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Nuorisoseuran vilkas vuosi jatkuu Teatterilaivalla – 
Puustinen-Kiljunen mukaan kirjamessuille

370-vuotista Ristiinaa juhlitaan lokakuussa 
muun muassa valoteoksilla ja kirkkokonsertilla

Yhdysvalloissa järjestetyllä partiolaisten 
Maailmanjamboreella oli myös ristiinalaisedustusta
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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!

Itä-Suomen hallinto-oi-
keus on kumonnut 26.8. 
antamallaan päätöksellä 

kunnallisvalituksen, jossa vaa-
dittiin hylkäämään Mikkelin 
Yrittäjät ry:n Ristiinan alaja-
oston saama avustus, jolla on 
tarkoitus valmistaa Astuvan 
Amatsoni -tilateos Ristiinan 
Kaukaanrannan torille.

Avustusta oli haettu Ristii-
nan aluejohtokunnalta vuo-
den 2017 syksyllä, ja Mikkelin 
hyvinvoinnin ja osallisuuden 
lautakunta myönsi hankkeel-
le 10  000 euron avustuksen 
keväällä 2018. Ristiinalainen 
Jukka Kuusela vaati ensin lau-
takunnan päätöksen kumoa-
mista Mikkelin kaupunginhal-

litukselta. Kaupunginhallitus 
piti lautakunnan päätöksen 
voimassa kesäkuussa 2018 
tekemällään päätöksellä. Kuu-
sela valitti tästä kaupunginhal-
lituksen päätöksestä edelleen 
Itä-Suomen hallinto-oikeudel-
le, joka nyt kumosi valituksen 
ja piti siis yrittäjäyhdistyksen 
hyväksi tehdyn avustuspää-
töksen voimassa. Päätös ei 
ole lainvoimainen, sillä siitä 
voi vielä valittaa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen.

Kuusela perusteli valitus-
taan muun muassa sillä, että 
nyt myönnettyyn avustukseen 
ei olisi voitu soveltaa aluejoh-
tokunnan vanhoja avustuspe-
riaatteita. Kuuselan mukaan 

hankkeella on myös tarkoitus 
tukea matkailua eikä suoraan 
kuntalaisia, eikä avustusta ei 
siten olisi voitu myöntää aina-
kaan aluejohtokuntien avus-
tuksiin käyttävissä olevista 
määrärahoista. Kuusela näki 
avustuksen myös kohdistuvan 
ristiinalaisen taiteilija Anne 
Mäkeläisen liiketoimintaan. 
Mäkeläisen on tarkoitus to-
teuttaa tilateos.

Mikkelin kaupunki lausui 
hallinto-oikeudelle kaupun-
ginhallituksen näkemyksen 
mukaisesti sen, että mukaan 
hakemus on tullut sen jättä-
misajankohdan perusteella 
käsitellä vanhojen avustuspe-
riaatteiden mukaan, sillä uudet 

avustusperiaatteet on otettu 
käyttöön vasta 1.1.2018. Kau-
punki totesi lausunnossaan 
myös, että nämä vanhat pe-
riaatteet jättävät avustuksista 
päättäville tahoille varsin laa-
jan harkintavallan sen osalta, 
millaisia hankkeita päätetään 
avustaa.

Päätöksensä perusteluissa 
Itä-Suomen hallinto-oikeus 
toteaa muun muassa, että 
kuntien tehtävänä on edistää 
ja tukea kulttuuritoimintaa 
kunnassa sekä edistää alueen-
sa elinvoimaa. Hakemuksen 
mukaan Ristiinan taajamaan 
suunnitellun tilateoksen tar-
koituksena on hankkia pai-
kallisille yrityksille lisää asi-

akkaita. Esitetyn selvityksen 
perusteella hallinto-oikeus 
katsoi, että tilateosta varten 
myönnetty avustus ei ole suo-
raan millekään yksittäiselle 
yritykselle myönnettävää tu-
kea, vaan kyseessä on elinkei-
noelämän yleisten toiminta-
edellytysten parantamiseen 
liittyvä hanke. Se seikka, että 
avustuksen hakija hankkii te-
osta varten rahoitusta liiketoi-
minnallisin keinoin, ei myös-
kään merkitse, että kysymys 
olisi yritystoiminnan suorasta 
tukemisesta. Hallinto-oikeus 
katsoo, että avustuksen myön-
täminen haettuun tarkoituk-
seen on kuulunut kaupungin 
toimialaan, eikä lautakunta 

ole myöskään valituksessa esi-
tetyillä perusteilla ylittänyt 
sille asiassa kuuluvaa harkin-
tavaltaa. Näin ollen oikeu-
den mukaan hyvinvoinnin ja 
osallisuuden lautakunnan sekä 
kaupunginhallituksen pää-
tökset eivät ole valituksessa 
esitetyin perustein syntyneet 
virheellisessä järjestyksessä, 
päätöksentekijät eivät ole ylit-
täneet niille kuuluvaa toimi-
valtaa, eivätkä päätökset ole 
muutoinkaan kuntalaissa tar-
koitetulla tavalla lainvastaisia.

Niko Takala
Jutun kirjoittaja on Mikkelin 
Yrittäjät ry:n Ristiinan alajaos-
ton hallituksen jäsen.

Hallinto-oikeus kumosi Amatsoni-valituksen

Syksyn pimeät alkavat 
hiipiä sekä aamuihin 
että iltoihin. Pienet 

koululaiset kulkevat aamuin 
ja iltapäivin koulutietä, ja tätä 

koulutietä turvaamaan sai-
vat Ristiinan yhtenäiskoulun 
ekaluokkalaiset heijastinliivit. 
Heijastinliivit lahjoitti paljon 
liikennettä näkevä taho, eli ris-

tiinalainen kuljetusalan yritys 
Kuljetus T&P Immonen Oy.

- Viime keväänä tämä idea 
jo tuli, ja katsottiin nyt sitten 
tämä syksy hyväksi ajankoh-

daksi luovuttaa liivit koululai-
sille, tuumaili heijastinliivejä 
koululaisille jakamassa ollut 
Tero Immonen.

Niko Takala

Kuljetus T&P Immonen Oy lahjoitti Ristiinan ekaluokkalaisille heijastinliivit. Ja kuten peukkujen asennosta huomataan, koulu-
laiset olivat lahjoituksesta mielissään!

Heijastinliivit ykkösille
Ristiinalaisen

syksyn 
mökkiläisnumero

ilmestyy

torstaina 10.10. 

Se tarjoillaan kaikkiin talouksiin 
Ristiinassa ja Suomenniemellä sekä 

Ristiinan vapaa-ajan asukkaille 
heidän kotiosoitteisiinsa.

Varaa ilmoitustila ja toimita 
ilmoitusaineisto maanantaiaamuun 

7.10. mennessä:
ilmoitus @ ristiinalainen.fi  

(015) 33 73 560



Ristiinalainen  torstaina  syyskuun 12.  päivänä 20192

PÄ Ä K I R J O I T U S 
 

NIKO
TAKALA

p ä äto i m i t t a j a

12.9.2019

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.)

ristiinalainen
Torstaisin ilmestyvä 
sitoutumaton paikallislehtiIS

SN
 0

78
6-

01
61

V i i k o n  r u n o  

Eteläsavolaiset Ristiinan 
Nuorisoseura ja Te-
atterimylly esiintyvät 

tulevana viikonloppuna Teat-
terilaivalla. Saimaan Improlii-
ga kisattiin ensimmäistä ker-
taa Etelä-Savossa Koirakiven 
Nuorisoseuran talolla tämän 
vuoden maaliskuussa. Liigaan 
osallistuneista neljästä jouk-
kueesta voiton vei Ristiinan 
Nuorisoseura joukkueella 
Tanja Puustinen-Kiljunen, 
Arto Paasonen ja Sanni An-
tinniemi.

