
Liki 13 vuotta niin sa-
notussa kirjastotalossa 
toiminut Ristiinalaisen 

toimitus muuttaa Pankinkul-
man kiinteistöön. Toimituk-
sen uusi paikka löytyy siis 
osoitteesta Brahentie 16, en-
tisen Osuuspankin yläkerras-
ta. Sisäänkäynti on sisäpihan 
puolella.

- Tässähän palataan taval-
laan askel taaksepäin. Itse kun 
aloitin Ristiinalaisessa vuon-
na 2005, niin silloin oltiin 
OP:n talossa, silloin tosin toi-

mitus oli alakerrassa, muiste-
lee lehden päätoimittaja Niko 
Takala.

Takalan mukaan keskus-
teluita toimitilojen siirrosta 
oli käyty jo pidemmän aikaa 
sitten.

- Kyllähän Korhosen Ari 
kiinteistön omistavasta Ris-
tiina Group Investistä heitti 
ajatuksen jo useampi hetki 
sitten. Viime talvena oikeas-
taan konkreettisemmin asiaa 
lähdettiin pohtimaan, ja nyt 
katsottiin että on sopiva hetki.

Ristiinalainen pääsee hie-
man nykyistä suurempiin 
tiloihin, mutta tämä ei ollut 
muuton takana ainut syy.

- Tässä on tarkoituksena 
hieman uudistaa toimintaa 
muutenkin. Tästä tiedotam-
me tuonnempana sitten lisää, 
mutta tähänkin asiaan liittyen 
on hyvä että meillä on hieman 
enemmän tilaa.

- Ja toisekseen, itsekin yrit-
täjänä kun toimin, niin mie-
luummin maksetaan vuokraa 
ristiinalaiselle yritykselle kuin 

Mikkelin kaupungille. Tämä 
ajatus on vaan vahvistunut 
kun on lueskellut ja kuullut 
noita kaupungin mahdollisia 
Ristiinaa koskevia leikkaus-
ehdotuksia, Takala heittää.

Ristiinalaisen muutto uu-
siin tiloihin tapahtuu tämän 
viikon aikana, maanantaina 
toiminta on jo siirtynyt uusin 
tiloihin.

- Torstaina aloitamme 
muuttopuuhaa, jonka parissa 
menee varmasti sitten viikon-
loppuakin. Voikin olla että 

meillä on nyt sitten asiakas-
palvelussa ja muussa yhtey-
denpidossa hieman viivettä, 
yritetään maanantaihin men-
nessä päästä takaisin normaa-
liin arkeen.

Uusiin toimitiloihin ul-
ko-oveen ja muualle tulee 
matkan varrella mainosteip-
paukset, -valot ja opasteet. 
Ainakin toistaiseksi toimituk-
sessa asioivien tulee rimpaut-
taa alaovelta löytyvää ovikel-
loa, jonka jälkeen ovi tullaan 
avaamaan. Tämä siksi, että 

alakerrassa ei ole säännöllistä 
toimintaa, eikä kulkua voida 
valvoa muutoin.

Lehden yhteystiedot pysy-
vät samana, toimituksen säh-
köposti on toimitus@ristii-
nalainen.fi ja puhelinnumero 
015 3373 560.

Lotta Tuominen 
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Nälkäpäivä-keräys starttaa Ristiinassakin 
– varoja Punaisen ristin katastrofirahastoon

Uutta paineviemäriä rakennetaan parhaillaan 
– valmista tulee lokakuun aikana

Ristiinan Urheilijoiden tanssilava Metsälinna onnistui 
kasvattamaan yleisömääriä

sivu 3
sivu4

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!

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 muuttaa Pankinkulmaan

Ristiinalaisen toimitus on 
ollut liki 13 vuotta (vuoden 
2007 alusta) kirjastotalossa. 
Tämän viikon aikana paikka 
vaihtuu…

…ja uusi sijainti on 
osoitteessa Brahentie 16. 

Ristiinalaisen toimitus tulee 
ensi viikosta alkaen löyty-

mään entisen Osuuspankin 
yläkerrasta. Käynti toimi-

tukseen tapahtuu kuvassa 
näkyvästä sisäpihan ovesta. 
Ovikello löytyy oven vasem-

malta puolelta.
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PÄ Ä K I R J O I T U S 
 

NIKO
TAKALA

p ä äto i m i t t a j a

26.9.2019

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
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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  

Mikkelillä ei mene 
hyvin ja säästöjä 
on jostain löy-

dettävä. Maanantaina 16.9. 
kaupungintalolla olleessa 
tiedotustilaisuudessa (kau-
punginvaltuuston iltakoulu) 
yhtenä säästötoimena eh-
dotetaan Ristiinan lukion  
lakkauttamista. 

Olen pahoillani ja huolis-
sani Ristiinan lukion puolesta, 
kuinka tässä oikein käy?

Ristiinassa on viimeinen 
Mikkelin liitoskunnissa oleva 
lukio. Se on maaseutukunnas-
sa oleva pieni ja turvallinen 
opinahjo. Aito vaihtoehto 
silloin, jos ei halua tai pysty 

opiskelemaan suuressa ryh-
mässä. Pienemmissä ryhmissä 
tullaan nähdyksi ja kuulluiksi 
ja pikkukoulussa koulukiusaa-
minen huomataan helpommin 
ja siihen päästään puuttumaan 
nopeammin.

Maaseudulla koulumatko-
jen pituus on myös merkittä-
vä seikka lukion valinnassa. 
Harva nuori on valmis muut-
tamaan vanhempien luota 
vieraalle paikkakunnalle ja toi-
saalta lapsia ei haluaisi lähettää 
aivan keskeneräisinä pois ko-
din piiristä. Moni nuori on jo 
valmis kokeilemaan siipiään, 
mutta kaikista siihen ei vielä 
ole.

Asuinpaikkaa miettiessä 
Ristiina on vielä myös var-
teenotettava vaihtoehto lapsi-
perheille, koska siellä on yhä 
koulutusta lukioon saakka. 
Vielä voi valita pienen kodin-
omaisen ja turvallisen luki-
on tai suuren lukion väliltä.  
Toivottavasti Mikkelissä ym-
märretään, että Mäntyharju on 
melkein kivenheiton päässä ja 
siellä säilyy lukio.

Mikkelin valtuustossa hai-
kaillaan elinvoiman perään ja 
mietitään kuinka sitä meille 
saataisiin. Totta kai yrityksiä 
ja niissä olevia työpaikko-
ja tarvitaan, mutta tarvitaan 
myös ihmisiä ja nimenomaan 

lapsiperheitä, jotka näkyisi-
vät, kuuluisivat ja kuluttaisivat 
niitä tuotteita ja palveluita, 
joita yritykset tarjoavat. Mei-
dän tehtävämme päättäjinä 
on kaikin keinoin varmistaa, 
että Mikkelin alueelle halutaan 
muuttaa, siis koko Mikkelin. 
Toivon, että Mikkelin strate-
giassa oleva nosto ”Hyvän elä-
män Mikkeli” olisi totta kaikil-
le mikkeliläisille. 

Ulla Leskinen
ylpeästi ristiinalainen

Mikkelin kaupunginvaltuus-
ton, Etelä-Savon maakunta-

hallituksen sekä konserni- ja 
elinvoimajaoston jäsen (sd.)

työyhteisösovittelija

Kuinka Ristiinan lukion käy?

Joskus täytyy vain huutaa
kiukkua on täynnä
vois tietysti muuttaa suuntaa
vaikeaksi voi käydä

Keskustelu sivistyneesti 
ois toinen vaihtoehto
tuntuu niin kiristyneesti
tuo mielen parempi kehto

Lääke vois olla metsän polku
lähteä sitä puuta kohden
ottaa tukevan halauksen
päästä rauhaa kohden 

Kuiskata sydämen kipu
tyyntyä luonnon syliin 
palata sitten tyyntyneenä 
takaisin omiin kyliin 

Pirkko Janhonen

Purkaus

Turuilla, toreilla ja ar-
vatenkin myös Ristii-
nan kirkossa kaikuivat 

viime torstaina kirkkomusii-
kin tutuimmat ja rakkaimmat 
yhteislaulut, joiden myötä 
läsnäolijat juhlistivat valtakun-
nallista kirkkomusiikin päivää. 
Viime vuonna lanseeratun tee-
mapäivän päämääränä on tuo-
da kirkkomusiikki ihmisten 

ulottuville ja tehdä esimerkiksi 
kuoroharrastuksesta tutumpi 
ulkopuolisten keskuudessa.

