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Rottarallin 30. juhlaralli 
rokattiin Heimarissa - 
tapahtumalla vankkumaton 
kannatus

Kuudetta kertaa 
Närhilän metsiin noussut 
Kosmos Festival oli jo toista vuotta 
peräkkäin loppuunmyyty

Sotakoulun kunnostamisen 
sidosryhmäretki seilattiin 
Ruotsin kuninkaan 
sisävesilaivaston lipun alla
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Kitereentie 2
Ristiina La 3.8. klo 20-00

Karaoke
Ravintola Martan

Tervetuloa laulamaan ja tanssimaan!      Vapaa pääsy!

Viime lauantaina oli 
DA-tuotteella ja sen 
yrittäjä Sari Hosti-

lalla aihetta juhlaan. Täsmäl-
leen tuona päivänä (27.7.), 
30 vuotta sitten yritys aloitti 
toimintansa, joten nyt oli pai-
kallaan hörppiä juhlakahveet!

- Suoritin turkkurin tut-
kinnon oppisopimuksella, 
teoriaosuudet käytiin Huitti-
sissa, ja sitten olin Parviaisen 
Annelilla (Ristiinassa toimi-
nut nahka- ja turkisompeli-
mo) töissä lopun käytännön 
osuudet, alkuunsa olin Ran-
tasalmella. Olisinkohan puo-
litoista - pari vuotta ollut An-
nelilla, ja sitten perustin oman 
yritykseni, Hostila muistelee.

- Ja nyt kun miettii taak-
sepäin, niin toki sitä ajattelee 
että voiko siitä olla jo 30 vuot-
ta. Ja että olen käsityöläisyrit-
täjänä edelleen hengissä! hän 
naurahtaa.

Alkuaikoina työt painot-
tuivat nimenomaan nahka- ja 
jonkin verran turkisompe-
lemiseen, mutta mukana oli 
myös tekstiilikauppaa. En-
simmäiset toimitilat löytyi-
vät Otto von Fieandtin tieltä, 
jossa kului ensimmäiset pari 
vuotta.

- 1991 siirryttiin Kite-
reentielle, tuohon valkoi-
seen taloon, jossa nyt itse 
asumme. Siinä oli sitten 
ompelimo ja vaatekauppa.  

Vaatekauppojahan oli Ris-
tiinassa useampiakin, ja toki 
muutenkin erikoisliikkeitä 
oli tosi paljon. Kylä ja toimin-
taympäristö on kyllä 30 vuo-
dessa muuttunut hirmuisesti, 
Hostila ynnää.

Kitereentiellä pysyttiin 
edelleen vuonna 2003, jol-
loin oli edessä seuraava toi-
mitilojen muutto. Tuolloin 
nimittäin DA-tuote siirtyi 
samoihin tiloihin puoliso 
Jukka Kurvisen urheilutar-
vikeliikkeen kanssa osoittee-
seen Kitereentie 5. Samassa 
yhteydessä jäi DA-tuotteen 
puolelta vaatekauppa pois.

- Nykyisin töistä varmasti-
kin 80 prosenttia muodostuu 
veneiden kuomuista ja muista 
venetarvikkeista, kuten tyy-
nystöjen ja patjojen päällisten 
tekemisestä.

- Ensimmäisen veneen kuo-
mun tein varmaankin joskus 
90-luvun alussa, taisi olla joku 
Jukan kaveri, joka tiedusteli et-
tä onnistuisiko tällainen! Pik-
ku hiljaa niitä rupesi sitten tu-
lemaan lisää, ja ne ovat tosiaan 
tällä hetkellä sitten selkeästi 
eniten työllistävä asia. 

Hostila sanoo, että nykyi-
sellään veneilijät jo ”osaavat” 
tuoda kuomuja huoltoon, 
korjattavaksi tai tilaavat uusia 
jo hyvissä ajoin ennen venei-
lykauden alkua. Toisin oli ai-
emmin.

- Silloin alkuunsa oli esi-
merkiksi juhannusviikko 
ihan hirveä, tuntui että kaik-
ki toivat kuomut samaan 
aikaan, ja ne olisi tietysti pi-
tänyt saada juhannukseksi 
kuntoon!

- Nyt monet muistavat 
tuoda kuomut huollettavak-
si jo marras-joulukuussa, ja 
osa jo heti silloin kun veneet 
nostetaan ylös järvestä. Tätä 
samaa aikataulutusta muu-
ten kannattaa harrastaa myös 
vaikkapa pehmusteiden kor-
jaamisen kanssa. Kun saadaan 
hommat hyvissä ajoin työn 
alle, niin ei tule kenellekään 
kiire, Hostila vinkkaa.

Työtä 
yhteistyökumppaneiden 
kautta

Töitä hänelle tulee paitsi suo-
raan vuosien varrella syntynei-
den asiakaskontaktien kautta, 
niin myös eri yhteistyökump-
paneiden myötä.

- Näistä tärkeitä ovat venei-
den talvisäilytystä palvelunaan 
tarjoavat tahot, kuten esimer-
kiksi Pellos-Marin paikalli-
sesti ja sitten Puumalasta Sav 
Yachts, kuten myös seudulla 
toimivat muut, pienemmät 
toimijat.

Kuomujen korjaamisessa 
tai valmistamisessa tarvitaan 
myös muuta kuin kankaita. 

Esimerkiksi kaarien kanssa 
yhteistyökumppanina Hostila 
käyttää kuopiolaista VA Va-
rustetta sekä Turun markiisi ja 
peite -yrityksiä. 

- Uusimpana yhteistyö-
kumppanina on tuore suoma-
lainen veneen valmistaja Apaji 
Boats, joka toimii Salosta kä-
sin. Heille olen tehnyt peittei-
tä, katsotaan miten se homma 
lähtee vetämään.

- Ja onhan tuossa tekeil-
lä parhaillaan yksi terassin 
suojaksi tuleva muovi-ikku-
nallinen peite. Siinä uskoisin 
olevan myös markkinarakoa. 
Katsotaan nyt kunhan saan 
tuon mallikohteen valmiiksi ja 
siitä kunnon kuvat esille!

Omia jäljellä olevia työvuo-
sia Sari Hostila ei lähde tar-
kemmin arvuuttelemaan.

- Eiköhän tässä vielä 15 
vuotta mene ennen kuin eläk-
keelle pääsisi. Mutta tässä 
työssä on kuitenkin huomioi-
tava se, että kuinka kauan kä-
det jaksaa. Esimerkiksi suuria 
ja pitkiä kankaita käsitellessä 
tarvitsee kuitenkin ihan puh-
dasta käsivoimaa, hän muis-
tuttaa.

Niko Takala

30 vuotta käsityöläisenä
DA-tuote valmistaa nykyisin päätuotteenaan venekuomuja

DA-tuotteen Sari Hostila pisti Ristiinassa mökkeilevän Pekka 
Tarvajärven veneenkuomun kuntoon. 30 vuotta toimineen 
yrityksen työt löytyvät nykyisin pääosin veneen kuomuista ja 
tarvikkeista.
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V i i k o n  r u n o  

Kesälomasta on nau-
tittu ja edessä on 
laskeutuminen ar-

keen ja sen rutiineihin. Tänä 
syksynä monessa perheessä 
on ihan tiettyä tunnelmaa ja 
ehkä vähän jännitystäkin, kun 
lapsi aloittaa koulutaipaleen-
sa ekaluokkalaisena. Oman 
osaamisen tarkkailu alkaa jo 
varhaisessa vaiheessa, kun 
lapset vertailevat itseään ka-
vereihin vaikkapa lukemisessa 
tai laskutaidossa. Vertaaminen 
on tietysti luonnollista, mutta 
siitä voi seurata epävarmuutta 
omia taitoja ja omaa persoo-
nallisuutta kohtaan. Miksi en 
osaa lukea, vaikka kaveri jo 
osaa? Kelpaanko tällaisena 
kuin olen?

Ilmassa on jännityksen li-
säksi valtava määrä intoa ja ute-
liaisuutta. Ennen kotona asui 
pikkulapsiperhe, nyt koululais-
perhe. Se saattaa tuntua haikeal-
takin. Koulun aloitus on tärkeä 
käännekohta paitsi lapselle, 
myös isälle ja äidille. Vanhem-
mat tarvitsevat paljon herk-
kyyttä kuunnella lapsen ajatuk-
sia koulun aloituksesta. Lisäksi 
heidän on osattava rohkaista 
lasta olemaan oma itsensä.  

Hän on taitava niin monen 
monissa asioissa, vaikka ei 
osaisi juuri sitä, mitä kaverit jo 
osaavat.

Kesällä hankittu reppu pa-
kataan yhdessä valmiiksi en-
simmäistä koulupäivää varten. 
Mitä muuta sinne mahtuisi 
kuin koulutarvikkeita? Pakkai-
sitko lapsen reppuun hyväk-
syntää ja kannustavia sanoja? 
Täyttäisitkö sen kaveritaidoilla 
ja rohkeudella? Tai niin kuin 
Salla Haapanen kirjoittaa ru-
nossaan:

”Sulle, rakas lapseni, pak-
kaan reppuun valmiiksi: roh-
keutta ajatusten, hymyä, iloa 
kasvoille. Rakkautta sydä-
meen, luottamusta Jeesukseen. 
Käsiin kykyä tehdä hyvää, jal-
koihin vauhtia, voimaa syvää. 
Enkeleitä sinua suojelemaan, 
Jumalan siunaus sua kannatta-
maan.”

Koulutiensä aloittavat siu-
nataan Ristiinan kirkossa keski-
viikkona 7.8. klo 18.

