
Tämän vuoden aika-
na ollaan koostettu 
kehittämisohjelmaa 

Mikkelin matkailussa. Erityi-
senä kohteena on ollut luon-
tomatkailu, johon liittyen 
Anttolan luonnonkeskus ja 
Astuvansalmen kalliotaide-
keskuksen mukaan saaminen 
matkailun kärkikohteiksi ovat 
olleet ykköskohteita. Nyt 
suunnitelma kehittämisohjel-
mineen on viimeisiä silauksia 
vaille valmis.

Mikkelin kehittämisyhtiö 
Miksei Oy:n matkailujohtaja 
Maisa Häkkinen ja suun-
nitelmaa tekemässä olleen 
FlowHouse Oy:n toimitus-
johtaja Jouni Kärkkäinen 
esittelivät suunnitelman pää-
piirteitä Mikkelin päättäjille ja 

virkajohdolle maanantaisessa 
valtuustoseminaarissa. Yhte-
nä tärkeänä asiana nousi esiin 
se, että varsinainen myytävät 
”tuotteet”, eli Saimaa, erilaiset 
luontoretket ja esimerkiksi 
juuri Astuvansalmen kallio-
maalaukset ovat jo olemassa. 
Seuraavaksi ne pitäisi pystyä 
tuotteistamaan niin, että os-
tettavuus paranisi. Eli että esi-
merkiksi - ja erityisesti - kan-
sainvälinen turisti pystyisi jo 
kotona helposti reissua suun-
nitellessaan ostamaan mat-
kaansa tietyt kohdevierailut, 
kuljetuksineen, opastuksineen 
ja muine palveluineen.

- Meillähän on tässä se 
erinomainen tilanne, että ei 
tarvitse lähteä liikkeelle mil-
lään sellaisella jättimäisellä 

investoinnilla johonkin raken-
nukseen. Nyt mennään tämä 
tuote edellä, sitä on vain saa-
tava entistä paremmin tarjolle 
ja uudenlaisia, eri palveluja 
yhdistäviä paketteja tarjolle, 
tuumailivat Häkkinen ja Kärk-
käinen esittelytilaisuuden jäl-
keen.

Häkkinen korosti erityises-
ti sitä, että koko Saimaan alu-
een matkailua on pystyttävä 
jatkossa myymään ulkomail-
le entistä enemmän yhtenä 
markkina-alueena tai jopa pa-
kettina.

- Kyllä minun mielestäni 
esimerkiksi Saimaan kierto-
ajelu on ehkä kaikkein poten-
tiaalisin tuote, jota alueemme 
osalta voidaan lähteä tarjoa-
maan.

Myös kohteen suojelu 
huomioitava
- Astuvansalmi ja Anttola on 
tässä kehittämishankkeessa 
otettu yhteen, koska näillä 
kohteilla on varmasti suurilta 
osin yhtenäinen kohdeyleisö 
ja ne linkittyvät muutenkin 
toisiinsa monelta kohdin. 
Kuten isommassakin kuvas-
sa, niin näidenkin kohteiden 
osalta nyt sitten tarvetta on 
sille, että niitä tuotteistetaan ja 
linkitetään yhteen entistä vah-
vemmin, Häkkinen pohti.

- Luonto ja Saimaa ovat nii-
tä isoja syitä, miksi ulkomai-
set turistit tulevat Suomeen. 
Ja, kuten todettua, tämä asia 
meillä on kunnossa, nyt tar-
vitaan paukkuja sinne tuot-
teistamisen, markkinoinnin ja 
myynnin puolelle, Kärkkäinen 
puolestaan näki.

Astuvansalmen kalliomaa-
lausten osalta yhtenä erityis-
piirteenä, ja haasteenakin, he 
nostivat esille sen, että samalla 
kun kohteen tavoitettavuutta 
turisteille pitää parantaa, niin 
samaan aikaan on huolehditta-
va kohteen suojelusuunnitel-
masta ja sen toteuttamisesta.

- Tässä tulee muistaa se, 
että ensisijaisena tavoitteena 
on se, että paikalle Astuvansal-
melle saadaan turisteja nimen-
omaan opastetuille retkille.  

Ja totta kai jo nyt ja erityises-
ti tulevaisuudessa erilaiset 
teknologiset ratkaisut mah-
dollistavat maalauksiin tutus-
tumisen ilman että mennään 
paikan päällekään.

”Saimaan Luontokulttuuri-
matkailun” edistämisen osalta 
suunnitelmassa on neljä eril-
listä teemaa. Saimaan järvi-
luonto, polkujen Saimaa, Live 
like a local (elä kuin paikalli-
set) ja kulttuuriympäristö.

- Näiden toteuttamiseen 
sitten on pyritty löytämään 
keskeisiä kehittämistoimen-
piteitä ja vastuutahoja. Osa 
asioista saadaan liikkeelle 
melko pienelläkin resurssilla 
ja paikallisin voimin, osa taas 

vaatinee hankkeistamista tai 
ainakin eri yritysten välistä 
vahvaa yhteistyötä, Kärkkäi-
nen tuumi.

Yritysten välisestä yhteis-
työstä hän nosti esille esi-
merkiksi Nuuksion kansal-
lispuistossa tai Kainuussa eri 
yritysten välillä muodostetut 
yritysryhmät, jotka voivat teh-
dä esimerkiksi markkinointi-
yhteistyötä.

Suunnitelma kehittämistoi-
menpide-ehdotuksineen jul-
kaistaan lähiviikkoina, jolloin 
myös Ristiinalainen uutisoi 
aiheesta tarkemmin.

Niko Takala

N:o 35    IRTONUMERO   1,40 €                                                                           TORSTAINA  29.  ELOKUUTA  2019

Majavedellä tallustellut kontio kellistyi 
ristiinalaismetsästäjän laukauksella

Sotavankien ja paikallisten asukkaiden suhteita tutkinut 
kirjailija vierailee Vitsiälässä

15-vuotias ristiinalainen Niclas Auvinen nappasi  
luokassaan vesijettien SM-hopeaa
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sivu 5 RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina 

Kotiruoka-
palvelu

Maukasta ruokaa kotiin toimitettuna!
• Valmistamme monipuolista kotiruokaa puhtaista raaka-aineista.  
• Toimitamme lämpimän ruuan kotiisi vaikka viikon jokaisena päivänä.
• Lounasruuan lisäksi tilattavissa myös muita keittiömme ruoka-annoksia.
• Oman kotileipomomme tuotteet tilattavissa ruokakuljetusten yhteyteen.
• Meillä on monien vuosien kokemus kotiruokapalvelusta.
• Otamme erikoisruokavaliot huomioon.

10,-/annos 
Kirkonkylän alueella.

Muut matkat sopimuksen mukaan.
Meillä käy palveluseteli!

Tuotteistamista tehtävä, ostettavuutta helpotettava
Astuvansalmen kalliotaide- ja Anttolan luontomatkailua kehittävä suunnitelma viittä vaille valmis

Astuvansalmen matkailun kehittämisestä järjestettiin yleisötilaisuus keväällä Metsälinnassa. 
Kuva: Niko Takala

Astuvansalmelle halutaan lisää ulkomaisia matkailijoita. Tarkoitus on, että turistimäärä kas-
vaisi nimenomaan opastettujen retkien kautta, kuten tässä Suomen Kalliotaideyhdistyksen 
retkellä vuonna 2016. Kuva: Anne Heino

Ensimakua tuotteistetuista retkistä kalliomaalauksille saatiin 
tänä kesänä, kun Kallioniemen yrittäjä Otto Ravantti järjesti 
veneretkiä maalauksille takuulähtöinä. Kuva: Niko Takala
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Jutut, tilaukset ja ilmoitukset:
Puh. (015) 3373 560
toimitus@ristiinalainen.fi
ilmoitus@ristiinalainen.fi 
www.ristiinalainen.fi

Kustantaja:  Kustannus Janari Oy
Päätoimittaja:  Niko Takala
Osoite:    Brahentie 34,  RISTIINA
Ilmestymiskertoja 2019: 50 kpl 
Sivunvalmistus  ja taitto:  Ristiinalainen
Paino:   Lehtisepät, Pieksämäki

Kestotilaus 2019:  67,50 €/vuosi  sis. alv 10 %
Määräaikaistilaus:  72,50 €/vuosi  sis. alv 10 %

Ilmoitushinnat :  
Tekstin jälkeen  alk.   0,79 €/pmm  + alv 24% 
Palveluhakemisto  alk.13,30 €/kerta +alv(3 kk jakso)
Ristiinan markkinat   10,00 €/5 riviä (yksityishenk.)
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V i i k o n  r u n o  

Po s t i l a a t i k o s t a  

Moni varmaan muis-
taa ”Lasten am-
matit” -nimisen 

television tietoiskun vuodelta 
1974. Klassikoksi muodos-
tuneessa tietoiskussa lapsilta 
kysyttiin: Mikä sinusta tulee 
isona? Vastaukset tulivat kuin 
apteekin hyllyltä: näyttelijä, 
sairaanhoitaja, lentokaptee-
ni, merimies, hammaslääkäri, 
autonkuljettaja, traktorimies. 
Jotkut vastaukset jäivät lentä-
viksi lauseiksi. ”Tietysti laka-
sen lakasinkoneella”. ”Lääkä-
rihoitaja tietenki”. Näitä lasten 
hellyttäviä lausahduksia on 
hauska muistella.

