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Puheenjohtajalta    Helena Turkki 
                         Kuva TP 

Hyvä lukija. Sinulla on kädessäsi Ristiinan Rinkan 30-vuotisen toi-
minnan juhlavuoden historiikkijäsentiedote. Tähän tiedotteeseen on 
koottu muutamia muisteloita ja kuvia vuosikymmenten varrelta. Sa-
malla esitämme kutsun erityisesti lokakuun juhlaviikkojen tapahtu-
miin (takakansi). 
 
Käsiini osui Rinkan 19.10.1992 pidetyn perustavan kokouksen asia-
lista. Siihen on käsin kirjattu päätökset. Rinkka on liittynyt Kymen-
Vuoksen latualueeseen, ja mukana on ollut aluesihteeri Sakari Piik. Toimintasuunnitelmaan 
vuodelle 1993 on kirjattu, että yhdistys käynnistää toimintansa verkkaisesti paikkakunnan 
asukkaiden toivomukset huomioiden. Oli huomioitu Lapset-liikunta-ympäristö, yhteistoiminta, 
talous sekä tapahtumat ja toiminta. Keväällä 1993 Ristiinan kunnan vapaa-aikalautakunta on 
myöntänyt Rinkalle 1.000 markan avustuksen. 
 
Kolmeenkymmeneen vuoteen mahtuu paljon kaikenlaista toimintaa. Jotain on saatettu ko-
keilla ja jotain toimintaa on voitu jatkaa tänne saakka.  
 
Osallistuin Rinkan syysretkeen Kolille syyskuussa 2000. Ilmeisesti siellä sain tietoa kevään 
2001 hiihtoviikosta Ylläkselle. En ollut jäsen, olin huono hiihtäjä, eikä minulla edes ollut hiih-
tokuntoisia suksia. Liisa Irene, puheenjohtaja, sanoi, etteivät ne ole esteitä. Latulainen mi-
nusta tuli lokakuussa 2000, ostin sukset ja lähdin mukaan. Lähteminen oli hyvä päätös. Sen 
jälkeen on tullut muita lähtöjä, muihin suuntiin ja myös muissa porukoissa.  
 
Minulla on ilo toimia yhdistyksemme puheenjohtajana seitsemättä vuotta. Se on ollut iloa ja 
innostusta, mutta kieltämättä välillä myös lamaantumista ja voimattomuuden tunnetta. Olen 
osallistunut latualueen toimintaan ja päätynyt Itä-Suomen latualueen alueyhdyshenkilöksi. 
Toimin kuudetta vuotta Suomen Ladun järjestötoimikunnassa.  
Yhdistyksemme tarvitsee uusia aktiivisia vapaaehtoisia monipuolisiin tehtäviin. Kannustan 
hakeutumaan toimintaan ja tehtäviin ja tuomaan omaa osaamista ja ideoita yhteiseen käyt-
töön. Teemme tätä toisiamme varten. Yritämme kannustaa ja innostaa ulkoilemaan ja osal-
listumaan mahdollisuuksien mukaan. Toimintamme tulevaisuus on meidän omissa käsis-
sämme. 
 
Haluan lausua parhaimmat kiitokset kaikille toiminnassa mukana olleille ja toimintaa tukeneil-
le. Jokaiselle. Yhdessä eteenpäin, ulkoillen osallistuen ja vaikuttaen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat (RR): Yhdistyksen aikaisemmat puheenjohtajat Martti Rummukainen (vas.) sekä Liisa Irene Särkkä ja 
Pertti Manninen. 
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Poimintoja yhdistyksen historiikista 1992-2012  

      Helena Turkki 
 
Yhdistyksen 20-vuotisen toiminnan historiikin ovat koonneet Ulla Loponen ja Liisa Irene 
Särkkä. Poimintoja historiikin sivuilta. 
 

1. Perustaminen 
Latuyhdistys Ristiinaan perustettiin 19.10.1992 
Nuorisotiloissa, kun kolmisenkymmentä retkeily-
asioista kiinnostunutta oli tullut kuuntelemaan 
Dominick Arduin kertomusta Kanadan erämasta. 
Latuyhdistys perustettiin tilaisuuden jälkeen sa-
mana iltana. Ensimmäisen johtokunnan muodosti-
vat Keijo Marttinen, Vuokko Himanen, Kalevi Rii-
konen, Kauko Olkkonen, Päiviö Piispanen, Liisa-
Irene Särkkä, varajäseninä Kalevi Tähtinen ja 
Marjukka Riikonen. 
Ristiinan Rinkka kuuluu Kymi-Vuoksen latualuee-
seen. 
 