– On toivottu, että ihmiset 
vievät kirkkomusiikkia eri puo-
lille erilaisiin paikkoihin, tiivis-
ti Ristiinan alueseurakunnan 
kanttori Mirka Nousiainen.

– Ajattelin, että kun meillä on 
torstaina kuoroilta, niin pidetään 
tässä samalla yhteislauluilta.

Yhteislaulujen lomassa seu-
rakuntakuoro esitti etukäteen 
harjoittelemiaan kappaleita. 
Kanttori Nousiainen ja kuo-
rolaiset olivat yhdessä päättä-
neet, että yhteislauluillan oh-
jelmisto löytyisi muualta kuin 
virsikirjasta tai lisävihosta, ja 
niinpä laulajien käsistä löytyi 
laulukirja nimeltä Viisikieli-
nen.

Mikkelin tuomiokirkko-
seurakunnan johtava kanttori 
Mikko Kallio kertoi viime 
perjantaina Yle Radio Suomen 
haastattelussa, että kirkkomu-
siikki evaluoituu jatkuvasti 
niin globalisaation, suomen 
kielen kuin ihmisten arkielä-
män muutosten myötä. Kai-
kista perinteisimmät virret ja 
laulut saattavat silti alkaa kyl-
lästyttää pitkän uran tehnyttä 
kanttoria, mutta ainakin Kallio 
kokee työskentelevänsä palve-
luammatissa, jonka tarkoitus 
on ilahduttaa ihmisiä heille 
mieluisella musiikilla.

Nousiaisen mielestä kirk-
komusiikki on tärkeä osa seu-
rakunnan toimintaa.

– Onhan se niin, että mu-
siikilla voi tuoda esiin kirkon 
sanomaa mutta myös iloa ja 
lohtua.

Lotta Tuominen

Torstaina juhlistettiin kirkkomusiikkia

Yhteislauluillassa soi muun muassa Pyhiinvaeltajan laulu.

On huolestuttavaa, kun 
yksityisteiden rahoi-
tustuki ensi vuoden 

budjettiesityksessä taas laskee. 
Valtion avustus on vain 13 
miljoonaa euroa käytettäväksi 
kymmenille tuhansille tiekilo-
metreille. Avustus laskee tästä 
vuodesta neljä miljoonaa, kun 
tarve olisi nostaa se noin 40 
miljoonaan euroon, näkee eri-
tyisasiantuntija Jaakko Rahja 
Suomen Tieyhdistyksestä.

Hänen mukaansa tämä tietää 
synkkiä aikoja yksityisteitä käyt-
tävälle elinkeinoelämälle sekä 
haja-asutusalueiden asutukselle 
ja virkistysliikkumiselle. 

- Tämä tiestömme hius-
suonisto kaipaa laajasti kor-
jauksia. Pelkästään asuttujen 
teiden korjausvelka on vajaat 
puoli miljardia euroa, josta 
kolmannes koskee siltoja. Jos 
korjausvelan määrää arvioi-
daan koko yksityistieverkolle 
eli muillekin kuin asutuille 
teille, lähestyy luku miljardia 
euroa.

Rahjan mukaan Suomessa 
tieverkko ja teiden tarpeelli-
suus on kovin ainutlaatuista 
koko maailmassa. Yksityistei-
tä tarvitaan asutusta varten, 
mutta ne ovat olennainen osa 
elinkeinoelämän edellytyksiä. 

Näiden teiden varrelta kulje-
tetaan liki kaikki maa- ja met-
sätalouden kuljetukset. Teitä 
käytetään laajasti myös ener-
giateollisuuden ja matkailun 
tarpeisiin. 

Yksityisteitä Suomessa on 
yhdeksän kertaa maapallon 
ympärysmitta. 

- On aivan selvää, ettei yksin 
tienvarren osakkaiden toimesta 
ja kustannuksella riittävät silta- 
ja tiekorjaukset toteudu. Yhden 
sillan korjaus maksaa helposti 
satoja tuhansia.

- Yksityisteillä on laajasti 
yleistä liikennettä, joka palve-
lee muitakin kuin tienpidosta 

vastuussa olevia tieosakkaita. 
Näin ollen yhteiskunnan täy-
tyy olla mukana myös rahoi-
tusmielessä. Ruotsissa ymmär-
rys tieinfran suhteen on aivan 
eri tasolla. Siellä avustus on 
kymmenkertainen Suomeen 
verrattuna.

Tieyhdistys muistuttaa, että 
yksityistiet ovat osa maamme 
liikennejärjestelmää. Kuljetus-
ketjujen tulee olla kunnossa 
koko matkaltaan yksityistei-
den loppupäästä maanteiden 
kautta satamiin, tuotantolai-
toksiin tai toisen liikennemuo-
don terminaaleihin.

Tieyhdistys: Yksityisteiden kunto vajoaa

Hienoa työtä 
tanssilavalla

Suomen muotoisen pilven alla ei varmaankaan ole 
kauhean montaa tanssilavaa, joka olisi pystynyt 
parin viime vuoden aikana säilyttämään kävijä-

määränsä ennallaan. Puhumattakaan että olisi niitä kas-
vattanut. Ristiinan Urheilijoiden Metsälinna kuitenkin 
kuuluu tähän epäilemättä harvalukuiseen joukkoon.

Metsälinnan lavaisäntä Petri Tikkanen kertoo tässä 
lehdessä (sivulla 5), että Metsälinna pystyi petraamaan 
kävijämääräänsä edelleen vuodesta 2018, joka sekin oli 
jo hyvä vuosi. Kun huomioi vielä erot keleissä vuosien 
2018 ja 2019 välillä, niin saavutusta on pidettävä erityi-
sen messevänä. Tietysti on niinkin, että kaikkein kovim-
milla helteillä tanssaaja saattaa jäädä kotiin, mutta niin 
taitaa käydä myös jos vettä paistaa oikein reilusti.

Tähän liittyykin seikka, jonka Tikkanen nostaa esille 
yhtenä Metsälinnan menestystekijänä. Eli investoinnit 
siihen, että lavan olosuhteita on koko ajan kehitetty 
toiveiden mukaan, mahdollisuuksien rajoissa. Viimei-
simpänä esimerkkinä näistä investoinneista ovat ilma-
lämpöpumput, joilla pystyttiin näin syksyn viileydessä 
lämmittämään, ja kesän helteellä vastaavasti viilentä-
mään. Kun tanssijat tietävät että monenlaisissa olosuh-
teissa lavalla on miellyttävä pyörähdellä, ei kynnys tans-
seihin lähtöön nouse ainakaan siitä syystä. 

Tanssikulttuurin muutos näkyy myös lavojen palve-
luvalikoimassa. Nykyisin ei riitä enää se, että kahviossa 
myydään ”kahvia, kaljaa ja makkaraa”. Esimerkiksi ruo-
ka- ja juomavalikoiman tulee olla monipuolisempi ja 
viihtyisyyteen on panostettava erityisesti. Ylipäätään 
alkoholin käyttö on vähentynyt tanssien yhteydessä 
huomattavasti. Vaikka Metsälinnassa onkin tanssittu 
sunnuntaisin jo pitkään, on muutos silti ollut silmiin-
pistävä. Itsekin muistan kahdenkymmenen vuoden 
takaa tanssi-illoista aivan toisenlaista juomakulttuuria 
kuin tänä päivänä. Vaikka alkoholituotteiden myynti luo 
varmasti oman osansa Metsälinnankin tuloista, niin on 
merkillepantavaa, että esimerkiksi letut ovat tällä het-
kellä ristiinalaislavan ”trademark” ja hittituote.