Vanhemmatkin unelmoi-
vat. He tahtoisivat nähdä 
lapsensa menestyvän. Joskus 
aikoinaan monet vanhemmat 
toivoivat, että pojasta tulisi 
pappi. Siihen varmaan kät-

keytyi ajatus siitä, että poika 
ei ainakaan joutuisi huonoille 
teille. Tästä kertoo Kolman-
nen Naisen, muusikko Pauli 
Hanhiniemen sanoittama, tut-
tu laulu ”Äiti pojastaan pappia 
toivoi”. Kertosäkeessä laule-
taan ”Äiti pojastaan pappia toi-
voi, poika lauloi, lauloi ja joi”.

Laulun sanojen taustalla on 
tositarina. 80-luvulla eräs mies 
kuljeskeli pitkin raitteja Alavu-
den kirkonkylällä. Joskus mies 
pysähtyi pankin rappusille 
laulamaan, miten äiti hänes-
tä pappia toivoi. Poika päätti 
toisin. Aikuisena hän ryhtyi 
omaa elämäntarinaansa julis-
tavaksi ”maisemamuusikoksi”. 
Siitä tuli hänen kutsumuksen-
sa. Alavudelta lähtöisin oleva 
Hanhiniemi nappasi miehen 
laulun ajatukset ja puki ne uu-
teen muotoon.

Laulun keskeinen teema 
on äidin rakkaus lastansa 
kohtaan. Äidin sydän on syr-
jällään, mutta ei hän lastaan 
hylkää. Äidit ja isätkin toivo-
vat lapsilleen vain hyvää. Mi-
käänhän ei ihmistä sureta niin 
paljon kuin se, jos oma lapsi 
kärsii ja voi huonosti. Asian-
tuntijat väittävät, että uravalin-
nalla ihminen etsii vastauksia 
elämänsä keskeneräisiin kysy-
myksiin. Rentuksi ryhtymällä 
Hanhiniemen laulun mies etsi 
huomiota ja rakkautta. Ja tuli-
han sitä. Ihmiset pysähtyivät 
kuuntelemaan. Äiti laittoi aina 
sillivoileipää poikansa krapu-
laan.

Muistan, että ensimmäi-
nen oma urahaaveeni oli 
televisionkorjaaja. Kansa-
koulussa tein siitä kirjoitel-
mankin äidinkielen tunnilla.  

Lapsena pohdin usein olemas-
sa oloa, maailmaa ja avaruut-
ta. Mietin, mikähän se taivas 
oikein on. Nuoruus kylmän 
sodan ”Kekkoslovakiassa” he-
rätti paljon vakavia kysymyk-
siä. Pelkäsin, mikä helvetti 
suurvaltojen nokittelusta re-
peää. Niinpä halusin helvetin 
hyväksi asiantuntijaksi. Ja tai-
vaan myös. Teologian opin-
not auttoivatkin jäsentämään 
todellisuutta ja avasivat uusia 
ikkunoita elämään. Sain paljon 
hyviä vastauksia.

Niin minusta tuli pappi. 
Tosin, ehkä vanhempani olivat 
salaa muuta toivoneet. Silti he 
kunnioittivat päätöstäni. Pi-
täähän perheessä yksi musta 
lammas olla!

Äiti pojastaan pappia toivoi

Kesäaamu
Kylmänä kesäaamuna
harakka ylittää kadun oikeaoppisesti
suojatietä kävellen,
saa mustan Kia’n pysähtymään.
 Pieni koira seuraa pää riipuksissa
 patistelevaa emäntäänsä,
 se on ikävissään
 kun ei tapaa varhaisella lenkillä sitä
 jolle viestejään suhauttelee.
 No, huomenna sitten!
Ja joku muukin uskoo päivään parempaan
kun on pukeutunut sortseihin 
aamulla kello kuus.
Töihin on menossa,
kun uniset petynit vasta raottelevat silmiään
muodikkaissa pylväsrakenteissa.

Leena Maaranen

Mopoilu on ki-
vaa. Mopoilu on 
jännää. Se antaa 

nuorille mahdollisuuden it-
senäisyyteen ja luo mukavan 
vapaudentunteen. On piristä-
vää poistua välillä kotoa van-
hempien valvovien silmien 
alta ja nauttia vauhdin huu-
masta.

Menopelien rassaaminen 
ja niistä jutusteleminen mui-
den mopoilevien kavereiden 
kanssa luo yhteenkuuluvuut-
ta; ”myö ollaan porukka ja 
myö jaetaan jotain yhteistä, 
jotain meijän omaa”. Tämä 
on tärkeää. On tärkeää tuntea 
kuuluvansa johonkin.

Kuten yllä mainitsin, mo-
poilu mahdollistaa nuorille 
vapauden. Vapauden kanssa 
erottamattomasti käsikkäin 
kulkee kuitenkin myös vas-
tuu. Kun nuori kuski kapuaa 
moponsa selkään ja lähtee 
liikkeelle, hän itse on tilan-
teen (eli mopon) ohjaksissa ja 
päättää siitä, kuinka kovaa ajaa.

En enää asu Ristiinas-
sa, mutta kotipuolessa käy-
dessäni lenkkeilen paljon, 
joten paikalliset mopoili-
jat ovat tuttu näky. Toivon 
näkeväni teitä jatkossakin!  

Tiistaina 27.8. olin jälleen 
lenkillä Muurikissa. Olin 
astumassa suojatielle Niit-
tykaarteen, Muurikintien ja 
Muurikinkujan risteyksessä, 
kun mopoilija lähestyi suoja-
tietä ja siihen valettua hidas-
tetöyssyä todella kovaa vauh-
tia - eikä hidastanut yhtään. 
Näin mopoilijan suht hyvissä 
ajoin, joten päätin olla astu-
matta suojatielle. Mopoilija ei 
hidastanut missään vaiheessa, 
eikä katsonut risteysalueella 
ollenkaan ympärilleen, vaan 
kaasutteli tiehensä Muurikin-
tietä pitkin.

Entä jos Niittykaarteen 
tai Muurikinkujan suunnasta 
olisi pyyhältänyt joku hänen 
eteensä? Muurikintiellähän 
etuajo-oikeus on muuttunut, 
ja ainut kärkikolmio sijaitsee 
Muurikintien ja Puustellin-
tien risteyksessä. Vastuu on 
luonnollisesti myös Muuri-
kintielle kääntyvällä, mutta 
mopoilijan tilannenopeus oli 
silti vaarallinen, oltiinhan ris-
teys- ja suojatiealueella.

Minulla ei ollut ongelmaa 
stopata ennen suojatielle as-
tumista, mutta entä jos olisin 
ollut perheenäiti ja liikkeellä 
esimerkiksi potkupyöräile-

vän pikkulapsen ja koiran 
kanssa? Aikuinen ihminen 
pystyy pysäyttämään kävelyn-
sä äkillisestikin, mutta pieni 
lapsi ja koira ovat tällaisissa 
tilanteissa ”liikkuvia osia”, 
joita voi olla vaikeampi saa-
da pysähtymään yhtä äkisti.  
Mopoilevat nuoret, olette esi-
merkkinä lapsille ja nuorem-
mille koululaisille enemmän 
kuin uskottekaan. Alakoulu-
laiset ihastelevat menopele-
jänne ja ottavat teistä mallia, 
joten vastuullisella ajamisella 
kunnioitatte muita ja osoitatte 
olevanne samalla puolella, lii-
kenneturvallisuuden puolella.  
Otteen höllääminen kaasulta 
suojatien ja/tai hidastetöys-
syn lähestyessä takaa jalan-
kulkijalle turvallisen suoja-
tien ylityksen, ja mopoilijana 
pääset jatkamaan matkaasi 
turvallisesti. Mopokin sääs-
tyy turhalta tömähdykseltä, 
vaikka jousitukset olisivatkin 
kunnossa.