Ristiinan Nuorisoseuran 
joukkue lähtee kisaamaan 
valtakunnallisesta Improliiga-
mestaruudesta Teatterilaiva 
– harrastajateatteriristeilylle 
Silja Europalle tulevana vii-
konloppuna, eli 13.-14.9. Te-
atterilaivalla Ristiinan joukkue 
kohtaa muut alueellisten Imp-
roliigojen mestarit. Ristiinan 
joukkue on saanut vahvistusta 
joukkoihinsa Koirakiven Nuo-
risoseurasta. Teatterilaivalla 
improvisaatioon heittäytyvät 
Tanja Puustinen-Kiljunen, 
Sanni Antinniemi ja Ossi Ket-
tunen. Myös muussa Teatteri-
laivan ohjelmistossa nähdään 
eteläsavolaista väriä. Perjantai-
na Silja Europalla voi nimittäin 
kokea savonlinnalaisen Teat-
terimyllyn ”Kuumia aaltoja”. 
Teatterilaiva on Suomen Nuo-
risoseurojen tuottama harras-
tajateatteritapahtuma.

Innolla messujen 
keskusteluun

Eikä lopu Ristiinan nuori-
soseuralaisten ”maailmalle 
vienti” tähän. Nuorisoseu-
ran puheenjohtaja, ja useita 
näytelmiä käsikirjoittanut 
Puustinen-Kiljunen nimittäin 
on valittu mukaan lokakuussa 

pidettävien Turun kirjamessu-
jen kesäteatterikeskusteluun. 
Puustinen-Kiljunen valittiin 
mukaan toisen näytelmäkirjai-
lijan, eli Turun kaupunginteat-
terin dramaturgina toimivan 
Satu Rasilan lisäksi. Keskus-
telua vetää näytelmäkirjailijoi-
den ja käsikirjoittajien liiton 
puheenjohtaja Sami Keski-
Vähälä.

- Kun näytelmäkirjailijoi-
den ja käsikirjoittajien liitto 
otti yhteyttä ja kertoi valin-
neensa minut - jos vain otan 

työtehtävän vastaan - niin 
leijuin jossain lattian ja katon 
välillä ja vastasin kyllä! Puusti-
nen-Kiljunen nauraa.

- Odotan messuja ja uusien 
ihmisten kohtaamista, ideoita 
sekä keskusteluja kovasti. Sillä 
sen verran esiintyjälistaa se-
lasin, että arvostamiani kovia 
nimiä on paljon mukana, hän 
jatkaa.

Puustinen-Kiljunen oli tänä 
kesänä jälleen yksi esitetyim-
piä näytelmäkirjailijoita, joten 
siinä mielessä kutsua ei voi täy-

sin yllättävänä pitää. Kirjoitta-
ja itse näkee myös, että tämän 
kesän hienosti menestynyt 
kantaesitys Elias, rakastettuni 
oli osaltaan avaamassa näitä-
kin ovia.

Messujen tiedotteessa ke-
säteatterikeskustelusta kerro-
taan seuraavasti: Suomessa 
on poikkeuksellisen runsas ja 
aktiivinen kesäteatterikenttä, 
joka kattaa koko maan. Mitä 
kesäteattereissa esitetään ja ku-
ka kesäteattereille kirjoittaa?

Niko Takala

Ristiinan nuorisoseuran joukkue (Tanja Puustinen-Kiljunen, Sanni Antinniemi ja Arto Paaso-
nen) voitti Saimaan improliigan maaliskuussa. Nyt on edessä valtakunnallinen haaste Teatte-
rilaivalla. Kuva: Suvi Rautsiala

Tuuvalaiset lähtevät Teatterilaivan Improliigaan
Nuorisoseuran Tanja Puustinen-Kiljunen kutsuttiin  
kirjamessujen kesäteatterikeskusteluun

Sinun silmäsi
Silmiesi määrittelemätön väri
jääkö se ikuiseksi arvoitukseksi,
sammaloituneen patsaan juurella
ojennat juomapulloa,
silloin sen keksin,
ne ovat cokiksen väriset
- pehmeä ’limen’ häivähdys -
sinun iiriksesi, joiden kautta
huomaan tarkastelevani maailmaa
varauksetta yhä useammin.
Nyt katsot ruusukehää
joka ympäröi kiviveistosta
ja tuoksuu.

Leena Maaranen

Näkyvät juhlat 
odotettavissa

Lokakuun puolessa välissä pidetään Ristiina-juhlat. 
Juhlia pidetään sen vuoksi, että tänä vuonna tulee 
kuluneeksi 370 vuotta siitä, kun kreivi Pietari Brahe 

perusti (K)Ristiinan (seura)kunnan vuonna 1649. Ristiinan 
”virallinenkin historia” siis kurkottaa huomattavasti pidem-
mälle kuin nykyisen emokaupunki Mikkelin, joka on pe-
rustettu niinkin myöhään kuin 1838, eli ikää on vasta 181 
vuotta.

Edellisen kerran Ristiinan synttäreitä on vietetty - aina-
kaan varsinaisesti vuosilukuihin pohjaten - vuonna 1999, 
kun täyteen tuli 350 vuotta. Tuolloin kreivikuntaan saatiin 
arvokkaita vieraita, kun täällä vierali muun muassa tasaval-
lan presidentti Martti Ahtisaari puolisonsa Eevan kanssa. 
Varmasti moni - kuten itsekin - muista noista kahdenkym-
menen vuoden takaisista juhlista myös erinomaisen hyvin 
näyttävän ilotulituksen kunnan-/kirkonmäellä vuodenvaih-
teesta 1998-1999.

Tällä kertaa ei ole luvassa ihan vastaavan suureellisuus-
luokan juhlaa. Näyttävyyttä ja näkyvyyttä joka tapauksessa 
on odotettavissa nytkin, sillä tärkeänä osana 12.-13.10 vie-
tettävää Ristiina-juhlaa juhlamessun ja -tilaisuuden sekä 
kirkkokonsertin lisäksi tulee olemaan valotapahtuma. Va-
loteoksia kirkkotapulin ja sotakoulun ympäristöihin tulee 
toteuttamaan mäntyharjulainen Antti Arosanervo, joka on 
ollut muun muassa mukana Kormos Festivalien valo- ja de-
koraatioteosten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Idea valotapahtumaan lähti ristiinalaiselta taiteilijalta 
Anne Mäkeläiseltä. Mäkeläinen jäi viime vuoden Mikkelin 
Illumio -tapahtuman jälkeen miettimään, että olisiko kysei-
sestä tapahtumasta mahdollisuus saada osia tänne meidän 
pitäjään. Yhteistyö Illumion kanssa (joka muuten ennakko-
tietojen mukaan järjestetään tänä vuonna 18.-19.10.) ei si-
nällään toteutunut, mutta siitä alkaneen selvitystyön tulok-
sena Ristiinassa tullaan näkemään omat erilliset valoteokset 
Arosanervon toteuttamina.

Mukavana seikkana on hyvä nostaa esille se, että Ristiina-
juhlan yhteyteen on nyt saatu mukaan useampi erillinen ta-
pahtuma. Nämä kaikki varmaan tuovat enemmän kävijöitä 
toisilleen ja hyödyttävät näin koko 370-vuotisviikonloppua. 
Valotapahtumaa voi käydä katselemassa kahtena iltana, juh-
lamessuun ja -tapahtumaan sekä sitten kirkkokonserttiin voi 
osallistua sunnuntaina. Kirkkokonsertissakin muuten on var-
masti luvassa laadukasta musisointia, kun siellä esiintyy Mik-
kelin kamarikuoro Matti-Veikko Kuusen johdolla.