2. Toiminnan käynnistäminen 
Toiminta aloitettiin virallisesti 20.1.1993 Osuus-
pankin kerhohuoneella. Aluesihteeri Sakari Piik 
kertoi sanoin ja kuvin Suomen Ladun toiminnasta. 
Johtokunta oli siihen mennessä löytänyt seuralle 
hyvän nimen, Ristiinan Rinkka. Marjukka Riikonen 
suunnitteli ja piirsi yhdistykselle toimintaa ja nimeä 
hyvin kuvaavan logon. Suomen Latu antoi aloitte-
levalle yhdistykselle tuhannen markan arvoisen toiminta-avustuksen. 
Vuonna 1994 yhdistys voitti Suomen Ladun järjestämän ideakilpailun. Palkonto saatiin järjes-
tämällä Potkukelkka suunnistus kirkonkylän taajamassa yhdessä Länsi-Saimaan Rastin 
kanssa. Aloittavalle yhdistykselle saatu palkintosumma oli huomattava taloudellinen apu toi-
minnan käynnistämiseen. 
 

3. Kokouksia ja hallintoa –osiossa todetaan mm., että yhdistystä luotsasi ansiokkaasti 
Liisa-Irene Särkkä yhtäjaksoisesti 17 vuotta. Vuonna 2008 ruoriin astui Pertti Manninen. 
Pertin jälkeen puheenjohtajana toimi Martti Rummukainen. Helena Turkki on yhdistyksen 
neljäs puheenjohtaja. 
Rinkan leikekirjaa on huolellisesti hoitanut silloin ja sen jälkeen Ulla Loponen. 
Yhdistys oli hankkinut ison laavukodan 2004. Kota on tullut tutuksi mm. Ristiinan markkinoilla 
ja aikoinaan Ford-pilkissä.  
Yhdistyksen talous on ollut vakaalla pohjalla, suuri kiitos kuuluu aktiiviselle talkooväelle ja 
tarkalle talouden pidolle. 
Kaksikymmentä vuotta toimineen yhdistyksen jäsenmäärä on liikkunut 130 paikkeilla. Se 
oikeuttaa kahteen edustuspaikkaan Suomen Ladun kevät- ja syyskokouksessa. 
 

4. Toimintamuotoja on luetteloitu vuodenajoittain. Isommat retket ovat talviseen aikaan 
suuntautuneet hiihtoretkinä Ylläksen, Jeriksen ja Kiilopään maisemiin, yhteensä 12 kertaa. 
Kaamoshiihtoja Kiilopäällä on ollut kaksi. Ulkomailla on käyty viisi kertaa Viljo Kalolan johdol-
la laskettelemassa Itävallan Zillertalin laaksossa, Stummissa ja Slovakiassa. Syksyllä on pa-
tikkaretket suuntautuneet myöskin neljästi Itävaltaan Zillertalin laaksoon, Stummiin. Koti-
maassa on ruskaretkellä käyty Kolin maisemissa kolme kertaa. 
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Vuonna 2006 Navin naisten toteuttamalla Islannin matkalla oli mukana kaksi Rinkan jäsentä.  
 
11-otsikkoisen historiikin 6. osio on nimetty ”Näyttävimmät tapahtumat matkan varrelta”. En-
simmäisen vuosikymmenen aikana toteutettuja reissuja ovat olleet mm. Suomen Ladun jär-
jestämät Eurovaellus tapahtumat: 
-Euro Voudinpolun vaellus Kallioniemestä Ruunaniemeen 
-Eurosoutua kirkonkylästä Ruunaniemeen Ristiinan Yrittäjien toimesta 
-Euroviestin luovutus Ristiina-juhlassa kunnan edustajille Ristiinan Rinkan, Mikkelin Ladun ja 
leiririppikoululaisten toimesta 
-Europyöräily Mäntyharjulle Reissupoikien vieraaksi ja samalla viesti toimitettiin edelleen vie-
täväksi Kymenlaakson kautta kohti Helsinkiä. 
Listauksesta löytyy monia mielenkiintoisia toimintoja ja tapahtumia. 
 