Mopoilu herättää tunteita 
puolesta, vastaan ja kaikkea 
siltä väliltä. Lehtien teksti-
viestipalstoillakin mopoilijat 
saavat monesti oman osansa. 
Vaikka mopojen ajoittainen 
kova pärinä ja ylinopeus ovat-

kin rauhan ja liikenneturvalli-
suuden kannalta väärin ja vaa-
rallista, ei ”Törmäispä puuhun 
ja kuolis ni oppis” -tyyppinen 
kohtuuton tylyttäminen kui-
tenkaan ole se, mitä nuoret 
mopokuskit tarvitsevat. Sen 
sijaan vastuullisuuden, empa-
tiakyvyn ja liikenneturvalli-
suuden opettaminen nuorille 
kannattaa aina.

Vaikka mopoilija onkin 
kirjaimellisesti viimekädes-
sä se, joka kaasua painaa, on 
vastuu alaikäisen edesotta-
muksista tämän huoltajilla. 
Vastuun, velvollisuuksien ja 
oikeuksien opettaminen nuo-
relle ei ole liikenneopettajien 
tai koulun vastuulla, vaan 
huoltajien vastuulla. Tervei-
set siis kaikille mopokuskien 
huoltajille: kerrottehan nuo-
rillenne siitä vastuusta, joka 
heillä on mopon selkään hy-
pätessään. Vastuu toisen vam-
mautumisesta tai kuolemasta 
liikenteessä on raskas taakka 
kantaa - on mukavampi ja ke-
vyempi painaa illalla pää tyy-
nyyn, kun tietää toimineensa 
vastuullisesti.

Ninni Marttinen

Täti avautuu mopoilusta

Mikkelin kaupungin otettua Astuvansalmen kal-
liomaalaukset ja niihin liittyvät kohteet sekä 
esimerkiksi Anttolan luonnonkeskuksen mat-

kailunsa kehittämisen kärkihankkeiksi, on asian tiimoilta 
alkanut tapahtua. Parhaillaan valmistumaisillaan - tekijä-
ryhmän mukaan aivan viimeisiä korjauksia ja komment-
teja vailla - on kehittämisohjelma, jonka myötä Astuvan-
salmen ja Anttolan matkailun kehittämiseksi esitetään 
ihan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja vastuutaho-
ja näille toimenpiteille.

Tarkoituksena tällä kaikella on saada Saimaan seudulle 
entistä enemmän turisteja. Ja nimenomaan kansainväli-
siä turisteja, kärkikohteina Keski-Eurooppa ja Aasia, joista 
matkailun Suomeen ennakoidaan kasvavan nykyisestä. 
Saimaan seudulla ei ole ollut pitkään aikaan kyse siitä, 
etteikö täällä olisi turisteja kiinnostavia kohteita tai niitä 
paljon puhuttuja upeita maisemia.

Ennemminkin puutteena on ollut se, että niitä ei ole 
tuotteistettu nykyajan vaatimusten mukaisiksi. Eli siten, 
että Saimaan alueen kohteita, majoitusta, retkiä tai vaik-
kapa kokonaisia koottuja matkakokonaisuuksia olisi koo-
tusti tarjolla jollain verkkoalustalla, josta niitä olisi matkaa 
suunnittelevien helppo ostaa. Juuri tätä tuotteistamista 
ja sen painottamista kehittämisohjelmassa tulee ennak-
kotietojen perusteella olemaan hyvin runsaasti. Matkailu-
tuotteenkin pitää olla hyvin ”paketoitu” ja sen tulee olla 
riittävän helppo ostaa asiakkaalle.

Ulkomaisen matkailun kasvu otettaisiin varmas-
ti avosylin vastaan joka ikisessä matkailuun liittyvässä 
yrityksessä Mikkelin seudulla(kin). Tämä kun mahdol-
listaisi omalta osaltaan sesongin pidentämisen ainakin 
näin syys-kesästä, miksei jo aikaistaisi sitä kevätpuolella. 
Varsinkin keskieurooppalaisten lomakausi on näin elo-
syyskuussa hippeimmillään, olisi hyvä että tuolloin olisi 
myös palveluita saatavilla. Ja tämän voi tietenkin kääntää 
myös toisin päin, pelkkä loma elokuussa ei tuo montaa-
kaan saksalaista Saimaalle, mutta jos hänelle on tarjota 
houkuttelevia palveluita ja kohteita, niin asia on varmasti 
toisin.

Astuvansalmen erityisen kohteen osalta on hyvä muis-
taa se, mikä kehittämisohjelmassakin on nostettu esiin. 
Eli se, että esihistoriallista kohdetta täytyy pystyä suo-
jelemaan. Itsetarkoitus ei voi olla se, että paikan päälle 
saadaan mahdollisimman väkeä. Pitää pyrkiä siihen, että 
paikan päälle tulevat turistit vierailevat korvaamattomas-
sa paikassa nimenomaan opastetusti.

Kasvua, mutta suojellen



Ristiinalainen  torstaina elokuun 29.  päivänä 2019 3

L u k i j a n  k u v a

M ikkelin seudulla usei-
den metsästysseuro-

jen ja -seurueiden yhteistyö-
nä toteutettava karhujahti toi 
tulosta myös ristiinalaisit-
tain. Viime viikon torstaina 
aamupäivällä kaatui kontio 
Parkkilantien läheisyydessä 
Majavedellä. Otsoa oli seu-
rattu jo pidempään useam-
mankin koiran avulla, jäljillä 
oltiin aamuneljästä saakka. 
Ennen yhdeksää karhu oli 
sitten haukussa, ja kaato ta-
pahtui hieman ennen klo 11.

Kaatolaukauksen sai kun-
nian päästä ampumaan liki 
”kotikentällä” hangasten-
maalaisen Kaipialan metsäs-
tys- ja kalastusseuran Juha 
Pettinen.

- Siinä oli sähkölinjan vie-
rellä sellainen harva näreikkö, 
josta passista kuulin rytinää 
vasemmalta ja sitten huoma-
sin ja kuulin karhun. Ensiksi 
näkyi vain pelkkä pää, sitten 
karhu tuli siihen linjan koh-
dalle vähän paremmalle hol-
lille.

- Kun se sitten pysähtyi 
kokonaan, niin pääsin am-
pumaan laukauksen, jolla se 
sitten heti kaatuikin. Etäi-
syyttä oli vain parikymmentä 
metriä. Hetken aikaa karhu 
hieman yritti liikkua, mutta 
sitten se painui maahan, Petti-
nen muisteli kaatoaan vajaata 
tuntia myöhemmin kun noin 
80-kiloinen karhu oli jo seu-
ran vajalla nyljettävänä.

Kauhean monelle met-
sästäjälle karhun kaatoa ei 
osu kohdalleen koko ”uralla”, 
otson metsästyksessä kun 
on monesti suuri porukka 
mukana, eikä kaatolupia täl-
lä seudulla kovin paljoa ole. 
Pettiselle osuikin kohdalle 
varmasti ”tuplaharvinaisuus”, 
sillä hän on karhujahdissa mu-
kana ensimmäistä syksyään.

- Kyllä siinä tilanteessa aika 
lailla sykkeet nousivat, mutta 
sain kuitenkin pidettyä itseni 
rauhallisena. Ja nyt näin jäl-
kikäteen mietittynä alkaa jo 
tuntua siltä, ettei se nyt sen 
kummallisempaa ollut kuin 
mukaan metsästys! Pettinen 
naurahti.

Niko Takala

Majavedellä, Parkkilantien läheisyydessä ammuttu karhu oli noin 80-kiloinen. Kaadon pääsi 
tekemään ensimmäistä syksyään karhujahdissa mukana ollut ristiinalainen Juha Pettinen. 
Kuva: Tomi Marjo

Karhu kaatui Majavedellä ristiinalaislaukaukseen
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Ristiinassa juostaan tä-
män viikon lauantaina 
31.8. Aikuisurheilulii-

ton Suomen mestaruuksista 
maantiejuoksussa. Kymme-
nen kilometrin reitti kulkee 
osin kirkonkylän teillä, jonka 
myötä kisa vaikuttaa myös lau-
antain liikenteeseen. Juoksu 
starttaa klo 12.00, lähtöpaikka 
on Pietarintiellä urheilualu-
een kohdalla. Liikkeelle lähde-
tään ”alaspäin” eli Pietarintietä 
kohti Kitereentietä. Kitereen-
tieltä edetään Brahentielle, 
joka ylitetään kun reitti jatkuu 
Pellosniemen suuntaan kevy-
en liikenteen väylää.

Kääntöpaikka reitillä on 
hieman ennen Pelloksen taaja-
maa. Kun reitiltä päästään ta-
kaisin kirkonkylälle, on edessä 

jälleen tien ylitys kun Brahen-
tiellä pitää päästä toiselle puo-
lelle tietä noin Kitereentien 
risteyskohdalla. Reitti jatkaa 
Brahentietä pitkin Mäkitielle, 
jossa käännytään ylöspäin ja 
viimeinen osa reittiä kulkee 
Opinahoa pitkin urheiluken-
tälle, jossa maali sijaitsee.