Lähempänä tapahtumaa kirjoittelemme Ristiinalaisessa-
kin vielä lisää ja tarkemmin ohjelmasta. Ei muuta kuin loka-
kuuta odotellessa!

Tietokirjailija ja histori-
oitsija Ira Vihreäleh-
to vieraili viime vii-

kon torstaina Vitsiälän kylätalo 
Sampolassa. Vihreälehto ker-
toi tilaisuudessa sotavangeis-
ta, kotirintamasta sekä hänen 
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 näkökulmas-
ta.

Tilaisuus houkutteli Sam-
polaan noin 50 aiheesta kiin-
nostunutta kuuntelemaan ja 
keskustelemaan.

Niko Takala

Kirjailijavierailu houkutti 50 henkeä Sampolaan
Kirjailija Ira Vih-
reälehto vieraili 
Sampolassa. Hän 
kertoi muun muas-
sa kirjastaan Tun-
tematon sotavan-
ki, jossa liikutaan 
myös Ristiinassa. 
Kuva: Markku Niro-
nen
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L u k e m i s e n  u n e l m a v u o s i

Mutta minä en kirjoita päästäk-
seni irti, minä kirjoitan pitääk-
seni sinusta kiinni. Ehkä sinäkin 
kaipaat kosketusta, vaikkei 
sinua enää olekaan. Ehkä sinun 
on kylmä, vaikkei sinua enää 
olekaan. Ehkä sinä voit pahoin, 
vaikkei sinua enää ole. Vaikkei 
sinua enää ole, minä kirjoitan 
sinulle. Minä muistan miltä sinä 
näytät.  
(Seita Vuorela: Karikko)

14-vuotias Mitja harras-
taa vanhojen rakennus-
ten tutkimista yhdessä 

veljensä Vladimirin ja parhaan 
ystävänsä Noelin kanssa. Ke-
säloman kynnyksellä tapahtuu 
kuitenkin onnettomuus. Yh-
tenä sumuisena yönä poikien 
uhkarohkealla tutkimusreis-
sulla Noel putoaa vanhan Sii-
lon katolta ja kuolee. 

Onnettomuuden ahdis-
tamina Mitja, äiti ja Vladi-
mir päättävät lähteä hetkeksi 
pois, pakkaavat asuntoauton 
täyteen tavaraa ja ajavat lei-
rintäalueelle, jota kutsutaan 
viimeiseksi rannaksi. Onnetto-
muudet tuntuvat seuraavan toi-
siaan, kun auto hajoaa ja perhe 
joutuu jäämään rannalle suun-
niteltua pidemmäksi ajaksi.

Rannalla Mitja tutustuu 
varastelevaan poikajoukkoon, 

jotka kutsuvat itseään hylyiksi.  
Pian Mitja huomaa olevan-
sa osa jengiä. Hän ystävystyy 
Nikolain ja pienen pojan - Jo-
shuan kanssa. Mitja kohtaa 
myös salaperäisen tytön, joka 
sanoo tietävänsä kuka Mitja 
on. Muut pojat kuitenkin pel-
käävät tyttöä. Tytön kerrotaan 
liittyvän jotenkin Nikolain ys-
tävän Caesarin katoamiseen. 
Kun Mitjan veli Vladimir 

joutuu vanhaan aavehotelliin, 
jota tyttö pitää itsellään, on 
Mitjan yritettävä pelastaa vel-
jensä.

Karikko on unenomainen 
kertomus nuoruudesta, elä-
män rajallisuudesta ja surusta, 
joka tukahduttaa kaiken. Se 
on maaginen mysteeri, joka 
avautuu kerros kerrokselta, 
jos annat sille mahdollisuu-
den. Teos kuvaa riipaisevalla 
tavalla surua ja tuskaa, jota 
läheisen menettäminen tuo 
tullessaan. Se tulee iholle, ei-
kä päästä irti. 

Oletetaan että toinen teistä 
nyt kuitenkin putoaa sen ka-
ton läpi ne kymmenen metriä 
alhaalla olevalle asfaltille eikä 
häntä enää ole. Tähdet eivät 
silti sammu eivätkä kaupun-
git luhistu. Ihmiset jatkavat 
koneiston tavoin pyörimistä.  

Sen yön 
jälkeen, niin 
voidaan sanoa, et ha-
lua tulla ulos pimeästä. Sen yön 
jälkeen sinun täytyy päästäksesi 
pimeästä kertoa siitä tarina. 
(Seita Vuorela: Karikko)

Noora Tähtinen

Syyskuun kirjavinkit:
Viekää minut sinne missä hän on, 
lautturi kuule mitä mä toivon Merenneidon vuosi 

on taianomainen 
kertomus Mar-

vellous Ways -nimisestä Cor-
nwallin syrjäisessä kolkassa 
asuvasta naisesta. Marvellous 
on elänyt poikkeuksellisen 
elämän: hän on ollut yhtälailla 
saattamassa maailmaan synty-
viä kuin sieltä lähteviäkin ih-
misiä. Kirja on omintakeinen 
rakkaustarina tai paremmin-
kin rakkauksien tarina, mutta 
yhtä paljon se on tarina para-
nemisesta ja muistamisesta.

Tarinan alussa Marvellous 
pelastaa itsemurhaa yrittä-
neen nuoren miehen Draken, 
ja ottaa tämän luokseen asu-
maan. Draken ja 90-vuotiaan 
Marvellouksen välille syntyy 
erikoinen side, ja he paranta-
vat toinen toistaan päivien vie-
riessä. Marvelloukselle aika on 
kulumassa loppuun, Drakella 
taas uuteen alkuun. Marvel-
lous muistelee elämäänsä ja 
lohduttaa särkynyttä Drakea: 
”Minulla on ollut elämässäni 
kolme rakkautta. Aiemmin 
luulin, että se riittäisi, mutta 
jälkeenpäin ajateltuna tilaa oli-
si ollut useammallekin. Olen 
saanut nähdä, miten elämä laa-
jenee kuin kohtu ja tekee tilaa 
rakkaudelle.”

Pikku hiljaa sekä Marvel-
louisin että Draken elämänvai-
heet paljastuvat, mutta paljon 
jää myös lukijan itsensä pää-
teltäväksi. Ehkä Marvellous ei 

enää itsekään muista, kuka hän 
on? Kirja saakin pohtimaan 
muistia ja muistamista; keitä 
me oikein olemme, jos meil-
lä ei enää ole muistojamme? 
Vahva lukusuositus lukijalle, 
joka haluaa liikuttua, naut-
tia kauniista kielestä ja lukea 
kirjan, joka jää pitkäksi aikaa 
mieleen! 

Mitä jos hän niinä hiljaisina 
iltapäivinä, kun hän tapasi miet-
tiä elämäänsä, ei muistaisikaan 
Jackia eikä Jimmyä eikä maja-
kanvartijaa, joka opetti hänelle 
mitä on rakkaus? Mitä jos hän ei 
muistaisi nummille tulvivaa au-
ringonvaloa eikä virrenveisuuta, 
joka joulun alla kantautui kai-
voksista? [ - - ] Mitä jos kaikki 
katoaisi? Ja tulisi yö eikä hän 
tietäisi että on yö? Tai rantasipi 
huutaisi tai suula sukeltaisi tai 
keltti pomppaisi pintaan, mutta 
niitten nimet olisivat hukkuneet 
häneltä kuin kolikot sohvan-
pohjalle? Mitä jos hän painaisi 
näkinkengän korvalleen eikä 
hänellä olisi sanoja sille äänelle? 
Silloin hän olisi kuin maljakoti-
lo. Osaisi vain kyyhöttää paikal-
laan.

