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 Kevättalvella rikkoontunut paineviemäri uusitaan 
välillä Herukantie-puhdistamo

Ilkka Heiskasen Elmossa pistetään 
tekstiä tulemaan melkoisella ”konekivääritahdilla”

Kulotus on perinteinen metsänuudistamisen keino 
– nykyisin tosin harvemmin käytetty
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Monipuoliselta listaltamme esim.

Maistiaisia! 

Tervetuloa  ruokailemaan! 

Muutaman viikon 
sisään alkaa Pel-
losniemellä tiere-

montteja, joissa uusitaan sekä 
valtatie 13:n Pelloksen liitty-
mä sekä Karsikkoniementietä 
ja Pellosniementietä.

Valtatien risteysalueen 
osalta uusitaan muun muassa 
linja-autokatokset ja liikenne-
portaalit sekä lisätään liiken-
nejärjestelyiden edellyttämät 

opastetaulut ja liikennemerkit. 
Liittymään rakennetaan myös 
uusi saareke sekä alueen tieva-
laistus uusitaan. 

Ely-keskuksen hankkeena 
Karsikkoniementietä paran-
netaan kyseisestä liittymästä 
UPM Pelloksen tehtaille saak-
ka, aina syväsatamaan vievälle 
portille asti. Remontin alle 
pääsee myös Karsikkoniemen-
tien kevyen liikenteen väylä.

- Karsikkoniementien ajo-
radan osalta tie päällystetään 
uusiksi sinne sataman portille 
saakka. Kevyen liikenteen väy-
lään puolestaan laitetaan myös 
uutta kerrosta ja sitten se pääl-
lystetään, kertoo hankkeessa 
valtatien risteyksen ja Karsik-
koniementien osalta urakoit-
sijana toimivan Savon Kulje-
tus Oy:n vastaava työnjohtaja 
Antti Mustaparta.

Mustaparta kertoo, että hei-
dän osaltaan työt alkavat syys-
kuun alussa.

Ely-keskuksen tiedotteen 
mukaan koko urakan tulee 
olla valmis marraskuun puo-
leen väliin mennessä. Hank-
keen kokonaishinta on noin 
450 000 euroa. Pohjois-Savon 
ELY-keskuksen ja Mikkelin 
kaupungin yhteishankkeeseen 
liittyen kaupunki kunnostaa 

omana työnään myös osan 
Pellosniementietä.

- Karsikkoniementieltä 
Ristiinan suuntaan lähtevä 
osa uusitaan kaupungin hoi-
tamalta osalta. Eli siitä tulee 
kuitenkin useampi sata metriä, 
sanoo Mikkelin kaupungin yh-
dyskuntatekniikan insinööri 
Pekka Kammonen.

Ely-keskukselta muistute-
taan, että tietöistä aiheutuu 

haittaa niin ajoneuvo- kuin 
kevyelle liikenteellekin ja tien-
käyttäjiä pyydetään olemaan 
valppaina ja noudattamaan 
työmaan opasteita.

Niko Takala

Vanhat bussipysäkit 
saavat väistyä 
uusien tilalta kun 
valtatie 13:en 
Pelloksen liittymää 
uudistetaan.

Pelloksella liittymä ja teitä remontin alle

Pellosniementietä korjataan Karsikkoniementieltä Ristiinan 
suuntaan siltä osin kun tie on Mikkelin kaupungin hoidossa. 
Esimerkiksi entisen kunnantalon kohdalla tien päällyste on 
hyvin heikossa kunnossa.

Karsikkoniementien ajorata saa uuden päällysteen, 
kevyen liikenteen väylää korjataan myös kerrosten osalta.

Pellosniemellä alkaa syksyn mittaan sekä valtatien risteysalueen että muutaman muunkin tiekohdan remontti. UPM:n Pelloksen tehtaiden myötä risteyksessä on runsaasti raskasta liikennettä. 
Risteysalueelle uusitaan muun muassa opasteet, tehdään uusi saareke sekä asennetaan uusi valaistus.
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V i i k o n  r u n o  

Pitäisikö huolestua
Pitäisikö huolestua
kun sanon jänikselle hyvää huomenta
ikkunan läpi pihamaalle
jossa perhosystäväni heräilevät
päivän ilotteluun.
Ja hirrenkappaleet joista
jättimuurahaiset valmistavat kaunista
hienojakoista jauhetta
kannan varovasti syvälle metsään.
Anteeksi mehiläinen,
nämä niittykukat täytyy niittää nyt.

Leena Maaranen

Kesälomat ovat takana 
ja Ristiinassakin sadat 
koululaiset palasivat 

koulutyön ääreen. Liikentees-
sä erityisesti ratin takana ole-
vien onkin jälleen syytä olla 
erityisen tarkkana, kun aamui-
sin ja iltapäivisin teillä liikkuu 
paljon lapsia ja nuoria.

Kolme viidestä suomalai-
sesta pitää suojatien ylittämis-
tä jalankulkijana turvallisena, 
kertoo Liikenneturvan kysely. 
Moni on kuitenkin kokenut 
suojatiellä myös vaaratilan-
teita. Koulujen alku tuo kon-
karikoulumatkalaisten lisäksi 
liikenteeseen myös ekaluokka-
laisia. Liikenneturva korostaa, 
että aikuiset ovat vastuussa las-
ten turvallisesta koulumatkas-
ta, jossa tien ylitys on usein se 
riskialttein kohta.

Liikenneturva kartoitti suo-
malaisten suojatiekokemuksia 
kyselyllä alkukesästä 2019. 
Vastanneista 44 prosenttia ko-

kee autoilijoiden huomioivan 
jalankulkijat hyvin liikenneva-
lottomilla suojateillä. Kolme 
viidestä pitää suojatien ylittä-
mistä kävelijänä turvallisena. 
Viidesosa kuitenkin kertoo, et-
tä heidän usein käyttämillään 
reiteillä on suojateitä, joiden 
ylittämistä pelkää. Kaksi vii-
destä kertoo joutuneensa kä-
velijänä suojatiellä vaaratilan-
teeseen tai onnettomuuteen.

- Lapsen koulumatka ei 
koostu pelkistä suojateistä, 
mutta tien ylitys on monen 
reitin varrella se paikka, jonka 
turvallisuus huolettaa eniten. 
Meidän aikuisten on yhdessä 
vastattava lasten liikennetur-
vallisuudesta, riippumatta 
siitä, ovatko lapset omia vai 
naapureiden. Haastan kaikki 
aikuiset toimimaan itse hyvi-
nä esimerkkeinä ja kulkemaan 
sääntöjen mukaan, tähdentää 
Liikenneturvan toimitusjohta-
ja Anna-Liisa Tarvainen.

Kyselyyn vastanneista au-
toilevista joka neljäs kokee 
ajamisen hitaaksi ja ärsyttä-
väksi, jos antaisi tilaa jokai-
selle suojatielle pyrkivälle 
jalankulkijalle.