K i r k o n m ä e l t ä           P i r j o  P a l m ,  aluekappalainen

Ensimmäinen koulureppu

Ristiinan kirkossa on perinteisesti siunattu koulunsa aloitta-
vat juuri koulutien alkamisen alla. Kari Rossi ja Mervi Kovanen 
siunasivat ekaluokkalaisia elokuussa 2016. 
Arkistokuva / Riikka Koukka

Ristiinan nuorisoseu-
ra jatkaa myös tänä 
vuonna ja kesäaikaan 

tähtivierailujen järjestämistä.
- Nyt saatiin soppari to-

della upeasta, katsomoja täyt-
täneestä Ilkka Heiskasen 
monologista Elmo! Monologi 
nähdään ensimmäistä kertaa 
täällä Etelä-Savossa ja on taa-
tusti mestari Heiskasen esit-
tämänä todella upeaa kuulta-
vaa ja katsottavaa, hehkuttaa 
nuorisoseuran puheenjohtaja 
Tanja Puustinen-Kiljunen.

”Älkää nyt tappiota tarjotko 
tuollaiselle pojalle, jolla on viisi 
pyörylää päässä. Sillä pitää ol-
la harvinaisempi ja komeampi 
nimi. Tuosta pojasta tulee vielä 
jotakin häkellyttävän suurta! 
Sanokaa minun sanoneeni, että 
tuosta pojasta kasvaa sellaista, 
mikä ei ole täysin meikäläisten 
tajuttavissa.” -Ukki

Onnellisen lapsuuden, 
merillä seilaamisen, rakkau-
den ja sattumuksen kautta 
Elmosta kehkeytyy kaikkien 
urheilulajien superlahjakkuus.  
Hän päihittää Anderssonit, 

Svenssonit tai Karlssonit! Jät-
tää suvereenisti jälkeensä neu-
vostoliittolaiset, jenkit tai Nor-
sunluurannikon edustajat niin 
kesä- kuin talvikisoissa, yksilö- 
ja joukkuelajeissa. Kaikessa!

Elmon mainetekoja Suo-
meen ja Elmon kotikylään 
Kainalniemelle selostavat suo-
men kansan rakastamat radio-
äänet Immo ja Lyly! Rommia, 
pemmikaania, pohdiskelua ja 
omenoita rakastava Elmo suh-
tautuu urheiluun rauhallisen 
rennosti mutta elämä tarjoaa 
mietittävää.

Juhani Peltosen romaanis-
ta esityksen on dramatisoinut 
Ilkka Heiskanen, joka on myös 
ohjannut esityksen ja vastaa 
kaikista monologin rooleista. 
Esityksen tuotanto on Iltama 
Oy:n ja Otto Kanervan työtä.

Ilkka Heiskasen Elmo 
Ristiinan kesäteatterissa 
sunnuntaina 4.8. klo 14, 
liput 15€ (lippuvaraukset 
puh. 040 5312568). 
Esityksen kesto n. 2 tuntia 
sisältäen väliajan. 

Ilkka Heiskasen Elmo saapuu Linnankorvalle

Ilkka Heiskanen esittää monologissa kaikkien urheilulajien 
tähteä, Elmoa. Juhani Peltosen klassikkoteksteihin perustuva 
esitys nähdään sunnuntaina Linnankorvan näyttämöllä. 
Kuva: Otto Kanerva / Iltama

Itikka veden pinnalla
Itikka luistelee veden pinnalla
ja kompastuu
Olenpa kömpelö
se tuumaa
ottaa vauhtia  
ja onnistuu
Kalan kitaan se joutuu
turhaa niin turhaa
se tuumaa
Olisi pitänyt olla 
vailla vauhdin hurmaa

  Pirkko Janhonen

Oma kohderyhmä 
tyytyväisenä

V iime viikonloppuna oli Ristiinassa varmastikin 
ennätysmäärä väkeä liikkeellä. Ensinnäkin kesän 
huikeimmat helteet houkuttivat varmasti kaik-

ki kynnelle kykenevät mökkiläiset pitäjään nauttimaan 
kesästä. Toiseksi yhtä aikaa oli meneillään kaksi suuren 
yleisömäärän tapahtumaa, kun Rottaralli toi motoristit 
Heimariin ja Kosmos Festival elektronisen musiikin ystä-
vät Närhilään.

Rottarallilla oli aihetta juhlaan, sillä tapahtuma järjes-
tettiin tänä vuonna jo 30. kertaa. Tapahtuma on selkeästi 
saavuttanut oman kohderyhmänsä, ja onnistunut pitä-
mään heidät tyytyväisenä, sen verran komea oli jälleen 
ainoastaan motoristeille suunnatun tapahtuman yli 
1200 henkilön kävijämäärä. Rotassa on panostettu jär-
jestelyihin ja siihen että sisältö on sitä mitä kävijät halu-
avat ja odottavat. Tässä onnistuttiin tänäkin vuonna, sillä 
järjestäjän (MC Road Rats) mukaan kävijöiltä tuli jälleen 
ylistävää palautetta.

Samalla kaavalla on edetty myös Närhilään rakenne-
tulla festivaalilla. Suurelle yleisölle täysin puskista viisi 
vuotta sitten startannut tapahtuma on toteutettu nyt jo 
kuusi kertaa, joista kaksi viimeisintä tapahtumaa on ollut 
loppuunmyyty. Kosmos Festival on luottanut siihen, että 
sen sisältö sekä järjestelyt, joilla luodaan oma ainutlaa-
tuinen ympäristönsä, miellyttävät sen kävijöitä. Ja näin 
todella on käynyt, josta vedenpitävänä todisteena ylei-
sömenestys, enempää väkeä (reilut 2000 kävijää per päi-
vä) kyseiselle alueelle ei voitaisi ottaakaan.

Sekä Rottaralli että Kosmos Festival ovat oivia osoi-
tuksia siitä, että riippumatta tapahtumapaikasta on 
mahdollista toteuttaa keskisuuri yleisötapahtuma, kun-
han sisältö ja järjestelyt ovat kunnossa. Kun tavoitettava 
kohderyhmä on niin sanotusti ”riittävän marginaalissa”, 
on mahdollisuus menestykseen, vaikka täällä meillä ei 
ollakaan suurten asiakasvirtojen ja kasvukeskusten ku-
peessa…

Näistä tapahtumista todellinen hatunnosto menee 
niitä toteuttavalle talkooväelle. Tämän kokoluokan ta-
pahtumat kun ovat sellaisia, että niistä saatavalla tuotol-
la käytännössä voidaan korkeintaan turvata seuraavan 
vuoden tapahtuman järjestäminen sekä esimerkiksi ta-
pahtumien taustalla olevien yhdistysten toimintaa. Ku-
kaan ei takuuvarmasti pääse henkilökohtaisesti työllä 
rikastumaan. Vaikka työtunteja menee takuuvarmasti 
vähintään saman verran kuin suurfestareita toteuttavien 
yritysten johtohenkilöillä.
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OP Suur-Savolle tä-
män vuoden ensim-
mäinen puolikas oli 

tuloksellinen. Pankin liike-
voitto kyseisellä ajanjaksolla 
kipusi yli miljoonalla eurolla 
edellisvuodesta, ollen nyt 14,2 
miljoonaa euroa. Tulosta ker-
tyi niin korkokatteesta, OP 
Ryhmän sisäisistä sijoituksista 
kuin palkkiotuotoistakin.

Pankin toimitusjohtaja Jari 
Himanen kertoo, että etenkin 
viime vuoden vilkas metsä-
kauppa näkyy maakunnassa 
sijoitusten, mutta varsinkin 
talletusvarojen kasvuna.

- Se mikä tökkii on luotto-
kauppa, joka ei vedä. Hyvin 
mielellään me luotottaisimme 
enemmän sekä asuntokaup-
paa että yrityspuolta. Etenkin 
yritysluototuksessa on selvä 
kuoppa edellisvuoteen ver-
rattuna. Viime vuonna tähän 
aikaan yritysluottoja oli myön-
netty 81 miljoonaa, nyt 30 mil-

joonaa vähemmän.
- Jos vain löytyy hyviä in-

vestointeja tai hankkeita, niin 
mielellään me niitä rahoittai-
simme huomattavasti nykyistä 
enemmän, etenkin kun pankin 
tuloskunto sen mahdollistai-
si. Siitä ei yritysrahoituksen 
pieneneminen ole kiinni, että 
lainansaantia olisi tiukennet-
tu, Himanen vakuuttaa lisäten, 
että luotonannon määrillä on 
selkeä merkitys maakunnan 
kasvun kannaltakin

OP Suur-Savon mukaan 
asuntokauppa ja -rahoitus on 
ollut edellisvuotta verkkai-
sempaa. Uusia asuntolainoja 
nostettiin tänä vuonna kesä-
kuun loppuun mennessä 96 
miljoonaa, kun edellisvuonna 
luku oli 107 miljoonaa.

Alkuvuoden aikana pankin 
omistaja-asiakkaiden määrä 
kasvoi liki 2000 henkilöllä, ko-
konaismäärän ollessa nyt noin 
68 500.

Konttorin lakkauttamisen 
laineet laskeneet

Toimitusjohtaja Jari Himanen 
sanoo, että viime vuoden mar-
raskuussa lakkautetusta Ristii-
nan konttorista ei tule enää pa-
lautetta ainakaan johtoportaan 
korviin saakka.

- Kyllähän asiasta silloin tuli 
viestiä, kun asia oli akuutti. Nyt 
ei enää ole tullut palautetta.

- Paljon käytiin keskuste-
luita, rakentavassa hengessä. 
Kyllä ihmiset ymmärsivät lak-
kauttamisen perusteet, vaikka 
totta kai palvelun loppuminen 
harmitti. Ja toisin päin, mekin 
tietenkin ymmärrämme asiak-
kaidemme harmituksen. Nä-
kemyksemme mukaan Mik-
kelin konttori on kuitenkin 
kohtuullisen matkan päästä 
Ristiinasta, Himanen sanoo.

Entäpä sitten yrityspuo-
lelta, onko tullut kriittistä pa-
lautetta? Ainakin Ristiinassa 

yrittäjiä on puhuttanut se, että 
konttoreiden lakkaaminen on 
näkynyt vähentyneinä asiakas-
määrinä.

- Ei kyllä ole. Palaute tuli ni-
menomaan henkilöasiakkailta. 
On tietenkin harmittavaa, jos 
lakkauttamisella on tällaisia 
heijastusvaikutuksia.

Asiakaspalvelun osalta 
pankki on Himasen mukaan 
pyrkinyt parantamaan koko 
ajan tavoitettavuutta.