On ollut nuotiojuttuja ja talkootoimintaa, oltu avannon reunalla ja Lapin matkoilla, listattu kou-
lutuksia, nuortentoimintaa ja yhteistyötä. Latulainen, rinkkalainen. Lopussa on silloinkin sei-
sonut kiitos. 
 
 
 

Kuvia vuosien varrelta (RR) 
 
Kuva (MH): Unto Harmonen opastaa lapsia 
tuohitöiden tekemisessä (noin vuonna 
2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Kuvat (RR): Rinkan bravuri, tikkupullat, 
paistettiin nuotiolla. Kuva Ford-pilkistä. 
 
 
 
Ja sitten hiihtämään.  
Kuva Lapin hiihtoviikolta. 
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Avantouinnin historiaa ja nykypäivää 

     Eeva Tuominen,  
Liisa Irene Särkkä 

 
 
Avantouinti alkoi kiinnostaa seurassa yhdeksänkymmentäluvun loppupuolella. Ihan ensiksi 
kysyttiin entisen emäntäkoulun, silloisen Ravintola Brahen (nyk. päiväkodin) kohdalla ran-
nassa ollutta vanhaa rantasaunaa. Sen käyttöönotto kaatui kuitenkin siihen, että siellä ei ollut 
sähköä, eikä sähköjen vetämiseen löytynyt rahoittajaa. Rinkalle se olisi ollut liian iso kustan-
nus, eikä kunta ottanut kantaa asiaan. 
 
Silloisen kirkkoherra Viljo Kalolan ehdotuksesta päädyttiin pappilan rantasaunaan, jonka 
käyttöön saatiinkin lupa. Pukeutumistilana toimi rantasaunan pukuhuone. Ensimmäiset 
laiturintekotalkoot pidettiin kolmen hengen voimin 24.10.1998, jolloin myös hankittiin pumppu 
avannon pitämiseksi auki läpi talven. Siitä alkoi seuran avantouintitoiminta. Avaimet haettiin 
kirkkoherranvirastosta ja sinne maksettiin myös avantomaksut kulujen kattamiseksi. Kerran 
kuukaudessa pidettiin yhteinen saunailta, ja se toi yhteisöllisyyttä muuten aika yksinäiseen 
lajiin. Sauna lämmitettiin talkootyönä, samoin tilat siivottiin ja pidettiin kunnossa talkootyönä. 
 
Kun seurakunta irtisanoi sopimuksen v. 2004, jouduttiin etsimään uusi paikka uinnin jatkumi-
seksi. Paikka löytyi yksityisen henkilön rannasta Kissalahden puolelta, ja pukeutumistilaksi 
saatiin sinne Reunasen perheeltä metsurien taukotupa. Yhden vuoden jälkeen päästiin Ris-
tiinan Pursiseuran suostumuksella nykyiseen paikkaan venerantaan kirkon alapuolelle. Sin-
ne seuran aktiiviset ja osaavat miehet rakensivat laiturin ja portaat. Sähkön kulutuksesta 
maksetaan Ristiinan Pursiseuralle ja vuosittain 
peritään uimareilta kausimaksu, jolla kulut kate-
taan. Pukeutumistilana toimi aluksi tälläkin paikalla 
sama metsurien taukotupa, kunnes seuralle saa-
tiin v. 2010 hankittua vanha asuntovaunu. Sitä on 
korjailtu ja kunnostettu vuosien aikana niin että se 
toimii edelleen v. 2022 käyttökelpoisena pukeutu-
mistilana. 
 
Joulukuussa 2007 valittiin nyt jo edesmennyt 
avantouimari Aini Suikkanen Rinkan kunniajäse-
neksi. Hän oli liki 80 vuoden ikäisenä erittäin usein 
aamun ensimmäinen uimari, joka samalla hoiti 
myös lumityöt. Ahkera avantouimari Pirkko Reu-
nanen osallistui erittäin hyvällä menestyksellä 
Suomen Ladun järjestämiin avantouinnin SM-
kisoihin sekä myös MM-kisoihin useita kertoja. 
Aluksi hän edusti Ristiinan Rinkkaa ja myöhemmin 
myös Mikkelin Latua. 
 