Riia Marttinen

Ristiinalainen ja Ristiinan 
kirjasto toteuttavat Lukemisen 
unelmavuoden ajan noin kuu-
kauden välein kirjaesittelyjä / 
-suositteluja.

Seita Vuorela: Karikko

Sarah Winman:  
Merenneidon vuosi

Loppuvuodesta jaetaan 
jälleen Esko Torniai-
sen rahaston stipendit. 

Torniaisen rahastosta jaetaan 
vuosittain 10 000 euroa apura-
hoina hakemusten perusteella. 
Apurahaa voivat hakea kaikki 
Ristiinassa peruskoulunsa ja/
tai lukionsa käyneet opiske-
lijat, jotka ovat suorittamassa 
toisen asteen tai korkeakoulu-
tutkintoa.

Ristiinan yhtenäiskoulun 
rehtori Matti Hämäläinen 
kertoo, että summa on yleensä 
jaettu kymmenelle henkilölle. 
Näin esimerkiksi viime vuon-
nakin jaettiin kymmenen kap-
paletta 1000 euron suuruista 
stipendiä.

Apurahan hakijoiden määrä 
on vaihdellut, vuosittain apura-
haa on hakenut noin 20 - 30 ha-
kijaa. Hakijat ovat jakautuneet 

suunnilleen puoliksi ammatti-
korkeakouluissa opiskelevien ja 
yliopistoissa opiskelevien kes-
ken, ammattiopistoissa opis-
kelevien hakemuksia on ollut 
selvästi vähiten.

Apurahoja voi hakea vapaa-
muotoisella hakemuksella per-
jantaihin 20.9. (postileima) 
mennessä. Hakemuksiin tulee 
liittää mukaan opiskelutodis-
tus. Hakemukset lähetetään 

osoitteeseen Ristiinan yhte-
näiskoulu, Mäkitie 30, 52300 
Ristiina, ja kuoreen tulee myös 
lisätä merkintä ”Esko Torniai-
sen rahasto”.

Lisätietoja Esko Torniaisen 
rahastosta ja sen apurahoista: 
Matti Hämäläinen 
p. 040 7171 881 tai 
matti.v.hamalainen@mikkeli.fi.

Niko Takala

Torniaisen rahaston stipendit haussa

Esko Torniaisen rahaston apurahat on jaettu viime vuosina 
koulun itsenäisyysjuhlan yhteydessä. Tämän vuoden apura-
ha-hakemukset tulee lähettää viimeistään ensi viikon perjan-
taina 20.9. Arkistokuva / Lotta Tuominen

Ristiina täyttää tänä 
vuonna 370 vuotta. 
Juhlavuoden synt-

täreitä juhlistetaan Ristiina-
juhlan merkeissä lokakuussa 
kahden päivän ajan nähtävällä 
valotapahtumalla sekä juhla-
messulla ja kirkkokonsertilla.

Valotapahtuma toteutetaan 
lauantaina ja sunnuntaina 12. 
ja 13.10. Valotapahtuma to-
teuteataan kirkonmäellä ja 
sotakoululla lauantaina klo 
18-22 ja sunnuntaina klo 17-

21. Valotapahtuman kantavina 
hahmoina ovat Ristiinan pe-
rustaja Pietari Brahe ja hänen 
vaimonsa Kristina Katarina 
Stenbock sekä Yrjö Maunu 
Sprengtporten joka perusti 
Ristiinaan Suomen ensimmäi-
sen sotakoulun. Valotapah-
tuman taidekoordinaattorina 
toimii ristiinalainen Anne 
Mäkeläinen ja valotaiteilijana 
Antti Arosanervo Mäntyhar-
julta.

Su 13.10. klo 10 on juhla-

messu Ristiinan kirkossa, jon-
ka jälkeen juhlatilaisuus seura-
kuntakeskuksen Valon salissa. 
Juhlassa on kahvitarjoilu, jon-
ka hoitaa Someen Erä-Ässät.

Ristiina-juhlan kirkko-
konsertti kuullaan Ristiinan 
kirkossa su 13.10. klo 18. 
Konsertissa esiintyy Mikkelin 
kamarikuoro ja soitinyhtye 
Matti-Veikko Kuusen johdol-
la. Pääteos on J.S.Bachin kan-
taatti Murra leipää nälkäiselle. 
Konserttiin myydään vapaa-

ehtoisia käsiohjelmia 10 eu-
ron hintaan. Konsertilla myös 
kunnioitetaan Katri ja Niilo 
Pulkkisen työtä Ristiinan hy-
väksi. Konsertin jälkeen kel-
lotapulin läheisyydessä Pentti 
Peltonen soittaa trumpetilla, 
jonka jälkeen on vielä hyvää ai-
kaa tutustua valotapahtuman 
valoteoksiin kellotapulilla sekä 
sotakoululla.

Ristiina 370 vuotta -juhlan 
järjestävät Ristiina Seura ry ja 
Ristiinan alueseurakunta.

Ristiinaa juhlitaan valotapahtumalla ja kirkkokonsertilla

Lokakuussa vietettävässä Ristiina-juhlassa kuullaan muun 
muassa kirkkokonsertti, jossa esiintyy Mikkelin kamarikuoro 
Matti-Veikko Kuusen johdolla. 
Kuva: Mikkelin kamarikuoron facebook-sivu.
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Pyöräsuunnistuksen arvontalipuke
Kierrä valitsenmasi reitti sunnuntaina 15.9.  ja merkitse  
rasteilta löytyvt tunnukset arvontalipukkeeseen.
Palauta lipuke Ristiinan R-kioskille su 15.9.

Pitkä lenkki

1

2

3

4

5

6

Lyhyt lenkki

1

2

3

4

5

nimi

puh

Jokasyksyinen Ristiinan Rinkan 
ja Ristiinalaisen toteuttama pyö-
räsuunnistus järjestetään tämän 

viikon sunnuntaina 15.9. Luvassa on 
jälleen kaksi vaihtoehtoista reittiä, jo-
ko Ristiinan läntisten kylien alueella 
kiertävä pitkä lenkki (n. 33 km) tai sit-
ten kirkonkylän taajaman alueella kul-
keva pieni lenkki, jolle mittaa kertyy 
muutama kilometri. Lyhyemmän len-
kin voi halutessaan kiertää mainiosti 
myös kävellen tai juosten. Reitit rastei-
neen löytyvät tältä sivulta. Karttoja voi 
noutaa myös R-Kioskilta sunnuntaina. 
Vinkkinä, että voit myös ottaa tämän 
sivun kartasta kuvan ja ottaa paperilla 
mukaan vain ”rastikupongin”!

Pidempi reitti tarjoaa pyöräilijäl-
le helpohkoa maantiepyöräilyä sekä 
asfaltoiduilla että sorapäällysteisillä 
teillä. Reitillä ajetaan myös metsäpol-
kua pitkin ja mahdollisesti (ajajasta ja 

pyörästä riippuen…) joudutaan ta-
luttamaan pyörää puron ja junaradan 
yli Raitinpuron maisemissa muuta-
man sata metriä.

Molemmat lenkit starttaavat R-
Kioskilta (Brahentie 16), joka toimii 
sekä lähtö- että paluurastina. Kaikilta 
rasteilta otetaan ylös kyseisen rastin 
tunnus, joka merkataan tällä sivulla 
olevan kupongin vastauskohtaan.