- Vielä alkuvuodesta saim-
me palautetta siitä, että meitä 
on hankala saada kiinni. Sit-
temmin olemme lisänneet esi-
merkiksi verkkosivuillemme 
koko henkilökunnan yhteys-
tiedot suorine numeroineen ja 
sähköpostiosoitteineen. 

Niko Takala

OP Suur-Savolla hyvä alkuvuosi
Talletusvarat kasvaneet, pankki luotottaisi 
enemmänkin, mikäli kohteita löytyisi

OP Suur-Savon toimitusjohtaja Jari Himanen kertoi pankin alkuvuoden olleen tuloksellisesti hyvä. Luottojen kysynnän hän nä-
kisi mieluusti kasvavan niin asuntolainojen kuin yritysrahoituksenkin puolella. Tämä kun viestittäisi kasvusta.

KO LU M N I 
 

JUKKA VILJAKAINEN

VILJAKAINEN

Lyhyesti

Kiveen kirjoittaminen oli ammoin raskasta puu-
haa. Siitäköhän johtuu, että ihmiskunta on kek-
sinyt lyhenteet? 

Toisaalta nopeampi se oli muinaisen roomalaisen 
huutaa markkinoilla tarjoavansa orjasta yhden L:n, kuin 
hihkua quinquagintaa. Viisikymppiä siis tarjosi. Nykyih-
miselle ”ällä” on useimmiten vain vaatekoko. Keväisin 
se muuttuu hetkelliseksi myös arvosanaksi. Mutta kyllä 
roomalaiset numerot ovat silti edelleen käytössä, vaikka 
menossa on jo AD 2019.

AD on lyhenne sanoista Anni Domini. Herran vuosi on 
toisille autokorjaamo. Käyvätköhän Harrikan omistajat 
silti siellä, kun olen nähnyt sellaisen ADHD -yhdistelmän-
kin jossain?

Roomalaisille X oli kymppi ja M tuhat. James Bondilla 
on tiettävästi kymmeniä exiä, mutta vain yksi kymppi eli 
M. Tässä tapauksessa siis työnjohtaja. Sekavaa? Varmasti, 
mutta jatketaan..

Jossain vaiheessa M:n roolissa oli Judi Dench. Hänen 
onnekseen elokuvissa ei puhuttu suomea, sillä 007:lläkin 
olisi ollut vaikeuksia kysyä kauniisti mitä päällikölle kuu-
luu. Vai miltä kuulostaisi: ”Mites sulla ämmä menee?” Eikä 
se liene nykyiselle miesjohtajallekaan mairitteleva lause. 
Roger Moore olisi kyllä tilaisuuden tullen heittänyt sen 
tuttu virne naamallaan.

Bondilla itsellään meni hyvin. Liuta aikansa kaunotta-
ria kulki.. khm.. hänen rinnallaan, mutta ei BB. Hän oli siis 
aikanaan MM:n eurooppalainen vastine. Heitä katselles-
sa ei tarvinnut miettiä kromosomiparin muotoa.

Jos joku on nyt Öönä, niin kerrottakoon, että tapetilla 
olivat näyttelijät Brigitte Bardot ja Marilyn Monroe. Mo-
lemmat olisivat aikanaan päässeet varmasti BB-taloon, 
jos tuotanto olisi vaikka BBC:llä tai NBC:llä pyörinyt. He 
hurmasivat julkkismiehiä ilman Big Brotheriakin. Nykyi-
sin sen hoitaa joku Sauli.

Tosi-TV johtaa ajatuksen laitteisiin. Ennen taikalaati-
kon merkki oli pääsääntöisesti Salora, mutta nyt se on 
vaan HD. Mistähän lähtien Harley-Davidson on tehnyt 
telkkareita?

Sisällöistä ei lyhenteitä puutu. V-sarjaa ei ehkä niin 
muisteta, mutta X-Filesiä ja X-Meniä lienee pyöritetty 
ihan riittävästi. Exiä Rannalla on myös jo nähty. Sisällä eni-
ten exiä on luultavasti Napakympissä. Ex-juontajista Kari 
S. on tunnetuin. Sermin takana istuu X, joka saattaa olla 
jo jonkun ex. Näin voi olla myös A:n, B:n ja C:n kohdalla.

Ohjelmaa on tuunattu, mutta X:lle ei ole voitu antaa 
lisää vaihtoehtoja matkakumppaniksi, koska luultavasti 
kaikki tietävät, että (iso) D on Danny. Liisan ex jo hänkin.

X oli muuten yleinen puumerkki, jolla kirjoitustaido-
ton tunnistautui. Niin paitsi, jos paikalla on matemaatik-
ko, joka sanoi, että X on tuntematon. Miten voi olla tun-
nettu ja tuntematon yhtäaikaa? Saati sitten kertomerkki, 
huvilaite, hevosrotu tai akseli.

Yykin voi olla akseli, mutta ollakseen Akseli pitää olla 
XY. Elina, kuten aiemmin mainitsemani MM ja BB, on 
puolestaan XX. Melko selkeää... Ehkä.

Onneksi esi-isämme eivät olleet lyhenteiden ystäviä. 
Jos olisivat olleet, niin luultavasti Astuvansalmen kallios-
sa olisi ollut vain puolikkaita hirviä ja katkaistuja veneitä 
kääpiöiden ympäröimänä.

Jukka Viljakainen (s. 1961) on ristiinalaislähtöinen yo-
merkonomi, joka pakinoi Ristiinalaisessa kesän ajan kerran 
kuussa. Hän vietti ensimmäiset 25 vuottaan Ristiinassa, jonka 
jälkeen osoite on vaihtunut pariin kertaan, nykyisin mies 
asuu Äänekoskella. Viljakainen on ollut jo 35 vuotta viinan 
vietävänä, sillä Alko on työllistänyt häntä vuodesta 1984. 
Lehtimieskokemusta hänellä on avustajana muun muassa 
Länsi-Saimaasta, Juvan Lehdestä ja Sisä-Suomen Lehdestä.

Ristiinan urheiluken-
tän urheilualueella on 
nyt käytössä tuliterät 

kuntoportaat. Portaat valmis-
tuivat muutama viikko sitten.

- Aluksi ei meinannut 
löytyä tekijää, vaikka lai-
toimmekin urakoitsijoille 
tarjouspyyntöjä. Lopulta sit-
ten onneksi tekijä löytyi, kun 
mökkitalkkari Pasi Tapio kä-
vi portaat tekemässä, kertoo 
Ristiinan aluejohtokunnan 
puheenjohtaja Ari Hämäläi-
nen.

- Nyt sitten katsotaan 
minkä verran tämän vuoden 
kuntoiluvälinebudjetista jää 
skeittialueen varusteiden 
hankkimiseen.

Kuntoportaat ovat vapaasti 
kaikkien käytettävissä.

Niko Takala

Urheilualueen uudet kunto-
portaat valmistuivat parisen 
viikkoa sitten. Portaita voi-
vat käyttää niin seurat kuin 
yksityishenkilötkin harjoitte-
lussaan.

Kuntoportaat valmiit ja käytössä
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Lähes kolmenkymme-
nen hengen hyväntuu-
linen ryhmä oli liik-

keellä Saimaalla viime viikon 
perjantaina 26.7. ja ”syynä” oli 
Brahelinnan sotilasvirkatalon 
eli niin sanotun sotakoulun 
kunnostushanke. Kohde on 
kulttuurihistoriallisesti ai-
nutlaatuinen, sillä vastaavia 
everstinvirkataloja on jäljellä 
Suomessa vain kaksi: täällä Ris-
tiinassa ja toinen Kaarinassa.

Kunnianhimoinen tavoite 
on saada rakennus entisöityä 
ja remontoitua näyttämään 

mahdollisimman hyvin alku-
peräiseltä 1700-luvun versiol-
ta. Paljon on jo talkootyöllä 
saatu aikaan, mutta vielä pitää 
resursseja löytää työn lop-
puun saattamiseksi. Ryhmä 
pääsikin tutustumaan taloon 
ja näkemään kunnostustyön 
aikaansaannokset tähän asti ja 
kuulemaan Jouko Nousiaisen 
asiantuntevan esityksen Bra-
helinnan sotilasvirkatalon 16 
upseerista kuuluisimman eli 
Yrjö Maunu Sprengtporte-
nin elämänvaiheista Ristiinas-
sa.

Seuraavaksi oli aika astua 
Pauli Löppösen S/S Warka-
us- höyrylaivaan. Löppönen 
kertoi että hän ollut Warkau-
den kanssa tekemisissä jo 50 
vuotta, ja samalla hän arvuut-
teli matkaan lähtijöitä siitä, mi-
kä mahtoi olla sininen lippu, 
jonka alla tämä reissu purjeh-
dittiin. No, sehän oli Ruotsin 
kuninkaan sisävesilaivaston 
lippu, joka sopi Ristiina-tee-
maan siten, että täällähän oli 
1700-1800-lukujen vaihteessa 
Ruotsin kuninkaallisen lai-
vaston tykkijolla-osasto. Nyt 
ei kuitenkaan lähdetty taiste-
luun, vaan suunnattiin vielä 
varhaisempaan historiaan ja 
kohti Astuvansalmen kallio-
maalauksia.

Matkalla kohti Astuvan-
salmea oli otollista pohtia 
sotakoulun kunnostushank-
keen jatkoa. Leppoistakin oli 
seilata auringonpaisteessa 
Siiri Fromin haitarinsoittoa 
kuunnellen ja kahvi- ym. tar-
joiluista nauttien. Varsinainen 
gourmet-hetki koitti Astuvan-
salmella, jossa Jaakko Syrjä-
läinen ja Eeva Hartikainen 
odottivat ravintolalautallaan. 
Lautalla saatiin nauttia ainut-
laatuinen lounas, joka oli val-
mistettu noudattaen Pietari 
Brahen reseptikokoelman 
ohjeita 1600-luvulta. Oli Lou-
hiveden ravuista valmistettua 
rapukohokasta ja purjokeittoa 
alkupalaksi, mureaksi hautu-
nutta lihaa juureslisukkeineen 
pääruoaksi ja lopuksi omenais-
ta piirasta jälkiruoaksi.