Kilpailun järjestävistä Ris-
tiinan Urheilijoista toivotaan, 
että tuolloin lauantaina autol-
la liikenteessä olevat henkilöt 
muistaisivat ottaa kilpailijat 
huomioon ja noudattaa tien 
päällä erityistä varovaisuutta. 
Reitin varrella on myös liiken-
teenohjaajia tienylityksissä 
ja muissa vaaran paikoissa, ja 
heidän ohjeitaan ja merkke-
jään pitää ehdottomasti nou-
dattaa.

Kilpailuun on ilmoittau-
tunut yhteensä 206 juoksijaa. 
Sarjoja on 30-vuotiaista alka-
en aina viiden vuoden välein. 
Vanhin osallistuja on 85-vuo-
tiaiden sarjassa, eniten juoksi-
joita (22 henkilöä) on muka-
na M60-sarjassa.

Aikuisurheilun maantie-
juoksun (10 km) SM-kisat 
Ristiinassa la 31.8. Juoksun läh-
tö (kaikkien sarjojen) klo 12. 
Kilpailukeskuksena Ristiinan 
urheilukentän alue. Alueella 
palvelee kahvio.

Niko Takala

Maantiekymppi huomioitavana lauantain liikenteessä

Lukijamme Seija Var-
tiainen kirjoitti toissa 
viikon lehdessä (Ris-

tiinalainen 15.8.2019) muis-
tojaan siitä, kuinka heidän 
kotonaan Suurlahdessa, Erkki-
lässä, ihmeteltiin kesällä 1944 
(tarkemmin heinäkuussa) pi-
hapiiriin ilmestyneitä sotilas-
puvuissa olleita nuoria miehiä. 
Kävi ilmi, että miehet (kaik-
kiaan kolme henkilöä) olivat 
sotilaskarkureita, jotka olivat 
paenneet sotatoimien alueel-
ta ilmeisesti Neuvostoliiton 
suurhyökkäyksen aikana.

Vartiainen kirjoittaa muis-
telmissaan (joita on julkaistu 
jo vuonna 2006 Etelä-Savon 
sotaorpojen teoksessa ”San-
kari-isää muistaen”), että 
karkurit tulivat samalla laiva-

kyydillä, jolla he itse menivät 
kirkolle isänsä hautajaisiin. 
Vartiaiselta löytyi omasta ko-
tialbumistaan myös valokuva, 
joka on otettu tuosta laivaan 
nousun hetkestä Tiirolan sil-
loiselta laivalaiturilta.

Se ei ole kirjoittajan tiedos-
sa, mitä näille karkureille sen 
jälkeen on tapahtunut. Olisiko 
jollain Ristiinalaisen lukijalla 
tietoa (tai vaikkapa valistunut-
ta arvausta) tästä yksittäisestä 
tapauksesta? Tietoja tai veik-
kauksia voi lähettää lehden 
toimitukseen osoitteeseen 
toimitus@ristiinalainen.fi tai 
soittamalla (015) 3373 560 
(varmimmin tavoitat alkuvii-
kosta).

Niko Takala

Löytyiskö rintamakarkureista tietoa?
Kiinniotetut, rintamalta 
karanneet sotilaat 
hautajaisväen mukana 
menossa laivaan Tiirolan 
laivalaiturilla heinäkuussa 
1944.  
Kuva: Seija Vartiaisen 
kotialbumi

Ristiinan Urheilijat järjestää lauantaina Aikuisurheiluliiton maantiejuoksun SM-kisan. Juok-
sun reitti näkyy oheisessa kartassa.
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Tietokirjailija ja histo-
rioitsija Ira Vihreä-
lehto vierailee ensi 

viikon torstaina 5.9. Vitsiälän 
kylätalo Sampolassa. Tilaisuu-
dessa Vihreälehto kertoo sota-
vangeista, kotirintamasta sekä 
oman isoisänsä etsinnöistä.

Vihreälehto on kirjoittanut 
kustannusyhtiö Atenan kautta 
julkaistut teokset Tuntematon 
sotavanki - venäläistä isoisää-
ni etsimässä ja Kunnes rauha 
heidät erotti - neuvostovankien 
ja suomalaisten suhteet jatko-
sodan aikana. Teoksessa Tun-

tematon sotavanki liikutaan 
Mikkelin seudulla, Otavassa 
ja Ristiinassa sekä kerrotaan 
sodanaikaisista tapahtumista 
paikallishistorian näkökulmasta.

Ira Vihreälehto (s. 1974) 
on koulutukseltaan historian 
opettaja ja työskentelee eri-
tyisasiantuntijana Suomen 
kulttuuriperintökasvatuksen 
seurassa. Hän on syntynyt 
Mikkelissä ja opiskellut Tam-
pereen, Jyväskylän ja Tennes-
seen yliopistoissa. Ira on myös 
oppikirjailija Forum historia 
-sarjassa.

Tamperelaisen Vihreäleh-
don perheeseen kuuluu kolme 
teini-ikäistä lasta. Vapaa-ajalla 
Ira on innostunut sotahistori-
an lisäksi perhesalaisuuksista, 
häpeästä, kadonneiden suku-
laisten jäljittämisestä ja DNA-
testeistä. Vihreälehto viettää 
paljon aikaa kirjastoissa, mu-
seoissa ja omassa keittiössään, 
jossa hän leipoo usein suklaa-
kakkuja ja karjalanpiirakoita. 
Ira kertoilee kuulumisiaan 
ajantasaisesti esimerkiksi 
Instagramissa ja Twitterissä.

Ira Vihreälehdon 
kirjailijavierailu Vitsiälän 
kylätalo Sampolassa 
(Vitsiäläntie 10, 52320 
Vitsiälä) to 5.9. klo 18.00. 
Vapaa pääsy (vapaaehtoinen 
kannatusmaksu 5 € kyläseuran 
kassaan).  
Järjestäjä Vitsiälän kyläseura.

Sotavankeihin liittyy  
monta vaiettua salaisuutta
Vitsiälässä vierailevan kirjailija Ira Vihreälehdon 
teoksessa liikutaan myös Ristiinassa

30 vuoden takaisessa Ristii-
nalaisessa (ke 30.8.1989) 

kirjoitetaan useammassakin 
kohdin Alkon mahdollisesta 
myymälästä Ristiinaan. Kun-
nanvaltuusto päätyi ottamaan 
asiaan myönteisen kannan, 
lopulta äänestyksen jälkeen 
äänin 25-2. Näin kunnanval-
tuusto päätti esittää Alkolle 
myymälän perustamista Ris-
tiinaan. Ja nopeasti tästä asi-
at lähtivätkin rullaamaan, ei 
mennyt kuin melko tarkalleen 
14 vuotta ja Ristiinassa oli kuin 
olikin Alkon myymälä!

Asiaa pohdittiin lukijan 
mielipidepalstalla monissa 
muissakin lehden numeroissa, 
mutta myös tässä. Kantaa otet-
tiin tässä kyseisessä numerossa 
myös piirroksen kautta!

Niko Takala

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

Halutaanko Alkoa vai ei?

Historia toisti itseään, 
kun Ristiinan Mie-
lenterveysyhdistys 

Risla ry ylsi taas Suomen toi-
seksi parhaaksi joukkueeksi 
Mielenterveyden keskusliiton 
yleisurheilukisoissa. Kisat 
käytiin viime lauantaina Lep-

pävirralla, ja mitaleja olikin 
tuotavana Ristiinaan oikein 
kahmalokaupalla.

Kultamitaleja saatiin viisi: 
Marina Kinnunen (kävely ja 
kolmiottelu), Vesa Himanen 
(kävely), Tarja Filppula (kol-
miottelu), Kari Liukkonen 

(kävely). Hopeaa toivat: Tarja 
Filppula (kävely), Tarja Liuk-
konen (kolmiottelu) ja prons-
sia nappasivat: Kari Liukko-
nen (kolmiottelu) ja Maiju 
Syrjäläinen (kävely).

Onnittelut urheilumenes-
tyksestä!

Risla jälleen kakkonen yleisurheilussa

Risla ry:n innokas 
urheiluryhmä 
keräsi Leppävir-
ralla pidetyissä 
Mielenterveyden 
keskusliiton yleis-
urheilukisoissa 
paitsi urheilun 
riemua, myös 
ison kasan mita-
leja. 

Savonlinja Oy toimii ai-
nakin kesäkuuhun 2021 
Mikkelin kaupungin so-

pimusliikennöitsijänä Mikkeli 
– Ristiina – Pellos -suunnan 
joukkoliikennepalvelun osalta. 
Asiasta päätti tiistaina kokoon-
tunut kaupunkiympäristölau-
takunta.