- Kuljettajan on annettava 
tietä suojatietä ylittämään 
aikovalle kävelijälle. Emme 
ole liikenteessä yksin vaan 
siihen kuuluu toisten tien-
käyttäjien huomioon otta-
minen ja yhteisten sääntöjen 
kunnioitus. Jos tien antami-
nen ärsyttää, on muutettava 
omaa asennetta, Tarvainen 
painottaa.

Viimeiseen kolmeen vuo-
teen ei lapsille eikä nuorille 
ole tapahtunut yhtään kuole-
maan johtanutta suojatieon-
nettomuutta. Tästä tilanteesta 
on pidettävä kiinni.

- Muutos suojatiekulttuu-
rissamme on käynnissä. Pal-
jon on vielä tehtävää, ja kaikki 
voivat vaikuttaa kehitykseen. 

On pidettävä kiinni siitä, et-
tä jokainen lapsi voi lähteä 
koulumatkalle turvallisin 
mielin. Yhteiskunnan tasolla 
koulutien turvallisuus on tär-
keä turvallisen arjen mittari 
ja yhdenvertaisuuskysymys. 
Tieliikenteen turvallisuus on 
osa sisäisen turvallisuuden 
kokonaisuutta, johon on hal-
litusohjelmassakin kiinnitetty 
huomiota, Tarvainen korostaa.

Liikenneturva ehdottaakin, 
että valtakunnallisen liikenne-
turvallisuustyön suunnittelus-
sa ja toteutuksessa otettaisiin 
oppia tiehankkeista tutusta 
allianssimallista.

- Allianssimalli on yhdessä 
tekemistä usean alan ja organi-
saation kesken yhteisen tavoit-
teen eteen. Tätä tavoitteellista 
ja avointa tiimityötä liikenne-
turvallisuuskin tarvitsee, Tar-
vainen visioi.

Koulut alkoivat tänään
Liikenneturva: 
Turvallinen koulutie on liikenneturvallisuuden paras mittari

3 0 v u o t t a  s i t t e n

Otto von 
Fieandtin 
muisto-
merkki  
30 vuotta 
Ristiinassa

30 suvea sitten Ristii-
nalaisessa kerrottiin 
(7.6.1989), että ”Fie-

andtin muistomerkin taival 
päättyi Ristiinaan”. Tuosta al-
kaen Suomen sodan ristiina-
laisen sankarin - Runebergin 
Vänrikki Stoolin tarinoihinkin 
päätyneen - Otto Henrik von 
Fieandtin muistomerkki on 
ollut Ristiinan kirkon piha-
maalla.

Ristiinaan muistomerk-
ki siirrettiin Viipurista muun 
muassa Ristiinan kunnan, Ris-
tiinan seurakunnan, Ristiina-
seuran ja von Fieandtin suvun 
toimesta. Muistomerkin enti-
söinnistä vastasi ristiinalainen 
Pauli Marttinen.

Niko Takala

Muukin kuin hömppä 
kiinnostaa

Kantaesitykset ovat teatterimaailmassa aina tietyn-
laisia riskejä. Siis esityksen tuottajalle taloudellises-
sa mielessä. Varsinkin jos esityksen tekijäjoukosta 

ei ole nostaa esiin ketään valtakunnan tason julkkista, joka 
nostaisi omalla nimellään esityksen mainosarvoa. Erityisen 
”arveluttavaksi” yleisön silmissä kantaesityksen tekee se, 
mikäli se on tehty harrastajateatterivoimin, ja käsikirjoit-
tajakin on amatööri. Esimerkiksi näistä syistä (harrastaja)
teattereissa on niin monesti helpompi tarttua ulvoviinmyl-
lärehin kuin lähteä tekemään jotain uutta ja - herra siunaa 
ja varjele - vieläpä draamallisestikin kunnianhimoista.

Ristiinan nuorisoseuran Tuuva-teatterin tämän vuoden 
kantaesitys Elias, rakastettuni osoitti sen, että myös har-
rastajateatterissa tehty kantaesitys voi olla paitsi laadukas, 
myös hyvin menestyksekäs. Ja vieläpä menestyksekäs 
draama. Olkoonkin että esitystä toki oli kevennetty paljon 
komiikalla ja vaikkapa musiikilla, mutta kyllähän näytel-
män perusvire oli varsin vakava.

Elias keräsi Ristiinan historian suurimmat yleisömäärät, 
kun se sai esityskauden aikana yhteensä 4500 katsojaa, 
joka rikkoo edellisen ennätyksen (Tankki täyteen, 2009) 
500 katsojalla.

Noihin ensimmäisen kappaleen ensiesityksen ”uhkaku-
viin” Ristiinan teatterin tekijöillä oli toki muutamakin etu-
lyöntiasema. Nuorisoseuran puheenjohtajanakin toimiva 
Tanja Puustinen-Kiljunen on jo hankkinut kannuksensa 
kirjoittajana, joten käsikirjoitustaitojen osalta luottoa var-
masit löytyi. Vaikkakin aiemmat tekstit (esimerkiksi Miehen 
tuoksu tai Rollaattorikapina) ovat olleetkin sitä perintei-
sempää, kevyempää teatteria. Toisekseen, ohjaaja Kössi 
Kanto on sekä näyttelijänä ja ohjaajana niin monissa lie-
missä keitetty, että häneen takuulla luotettiin sekä näytte-
lijöiden että yleisön osalta.

Kolmanneksi, aihepiirin merkitystä menestykselle ei 
voida aliarvioida. Kun kyseessä on sotiin liittyvä aihe, on 
takuuvarmaa että ainakin ensimmäinen kiinnostuskyn-
nyksen ylitys tapahtuu monellakin. Elias, rakastettuni 
kun vielä käsitteli sotaa hieman poikkeuksellisesta näkö-
kulmasta, niin näytelmä osui varmasti tässäkin mielessä 
oikeaan saumaan. Tuntuu nimittäin siltä, että vasta viime 
aikoina on pystytty avoimesti keskustelemaan siitä, että 
rintamalla nähtiin muutakin kuin suurta (perinteistä) san-
karuutta ja uhrautumista. Ja siitä, että heitä, joita aiemmin 
on pidetty vain pelkureina tai pettureina, olisi varmasti 
syytä tarkastella avoimimmin mielin.

Oli tarkemmat syyt lopulta mitkä tahansa, Elias aina-
kin osoitti sen, että kesäteatteriyleisöä kiinnostaa muukin 
kuin ”hömppä”.
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Ristiinan päiväkodin 
pihassa oleva erillisra-
kennus, jossa on toi-

minut päiväkodin Keltainen 
tupa, joka koostuu 2-6-vuoti-
aista lapsista, on ollut tämän 
kesän ajan korjaustöiden al-
la. Rakennuksessa havaittiin 
keväällä vesivuotoja, joiden 
vuoksi lapsiryhmät jouduttiin 
sijoittamaan väistötiloihin en-
tisiin Ristiinan kunnan tekni-
sen toimiston tiloihin.