Jo edellisiltä talvilta tuttuun tapaan Ristiinassa ei 
tarvitse heittää tanssikenkiä nurkkaan, vaikka ensilu-
men tuloa ryhdytäänkin jo aloittelemaan. Viime vuon-
na edesmenneen Matti Pilvenheimon alulle panemia 
Kisakaaren ”talvitansseja” nimittäin päästään taas pyö-
rähtelemään jo tämän viikon sunnuntaista alkaen. Tällä 
hetkellä Kisiksessä tansseja järjestää Gramofoni Oy, jolla 
on toimintansa alla useita tanssipaikkoja Suomessa.
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Punaisen Ristin Nälkä-
päivä-keräys käynnis-
tyy tänään torstaina 

26.9. ja jatkuu lauantaihin 
28.9. asti. Punaisen Ristin Ris-
tiinan osasto toivottaa kaikki 
tervetulleiksi keräämään ja 
lahjoittamaan.

- Keräys toteutetaan enti-
seen tapaan henkilö- ja lipas-
keräyksenä K- ja S-marketeis-
sa. Keräys toteutetaan myös 
Suomenniemellä ja molem-
pien paikkakuntien koulut 
ovat mukana, kertoo Erkki 
Äijäläinen Punaisen Ristin 
Ristiinan osastosta.

Nälkäpäivänä kaikki haluk-
kaat ovat tervetulleita lipaske-
rääjiksi. Ennakkotaitoja ei tar-
vita, ja kerääjä voi itse päättää, 
milloin ja kuinka kauan haluaa 
kerätä. Kerääjäksi voi ilmoit-
tautua Ristiinan osaston kerä-
ysjohtajalle, Leena Pasaselle 
puh. 040 5665 123.

Nälkäpäivä-keräyk sel lä 
kerätään sitomattomia varo-
ja Suomen Punaisen Ristin 
katastrofirahastoon. Varoilla 
autetaan katastrofien ja kon-
fliktien uhreja Suomessa ja 
ulkomailla.

Kotimaassa katastrofirahas-
ton turvin autetaan äkillisten 
onnettomuuksien uhreja, ku-
ten tulipaloissa kotinsa menet-
täneitä. Viime vuonna Punai-
sen Ristin Kaakkois-Suomen 
piirin alueella apua annettiin 
yhteensä 45 ihmiselle 19 eri 
avustustilanteessa.

Nälkäpäivä on Suomen 
Punaisen Ristin suurin vuo-
sittainen keräys. Tapahtumaan 
osallistuu joka vuosi noin 20 
000 vapaaehtoista.

Nälkäpäivä-keräys alkaa tänään torstaina. Siihen voi osallis-
tua esimerkiksi lipaskeräyksellä tai lahjoittamalla esimerkiksi 
tekstiviestillä tai tilisiirrolla. Kuva: Suomen Punainen Risti

Kaikkien apua 
tarvitaan
Nälkäpäivä-keräys käynnistyy 
Ristiinassakin tänään

Lahjoitustavat Nälkäpäivä-keräyksessä

• Käteinen keräyslippaaseen
• MobilePay:lla numeroon 27236
• Lähetä tekstiviesti SPR numeroon 16499 (15€/viesti)
• Netissä osoitteessa nälkäpäivä.fi
• Tilille FI52 5000 0120 4156 73, viite 5173

Huomenna perjantaina 
27.9.  vietetään Kodin ja kou-
lun päivää myös Ristiinan yh-
tenäiskoululla.

- Tämä on meidänkin kou-
lussa jo jokavuotinen perin-
ne. Kouluun ja oppitunneille 
voi tulla tutustumaan toki 
muulloinkin, mutta erityisesti 
huoltajat, vanhemmat ja iso-
vanhemmat ovat tervetullei-
ta huomiseen tapahtumaan, 
toivottaa Ristiinan yhtenäis-
koulun apulaisjohtaja Laura 
Savander.

Yhteistyössä koulun kanssa 
Kodin ja koulun päivää Ristii-
nassa toteuttava Vanhempain-
yhdistys Ryhti ja koulu tarjoi-
levat kahvia henkilökunnan 
olohuoneessa ”keskellä kou-
lua”. Kodin ja koulun päivässä 
pääsee tutustumaan koulun 
toimintaan, osallistumaan op-
pitunneille ja tapaamaan hen-
kilökuntaa ja esimerkiksi toisia 
huoltajia. 

Kodin ja Koulun Päivä on 
valtakunnallinen tapahtuma, 
jota päiväkodit, koulut ja op-

pilaitokset voivat toteuttaa yh-
dessä kotien kanssa itselleen 
tarkoituksenmukaisella taval-
la. Aihe ja ajankohtakin on va-
paa, tärkeintä on kohtaaminen 
ja myönteinen yhdessäolo, 
aikuisten välisen yhteistyön 
vahvistaminen lasten parhaak-
si. Yhteisöllinen ja toimin-
nallinen tapahtuma lisää van-
hempien koulutuntemusta, 
vahvistaa yhteisön aikuisten 
välistä vuorovaikutusta ja op-
pilaiden koulumyönteisyyttä. 
Kodin ja Koulun Päivää on 
vietetty vuodesta 2011 alka-
en. Valtakunnallinen päivä 
sijoittuu vuosittain syyskuun 
viimeiselle perjantaille. Kodin 
ja Koulun Päivä vastaa opetus-
suunnitelman perusteissa ole-
vaa kirjausta kodin ja koulun 
yhteistyön toteuttamisessa. 
Päivää tukee Sosiaali- ja ter-
veysministeriö Veikkauksen 
tuotoilla.

Kodin ja koulun päivä 
Ristiinan yhtenäiskoululla 
pe 27.9. klo 8.30-13.

Kodin ja koulun päivää on vietetty Ristiinassakin jo useana 
vuonna. Päivän aikana voi tutustua koulutyöskentelyyn ja 
vaikkapa nauttia vanhempainyhdistyksen ja koulun kahvitar-
joilusta. Arkistokuva / Niko Takala

Kodin ja koulun päivä huomenna

Mikkelin kaupungin 
kulttuuripalvelui-
den ja opetuspal-

veluiden poikkihallinnollinen 
projekti Kulttuuripolku on 
startannut lukuvuodelle 2019-
2020. Alkanut lukuvuosi on 
samalla Kulttuuripolun juhla-
vuosi.

- Jo kymmenen vuoden 
ajan Mikkelissä on toteutettu 
Kulttuuripolkua osana kau-
pungin peruspalveluita ilman 
ulkopuolista rahoitusta. Juhla-
vuoden kunniaksi luvassa on 
ekstra-juttuja, muun muassa 
keväällä tapahtuva Konsert-
tikeskuksen konsertti, kertoo 
kulttuurituottaja Tiina-Riik-
ka Turunen.

Kulttuuripolussa kaikki 
peruskoululaiset ekaluokka-
laisista yhdeksäsluokkalaisiin 
saakka tutustuvat erilaisiin 

kulttuuri- ja taidesisältöihin se-
kä taide- ja kulttuurilaitoksiin.

- Käytännössä tämä tar-
koittaa, että lähes 5000 lasta 
ja nuorta kokevat koulupäi-
vän ohella taide- ja kulttuuri-
elämyksiä. Sisällöntuottajina 
toimivat paikalliset taide- ja 
kulttuurialan ammattilaiset ja 
laitokset, Turunen selventää.

Monet sisällöistä ovat va-
kiintuneita ja niitä odotetaan 
yhtenä lukuvuoden kohokoh-
dista, kuten neljäsluokkalais-
ten itsenäisyyspäivän juhla. 
Tämä lukuvuosi alkaa Kult-
tuuripolun osalta Mikkelin 
kaupunginorkesterin jalkau-
tumisella kouluille viikosta 39 
lähtien, juhlavuoden kunniak-
si orkesteri vierailee kouluilla 
koko vahvuudellaan kertomas-
sa 6.luokkalaisille orkesterin 
toiminnasta. Ristiinan koulul-

le kaupunginorkesteri ei tänä 
syksynä enää erikseen tule, 
sillä orkesteri kävi konsertoi-
massa Ristiinan koululla toissa 
viikolla kapellimestarikurssiin 
liittyen. 

