
Mikkelin kaupunki 
hakee viiden kir-
jaston lakkautta-

misella säästöä 382 000 euroa 
vuodessa. Suomenniemen kir-
jaston osuus säästötavoitteesta 
on 60 000 euroa.

– Lisäksi kokonaisuudes-
sa on huomattava kirjastoille 
osoitettu kuuden henkilötyö-
vuoden säästövelvoite, jonka 
toteuttamiseksi toimipaikkoja 
on vähennettävä, että henki-
lökuntaa riittää tarjoamaan 
jokaisessa kirjastopisteessä 
kirjastolain mukaiset palvelut, 
Mikkelin kaupungin oppi-
misen ja osallisuuden johtaja 
Virpi Launonen toteaa.

Launonen kertoo, että jos 
Suomenniemen kirjasto lakkaa, 
siellä nyt työskentelevä henkilö 
siirtyy paikkaamaan eläköity-
vää henkilöä, jolloin uutta rek-
rytointia ei tarvita. Tämä säästö 
on noin 33 000 euroa vuodessa.

Tärkeä olohuone
Kirjaston lakkauttamissuun-
nitelmasta keskusteltiin Suo-
menniemellä viime viikolla 
järjestetyssä tilaisuudessa. 
Suomenniemeläisiä saapui 
paikalle noin 30. Osanoton 
voi sanoa olleen runsas, koska 

pääkirjastossa aiemmin jär-
jestetyssä kaikkien kirjastojen 
tilannetta koskevassa kuule-
mistilaisuudessa oli vain 14 
henkilöä.

Suomenniemeläiset muis-
tuttivat tilaisuutta vetänyttä 
kirjastojen palvelupäällikkö 
Mari Haataista siitä, että kir-
jasto on tärkeä koko kylän 
olohuone. Kirjastotoiminnan 
lisäksi tilassa järjestetään esi-
merkiksi koululaisten iltaker-
hoja. Se on myös Suomen-
niemen ainoa paikka käyttää 
internetiä ja ottaa kopioita, jos 
kotona ei noita mahdollisuuk-
sia ole. Tilaisuudessa oli myös 
seudun vapaa-ajan asukkaita, 
jotka kehuivat Suomenniemen 
kaunista ja toimivaa kirjastoa.

Haataisen toivottiin vievän 
viestiä siitä, että Suomennie-
meltä ei pääse julkisella liiken-
teellä kirjastoon Mikkeliin. 
Kaiken kaikkiaan kirjaston 
lakkauttamissuunnitelmaa pi-
dettiin järjettömänä.

- Kerro, että nämä ovat pi-
run vihaisia täällä, tiivistivät 
kyläläiset tuntonsa.

”Tingitään palveluajoista”
Suomenniemen kirjaston vuo-
sikulut ovat noin 92 000 euroa. 

Luvussa ei ole aineistokuluja, 
koska ne budjetoidaan Mikke-
lin kirjastossa kokonaisuutena. 
Summasta suurin osa on vuok-
ria, 36 600 euroa. Kaupungin 
omistamasta kiinteistöstä kir-
jasto maksaa sisäistä vuok-
raa 33 600 euroa. Loppuosa 
vuokramenoista kuluu laittei-
den leasingvuokriin. Lisäksi 
kuluissa on 33 000 euroa hen-
kilöstökulua, 15 100 euroa pal-
veluita sekä 100 euroa aineita, 
tarvikkeita ja tavaroita.

Suomenniemen kirjastossa 
on tällä hetkellä kirjastotyön-
tekijä paikalla kolmena päi-

vänä viikossa. Tämän lisäksi 
kirjastoon pääsee niin sano-
tulla omatoimiajalla. Suomen-
niemeläiset olisivat valmiita 
tinkimään palveluajoista, jos 
kirjasto vain säilyisi. 

– Kun kortilla tänne pääsee, 
niin miksi tämä ei voisi jatkua 
näin. Olisi työntekijä vaikka 
vain yhtenä päivänä viikossa, 
kyläläiset miettivät.

Vasta valmistunut 
Suomenniemen kirjasto on 
toiminut nykyisessä tilassaan 
vuodesta 2017. Vuonna 1896 
rakennetun suojellun raken-

nuksen remontointi kirjastok-
si maksoi 330 000 euroa. Ra-
kennukseen asennettiin muun 
muassa aurinkopaneelikenttä 
energiatehokkuuden paranta-
miseksi. 