Nykyisin valitaan vuosittain yhdistykselle neljän 
hengen talviuintitoimikunta, joka huolehtii siitä, että 
asiat uintipaikalla ovat kunnossa. Viikoittain talkoo-
työnä hoidettavaan siivoukseen osallistuu monet 
vakituiset uimarit. Ja aamun ensimmäiset kävijät 
hoitavat lumityöt. Nykyisten vaatimusten mukai-
sesti avantopaikallakin on oltava määräysten mu-
kainen turvallisuusasiakirja, vaahtosammutin, pa-
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lohälytin sekä ensiaputarvikkeet. Samoin joka syksy sukeltajan tulee tarkistaa uimapaikan 
turvallisuus. 
 
Avantouinti – nykyisin usein talviuintinimellä tunnettu - on jatkunut häiriöttä näihin päiviin asti. 
Ihan alkuperäisiä uimareita ei liene monia, jokunen sentään. Mutta vuosikausia lajia harras-
taneita on jo useita, ja joka vuosi on mukaan tullut myös muutamia uusia uimareita. Innok-
kaimmat lajin harrastajat käyvät uimassa jopa kaksi kertaa päivässä. Tietenkin jotkut ovat 
myös joutuneet lopettamaan terveydellisistä tai muista syistä. 
Talvikaudella 2021-2022 uintikertoja kertyi 1628. 
 
 
 
 

Viljo Kalola, Rinkan pitkäaikainen toimija 

            Haastattelu Helena Turkki 
 
 

Viljo Kalola toimi pitkään Rinkan rahastonhoitajana ja siinä si-
vussa monissa muissa 
tehtävissä. Viljo lupautui kertomaan muistojaan haastattelussa. 
Miten tulit liittyneeksi Ristiinan Rinkan jäseneksi? 
-Rinkan vuosikokous 90-luvun alussa oli Osuuskaupan talos-
sa. Menin mukaan, koska olin kiinnostunut retkistä ja tunsin 
hyvin yhdistyksen yhden perustajajäsenen Kalevi Riikosen. 
Kokouksessa kysyttiin yleisesti, olisiko talousasioista kiinnos-
tunutta ja niin tulin lupautuneeksi rahastonhoitajaksi. 
 
Mitä teit alkuun? 
-Olimme lähdössä hiihtoretkelle Huttulasta Anttolanhoviin ja 
takaisin. Bussimatkalla Partasten pihalta tuli puheeksi avanto-
uinti. Siitä käynnistyi pappilanrannan talviuintipaikan suunnitte-
lu ja toteutus. Pappilanrantaan hankittiin uppopumppu ja se 

toimi pumpaten vettä mehutynnyreiden varassa olevaan metallitankoon, johon oli porattu 
reikiä. Tuiskulla avanto meni umpeen, eikä pumppu oikein jaksanut pitää avantoa auki. Pul-
puttava systeemi tuli vasta myöhemmin. Portaita ei aluksi lainkaan ollut saunalta alas laituril-
le. Ne olivat ongelmalliset rakentaa. Systeemiä kehiteltiin ja toimittiin paljon talkoilla. Avanto-
uinti alkoi itselläni myös silloin. Uin 2,5 vuotta yhteen menoon kesät talvet lähes joka päivä. 
 