Alkuperäinen sopimuskau-
si kaupungin ja Savonlinjan 
välillä oli 5.6.2016 - 1.6.2019. 
Kaupunki on kilpailutukses-
sa varannut mahdollisuuden 
kahteen jatkosopimuskauteen 

siten, että liikennöitsijän kanssa 
voidaan neuvotella jatkosopi-
mus ilman uutta tarjouskilpai-
lua yhdellä vuodella vuoteen 
2020 saakka sekä toinen yhdel-
lä vuodella vuoteen 2021 saak-
ka. Ensimmäinen optiokausi 
vuoteen 2019-2020 saakka 
otettiin käyttöön vuonna 2018 
tehdyllä päätöksellä.

Lautakunnan päätöstekstissä 
todetaan, että palvelun tilaajana 
Mikkelin kaupungin joukko-
liikenne on ollut tyytyväinen 
palveluntuottajan toimintaan, 

ja on halukas ottamaan käyt-
töön myös toisen optiokauden. 
Myös liikennöitsijä oli ilmaissut 
halukkuutensa optiokauden 
käyttöönottoon vuoteen 2021 
saakka. Toisen optiovuoden 
käyttöönoton myötä kohteen 
seuraava sopimuskausi käynnis-
tyisi samaan aikaan kuin paikal-
lisliikennepalveluiden seuraava 
sopimuskausi. Joukkoliikenne-
palveluiden eri hankintojen so-
pimuskausien yhdenaikaista-
minen myös selkeyttää tulevia 
hankintaprosesseja.

Savonlinja liikennöi jatkossakin  
väliä Mikkeli-Ristiina-Pellos
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Istuttavien Runabout GP4 
Spark -luokan vesijettien 
suomenmestaruussarjas-

sa kilpaillut 15-vuotias ris-
tiinalainen Niclas Auvinen 
saavutti luokassaan tämän 
vuoden yleisessä sarjassa 
hopeaa. Kakkossija kolmen 
osakilpailun yhteistuloksena 
varmistui viime lauantaina 
Eurassa, Sieravuoressa järjes-
tetyissä kauden päätöskilpai-
luissa.

Varsinais-Suomessa vesi-
en herruudesta kamppailtiin 
tuulien osalta haasteellisissa 
olosuhteissa. Ristiinalainen 
jettilupaus Auvinen taisteli 
itsensä kolmen lähdön yhteis-
tuloksissa neljännelle sijalle, 
jonka myötä hän saavutti ko-
konaistilanteessa toisen sijan. 
Auvisen sijoitukset lähdöissä 
olivat nousujohteisesti viides, 
neljäs ja kolmas.

Hopea ratkesi vasta vii-
meisessä lähdössä, kun Auvi-
sen onnistui jättää taakseen 
kovimmin hänen kanssaan 
kakkossijasta kamppailleen, 
edellisen SM-osakilpailun 
Ristiinassa voittaneen Rami 
Tileniuksen.

- Kilpailun keli oli tosiaan 
koko päivän haasteellinen. 

Ajettiin kovassa tuulessa ja lo-
pulta kilpailu venyi yli aurin-
gon laskun, jolloin alkoi jo hä-
märtää, kertoo Niclaksen isä 
Janne Auvinen, joka kilpaili 
itsekin viikonlopun aikana 
Runabout GP2-luokassa.

- Viimeisessä erässä hämä-
rässä ajettaessa Niclas nosti 
itsensä ratkaisevasti kolman-
nelle sijalle ohi pahimpien 
kilpakumppaneiden Tileniuk-
sen ja Tommi Mendolinin.

Kisa tarjosi kuitenkin vie-
lä ylimääräistä ja ei-toivottua 
dramatiikkaa, kun viimeisellä 
kierroksella Niclaksen kil-
pailu meinasi päättyä ennen 
maaliviivan ylittämistä.

- Matka oli tosiaan katke-
ta, kun jetin ”tappokatkaisija” 
lähti aallon voimasta irti, jon-
ka seurauksena Niclas lensi 
vasten jetin sarvia. Hän sai 
kuitenkin vielä koneen käyn-
tiin ja pystyi jatkamaan ajon 
maaliin asti pitäen kolmannen 
sijansa.

Maaliin tulon jälkeen Nic-
las joutui törmäyksen vuok-
si tarkistuttamaan kuntonsa 
ensiapupisteellä. Nuori mies 
kuljetettiin vielä varmuuden 
vuoksi jatkotutkimuksiin Po-
rin keskussairaalaan, josta hän 

pääsi kuitenkin melko nope-
asti pois kun todettiin kaiken 
olevan kunnossa.

Kun tärkein eli terveys 
oli tarkastettu, oli aika iloita 
myös saavutetusta SM-ho-
peasta. Sarjan voitti Mendolin 
yhteispisteillä 158, Auvisella 
pisteitä 147,5 ja Tileniuksella 
130. Luokassa oli kauden ai-
kana yhteensä 11 osallistujaa. 

Niclas Auviselle jäi siis ta-
voitteeksi parantaa kaudelle 
2020 sijoitustaan sarjassa vie-
lä yhdellä pykälällä. Tositoi-
min valmistautuminen alkaa 
jo hyvissä ajoin talvella lihas- 
ja yleiskuntoa kohottaen.

- Myös rataharjoitteluun 
on käytettävä aikaa paljon, 
jotta tuntuma lähtöihin ja 
vaihteleviin kilpailutilan-
teisiin löytyy ja samalla saa 
muutenkin riittävän ajomää-
rän, Auviset pohtivat tulevia 
suunnitelmia.

Niko Takala

Niclas Auvinen SM-hopealle
Nuoren ristiinalaisen vesijettikuskin viikonloppuun mahtui myös sairaalakäynti

Ristiinalainen Niclas Auvinen saavutti luokassaan SM-hopeaa. Kuvassa nuori mies valmistau-
tumassa lähtöön heinäkuussa Ristiinassa järjestetyn SM-osakilpailun lähdössä.  
Arkistokuva / Lotta Tuominen

Mikkelin kaupun-
ginorkesterin kon-
serttikausi alkaa 

ensi viikon perjantaina 6.9. 
Mikaelissa yhteiskonsertilla 
Kuopion kaupunginorkeste-
rin kanssa. Orkesteri saapuu 
konsertoimaan myös Ris-
tiinaan, kun torstaina 12.9. 
koulukeskuksen Setälä-salissa 
kuullaan Ari Rasilaisen ka-
pellimestarikurssin hedelmiä 
syyskiertueen merkeissä.

Avajaiskonsertti esittelee 
kolme merkkiteosta Kuopion 
kaupunginorkesterin ylika-
pellimestari Jaakko Kuusis-
ton johtamana. Aloitusnu-
merona kuullaan Järnefeltin 
150-juhlavuoden kunniaksi 
sinfoninen runo Forsfärden. 
Solistinumerossa, Kerkko 
Koskisen konsertossa kah-
delle saksofonille taituroi 
kaksi virtuoosia jazzmusiikin 
huipulta, Timo Lassy ja Lin-
da Fredriksson. Konsertin 
huipentaa Rimski-Korsako-
vin rakastettu tuhannen ja yh-
den yön tarinoihin pohjaava 
Scheherazade.

Kapellimestarikurssi 
syyskiertueella

Mikkelin kaupunginorkeste-
rin eteen astuvat professori 
Ari Rasilaisen kapellimestari-
kurssin opiskelijat, ja orkesteri 
konsertoi nuorten tulevaisuu-
den lupausten johdolla maa-
kunnassa neljällä konsertilla.  
Kiertueen konsertit kuullaan 
11.9. Pertunmaan ja Mänty-
harjun kirkoissa sekä 12.9. 
Ristiinan koulukeskuksella 
ja Mikkelin musiikkiopistol-
la. Yleisöllä on konserteissa 
hieno tilaisuus seurata, kuin-
ka yhteistyö kapellimestarin 
ja orkesterin välillä rakentuu 
sekä vertailla musiikillisen 
kommunikaation tapoja. 
Konsertteihin on vapaa pääsy.  
Pitkän uran kapellimestarina 
tehnyt, parhaillaan saksalaisen 
Würzburgin musiikkikorkea-
koulun orkesterinjohdon pro-
fessorina toimiva Rasilainen 
myös valottaa konserteissa 
juonnoillaan kapellimestari-
koulutuksen saloja.