- Ristiinan päiväkodin 
pihassa olevan erillisraken-
nuksen kattoa on tosiaan uu-
sittu tänä kesänä. Kyseinen 
rakennus on alun perin ollut 
tasakattoinen ja se muutettiin 
nyt pulpettikattoiseksi, ker-
too Mikkelin kaupungin tila-
palveluiden kiinteistöjohtaja 
Jarkko Hyttinen.

Kyseinen ”parakki” on 
hankittu Ristiinan kunnan 
aikaan alun perin koulukes-
kuksen pihaan, jossa se toimi 
esikoulun tiloina ennen kuin 
koulukeskukselle valmis-
tui uudet esiopetuksen tilat 
vuonna 2014. Nykyiselle pai-
kalleen päiväkodin käyttöön 
rakennus siirrettiin 2014 ai-
kana.

- Muutostyön tarkoituk-
sena on estää vesivuotojen 
syntyminen jatkossa. Tasakat-
toinen peltikatto tällaisessa 
elementeistä koostuvassa ra-
kennuksessa on ollut riskira-
kenne, Hyttinen toteaa.

- Rakenteet on nyt avattu 
vesivuotojen kohdalta ja kaik-
ki kastuneet materiaalit on uu-
sittu. Samassa yhteydessä pää-
tettiin vaihtaa myös lattioiden 
muovimatot kaikkiin tiloihin, 
hän jatkaa.

Korjaustyöt valmistuvat 
syyskuun alkupuolella ja lapset 
pääsevät muuttamaan takaisin 
vielä syyskuun aikana. Kokonai-
suudessaan korjauksen kustan-
nukset ovat noin 75 000 euroa. 

Päiväkodin johtaja Jaana 
Vartiainen sanoo, että Keltai-
sen tuvan ”evakkoelämä” tek-
nisellä toimistolla on sujunut 
varsin hyvin.

- Muutto oli viikolla maa-
liskuun lopulla. Arki lähti 
sujumaan hyvin ja eri toimin-
toihin  on runsaasti tilaa. Ul-
koilutkin ovat sujuneet, ryhmä 
on tehnyt retkiä lähimaastoon 
ja myös päiväkodin pihat ovat 
olleet käytettävissä.

Niko Takala

Ristiinan päiväkodin erillisrakennus saa uuden, pulpettimalli-
sen katon. Ryhmän lapset pääsevät takaisin omiin tiloihin syys-
kuun aikana.

Remontin ajan Keltainen tupa 
on toiminut väistötiloissa 

entisen kunnan teknisen toimiston tiloissa.

Päiväkodin lisärakennuksen katto uusiksi

Viime kevättalvella 
saatiin ikävä näyte 
siitä, missä kunnossa 

Herukantien pumppaamolta 
Ristiinan jätevedenpuhdista-
molle Pökkäänlahden pohjas-
sa kulkeva paineviemäri on. 
Maaliskuun puolessa välissä 
(ks. Ristiinalainen 21.3.2019) 
viemäri nimittäin rikkoontui, 
ja Mikkelin vesilaitoksen arvi-
on mukaan noin 130 kuutiota 
jätevettä pääsi vuotamaan Sai-

maaseen ennen kuin vuoto ha-
vaittiin ja viemäri otettiin pois 
käytöstä.

Tuolloin ”ensiapuna” Ris-
tiinan kirkonkylän jätevesiä 
ajettiin Herukantien pump-
paamolta puhdistamolle säi-
liöautoilla, kunnes viemärilin-
jan vuotokohta paikallistettiin 
ja korjattiin. Nyt viemärilinjal-
le on tulossa pysyväluonteinen 
parannus, kun se uusitaan syk-
syn aikana.

- Vesilaitos uusii painevie-
märin Herukantieltä puhdis-
tamolle. Uusittavaa viemäriä 
käytetään siis Ristiinan kir-
konkylän alueen jätevesien 
johtamiseen puhdistamolle, 
kertoo Mikkelin vesilaitoksen 
johtaja Reijo Turkki.

Turkin mukaan uuden vie-
märin linjaus noudattaa ny-
kyistä viemärilinjaa.

- Uusi viemäri on entistä 
kookkaampi ja lujuudeltaan 

vesistöasennukseen riittävä. 
Viemäriputket liitetään yh-
teen hitsaamalla maalla, jonka 
jälkeen putkilinja painotetaan 
ja lasketaan pohjaan, hän sel-
ventää.

Työ on tarkoitus aloittaa 
elokuun puolivälissä ja uusi 
paineviemärilinja on valmis 
syyskuun loppuun mennessä. 
Hankkeen kustannukset ovat 
noin 300 000 euroa.

Niko Takala

Käyttöikänsä päähän tullut paineviemäri uusitaan
Mikkelin vesilaitos uusii syksyn aikana noin kahden kilomet-
rin mittaisen runkoviemärin Herukantien pumppaamolta Ris-
tiinan jätevedenpuhdistamolle. Uusi viemäri tulee olemaan 
entistä kookkaampi. Putket odottelevat jo asennusta päivä-
kodin alapuolisella ”pellolla”. 

Maaliskuun puolessa välissä paineviemäri Herukantien 
pumppaamon ja Ristiinan jäteveden puhdistamon välillä rik-
koontui. Tuolloin jätevettä ajettiin Herukantieltä puhdista-
molle säiliöautoilla kunnes vuotokohta saatiin korjattua.
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Viime sunnuntaina Ris-
tiinan kesäteatterin 
Linnankorvan näyttä-

mölle saapuneet saivat oikein 
olan takaa vastinetta rahoil-
leen. Monissa liemissä keitetty 
näyttelijä Ilkka Heiskanen 
kävi esittämässä Juhani Pelto-
sen legendaarisiin teksteihin 
perustuvan monologin Elmo, 
ja jälki oli juuri niin hyvää kuin 
Heiskaselta uskalsi toivoakin.

Näytelmän itse ohjannut 
ja dramatisoinut Heiskanen 
vastasi kaikista näytelmän 
noin kymmenkunnasta roo-
lista, joista suurimman osan 
suusta tekstiä tuli kuin am-
muksia konekiväärin piipusta.  
Ehkäpä huikeimpana esimerk-
kinä Yleisradion Immon ja 
Lylyn selostukset Elmon kaik-

kivoipaisista urheilusuorituk-
sista - lajissa kuin lajissa… 

Elmo kertoo Kainalniemen 
kylään syntyvästä pojasta, jolla 
heti syntyessään on viisi pyö-
rylää päässään. Ja joka pastorin 
päihtymyksestä johtuen on 
kastetilaisuudessa saada ni-
mekseen Tappio…. Elmo ei ole 
ihan niin kuin muut, hän viehät-
tyy jo nuorena filosofian poh-
diskeluun ja omenanviljelyyn. 
Etenkin hän viehättyy, ei vaan 
päättömästi rakastuu, Aliisaan, 
joka ratsastaa häntä vastaan 
eräänä kevättalven aamuna.  
Aliisaa ei kuitenkaan enää näy, 
joten lemmentuskia kokeva 
Elmo lähtee merille, ja samalla 
reissulla tulee toteamaan myös 
olevansa urheilussa täysin yli-
vertainen. Niinpä edessä on 

unohtumattomia, sankariseik-
kailuja ympäri maailmaa (val-
mentaja Reijo ”Rymy” Petkel-
strömin kanssa), jotka tekevät 
Elmosta Suomen kansan ra-
kastaman supersankarin.