 Paitsi rahastonhoitajana olet tehnyt myös paljon muuta? 
-Välillä on ollut ”henkilökuntaa” huonosti ja hoidin myös sihteerin tehtävät sekä monenlaiset 
käytännön asiat. Retket tulivat mukaan 90-luvun lopulla. Olin järjestänyt seurakunnan retkiä 
Lappiin, jonne Jaakko Korhonen Mikkelistä antoi vinkkejä. Sitten tulivat kuvioihin hiihto- ja 
laskettelumatkat Norjaan ja Itävaltaan. 
Eläkkeelle jäätyäni seurakunnan virasta tapahtui retkien siirto Rinkan puolelle v. 2004. Hiih-
toviikkoretkiä Lappiin oli useita. Liisa-puheenjohtaja toimi matkanjohtajana ja sitten, kun hän 
oli estynyt, tehtävä jäi minulle. Se oli kaiketi ensimmäinen hiihtoviikko 2000-luvun alussa Yl-
läksellä. Sitten hiihdimme Jeriksellä ja Kiilopäällä, Vuonna 2009 järjestettiin viimeinen keväi-
nen Kiilopään retki. Myös kaamosaikaan kävimme Kiilopäällä hiihtelemässä ensilumilla ja 
katsomassa Lapin ns. hämärää päivää ja ”pimeyttä” sekä revontulia. Meillä oli matkapalave-
rit, kirjalliset ohjeet ja jälkikäteen muistelot. Lähdin näihin järjestelyihin, koska retkeily ja mat-
kailu kiinnostivat minua. 
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Muistan kuulleeni jutun Karhunkierroksesta ajassa 3 pv 3 tuntia? 
-Vaelluksesta tuli puhetta kokouksessa. Meitä lähti kuusi henkilöä vuokra-autolla. Reitti kiin-
nosti siksi, koska olin kulkenut sen 1970-luvun alussa, eli reitti oli tuttu. 
 
Mikä itse järjestämäsi retki on erityisesti jäänyt mieleen. 
-Kyllä se on tuo mainittu Karhunkierros ja syksyiset vaellukset Alpeilla. 
 
Mikä viime vuosien toiminta on ollut sinulle läheistä? 
-Olen tykännyt suunnitella ja valmistella retkiä ja reittejä niille sekä sitten toteuttaa näitä yh-
dessä toisten ihmisten kanssa. 
 
Jäikö jotain tekemättä, mitä asiaa olisit halunnut edistää? 
-Varmaan on jäänyt. – Paljonkin? Olen tehnyt sen, mitä yhdessä on sovittu. Retkillä on va-
paampaa: osanottajat ovat jotenkin vapautuneita, mikä on minustakin tehnyt vapautuneem-
man. ”Siellä ei ole yleisöä.” 
 
Ajatuksia yhdistyksen seuraavalle 10-vuotiskaudelle? 
-Tulevaisuus riippuu ihmisistä ja erityisesti heidän halustaan liikkua toistensa kanssa joukos-
sa eli yhteisöllisyydestä. Siis yhdessä toisten kanssa toteuttaa retkiä ja muutakin toimintaa. 
Huolimatta siitä, että vastuu retkistä ja retkeläisistä on painanut 
 
 
 
 

Kuvia sulan maan suosikeista 
Kuvat (HT) 2021 
 
Pyöräily on koonnut yhteisille retkille ja viime 
vuosina myös tarinapyöräilyihin pyöräilyn harras-
tajia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kävely/sauvakävely onnistuu ympäri 
vuoden. Tässä ruskaretkeläiset Rukalla 

yhteiskuvassa. 
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Maija-emännän muistoja  Koonnut Eeva Tuominen 
 
 

Harmosen Maija liittyi Rinkan jäseneksi samana 
vuonna kun yhdistys perustettiin. Hän alkoi osallis-
tua pian monenlaisiin retkiin, talkoisiin ja muihin 
tapahtumiin aina sen mukaan, miten töiltä vain 
pystyi. Ja hyvin pian Maijaa tarvittiin hoitamaan 
Rinkassa emännän hommia – näissä hän tietenkin 
oli hyvä, koska keittäjän hommia hän hoiteli työs-
säänkin. Rinkan kaksikymmenvuotisjuhlassa Maija 
ilmoitti, että hän on emännöinyt jo tarpeeksi eikä 
enää vastaisi näistä tehtävistä. Tilalle löydettiin 
sitten Heikkilän Ritva, jota Maija lupasi auttaa aina 
tarvittaessa. Emäntien yhteistyö oli hyvin sauma-
tonta, ja jo useita vuosia Rinkalla onkin ollut käy-
tännössä kaksi emäntää. Ritvan luopuessa tehtä-
västä v:n 2022 alussa Maija on taas vastannut 
yksin emännän hommista. Tietenkin toiset auttavat 
aina parhaansa mukaan. 
 