Kaupunginorkesterin syyskausi alkaa
Orkesteri nähdään Ristiinassa kahden viikon kuluttua kapellimestarikurssin yhteydessä

Mikkelin kaupunginorkesteri soitti Ristiinassa kapellimesta-
rikurssin tiimoilta myös vuonna 2017. Tahtipuikkoa heilutti 
muun muassa Sanna Mansikkaniemi, suoritusta sivusta seu-
rasi tarkasti kapellimestarikurssia tuolloin vetänyt Sasha Mä-
kilä (vas.). Tämän vuoden konsertti kuullaan Ristiinassa tors-
taina 12.9. Arkistokuva / Riikka Koukka

Pe 6.9. klo 19, Mikaeli Mikkelin kaupunginorkesteri yhteistyössä 
Kuopion kaupunginorkesterin kanssa. Armas Järnefelt: Forsfärden, 
Kerkko Koskinen: Konsertto kahdelle saksofonille ja Nikolai Rims-
ki-Korsakov: Scheherazade op. 35. Konsertin esiintyjiä tavattavissa 
taiteilijavartissa klo 18.30
Kapellimestarikurssin syyskiertueen konsertit to 12.9. klo 12 Ristiinan 
koulukeskuksella ja klo 18 Mikkelin musiikkiopistolla. 
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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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Yhteisvastuukeräyksen 
tulos Mikkelin tuomio-
kirkkoseurakunnassa 

oli tänä vuonna 32 472,14 eu-
roa. Tulos on hieman pienem-
pi (35  773,08, v.2018) kuin 
viime vuonna. 

- Merkille pantavaa oli, että 
lahjoitukset valtakunnallisille 
tileille kasvoivat kaksinkertai-
siksi. Yritysten haastaminen 
mukaan keräykseen tuotti siis 
tulosta! Lipas- ja listakerä-
yksessä ei ihan ylletty viime 
vuotiseen tuottoon. Tulos on 
kuitenkin hyvä ja sillä saadaan 
toivottavasti paljon aikaan las-
ten ja nuorten koulunkäynnin 
turvaamiseksi Suomessa ja 

ulkomailla, iloitsee Mikkelin 
tuomiokirkkoseurakunnan 
diakonissa Hannele Salo.

Ristiinassa onnistuttiin ke-
räämään noin 4500 euroa.

- Yritysten haastetulos Ris-
tiinassa oli 465, joka käyte-
tään korvamerkittynä tulona 
nimenomaan ristiinalaisten 
nuorten hyväksi.    Sen lisäk-
si kevään aikana järjestetyt yv-
tapahtumat, lipaskeräys ja kin-
kerit tuottivat yhteensä  noin 
4000 euroa, kertoo Ristiinan 
alueseurakunnan aluekappa-
lainen Pirjo Palm.

Tuotosta jää 20 prosenttia 
käytettäväksi oman seurakun-
nan alueella keräyskohteen 

mukaisesti. Mikkelissä tue-
taan vähävaraisia toisen asteen 
opiskelijoita oppikirjojen ja 
opiskeluvälineiden hankinnas-
sa 6 494,43 eurolla.  

- Tästä koko potista voi-
daan sitten tukea anomusten 
perusteella kaikkia mikkeli-
läisiä - siis myös ristiinalaisia 
nuoria - tarpeen mukaan niin 
kauan kuin rahaa riittää, Palm 
sanoo.

Salon mukaan apu on löy-
tänyt jo perille.

- Tälläkin hetkellä useat 
perheet ovat saaneet apua 
nuoren aloittaessa opiskelun 
Mikkelin tuomiokirkkoseura-
kunnan alueella. 

Tiukassa elämäntilanteessa 
olevat perheet voivat yhä ottaa 
yhteyttä Mikkelin tuomiokirk-
koseurakunnan diakoniatyö-
hön: p. 0400 143 419, johtava 
diakoniatyöntekijä Anne Pöyry.
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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 29.8. Auraleike  L 
Sieni-kasvisrisotto   L,G,  Lihakeitto  L,G,M 

Pe 30.8. Metsästäjänleike  L 
Kasvislasagne L,  Nakkikeitto  L,G,M 

La  31.8. Suljettu
Su  1.9. Vossikan leike  L 

Kasvislasagne   L,  Peruna-pekonikeitto   L,G   
Ma 2.9. Oskarinleike  L 

Herkkunakit   L,G,   Bataattisosekeitto  L,G
Ti 3.9. Broilerinleike  L 

Juuresraastepihvit   L,G,  Lihakeitto   L,G,M 
Ke  4.9.  Metsästäjänleike  L 

Italianpata  L,  Seljanka   L,G,M
To  5.9.  Holsteininleike  L 

Täytetty kasäkurpitsa  L,G,  Keisarinkeitto   L,G,M

su 1.9.

Pekkaniskan Pojat

18-22.30

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

Järjestäjä:

Liput 13€

Majoitus Löydön Kartanossa

su 8.9. Saija Tuupanen & eXmiehet

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla 
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  2.9. - 8 . 9.

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 Siskonmakkarakeitto m,g, Jauheliha-pekonimakaronilaatikko  l,  
Kanaa aurajuustokastikkeessa l,g. Lohkoperunat, riisi, 
uunikasvikset. Vadelmakiisseli

Ti Kana-limekeitto l,g, Jauhelihapihvit sienikastikkeella l, 
Juustoinen uunikala l,g. Keitetyt perunat, hunajaporkkanat. 
Sekamarjakiisseli

Ke Savuporo-juustokeitto l,g Possunleike l, Kanaa sweet&sour m,g. 
Yrttiperunat, riisi, kasvikset. Mangokiisseli. 

To  Hernekeitto  m,g, Maksaa kermakastikkeessa l,g, Elonkorjuu 
possupata l,g. Keitetyt perunat, kasvikset.  Mansikkakiisseli

Pe Lohikeitto l,g, Murea BBQ-possu m,g, Lammaskaali  l,g.  
Keitetyt perunat, vihannesmix.  Hedelmäkiisseli

La Tomaattikeitto l,g, Tonnikalapasta l, Possun uunifile pippurikas-
tikkeella  l,g.  Riisi, keitetyt perunat, kasvis. Mustaherukkakiisseli

Su  Kesäkurpitsasosekeitto l,g, Paholaisen broileri l,g, Metsästajän 
leike  l,g. Kermaperunat, riisi, uunijuurekset. Omenakiisseli

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
Su 1.9. klo 10 Messu kirkossa, lähetyspyhä.  
Rossi, Nousiainen. Lähetyskahvit srk-keskuksessa
Ti 3.9. klo 18 Rukousilta Ristiinan puolesta  
srk-keskuksessa. Syrjäläiset
To 5.9. klo 11 Seurakuntakerho alkaa (parill. torstait). 
Tuolijumppa, lounas ja kahvi 10 €,  
keskustelua päivän aiheesta
To 5.9. klo 18 Srk-kuoron syyskausi alkaa  
srk-keskuksessa 

Cheap John
&Rock Trio

la 31.8.

Brahentie 16,    Ristiina

Ykityistilaisuus klo 17-21

Vapaa pääsy

Showtime 22

SATUJUMPPA  4 – 6-vuotiaille
keskiviikkoisin klo 17.00 – 17.45
Ristiinan yhtenäiskoulun pienessä salissa  
alkaen 25.9.2019.

Ilmoittautumiset 2.9.2019 klo 17 alkaen 
osoitteessa www.kuntapalvelut.fi/mikkeli.  
Ryhmään mahtuu 18 lasta. 
Voit maksaa maksun ilmoittautumisen yhteydessä tai 
tulostaa/kirjoittaa ylös maksutiedot.  
Lukuvuosimaksu 38 €, yht. 25 kokoontumista. 
Lisätietoja: Tarja Sinioja, p. 040 584 9210.

Mikkelin kaupunki
Liikunta- ja nuorisopalvelut

Esko Torniaisen rahasto
julistaa haettavaksi apurahat Ristiinan peruskoulusta
ja Ristiinan lukiosta päästötodistuksen saaneille,  
jatko-opintoja suorittaville nuorille. 
Vapaamuotoiset hakemukset, 
joihin tulee liittää opiskelutodistus,  
lähetetään 20.9.2019 mennessä  
Esko Torniaisen rahastolle osoitteeseen  
Ristiinan yhtenäiskoulu, Mäkitie 30, 52300 Ristiina.  
Kuoreen merkintä: Esko Torniaisen rahasto.
Lisätietoa rahaston toiminnasta antaa  
rehtori Matti Hämäläinen, p. 040 717 1881.

Ristiinan Yhtenäiskoulun 4C-luokka myy 
SATOKAUDEN HERKKUJA ja TUOTTEITA 

S-market Ristiinan pihassa huomenna pe 30.8. klo 15 alk. 
Tarjolla mm. erilaisia leivonnaisia (myös gluteenitonta), 

omenahilloa, perunaa, ovikransseja jne. 
Tuotto luokan leirikoulurahastoon!