Kaikilla pyöräilijöillä tulee olla 
kypärä päässä retken aikana. Pyörä-
suunnistukselle voi lähteä heti sun-
nuntaiaamuna, rastit käydään kerää-
mässä pois klo 18 jälkeen. Järjestäjät 
eivät muutoinkaan suosittele pitkälle 
lenkille lähtöä enää klo 18 jälkeen, sil-
lä pimeys voi yllättää! 

Niko Takala 

Lisätietoja: Ristiinan Rinkka / 
Juha Muikku, p. 0400 347 919. 

Sunnuntaina pyöräillään!
Ristiinalaisen ja Rinkan pyöräsuunnistus vie tällä kertaa Ristiinan läntisille kylille

Lyhyt lenkki
Lyhyen lenkin etenemisohje viitteellinen, reitin voi 
kiertää haluamallaan tavalla. Tämän reitin voi hyvin 
kulkea myös kävellen tai juosten
R-kioski – Brahentie - Kitereentie - Pietarintie 
1. rasti (pyörätien alku Pietarintieltä Tuderuksen-
tielle) - Mart-Heikkiläntie - Ahjotie 
2. rasti (risteävä tie juuri ennen Huumontietä) - 
Huumontie - Suurlahdentie - Ahertajantie 
3. rasti (kivi Mankara Investin kohdalla) - Suurlah-
dentie - Vanha Suurlahdentie 
4. rasti (Suurlahdentien ja Vanhan Suurlahdentien 
risteys) - Kissalammentie - Brahentie - 
5. rasti (päiväkodin piha-alue) – R-kioski

Pitkä lenkki
R-kioski – Brahentie – Lappeenrannantie (Pökkääntiellä 
hankala puomin ylitys) – Hietasentie - 
1. rasti (Koivakkalan th) – Närhiläntie - 
2. rasti (Käräjämiehen puutarha) – Raitinpurontie 
3. rasti (Raitinpurontie 22, Multamäki) – Raitinpuron ja 
junaradan ylitys – Koivulantie – 
4. rasti  (puupino juuri ennen Pirttimäkeä) – Mäntyhar-
juntie – 
5. rasti (Kuomiokosken th) – Haikolantie  
6. rasti (”kolmen tien risteys”) - Hietasentie - Lappeen-
rannantie – Brahentie – R-Kioski.



Ristiinalainen  torstaina syyskuun 12.  päivänä 2019 5

900 suomalaista partio-
laista näytti Helsinki-
Vantaan lentokentällä 

isolta porukalta, mutta leirillä 
Länsi-Virginiassa he hukkuivat 
nopeasti massaan. Maailman-
jamboreeksi kutsutulle leirille 
osallistui nimittäin 45 000 par-
tiolaista, jotka olivat kotoisin 
kuudelta mantereelta ja jopa 
152 maasta.

Suomen joukkueen mu-
kana Amerikan mantereelle 
matkasivat myös ristiinalaisty-
töt Kaisa Loponen, 16, Oona 
Tuominen ja Viivi Pöntinen, 
17. Ristiinalaistytöt osallis-
tuivat kaksi viikkoa kestäneen 
leirin lisäksi viikon mittaiselle 
oheismatkalle, jonka aikana 
tutustuttiin muun muassa 

Valkoiseen taloon Washing-
tonissa, Time Squareen New 
Yorkissa ja amish-tilaan Phila-
delphiassa.

Kotiinpaluun hetki koit-
ti elokuun alussa, siis juuri 
ennen kouluvuoden alkua. 
Kuukautta myöhemmin tytöt 
muistelevat matkaansa tyy-
tyväisinä ja vakuuttavat sen 
olleen neljän vuoden varainke-
ruun arvoinen.

– Oli tosi hieno reissu. Sen 
muistaa koko elämän, toteaa 
Tuominen.

– Ohjelman puolesta en 
lähtisi uudestaan, mutta olihan 
se kokemuksena upea, pohtii 
Loponen. – Harvoin sä mis-
sään metsässä tapaat noin pal-
jon ihmisiä.

Jamboreen teema oli Un-
lock a New World – avaa uusi 
maailma.

– Vaikka siellä oli ihmisiä 
maista, joista ei ollut ikinä 
kuullutkaan, niin pystyi men-
nä juttelemaan kenelle vaan. 
Sitten oltiin silleen okei, ollaan 
kavereita, Loponen nauraa.

Loposen mielestä oli onni, 
ettei leirin ohjelmalaaksoihin 
osallistuminen ollut pakollis-
ta, vaan päivät saattoi viettää 
myös leirialueella hengaillen 
ja uusiin ihmisiin tutustuen. 
Tuominen ja Pöntinen sen 
sijaan olivat innoissaan pääs-
tessään kokeilemaan erilaisia 
extreme-lajeja seinäkiipei-
lystä ja maastopyöräilystä 

laitesukellukseen ja vaijeri-
laskuun.

– Meitä väsytti iltaisin niin 
paljon, ettei jaksettu lähteä 
enää minnekään. Yöelämäm-
me oli sitä, että nukuimme tel-
tassa, kertoo Pöntinen.

Kolmena iltana kaikki 45 
000 ihmistä kokoontuivat la-
van eteen seuraamaan yhteisiä 
iltaohjelmia, jotka vakuuttivat 
myös Loposen.

– Päättäjäiset olivat ihan 
seuraavaa luokkaa, kuin mitä 
Suomessa on nähty. Ne kaik-
ki ilotulitukset ja valotek-
niikat olivat sellaista, etten 
todellakaan odottanut niitä 
partiosta.

Seuraavaksi junalla 
Koreaan

Vaikka kolme viikkoa Jenk-
kilässä kuluivat nopeasti, 
edelsi niitä monen vuoden 
varainkeruu ja useampi suuri 
maksuerä. Kerätäkseen reissu-
rahat kasaan kolmikko laittoi 
kesätyötienestit ja rippirahat 
talteen ja istui myyntipöydän 
takana myyjäisissä jos toisis-
sakin. Myös vanhemmista oli 
apua kulujen kattamisessa. 
Reissukassan kasvattamisessa 
onnistui jopa Pöntinen, joka 
ei vielä vuosi sitten oikeastaan 
edes tahtonut lähteä jambo-
reelle.

– No siis Oonahan pakotti 

mut sinne ensin. Kun kävim-
me ensimmäisessä ennakkota-
paamisessa, niin mäkin innos-
tuin.

– Aina kun meillä oli riita, 
niin Viivi uhkaili, ettei se lähde 
mun kanssa jamboreelle, Tuo-
minen kommentoi.

Partio tarjoaa paljon mui-
takin kansainvälistymismah-
dollisuuksia kuin jättileirit. 
Viimeksi ristiinalaislippukunta 
Yöveden Waeltajat oli edustet-
tuna Erasmus+-ohjelman ra-
hoittamassa työpajassa Stras-
bourgissa, jossa eri maiden 
partiolaiset pohtivat, kuinka 
nuorten äänestysaktiivisuus 
saataisiin eurovaaleissa nou-
suun.

Jamboreekolmikolla onkin 
jo uusia seikkailuja mielen 
päällä. Loponen suunnittelee 
lähtevänsä vuonna 2021 lei-
rille, jonka ideana on kiertää 
Irlantia kymmenen hengen 
vartioissa. Tuominen ja Pön-
tinen taas haaveilevat hyppää-
vänsä Trans-Siperian junaan 
vuonna 2023 ja suuntaavansa 
kohti seuraavaa maailman-
jamboreeta, joka järjestetään 
Etelä-Koreassa.

