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RISTIINAN RINKKA RY   

JÄSENTIEDOTE 12.2021   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suomen Latu: Kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. 

 

Kutsu 
 
 
Perinteiset Tuomaan tulet järjestetään  
tiistaina 21.12.2021  
klo 18:00-19:30  
Maija ja Unto Harmosen pihapiirissä,  
Kissalammentie 25. 
 
Tarjolla mehua, ohjelmaa ja joulupuuroa  
(omat astiat). 
 
Tervetuloa! 
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Puheenjohtajalta    Helena Turkki 
                         Kuva TP 

 
Kun muistelen Rinkan vuoden 2021 toimintaa, tulee mieleen aikajär-
jestyksessä huikea pyöräilykesä, Linnaniemen polkureitin merkitse-
minen yhdessä RiU:n kanssa, ruskaviikko Kuusamossa ja sitten ne 
lukuisat sauvakävelyt ja patikat niin kevätpuolella kuin syksyllä. 
Pyöräilykesästä kirjoittaa pyöräilytiimin vetäjä Leena Hytönen 
enemmän. Linnaniemen polkureitin merkitseminen loppukesällä yh-
dessä Ristiinan Urheilijoiden kanssa oli hyvää yhteistyötä myös 
kaupungin liikuntatoimen ja GeoNaCu Saimaa –hankkeen kanssa. Toivottavasti syksyllä 
2019  ja 2020 järjestetyt Kutsu päättäjä ulos –kampanjan paikallisten tapaamisten keskuste-
lut olivat vaikuttamassa merkinnän toteutumiseen. Syksyn ruskaretkiviikko Kuusamossa oli 
hieno kokonaisuus ulkoilua päiväretkillä, yhdessäoloa ja hyvästä ruuasta nauttimista hyväs-
sä majoituksessa. Retken tunnelmia muistelee Kaija Laitinen. Suunnitelmissa on suunnis-
taa Kuusamoon myös syksyllä 2022. 
 
Ristiinan Rinkan perustamisesta tulee vuonna 2022 kuluneeksi 30 vuotta. Juhlavuoteen on 
suunniteltu kevätkaudelle kuusi eri aiheista Rakastu retkeilyyn –iltaa. Varsinainen juhlakausi 
on lokakuussa, jolloin järjestämme juhlapatikan ja juhlavuositapahtuman. Historiikkia varten 
keräämme tietoa kevään aikana ja se julkaistaan jäsentiedotteena syyskuun alussa. 
 
Yhdistyksemme kuuluu Itä-Suomen latualueeseen. Olen toiminut keväästä 2020 alkaen la-
tualueemme alueyhdyshenkilönä (2021-2022). Minulla on menossa toinen kolmivuotiskausi 
Suomen Ladun järjestötoimikunnassa (2020-2022). Tämä antaa uusia näköaloja toimimi-
seen. Järjestön asioiden seuraaminen ja niihin osallistuminen on mieluisaa latutoimintaa.  
Yhdistyksenä saamme Suomen Ladulta materiaalitukea ja meille olisi tarjolla maksuttomia 
ohjaajakoulutuksia eri lajeihin, kun vain löytäisimme kiinnostuneita. 
 
Kiitän saamastani luottamuksesta puheenjohtajan tehtävään seuraavalle kaudelle 2022-
2023. Säännöt on uudistettu aikaisemmin kauteni aikana ja uusien sääntöjen mukaan pu-
heenjohtajan toimikausi voi maksimissaan olla kuusi vuotta (kolme kertaa kaksivuotiskausi). 
Tämän kauden jälkeen toivon voivani jatkaa edelleen muissa tehtävissä Ristiinan Rinkassa. 
Vapaaehtoistoiminnassa riittää mahdollisuuksia. Ei tarvitse olla hallituksessa eikä missään 
toimikunnassa voidakseen toimia. Voi olla mukana vain yhdessä tapahtumassa tai sitten ha-
keutua hallitusjäseneksi kahden vuoden pestiin. Esimerkkinä vapaaehtoistoiminnasta on 
Rinkan kotisivut. Ne valmisti ilmaisohjelmalla tammikuussa 2021 talkoilla Sonja Ikonen. 
Suurkiitos Sonjalle.  
 

On ilo ja mahdollisuus toimia latulaisena. 
Kiitos yhdessä tekemisestä ja eri tavoin 
osallistumisesta.  
 
Ulkoillaan, osallistutaan, vaikutetaan. 
lloa ja voimia ulkoiluun ja yhdessä tekemi-
seen vuonna 2022. 
 