Kuva (HT): Maija-emäntä työntouhussa (Kylälahti 2022) 

 
Alkuvuosista alkaen Maijalle alkoi tulla hyvin mo-
nenlaisia tehtäviä. Ja Maijan Urho-puolisoa tarvit-

tiin hyvin usein kuljettajana ja joskus muutenkin silloin, kun erilaisia tapahtumaprojekteja jär-
jestettiin. Mukava reissu oli mm., kun Rauni Muikku toi oppilaansa omalle mökilleen, jonne 
Urho ja Maija kutsuttiin Rinkan edustajina. Urho esitteli siellä lapsille tuohitöiden tekemistä. 
Hän teki jokaiselle lapselle tuohilipin ja sormuksen. Ja Maija teki tikkupullia. Tämä laji olikin 
sitten Rinkan tavaramerkki monenlaisissa tapahtumissa. Ford-pilkissä Rinkka oli kolme ker-
taa paistamassa tikkupullia ja kolmannella kerralla toisessa pisteessä paistettiin myös lettuja. 
Erityisen mieluisina tapahtumina Maija muistaa Kyyhkylän kesäpäivät, joihin Rinkka kutsut-
tiin useita kertoja järjestämään tarjoilua. Alkuvuosina tarjolla oli kahvin ja mehun lisäksi tuttu-
ja tikkupullia, mutta myöhemmillä kerroilla lettuja. Paikalla oli aina runsaasti Kyyhkylän asuk-
kaita ja henkilökuntaa ja tunnelma oli aina hyvä. 
 
Ristiinan markkinoilla Rinkka on ollut lukuisia kertoja ja aina on Maijaa tarvittu, ja hän onkin 
useimmiten jaksanut touhuta siellä koko päivän, kun taas muut talkoolaiset ovat vaihtuneet 
välillä. Rinkkalaiset kotalaavun lähistöllä istumassa piirissä nuotion äärellä tikkupullia pais-
tamassa ja toiset nuotiokahvia keittämässä oli monia vuosia tuttu näky markkinoilla. Viime 
vuosina on harmillisen usein ollut voimassa metsäpalovaroitus, joten avotulia ei ole voinut 
tehdä. Siksi kahvi on keitetty kaasulla ja muutaman kerran samoin on paistettu myös lettuja. 
Kerran kokeiltiin munkkeja ja niistä tulikin hyvin suosittuja, joten niitä on tarjottu jo monta ker-
taa. Emännät ovat paistaneet munkit aikaisin aamulla, joten ne ovat olleet aina tuoreita ja 
todella hyviä. 
 
Maija on osallistunut mielellään monenlaisiin talkoisiin, retkiin, patikointeihin ja pyöräilyihin 
lähialueilla ja myös hiihtoreissuille Lappiin, sekä kerran myös patikointimatkalle Itävaltaan. 
Tätä Itävallan matkaa Maija nimitti monin tavoin elämysmatkaksi. Hiihtomatkat ovat olleet 
myös mieluisia, vaikkakin v:n 2011 matka muuttui aivan erilaiseksi kuin oli ajateltu. Kaatumi-
nen ladulla ensimmäisenä hiihtopäivänä niin pahasti, että aiemmin leikattu polvi vahingoittui 
ja lopetti hiihdot siihen. Maija oli joukon mukana koko viikon, koska paluu yksin kesken mat-
kan olisi ollut mahdotonta. Koko porukka tuki ”potilasta” kaikin tavoin ja pitivät hänestä huolta 
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niin, että päällimmäiseksi jäi siitäkin matkasta hyvät muistot. Vuonna 2021 Maija osallistui 
Rinkan yhteiseen Rukan ruskamatkaan, ja tätä reissua hän piti todella onnistuneena. 
 
Vuodesta 2001 alkaen Maija on harrastanut säännöllisesti avantouintia. Tämän hän sanoo 
auttaneen hyvin nivelissä oleviin kulumiin, ja uimaan hän menee aina mieluiten illalla. 
Maijan mielestä Rinkka on ollut hänelle yhteisö, jossa on ollut hienoa olla. Siellä on saanut 
hyviä ystäviä ja yhteistä tekemistä. Mitään negatiivista ei Maijalle tullut mieleen näistä vuo-
sista. 
 