Mikkelin kaupungin kiin-
teistöjohtaja Jarkko Hyttinen 
kertoo, että kirjastotalon yl-
läpitokulut ovat noin 10 000 
euroa vuodessa. Kirjaston 
vuokra on korkeampi, koska 
mukana on myös pääoma-
vuokran osuus. Hyttinen to-
teaa, että jos kirjastotoiminta 
talossa lakkaisi, arvioi kau-
punki, tarvitaanko rakennusta 
omassa käytössä. Lisäksi mie-
titään rakennuksen vuokraa-
mista tai myymistä. Suojellun 
rakennuksen voi myydä. Sen 
kunnossapitovelvoite siirtyy 
uudelle omistajalle.

Hyttinen sanoo, että Suo-
menniemellä on tällä hetkellä 
ilman vuokralaista pieni liike-
tila Kirkonkyläntie 17, entinen 
kunnantalo ja entinen kirjasto. 
Nämä kohteet ovat myös myy-
tävänä. Lisäksi muutama koh-
de Suomenniemellä odottaa 
purkamista. 

Kirjastolla keskustelemas-
sa olleita suomenniemeläisiä 
mietitytti, kuka kirjastoraken-

nuksen vuokraisi tai ostaisi, 
kun kaupungin kiinteistöjä on 
kylällä jo valmiiksi tyhjillään. 
Ihmetystä aiheutti sekin, et-
tä kaupunki etsii vuokralaisia 
Metsätähden asuntoihin ja 
aikoo samaan aikaan lopettaa 
palvelun tien toiselta puolelta. 

Suomenniemeläisistä kau-
pungin toiminta on hölmöläis-
ten peiton jatkamista.

– Jokainen sektori säästää 
Suomenniemeltä ja kukaan ei 
mieti säästöjä ja remontteja 
kokonaisuutena, kirjastoon 
kokoontuneet miettivät.

Joku pohti, että oikeastaan 
toivoo, ettei kaupunki remon-
toi koulua niin kuin suunnitel-
missa on.

– Nyt on käynyt monesti 
niin, että jotain remontoidaan 
ja sitten kahden vuoden pääs-
tä lopetetaan siitä kiinteistöstä 
koko toiminta. 

Hyvinvoinnin ja osallisuu-
den lautakunta käsitteli kirjas-
tosäästöjä eilen keskiviikkona. 
Lopullisesti asiasta päättää 
kaupunginvaltuusto 9. joulu-
kuuta siunatessaan kaupungin 
talousarvion vuodelle 2020.   

Elina Alanne

N:o 42    IRTONUMERO   1,40 €                                                                                TORSTAINA  17.  LOKAKUUTA  2019

Ristiinan 370-vuotisjuhlaan kuului 
muun muassa musiikkia ja valoteoksia

 Lukion esitetyn lakkauttamisen 
säästölaskelmat on tehty väärin perustein

Ristiinan Pallon kesäkausi on ohi 
– päättäjäisissä palkittiin ja herkuteltiin

sivu 3
sivut4-5

sivu 6

Pizza- ja  
tortillabuffet
la 19.10. klo 11-18
Hinta vain  10€  lapset  1€/ ikävuosi

RAVINTOLA
MARTTA

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina 

OLD EL PASO 8 MEDIUM
Tortilla
326g

RISTIINA

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Kitereentie 1
Ristiina
Puh. (015) 661 603

Uudet aukioloajat: 
Ma-la   7-21
Su        9-20

OSTA
NOSTA&

Debi
t

200

VALIO MAUSTETUT
Jogurtit
200g  ei laktoositon

299599
RASIA

(7,47/kg)

 ERÄ
(2,00/kg)

KG

099
PKT

(3,07/kg)

HK  NAUTA-SIKA
Jauheliha
400g   

SAARISTOMEREN 
Kirjolohi
Kokonainen

PLUSSA-KORTILLA

-27%
ARLA LOPUTON
Kermajuusto
1,1 kg

499

200kg
erä

5kpl

(6,19/kg)
RS499

KPL
(4,53/kg)

0,99ERÄ
HEDELMIÄ, 
VIHANNEKSIA,
JA JUUREKSIA

Kalamyynti   -   Kukkamyynti   
Omapaisto   -   Neste kaasumyynti

Tarjoukset voimassa 
to-su 17.-20.10.

2 erää/talous

KG / PSS

ATRIA
Yrttibroileri
n.1,2 kg kokonainen
tuoreena tai grillistä

KG

JONAGOLD Omena, Puola

PIRKKA Punajuuri, Lanttu, 
Porkkana 1kg pss

PIRKKA Paprika 2 kpl/300 g 
SUOMALAINEN Jääsalaatti 100 g

Huom!