Vaikka näistä seikkailuista 
kerrotaankin varsin komedi-
allisin ja hersyvin sanankään-
tein (Heiskasen esityksessäkin 
saatiin nauraa oikein kunnol-
la), on Elmon hahmo ja ta-
rina myös syvästi traaginen.  
Hän itse kun ei vaikuta olevan 
urheilumenestyksestä mil-
länsäkään, enemmän kiehtoo 
pohdiskelu, piipun polttelu, 
omenoiden viljely ja - ennen 
kaikkea - Aliisa sekä rakkaus 
tähän. Syvällisempi puoli tari-
naa korostuu näytelmän lop-
pua kohden. 

”Suu saa käydä”
Kun esityksen jälkeen mainit-
sen Heiskaselle, että olipas se 
melkoista tykitystä, niin hän 
ynnäilee, että väliaikoineen pa-
ri tuntia kestävässä näytelmäs-
sä on tekstiä 50 A4-liuskaa.

- Että kyllähän siinä suu saa 
käydä! Ystävä ja kollega Aake 
Kalliala totesi Elmosta että 

tässähän mennään ihan Singe-
rin tahtiin, Heiskanen hymäh-
tää.

Elmoa hän on esittänyt 
viime vuoden lokakuusta 
saakka. Syksyllä tulee tästä 
näytelmästä taukoa, mutta ke-
väällä jälleen palataan Kainal-
niemen tunnelmiin. Kuinka 
näin valtavasti tekstiä sisältä-
vä näytelmä pysyy muistissa 
tauon jälkeen?

- Kyllä se vaan pysyy, kun 
tietää että tämän pariin vielä 
palataan. Esimerkiksi Leningin 
(monologi, jota Heiskanen 
kävi esittämässä Ristiinassa 
keväällä 2017) kanssa oli tilan-
ne, jossa lähdin esittämään sitä 
puolentoista vuoden tauon jäl-
keen. Niin se vaan sieltä rupesi 
tulemaan!

- Tv- ja elokuvatöiden kans-
sa on täysin toisin. Ne replat 
kun saa filmille talteen lausut-
tua niin ne unohtuu saman 
tien pois! freelance-näyttelijä-
nä jo vuodesta 1990 toiminut 
Heiskanen nauraa.

Monologit ovat viehät-
täneet miestä heti näytteli-
jäuransa alusta saakka. Hän 
pääsi teatterikorkeakouluun 
vuonna 1981, ja teki ensim-
mäistä monologiaan jo kahta 
vuotta myöhemmin. Tälläkin 
hetkellä ohjelmistossa on mo-
nologeja.

- Ehkä se on johtunut siitä, 
että minä pidän haasteista, ja 
muut ihmiset eivät pidä mi-
nusta!

Raskasta mutta 
palkitsevaa

Vakavammin pohtien Heiska-
nen sanoo monologien olevan 
varsin vaativia, mutta toisaalta 
myös äärimmäisen palkitsevia.

- Onhan nämä fyysisesti - jo 
äänenkäytön kannaltakin - to-
si raskaita. Mutta se henkinen 
palkinto on vastaavasti sitten 
hirmuisen hieno, kun saa näy-
töksen onnistuneesti vietyä läpi 
ja näkee että yleisö on tykännyt.

- Esimerkiksi tämä Elmo on 
kyllä sen verran rankka, että ei 
tätä voisi pidempiä pätkiä pe-
räkkäisinä päivinä esittää. Eh-
kä rajuin kokemus itselläni on, 
kun tein Ruotsissa sellaisen 
kuukauden kiertueen, jona ai-
kana esitin Veikko Huovisen  

tekstejä 25 päivänä. Eihän siinä 
ollut enää mitään järkeä, kun 
matkustamistakin oli niin paljon.

Matkustamista tulee free-
lance-tekijälle pakostakin. Ko-
vimpina vuosina Heiskanen 
sanoo ajaneensa noin 60  000 
kilometriä töiden perässä. 
Toisaalta hän muistuttaa naut-
tivansa työstään, myös esiinty-
misestä tällaisilla pienemmillä 
paikkakunnilla.

- Tiedän kyllä että eivät 
kaikki tätä tee. Itselleni tietyn-
lainen keikkajätkän touhu on 
kuitenkin luontevaa.

Monologien lisäksi Heiskas-
ta pääsee näkemään esimerkik-
si televisiossa Kummelin uusis-
sa Kontio & Parmas -sarjassa.

- Yksi toinenkin tv-juttu on 
tulossa, mutta sitä ei ihan vielä 
voi kertoa, se julkistetaan ihan 
lähiaikoina. Ja elokuvapuolel-
lakin on viritelmiä, mutta ne 
on aina niin pitkässä viivassa 
että yhtään ei voi tietää etenee-
kö ne lopulta valmiiksi saakka.

Ristiinasta Heiskanen 
suuntasi kuitenkin kohti Hel-
sinkiä. Tämän viikon tiistaina 
odotti Elmon esitys Tampe-
reen teatterikesässä ja keski-
viikkona ohjelmassa oli kuva-
uksia. Kiireitä piisaa.

- Ainakin joulukuuhun asti, 
johon on töitä sovittuna. Ensi 
keväälle ei mitään. Se on tätä 
vapaan taiteilijan arkea!

Niko Takala

Huikea Heiskanen Elmona
Keikkatyöläinen ajaa jopa 60 000 kilometriä vuodessa töiden perässä

Ilkka Heiskasen Elmo oli var-
sin vauhdikas ja ilmeikäs 
monologi tuosta Juhani Pel-
tosen kehittelemästä urhei-
lusankarista. Esitys nähtiin 
Linnankorvan näyttämöllä 
viime sunnuntaina.

Tämän vuoden Ristii-
nan kesäteatteriesi-
tys Elias, rakastettuni 

rikkoi paikallisen katsojaen-
nätyksen. Tanja Puustinen-
Kiljusen kirjoittamaa ja Kössi 
Kannon ohjaamaa Eliasta kävi 
katsomassa upeasti noin 4500 
katsojaa 15 esityksessä. Tekee 
siis esitystä kohden keskimää-
rin 300 katsojaa. Edellinen 
ennätys oli 4000 katsojaa, jo-
ka oli samalla näytösmäärällä 
pyörinyt Tankki täyteen vuo-
delta 2009.

- Muutenhan nämä eri vuo-
sien katsojamäärät eivät ole 
ihan vertailukelpoisia kun on 
tuo näytösmäärä vaihdellut. 
Mutta totta kai olemme hir-
muisen onnellisia ja tyytyväi-
siä siitä, että esitys veti hyvin 
yleisöä, iloitsee esityksen tuot-
taneen Ristiinan Nuorisoseu-
ran puheenjohtaja Puustinen-
Kiljunen.