Tässä vaiheessa alkoivat-
kin jo sanaiset arkut aueta.  

Ensin Keskon pääjohtaja, 
vuorineuvos ja Ristiinan kesä-
asukas Mikko Helander kiitti 
vuolaasti sotakoulua talkoo-
työllä edistäneitä ristiinalaisia 
yhdistyksiä ja järjestöjä jäseni-
neen ja lupasi omalta osaltaan 
edistää resurssien kokoamista.  

Mikkelin kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Seija 
Kuikka hämmästeli ja kiitteli 
kuinka paljon koko Etelä-Sa-
voa hyödyttävää potentiaalia 
löytyykään Ristiinasta.  Pa-
luumatkalla Mikkelin matkai-
lujohtaja Maisa Häkkinen 
totesikin, että erilaisten toimi-
joiden yhteistyöllä saa paljon 
aikaan ja alueella olevan mat-
kailupotentiaalin laajemmin 
ihmisten tietoisuuteen ja saa-
vutettavaksi. Tämänkin ristei-
lyn taustalla oli monen monta 
toimijaa. Verkostoituminen 
kannattaa!

Marjo Särkkä-Tirkkonen

S/S Warkauden omistaja Pauli Löppönen (kuvassa selin kameraan laiturilla) toivotti risteilijät tervetulleeksi. Astuvansalmelle 
kelpasi tällaisessa kelissä todellakin veneillä! Kuva: Niko Takala

Ristiinasta löytyy matkailupotentiaalia
Sotakoulun kunnostushankkeen sidosryhmät kävivät Saimaalla S/S Warkaudella

Astuvansalmella 
Jaakko 
Syrjäläinen 
ja Eeva 
Hartikainen 
tarjoilivat 
Pietari Brahen 
resepteihin 
perustuneen 
lounaan. 
Kuva: Marjo 
Särkkä-Tirkkonen

Siiri From huolehti risteilyllä 
mukana olijoiden viihdyt-
tämisestä laadukkaalla 
haitarimusiikilla. Kuva: Marjo 
Särkkä-Tirkkonen

P11 150m 1) Johannes Kääriö SulkU 23,63, 2) Elmo Kutvonen SavonlRie 24,22, 
3) Jami Piispa JuvU 24,41, 4) Hannes Nurmi MikkKV 24,53, 5) Huugo Makkonen 
SavonlRie 24,59, 6) Roope Räsänen KerimU 24,77, 7) Eeli Kurppa MikkKV 26,47, 8) 
Aapo Huupponen JorU 28,83, 9) Vilho Kunttu MikkKV 29,39, 10) Iivo Räisänen Jo-
rU 30,55 P11 60m aidat 1) Luca Kainulainen SavonlRie 11,67, 2) Ahti Suikki JuvU 
12,22, 3) Otto Huttunen KerimU 12,81, 4) Alvi Jankko JorU 13,00, 5) Topias Nurmi 
MikkKV 13,64 P11 Korkeus 1) Oskari Kokko MikkKV 140, 2) Lenni Natunen JorU 
120, 3) Joel Kontio SavonlRie 115, 4) Veikko Suikki JuvU 100, 5) Oliver Viitanen 
KerimU 100, 6) Nuutti SeppänenSulkU 100. P11 Kuula 1) Kasper Yin SavonlRie 
6,78, 2) Eemeli Piira JorU 5,74, 3) Onni Huoman KerimU 5,64, 4) Jooa Kantanen 
JuvU 5,37, 5) Hannes Nurmi MikkKV 5,02. P11 1000m kävely 1) Ahti Suikki JuvU 
6.40,98, 2) Oliver Viitanen KerimU 6.41,87, 3) Veikko Suikki JuvU 7.42,97, 4) Lenni 
Natunen JorU 8.00,89. T11 150m 1) Veera Pöyry MikkKV 23,01, 2) Venla Juvo-
nen SavonlRie 24,59, 3) Laura Suutarinen MikkKV 24,89, 4) Nea Tuomainen JorU 
25,23, 5) Elli Laamanen SulkU 25,87, 6) Rebekah Dormeus MikkKV 25,88, 7) Aada 
Pirinen KerimU 26,86, 8) Ilona Immonen SavonlRie 26,95, 9) Anna Rouhiainen 
JuvU 27,06, 10) Hertta Malinen MikkKV 27,72, 11) Liina Lötjönen KerimU 27,90 
T11 60m aidat 1) Veera Pöyry MikkKV 11,04, 2) Helmi Kutvonen SavonlRie 11,71, 
3) Sonja Suutarinen MikkKV 12,31, 4) Nelli Lötjönen KerimU 12,52, 5) Julia Juuti 
JuvU 12,54, 6) Emma Hämäläinen SulkU 13,75, 7) Ilona Toivola MikkKV 13,94, 8) 
Vilja Kuronen JorU 15,77 T11 Korkeus 1) Saga Kallioinen MikkKV 115, 2) Netta 
Paloheimo KerimU 115, 3) Janika Kainulainen SavonlRie 110, 4) Martta Seppänen 
JorU 100, 5) Vilhelmiina Kärki SulkU 85. T11 Kuula 1) Veera Pöyry MikkKV 8,38, 
2) Lilli Tiainen KerimU 8,27, 3) Siiri Lindholm SavonlRie 7,98, 4) Elina Naumanen 
JorU 5,90, 5) Silja Jäntti JuvU 5,42, 6) Emilia Piira JorU 4,52, 7) Ruut Räisänen 
SulkU 4,20. T11 1000m kävely 1) Siiri Lindholm SavonlRie 5.59,05, 2) Ilona Toi-
vola MikkKV 6.45,04, 3) Vilja Kuronen JorU 7.57,73. P13 200m 1) Santtu Rautio 
KerimU 27,15, 2) Sisu Ukkonen JuvU 32,39, 3) Nico Ikäheimonen SavonlRie 33,21, 
4) Toni Hämäläinen SulkU 33,53, 5) Hugo Hyppönen JuvU 33,81, 6) Lauri Alm 
MikkKV 38,81, 7) Akseli Tarkiainen JorU 40,54 P13 60m aidat (-0,6) 1) Santtu 
Rautio KerimU 10,00, 2) Soini Ripatti SavonlRie 11,54, 3) Lenni Paloheimo Ke-
rimU 12,34, 4) Aku Huupponen JorU 12,41, 5) Antti Puustinen MikkKV12,95, 6) 
Benjamin Blau SulkU 13,00. P13 Seiväs 1) Joonatan Hämäläinen SulkU 235, 2) 

Leo Heimonen MikkKV 195. P13 Kuula 1) Aapo Turtiainen KerimU 10,98, 2) Os-
ka Yin SavonlRie 8,20, 3) Tero Hiltunen SulkU 7,34, 4) Jedidiah Dormeus MikkKV 
5,75. P13 1000m kävely 1) Jedidiah Dormeus MikkKV 6.07,35, 2) Aapo Turti-
ainen KerimU 6.42,28, 3) Akseli Tarkiainen JorU 8.17,24. T13 200m 1) Mette 
Voutilainen SavonlRie 29,41, 2) Neela Ombati MikkKV 29,62, 3) Heidi Paasonen 
MikkKV 30,10, 4) Alisa Parkkonen MikkKV 30,52, 5) Sini Pekkalin JorU 31,69, 6) 
Nele-Liis Mei JuvU 32,11, 7) Iida-Maria Rissanen SulkU 33,45, 8) Eerika Juuti KeU 
33,55, 9) Eveliina Sairanen KerimU 34,14, 10) Fanni Malinen MikkKV 34,28 T13 
60m aidat (-1,0) 1) Sofia Kokko MikkKV 10,08, 2) Ella-Sofia Kaiponen SavonlRie 
11,86, 3) Oona Immonen SavonlRie 11,90, 4) Peppi Seppänen KerimU 12,61, 5) 
Sara EhrnroothJuvU 13,07, 6) Kerttu Kärkkäinen JorU 13,33. T13 Seiväs 1) 
Essi Nurmela SavonlRie 225, 2) Moona Malinen KerimU 185, 3) Oosa Kantanen 
JuvU 185, 4) Silja Kallioinen MikkKV 125. T13 Kuula 1) Sonja Liimatta SavonlRie 
8,46, 2) Sara Ehrnrooth JuvU 8,10, 3) Iines Karjalainen KerimU 7,78, 4) Meeri 
Kurttila MikkKV 7,66, 5) Nea Mikkonen SulkU 5,94, 6) Hanna Naumanen JorU 
5,69, 7) Silja Himanen JuvU 5,65, 8) Tiina Toivola MikkKV 5,40, 9) Iida Pekkalin 
JorU 5,24. T13 1000m kävely 1) Telma Huopainen SavonlRie 5.42,43, 2) Maisa 
Reinikainen SulkU 6.38,71, 3) Oosa Kantanen JuvU 6.42,37, 4) Nele-Liis Mei Ju-
vU 6.47,84, 5) Iida Pekkalin JorU7.55,75.   1) Verneri Kaasalainen MikkKV 41,03, 
2) Kai Yin SavonlRie 42,79, 3) Sisu Kuutti KerimU 46,93, 4) Erik Naumanen JorU 
1.00,58. P15 100m aidat (+0,7) 1) Aatu Hartikainen SavonlRie 15,59, 2) Kai Yin 
SavonlRie 15,63, 3) Topi Hämäläinen SulkU 21,06. P15 Kolmiloikka 1) Tuukka 
Käyhkö KerimU 9,69, 2) Niko Tiihonen SavonlRie 9,05, 3) Onni Mäkinen MikkKV 
8,63, 4) Väinö Kuronen JorU 7,08. P15 Moukari 1) Isko Kovanen SavonlRie 37,30, 
2) Anttoni Kunttu KerimU 18,64. P15 1000m kävely 1) Anttoni Kunttu KerimU 
6.22,05, 2) Väinö Kuronen JorU 7.55,11. T15 300m 1) Suvi Vehomäki SulkU 
47,59, 2) Amanda Asikainen MikkKV 48,64, 3) Janni Silvennoinen KerimU 50,42, 
4) Emma Halonen SavonlRie 51,11, 5) Lotta Kairikko SavonlRie51,37, 6) Aino 
Tarkiainen JorU 54,02, 7) Viivi Huupponen JorU 55,90 T15 80m aidat (-0,1) 1) 
Aada Heiskanen SavonlRie 13,09, 2) Aada Äikäs MikkKV 13,15, 3) Lotta Häkkä-
nen MikkKV 14,14, 4) Rita Räisänen JorU 15,84, 5) Nelli Paloheimo KerimU16,85. 
T15 Kolmiloikka 1) Erin Kainulainen SavonlRie 10,90, 2) Aada Äikäs MikkKV 
10,15, 3) Lotta Häkkänen MikkKV 9,91, 4) Tiia Käyhkö KerimU 8,67, 5) Matilda 