 
 
Kuva (HT) Tauko Ounastunturin matkailumajan 
raunioilla. Taustalla Pyhäjärvi ja Pyhäkero.  
Hetta-Pallas –reitti elokuu 2021. 

 

Montellin tupa 
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Pyöräilykesä                                              Leena Hytönen 
 
Pyöräilytiimi päätti keväällä, että kesällä pyöräillään omatoimisesti ja näitä varten suunnitel-
laan reittiehdotuksia. Lisäksi päätettiin organisoida kolme tarinapyöräilyretkeä kesäkuukau-
sina. Tarinapyöräilyihin oli yhteislähtö Uikkalasta Rinkan pyöräilylaatikon viereltä. Tarinapyö-
räilyn kohteina olivat Kosoniemen kartano, Kuomiokosken tehdas sekä Laasosen pork-
kanatila. Lisäksi pyöräiltiin yhdessä kesäkuussa Haukkavuoren luontokirkkoon. 
 

Ajanjaksolle 17.5.-5.9.2021 tehtiin jokaiselle viikolle 
reittiehdotus. Näitä ehdotuksia oli 16 ja sen lisäksi 
vielä kuvasuunnistus viikonloppuna 24.-25.9. yhteis-
työssä Ristiinalainen lehden kanssa.  
Pyöräilysuoritusten kirjaamista varten oli postilaati-
kossa vihko sekä netissä Rinkan pyöräilijät ryhmä. 
Vihkoon kirjoitti nimensä 37 pyöräilijää, joilla oli yh-
teensä 188 suoristua. Verkkoryhmässä oli 7 pyöräili-
jää ja heillä suorituksia yhteensä 215. Tarinapyöräi-
lyt kiinnostivat 10-18 pyöräilijää. 
 
Kiitos kaikille pyöräilijöille ja pyöräilytiimille hyvästä 
yhteistyöstä. Tavataan taas kesällä 2022. 
 
 
 
 
Kuva (HT) Tarinapyöräilijät heinäkuussa ajamassa Kuo-
miokoskelle. 

 
 

 
 
 
 

Kuusamon retkiviikko               Kaija Laitinen 
 
Lähdimme kimppakyydein matkaan, olimme perillä illan 
tullen. Matka sujui mukavasti. Meidät otettiin ystävälli-
sesti vastaan majataloon, joka on Ruva-aho Holidays. 
Se on entinen koulurakennus, ei muistuttanut koulua 
ollenkaan. Oli remontoitu taidolla, tyylillä ja tunteella 
hotelliksi. Meidän puheenjohtaja oli aikaisin edellisenä 
syksynä varannut paikan tuntien omistajat. Oikein ko-
dikas kokonaisuus. 
 
Ruoka-aikoina vallitsi ylenpalttisuus, jälkiruuista ja mar-
joista puhumattakaan. Saimme päiväretkille tehdä 
eväät keittiöstä, keitoista alkaen, termokset talon puo-
lesta. Jopa kalakukkoa oli evääksi. Kyllä maistui patikkaretkillä. 
 
Luonto näytti parhaansa ruska-aikana ja sää suosi meitä ja yhteishenki oli hyvä. Retkiohjel-
ma oli loistavasti suunniteltu, puheenjohtaja oli nähnyt vaivaa suunittelusta. Kiitos hänelle.  
Odotetaan seuraavaa retkeä.   
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Kuvat (HT) Pieni Karhunkierros (su). Kuvassa 
tauolla Harrisuvannon katoksessa, jollaisia oli 
muuallakin.  
Retkeläiset Valtavaaran valloitukseen lähdös-
sä (pe).  
Lapin puolella Sallatunturilla evästauolla (ke). 
Samalla reissulla oli käynti Sallan sota- ja 
jälleenrakennusajan museossa.  
Edellinen sivu: Ruva-ahon ruokasali. 

 
 

 
 
 