Ristiinaankin kulttuuripol-
ku sijoittuu, kun viitosluok-
kalaiset käyvät tutustumassa 
Astuvansalmen kalliomaala-
uksiin Helena Partasen opas-
tuksella.

Kulttuuripolun sisällöt 
vuodelle 2020

1. luokka tutustuu muotoilun 
saloihin. Heidi Huovisen muo-
toilupajassa suunnitellaan it-
selle oma robotti hyväksi käyt-
täen Heidin suunnittelemaa 
peliä. 2. luokka vierailee Ken-
käverossa ja tutustuu samalla 
käsityömaailmaan vuoden 
vaihteen jälkeen viikoilla 3-6. 

3. luokka pääsee pujahtamaan 
teatterin pariin osallistumalla 
Mikkelin teatterin avoimiin 
harjoituksiin alkuvuodesta 
2020. 4. luokka viettää perin-
teistä itsenäisyyspäivän juhlaa 
torstaina 5.12. Mikaelissa klo 
10 – 13.30. 5. luokka tutus-
tuu Astuvansalmen kallio-
maalauksiin Helena Partasen 
tietoiskulla ja toteuttaa oman 
kalliomaalauksen Kirsimaria 
Törösen ohjaamana kevätlu-
kukauden aikana. 6. luokka 
perehtyy elokuvan saloihin 
keväällä 2020. Tämän lisäksi 
kaupunginorkesterin soittajat 
kertovat työstään ja oppilaat 
pääsevät Saimaa Sinfonietan 
harjoituksiin tiistaina 8.10. 7. 
luokka kevätlukukauden ai-
kana ammattitanssija kiertää 
kouluilla. Oppilaat pääsevät 
myös tutustumaan kuvataitei-
lijan ammattiin Hanna Vah-
vaselän vieraillessa kouluilla. 
8. luokka vierailee Mikkelin 
Valokuvakeskuksessa ja Gal-
leriArissa tammikuussa 2019 
mediakasvatuksen ja taiteen 
luomisen merkeissä. 9. luok-
ka pääsee nuorisovaltuuston 
järjestämään ysigaalaan Mika-
eliin ja saa syksyllä koulujen 
alettua K9-kulttuurikortin, 
jolla pääsee itse aktiivisesti 
kuluttamaan vuosien saatossa 
opittuja kulttuurianteja.

Niko Takala

Kulttuurisisältöä kaikille peruskoululaisille
Mikkelin kaupungin toteuttama Kulttuuripolku juhlii 
10-vuotista taivaltaan lukuvuonna

Muun muassa Mikkelin kaupunginorkesterin vierailut kuuluvat kaupungin Kulttuuripolku -toi-
mintaan. Viulistit Lauri Kotila (vas.) ja Esa Ahokainen sekä alttoviulisti Ivan Podyachev ja sellis-
ti Heikki Hotti soittivat ristiinalaiskoululaisille syksyllä 2017. Arkistokuva / Niko Takala
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Entisen emäntäkoulun 
”rantapelloilla” on 
viime viikkoina ka-

sattu letkaksi viemäriputkia. 
Putkien yhdistäminen liittyy 
parhaillaan työn alla olevaan 
uuteen paineviemäriin kirkon-
kylällä sijaitsevalta Herukan-
tien pumppaamolta Ristiinan 
jätevedenpuhdistamolle Pel-
losniemen suunnalle Kosken-
aholle.

- Viemärilinja on yhteensä 
kahden kilometrin pituinen. 
Se on tällaiseksi paineviemä-
riksi sellainen keskiverto pi-
tuus, arvioi Mikkelin vesilai-
toksen rakennuttajainsinööri 
Antti Kauhanen.

Vesilaitokselle viemäriä on 
urakoimassa Lopen Maa- ja 
Vesirakenne Oy. Uutta paine-
viemäriä lähdettiin tekemään, 
koska vanhan todettiin olevan 
käyttöikänsä päässä. Tästä 
osoituksena oli viime talvena 
koettu viemärin rikkoutumi-
nen, jonka myötä Pökkäänlah-
teen päätyi noin 130 kuutiota 
jätevettä.

- Tarkkaa tietoa ei ole kir-
jattu ylös, mutta oletamme, 
että vanha viemäri on noin 
50 vuotta vanha. 1960-luvulta 
joka tapauksessa, koska silloin 
jo muoviputkia käytettiin, jota 
vanha linja on.

- Joka tapauksessa sen ai-
kaisilla materiaaleilla vanha 
viemäri on nyt siinä kunnossa, 
että päätimme lähteä nopeute-
tulla aikataululla tekemään 
uutta. Näin ei oteta riskiä, että 
mitään suurempaa haaveria 
sattuisi, Kauhanen toteaa.

Uusi viemärilinja raken-
netaan kotimaisen Uponorin 
putkesta, joka on mitoitettu 
16 baarin paineelle, putken 
seinämävahvuus on 20,5 mil-
limetriä.

- Kyllä tämä sitten ainakin 
seuraavat 50 vuotta kestää, 
jonka valmistajakin lupaa put-
kelle, Kauhanen sekä Lopen 
maa- ja vesirakenne Oy:n toi-
mitusjohtaja Tarmo Toivo-
nen vakuuttavat.

Putkia veteen ensi viikosta 
alkaen

Tämän viikon aikana tehdään 
vielä työn ensimmäistä vaihet-
ta, eli putkia liitetään toisiinsa 
niin sanotulla puskuhitsauk-
sella, jossa muoviputket läm-
mittämisen jälkeen liitetään 
toisiinsa, jolloin niistä käytän-
nössä tulee yhtä putkea.

- Hitsauksen jälkeen on 
sitten vuorossa viemärilinjan 
painotus, joka tapahtuu tuos-
sa vesirajassa. Putkista koot-
tua letkaa syötetään veteen 
sitä mukaa kun niitä saadaan 
painotettua. Linja pidetään 
pinnalla erillisten kellukkei-
den avulla, Toivonen sanoo.

- Viemärilinja upotetaan 
veteen neljässä eri pätkässä, 
eli tässä Pökkäänlahdella ei 
mene missään vaiheessa ve-
nereitti kiinni. Aikataulun 
mukaan kun mennään, niin 
putket on vedessä ennen kuin 
paikallinen veneiden nosto-
päivä on lauantaina 12.10. 
Näin on Pursiseuran kanssa 
keskusteltu.

Vedessä viemärilinjan neljä 
eri osaa liitetään toisiinsa laip-
paliitoksilla. Kun koko viemäri 
on koossa, sille tehdään vielä 
painetestaus ennen kuin uusi 
viemäri otetaan käyttöön.

Toivonen sanoo, että vie-
märilinja tullaan vesistössä 
merkitsemään selvästi, ja esi-
merkiksi sukellustöiden aika-
na sukelluslipuilla (sinivalkoi-
nen sukeltajalippu) merkataan 
töitä. Hän toivoo alueella vielä 
loppusyksystä veneileviltä 
malttia ja tarkkuutta.

- Pyrimme haittaamaan 
vesillä liikkuvia mahdollisim-
man vähän, mutta totta kai 
pientä häiriötä aina aiheutuu 
kun tällaista työtä tehdään. 
Kun seuraa tarkasti missä me-
nee ja pitää nopeudet rauhalli-
sena, niin ei pääse vaaratilan-
teita syntymään.

- Tuossa lokakuun alussa 
veneen laskussa tai nostossa 
voi joutua tässä vierasvenesa-
taman kohdalla jonkun verran 
odottelemaan kun viemärin 
painotus on meneillään. 

Toivonen ja Kauhanen yn-
näävät että uusi paineviemäri 
on valmis ja käytössä viimeis-
tään lokakuun lopussa.