 
 
 
 

Ulkosuomalaisena Rinkan toiminnassa  

           Merja Muzavor os. Väänänen 

 
 
Ensimmäinen kosketus Ristiinan Rinkkaan minulla oli kesällä 1997. Olin tullut pitkälle lomalle 
lapsuuden kotiini Ristiinaan. Karjanhoito oli jo lopetettu ja omilla lapsilla oli jo omat menonsa 
eikä muutenkaan ollut kotona ollut niin paljon tekemistä kuin ennen. Siksi otinkin ilolla vas-
taan mahdollisuuden lähteä Rinkan kanssa Voudinpolun Vaellukselle 18.7. Innostunut jouk-
ko lähti vaeltamaan 30km:n reittiä kirkon aukiolta kohti Kallioniemeä. Matka sujui rattoisasti 
pitkin metsäpolkuja entisten ja uusien tuttujen kanssa rupatellessa. Loppupäässä kuitenkin 
alkoi jo selässä tuntua matkan rasitus ja miten olisinkaan jaksanut, jos ei Lankisen Sinikka 
olisi auttanut ihan taluttamalla viimeisiä kilometrejä. Perillä kuitenkin odotti sauna ja vielä 
savusaunakin, joiden pehmeissä löylyissä kivut unohtuivat ja pulahtaminen virkistävään 
Saimaan veteen karkoitti viimeisetkin väsymykset. Syötävääkin meille tarjottiin ja lopulta lin-
ja-auto vei meidät takaisin Ristiinaan. Seuraavana päivänä oli Luontokirkko Haukkavuorella 
ja tietysti sinnekin piti päästä, pyöräilykaverina Ulla-serkku. Tämä viikonloppu oli ensimmäi-
nen kosketukseni Rinkan toimintaan.  
 
Joka kesä, kun lomien ajankohdista oli päätetty, aloin etsimään tietoa Rinkan tilaisuuksista. 
Heti seuraavana kesänä pääsin Ristiinan Markkinoille Rinkan teltalle tikkupullia paistamaan. 
Silloin Markkinat pidettiin viela uimalan edessä olevalla aukiolla. Ja mikä sen mukavampaa 
kuin tapailla tuttuja pullakahvien merkeissä! Useana vuonna sain osallistua tähän mieluisaan 
toimintaan, myöhempinä vuosina koulun pihalla. Vuonna 2000 oli Rinkan nuotio Metsälinnan 
pihalla – oli nuoruuden tanssilavan 50-vuotis juhlavuosi. Mukana oli ensimmäinen lapsenlap-
senikin, Daniela, joka myös sai paistaa oman pullansa. Pikku tytölle se oli mieleenpainuva 
kokemus. Joka vuosi katsoin myös Luontokirkon ajankohdan, mutta en ole vielä onnistunut 
pääsemään mukaan.  
 
Tapasin Liisan ensimmäisen kerran Laurikkalan perunatalkoissa 60-luvun loppupuolella. Niil-
tä ajoilta lähtien hän on ollut aloitteen tekijänä monissa luontoharrastuksissa. On mukavaa, 
että kesälläkin voi harrastaa jotakin kun tulee niinkuin muuttolintu Etelästä synnyinseudul-
leen. 
 
On tärkeää että on ihmisiä, joilla riittää tarmoa ja innostusta elävöittää maalaiskylien toimin-
taa. Nykyään puhutaan paljon yhteisöllisyyden já sosiaalisten suhteiden tärkeydestä ihmis-
ten hyvinvointiin. Siksi hetket yhteisen tekemisen merkeissä ovatkin niin tärkeitä. 
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Jäsenasiaa                   Helena Turkki 
 
 
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 Latu uusii syksyn aikana jäsenpalvelujärjestelmän ja 
siihen liittyy sähköisen laskutuksen ja jäsenkortin käytöönotto. Myös tämän takia sähköpos-
tiosoitteiden ilmoittaminen ja tarvittaessa päivittäminen 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/ 
Käytössä on myös Instagram-tili. 
Tietoja Ristiinan Rinkasta ja tapahtumista löytyy myös Suomen Ladun (www.suomenlatu.fi) 
Yhdistyspalveluista. Sivusto uudistuu syksyn aikana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 ja 2023. 

 
Talviuintipaikka on kirkonkylän vierasvenesata-
man yhteydessä (Brahentie 55). 
Talviuintikausi alkaa lokakuun puolen välin paikkeil-
la. Lisää talviuinnista kotisivuillamme. 
https://ristiinan-rinkka.webnode.fi/ 
Kuva (SI). 