Palveleva, paikallinen ruokakauppa, 
  jolla on kokoaan suurempi sydän

”Kylän ainoa olohuone”
Suomenniemeläiset valmiita tinkimään palveluajoista, jotta kirjasto säilyy

Palvelupäällikkö Mari Haatainen kävi esittelemässä Suomen-
niemen kirjaston lakkauttamissuunnitelmia käkipitäjässä vii-
me viikon keskiviikkona. Suomenniemeläiset itse ovat tyrmis-
tyneitä suunnitelmista viedä ”kylän ainut olohuone”.
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p ä äto i m i t t a j a
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Jutut, tilaukset ja ilmoitukset:
Puh. (015) 3373 560
toimitus@ristiinalainen.fi
ilmoitus@ristiinalainen.fi 
www.ristiinalainen.fi

Kustantaja:  Kustannus Janari Oy
Päätoimittaja:  Niko Takala
Osoite:    Brahentie 16,  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

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

M u i s t o k i r j o i t u s  

Puuvenesoudun le-
genda, 10-kertainen 
suomenmestari ja 

tunnustettu veneenrakentaja 
Hannu Liukkonen on souta-
nut viimeiseen rantaansa 21. 
syyskuuta, 79-vuotiaana.

Liukkonen syntyi, varttui ja 
teki merkittävän elämäntyönsä 
Ristiinan Yöveden Kaitasaares-
sa. Soutaminen oli keskeinen 
osa hänen elämäänsä poika-
vuosista alkaen. Hannu oli toi-
sen polven veneentekijä. Lau-
dan sydänpuoli ylöspäin, niin 
kestää isältä pojalle, oli isä Ilma-
ri Liukkosen arvokas neuvo.

Veneentekoon aluk-
si sähköttömässä saa-
ressa tarvittiin luomu-
nikkarin kekseliäisyyttä.  
Aggregaattisähkö tuli koti-
saareen vasta 1970-luvun 
alussa. Navettavintin pienessä 
verstaassa Hannu nakutteli 
ensimmäiset veneensä. Kek-
seliäisyyttä osoitti myös sou-
tuharjoittelu talvikuukausina. 
Liukkonen piti isoa avantoa 
auki aggregaatin tuottamalla 
sähköllä. Tunnin intervallit-
reenikin oli ohjelmassa joka 
talvi-ilta puusepän työpäivän 
jälkeen.

Oikean sähkön Kaitasaa-
reen hän hankki 1980-luvun 
alussa ja rakensi omalla kus-
tannuksellaan veneverstaan 
Ristiinan kunnan elinkeino-
asiamiehen epäilyistä huoli-
matta. Ensin 7 millin laudasta 
ja sittemmin 8 millin tuontiva-
nerista Hannu valmisti ainakin 
250 savolaismallista kilpa- ja 
harrastajasoutuvenettä. Kii-
vaimmillaan veneitä valmis-
tui puuvalmiiksi viikossa. 
2010-luvulla veneitä hän ei 
enää valmistunut, mutta ra-
kentamiaan hän entrasi viime 
vuosiin saakka.

Kätevänä puuseppänä ja 
rakentajana Liukkonen ehti 
rakentaa kymmeniä omako-
ti- ja vapaa-ajan taloja Yöve-
den saariston lisäksi ainakin 
Mikkelissä.

Sulkavalla hän souti ensi-
kerran 1977. Sittemmin Sul-
kavan ja SM-voittoja kertyi 
kaikkiaan kymmenen, joista 
useimmat yksinsoutajana. Par-
talansaaren voittoon hän sou-
ti myös Hannu Pasasen sekä 
Veikko Valkosen kanssa.

Kiivaimpina kisavuosina 
harjoittelurytmi oli tosi kovaa. 
Himalansaaren 20 kilometrin 

lenkin hän kiersi sulaveden 
aikaan joka ilta ja viikonlop-
puisin Nikinsalmen, Vuolteen 
ja Varkaantaipaleen nelikymp-
pisen. Yhtenä juhannuksena 
soutuneuvos treenasi 120 km 
yhteen menoon. Soudun pa-
rissa Hannu Liukkonen ehti 
ansiokkaasti toimia yli neljä 
vuosikymmentä.

Vaikka Liukkonen asui lä-
hes koko ikänsä kotisaaressaan 
ja elämänkatsomuksessaan oli 
paljon Nestori Miikkulaista, 
ei hän ollut erakko. Hänellä oli 
takanaan onnellinen ja läm-
minhenkinen 20 vuoden avio-
liitto filippiiniläisen Wenwfre-
dan kanssa. Vinni menehtyi 
muutama vuosi sitten syöpään.

Hannu Liukkonen oli ai-
nakin soudunharrastajien kes-
kuudessa sosiaalisesti lahjakas, 
mukava seuramies, jonka il-
meikkäät tarinat ovat pysyvästi 
haikeina mielenpäällä.