Tarvittaessa aiheeseen 
liittyviin kysymyksiin vas-
taa Tarmo Toivonen Lopen 
Maa- ja Vesirakenne Oy:stä, p. 
040 744 7859.

Niko Takala

”Kestää ainakin 50 vuotta”
Uusi paineviemäri valmistuu lokakuun loppuun mennessä

Näistä toisiinsa liitetyistä putkista syntyy entisen emäntäkoulun rantapellolle yhtenäistä vie-
märiputkea. Kokonaisuutena linja on kaksi kilometriä pitkä, ja se tullaan koostamaan neljästä 
osasta, jotka taas liitetään toisiinsa järvellä.

Herukantien pumppaamolta jätevedenpuhdistuslaitokselle kulkevaa uutta paineviemäriä 
valmistellaan parhaillaan pumppaamon ja Ristiinan vierasvenesataman välisellä alueella.  
Putket, joista viemärilinjaa tehdään, nostetaan konevoimin edellisen putken perään.

Lopen Maa- ja Vesirakenne Oy:n Jouni Niiranen liittää putket toisiinsa niin sanotulla puskuhit-
sauksella, jossa putken päät sulatetaan ja puristetaan toisiinsa kiinni.
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Sunnuntai-ilta Metsälin-
nassa oli täynnä merk-
kejä alkavasta syksystä: 

valoisa iltataivas tummui en-
nen aikojaan, väki pakkautui 
lämmitetyn lavan suojiin, ja 
jokainen naishenkilö lähti ko-
timatkalle ruusu kädessään. 
Yhtye nimeltä Väliaikainen 
viimeisteli Metsälinnan tans-
sikesän, joka oli jälleen kerran 
edeltäjäänsä menestyksek-
käämpi.

Metsälinnan suosion jat-
kuva kasvu onnistui jälleen 
yllättämään myös lavaisäntä 
Petri Tikkasen. 23 tanssi-illan 
lisäksi lavalla on vietetty kesän 
mittaan muun muassa kesäke-
muja, syntymäpäiviä, hääjuh-
lia ja Aalto-opiskelijabileitä.

– Tänä kesänä tullaan ylittä-
mään viimevuotinen yleisökes-
kiarvo. Ajattelin jo viime vuo-
den jälkeen, ettei varmaan tulla, 
koska se oli jo loistava vuosi, 
mutta tästä kesästä tuli väki-
määrältään vieläkin parempi.

Sanan kiriessä tanssikansa 
on löytänyt tiensä Metsälin-
naan yhä pidempien matko-
jen päästä – Tikkasen mukaan 
jotkut matkustavat Ristiinaan 
esimerkiksi Helsingistä tai Tu-
rusta vain sunnuntaitanssien 
vuoksi. Metsälinnan menestys 
ei kuitenkaan ole itsestäänsel-
vyys, josta kaikki tanssilavat 
nauttisivat.

– Tässä kun on jutellut ar-
tistien kanssa pitkin kesää ja 
on sanonut monelle, että meil-
lä on ollut ihan loistava kesä, 
niin he ovat olleet ihan ihmeis-
sään, että valehtelenko minä. 
Elikkä aika ikäviäkin uutisia 
kuulee eri puolilta lavoja, kun 
ei välttämättä ihan joka paikas-
sa käy väkeä niin paljon kuin 
meillä täällä Ristiinassa.

Investointeja ja 
pitkäjänteistä työtä

Tanssilavojen haasteeksi Tik-
kanen nimeää ikääntyvän asi-
akaskunnan, joka ei uusiudu 
yhtä nopeasti kuin väkeä läh-
tee pois. Lavaisännän mukaan 
Metsälinnan menestysresepti 
koostuu esimerkiksi ilmaläm-
pöpumpuista, hyvästä ruoasta 
ja motivoituneesta henkilö-
kunnasta – siis investoinneis-
ta ja pitkäjänteisestä työstä. 
Tikkanen muistuttaa, etteivät 
asiat tapahdu tanssialalla sor-
mia napsauttaen, eikä pika-
voittoja jaeta.

Ammattitaitoisesta ottees-
ta huolimatta myös Metsä-
linnan talkoolaisten on poh-
dittava, kuinka asiakasvirrat 
saadaan soljumaan tasaisina 
myös jatkossa.

– Haasteet ovat kovat, sillä 
kilpailu lavojen välillä kiristyy 
koko ajan. Sunnuntai-iltanakin 

on useammat tanssit tässä lähi-
alueella, ja sata kilometriä on 
nykyään niin lyhyt matka.

- Vanhempaa väkeä 
lähtee koko ajan pois, 
ja nuoria pitäisi saa-
da luonnollisesti tilalle.  

Niitä tulee tiettyjen esiin-
tyjien kautta mutta ei au-
tomaattisesti joka ilta.  
Esimerkiksi tänä iltana keski-
ikä on hieman korkeampi 
kuin vaikkapa Hurma- tai 
Taikakuu-illan aikana.

Onneksi Metsälinnan 
omasta väestä löytyy lava-
toiminnan edistämisen asi-
antuntijoita. Tikkanen itse 
on kutsuttu Suomen tanssin-
opettajien liiton seminaariin 
puhumaan talkoopohjaisten 

tanssien tulevaisuudennäky-
mistä, jotka ovat Tikkasen 
mielestä sitä kirkkaammat, 
mitä enemmän tanssilavat te-
kevät yhteistyötä keskenään.

Lotta Tuominen

Metsälinna menestyy haasteista huolimatta
Kesä 2019 oli ristiinalaisella tanssilavalla vielä edeltäjäänsäkin vilkkaampi

R istiinan urheiluken-
tällä sai olla viime 
sunnuntaina reilusti 

päällä, mikäli ei halunnut että 
kylmä pohjoistuuli kangistaa. 
Erityisen haastavaa lämpimä-
nä pysyminen oli heittäjille, 
jotka olivat tulleet paikan 
päälle kisaamaan moukarissa, 
keihäässä, kuulassa ja kiekos-
sa. Räjähtäviä liikkeitä vaativia 
lajeja kun ei auta lähteä rehki-
mään kylmillä lihaksilla.

Koleasta syyskelistä huo-
limatta kisaajia oli jälleen saa-
punut Ristiinaan melko mu-
kavasti, paljon myös Mikkelin 
seudun ulkopuolelta. Heitto-
kisat päättivät tämän vuoden 
yleisurheilukauden Ristiinas-
sa, ensi vuonna RiU:n kisakau-
den aloittanee jälleen tutusti 
Vappuhölkkä toukokuun en-
simmäisenä päivänä.

Niko Takala

Ristiinan Pk-heittokisat 
22.9.
N Moukari 1) Minttu Kovanen Sa-
vonlRie 46,45. M Kiekko 1) Juuso 
Sillanpää JyväskKU 45,74, 2) Jouni Hytti 
LappUM 43,65. M Moukari 1) Lauri 
Hirvelä JämsI 48,79, 2) Arttu Härkönen 
SavonlRie 48,72, 3) Jouni Hytti LappUM 
40,21.P9 Kuula 1) Niklas Jääskeläi-
nen HyvsU 3,76. P9 Kiekko 1) Veik-
ko Suikki JuvU 13,00. P9 Keihäs 1) 
Veikko Suikki JuvU 20,63. T9 Kuula 
1) Nella Jääskeläinen HyvsU 5,04. T9 
Moukari 1) Nella Jääskeläinen HyvsU 
11,67. P11 Kuula 1) Ahti Suikki JuvU 
6,64. P11 Kiekko 1) Sisu Parkkonen 
ValkKa 17,82. P11 Keihäs 1) Sisu 
Parkkonen ValkKa 26,07, 2) Ahti Suik-
ki JuvU 17,87. T11 Kuula 1) Veera 
Pöyry MikkKV 8,63. T11 Kiekko 1) 
Helmi Huopalainen ValkKa 15,06 T11 
Keihäs 1) Helmi Huopalainen ValkKa 
19,52. P13 Kuula 1) Valtteri Kapiai-
nen MäntyhVi 7,77 P13 Kiekko 1) 
Ville Kolehmainen MikkKV 28,73 P13 
Moukari 1) Isko Kovanen SavonlRie 
45,51, 2) Olli Mäkäläinen JyväskKU 
28,50, 3) Ville Kolehmainen MikkKV 
27,52. P13 Keihäs 1) Topi Räsänen 
ViitVie 52,72, 2) Juho Eskelinen Tuupo-
vU 46,14, 3) Olli Mäkäläinen JyväskKU 
20,78 T13 Kuula 1) Senni Ohra-Aho 
KangasnKa 9,79. T13 Moukari 1) 
Eevi Vatka ToijVau 27,15, 2) Sara Suhonen 
ValkKa 14,17. T13 Keihäs 1) Senni 
Ohra-Aho KangasnKa 29,58, 2) Eevi Vatka 