Mietteitä          haastattelut Helena Turkki  
 
Yhdistyksemme pitkäaikainen emäntä Ritva Heikkilä jättää hallituksen ja emännyyden.  
Mikä sai sinut aikoinaan liittymään mukaan? Silloinen puheenjohtaja pyysi minua kevään 
1997 Lapin hiihtoretkelle emännäksi.  
Kertoisitko siitä legendaarisesta hiihtoretkestä? Olavin kämppä oli entinen tukkikämppä, tu-
pa, kyökki ja kammari. Lähes kaiken ruuan ja leivät tein kotona  etukäteen valmiiksi. Ne säi-
lyivät hyvin kylmässä ja kylmälaatikoita oli lainassa. Keittiössä oli muistaakseni kaasuhella. 
Käyttövesi tuotiin ämpäreillä järvestä ja ämpärit jäätyivät pakkasessa. Kerran yksi ämpäri 
liukui keittiön kaltevalla pinnalla lattialle ja kaatui. Mutta vesi valui lattianraoista pois. Ruoka 
jaettiin tuvan puolelle elämänluukun kautta. Meitä oli toista kymmentä ja tiskivuorot oli jaettu. 
Rantasaunalla oli myös majoittujia. 
Tuvalta ei ollut valmiita latuja Jerisjärven alueen latuverkostolle. Minulla oli sukset mukana, 
mutta ensimmäisellä hiihtoreissulla katkesi suksi. Toisen rouvan kanssa olimme sitten tuvalla 
ja kämpän isäntä Olavi kyyditti meitä asioilla Muoniossa. 
Se oli kyllä hauska reissu. Hyvin tultiin toimeen ja sitä reissua on jälkikäteen monesti muistel-
tu.  
Haluatko kommentoida hallitusaikaasi? Se on sujunut hyvin. On tehty, mitä on sovittu. En-
simmäisen kerran oli mukana Ford-pilkissä tikkupullanuotiolla. Silloin kaikki oli vielä uutta. 
Siitä se sitten lähti sujumaan yhdessä Maija-emännan kanssa. 
Terveisesi tuleville vapaaehtoistoimijoille? Hallituksessa ollessa on selvillä suunnitelmista ja 
toiminnasta ja kokonaisuus pysyy hallinnassa. 
 
 
Hallituksen varajäsenyyden kautta pitkäaikaisen hallitustoiminnan jättää myös Pertti Manni-
nen. Toivottavasti et jätä meitä kokonaan? Ei ole sellaisia suunnitelmia. 
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Mikä sinusta on ollut vaikeinta hallituskautesi aikana? Minulle on ollut hankalaa tekstin saa-
minen kirjoitettuun muotoon. 
Ja mihin olet voinut olla tyytyväinen? Puheenjohtajakautenani sain paljon tukea Viljo Kalolal-
ta, rahastonhoitajalta. Ilman sitä tukea ei olisi tullut mitään. Toimin myös matkanjohtajana. 
Nämä eivät kuitenkaan tuntuneet omilta tehtäviltä. Muuten olen tehnyt sen, mitä on tarvinnut 
tehdä. 
Millaisena näet pienen yhdistyksemme tulevaisuuden? Mikä on suurin haasteemme ja missä 
olemme yhdistyksenä onnistuneet? Haasteena on saada jäsenistöä aktivoitumaan. Aktiivi-
toimijat ikääntyvät. Olisi saatava isät ja äidit lapsineen mukaan. Nuorille on Ristiinassa paljon 
järjestettyä muuta toimintaa, sille saralle ei kannata lähteä kilpailemaan. Puheenjohtajakau-
della kokeiltiin geokätköilyä. Itselläni on kirjattu 300 kätköä. 
Terveisesi tuleville toimijoille: Tervetuloa mukaan, jos on tekemisen puutetta, aikaa ja intoa. 
Yhdistys tarjoaa lähtemisen mahdollisuuksia. 
 
 

Kuvia vuodelta 2021  (HT) 
 
 L 
Laturetkeläisiä Kylälahden laavulla maaliskuun alussa. 
Pitkästä aikaa laturetki saatiin toteutettua. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ristiinan Urheilijoiden ja Rinkan talkooporukka valmis- 
tautuu elokuussa Linnaniemen polkureitin merkitsemi- 
seen maastossa. 

Sauvakäveli-
jät yrittävät 
löytää uusia 
reittejä ja 
saada mu-
kaan käveli-
jöitä. Pellos-
niemen van-
halla latu-
pohjalla 
marraskuun 
alussa. 

 
 
Retkiä tehdään myös lähialueel-
le. Kuvassa patikkaretkeläiset 
Juvan Enkelinpesällä lokakuussa.  
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Jäsenasiaa                   Helena Turkki 
 
Jäsenrekisteriä ylläpitää Suomen Latu. Jokaisessa jäsenyhdistyksessä on kaksi yhdistyk-
sen hallituksen nimeämää jäsenasioiden hoitajaa. Heillä on katselu- ja raporttioikeus tähän 
rekisteriin oman latuyhdistyksen osalta. 
 
Jäsentiedote lähetetään niille Ristiinan Rinkan jäsenille (yksi tiedote/talous), joilla ei ole jä-
senrekisterissä kieltoa tiedotteiden lähettämisestä. Osa jäsenistä saa tämän tiedotteen säh-
köpostin liitteenä.   
 