Hannua jäävät kaipaamaan 
sisaret ja veljet perheineen.

Antero Heikkinen

Kirjoittaja on soutanut  
Hannu Liukkosen tekemällä 

Yöveden Helmi- veneellä  
25 kertaa Sulkavan souduissa

Soutusankari ja venemestari 
Hannu Liukkonen 1940 – 2019

Olipahan ala-arvoista 
toimintaa Ristiinan 
lukion lakkautta-

mista käsitellyt (niin sanottu) 
kuulemistilaisuus. Ristiinan 
entinen kunnanjohtaja, nykyi-
nen kaupungin sivistysjohtaja 

Siekkinen esiintyi ylimielisesti 
ja nuorten näkemyksiä vähä-
tellen.

Eniten kuitenkin häiritsi se, 
että tilaisuudessa paikalla ol-
leet virkamiehet loivat kuvaa, 
ikään kuin ei olisi muita vaih-

toehtoja kuin joko lopettaa 
Ristiinan lukio tai rampauttaa 
Mikkelin lukion toimintaa. 
Totta kai on! On vaihtoehto, 
että päättäjät tekevät arvova-
linnan siitä, että haluamme 
nuorillemme hyvää ja laadu-

kasta koulutusta. Ja että he 
fiksusti päättäisivät säilyttää 
Ristiinan lukion ja pitää hy-
vän opetuksen edellytykset 
olemassa myös peruskoulun 
puolelle.

Lehtereillä ollut

Mitä nuorten kyykyttämistä!

Aikanaan Esko Torni-
ainen testamenttasi 
omaisuutensa Ristii-

nan kunnalle. Hän halusi tukea 
muun muassa Ristiinan lukios-
ta valmistuneita opiskelijoita 
stipendein.

Torniaisen rahasto jakaa 
edelleen vuosittain stipendejä 
esimerkiksi juuri Ristiinan luki-
osta valmistuneille. Hieno teko 
Esko Torniaiselta, jota arvostan 
ja jota arvostetaan laajalti muu-
toinkin. Hän halusi tukea ja 
kannustaa oman pitäjän nuoria 
opiskelemaan. Lukio on anta-
nut valmiudet sadoille ylioppi-
laille elämässä eteenpäin, niin 
oman pitäjän kuin muidenkin 
alueiden opiskelijoille.

Ikäluokat pienenevät, väki 
vähenee. Olisi kuitenkin osat-
tava analysoida, mitä lukio te-
kee Ristiinan pitäjän ja Mikke-
lin elinvoimalle, asuinpaikan 
valinnalle, uusille asukkaille, 
palveluiden vahvistamiselle, 
yritysten työvoiman saata-
vuudelle Ristiinassa, jos sitä 
ei ole?

Muiden asioiden joukos-
sa lukiosta sovittiin kuntalii-
toksessa. Alueiden elinvoi-
ma tulee pienistä palasista. 
Mikkelin Ristiinassa se tulee 
esimerkiksi Saimaasta, kallio-
maalauksista, sotahistoriasta, 
vahvasta maaseudusta, teolli-
sista työpaikoista, kartanois-
ta, matkailusta, lähiruuasta, 

kengistä, vanerista, metsästä, 
yhtenäiskoulusta esikoulusta 
lukioon, lyhyistä etäisyyksistä 
eri kaupunkeihin, noin 3000 
vapaa-ajanasunnosta. Ja niin 
edelleen.

Jos yksi pala irtaantuu, mi-
tä tapahtuu seuraavalle? Vai-
keassakin kaupungin talous-
tilanteessa, joka Mikkelissä 
on, olisi löydettävä tukijalka, 
jotta palaset pysyvät kasas-
sa. Ristiinan lukio on ollut ja 
on edelleen tärkeä Mikkelin 
Ristiinassa, mutta myös lähi-
alueilla. Ristiinan yhtenäis-
koulua ja lukiota on tehos-
tettu vuosien varrella, ja se 
on tehokas yksikkö, kuten jo 
sanottua, esikoulusta lukioon.  

Yhteisten opettajien käyttö lu-
kiossa ja peruskoulun puolella 
on myös tuonut tehokkuutta.

Myös lukion hallintoa on 
yhdistetty. Lukio on antanut 
sivistystä ja kehitystä alueelle 
ja mahdollistanut eri tavalla 
opiskelussa nuoria valmistu-
maan ylioppilaaksi. Lukio-
koulutustakin tulisi tarkastella 
Suomessa eri alueiden asuk-
kaiden ja alueiden näkökul-
masta. 

Kirsi Olkkonen

kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja (kesk.)