Hän kertoo, että myös näy-
telmästä saatu positiivinen, 
koskettavakin, palaute on läm-
mittänyt tekijöitä.

- Aihe on herättänyt ihmi-
sissä keskustelua ja ajatuksia 
sekä halua hakea aiheesta yhä 
enemmän tietoa. Ja nämähän 
ovat ainakin minusta yksiä 
tärkeitä taiteen tekemisen tar-
koituksia.

Elias, rakastettuni kertoi 
Eliaksen (Vesa Partanen) ja 
Sylvin (Sanni Antinniemi ja 
Päivi Orava) rakkaustarinaa 
kahdella eri aikatasolla. Toi-
saalla mennään sotavuosissa, 
joiden aikana he rakastuvat, 
toinen kerronnan aikataso löy-
tyy Sylvin luota, kun hän muis-
telee menneitä vanhainkodissa 
pääosin lapsenlapselleen. 
Paitsi rakkaustarina, Eliaksen 
tarinassa on oleellista myös se, 
että se käsittelee sitä - edelleen 
osin myyttiä - että kaikkien 

mieli ei pysynyt rintamalla 
ehjänä. Kaikista ei ollut niihin 
paljon puhuttuihin suuriin 
sankaritekoihin.

Ennätysyleisö on tietenkin 
hieno asia, ja se mahdollistaa 
nuorisoseuran panostuksen 
teatteriin jatkossakin.

- Mutta tuohan tällainen 
menestys tietysti vähän painei-
takin siitä, että mitä tehdään 
ensi kesänä. Tuossa oli jo yksi 
ehdokas tarjolla mutta hylät-
tiin lopulta se.

- Melko varmasti jotain ke-
vyempää joka tapauksessa on 
ensi kesänä ohjelmassa, emme 
lähde mitään ”Elias kakkosta” 
tekemään! Puustinen-Kilju-
nen vakuuttaa.

Paitsi taiteellisia, myös 
käytännön tason uudistuksia 
ensi vuoteen on jo pohdittu. 
Esimerkiksi katsomon alim-
maisen rivin eteen on tarkoi-
tus tehdä yksi paikkarivi lisää, 

joka tuo katsomoon noin 50 
lisäpaikkaan.

- Ja paljon tuli palautetta 
siitä, että nettilippukaupan 
paikkakartta olisi voinut olla 
selkeämpi. Se tullaan korjaa-
maan ensi vuoteen. Ja onhan 
tässä monenlaista pienempää 
suunnitteilla.

Nyt on joka tapauksessa 
Eliakselle heitetty hyvästit.  
Puvusto - esityksessä käytet-
tyine aseineen - on palautettu 
Säkylään, josta se oli lainassa.

- Siinäpä sitä olisi ollut 
selittelemistä jos olisi poliisi 
pysäyttänyt matkalla. Minulla 
oli autossa lapset, ja sitten ta-
kakontissa seitsemän kivääriä! 
Puustinen-Kiljunen nauraa.

Niko Takala

4500 näki Eliaksen

Elias, rakastettuni oli suuri yleisömenestys. Sen kävi katso-
massa 4500 henkilöä. Nuorena Sylvinä Sanni Antinniemi ja 
Eliaksena Vesa Partanen.
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Tämä kesä on ristii-
nalaiselle kirjailijalle 
Helena Warikselle 

varsin vilkas. Häneltä nimit-
täin julkaistiin alkukesästä 
täysin aiemmasta tuotannosta 
tyylillisesti poikennut Nuor-
gamin vettä (Like), joka on 
eräänlainen road movie kir-
jamuodossa, veijariromaani. 
Nyt on aika palata niin sanot-
tuun omaan tyylilajiin, kun 
Wariksen dystooppisen Kone-
trilogian päättävä teos Jäänvar-
tija on juuri nähnyt päivänva-
lon Otavan julkaisemana.

Kirja jatkaa Linnunsitojan 
ja Vedenkehrääjän aloittamaa 
tarinaa tulevaisuudesta, jossa 
moneen maailman kolkkaan 
on asennettu Koneet huolehti-
maan ja vartioimaan ihmisten 
elämää. Jäänvartijan aikaan 
ihmisten vastarinta on kukis-
tettu, mutta salatun radiovies-

tin nappaaminen suistaa (taas) 
kaiken raiteiltaan. Thom saa 
selville, että mantereiden tila 
on kaikkea muuta kuin vakaa. 
Kun kaaos leviää, Thomin seu-
rue suuntaa asumattomaan 
pohjoiseen. Aiemmin esimer-
kiksi rutikuivilla ja kuumilla 
alueilla liikkunut seikkailu siir-
tyy pohjoisnavalle.

- Itsellä on pää melkoisen 
tyhjä tämän kirjan osalta, kun 
sen valmistumisesta on jo mel-
koisesti aikaa. Tässä on nyt ol-
lut niin tiiviisti tekemistä tuon 
äänikirjan osalta, joka sekin 
ilmestyy jo parin kuukauden 
päästä! kirjailija itse naurahtaa.

- Mutta onhan tässä kir-
jasarjassa paljon ajankohtai-
suuksia, varsinkin ilmaston-
muutoksen ja pakolaisten 
osalta.

Niin, Wariksen vuosi jat-
kuu myös näiden julkaisujen 

jäljiltä kiireisenä. Äänikirja jul-
kaistaan loppuvuodesta, ja hel-
mikuussa 2020 on lastenkirja-
sarjan aloitus, jonka toinen osa 
julkaistaan syyskuussa 2020. 
Wariksen työskentelyn kirjaili-
jana tällä hetkellä mahdollistaa 
kulttuurirahaston kokovuoti-
nen työskentelyapuraha.

Niko Takala

Jäänvartija päättää Wariksen ”Kone-trilogian”

Jäänvartija 
on ristiinalaiselta 

Helena Warikselta 
jo toinen tämän kesän 

aikana julkaistava kirja. 
Parhaillaan hän työskentelee 

loppuvuodesta julkaistavan 
äänikirjan parissa.

Tämän viikon tiistaina 
varmasti useampi-
kin ristiinalainen (ja 

ohikulkija) huomasi suuren 
savupatsaan Haikolan kylän 
suunnalta. Kyseessä ei ollut 
metsäpalo, vaan ennalta suun-
niteltu metsänhoidollinen toi-
menpide, eli kulotus. Kulotus 
on perinteinen metsänuudista-
misen keino, jota tosin nykyisin 
käytetään melko harvoin.

- Ei meillä näitä kohteita 
nykyisin ole joka vuosi ol-
lut. Olisiko kolmen, neljän 
vuoden välein tässä omissa 
nurkissa ollut, tuumaili tiis-
tain kulotuksesta vastanneen 
metsänhoitoyhdistys Mänty-
Saimaan metsäasiantuntija 
Tuomo Kontinen.

- Kulotukseen sopivaan 
kohteeseen ja sen valintaan 
vaikuttaa esimerkiksi sijainti. 
Tämähän oli hyvä paikka kun 
joka puolella on peltoja sekä 
palstan kuvio selkeä, tällainen 
hieman ympyräinen.