Eläkeliitto Ristiina  Maa-
laus- ja piirustuskerho aloit-
taa ma 2.9. klo 14.30 Päivä-
keskus, Brahentie 10 B. Sen 
jälkeen kerho kokoontuu 
joka kuukauden ensimmäi-
nen ja kolmas maanantai. 
Lisätietoa Anneli Vesa-
lainen 0400953745. Tule 
mukaan, rentoudu ja löydä 
sisäinen taiteilijasi!

Eläkeliitto Ristina Apu-
set eli vapaaehtoiset 
lähdemme vaarinsaare-
laisten ja päiväryhmäläis-
ten kanssa  luontoretkelle 
Kaukaanrantaan. Lähtö 
Vaarinsaaresta ti 3.9. klo 
12.30. Hyvää mieltä yhdes-
säololla!

Eläkeliitto Ristiina  kun-
toilu, jumppa ja lentopallo 
alkaa to 5.9. klo 12.30-14 
Kisakaari, Karsikkoniemen-
tie 3 ja jatkuu aina torstai-
sin. Lisätietoa Jukka Heikki-
nen 0400968302. 

Eläkeliitto Ristiina sali-
vuorot Kisakaaressa alkavat 
5.9. klo 12.30. Huom! 12.9. 
alkulämmittely tanssiryt-
mein. Tervetuloa.

Palokuntanaiset! Kokous/
kipinä asemalla ma 2.9. klo 
18. Syksyn asiat Tervetuloa !

Kameraseuran tapaa-
minen ma 2.9. klo 17.30 
Wanha Vossikka. Suorite-
taan kalenterikuvien esikar-
sinta. Olethan muistanut 
laittaa kuvasi sihteerille!

Palokuntanaiset! Kokous/
kipinä asemalla ma 2.9. klo 
18. Syksyn asiat Tervetuloa !

Mtk Ristiinan jumppa ja 
kuntosalivuoro Kuntokar-
tanolla alkaa maanantaina 
2.9. kello 19.00. Tervetuloa 
mukaan! Lisätietoja Sari 
Häkkinen 044-7942152

Ristiinan Rinkka. Huo-
menna 30.8. ehdit vielä 
ilmoittautua retkelle Puu-
malaan norppapolulle 7.9. 
Lähtö yhteiskuljetuksella 
klo 9.00 Terveyskeskuksen 
parkkipaikalta. Kuljetuk-
sen järjestämiseksi tarvit-
semme sitovat ilmoittautu-
miset Helena Turkille, puh. 
040 8276927. Tarkemmat 
tiedot Ristiinalaisessa 15.8. 
tai Helenalta.

Yv-keräys tuotti reilut 32 000 euroa
Perheet voivat hakea apua paikallisesti toisen asteen opintojen kuluihin

Mikkeli on mukana 
Ikäinsitituutin Voi-
maa vanhuuteen 

-ohjelmassa. 
Voimaa vanhuuteen -oh-

jelma edistää kotona asuvien, 
toimintakyvyltään heiken-
tyneiden ikäihmisten (75+) 
yhdenvertaisia liikkumismah-
dollisuuksia, itsenäistä suo-

riutumista ja osallistumista 
ottamalla käyttöön hyviä toi-
mintatapoja liikuntaneuvon-
nasta, ryhmäliikunnasta ja 
ulkoilusta. Hyvien toiminta-
tapojen käyttöönotto toteute-
taan yhteistyössä järjestöjen, 
julkisen sektorin ja ikäihmis-
ten kanssa. 

Vie vanhus luonto-
retkelle ensi tiistaina



Menneen viikon ot-
telut Kaakon Kol-
mosessa sarjajum-

bo Simpeleen Urheilijoita ja 
kärkipaikoista kamppailevaa 
Peli-Karhuja (Kotka) vastaan 
toivat Ristiinan Pallolle yhden 
pisteen. Vähintään kaksi enem-
män oli etukäteen budjetoitu-
na, sillä SiU-ottelussa oli ilman 
muuta tarjolla myös voitto.

Viime lauantain kotipeli 
SiU:ta vastaan päättyi kuiten-
kin 3-3 (2-2) tasalukuihin. 
Peli oli sinällään ristiinalaisilla 
hallussa, mutta aika ajoin lip-
suneen kurinalaisuuden tai 
kadoksissa olleen ajatuksen 
myötä simpeleläisille annettiin 
tilanteita. Ensimmäinen maali 
nähtiin 11. minuutilla, kun SiU 
sai vapaapotkun, josta pallo 
toimitettiin RiPan rangaistus-

alueelle ja SiU-kapteeni Ari 
Häkkinen sai puskea vieraat 
johtoon vapaasti. RiPan kuit-
taukset syntyivät 24. ja 33. mi-
nuuteilla, kun Sami Kontulai-
nen onnistui kahdesti hieman 
samanlaisista maalinedustan 
ruuhkatilanteista laukomaan 
pallon maaliin. Johtoasemasta 
kotijoukkue ei kuitenkaan saa-
nut nauttia kuin pari minuut-
tia, sillä Miro Saukkonen toi 
puolittaisen läpiajon päätteeksi 
SiU:n tasalukemiin ennen kuin 
mentiin tauolle.

Toisella puoliajalla, reilun 
tunnin kohdalla SiU pääsi 2-3 
johtoon, kun Juuso Sauk-
konen pääsi oikealta laidalta 
avopaikkaan, josta hän laukoi 
pallon ohi RiPa-vahti Riku 
Piispan. RiPa nousi kuitenkin 
tasoihin, kun juuri hetkeä aiem-

min kentälle tullut, ensimmäi-
set minuuttinsa Kolmosessa 
pelannut 17-vuotias Joonas 
Hokkanen puski lähietäisyy-
deltä edes yhden pisteen RiPal-
le taanneen osuman.

- Jäi tästä pelistä kuriton ma-
ku. Ei nyt muistettu mitä oli so-
vittu ennen peliä ja ajatus tun-
tui olevan aika lailla kateissa. 
Oltiin väärissä paikoissa ja niin 
edelleen, harmitteli valmentaja 
Jukka Gråsten pelin jälkeen.

Toisaalta hän oli kuitenkin 
tyytyväinen siihen, että pe-
listä saatiin edes tasapeli, sillä 
”tappion eväätkin oli olemas-
sa”. Nuoren Hokkasen maali-
onnistumisen lisäksi Gråsten 
nosti pelistä esiin positiivisena 
asiana koko kauden loukkaan-
tumisen vuoksi sivussa olleen 
toppari Jere Hasasen paluun 

kentälle.
- Jere ei ole vielä lähelläkään 

100-prosenttisessa kunnossa, 
mutta hänen olemuksensa ja 
oikea sijoittuminen ja hyvät 
ratkaisut tuovat rauhallisuutta 
kentälle.

Seuraava peli RiPalla oli 
edessä jo tämän viikon tiistai-
na, kun joukkue matkasi Kot-
kaan kohtaamaan sarjan kär-
kikahinoissa mukana olevan 

PeKa:n, joka oli kevätkierrok-
sella Ristiinassa äärimmäisen 
vahva joukkue, kaataen RiPan 
kotikentällä 1-4. Saman verran 
tehtiin maaleja myös Kotkas-
sa, loppunumerot kirjoitettiin 
tällä kertaa luvuin 4-1 (3-1). 
Kotkassa nähtiin - tappiosta 
huolimatta - taisteluilmeellä 
varustettu RiPa. Liikkeellä ol-
tiin loukkaantumisten ja mui-
den poisjääntien seurauksena 

erittäin kapealla ringillä, vaih-
topenkillä oli vain kaksi pelaa-
jaa. Mukana Kotkassa oli myös 
kaksi yhteistyöseura Mikkelin 
Kissojen A-juniori-ikäistä pe-
laajaa, Sasu Löytty ja Toni 
Neuvonen. RiPa:n maalin iski 
kapteeni Antti Pulkkinen en-
simmäisellä puoliajalla tasoit-
taen pelin 1-1:een.

Niko Takala 

Tiistaina järjestettiin 
Ristiinan urheilu-
kentällä perinteiset 

Hippo-kisat yhteistyössä OP 
Suur-Savon ja Ristiinan Urhei-
lijoiden toimesta. Eli luvassa 
oli suuren yleisurheilu-juhlan 
lisäksi tutusti liikunnan rie-
mua, palkinnot kaikille osal-
listujille sekä tietenkin Hipon 
halailua, mehua ja munkkia, 
kuten perinteisiin kuuluu! 
Tällä kertaa kaikki palkitut 
pääsivät myös pankin toimi-
tusjohtaja Jari Himasen onni-
teltavaksi, kun hän oli paikan 
päällä yhdessä markkinointi-
päällikkö Tarja Waseniuksen 
kanssa hoitamassa palkintojen 
jaon kunkin lajin mitalikolmi-
kolle.