Elinvoiman kaikista paloista pidettävä huolta

Viranhaltijat 
valmistelevat, 
päättäjät päättävät

K uten tämän päivän Ristiinalaisessa (sivut 
4-5) osoitamme, Ristiinan lukion esitetystä 
lakkauttamisesta esitetyt luvut mahdolli-

sista säätöistä eivät ole ajan tasalla, vaan perustu-
vat vanhan hallinto- ja toimintamallin aikaan.

Asian valmistelussa paistaa läpi myös ehdotto-
muus siitä, että ”lukiokoulutuksesta pitää säästää 
nyt 250 000 ja se otetaan nimenomaan Ristiinan 
lukio lakkauttamalla tai sitten tekemällä hallaa 
Mikkelin lukiolle (kurssimäärän merkittävä leik-
kaaminen)”.

Ymmärrän viranhaltijan hankalan raon siinä, että 
päättäjät (tai esimerkiksi kaupunginjohtaja tai muu 
ylempänä organisaatiossa oleva viskaali) huutavat 
toisaalla, että nyt pitää löytää tämän ja tämän ver-
ran leikkauksia tai piru meidät perii. Ja sitten kun 
esität mallin, jolla kyseinen summa leikattaisiin, 
niin alkaa huuto toisaalla, että jos näin tehdään, 
niin meidät varmasti se hukka perii…

Viranhaltijoiden tehtävä ei kuitenkaan, tehtävän 
epäkiitollisuudesta huolimatta, ole luoda kuvaa 
jossa ei ole vaihtoehtoja. Asia menee niin, että vi-
ranhaltijan on tehtävä parhaan mahdollisen tiedon 
mukaan valmistelut, joiden pohjalta päättäjät sit-
ten päättävät.

Päättäjillä, tänään kasvatus- ja opetuslautakun-
nassa, myöhemmin kaupunginhallituksella ja vii-
me kädessä kaupunginvaltuustolla on kaikki valta 
tehdä arvovalinta, jolla edelleen halutaan panostaa 
ristiinalaisten ja mikkeliläisten hyvään koulutukseen 
ja samalla pitää osaltaan huolta Mikkelin Ristiinan 
taajaman elinvoimasta.

Jälleen kerran, tilanne olisi eri, jos Ristiinan luki-
ossa ei olisi opiskelijoita riittävästi, ja kyseessä olisi 
ns. turha palvelu. Mutta kun opiskelijoita on, ja lu-
kio takaa osaltaan sekä kylän elinvoimaa että myös 
erittäin tärkeänä asiana sen, että myös Ristiinan yh-
tenäiskoulun (peruskoulu) puolella lapset ja nuoret 
saavat laadukasta opetusta. Eikö koulutuspalvelut 
nimenomaan pidä nähdä investointina tulevaisuu-
teen eikä pelkkänä kuluna?

Ristiinassa on edelleen noin 4700 asukasta (eli 
hieman enemmän kuin Länsi-Savo viime lauantai-
na maalaili 2200 asukkaan ”fakta”laatikollaan…), 
ja tänne on viime vuosinakin muuttanut runsaasti 
lapsiperheitä. Eikö tämä kelpaa Mikkelille, että sen 
alueella olevasta taajamasta ollaan kiinnostunei-
ta asuinpaikkana?! Veronmaksajiksi ainakin tun-
numme kelpaavan sekä me asukkaat että monet 
yritykset, UPM:stä, Kuomiokoski Oy:stä ja vaikka-
pa Steamrator Oy (sisaryrityksineen):stä lähtien. 
Ynnätkääpä huviksenne mitä tulee jo pelkästään 
noiden edellä mainittujen yritysten kautta vero-
euroja Mikkelille sekä tuloveron että yhteisöveron 
kautta… 
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Maamon neuvot 
Neuvot antoi maamo armas,
tyttärelleen omalle,
jonk’ on mieli miehelähän,
kultaisesta kodosta. 
Laita koti kaunihiksi,
pöytäliinat kiiltäviksi.
Kukat helli hehkuviksi,
kodin henki valoisaksi.
Puhtaus on puoli ruokaa.

Lisää työhön rakkautta,
sirottelet siunausta.
Vaikk’ ois koti pieni, köyhä,
mut kodin henki pyhä,
katto nousee korkealle,
seinätkin laajaksi leviää.
Onni istuu kotihirren alle,
elo antaa parastaan.

Hilkka Honkanen
Kirjasta Kotikontu, Isänmaa 2014

Niin, tarkoitan tieten-
kin puhuttua kieltä. 
Suussa pyöriskelevä 

kieli niminen elin hoidelkoon 
muita sille kuuluvia tehtäviä.

Suomea pidetään suhteelli-
sen vaikeana ja hankalana kie-
lenä. Oikea opiskeluympäristö 
tunnetusti auttaa asiassa. Ker-
ronpa oivan esimerkin elävästä 
elämästä.