Kulotus tehtiin Pitäjän-
suon vierellä olleella metsä-
palstalla, jossa on aiemmin 
tehty hakkuut.

- Tässä oli melkoisen 
vanhaa metsää, jossa alkoi-
vat männyt kuolla pystyyn.  

Niinpä ne siitä hakattiin ja sit-
ten tuli puheeksi metsänuudis-
tuskeinona tämä kulotus, ker-
tailee metsänomistaja Esko 
Valkonen.

Kulotus tehdään aina kui-
vaan aikaan, jolloin tietenkin 
on aina olemassa myös met-
säpalon vaara. Kulotuksesta 
tuleekin tehdä aina etukäteen 
viranomaisille ilmoitus, jossa 
selviää esimerkiksi mukana 
olevien henkilöiden määrä, 
pelastussuunnitelma, käytettä-
vissä olevat sammutusvälineet 
ja niin edelleen. 

- Ja tämä kulotushan oli 
myös Kemera-kohde, jossa on 
sitten omat vaatimuksensa, 
Kontinen lisää.

Hän kertoo, että metsän uu-
distaminen tässä kohteessa jat-
kuu mitä todennäköisemmin 
männyn siementen kylvämi-
sellä. Ja vaikka heti kulotuksen 
jälkeen maisema kohteessa on 
jopa aavistuksen apokalypti-
nen, ei menee kauaakaan, kun 
alueella jo vihertää kummasti.

- Ja vuoden päästä esimer-
kiksi horsmaa kasvaa jo paljon. 
Ja koivuhan se on puulaji, joka 
luonnostaan helposti poltet-
tuun kohteeseen lähtee kasva-
maan.

Metsänhoitoyhdistyksen 
nettisivuilla kerrotaan kulo-
tuksesta seuraavaa: Kulotus pa-
rantaa kasvupaikan ravinne- ja 
lämpöoloja. Onnistuneessa ku-
lotuksessa poltetaan suurin osa 
hakkuutähteistä ja osa humus-
kerroksesta. Hakkuutähteisiin 
ja humuskerrokseen sitoutuneet 
ravinteet vapautuvat kasvien 
käyttöön ja maan happamuus 
vähenee jopa vuosikymmeniksi. 
Lämpöä eristävä humuskerros 
ohenee ja maan lämpöolot pa-
ranevat. Pintakasvillisuuden 
kilpailu vähenee muutamaksi 
vuodeksi kulotuksen jälkeen. 

Metsänviljelytyö helpottuu, 
kun työskentelyä haittaavat 
hakkuutähteet on poltettu. 
Perinteisen uudistusalan ku-
lotuksen lisäksi tehdään myös 
ennallistamispolttoja ja sääs-
töpuuryhmien polttoja. Nämä 
tähtäävät pelkästään luonnon 
monimuotoisuuden lisäämiseen 
tuottamalla palossa vaurioitu-
nutta puuta. Poltoilla pyritään 
mukailemaan metsän luontais-
ta kiertokulkua.

Niko Takala

Kulotus on perinteinen keino metsänuudistamiseen

Kulotuksen kohteena ollut palsta oli hyvin kulotukseen sovel-
tuva, metsäsaareketta kun ympäröi joka puolelta pellot, joten 
tulen hallinta oli melko vaivatonta.

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan Tuula Hietanen ja Tuomo Kontinen sytyttämässä hakkuutähteitä tiistaina suoritetussa 
metsän kulotuksessa Haikolan kylällä.

Kulotuksen jälkeen kohteessa on jopa ”maailmanlopun maise-
maa”, mutta ei mene pitkääkään, kun maapohja vihertää taas.
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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
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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.

Lomalla elokuun loppuun
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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   8.8.   Oskarinleike  L 
Kasvismakaronipaistos  L,  Jauhelihakeitto  L 

Pe  9.8.  Vossikanleike  L 
Juustoinen kasvispaistos  L,  Kana-kookoskeitto  L,G,M

La   10.8.  Suljettu   
Su   11.8.  Porsaanleike Choron  L, Kinkkupasta  L, Sienikeitto  L 
Ma   12.8.  Metsästäjänleike  L 

Kasvis-makaronipaistos L,  Jauhelihakeitto  L,G,M
Ti  13.8.  Fileepihvi   L,G    

Juuresraastepihvit  L,G, Kana-kookoskeitto  L,G,M 
Ke   14.8. Saaran porsaanleike  L 

Mantelikala  L,  Parsakaalikeitto  L,G   
To   15.8.  Jauhelihapihvi  L,G    

Juustoinen kasvispaistos L,G,  Papu-pekonikeitto  L, G

Seurat toimivat -palstalla 
julkaistaan maksuttomasti 

seurojen ja yhdistysten sisäisistä 
tapahtumista kertovia tiedotuksia. 

Ei kuitenkaan kaupallisia 
eikä vuosikokousilmoituksia.

su 11.8.
 Heikki
 Koskelo
&Taivaankaari

18-22.30

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

Järjestäjä:

Liput 12€

Majoitus Löydön Kartanossa

su 18.8. Matti ja Teppo & Horizone

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla 
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  12.8. - 1 8 . 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  Koskenlaskijan kalakeitto l,g , Jauhelihamureke l, Maksa-
pekonikastike l,g. Keitetyt perunat, puolukka, pikku porkkanat. 
Herukkakiisseli

Ti  Tuhti kanakeitto l,g. Piparjuurisilakat l,g, Nakkikastike l,g.  
Keitetyt perunat, porkkanaviipaleet. Vadelmakiisseli

Ke  Metsäsienikeitto l,g, Savulohikiusaus l,g, Possu-kaalipata l,g. 
Keitetyt perunat, vihannesmix. Sekamarjakiisseli

To  Hernekeitto m,g, Makkarapihvit l,g,  Kanawokki l.  
Keitetyt perunat, parsakaali-porkkana.  Mansikkakiisseli

Pe  Kermainen lohikeitto l,g,  Tirripaisti m,g,  Lihapullat kermakas-
tikkeessa l,g. Keitetyt perunat, vihannesmix. Kuningatarkiisseli 

La   Tomaattikeitto l,g, Possun suikalekastike l,g, Bearnaise broileri l,g. 
Keitetyt perunat, riisi, lämmin kasvis. Kiisseli

Su  Savuporo-juustokeitto l,g, Välimeren kala l,g, Karamellisoitu 
possu m,g. Keitetyt perunat, rakuunaporkkanat. Kiisseli

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
Su 11.8. klo 10 Messu kirkossa, konfirmaatio.  
P. Palm, Stenlund. Kahvit

Kuolleet
Simo Juhani Martikainen 78 v.