Seppänen JorU 8,38. T15 Moukari 1) Tuuli Kammonen MikkKV 29,08, 2) Helmi 
Laine SavonlRie 19,63, 3) Janna Hämäläinen SulkU 18,98, 4) Senni Turtiainen Ke-
rimU 18,18, 5) Nea Mikkonen SulkU 15,25. T15 1000m kävely 1) Aada Ombati 
MikkKV 6.05,76, 2) Aino Tarkiainen JorU 6.42,37, 3) Suvi Vehomäki SulkU 6.45,06, 
4) Lotta Lindholm SavonlRie 6.51,00. M17 800m 1) Miska Käyhkö SavonlRie 
2.11,77, 2) Arttu Turtiainen KerimU 2.21,64, 3) Joona Räisänen SulkU 2.32,28, 
4) Vinski Malinen MikkKV 2.32,89. M17 Pituus 1) Väinö Ripatti SavonlRie 5,54, 
2) Topi Taskinen MikkKV 5,30, 3) Niklas Makkonen KerimU 5,04, 4) Antti Seppä-
nen SU-41 4,34. M17 Keihäs 1) Veeti Malkki KerimU 33,77, 2) Tuomas Räisänen 
SulkU 28,50, 3) Onni Paasonen MikkKV 27,44, 4) Teemu Markkanen JorU 25,30. 
N17 800m 1) Ella Kainulainen SavonlRie 2.30,94, 2) Heidi Tyrväinen SavonlRie 
2.40,28, 3) Assi Kovanen KerimU 2.47,87, 4) Nella Mutka SavonlRie 2.49,27, 5) 
Aino Turunen MikkKV2.51,16, 6) Sanna Turunen JorU 3.13,76. N17 Pituus 1) 
Niina Karttunen SavonlRie 4,97, 2) Janina Laine KerimU 4,68, 3) Elle-Roosa Piispa 
JuvU 4,64, 4) Wilma Taavitsainen RistU 4,51, 5) Heljä Halonen MikkKV 4,43, 6) 
Piitu Lampilehto SulkU 3,61. N17 Keihäs 1) Moona Makkonen KerimU 45,99, 2) 
Janina Laine KerimU 39,03, 3) Neea Käyhkö SavonlRie 36,09, 4) Tiina Pulkkinen 
MikkKV 25,98, 5) Eevi Immonen MikkKV 25,13, 6) Veera Paroinen JorU 20,81, 7) 
Julia Ruottinen SulkU 18,35. T/P11 4x600m viesti 1) Savonlinnan Riento (Luca 
Kainulainen, Janika Kainulainen, Elmo Kutvonen, Siiri Lindholm) 8.33,16, 2) Mik-
kelin Kilpa-Veikot 1 8.41,20, 3) Kerimäen Urheilijat 8.44,86, 4) Joroisten Urheilijat 
1 8.58,03, 5) Mikkelin Kilpa-Veikot 2 9.09,01, 6) Sulkavan Urheilijat -41 9.39,91, 
7) Juvan Urheilijat 8) Joroisten Urheilijat 210.29,06. T/P13 4x600m viesti 1) 
Mikkelin Kilpa-Veikot 1 (Antti Puustinen, Heidi Paasonen, Jedidiah Dormeus, 
Neela Ombati) 7.39,83, 2) Kerimäen Urheilijat 7.48,52, 3) Savonlinnan Riento 
8.09,80, 4) Mikkelin Kilpa-Veikot 2 8.12,47, 5) Sulkavan Urheilijat -41 8.22,33, 6) 
Juvan Urheilijat 8.39,73, 7) Joroisten Urheilijat 8.44,19. T/P15 4x800m viesti 1) 
Savonlinnan Riento (Aatu Hartikainen, Lotta Kairikko, Kai Yin, Erin Kainulainen) 
10.40,55 2) Kerimäen Urheilijat 10.59,45, 3) Mikkelin Kilpa-Veikot 11.06,61, 4) 
Joroisten Urheilijat 11.54,38.  
Seurapisteet: 1) Savonlinnan Riento 12 472 2) Mikkelin Kilpa-Veikot 10 547 3) 
Kerimäen Urheilijat 10 410 4) Sulkavan Urheilijat-41 5552 5) Joroisten Urheilijat 
5332 6) Juvan Urheilijat 3691

Seuracup toi nuoria urheilijoita Ristiinaan

Viime torstaina riitti 
vilskettä Ristiinan 
urheilukentällä, kun 

siellä kisattiin Seuracupin toi-
nen osakilpailu. Joukkueilla 
cupissa ovat mukana Savon-
linnan Riento, Mikkelin Kilpa-
Veikot, Kerimäen Urheilijat, 
Sulkavan Urheilijat-41, Jorois-
ten Urheilijat ja Juvan Urhei-
lijat. Isäntäseura RiU:lta ei 
cupissa nähdä urheilijoita vali-
tettavasti tänä vuonna.

- Emme ole tänä vuonna 
mukana Seuracupissa, kun 
meillä vähänlaisesti tällä het-
kellä aktiivisia urheilijoita 
näissä sarjoissa, kertoo Sanna 
Haapiainen Ristiinan Urhei-
lijoista.

Seuracupissa kisattiin 
11-17-vuotiaiden sarjoissa.  
Ohessa tuloksia kilpailuista.
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Kuudetta kertaa Närhi-
lässä järjestetty elekt-
ronisen musiikin 

Kosmos Festival oli toisena 
vuonna peräkkäin loppuun-
myyty. Kävijämäärissä tämä 
tarkoittaa sitä, että jokaisena 
kolmena festaripäivänä pai-
kalla oli reilut 2000 vierailijaa. 
Festivaalilla esiintyi viidellä 
eri lavalla artisteja tauotta 
perjantai-iltapäivästä sunnun-
taihin klo 17 saakka.

- Jo viime vuonna meillä 
oli mukana myös rokkilava, 
jonka tarjontaa hieman tälle 
kesälle kasvatettiin. Muilta 
osin festari on näihin puittei-
siin kasvanut hyvin pitkälti 
maksimimittoihinsa, eikä sitä 
juuri ole mahdollista kasvat-
taa. Eikä meillä oikein ole 
siihen haluakaan, sillä tämän 
kokoinen tapahtuma on vielä 
aika lailla hyvin käsiteltävis-
sä ja hallittavissa, pohtii Olli 
Suvanto, tapahtuman toinen 
päätuottaja Harri Andersso-
nin ohella.

Suvanto sanoo tämän(kin) 
vuotisen festarin sujuneen 
hienosti. Mitä nyt lauantaina 
oli ”liiankin kuuma”.

- Kyllä se näihin olosuhtei-
siin oli jo vähän liikaa. Mutta 
meillä aktiivisesti ensiapuryh-
mä sekä järjestyksenvalvojat 
kiersivät aluetta ja muistuttivat 
kävijöitä juomaan riittävästi 
vettä. Jotta olimme varanneet 
tarjolle liki tuplamäärän edel-
lisvuosiin verrattuna.

Liekö ollut kuuman kelin 
syytä, mutta tällä kertaa polii-
sin piti vierailla festarialueella 

pari kertaa aiempaa enem-
män. Viisi poliisitehtävää ei 
Suvannon mukaan kuiten-
kaan määrällisesti ole suuri, 
huomioiden kävijämäärän.

- Mutta totta kai se yksi ta-
paus oli tosi kurja, jossa kave-
rilla oli ollut mukana veitsi ja 

joku sumutin. Onneksi hänet 
saatiin talteen ennen kuin mi-
tään vakavampaa tapahtui.

- Muutoin meni - jälleen 
kerran - tosi hyvin, ihmiset 
olivat iloisia ja tapahtumassa 
oli loistava yhteishenki.

Suvanto kiittelee hienosta 

yhteishengestä myös Närhi-
län kyläläisiä, jotka ovat otta-
neet tapahtuman omakseen.

- Paikallisten kanssa yh-
teistyö on sujunut hienosti. 
Ja taas kyseltiin heti festarin 
loputtua että onhan Kosmos 
taas ensi vuonna!

Niin, onko Kosmos myös 
kesällä 2020?

- Kyllä on, tarkkaa ajan-
kohtaa ei vielä ole lyöty luk-
koon. Tälle vuodelle siirret-
tiin tapahtumaa heinäkuun 
lopulle, jotta saatiin pimeitä 
tunteja hieman enemmän, 

jotta erilaiset valotaideteokset 
pääsevät oikeuksiinsa. Niihin 
menee kuitenkin paljon työtä 
ja rahaa, joten tietysti harmit-
taa jos niistä on iloa vain pari 
tuntia vuorokaudesta, Olli 
Suvanto tuumii.

Niko Takala

Jo 30. kertaa järjestetty mo-
toristien kokoontumisajo 
Rottaralli veti - tuttuun 

tapaan - väkeä runsaasti. Ta-
pahtuman järjestämispaikka 
vaihtui muutama vuosi sitten 
Löydön kartanolta Heimariin, 
nyt Saimaan rannalla oltiin 
neljättä kertaa.