Lotta Tuominen

Mäntyharjulla viikon-
loppuna piiritason 
partiotaitokilpailut

Jamboree järjestettiin partiolaisten omistamalla leirialueella, 
josta löytyi muun muassa skeittiparkki, kolme tekojärveä se-
kä useita riippusiltoja. Kuva: Oona Tuominen

Maailmanjamboreen muistaa koko elämän
Ristiinalaistytöt suunnittelevat jo seuraavia partioreissujaan

Kaikkiaan 900 suomalaista 
oli jaettu leirilippukuntiiin, 
jotka oli nimetty Lappi-aihei-
sin sanoin. Järvi-Suomen lei-
rilippukunnan nimi oli Kaltio. 
Kuva: Elias Österman / 
Suomen Partiolaiset

Länsi-Virginiassa päivät olivat kuumia mutta yöt kylmiä. 
Nukkumista helpottivat teltoista löytyneet retkisängyt.
Kuva: Viivi Pöntinen R istiinalaislippukunta 

Yöveden Waeltajat 
järjestää tulevana 

viikonloppuna Järvi-Suomen 
piirin syyskilpailut yhdessä 
Mäntyharjun partiolaisten 
kanssa. Kilpailuun odotetaan 
11 joukkuetta, jotka mittelevät 
toisiaan vastaan niin retkeily-
taitojen kuin yhteiskuntatie-
tämyksen saralla. Nuorimmat 
kilpailijat ovat 14-vuotiaita, 
yläikärajaa ei ole.

Kirkonkylällä lauantaina ja 
sunnuntaina käytävä kilpailu 
kantaa nimeä Höyryhybridi 
2019. Kuten höyryhybridissä, 
myös viikonlopun kisassa 
sekoittuvat uusi ja vanha, 
kertoo kilpailunjohtaja Sanni 
Kettunen.

— Kisoissa on tahdottu 
tuoda esille vanhoja perinteisiä 

partiotaitoja sekä sellaisinaan 
että tähän aikaan muokattui-
na. Ennen mentiin eteenpäin 
höyryllä ja nykyään hybrideillä. 
Näissä kisoissa turvaudutaan 
niin puukkoon kuin akkupora-
koneeseen ja kännyköihin.

Uuden ja vanhan yhdistä-
minen on todettu toimivaksi 
reseptiksi myös partiotaitokil-
pailuiden järjestämiseen, johon 
ovat panostaneet sekä partio-
kilpailuiden konkarit että uu-
det tulokkaat, joilla on uuden 
sukupolven tietoa esimerkiksi 
tuloslaskennasta tai viestinnäs-
tä. Kisoja ovat tukeneet myös 
paikalliset yritykset sekä Ristii-
nasta että Mäntyharjulta.

Yleisö on tervetullut Män-
tyharjun lukiolle seuraamaan 
kilpailun aloitustehtävää lau-
antaiaamuna kello 10.
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Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet hoitajat
Lähihoitaja Anne Tuukkanen 040 559 0376
Lähihoitaja Arja Haurinen      050 340 1222

.  Jalkahoitoa     .  Myös koti- ja laitoskäynnit   

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

Ristiinan apteekki
Ristiinan apteekki

Suomenniemen 
sivuapteekki

Brahentie 16 /015 740 7700 /ma-pe 8.30–18 ja la 8.30 –14

Kirkonkyläntie 17
015 666 470
ti, ke ja pe 9–15

ristiinanapteekki.fi

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

Lue lehti myös verkossa www.ristiinalainen.fi
Paperilehden tilaajille Ristiinalaisen  
näköislehti  on maksuton.
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r av i n t o l at s e u r a k u n tata pa h t u m i a

s e u r at to i m i vat

Lämminsavu-
LOHTA
ja muikkua
 suoraan uunista
Uutena: Voissa 

paistettuja muikkuja!
Ristiinan torilla  

la 14.9. klo 10 alkaen

Linda Valkonen

(säävaraus)

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 12.9. Porsaanleike   L 
Kukkakaaligratiini  L,  Makkarakeitto  L,G,M

Pe 13.9. Holsteininleike   L 
Meksikonpata  L,G,M,  Kaalikeitto  L,G,M

La  14.9. Suljettu  
Su  15.9. Auraleike  L 

Jauheliha-makaronipaistos  L,  Kasvissosekeitto L,G 
Ma 16.9. Hawaijinleike  L 

Tonnikalapasta  L,  Porkkana-rakuunakeitto   L,G
Ti 17.9. Broilerinleike   L 

Janssoninkiusaus L,G,   Jauhelihakeitto  L,G,M 
Ke 18.9. Porsaanleike  Citadelle  L 

Uunimakkara   L,G,  Kesäkeitto  L
To 19.9. Oskarinleike  L 

Spaghettivuoka L,   Pinaattikeitto  L

su 15.9.
Jukka 

Hallikainen  
& Marko Maunuksela  

& Jackpot

18-22.30

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

Järjestäjä:

Liput 13€

Majoitus Löydön Kartanossa

su 22.9. Lavakauden päättäjäiset, Väliaikainen

m y y tävä n ä

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla 
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  16.9. -22.9.

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 Makkarakeitto m,g,  Piparjuurisilakat l,g, Sitruuna-currykana l,g. 
Keitetyt perunat, yrttiriisi, kasvikset.  Hedelmäkiisseli

Ti Herkkusienikeitto l,g, Kahden kalan paistos l,g, Sinappinen 
uunimakkara l,g. Keitetyt perunat, vihannesmix. Mansikkakiisseli

Ke Purjo-perunasosekeitto l,g, Jauheliha-perunalaatikko l,g, 
Hedelmäinen kanakastike l,g.  
Keitetyt perunat, riisi, kasvikset.  Raparperi-vaniljasoppa

To Hernekeitto m,g, Pasta Carbonara l, Metsästäjän possupata l,g. 
Keitetyt perunat, uunijuurekset.  Vattukiisseli

Pe Lihakeitto m,g, Italialainen kanapata l,g, Paksu makkarasoossi l,g. 
Keitetyt perunat, riisi, parsakaali-porkkana. Herukkakiisseli

La  Kasvissosekeitto l,g, Sitruunaiset broilerin paistileikkeet l,g, 
Possun uunifile kerma-sinappikastike  l,g.  
Keitetyt perunat, riisi, uuniporkkanat.  Suklaakiisseli

Su Tomaattikeitto l,g, Pinaatti-fetakala l,g, Valkosipulipossu l,g. 
Keitetyt perunat, kasvikset.  Mangokiisseli

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
To 12.9. klo 10 Naiset koolla srk-keskuksessa
To 12.9. klo 14.30 Hartaus Vaarinsaaressa, 
Tuderuksentie 2. P. Palm
Su 15.9. klo 10 Messu kirkossa.  
P. Palm, Karjalainen. Kahvit
To 19.9. klo 18 Kirkkomusiikin päivän Yhteislauluilta 
kirkossa. Nousiainen, srk-kuoro
Ke 9.10. klo 12–14.30 Vanhustenviikon juhla Mikkelissä, 
bussikyyti 5€. Ilm. 27.9. menn. 0400 143 668
Sururyhmä to 31.10. klo 18,  
ilm. 25.10. menn. 0400 143 668

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Jumalanpalvelus

Sadonkorjuumessu

Su 22.9. klo 17 vietetään sadonkorjuumessua 
kansalaulusävelin Ristiinan kirkossa. 
Messun jälkeen kahvit srk-keskuksessa.
 