Oltiin sähkölaitosväen 
kanssa Saksassa tutustumas-
sa AEG:n mittaritehtaaseen. 
Muutoin, kylän nimi oli useim-

mille tuttu. Hameln. Siis se 
paikka jonka rotat olivat ihas-
tuneet huilumusiikkiin. No, 
se siitä. Porukka piti tietenkin 
ruokkia. Isännät tiesivät viih-
tyisän ja kodikkaan ruokailu-
paikan, jonka isäntänä toimi 
Saksaan kotiutunut jugoslaavi.

Hyvin oli hommansa hoita-
nut. Mainiot olivat eväät.  Vii-
meisen päälle kuuluvaan ate-
riaan kuului tietenkin terävät 
”snapsit”.  Snapsilasin sisällön 
sijasta minua alkoi enemmän 
kiehtoa sen erikoinen muoto.  

Pyörittelin sitä kasvojeni 
edessä ja totesin vieruskave-
rilleni. Minä en ole koskaan 
varastanut mitään, mutta tä-
män snapsilasin taidan varas-
taa. Jugoslaavi isäntä sattui 
olemaan paikalla. Kääntyi 
minuun päin ja rupesi nau-
ramaan sekä totesi selvällä 
ja puhtaalla Suomen kielellä 
”haista paska”! No, onhan sitä 
jo totuttu kaikenlaisiin ilmai-
suihin.

Tilanne aiheutti sitten 
yleistä hilpeyttä. Piti selvittää 

miten keskellä Saksaa ravinto-
laa pitävä jugoslaavi osaa noin 
hyvää suomea.  No, selvisihän 
sekin asia. Kaveri oli vuosia 
ollut töissä Ruotsissa Volvon 
autotehtaalla. Siis ihan oikea 
ympäristö suomen kielen opis-
keluun! Jälkeenpäin mietitytti 
hieman kaverin sanavaraston 
koko ja laatu…

Menneitä muistelee,

Raimo Lind 

Kielenhuoltoa

Ristiinan viikonloppui-
nen 370-vuotisjuhla 
osoitti, että kotiseu-

turakkautta voi tunnustaa 
taiteen eri keinoin klassisesta 
musiikista tulenlieskoihin. 
Sunnuntai-illan kirkkokon-
sertissa muistettiin erityisesti 
kotiseutuneuvos Katri Pulk-
kista (1924–2016) ja hänen 
aviomiestään Niilo Pulkkis-
ta (1929–2015), kun lauan-
tai- ja sunnuntai-illan valo-
tapahtumassa taas leiskuivat 
kuvat kreivi Pietari Brahesta 
(1602–1680), hänen vaimos-
taan Kristina Stenbockista 
(1609–1650) sekä Ristiinaan 
sotakoulun perustaneesta Yrjö 
Maunu Sprengtportenista 
(1740–1819).

Kirkkokonsertin terveh-
dyssanoillaan avannut Arto 
Paasonen osoitti arvostusta 
Katri ja Niilo Pulkkisen elä-
mäntyötä kohtaan. Opettajina 
työuransa tehnyt pariskunta 
käytti myös vapaa-ajallaan 
lukemattomia tunteja ihmis-
ten kohtaamiseen, tarinoiden 
keräämiseen sekä kulttuurin 
ja kotiseudun kehittämiseen. 
Näkemänsä ja kuulemansa pe-
rusteella Katri Pulkkinen kir-
joitti yli 40 kuvaelmaa ja histo-
riikkia, jotka toimivat tänäkin 
päivänä loistavina kuvauksina 
menneiden vuosikymmenten 
elämästä.

– Heitä voi myös kuvailla 
etsijöiksi ja kyselijöiksi, sanoi 
Paasonen. – Ei ollut niin pien-
tä tarinaa tai tapahtumaa, ettei-
kö se olisi ollut heille arvokas-
ta. Monet historian henkilöt ja 
tapahtumat heräsivät heidän 
kauttaan henkiin.

Pulkkisten poika Yrjö 
Pulkkinen, pojanpoika Elias 
Pulkkinen sekä miniä Lahja 
Pulkkinen kiittelivät Paasosta 
liikuttuneina. Koko perhe kuu-
lui soitinyhtyeeseen, joka esitti 
konsertin pääteoksen yhdes-

sä kamarikuoron ja solistien 
kanssa.

– Olen iloinen, että heidät 
mainittiin tässä yhteydessä. 
He ovat kuitenkin tehneet pal-
jon tämän kunnan kulttuuriti-
etoisuuden hyväksi, sanoi Yrjö 
Pulkkinen.