- Juhlaralli onnistui loista-
vasti, järjestelyt sujuvat mei-
dän porukalla rutiinilla, josta 
saatiinkin taas hyvää palautet-
ta. Kävijämäärä oli noin 1250, 
eli melkoisen runsaasti, iloit-
see Kimmo Saranen tapah-
tumaa järjestävästä MC Road 
Ratsista.

- Vieraat olivat todella tyy-
tyväisiä, ja kyllähän tällä kertaa 
kelikin suosi viimeisen päälle. 
Bändit itse asiassa olivat jo sitä 
mieltä että lauantaina esiinty-
misteltassa oli vähän liiankin 
kuuma, meinasi hikiset sormet 
lipsua kitaran otelaudalla! Sa-
ranen nauraa.

Hellekeli houkutteli väkeä 
myös osallistumaan Rottaral-
lin erilaisiin ohjelmanume-
roihin ja kilpailuihin, kuten 
esimerkiksi rantalentopallon 
pelaamiseen.

- Ekin partion Lola 3 -lai-
valla tehdyt maisemaristeilyt 
Saimaalle olivat tosi suosittuja. 

Kolme risteilyä tehtiin, ja ne 
olivat kaikki loppuunmyytyjä.

Saranen sanoo, että juh-
lavuoden kunniaksi muun 
muassa livemusiikin määrää 
oli entisestään lisätty, nyt 
musiikki soi bändien toimes-
ta lauantaina jo aiemmin päi-
vällä.

Ja, löytyipä ralliin osallis-
tuneiden joukosta sellaisiakin 
henkilöitä, jotka ovat olleet 
paikalla joka ikisessä Rottaral-
lissa.

- Itse saimme käsiimme 
kolme tällaista henkilöä. Joista 
yksi muuten meni naimisiin 
Rottarallin lavalla tässä muu-
tama vuosi sitten, kertonee 
jotain hänen suhteestaan ta-
pahtumaan!

- 20 kertaa käyneitä on var-
mastikin sitten jo toista sataa. 
Sehän meidän vahvuus on ol-
lutkin, että kun on järjestetty 
tapahtuma hyvin, on tullut 
hyvää palautetta ja porukka 
tykkää, niin tänne saavutaan 
aina uudestaan. Josta me jär-
jestäjät tietysti olemme hirve-
än iloisia ja kiitollisia, Saranen 
hehkuttaa.

Niko Takala

Rotan juhlavuosi sujui hienosti
Helteisessä Rottarallissa 
kelpasi pelailla rantalentistä 
tai käydä välillä vaikka 
pulahtamassa. Nyt neljättä 
kertaa Heimarissa järjestetty 
tapahtuma veti paikalle 
reilut 1200 motoristia. 
Kuva: Pirkka Ohlis

Helteinen Kosmos oli taas loppuunmyyty

Elektronisen musiikin Kosmos Festival vietettiin Ristiinan Närhilässä nyt kuudetta kertaa, ja jatkoa on luvassa ensi vuonnakin. Tarkka ajankohta vuoden 2020 
festarille on vielä lyömättä lukkoon. Kuva: Gesina Sundström
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Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet hoitajat
Lähihoitaja Anne Tuukkanen 040 559 0376
Lähihoitaja Arja Haurinen      050 340 1222

.  Jalkahoitoa     .  Myös koti- ja laitoskäynnit   

.   Maaherrankatu 32, Mikkeli    .  Brahentie 10, Ristiina    Av. sop. mukaanw
w

w
.ja

lk
ah
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.n
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Jorma... 0500 555 840
Pasi...... 0500 555 841
Mika..... 040 8466 897

Kitereentie 11
52300 Ristiina
(015) 455 333

•	lavettikuljetukset	
•	purkutyöt
•	kuljetuspalvelut
•	maanrakennustyöt
•	lokakaivojen	tyhjennys
•	jätevesijärjestelmien	myynti
•	teiden	hoito

0500	293967	
0500	948604

www.vi i t ikka.com
vi i t ikka@nett i l in ja . f i

Kuljetus- ja Konetyö ViitiKKaUusi  ajoneuvojen palvelupiste Ristiinassa!
Autojen ja veneiden ym pesu (myös sisäpuhdistukset) 
Tee se itse pesu alkaen 15€/30min 
Rengas ja vannemyynti
+ kaikki rengastyöt; henkilö ja pakettiautot.
Rengashotelli
Pesuaine ja tarvikemyynti

Vuokraus palvelut:
• Perävaunut
• Venetrailerit
• Hakkuri
• Tekstiilipesuri

   Mankara Invest Oy Ahertajantie 7, Ristiina 0400 771 271 
Ark 10-18 (muulloin sop. mukaan)

RISTIINAN KUKKA JA HAUTAUSPALVELU
Ti-pe   9-17
la    9-13
su - ma  suljettu
Brahentie 48, Ristiina
www.ristiinankukka.fi
MÄNTYHARJUN HAUTAUSPALVELU
Keskustie 6, 040 353 7114, avoinna ajanvarauksella

RISTIINAN 
KUKKA

015 455 440

AVPK HUOLTO OY
0500 753 522   Kouvolan th, Mataristontie 2 A

. Henkilö- ja pakettiautojen katsastus- ja määräaikaishuollot
    . Pienkonekorjaukset, kaikki merkit  .  Ilmastointihuollot

.  Vikadiagnosoinnit monimerkkitesterillä
Valtuutettu huolto: 

Mercury, Mercruiser, Mariner, 
Husqvarna, Jonsered

R I ST I I N A N
L I I K E -  JA  PA LV E LU H A K E M I STO

PARTURI-
KAMPAAMO

Merja 

  Marjava

Brahentie 42 (Vossikan seinänaapuri)

015 455 022

Tervetuloa!

Avoinna ma-pe 9-17
- Teen myös kotikäyntejä.
- Palvelen myös iltaisin

RISTIINAN 
FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS

Brahentie 10
Ristiina
ma-pe 9-16

fysioterapeutit: 
Riitta   0400 552 770
Sanni 040 776 4949
PT, koul. hieroja:
Satu 040 7435 220

Ristiinan
Parturi-
kampaamo

H A I R  B Y  J E N N I

Muutamme uusiin tiloihin!

1.9.2017 alkaen meidät löytää
uudella ilmeellä osoitteesta

Brahentie 16. Kesän palvelemme
normaalisti Mäkitiellä!

Jenni & Henna

ristiinanparturikampaamo.com        
015 455 882

Brahentie 16
015 455 882
Auki sop. mukaan

PESULA ja SIIVOUS

MATKAHUOLTOASIAMIES

VILLI APILA
040 7074 107

040 620 8783
Brahentie 52
Ma-pe 9-17

Autokorjaamo- 
maalaamo

MARKKU HEIKKILÄ
• Huollot 

• Moottori- ja peltikorjaukset 
• Ruostevaurioiden korjaukset 

• Hiekkapuhallus Maalaus 
• Rengastyöt  Myös raskaskalusto

Suomenniemi, Porolampi 
(015) 458 646, 0400 529 521

ASIANAJOTOIMISTO
KUUKKA & TIAINEN OY

* riita- ja rikosasiat (myös oikeusapuasiat)
* perunkirjoitukset, pesänselvitykset, 
    perinnönjaot, ositukset
* testamentit, edunvalvontavaltakirjat ym asiak
* yritysten kaikki lakiasiat
Varatuomari Markku Toukkari 

Tavattavissa Ristiinassa
Puh. 050 375 3118

markku.toukkari@kuukka-tiainen.fi

Saila Valkonen
lähihoitaja/koulutettu hieroja 

palvelusetelituottaja
Brahentie 42, Ristiina 

p. 040 561 3104

ALANGON
autokorityö

 Ristiina  ja Mäntyharju                www.autokorityo.fi   

Jani Alanko                     
040 732 6788

n  Kolarikorjaukset  n Maalaukset  n Muovikorjaukset
n  Tuulilasien vaihdot ja korjaukset  
n  Vahinkotarkastukset / vakuutusyhtiöt

Ristiina Brahentie 34 
044 7373 551

Mikkeli Vuorikatu 11 
0400 507 623

mökkitalkkari
PASI TAPIO
RISTIINA    040 737 4147
kiljunenpasi@gmail.com

0500 173 370                      ma-pe   8-16

Pankkotie 7, 50120 Mikkeli, puh 040 413 5572
Kiinteistöhuolto - Koneurakointi - Remontointi ja sisustusKiinteistöhuolto - Koneurakointi - Remontointi ja sisustus 

Brahentie 34, 52300 Ristiina 
p. 050 535 5500      huolto@mhspalvelut.fi

Pieni ruutu a' 13,30/kerta
Iso ruutu a' 21,00/kerta
+ alv 24% vähintään 3 kk jaksoissa

Lue lehti myös verkossa www.ristiinalainen.fi
Paperilehden tilaajille Ristiinalaisen  
näköislehti  on maksuton.



Ristiinalainen  torstaina elokuun 1.  päivänä 2019 7

Ristiinan Rinkka. Seuraava 
yhteispyöräily on la 3.8. Kal-
lioniemen rantakahvilaan, 
matka yht. n. 50 km. Lähtö 
klo 12.00 Rantapuistosta 
(Suurlahdentien risteys). 
Retken vetäjä Jukka Heik-
kinen, puh. 0400 968302. 
Pyöräilykypärä pakollinen, 
huomioliivi suotava. Juo-
tavaa ja evästä kannattaa 
ottaa mukaan. Tervetuloa 
mukaan.

Eläkeliitto Ristiina Apu-
set eli auttavat vapaaehtoi-
set Ikäihmisten kesäpäivä 
Ruunaniemessä to 8.8. klo 
9-15. Apua tarvitaan aamu-
kahville, luontopolulle, 
seurusteluun, ruokailuun... 
Mitä usempi tulee mukaan, 
sitä hauskempaa!