Yhteistyössä Ristiinan maa- ja kotitalousnaiset ry, 
Ristiinan Riistanhoitoyhdistys ry, MTK Ristiina ry, 
Ristiinan maaseutunuoret ry, Yöveden Waeltajat ry, 
Iloiset laulajat, Ristiinan alueseurakunta

Ristiinan maa- ja kotita-
lousnaiset, syysretki Piek-
sämäen seudulle la 28.9. 
Ohjelmassa brunssi ja lei-
päostokset Moilasen myy-
mälässä, opastettu kierros 
Sylvi Kekkosen puistossa. 
Lisät. ja ilm. 22.9. mennessä 
Katriina 0440218803 tai 
Soili 0509175655

SPR Ystäväkerhon syys-
kauden avajaiset su 15.9. klo 
13, Vanhustentalon kerho-
huoneessa (Tuderuksentie 
4). Esiintymässä laulaja Päivi 
Haapalehto ja sitten hörpä-
tään kahvit. Tervetuloa!

RiU: Urkkakoulu torstaisin 
19.9. alk. klo 16.30 koulun 
isossa salissa. Kokoontumi-
nen hiekkakentän puolei-
sella ovella noin 5-10 min 
ennen aloitusta.

Ristiinan Pallon nai-
set päätyivät lopulta 
hopealle Kaakkois-

Suomen piirin 7 v 7 pienpe-
lisarjassa. Sijoitus varmistui, 
kun ristiinalaisten kanssa mes-
taruudesta kamppaillut IPS-
Witch Imatralta onnistui odo-
tusten mukaisesti voittamaan 
sunnuntaina pelatuissa otte-
luissaan molemmat pelit. Näin 
imatralaiset kipusivat sarjatau-
lukossa kolmella pisteellä ris-
tiinalaisnaisten edelle ja veivät 
mestaruuden.

RiPa voitti kauden 16 pe-
listään 12, pelasi kerran tasan 
ja hävisi vain kahdesti. Näillä 
tuloksilla pisteitä kertyi plak-

kariin lopulta 37, kun IPS-
Witchillä niitä on lopullisessa 
taulukossa 40. Näin RiPa:n 
naisille siis sarjassa hopeaa 
viime vuotisen kultamitalin 
jatkoksi. Kaikkiaan kausi oli 
neljäs peräkkäinen, kun RiPa 
on pienpelisarjassa mitaleilla.

Niko Takala

RiPa:n naisten tiivis yhteis-
peli toi kauden aikana ison 
kasan voittoja. Lopputulok-
sen piirin pienpelisarjassa oli 
toinen sija, eli joukkue saa 
myöhemmin syksyllä ripus-
taa kaulaansa hopeamitalit! 
Kuva: Marjaana Aali

RiPa:n naiset hopealle

Ensi viikon torstaina 19. 
syyskuuta vietetään 
toista kertaa valtakun-

nallista kirkkomusiikin päivää. 
Päivän ajatuksena on viedä 
harrastajien ja ammattilaisten 
voimin kirkkomusiikki keskel-
le tavallista arkea niin turuille 
kuin toreillekin. Päivän suoje-
lijana toimii arkkipiispa Tapio 
Luoma. 

- Kirkkomusiikin päivä 
muistuttaa meitä kaikkia mu-
siikin lahjasta, joka meille 
on luotu. Musiikki on osa jo-
kaisen ihmisen elämää, niin 
kuunnellen, laulaen tai soit-
taen. Myös Mikkelin tuomio-
kirkkoseurakunta haluaa pitää 
esillä meille annettua musiikin 
lahjaa, kertoo johtava kanttori 
Mikko Kallio. 

Tapahtuman merkeissä jär-
jestetään yhteislaulutilaisuus 
Ristiinan kirkossa kello 18. 

Mukana tilaisuutta vetämässä 
ovat Ristiinan alueseurakun-
nan kanttori Mirka Nousiai-
nen ja seurakuntakuoro.

Lisäksi on mahdollisuus 
päästä kokeilemaan kuoro-
laulua: Kolmen kerran kuoro 
harjoittelee Mikkelin tuomio-
kirkossa klo 17.30 ja Sinilin-
nut-lapsikuoro harjoittelee 
Kirkonmäen seurakuntatalolla 
klo 17.30. Lisäksi perjantaina 
20.9. Mikko Kallio ja Tuomio-
kirkkokuoro vierailevat Oma-
torilla klo 13.

Kanttori Mikko Kallio roh-
kaisee kaikkia kiinnostuneita 
tulemaan mukaan.

- Voit osallistua yhteislau-
lutilaisuuteen tai mennä vaik-
kapa tutustumaan kuorojen 
toimintaan. Kirkkomusiikin 
päivänä on  oiva mahdollisuus 
löytää oma paikkasi seurakun-
nan musiikkitoiminnasta.  

Kirkkomusiikin päivänä 
yhteislaulutilaisuus 
Ristiinassa

R istiinan riistanhoito-
yhdistyksen perintei-
nen hirviseurueiden 

ja seurojen välinen ampuma-
kilpailu kokosi viitisen kym-
mentä ampujaa 11 eri joukku-
eesta mittaamaan keskinäistä 
paremmuutta Hiekkaharjun 
ampumaradalle. Joukkuetu-
lokseen laskettiin viiden par-
haan ampujan keskiarvo.

Voiton vei tällä kertaa So-
meen Erä-Ässät 46 pisteen 
keskiarvolla. Toiseksi tuli Jou-
ni Hyyryläisen hirviseurue ja 
kolmanneksi Hangastenmaan 
hirviseurue. Henkilökohtai-
sen kilpailun paras oli jälleen 
Ristiinan Läntisen Erän Petri 
Hujanen, joka ampui hyvän 
57 pisteen tuloksen.

Erä-ässät palasi voittokantaan
Tulokset 
Yleinen sarja: 1. Juho Halinen 55 2. 
Teemu Hirvonen 52 3. Juha Myllymäki 49 
(Sarjassa 15 ampujaa)  
Ikämiehet: 1. Petri Hujanen 57 2. Kai 
Palmgren 49 3. Jari Liimatainen 47 (Sar-
jassa 15 ampujaa) 
Veteraanit: 1. Jukka Pettinen 50 2. Esko 
Massinen 48 3. Sauli Siiskonen 40 (Sarjas-
sa 10 ampujaa)  
Tervaskannot: 1. Tapio Kuusisto 50 2. 
Seppo Hujanen 36 3. Jaakko Pettinen 34  

Yli 80-vuotiaat: 1. Olavi Haapiainen 21 
Nuoret: 1. Joel Palmgren 39 2. Aaro From 
Naiset: 1. Sonja Hirvonen 42
Joukkuekilpailu: 1. Someen Erä-Ässät 
hs 46,0 (Juho Halinen, Teemu Hirvonen, 
Risto Hirvonen, Sonja Hirvonen ja Antti 
Heinikainen ) 2. Jouni Hyyryläisen hs 44,6 
3. Hangastenmaan hs 43,4 4. Majaveden 
Ms 39,6 5. Liiansaaren hs 39,0 6. Sauli 
Siiskosen hs



Ristiinan Pallon nihke-
äksi kääntynyt syys-
kierros sai jatkoa vii-

me lauantaina, kun Ristiinassa 
vieraillut sarjajumbo Haminan 

Pallo-Kissat onnistui hake-
maan RiPa:lta kolme pistettä 
lukemin 0-1 (0-1). Näin ollen 
ristiinalaisten pistepussi säilyi 
lukemissa 25, ja joukkueen 

voitottomien otteluiden sarja 
kasvoi neljään. Näistä viimei-
sistä neljästä pelistä RiPa on 
saanut vain yhden pisteen, ta-
sapelistä SiU:ta vastaan.