ToijVau 27,28, 3) Sara Suhonen ValkKa 
20,25. T15 Kuula 1) Veera Kapiainen 
MäntyhVi 9,36. T15 Kiekko 1) Tuuli 
Kammonen MikkKV 30,00, 2) Veera Kapi-
ainen MäntyhVi 22,92. T15 Moukari 
1) Vilma Härkönen SavonlRie 48,26, 2) 
Tuuli Kammonen MikkKV 33,91. P15 
Keihäs 1) Topi Parviainen TuupovU 
55,71. N17 Kuula 1) Vilma Räsänen 
ViitVie 13,74, 2) Inka Vatka ToijVau 8,94. 
N17 Kiekko 1) Vilma Räsänen ViitVie 
42,62. N17 Moukari 1) Eeva Laine 
LappUM 43,88. N17 Keihäs 1) Inka 
Vatka ToijVau 29,58. M17 Kiekko 
1) Joonas Pulkkinen RistU 38,56. M19 
Kuula 1) Joonas Pulkkinen RistU 12,78. 
M19 Keihäs 1) Aku Parviainen Tuu-
povU 62,97. N19 Moukari 1) Emmi 
Mäkäläinen JyväskKU 38,25.

Tanssilava Metsälinnan kauden viimeiset tanssit pyörähdeltiin sunnuntaina. Metsälinnan suosiosta hyötyvät tansseja järjestä-
vän Ristiinan Urheilijoiden lisäksi monet paikalliset ravintolat, huoltoasemat ja majoituspalvelut, joita tanssinystävät ja artistit 
hyödyntävät matkalla lavalle.

Koleat heitot päättivät kisakauden

Ristiinan urheilukentällä ki-
sattiin sunnuntaina koleissa 
olosuhteissa heittokisoissa 
moukarin, kuulan, kiekon ja 
keihään parissa. Tässä mou-
karia taivaalle sinkoaa N17-
sarjassa Lappeenrannan Ur-
heilumiesten Eeva Laine.
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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

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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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 26.9. Jauhelihapihvi   L,G     
Juustoinen kasvispaistos L,G,  Papu-pekonikeitto  L,G    

Pe 27.9. Pippurileike L, 
Meksikonpata L,G,  Siskonmakkarakeitto L,G,M

La 28.9. Suljettu 
Su 29.9. Leike talon tapaan  L 

Makkaramunakas  L,G,  Juuressosekeitto   L,G   
Ma 30.9. Porsaanleike Esterhazy   L 

Kebabkiusaus   L,G,   Tomaattikeitto  L,G 
Ti 1.10. Karjalanpaisti   L,G,M 

Porkkanaletut   L,  Kaali-jauhelihakeitto   L,G,M
Ke 2.10. Hawaijinleike   L 

Punajuuripaistos  L,G,   Nakkikeitto  L,G,M 
To 3.10. Floridanleike  L 

Kasvis-sienirisotto   L,G,M,  Hernekeitto  L,G Seurat toimivat -palstalla 
julkaistaan maksuttomasti 

seurojen ja yhdistysten sisäisistä 
tapahtumista kertovia tiedotuksia. 

Ei kuitenkaan kaupallisia 
eikä vuosikokousilmoituksia.

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla 
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
To 26.9. klo 14.30 Hartaus Vaarinsaaressa, 
Tuderuksentie 2
Su 29.9. klo 10 Messu kirkossa, Parikanniemen 
kirkkopyhä. Petri Tiusanen s., Nousiainen.  
Lounas srk-keskuksessa klo 11.30
Su 29.9. klo 13 Seurat Parikanniemen riihikirkossa, 
Parikanniementie 130
Ma 30.9. klo 18 Sisälle sanaan -raamattuluento 
Galatalaiskirjeestä srk-keskuksessa. Matti Manninen
Ti 1.10. klo 13 Kirkonseudun lähetyspiiri  
srk-keskuksessa

Kuolleet
Erkki Emanuel Rasanen 83 v., 
Aarne Armas Vehmassalo 81 v.

K Ä R PÄ S E N Ä
K ATO S S A

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  30.9. -6.10.

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 Jauhelihakeitto m,g, Kana-aurakastike l,g, Kalaleike pinaattikas-
tikkeella l. Keitetyt perunat, riisi, pikku porkkanat. Herukkakiisseli

Ti  Kasvissosekeitto l,g, Jauhelihatortillat l, Nakkikastike l,g. Muussi, 
uunikasvikset. Vadelmakiisseli

Ke  Kookos-kanakeitto l,g, Possunleike pekonikastikkeella l, 
Kasvispyörykät remoulade l,g. Muussi, paneroidut sipulirenkaat, 
vihannesmix. Puolukkakiisseli ja kermavaahto

To Hernekeitto m,g,  Juustoinen uunikala l,g,  Valkosipulipossu l,g. 
Keitetyt perunat, kasvikset.  Mansikkakiisseli

Pe Metsäsienikeitto l,g,  Talon friteeratut kanapalat m,  Savulohi-
kiusaus l,g. Yrttiperunat, riisi, uuniporkkanat.  Sekamarjakiisseli

La Parsakeitto l,g,  Possu-inkiväärihöystö l,g,  Bearnaise broileri l,g. 
Keitetyt perunat, riisi, kasvikset.  Omena-kanelikiisseli

Su Juusto-porkkanakeitto l,g,  Tomaatti-lohipaistos l,g,   
Tuhti lihapata l.  Keitetyt perunat, rakuunaporkkanat.  
Syyskiisseli ja kinuskivaahto

Vitsiälän kyläseura ja 
Martat. Kyläkahvila Sam-
polassa aloittaa toiminnan 
ti 1.10. klo 12 - 15 jatkuen 
viikoittain. Tervetuloa nuo-
ret ja ikäihmiset rupatte-
lemaan, kahvittelemaan, 
pelailemaan tai tekemään 
käsitöitä (joko omia tai 
”talon”) ym.! Lasten leluja 
paikalla, joten nuoremmat 
lapsineen tervetuloa myös 
mukaan! Vinkkejä toimin-
taan otetaan vastaan! 

RiU. Urkkakoulu jatkuu 
torstaina 26.9. klo 16.00-
17.30 (Huom! Kellonaika 
muuttunut) yhtenäis-
koulun isossa salissa. 
Kokoontuminen hiekka-
kentän puoleisella ovella 
noin 5-10 min. ennen aloi-
tusta. Katso ristiinanurheili-
jat.sporttisaitti.com. 

Eläkeliiton Ristiinan 
yhdistys: Teatterimatka 
Kouvolaan 8.11. katsomaan 
Anu Pentikistä  kertovaa 
esitystä. Lähtö S-Marketin 
pihasta  Mäkitien puolei-
sesta päästä  klo 12. Ilmoit-
taudu Martti Rummukai-
selle 15.10. mennessä, puh. 
040-7577252.

Ristiinan rhy. Perinteinen 
hirvipalaveri seurojen ja 
seurueiden hirvijahdin joh-
tajille Hotelli-Heimarissa 
1.10. klo 18.00 alkaen (max 
kaksi henkilö/ seura). Kah-
vitarjoilu!