Kirkonkylän martat. 
Kesäinen retki Kallionie-
meen ke 7.8. Ilmoittaudu 
heti Paulalle! Lähtö klo 
12.00 S-marketin Mäki-
tien puoleisesta päädystä. 
Ilmoita myös tuletko mat-
kan varrelta. Tervetuloa 
mukaan!

r av i n t o l at

m y y tävä n ä

s e u r a k u n ta

s e u r at  t o i m i vat

p e r h e u u t i s e t

k u o l l u t

ta pa h t u m i a

Brahentie 42,   Ristiina   .  puh. 044 2395 869

Av. ma-pe 9-18, la sulj.,  su 11-18 

ma-pe ja su klo 11-15

Meiltä myös maistuvat  
hampurilaisateriat ja pizzat!

Täyslasti 8.50€ (eläkel. 7,50) Keittol. 7.00€  
Annoksiin sis.: Salaatti, leivät ja kahvi/tee

Olemme Essoten ateriapalvelu tuottajia. Meiltä saat 3€ ateria- 
palveluseteli alennuksen lounasruoasta.       Ei kotiinkuljetuksia.

To  1.8.  Porsaanleike  L 
Kukkakaaligratiini  L,  Makkarakeitto  L,G,M

Pe  2.8.  Holsteininleike  L 
Italianpata  L,  Jauheliha-kaalikeitto  L,G,M

La   3.8.   Suljettu  
Su   4.8.   Auraleike L 

Makaroni-jauhelihapaistos L,  Kaalikeitto  L,G,M
Ma   5.8.   Hawaijinleike  L 

Tonnikalapasta  L, Porkkana-rakuunakeitto  L,G 
Ti   6.8.    Broilerinleike  L 

Janssoninkiusaus  L,G,  Kesäkeitto  L 
Ke   7.8.   Porsaanleike Citadelle  L 

Uunimakkara  L,G,  Pinaattikeitto  L,G 
To   8.8.   Oskarinleike  L 

Kasvismakaronipaistos  L,  Jauhelihakeitto  L 

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
To 1.8. klo 14.30 Kirkonkylän kesäkinkerit 
Vaarinsaaressa, Tuderuksentie 2. P. Palm, Kälviä
Su 4.8. klo 10 Messu kirkossa, kesäristiinalaisten 
kirkkopyhä. P. Palm, Nousiainen, OlkkariFolkkari-
pelimanniyhtye. Kahvit srk-keskuksessa
Ma 5.8. klo 14 Naiset koolla srk-keskuksen takapihan 
nuotiopaikalla (sateella sisällä). Nokipannukahvit, 
makkaraa ja ohjelmaa. Ilm. 0400 143668
Ti 6.8. klo 18 Rukousilta Ristiinan puolesta  
srk-keskuksessa. Syrjäläiset
Ke 7.8. klo 16 Someenjärvi-Tiirola-Hartikkalan 
kesäkinkerit Setälän huvilassa Kallioniemessä, 
Kallioniementie 106. Rossi, Nousiainen
Ke 7.8. klo 18 Kouluunlähtevien siunaus kirkossa
To 8.8. Kesäkinkerit: klo 15 Järvenpää–Lintuniemi–
Taipale Hyyryläisellä ja Siiriäisellä, Syväsilmäntie 56. 
Klo 18 Koivakkala–Hytölä–Minkkilä Vesalaisella, 
Haukharju 165

Kuolleet
Väinö Juhani Pönniö 66 v.

Seurat toimivat -palstalla 
julkaistaan maksuttomasti 

seurojen ja yhdistysten sisäisistä 
tapahtumista kertovia tiedotuksia. 

Ei kuitenkaan kaupallisia 
eikä vuosikokousilmoituksia.

En juhli 
merkkipäivääni 6.8.

Hilkka

su 4.8.

Finlanders

18-22.30

Kitereentie 13, Ristiina     0400 510 655    www.metsalinna.com

Järjestäjä:

Liput 14€

Majoitus Löydön Kartanossa

su 11.8. Heikki Koskelo & Taivaankaari

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla 
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  5.8. - 1 1 . 8.

Päivittäin herkullinen salaatti buffet 6.50 €
Ark. klo 10.30-15  keittol. 7.40€ koko lounas 8.50€
!! Eläkel. ja opisk. 7,50€    -  Joka 10. lounas on ilmainen
La-su  lounas klo 11-16  8€/10€

Meillä käy palveluseteli!
Avoinna: ma-to 6-21, pe 6-22,  la 8-21, su 9-21

Ma Nakkikeitto l,g, Smetanainen sei-paistos l,g,  
Kana-kasviskastike l,g. Keitetyt perunat, riisi, uuniporkkanat. 
Mansikka-raparperikiisseli

Ti Mozzarella-tomaattikeitto l,g, Makaronilaatikko l, Makkara-
gulassi l,g. Keitetyt perunat, herne-maissi-paprika. 
Vadelmakiisseli

Ke Kaalikeitto l,g, Jauheliha-kasvisvuoka l,g, Lohimureke, sitruuna-  
tillikastike. l.  Keitetyt perunat, kukkakaali-parsakaali. Persikkakiisseli

To Hernekeitto l,g,  Kermainen Possupata  l,g, Mantelikala, kerma-
viilikastike l,g. Keitetyt perunat,  vihannesmix. Herukkakiisseli

Pe Pinaattikeitto l,g, Lasagne l, Hedelmäinen Broilerkastike l,g.  
Keitetyt perunat, riisi, herne-porkkana.  Omenakiisseli

La Bataattikeitto l,g, Pippuripossu l,g, Lohipata l,g. Keitetyt perunat, 
porkkana-kukkakaali. Raparperikiisseli

Su Kukkakaalisosekeitto l,g, Murea uunikassler l,g, Broilerin paisti-
leikkeet l,g. Keitetyt perunat, riisi, vihannesmix. Rusinasoppa

Rakkaamme

Väinö Juhani
PÖNNIÖ 
s. 10.2.1953  Virtasalmi
k 20.6.2019   Ristiina
 
Kuikan huuto suviyössä,
pöydän päässä paikka tyhjä.
Usva järvellä, metsäkin nukkuu.
Surumme hiljaisuuteen hukkuu. 

Puolisoa, isää ja pappaa  
kaivaten ja kiittäen 
Merja
Tarja, Ville ja Iines
Paula, Niko, Inka ja Isla
sisko ja veljet perheineen
 

Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitoksemme osanotostanne.

Asukkaille, mökkiläisille ja alueella asioiville avoin

Ristiinan GOLF-mestaruuskilpailu
Annilan kentällä sunnuntaina 4.8.2019 

Ilmoittautuminen klo 8.00- 8.40
Kilpailun avaus  ja siirtyminen väylille klo 8.40
Yhteislähtö klo 9.00
Sarjat: 
hcp (0 - 18,0) pb (18,1 - 36,0) (miehet, naiset)
Erikoispalkinto:    scratch,  pituus,  tarkkuus.
Kilpailun jälkeen keittolounas 
ja palkintojen jako
Ilmoittautumiset kentälle (015) 335 518
tai  http://www.nexgolf.fi/gp

Tukijat:  Ristiinan Ammattirealisointi Oy
K-Rauta Ristiina, Macedel Oy, Hultafors,
Ristiinalainen, Ristiinan Oikosulku Oy,
Nini’s Belt Oy ltd, OW-Yhtiöt Oy, Sataman Valot

Lisätietoja: Laakko  p. 0400 651 593

Viikonloppuna Närhi-
lässä pidetyn Kosmos 
Festivaalin aikana 

sattui muutamia järjestyshäi-
riöitä, joihin vaadittiin myös 
poliisin puuttumista. Helsin-
kiläinen mies otettiin kiinni 
hallussaan kääntöveitsi, luva-
ton kaasusumutin sekä vää-
rennettyjä asiakirjoja. Ennen 
kiinnijoutumistaan mies oli ai-
heuttanut juopuneena häiriötä 
huvialueella. Miestä epäillään 
lievästä ampuma-aserikokses-
ta, toisen vahingoittamiseen 

soveltuvan esineen hallussapi-
dosta sekä lievästä väärennyk-
sestä.

Vantaalainen mies puoles-
taan otettiin kiinni festivaali-
alueelta hänen ollessa aggres-
siivinen järjestyksenvalvojia 
sekä yleisöä kohtaan, mies ei 
kerennyt aiheuttamaan henki-
lövahinkoja. Hänen hallustaan 
löytyi useita huumausaineiksi 
epäiltyjä aineita. Miestä epäil-
lään huumausainerikoksesta.

Helsinkiläinen mies joutui 
festivaaleilta sairaalahoitoon ja 

hänen hallustaan löytyi pieni 
määrä huumausaineeksi epäil-
tävää ainetta. Miestä epäillään 
huumausaineen käyttörikok-
sesta. Sairaalahoitoon päätyi 
niin ikään vantaalainen mies, 
jonka hallussa oli huumausai-
neiksi epäiltävää ainetta, mies-
tä epäillään huumausaineen 
käyttörikokseen, häntä sako-
tettiin poliisin toimenpiderat-
kaisuna.

Helsinkiläinen mies vas-
tusti festivaalien leirintään 
johtavalla portilla järjestyk-

senvalvojaa sekä löi järjestyk-
senvalvojaa kasvoihin. Miehet 
painivat hetken, ja helsinkiläis-
mies pääsi osittain vielä kuris-
tamaan järjestyksenvalvoja-
miestä. Mies saatiin kuitenkin 
lopulta taltutettua paikalla ja 
poliisi haki häiriköineen mie-
hen putkaan. Miestä epäillään 
pahoinpitelystä sekä järjestys-
tä ylläpitävän henkilön vastus-
tamisesta.

Poliisilla tehtäviä Kosmoksessa

Ristiinassa tapahtui vii-
me lauantaiaamuna 
noin kello 8 tieliiken-

neonnettomuus valtatiellä 13. 
40-vuotias eteläsuomalainen 
mies kuljetti henkilöautoa 
Mikkelistä Lappeenrannan 
suuntaan, kun hän hieman en-
nen Mäntyharjuntien risteystä 
suistui kuljettamallaan autolla 
vasemmalle kääntyvässä mut-
kassa ulos tieltä törmäten puu-
hun, joka katkesi törmäyksen 
voimasta. 