 
Talviuinnin kausimaksut 2022-2023 ovat 25 eu-
roa, ei-jäseneltä 35 euroa, pelkkä syys- tai kevät-
kausi vastaavasti 15 euroa, ei-jäseneltä 25 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/
https://ristiinan-rinkka.webnode.fi/


11 
 

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  
2022-2023 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Kuva (HT): Hallitus toukokuussa. 

Ullmax-asujen tilaukset 
Riikka Karjalainen 
riikka.karjalainen@gmail.com, puh. 040 084 9090 
Ullmax-tilaus tehdään lokakuun alussa ja marras-
kuun lopulla. 

 

Jäsentiedote elokuu 2022 
Tiedotteen kokoaminen: Helena Turkki 
Valokuvat: Tommi Prami (TP), Maija Harmonen 
(MH), valokuvia Rinkan albumista ja leikekirjasta 
(RR), Helena Turkki (HT), Sonja Ikonen (SI) 
Kansikuva: Leikekirjan 1. aukeama. 
Seuraava jäsentiedote ilmestyy joulukuussa. 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kutsu Rinkan jäsenille, yhteistyökumppaneille  
ja toiminnasta kiinnostuneille 
 
  
 Ristiinan Rinkan 30-vuotista toimintaa juhlistetaan 
 

 Lauantaina 15.10.2022 käveltävällä juhlapatikalla 
Pieksämäen Vedenjakajareitistön poluilla.  
Kaksi eri pituista matkaa, oppaana Pieksän Ladun latulaiset.  
Pieksän Ladun majalla saunomismahdollisuus. 

 Järjestämme bussikuljetuksen. Lähtö klo 9.00 Vossikan parkkipaikalta. 
Retken hinta 10 euroa sisältää bussimatkat ja sämpyläkahvit kävelyn jälkeen. 
Muuten omat eväät, saunomisvarustus ja sään mukainen vaatetus. 
Järjestelyjen takia ilmoittautuminen ennakkoon 3.10. mennessä Helena Turkki, 
puh. 040 827 6927. 
Jos maastopyöräily reiteillä kiinnostaa, kysy lisää Helena Turkilta. 
 

Sunnuntaina 23.10.2022 klo 14.00 juhlakahvit  
Hangastenmaan kylätalossa (Parkkilantie 237). 
Ohjelmassa huomionosoituksia, musiikkia ja puheita. 
Tarjoilujärjestelyjen takia ennakkoilmoittautuminen 17.10. mennessä Helena 
Turkki, puh. 040 827 6927. Ilmoita erityisruokavaliosta. 
 
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. 
 
Tervetuloa! 
 
Ristiinan Rinkka ry:n hallitus 

Toimintakalenteri 2022 

Syyskuu 2.-4.9. Kuvasuunnistus pyöräillen 
Ruskaretki Kuusamoon vko 37 
Iltapatikka 

Lokakuu 1.-2.10. Latualaueen aluekokous ja -päivät, Kajaani 
5.10. Kutsu päättäjät ulos -tapaaminen 
Talviuintikausi alkaa 
15.10. Juhlapatikka Pieksämäellä 
23.10. Juhlavuositapahtuma Hangastenmaan kylätalossa 
28.-30.10. Suomen Ladun syyspäivät ja -kokous, Helsinki 

Marras-
kuu 

Syyskokous 
Patikkaretki 
8.11. Pimeänkävely hämärähommat 
Vapaaehtoisten/talkoolaisten jouluinen tapaaminen 

Joulukuu 21.12. Tuomaan tulet. 
Saunavastojen myynti 

Itä-Suomen latualu-
een kevään 2023 hiih-
toviikot Lapissa, 

vko 12 (la-la 18.-25.3.) 
Länsi-Lappi ja 
vko 13 (su-su 26.3.-2.4. ) 
Itä-Lapin alue. 
Useita kohteita. Huom. 
Kiilopään varaukset tehtä-
vä 18.9.2022 mennessä. 
Katso tarkemmin mm. 
https://ristiinan-
rinkka.webnode.fi/ 
 
 
 

https://ristiinan-rinkka.webnode.fi/
https://ristiinan-rinkka.webnode.fi/