Mikäli tietosi ovat sähköpostin tai puhelinnumeron osalta vanhentuneet, pyydän sinua päi-
vittämään tietosi joko yhdistyksen jäsenasioiden hoitajalle tai suoraan Suomen Ladun toimis-
tolle jäsenpalvelun vastaava Paula Väisäselle, puh. 09 8567 7450, sähköposti pau-
la.vaisanen@suomenlatu.fi  Suomen Ladun tavoitteena on sähköisen laskutuksen ja jäsen-
kortin käytöönotto. Myös tämän takia sähköpostiosoitteiden ilmoittaminen ja tarvittaessa päi-
vittäminen on tärkeää. 
 
Ristiinalainen-lehdessä julkaisemme viralliset kokouskutsut ja tiedotamme tapahtumista.  
 
Ristiinan Rinkan facebook-sivuja kannattaa seurata ja peukuttaa. Kerromme siellä toimin-
nasta ja tapahtumista. Jakamalla Rinkan julkaisuja omalle sivullesi jaat samalla tietoa eteen-
päin. Omat kotisivut ovat osoitteessa https://ristiinan-rinkka.webnode.fi/ 
Tietoja Ristiinan Rinkasta ja tapahtumista löytyy myös Suomen Ladun (www.suomenlatu.fi) 
Yhdistyspalveluista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jäsenmaksut 2022: 
-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. 
 
Ristiinan Rinkan Y-tunnus Y1558655-0 

Suomen Ladun jäsenedut esitellään 
Latu ja Polku –lehdessä. Huomioi 
Suomen Ladun Kiilopään jäsenviikot 
2022. 
Mikkelissä toimiva Ulkoilu- ja eräliike 
Patikka antaa 10 %:n alennuksen 
Suomen Ladun jäsenille. 

 
Talviuintipaikka on kirkonkylän vierasvenesata-
man yhteydessä (Brahentie 55). 
 
Talviuinnin kausimaksu on 25 euroa,  
ei-jäseneltä 30 euroa, pelkkä kevätkausi vastaavas-
ti 15 euroa ja 20 euroa. 
 
Pukeutumisvaunun avaimia ja laskutusta hoitaa 

yhdistyksen sihteeri Eeva Tuominen. 

mailto:paula.vaisanen@suomenlatu.fi
mailto:paula.vaisanen@suomenlatu.fi
https://ristiinan-rinkka.webnode.fi/
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Ristiinan Rinkan hallitus ja toimikunnat 2022  
 
Ristiinan Rinkka ry on Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys ja kuuluu Itä-Suomen latualueeseen. 
 

Maija Harmonen 
jäsen 
emäntä 
maija.harmonen@gmail.com 
040 753 3366 

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

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 
jäsen 
kl43kaija@gmail.com 
050 074 6844 
 

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

Maila Puputti 
varajäsen 
maila.puputti@gmail.com 
050 588 0306 

Helena Suorsa 
varajäsen 
helenasuorsa@gmail.com 
040 770 6692 
 
 
 

Eeva Tuominen 
varapuheenjohtaja, sihteeri 
jäsenasiat 
talviuintipaikan avaimet ja 
laskutus 
tuoeeva@gmail.com 
050 383 0346 

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

 
Rahastonhoitaja 
Hannele Takala 
hanneletakala@hotmail.com 
044 737 3551 

 
Toiminnantarkastaja 
Keijo Kanerva 
 
Varatoiminnantarkastaja 
Leena Hämäläinen 

 

Historiatyöryhmä 
Maija Harmonen 
Ulla Loponen 
Pertti Manninen 
Asko Partanen 
Helena Turkki 
 

Pyöräilytiimi 
Jukka Heikkinen 
Leena Hytönen, pj. 
Helena Kauppinen 
Merja Pönniö 
 

Talviuintitoimikunta  
2021-2022 
Keijo Kanerva 
Pirjo Maaranen 
Jouko Skinnari 
Liisa Irene Särkkä,pj. 