Mikkelin kaupunginorkes-
terin soolosellistiksi päätynyt 
Pulkkinen arveli vanhempien-
sa intohimon kummunneen 
sodan jälkeisestä ilmapiiristä, 
jossa vallitsi yhteen hiileen 
puhaltamisen henki. Hän us-
koo, että vieläkin on tarvetta 
ihmisille, jotka kunnioittavat 
kotiseutuaan Katri ja Niilo 
Pulkkisen osoittamalla tavalla.

– Kansan sivistäminen oli 
heidän toimintansa lähtökoh-
ta, eivätkä he aliarvioineet 
kenenkään vastaanottokykyä 
omaksua vaikeinakin pidettyjä 
asioita.

Itse kirkkokonsertti koostui 
neljästä osasta. Ensimmäisenä 
kuultiin Yrjö Pulkkisen selloa, 
sitten Mikkelin kamarikuoroa, 
baritoni Eero Kantolan laulua 
ja lopulta Johan Sebastian 
Bachin Murra leipää nälkäi-
selle, konsertin pääteos, jonka 
esitti koko seurue sopraano 
Päivi Karjalaisen sekä Riitta 
Kuusen kera.

Feenikslintu kellotapulin 
seinässä

Konsertin loputtua yleisöä 
kehotettiin siirtymään ulkoil-
maan, jossa pimeä oli jo las-
keutunut ja paljastanut kirkon 
kellotapuliin heijastetun valo-
taideteoksen. Leiskuvat liekit 
kehystivät kuvaa ja lyhyttä 
esittelytekstiä Pietari Brahesta, 
ja hetkeä myöhemmin vuoron 
sai pitäjälle nimensä lainannut 
Kristiina Stenbock. Tunnel-
maa iltaan loi kirkon ovella 
trumpettia soittanut Pentti 
Peltonen.

Muutaman metrin päässä 
kellotapulista nökötti lava-
auto, jonka vieressä päivysti 
valotaideteoksen toteuttanut 
mäntyharjulainen Antti Aro-
sanervo. Hänen kanssaan 
jutteli parhaillaan ristiina-
lainen taiteilija Anne Mä-
keläinen, joka oli ideoinut 
niin valoshow’n kuin koko 
370-vuotisjuhlankin.

– Kysyin Ristiina-seuralta 
että onko heillä joku ohjel-
masuunnitelma, ei ollut, mä 
sanoin että mulla olis! kertoi 
Mäkeläinen.

Mitä tulee valotaideteosten 
merkkihenkilöihin, oli Mäke-
läisellä materiaalia jo aiempi-
en projektien tiimoilta, mutta 
osaavan tekijän löytäminen 
tekniikan puolelta tuotti haas-
tetta. Ystävän vinkin ja mieleen 
muistuneen lehtijutun avulla 
hän keksi ottaa yhteyttä Arosa-
nervoon, jonka valoilluusioita 
on aiemminkin nähty esimer-
kiksi Mäntyharjun juna-ase-
malla.

Arosanervoa saatiin kiittää 
paitsi teknillisestä toteutukses-
ta, myös teoksen yllätykselli-
syydestä.

– Antti pisti vähän lisää 
höysteitä, noita liekkejä, fee-
nikslintua, kuvaili Mäkeläinen. 
– Siihen tuli enemmän sellais-
ta tunnelmaa.

– Peruksenaan tuo kuva ja 
teksti on vähän tylsiä yksinään. 
Se tarvitsee jotain mun mieles-
tä ainakin, hekotteli Arosaner-
vo.

Lotta Tuominen

Taide näkyi 370-vuotisjuhlassa
Kirkkokonsertista siirryttiin seuraamaan valotapahtumaa

”Kun sanat loppuvat, annetaan musiikin puhua”, sanoi Arto Paasonen tervehdyspuheensa 
päätteeksi. Baritoni Eero Kantola esitti konsertissa Ahti Sonnisen ja Kari Tikan teokset.

Valoteokset toteuttanut Antti Arosanervo on koulutukseltaan sähköasentaja, mutta kertoo 
työskentelevänsä multiasentajana – eli tekevänsä kaikkea. Valoilluusiot kuuluvat harrastus-
puolelle.
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Ristiinan lukion lak-
k a u t t a m i s s u u n -
nitelmiin liittyvä 

keskustelu on käynyt Ristii-
nassa kuumana viimeiset pari 
viikkoa. Aiheesta on muun 
muassa perustettu Ristiinan 
lukion säilymisen puolesta 
–Facebook-ryhmä. Lisäksi 
jo liki tuhat ihmistä on alle-
kirjoittanut adressit.com –
sivustolta löytyvän adressin 
Ristiinan lukion säilyttämi-
sen puolesta. Yksityishenkilö 
on myös tehnyt kuntalais-
aloitteen ”EI Mikkelin lu-
kion Ristiinan toimipisteen 
lakkauttamiselle”. Aiheesta 
on myös kirjoitettu useita 
mielipidekirjoituksia seudun 
lehtiin, ja tietenkin myös asi-
anosaiset, eli Ristiinan luki-
on opiskelijat itse ovat puo-
lustaneet omaa opinahjoaan 
napakasti.