- Kiitos että olette kaikki 
saapuneet paikalle. En usko 
että minun tälle yleisölle kan-
nattaa kovin paljon ryhtyä kor-

komarkkinoista puhumaan, 
joten sanon vain, että muista-
kaa tuo oranssi OP:n logo, sen 
alta löytyy kaikki finanssipal-

velut! naurahti Himanen käyt-
täessään puheenvuoron ennen 
palkintojen jakoa. 

Niko Takala

Ristiinan Pallon naiset 
voittivat sunnuntaina 
kotikentällään IPS-

Witchin Imatralta sekä HP-
47:n Heinolasta. Näin RiPa 

nousi sarjataulukossa kärkeen, 
toki IPS:n kanssa tasapistei-
siin, mutta keskinäisten otte-
luiden voittojen myötä ohi.

IPSWitch oli RiPalla vas-

tassa sunnuntain ensimmäi-
sessä ottelussa. Kuten ennalta 
odotettua, niin taisto oli kovaa 
ja tasaista, eikä ensimmäisellä 
puoliajalla kumpikaan jouk-

kue onnistunut maalinteossa. 
Toista puoliaikaakin pelattiin 
15 minuuttia ennen kuin maa-
liverkko soi. RiPa sai vapaa-
potkun, jonka täräytti verkon 
perukoille Viivi Kivinen. Pari 
minuuttia ennen loppuvihel-
lystä Essi Henttonen onnis-
tui vielä maalin edustalta, ja 
tämän osuman myötä voitto 
kotijoukkueelle maalein 2-0.

Päivän toisessa ottelussa 
IPS voitti HP-47:n, joka puo-
lestaan varmisti entistä tiu-
kemmin sen, että RiPan olisi 
otettava voitto myös heinola-
laisista, jos meinattiin pysyä 

mestaruuskamppailussa. HP-
47:aa vastaan peli kuitenkin 
alkoi RiPalta nihkeissä mer-
keissä, ja vierasjoukkue onnis-
tuikin menemään 1-0 johtoon. 
Toista puoliaikaa oli pelattu 
reilusti yli puolet ennen kuin 
ristiinalaiset onnistuivat maa-
linteossa. Joukkueen tehope-
laaja Eider Ramos (17 maalia 
12 otteluun) onnistui lähietäi-
syydeltä pelaajaruuhkasta lau-
komaan 1-1 tasoituksen. Lop-
pukiriä ei lopetettu tähänkään, 
ja vain muutama minuutti 
ennen loppuvihellystä pelin 
ratkaisijaksi nousi niin ikään 

hyvässä maalivireessä ollut (12 
peliä, yhdeksän maalia), tälle 
kaudelle paluun kentille tehnyt 
nuori Milla Syrjäläinen, jon-
ka laukaus löysi verkon perille 
maalivahdin jalkojen välistä.

Naisten sarjan viimeiset pe-
lit RiPan osalta ovat ohjelmas-
sa tämän viikon sunnuntaina 
Kouvolassa, kun ristiinalaiset 
kohtaavat Purhan ja FC Pelti-
rummun. Mikäli RiPa voittaa 
molemmat ottelut, toistaa se 
viimevuotisen mestaruutensa 
sarjassa.

Niko Takala

TORSTAINA  29.  ELOKUUTA  2019
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

RiPan naiset voitti-
vat viime sunnun-
taina molemmat 
ottelunsa kotiken-
tällään. Näin pysyt-
tiin mukana mesta-
ruustaistossa. 
Tässä IPSWitchiä 
vastaan laukoo Vii-
vi Kivinen.  
Kuva: Marjaana Aali

Voitoilla mukaan mestaruustaistoon

Yhden pisteen pelit

Viime viikon lauantaina RiPa onnistui nappaamaan kotikentällä sarjajumbo SiU:lta vain yh-
den pisteen. Tiistaina koettiin tappio Kotkassa. Sarjaa on jäljellä vielä kolme ottelua.

Mehua, munkkia ja toimitusjohtajan onnittelut
P/T alle 5 v. pallo: Nestori Niemeläinen 4,24, Onni Matilainen 2,89, Johanna Matilainen 3,70, 
Hugo Aarniosalo 7,39, Matias Manner 7,46, Aada Turkki 2,41, Leo Immonen 2,39, Elisa Heikkinen 
6,95, Aukusti Kurvinen 9,56, Enni Vesala 5,92, Aarni Vesala 4,32, Martti Vesala 0,42, Kerttu Alanne 
5,19, Meeri Mäntyvaara 1,42, Veeti Mäntyvaara 8,17, Moona Mäntyvaara 7,23, Malva Henttonen 
6,39, Alma Hokkanen 3,07, Lilja Syrjäläinen 4,92, Väinö Pelkonen 3,84, Martti Pelkonen 4,19, 
Sohvi Pelkonen 1,07, Matias Luntinen 5,50. T7 40 m: 1) Mirka Tiusanen ja Miina Pöyry 8,32 2) 
Iida Nyman 8,41 3) Iida-Liisa Puputti 8,47 4) Tuulia Vainikka 8,79 5) Elisa Kuronen 8,82 6) Vilhel-
miina Niemeläinen 8,83 7) Anniina Valkonen 9,60 8) Emma Laasonen 10,35. P7 40 m: 1) Elmo 
Aarniosalo 7,65 2) Jesper Ripatti 8,21 3) Aati Hokkanen 8,37 4) Eetu Parta 8,40 5) Elias Talo 8,61 6) 
Hermanni Kurvinen 8,71 7) Paul Laasonen 9,32. P7 60 m: 1) Aatos Kuskelin 12,26. T7 pituus: 1) 
Elisa Kuronen 2,25 2) Miina Pöyry 2,15 3) Mirka Tiusanen 2,12 4) Iida-Liisa Puputti 1,88 5) Tuulia 
Vainikka 1,76 6) Vilhelmiina Niemeläinen 1,68 7) Anniina Valkonen 1,50 8) Iida Nyman 1,39 9) 
Emma Laasonen 0,92. P7 pituus: 1) Elmo Aarniosalo 2,62 2) Eetu Parta 2,48 3) Jesper Ripatti 2,36 
4) Aati Hokkanen 2,31 5) Elias Talo 2,11 6) Hermanni Kurvinen 1,77. T9 40 m: 1) Helmi Siitonen 
6,33 2) Siiri Niemeläinen ja Krista Tiusanen 7,36 3) Laura Kuronen 7,45 4) Emma Vahvaselkä 7,51 
5) Matilda Talo 7,73 6) Aino-Helmi Hokkanen 8,06 7) Elina Heikkinen 9,14 8) Milla Mäntyvaara 
9,63. P9 40 m: 1) Topi Särkkä 6,51 2) Jimi Ripatti 7,58 3) Joel Luntinen 7,59 4) Niko Vanonen 7,61 
6) Aaron Valkonen 10,16. T9 pituus: 1) Helmi Siitonen 3,78 2) Siiri Niemeläinen 2,95 3) Matilda 
Talo 2,81 4) Krista Tiusanen 2,76 5) Emma Vahvaselkä 2,60 6) Laura Kuronen 2,49 7) Aino-Helmi 
Hokkanen 2,31 8) Elina Heikkinen 2,05 9) Milla Mäntyvaara 1,93. P9 pituus: 1) Topi Särkkä 3,16 2) 
Noel Luntinen 2,74 3) Niko Vanonen 2,25 4) Jimi Ripatti 2,17 5) Aatos Kuskelin 2,16. T11 60 m: 1) 
Aino Heinikainen 9,58 2) Noora Vanonen 10,20 3) Nella Vanonen 11,06 4) Neea Mäntyvaara 11,12 
5) Virve Tiusanen 11,20 6) Nella Luntinen 11,36. P11 60 m: 1) Joona Heinikainen 9,04 2) Atte Parta 
9,49 3) Roope Illi 9,67 4) Janne Helminen 9,87 5) Tuomas Vainikka 10,77 6) Eetu Vahvaselkä 11,01 
7) Elmeri Niemeläinen 11,09 8) Miro Koski 11,31. T11 kuula: 1) Aino Heinikainen 6,00 2) Virve 
Tiusanen 5,58 3) Neea Mäntyvaara 5,38 4) Minea Koponen 4,47. P11 kuula: 1) Atte Parta 6,16 2) 
Eetu Vahvaselkä 5,44 3) Roope Illi 5,01 4) Janne Helminen 4,39 5) Joona Heinikainen 4,34 6) Miro 
Koski 4,21 7) Tuomas Vainikka 3,75 8) Elmeri Niemeläinen 3,55. T13 60 m: 1) Sara Vainikka 10,01 
2) Janita Pyykkinen 12,69. T13 kuula: 1) Sara Vainikka 5,23.
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