Halpa kaksio 56 m2 Pellos-
niemessä, Kallioharjuntie 5, 
toinen kerros. Olohuoneesta 
ja keittiöstä Saimaa näkymä. 
Vapaa. Hoitovastike 280 €/kk,  
pääomavastike 124 €/kk.  
Yhtiölainaa noin 13.400 €. 
Hintapyynti 1.900 € /tarjous. 
Vaihdossa käy auto tai vene. 
Myös vaihto yksiöön Lappeen-
rannasta, jolloin annan välira-
haa. Puhelin 040-5545227.

pe 9.8. klo 19.00

Otteluisäntä:

Kaakon Kolmosta Ristiinan urheilukentällä

vs                    

Tervetuloa kannustamaan!      Otteluohjelma 3€               Kioski  .  

Tmi 
HJ AHONEN

(Imatra)
Edustus IPS

VihkonTila
NINA’S   
ERIKOISTAKSI- 
PALVELUT OY

Ristiinan senioriryhmät Kyyhkylässä 

Vesijumpparyhmä 
maanantaisin syksy 2019:
2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.2019
Lähtö Ristiinan entiseltä torilta (terveysaseman edestä) klo 9.30.
Paluukyyti lähtee Kyyhkylästä klo 12.45.
Omavastuu on 17€/henkilö/kerta, sisältäen kuljetuksen,  
ohjatun vesivoimistelun, saunan, uinnin ja lounaan.

Liikuntaryhmä 
keskiviikkoisin klo 13-16  
ajalla 4.9.-11.12.2019. 
Lähtö Ristiinan entiseltä torilta (terveysaseman edestä) klo 12.30.
Paluukyyti lähtee Kyyhkylästä klo 16.15. Omavastuu on 11 €/ 
osallistuja/ kerta, sisältäen kuljetuksen, liikuntaryhmien ohjauksen
sekä saunan ja uinnin. Osallistumismaksun maksaa kukin osallistuja
Kyyhkylän vastaanottoon. Ei ennakkoilmoittautumista.
Tiedustelut:
Kotihoidon esimies Sanna Tähkäpää puh. 040 3598480

Poliisi tiedottaa, että 
Ristiinassa oli murtau-
duttu viime lauantain 

ja sunnuntain välisenä yönä 
kahteen eri yritykseen.

Brahentiellä sijaitsevaan 
pizzeriaan oli menty välival-
loin sisälle sunnuntain puo-
lella. Ravintolasta oli anas-
tettu omaisuutta. Samoihin 
aikoihin oli murtauduttu myös 

Ristiinan Huumontiellä sijait-
sevaan autokorjaamoon, mistä 
oli niin ikään anastettu omai-
suutta.

Poliisi pyytää rikoksiin liit-
tyviä havaintoja ja muita vih-
jeitä sähköpostiosoitteeseen 
vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi 
tai vihjepuhelimen numeroon 
029 5415 232.

Puskinsalossa, aavistuk-
sen Ristiinasta Puu-
malan puolelle, paloi 

maanantai-iltana noin satane-
liöinen asuinrakennus, josta 
tuli levisi myös maastoon, jota 
ehti palaa noin 1,5 hehtaaria 
ennen kuin palo saatiin hal-
lintaan. Pelastuslaitos sai hä-
lytyksen paikalle noin 19.15, 
ja paikalle lähetettiin pelastus-
henkilöstöä Mikkelin, Mikke-
lin VPK:n, Anttolan, Ristiinan 
ja Puumalan paloasemilta.

Pelastuslaitoksen tiedot-
teen mukaan talon asukkaat 

olivat saunomassa, jolloin 
he huomasivat talon katolla 
olevan pressun palavan. Palo 
levisi kattorakenteiden kautta 
koko rakennukseen ja raken-
nuksesta viereiseen metsään. 
Pelastuslaitoksen ensimmäi-
sen yksikön tullessa paikalle 
talo oli jo tuhoutunut koko-
naan. Pelastuslaitos sai suojel-
tua talon lähellä olevat aitan ja 
autokatoksen tulelta. Raken-
nuksen rauniot ja maastopalo 
saatiin sammumaan, mutta 
jälkisammutus jatkui vielä pit-
källe yöhön.

Viime perjantain ja lau-
antain välisenä yönä 
Ristiinassa Ketve-

leentiellä tuhoutui tulipalos-
sa sauna. Saunarakennus oli 
pelastuslaitoksen tiedotteen 
mukaan syttynyt tuntematto-
masta syystä palamaan. Tapah-
tumahetkellä rakennuksessa ei 
ollut ihmisiä, vaan kylpeminen 

oli lopetettu noin puoli tuntia 
aikaisemmin. Noin 20-neliöi-
nen rakennus tuhoutui palossa 
täysin ja palo levisi myös muu-
taman neliön alueelle maas-
toon. Pelastuslaitos sammutti 
palon ja kasteli ympäröivän 
maaston palon leviämisen es-
tämiseksi.

Niko Takala

Eläkeliitto Ristiina Keilaa-
minen alkaa ti 13.8. jatkuen 
joka toinen tiistai. Kokoon-
tuminen S-marketin Mäki-
tien puoleisessa päädyssä 
klo 11.15. Sieltä lähdemme 
kimppakyydein keilahal-
lille Mikkeliin. Keilaamme 
12.00-13.30. Tarkempia 
tietoja ja sitova ilmoittau-
tuminen Sirpa Muhoselle  
044 535 6486. Keilaami-
sessa on ideaa!

Kaksi murtoa 
viikonloppuna

Puskinsalossa paloi 
asuinrakennus ja metsää

Ketveleentiellä 
paloi sauna

Mikko Kivisen ja 
Tapio Liinojan 
käsikirjoittama ja 

Mikko Kivisen ohjaama Elä-
mä janottaa –maalaiskomedia 
toi kiitettävän määrän katsojia 
(11  333) Mikkelin Naisvuo-
ren kesäteatteriin, kerrotaan 
Mikkelin teatterilta. Yleisöltä 
paljon positiivista palautetta 
saaneen esityksen pääosassa 
loisti Helsingin kaupungin-
teatterissa kannuksensa ke-
rännyt Petrus Kähkönen. 
Kähkösen lisäksi lavalla näh-
tiin Mikkelin Teatterin omista 
näyttelijöistä Aapo Oranen, 
Tuuli  Anikari, Marjaana 

Viitanen ja  Vintte  Viitanen 
sekä  avustajina joukko paikal-
lisia nuoria.

Kesän säät toivat omat 
haasteensa niin helteen kuin 
myös viiman muodossa, mutta 
siitä huolimatta Elämä janot-
taa ylitti sille asetetun kävijä-
määrätavoitteen.

- Pääsimme tavoitteeseem-
me ja vielä ylitimme sen, mi-
kä on erittäin hyvä asia. Olen 
iloinen myös siitä, että kat-
sojaluvut ovat parantuneet 
edeltävästä  kesästä, Mikke-
lin  Teatterin johtaja Aleksan-
der Anria kommentoi. 