Ja ikään kuin tappiossa ei 
olisi ollut jo itsessään tarpeek-
si nielemistä, niin koko kauden 
RiPa:a vaivanneet loukkaantu-
mishuolet myös entisestään 

lisääntyivät. Joukkueen kap-
teeni Antti Pulkkinen nimit-
täin joutui jättämään kentän 
jo reilun kymmenen minuutin 
pelin jälkeen loukkaantumi-
sen vuoksi. Jalkapöytävaivan 
vuoksi Pulkkinen on kauden 
lopuista kolmesta pelistä si-
vussa. Vaikka loppukaudesta 
muutama heti kauden alus-
sa loukkaantunut mies (Jere 
Hasanen ja Otto Liikanen) 
onkin saatu takaisin riveihin, 
niin kokonaisuutena miehis-
tötilanne on tällä hetkellä han-
kala. Pulkkisen lisäksi vakio-
pelaajista sivussa loppukauden 
ovat myös muun muassa Mika 
Hurskainen, Ahmed Hassa-
ne ja Jussi-Julius Korhonen. 
Suuren loven joukkueen is-
kukykyyn jätti luonnollisesti 
maalitykki Miikka Oinosen 
siirtyminen MP:n paitaan elo-
kuussa.

- Kyllähän ennenkin on 
ollut tilanteita, että miehiä on 
loppusyksystä vähän, mutta en 
kyllä mitään tällaista vastaavaa 
muista, harmittelee RiPan val-
mentaja Jukka Gråsten.

Jäljellä olevista peleistä 
ennakkoon kovin on edessä 
tämän viikon sunnuntaina, 
kun ristiinalaiset matkaavat 
Joutsenoon sarjaa johtavan ja 
mitä suurimmalla todennäköi-
syydellä Kakkoseen nousevan 
Kultsu FC:n vieraaksi. Kult-
sua vastaan RiPa:lla on puo-
lustettavanaan siinä mielessä 
kova tilasto, että ristiinalaiset 
ovat kahden kauden kolmesta 
kohtaamisesta voittaneet jout-
senolaiset kahdesti ja kerran 
on pelattu tasan. Tämän kau-
den kotipelissä RiPa kaatoi 
Kultsun ja aiheutti joukkueelle 
toisen sen tähän saakka kärsi-
mistä tappiosta. Ensi viikon 
sunnuntaina 22.9. RiPa koh-
taa kotiottelussaan Mikkelin 
Hänskissä putoamista vastaan 
taistelevan Union Plaanin Hei-
nolasta. Kauden viimeinen ot-
telu on edessä lauantaina 28.9., 
kun RiPa matkaa Kouvolaan 
FC Peltirummun vieraaksi. 

Niko Takala

TORSTAINA  12.  SYYSKUUTA  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

Miesten kuularingissä näh-
tiin hienoja suorituksia ja 
upeita ilmeitä! Tässä työn-
tämässä Pekka Parta, jonka 
tekniikkaa seuraa taustalta 
hiuksenhienosti pisimmän 
tuloksen kilpailun ulkopuo-
lella työntänyt Joonas Pulk-
kinen.

Ristiinan Urheilijoiden 
mestaruuskilpailut kisail-

tiin urheilukentällä viime vii-
kon torstaina 5.9. Mestaruus-
kisat päättivät samalla seuran 
sisäisten yleisurheilukisojen 
kavalkadin tältä kesältä. Yleis-
urheilukausi jatkuu vielä sun-
nuntaina 22.9. järjestettävien 
pk-heittokisojen merkeissä, 
jolloin kentällä kisataan kie-
kossa, kuulassa, moukarissa ja 
keihäässä.

Niko Takala

Seuran mestaruudet ratkottiin
RiU:n mestaruuskisat 5.9.2019
T5 40m (NM) 1) Malva Henttonen 11,29, 2) Lilja Syrjäläinen 
11,31, 3) Alma Hokkanen 11,77. T5 Pituus 1) Lilja Syrjäläi-
nen 1,60, 2) Alma Hokkanen 1,44, 3) Malva Henttonen 1,31.  
P7 40m (NM) 1) Aati Hokkanen 8,82, 2) Aatos Toivanen 22,12. 
P7 Pituus 1) Aatos Toivanen 2,30, 2) Aati Hokkanen 2,19.  
T7 40m (NM) 1) Vilja Siitonen 8,46, 2) Iida-Liisa Puputti 9,08.  
T7 Pituus 1) Vilja Siitonen 2,32, 2) Iida-Liisa Puputti 2,01.  
P9 40m (NM) 1) Eemil Toivanen 7,43, 2) Topi Särkkä 7,54.  
P9 Pituus 1) Eemil Toivanen 3,30, 2) Topi Särkkä 3,23. P9 Kuula 
1) Eemil Toivanen 5,82, 2) Topi Särkkä 4,35. T9 40m (NM) 1) Hel-
mi Siitonen 6,59. T9 Pituus 1) Helmi Siitonen 3,97. T9 Kuula 
1) Helmi Siitonen 4,97. P11 60m (NM) 1) Joona Heinikainen 
10,03, 2) Atte Parta 10,11, 3) Miro Koski 11,02. P11 Pituus 1) 
Atte Parta 3,48, 2) Joona Heinikainen 3,35, 3) Miro Koski 2,58.  

P11 Kuula 1) Atte Parta 6,38, 2) Miro Koski 4,29, 3) Joona 
Heinikainen 4,05. T11 60m (NM) 1) Aino Heinikainen 9,97.  
T11 Pituus 1) Aino Heinikainen 2,91. T11 Kuula 1) Aino 
Heinikainen 5,51. P13 60m (+1,2) 1) Aimo Parviainen 9,09.  
P13 Pituus 1) Aimo Parviainen 4,11. P13 Kuula 1) Aimo Par-
viainen 7,45, 2) Topias Taavitsainen 7,33. M17 100m (+3,9) 
1) Aaro Parviainen 12,62. M17 Pituus 1) Aaro Parviainen 
5,28. M17 Kuula 1) Joonas Pulkkinen 14,33, 2) Aaro Parvi-
ainen 8,97. N17 100m (+3,9) 1) Wilma Taavitsainen 13,79.  
N17 Pituus 1) Wilma Taavitsainen 4,55, 2) Ella Noponen 4,10. 
N17 Kuula 1) Wilma Taavitsainen 8,62. M19 100m (+3,9) 1) 
Matias Taavitsainen 11,62. M Kuula Joonas Pulkkinen 10,61 
(kup) 1) Pasi Toivanen 9,19, 2) Niko Takala 8,65, 3) Mikko Pulkki-
nen 7,94, 4) Jouni Orava 7,16, 5) Pekka Parta 7,01, 6) Jari Taavit-
sainen 6,91. N Kuula 1) Anu Hintikka-Pulkkinen 5,97. 

RiU:n mestaruuksista kamppailtiin viime torstaina. Tässä 60 metrin pikapyrähdystä pinko-
massa P13-sarjan Aimo Parviainen (etualalla) sekä P11-sarjan Atte Parta (vas.), Miro Koski ja 
Joona Heinikainen sekä T11-sarjan Aino Heinikainen.

RiPan tuska-syksy jatkui

RiPan vaikea syksy jatkui lauantain kotiottelussa Haminan Pallo-Kissoja vastaan. Kuvassa valkeapaitaisesta RiPa:sta pallosta 
kamppailemassa Marko Pöyry (vas.) ja Joonas Heinikainen. Kuva: Marjaana Aali


