystiedot 
 
Ristiinan Rinkka ry on Suomen Ladun jäsenyhdistys ja kuuluu Savo-Karjalan latualueeseen. 
 
Maija Harmonen 
jäsen 
emäntä 
maija.harmonen@gmail.com 
040 753 3366 
 

Raija Hartikainen 
varapuheenjohtaja 
tiedottaja 
raija.h.hartikainen@gmail.com 
050 060 8069 

Ritva Heikkilä 
jäsen 
emäntä 
ritva.heikkila2@gmail.com 
050 532 6207 

Vuokko Himanen 
jäsen 
kalustovastaava 
vuokko.himanen@gmail.com 
040 514 8822 

Leena Hytönen 
jäsen 
Latunen-yhdyshenkilö 
leena.hytonen@hotmail.com 
040 355 7039 
 

Kaija Laitinen 
varajäsen 
kl43kaija@gmail.com 
050 074 6844 
 

Pertti Manninen 
varajäsen 
kalustokuljetukset 
manninen.pertti@gmail.com 
044 566 1179 
 

Asko Partanen 
jäsen 
latuvastaava 
kylalahti@icloud.com 
040 703 4203 
 

Hannele Takala 
rahastonhoitaja 
hanneletakala@hotmail.com 
044 737 3551 
 

Eeva Tuominen 
jäsen, sihteeri 
jäsenasiat 
Latunen-yhdyshenkilö 
talviuintipaikan avaimet ja 
laskutus 
tuoeeva@gmail.com 
050 383 0346 

Helena Turkki 
puheenjohtaja 
jäsenasiat 
tiedottaja 
helena.turkki@gmail.com 
040 827 6927 

Toiminnantarkastaja 
Keijo Kanerva 
 
Varatoiminnantarkastaja 
Leena Hämäläinen 

 

Pyöräilytoimikunta 
Jukka Heikkinen 
Leena Hytönen pj. 
Helena Kauppinen 
Marja-Leena Kuhmonen 
Merja Pönniö 

Retkeily- ja ulkoilutoimikunta 
Vuokko Himanen 
Leena Hytönen 
Kaija Laitinen 
Pertti Manninen 
Asko Partanen 
Helena Turkki pj. 

Talviuintitoimikunta  
2020-2021 
Keijo Kanerva 
Pirjo Maaranen 
Jouko Skinnari 
Liisa Irene Särkkä pj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ristiinan Rinkka 

toivottaa 

Hyvää Joulua ja 

Reipasta  

ulkoiluvuotta 2021 

 

Kutsu 
 
 
Perinteiset Tuomaan tulet järjestetään  
maanantaina 21.12.2020  
klo 17:00-18:30  
Maija ja Unto Harmosen pihapiirissä,  
Kissalammentie 25. 
 
Tarjolla joulupuuroa ja mehua (omat astiat). 
 
Tervetuloa! 
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