Retkeily- ja  
ulkoilutiimi 
Vuokko Himanen 
Riikka Karjalainen 
Kaija Laitinen 
Pertti Manninen 
Helena Suorsa 
Helena Turkki, pj. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ullmax-asujen tilaukset 
Riikka Karjalainen 
riikka.karjalainen@gmail.com 
040 084 9090 

 

Jäsentiedote joulukuu 12.2021 
Tiedotteen kokoaminen: Helena Turkki 
Valokuvat: Tommi Prami (TP), Helena 
Turkki (HT) 
Kansikuva: Sauvakävelyllä marraskui-
sessa aamussa (HT) 

Ristiinan Rinkka  

toivottaa 

Hyvää Joulua ja Reipasta 

ulkoiluvuotta 2022 

mailto:maija.harmonen@gmail.com
mailto:raija.h.hartikainen@gmail.com
mailto:vuokko.himanen@gmail.com
mailto:leena.hytonen@hotmail.com
mailto:kl43kaija@gmail.com
mailto:kylalahti@icloud.com
mailto:maila.puputti@gmail.com
mailto:helenasuorsa@gmail.com
mailto:tuoeeva@gmail.com
mailto:helena.turkki@gmail.com
mailto:hanneletakala@hotmail.com
mailto:riikka.karjalainen@gmail.com
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Toimintasuunnitelmasta poimittua            Helena Turkki 
 

Juhlavuoden Rakastu retkeilyyn –
sarja 
1. Retkitarinoita 
2. Varusteet 
3. Retkiruokaa ja hyviä eväitä 
4. Kartta ja Kompassi 
5. Perheretkeily 
6. Nuku yö ulkona 
Juhlapatikka järjestetään päiväretke-
nä lähialueelle. 
Juhlavuositapahtumassa ulkoillaan ja 
nautitaan retkieväitä yhdessä kutsu-
vieraiden kanssa. Ohjelmaakin on. 

 
Kävelykipinä myös toukokuussa. 
 
Kesäkauden pyöräilyihin valmistuu 
kalenteri, jossa on reittisuositukset  
viikottaisiin omatoimipyöräilyihin sekä 
tiedot tarinapyöräilyistä. 
 
Ruskaretki Kuusamoon  
RuvaHolidays 
Viikon pituinen ruskaretki Kuusamoon 
toteutetaan viikolla 37 (la-la). Majoi-
tumme puolihoitoon. Majoituspaikasta 
käsin teemme päiväretkiä lähialueel-
la.  Pisin päiväretki 
kävellen on Pieni 
Karhunkierros (12 
km). Matkat teh-
dään kimppakyy-
dein. Retkestä tie-
dotetaan tarkemmin 
kevättalvella 2022.  
Tervetuloa mukaan! 
 
 
 
Kuva (HT): Rinkan uusi 

tankolippu. 
Meidät löydät täältä. 

Toimintakalenteri 2022 

Tammi-
kuu 

Rakastu talviuintiin -tapahtuma 
Rakastu retkeilyyn 1: Ristiina ja Saimaa 
lähiretkeilyn kohteena; Ari Manninen. 
Sauvakävelyt 

Helmikuu Sauvakävelyt/hiihto/lumikenkäily 
Ulkona kuin lumiukko 14.2. 
Perhetapahtuma 
Rakastu retkeilyyn 2: Varusteet 
Laturetki 
Kuutamohiihto 

Maalis-
kuu 

Sauvakävelyt/hiihto/lumikenkäily 
Rakastu retkeilyyn 3: Retkiruokaa 
 

Huhtikuu Sauvakävelyt 
Kevätkokous 
Suomen Ladun kevätpäivät ja -kokous 23.-
25.4.,Turku 
Rakastu retkeilyyn 4: Kartta ja kompassi 
Talviuintikausi päättyy 

Touko-
kuu 

Pyöräilyt 
Rakastu retkeilyyn 5: Perheretkeily 10.5. 
(Unelmien liikuntapäivä) 
Kävelytempaus Kävelykipinä (villiyrtit) 
Iltapatikka 

Kesäkuu 
 

Pyöräilyt 
Haukkavuoren luontokirkko 
Rakastu retkeilyyn 6: Nuku yö ulkona. 
Iltapatikka 

Heinäkuu Pyöräilyt 
 

Elokuu Pyöräilyt 
Latualueen kesäretki Petkeljärven kansal-
lispuistoon 5.-7.8. 
Hyvinvointia luonnosta -patikkaretki 

Syyskuu Kuvasuunnistus 
Sauvakävelyt 
Ruskaretki Kuusamoon vko 37 
Pyöräilykesän päätös 

Lokakuu Sauvakävelyt 
Latualaueen syyspäivät ja –kokous 1.-2.10., 
Kajaani 
Talviuintikausi alkaa 
Juhlapatikka 
Juhlavuositapahtuma 
Suomen Ladun syyspäivät ja -kokous 28.-
30.10., Helsinki 

Marras-
kuu 

Sauvakävelyt 
Syyskokous 
Patikkaretki 
Pimeänkävely hämärähommat 

Joulukuu Sauvakävelyt 
Tuomaan tulet 21.12. 