Elämä janottaa  
sai yli 11 000 katsojaa
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Kaikki 
rakentaminen 

saneeraus ja LVI.
020 735 1010

K olmas kausi Kaa-
kon Kolmosessa toi 
Ristiinan Pallolle 

ensimmäisen pisteen paikal-
lisvastustaja Savilahden Ur-
heilijoista. Viime viikon keski-
viikkona Rantakylän nurmella 
Mikkelissä pelattu ottelu päättyi 
pistejakoon tuloksen 1-1 (1-0) 
myötä. Tänä vuonna kevätkier-
roksen peli päättyi tappioon, 
eikä aiemminkaan ole ollut 
RiPa:lla helppoa, kun kausilla 
2018 sekä 2017 molemmat Sa-
vU -kohtaamiset päättyivät mik-
keliläisryhmän voittoihin.

Tällä kertaa RiPa:lla oli var-
sin hyvät mahdollisuudet täy-
teenkin pistepottiin, sen verran 
paljon joukkue sai luotua maali-
paikkoja pelissä, jossa kummal-
lakin joukkueella oli omat etsik-
koaikansa. Ristiinalaiset saivat 
kyllä pelivälineen aivan pelin 
loppuminuuteilla SavU:n 
verkkoon 1-1 tilanteessa, mut-
ta tilanteessa pallon maaliin 
laukonut Otto Liikanen oli 
aavistuksen paitsion puolella, 
joten osumaa ei hyväksytty.

Maalinteon pelissä aloitti 
SavU:n Mikko Mutka, kun 
hän pääsi karkumatkalle Nii-
la Forsellin syötöstä. Mutka 
nosti pelivälineen yli RiPa-
vahti Riku Piispan, ja näin 
kotijoukkue meni 1-0 joh-
toon. RiPa:sta maalintekopai-
koille pääsivät muun muassa 
Ahmed Hassane, Miikka Oi-
nonen, Joonas Heinikainen, 
Mehdi Mohammadi ja Mar-
kus Brusila. Laukaukset vain 
joko ”jäivät piippuun”, viuhui-
vat maalin yli ja ohi tai SavU:n 
maalivahti Mikko Lahikai-
nen ehti pelastuksiin. Näin 
tauolle mentiin 1-0 lukemissa.

Toista puoliaikaa oli pelat-
tu vajaa varttitunti, kun RiPa 
sai vapaapotkun varsin hyvältä 
”tontilta”, muutaman metrin 
päästä rangaistusalueen rajaa. 
Pallon taakse asettui Miikka 
Oinonen, joka kova laukaus 
meni kuitenkin selvästi yli. 
Liekö mies tästä sisuuntui, 
kun hetkeä myöhemmin hä-
nelle avautui maalintekopaik-
ka puolittaiseen läpiajoon. 

Tällä kertaa terävä laukaus 
suuntautui oikein, eikä Lahi-
kaisella ollut mahdollisuuksia 
torjua vetoa. 

Loppua kohden RiPalla 
oli muutamia hyviä tilanteita 
- kuten jo tuo alussa mainittu 
Liikasen ”maali” - mutta niitä 

ei onnistuttu maalin arvoi-
sesti hyödyntämään. Toisaal-
ta myös oranssipaidat saivat 
muutaman hyvän paikan, mut-
ta ristiinalaisten onneksi esi-
merkiksi Jesse Paasosen pari 
hyvää paikkaa tuhriintuivat 
epäonnistuneisiin laukauksiin.

Pelejään RiPa jatkaa huo-
menna perjantaina, kun Ris-
tiinan urheilukentälle saapuu 
vieraaksi Edustus IPS Imatral-
ta. IPS on sarjataulukossa nel-
jäntenä 24 pisteellä, RiPalla on 
plakkarissa 21 pistettä ja kuu-
des sija. Ottelu alkaa klo 19.

Kaakon Kolmosen jalkapalloa 
RiPa - Edustus IPS Ristiinan ur-
heilukentällä pe 9.8. klo 19.00.

Niko Takala

RiPa nappasi ensimmäisen pisteen SavU:lta

Tästä tilanteesta RiPan Otto Liikanen (vas.) laukoi pallon verkon perukoille, mutta maali hylättiin niukasti paitsiona. Niinpä 
pisteet jaettiin SavU-RiPa -pelissä maalein 1-1.

Mikkelin Kissojen 
P20 (ent. A-juni-
orit, 1999-2001 

-syntyneet) -joukkue on pe-
lannut kesän ajan kotiotte-
lunsa Ristiinan urheilukentän 
nurmella. Ja hyvin ottelut ovat 
siinä mielessä sujuneetkin, 
että yhtään kertaa Ristiinan 
kentältä eivät punapaitaiset 
ole poistuneet tappio nis-
kassaan. Viime sunnuntaina 
Kissa-nuoret saalistivat pai-
kallisvastustaja MP:ltä yhden 
pisteen, kun ottelu P20 -sar-
jan Ykkösessä päättyi luke-
miin 1-1 (1-1).

Ristiinaan Mikkelin Kis-
sojen joukkueen on tuonut 
etenkin se, että sen riveissä on 
mukana runsaasti ristiinalaisia 
poikia. Sunnuntain pelissä-
kin kentällä viiletti kaikkiaan 
kuusi ”kreivikuntalaista”, kun 
mukana nähtiin Valtteri Lei-
nonen (joukkueen kapteeni),  
Sauli Suutari, Santeri Suutari, 
Sutthirak Tama, Eetu Eronen 
ja Väinö Matilainen.

- Ristiinalaiset pelaajat oli-
vat suuri syy että Ristiinassa 
ollaan pelattu. Ja nyt kun ei 
olla täällä hävitty, niin vai-

keahan sitä kenttää on lähteä 
enää vaihtamaankaan! nau-
rahtaa joukkueen valmentaja 
Tommi Ekmark.

Ekmark näki sunnuntain 
pelin kokonaisuutena hyvänä 
taisteluna Kissalaumalta.

- Näki että laitettiin kaikki 
likoon. Eka puoliaika oltiin 
huomattavasti parempia ja 
meidän taktiikka toimi hyvin. 

Toisella puoliajalla en tiedä 
rupesiko kolmen pelin viikko 
jo painamaan vai mikä, mut-
ta kun ei jaksettu enää tehdä 
työtä yhtä hyvin kuin ekalla, 
niin jouduttiin ottamaan välil-
lä vähän vastaan.

Ottelun loppu olikin mel-
ko vahvaa MP:n painostusta, 
mutta MiKi -maali varjeltui 
tiukan puolustamisen myötä.

- Jäi hyvä maku pelistä ja 
näytettiin että ansaitaan täysin 
paikkamme sarjan kärkipääs-
sä, eikä puheet neljän jouk-
koon pääsemisestä ole tuulesta 
temmattuja, Ekmark tuumai-
lee.

Niko Takala

MiKi:n nuoret pelaa Ristiinassa

MiKi:n P20 -joukkue on vahvasti ristiinalainen. Sunnuntaina pelissä kentällä vauhdissa ristii-
nalaisista Eetu Eronen (vas.), Valtteri Leinonen, Santeri Suutari ja Sauli Suutari. Heidän lisäk-
seen joukkueessa oli mukana myös ristiinalaiset Sutthirak Tama ja Väinö Matilainen.

Valtteri Leinonen on juuri ampunut MiKi:n tasoituksen rank-
karista. Sauli Suutari kiirehtii onnittelemaan.