Riskiryhmien maksut-
tomat influenssaro-
kotukset myöhästy-

vät tänä syksynä muutamilla 
viikoilla verrattuna aiempiin 
vuosiin.   Esimerkiksi viime 
vuonna rokotukset ajoittuivat 
loka-marraskuun vaihteeseen.

Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen (THL) tietojen 
mukaan valtaosa rokotteista 
saapuu Suomeen lokakuun 
lopun ja marraskuun aikana, 
minkä vuoksi Essoten joukko-
rokotukset toteutetaan vasta 
marraskuun lopusta lähtien. 
Viestimme rokotuksista yk-
sityiskohtaisesti, kun tiedot 
rokotteiden saapumisesta 
täsmentyvät, kertoo kansan-
terveystyön ylilääkäri Hans 

Gärdström Essotesta. 
Joukkorokotusten ajankoh-

daksi Essoten jäsenkuntien 
alueella on suunniteltu 25.11–
5.12.2019. Kuntayhtymä lisää 
tänä vuonna mahdollisuuksia 
saada rokote  vaivattomasti ja 
joustavasti.

Suurimpia maksuttomaan 
rokotuksiin oikeutettuja ryh-
miä ovat 65 vuotta täyttäneet 
ja sitä vanhemmat, kaikki 6 vii-
kon – 6 vuoden ikäiset lapset, 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä lääkehuollon henkilöstö, 
raskaana olevat naiset, sairau-
tensa tai hoitonsa puolesta 
riskiryhmiin kuuluvat sekä va-
rusmiespalveluksen aloittavat 
ja laitoksissa tai laitosmaisissa 
olosuhteissa asuvat henkilöt.

Varokaatten, puut!

K ärpänen lenteli pari viikkoa sitten iltalenkillä. 
Tiellä tuli vastaan jotain suurta ja punaista!  
Piti oikein lähietäisyydelle mennä 

ihmettelemään että mikäs tämä mönkijä vaiko lie 
kömpijä oikein on. Ei sitä paikan päällä tunnistanut, 
mutta onneksi Kärpänenkin on opetellut että mitä 
tarkoittaa kirjainyhdistelmä KVG! Kaikki tietävä 
hakukone tiesi kertoa että kyseessä oli puuntuhoojan 
toukka!  Varokaatten, siis, pitäjän puut!

Influenssarokotukset 
myöhästyvät muuta-
malla viikolla

Kansainvälistä maa-
ilman sydänpäivää 
vietetään vuosittain 

syyskuun 29. päivänä. Tee-
mapäivän tavoitteena on 
kiinnittää huomio sydämiin 
ja kannustaa tekoihin sydän-
ten terveyden hyväksi. Tänä 
vuonna päivän teemana ovat 
kasvikset ja niiden määrän li-
sääminen päivittäiseen ruoka-
valioon.

Kasvisten terveyshyödyn 
lisäksi huomiota kiinnitetään 
myös kasvisten käytön lisää-
misen myönteisiin ympäristö-
vaikutuksiin.

Sosiaalisessa mediassa on 
sydänpäivän merkeissä kam-
panjoita muun muassa kata 
punaisella ja pukeudu punai-

seen. Sunnuntaina 29.9. illalla 
valaistaan useita rakennuksia 
punaisella sydänpäivän mer-
keissä, esimerkiksi Helsingin 
kaupunginteatteri, Näsinneula 
ja muutamia Scandic-hotelleja.

Mikkelissä järjestetään sy-
dänpäivän tapahtuma tulevana 
maanantaina 30.9 Mikkelin 
keskussairaalan auditoriossa. 
Sisätautien erikoislääkäri LKT 
Leo Tarssanen esitelmöi ot-
sikolla Sydänterveyden hoito 
– Luotammeko tutkittuun tie-
toon vai uskomuksiin? Esitel-
mä alkaa klo 16 ja sitä edeltää 
klo 15:30-16 kahvitarjoilu. 
Tilaisuuden järjestää Mikke-
lin Seudun Sydänyhdistys ry 
kumppaninaan Graanin ap-
teekki. 

Maailman sydänpäivä 
sunnuntaina 
Mikkelissä avoin luento sydänterveydestä 
ensi maanantaina

Ristiinassa Pellosnie-
mellä sijaitsevan Ki-
sakaaren talvikauden 

tanssiohjelma on Suomen 
suosituimpien tanssiorkeste-
reiden siivittämä. Taattua ja 
laadukasta tanssimusiikkia on 
luvassa jokaisena sunnuntaina 
klo 17-21.30, aina vuoden-
vaihteeseen saakka.

Tanssikauden avajaiset näh-
dään tämän viikon sunnuntaina 
29.9. jolloin Kisakaareen saa-
puu upeaääninen tangokunin-
gas Teemu Roivainen Energia 
-orkesterinsa kanssa.

Kisakaaren tanssit järjestää 
Gramofoni Oy, lavaemäntä-
nä toimii Jaana Strandman. 
Hän kertoo, että Kisakaaressa 
pyritään huomioimaan ja pal-
velemaan tanssikansaa toiveita 

ja ideoita kuunnellen ja toteut-
taen.

- Meidän tansseissa taataan, 
että kaikki pääsevät illan aika-
na halutessaan tanssimaan. Ja 
kun tanssit alkavat jo viideltä, 
niin vaikka maanantaiaamuna 
olisi töihin meno, voi hyvin 
tulla tansseihin! Strandman 
vinkkaa.

Tansseissa ensimmäinen 
tunti mennään sekahaulla ja 
seuraava tunti miesten haulla 
ja sitten naisten haulla ja lo-
puksi vielä haetaan ”kuka eh-
tii” -periaatteella. Kisakaaressa 
on tanssijoille myös kahviot 
sekä ylä- että alakerrassa. 

Kisakaaren tanssit sunnuntaisin 
29.9. alkaen. Liput 15 €

Kisakaaren tanssit 
käyntiin sunnuntaina

Kisakaaressa tanssitaan jälleen talvikaudella. Tanssit start-
taavat tämän viikon sunnuntaina. 
Arkistokuva / Niko Takala



Kylmä pohjoistuuli pu-
halteli viime sunnun-
taina, kun Ristiinan 

Pallo pelasi kauden viimeisen 
kotiottelun Mikkelissä Häns-
kin tekonurmella. Ehkäpä kyl-
mä tuuli kuvasteli hyvin jouk-
kueen hankalaksi kääntynyttä 
loppukautta, sillä sarjapaikas-
taan yhä kamppaileva Union 
Plaani Heinolasta onnistui 

voittamaan ristiinalaiset pelin 
alun maaleillaan 1-2 (0-2).

Peliä oli kulunut vain vajaat 
kolme minuuttia, kun RiPan 
heikon puolustuspelaamisen 
jäljiltä Plaanin kapteeni Mik-
ko Halla pääsi karkumatkalle 
ja sijoitti varmasti pallon ohi 
RiPa maalia vartioineen Riku 
Piispan. Eikä tästä kulunut 
kuin kymmenisen minuuttia, 

ja vierailijat olivat 0-2 johdos-
sa, kun Plaanin Tino Ranta-
nen oli ristiinalaisia nopeampi 
”juoksukilpailussa” ja laukoi 
pallon maaliin.

Heinolalaisten maalien 
jälkeen pelillinen ote kään-
tyi jatkuvasti vahvemmin ja 
vahvemmin RiPalle, mutta 
ensimmäisellä puoliajalla ris-
tiinalaiset eivät oikein päässeet 

kunnon vaarallisiin maalinte-
kotilanteisiin. Ja jos päästiin 
edes jonkinlaisille tonteille, 
niin laukaukset suuntautuivat 
taivaan tuuliin tai jäivät tussah-
duksiksi….