Kuljettaja loukkaantui va-
kavasti ja hänet toimitettiin 
sairaalahoitoon. Alkoholilla 
ei ollut osuutta tapahtunee-
seen. Mies oli liikkeellä yksin 
ja hänen käyttämänsä auto 
vaurioitui kauttaaltaan käyt-
tökelvottomaksi. Liikennettä 
tapahtumapaikalla jouduttiin 
ensihoidon toimenpiteiden 
ajan ohjaamaan, muutoin 
muulle liikenteelle ei ollut ta-
pahtumasta haittaa.

Vakava loukkaantuminen 
ulosajossa Viime viikon torstaina 

illan suussa sattui Ris-
tiinassa Louhivedel-

lä vesiliikenneonnettomuus. 
Tilanteessa 12-metrinen te-
räsvene ajautui karille Louhi-
vedellä. Veneessä oli neljä hen-

kilöä, joista kukaan ei joutunut 
veden varaan tai loukkaantu-
nut. Anttolasta ja Ristiinasta 
paikalle saapuneet pelastus-
laitoksen henkilöt tarkastivat 
tilanteen ja avustivat veneen 
karilta.

Vene karille Louhivedellä
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Toimitus           ilmoitukset          tilaukset 

Puh. (015) 3373 560
toimitus@ristiinalainen.fi
ilmoitus@ristiinalainen.fi

OW-YHTIÖT OY
www.ow.fi      yhtiot@ow.fi

Kaikki 
rakentaminen 

saneeraus ja LVI.
020 735 1010

V iime vuosituhannella 
alkanut RiMa:n kym-
menotteluperinne sai 

jälleen uuden luvun, kun 22. 
perinteinen Kymmenottelu 
järjestettiin viime perjantaina 
Ristiinan urheilukentällä. Ke-
sän kuumimpana viikonlop-
puna starttiviivalle oli päässyt 
tasan kymmenen ottelijaa.

Näiden nyt jo entisten 
nuorten ja lupaavien kaverus-
ten kymmenotteluperinne al-
koi jo vuonna 1998.

- Ajatusta oltiin porukassa 
heitelty ilmaan tyyliin ”joskus 
pitäisi kymmenottelu vetää”. 
Mistä me se 1998 sitten saatiin 
päähän että nyt todella ajatus 
toteutetaan, niin ei enää muis-
teta! nauraa Pauli Kartano, 
yksi tapahtuman puuhamie-
histä.

Hyvin nopeasti ensimmäi-
sen starttipistoolin pamahduk-
sen jälkeen päivän sävel tuli 
selväksi, Tero Suhonen hal-
litsi helteet ja lajit parhaiten. 
Tero nappasi selkeät ykkös-
sijat neljästä ensimmäisestä 
lajista (110 metrin aitajuoksu, 
pituushyppy, kuulantyöntö, 
100 metriä) ja sen jälkeen tiu-
kimmat taistelut käytiin muis-
ta kuin ykkössijasta. Suhonen 
onkin ollut otteluissa varsin 
suvereeni, 22 ottelusta hän on 
nimittäin ottanut nimiinsä pe-

räti 19. Pekka Miettinen on 
onnistunut voittamaan kerran, 
Ville Syrjäläinen kahdesti.

Seuraavat kolme lajia taas 
selkeyttivät hopean kohtalon, 
kun Pekka Miettinen otti kol-
me perättäistä lajivoittoa kor-
keushypystä, 400 metriltä ja 
seiväshypystä ja karkasi takaa 
tulevien tavoittamattomiin.

Kiekon- ja keihäänheitossa 
palattiin taas normaaliin päi-
väjärjestykseen, kun Suhonen 
otti selkeät voitot molemmissa 
lajeissa. Kiekossa nähtiin jopa 
RiMa:n kymmenottelun kaik-
kien aikojen pisin kiekkokaari, 
kun Tero leipoi limpun uusille 
kymmenlukemille ja mitta-
nauha venyi tulokseen 30,12 
metriä.

Ennen päätöslajia, 1500 
metrin juoksua, sijat kolme 
ja neljä sekä viisi ja kuusi oli-
vat vielä epäselviä. Kullan oli 
Suhonen jo varmistanut ai-
koja sitten ja hopea matkaisi 
Miettiselle. Yhdeksän lajin 
jälkeen Panu Tuomikko lähti 
puolustamaan pronssipaikkaa 
Jan Kiljusen jahdatessa myös 
mitalia. Kiljunen oli odotusten 
mukaisesti 1500 metrin no-
pein, mutta Tuomikko sinnit-
teli tarpeeksi lähellä ja Jan ei 
saanut piste-eroa kiinni, joten 
kolmossija lähti Panun mu-
kaan ja Jan oli neljäs.

Vieläkin tiukempi kamp-
pailu käytiin viidennestä si-
jasta, jossa Teemu Tiusanen 
lähti kuromaan eroa Pauli 
Kartanoon. Alun kaksikko 
matkasikin perätysten, mutta 
pikkuhiljaa Tiusanen hivutti 
eroa Kartanoon ja maaliin 
tullessa eroa oli noin juuri 
sen verran, kun piste-eroa oli 
ennen starttia. Lopulta, kun 
pisteet saatiin laskettua, niin 
viidennen sijan nappasi Tee-
mu vain neljän pisteen erolla 
Pauliin. Ero on pienin koko 
RiMa:n kymmenottelun his-
toriassa.

- Pitkän, kuuman ja pilvet-
tömän ottelupäivän lopuksi 
ja jälkeen haluamme kiittää 
urheilukentän huoltoa ja kat-
sojia, jotka toivat oman tärke-
än osansa otteluun! Kartano 
kiittelee.

Lopputulokset: 
1. Tero Suhonen 2. Pekka Miettinen 
3. Panu Tuomikko 4. Jan Kiljunen 
5. Teemu Tiusanen 6. Pauli Kartano 
7. Ville Syrjäläinen 8. Harri Muikku 
9. Sami Vesalainen 10. Kausti Ran-
talainen

Helle ei lannistanut RiMa:n kymmenottelijoita

Entisten ristiinalaisten kymmenotteluperinne on jatkunut jo 
vuodesta 1998 saakka. Heidän Kympissä lajit viedään läpi yh-
den päivän aikana. Tänä kesänä ottelu toteutettiin viime per-
jantaina. Kuulantyöntövuorossa Kausti Rantalainen. 
Kuvat: Niko Takala

22 ottelusta peräti 19 voittanut Tero Suhonen oli jälleen omaa 
luokkaansa. Tässä Suhonen hyppäämässä pituushypyn laji-
voittoon.

Ristiinan Pallon vahvat 
otteet kotikentällä 
Kaakon Kolmosessa 

saivat jatkoa viime viikon per-
jantaina. Tuolloin RiPa kukisti 
savonlinnalaisen STPS:n maa-
lein 4-3 (4-2) ja otti näin kol-
mannen peräkkäisen kotivoit-
tonsa. Sarjataulukossa RiPa 
nousi 20 pisteeseen ja sijalle 
kuusi kun sarjaa on pelattu 13 
kierrosta. Eilen keskiviikkoil-
tana RiPa kohtasi Mikkelissä 
paikallisvastustaja SavU:n, jo-
ka oli ennen peliä RiPa:n edel-
lä viidentenä 22 pisteellään. 
Eilisen pelin tulokset eivät eh-
tineet tähän lehteen.

Viime perjantaina RiPa 
- ja etenkin maalitykki Miik-
ka Oinonen - aloitti ottelun 
vauhdilla, sillä jo ensimmäisen 
vartin kohdalla kotijoukkue oli 
2-0 -johdossa Oinosen pus-
kumaaleilla. Kuitenkin, vielä 
nopeampaa oli vierasjoukkue 
STPS:n toiminta sen nous-
tessa tasoihin hieman ennen 
puolen tunnin täyttymistä.  

Teemu Pulkkinen ja Elmeri 
Marttinen iskivät nimittäin 
maalin mieheen minuutin vä-
lein, ja näin yhtäkkiä oli koti-
joukkueen hyvä ote valunut 
hukkaan.

RiPa onnistui kuitenkin sa-
mankaltaisessa ”parin minuu-
tin pyrähdyksessä” kymmeni-
sen minuuttia myöhemmin. 
Ensin Oinonen siirsi ristiina-
laiset jälleen johtoasemaan 
38. minuutilla, ja seuraavan 
kerran STPS:n verkko pöläh-
ti seuraavalla peliminuutilla, 
tällä kertaa maalintekijänä 
onnistui Ahmed Hassane. 
Oinoselle siis jälleen hattu-
temppu, nyt mies on onnistu-
nut tekemään kolme maalia jo 
kolmessa perättäisessä kotiot-
telussa.

Toinen puoliaika oli 
RiPa:lta ensimmäistä seka-
vampaa pelaamista, ja peli-
välineen hallinta olikin sel-
keämmin vierasjoukkueella. 
STPS:n Henri Manner on-
nistuikin 56. minuutilla tuo-

maan savonlinnalaiset taas 
maalin päähän RiPa:sta. Mitä 
pidemmälle ottelu eteni, sitä 
enemmän peli aaltoili no-
peilla hyökkäyksillä päästä 

toiseen. Paikkansa oli molem-
milla joukkueilla, STPS:llä 
yksi ylärimalaukauskin, mut-
ta lisäosumia ei enää nähty. 
Niinpä kolme pistettä jäi Ris-

tiinaan ja RiPa kohenteli ase-
miaan sarjan hyvin tasaisessa 
keskikastissa.

Seuraava kotiottelu 
RiPa:lla on ensi viikon per-

jantaina 9.8., jolloin vieraaksi 
saapuu Edustus IPS Imatralta. 

Niko Takala

Vahvat kotiottelut jatkuivat

RiPa:n Miikka Oinonen (10) laukoi STPS -pelissä jo kolmannen peräkkäisen hattutemppunsa kotiotteluissa ja nosti kauden 
maalimääränsä kahdeksassa ottelussa 13:een. Tässä oli hyvä paikka osua neljännenkin kerran, mutta tästä tilanteesta laukaus 
suuntautui ohi maalista. Oinosen kanssa hyökkäystä RiPa:sta juonimassa Otto Liikanen (13).