Toista puoliaikaa oli pelattu 
noin viitisen minuuttia, kun 
RiPa-leirissä nosteltiin jo kä-
siä ylös kavennusmaalin mer-
kiksi. Turhaan, sillä avustava 

erotuomari liputti Antti Kort-
manin maaliin puskeman pal-
lon käyneen päätyrajasta yli jo 
keskityksen aikana. Peliote oli 
kuitenkin koko ajan ristiinalai-
silla, ja tuntui siltä, että kaven-
nusmaali on vain ajan kysy-
mys. Muutamia hyviä paikkoja 
siunaantui muun muassa pir-
teästi pelanneelle Onni Iko-
selle, joka loppukauden ajan 
on ollut Mikkelin Kissoista 
vahvistamassa loukkaantumi-
sista pahoin kärsinyttä RiPa:n 
joukkuetta.

Palkinto hyvästä pallol-
lisesta otteesta tuli pelin 67. 
minuutilla. Antti Kortman 
kaadettiin rangaistusalueella, 
ja erotuomari Jussi Haikonen 
osoitti pilkkua. Pallon taakse 
rankkaria vetämään asettui 
Sami Kontulainen, joka lau-
koi vastustamattomasti oike-
aan yläkulmaan. Tasoitukseen 
saakka RiPa:n kiri ei kuiten-
kaan riittänyt. Paras sauma 
lisämaalille tuli, kun Kortman 
tykitti paristakymmenestä 
metristä suoraan ilmasta, mut-
ta tolppa pelasti Plaanin tällä 
kertaa. Myöskään paluupalloa 
tavoitellut Kontulainen ei saa-
nut aikaan kunnon laukausta, 

joten pisteet matkasivat Hei-
nolaan, jossa saadaan hieman 
hengähtää sarjapaikan puoles-
ta.

Toiseksi viimeisen kierrok-
sen tulokset tarkoittavat myös 
sitä, että riippumatta viimeis-
ten pelien tuloksesta RiPan 
sarjasijoitus tulee olemaan 
seitsemäs. RiPalla on ennen 
viimeisiä pelejä 25 pistettä, 
edellä olevalla Virkyllä 31 ja 
takana kahdeksantena majaile-
valla STPS:llä 21. 

Sarjan kärkipäässä jännitys 
säilyi vielä viimeiselle kierrok-
selle, sillä läpi kauden sarjaa 
johtanut Kultsu FC Joutsenos-
ta tarvitsee vielä sunnuntain 
päätöskierrokselta putoamis-
kamppailussa mukana oleval-
ta Haminan Pallo-Kissoilta 
vähintään yhden pisteen, jotta 
se sinetöisi sarjan voiton ja sitä 
myöden nousun Kakkoseen 
ensi kaudeksi.

RiPa kohtaa kauden viimei-
sessä pelissään tämän viikon 
lauantaina Kouvolassa FC Pel-
tirummun. Ottelu alkaa Leh-
tomäen tekonurmella klo 13.

Niko Takala

Viime vuonna pitkän 
tauon jälkeen Ristii-
nassa pelattiin sali-

bandya kilpailutasolla Saliban-
dyliiton virallisessa sarjassa. 
Ristiinan Urheilijoiden jouk-
kue kamppaili Kaakkois-Suo-
men 5.divisioonassa tiukasti 
lohkonsa kärkipäässä, prons-
sisija jäi lopulta kiinni sekuntia 
”liian aikaisin” soineesta pe-
likellon summerista ratkaise-
vassa ottelussa. Tälle kaudelle 
onkin jo asetettu tavoite yhtä 
pykälää korkeammalle.

- Kait tässä on siitä lähdettä-
vä, että vähintään lohkokakko-
seksi, eli karsimaan noususta 
4. divisioonaan, pitäisi päästä 
ynnäävät paitsi pelaajina, niin 
myös joukkueen taustavoi-
missa toimivat Niko Ripatti ja 
Jarmo Olkkonen.

- Viime vuonna olimme 
kuitenkin ihan niitä ensim-
mäisten pelien nöyryytystä 
lukuun ottamatta kärkijengien 
vauhdissa, ja heitäkin saatiin 
pidettyä ahtaalla, että tavoite 
on siinä mielessä ihan realis-
tinen.

RiU:n joukkue on pysynyt 
suurimmalta osaltaan samana 
kuin vuosi sitten. Poisjääntejä 
on vain yksi, tilalle on saatu 
uusiakin pelureita.

- Esimerkiksi maalivahti 
Markus Korhonen lähti Tur-
kuun, eikä ole nyt mukana 
kuin varmaan satunnaisesti. 
Muinosen Jari tuli paikkaa-
maan maalivahdin ruutua. Li-
säksi pari uutta kenttäpelaajaa 
on mukana, eli ihan hyvältä 
siinä mielessä näyttää.

- Rosterissa taitaa olla nyt 
19 pelaajaa. Tavoitteena on 
saada peleihin aina vähintään 
kaksi kentällistä miehiä.

Otteluita ainakin 
maaliskuulle

Pelit sarjassa alkavat ensi vii-
kon sunnuntaina Savonlin-
nassa, kun RiU kohtaa uusina 
joukkueina sarjaan osallistu-
vat Puumalan Virin sekä SBS 
Pässit Savonlinnasta. Luvassa 
siis heti alkuun ”hyppy tunte-
mattomaan”, kun vastustajista 
ei ole kokemusta edelliseltä 
kaudelta.

- Näiden uusien joukkuei-
den lisäksi uutena porukkana 
on mukana myös Punkaharjun 
Urheilijat. Kolme jengiä viime 
vuotisista on poissa, kun SB 
Heinola II nousi 4.divariin ja 
Hartola sekä MOU jäivät pois, 
Olkkonen ja Ripatti ynnäävät.

RiU:n joukkue harjoittelee 
kahdesti viikossa, Kisakaaressa 
treenit ovat maanantaisin klo 
19 ja perjantaisin klo 18.30.

- Ihan kohtuu hyvin on 
saatu porukkaa harjoituksiin 
paikalle, että ollaan saatu hyvät 
pelit. Ja mukana harjoitusta-
pahtumissa on käynyt sellai-
siakin henkilöitä, jotka eivät 
sarjaan pääse, mutta joilla suu-
rin piirtein maila pysyy kädes-
sä! Olkkonen naurahtaa.

Tänä vuonna RiU tulee 
järjestämään myös kaksi koti-
turnausta. Liian ahtaan kentän 
vuoksi turnauksia ei kuiten-
kaan voida pelata Kisakaaressa, 
vaan pelit otellaan Mikkelissä 
Sport Forumilla. Ensimmäinen 
näistä kotiturnauksista on lau-
antaina 11. tammikuuta ja toi-
nen lauantaina 14. maaliskuuta.  

Vielä viime vuonna turnauk-
sen järjestämisvastuuta ei en-
sikertalaisille sälytetty. Nyt on 
siis toisin, ja tässäkin asiassa 
saatiin oppia jo ennen sarjan 
alkua…

- Niin, mehän Olkkosen 
kanssa ynnäiltiin hiki hatussa 
budjetteja ja muuta kotitur-
nauksiin liittyen. Sitten tuli-
kin liitolta tieto, että kaikki 
kulut sisältyvät sarjamaksui-

hin ja että liitto varaa salit ja 
tuomarit ja niin edelleen!  
Ripatti nauraa.

Niko Takala

TORSTAINA  26.  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

Sarjakausi alkaa ensi viikolla
RiU:n salibandymiehet tähtäävät vähintään lohkokakkoseksi ja nousukarsintaan

RiU:n salibandymiesten valmistautuminen sarjapeleihin on hyvässä vauhdissa. Kahdesti vii-
kossa Kisakaaressa treenaava joukkue tähtää Kaakkois-Suomen 5.divisioonassa kärkisijoille 
ja sitä kautta ylemmälle sarjatasolle. Sarja käynnistyy ensi viikon sunnuntaina Savonlinnassa.

RiPa:n kausi Kouvolan reissua vaille taputeltu

RiPan ainokaisen maalin kauden viimeisessä kotiottelussa iski Sami Kontulainen, joka laukoo tässä rangaistuspotkusta loppu-
lukemiksi 1-2 Union Plaanin voittoon päättyneessä kamppailussa. RiPa päättää kautensa lauantaina Kouvolassa.