Viime torstaina Ristiinan 
koulukeskuksen Setälä-salissa 
järjestettiin kuulemistilai-
suus, jossa kaupungin viran-
haltijat esittelivät lukuja ja 
tietoja lakkauttamisesityksen 
taustalla.   Paikalle saapui hy-
vin runsaslukuinen yleisö, 
osallistujanimilistan mukaan 
200 henkilöä.

Lakkauttamisesit y k sen 
säästövaikutukset on kuiten-
kin Ristiinalaisen tietojen mu-
kaan esitetty vääriin lukuihin 
perustuen. Nyt esitetyt luvut 
ovat Ristiinan lukion lukuja 
ja kuluja vuodelta 2018. Tä-
män vuoden alusta alkaen, 
eli 1.1.2019, Ristiinan lukio 
on ollut virallisesti Mikkelin 
lukion Ristiinan toimipiste. 
Näin ollen vuoden 2018 lu-
vut eivät kerro tämän hetkistä 
kulutasoa Ristiinassa tapahtu-
van lukio-opetuksen kuluista. 

Näiltä osin asian viranhalti-
javalmistelun voidaan sanoa 
olevan puutteellinen, jopa 
virheellinen.

Kuulemistilaisuudessa, ja 
jo sitä ennen julkisuudessa, 
esitettyjen lukujen mukaan 
Ristiinan lukion lakkautta-
misella saavutettaisiin vuo-
sitasolla noin 250 – 270  000 
euron kulusäästö. Tämä on 
laskettu siten, että Ristiinan 
lukiossa oppilaskohtainen 
kulu on ollut noin 2000 euroa 
enemmän kuin Mikkelin luki-
ossa, josta on ynnätty 160 000 
euron säästö, jos Ristiinan op-
pilaiden kulu laskisi Mikkelin 
tasolle. Lisää tuleva 110  000 
euroa on saatu 40 kurssin su-
pistamisesta, joiden myötä 
voitaisiin vähentää kahden 
opettajan työpanos.

Oikean vertailun voisi 
tehdä vasta 2020 jälkeen

Nämä eivät ole totuudenmu-
kaisia, tämän hetkisen toimin-
nan kuluja. Ensinnäkin, Ris-
tiinan lukion kuluja vähentää 
jo tällä hetkellä vuoteen 2018 
verrattuna 20 kurssin supis-
tuminen kurssitarjottimesta. 
Tämä on saavutettu sillä, että 
Ristiinan lukion opiskelijat 
kaikilta vuosikursseilta käyvät 
opiskelemassa yhden jakson 
(6 viikkoa) Mikkelin keskus-
tan toimipisteessä. Viranhal-
tijat vahvistivat, että tätä asiaa 
ei ole huomioitu laskelmissa, 
kun asia tuli esille Ristiinan 
lukion henkilöstön kuulemis-
tilaisuudessa maanantaina 14. 
lokakuuta.

Toisekseen, hallinnon ku-
luja on jo vähentänyt että Ris-
tiinan lukiolla ei ole enää omaa 

rehtoria, kuten vielä vuoden 
2018 loppuun saakka oli. 
Muista mahdollisista hallin-
non- tai toiminnanmuutosten 
mukanaan tuomista säästöistä 
Ristiinalainen ei saanut viran-
haltijoilta vahvistuksia.

Tietysti voidaan nostaa 
esiin myös periaatteellinen ky-
symys siitä, kuinka paljon tällä 
hetkellä voidaan laskea ylipää-
tään Ristiinan toimipisteen 
”omia kuluja”, sillä nythän on 
olemassa enää Mikkelin lukio, 
jolla on kaksi toimipistettä?

Oikeaoppinen tapa verrata 
tämän hetken kuluja aiempaan 
olisi katsoa ensimmäisen ko-
konaisen todellisen yhdessä 
toimimisen vuoden jälkeen 
kulut, joita Mikkelin lukiolle 
on tullut. Tämä tarkoittaa siis 
vuoden 2020 kuluja, sillä tä-
nä vuonna toiminta on ollut 
kunnolla yhden hallinnon alla 

vasta syyslukukaudesta alkaen. 
Sitten tämä kulu jaettaisiin op-
pilasmäärällä, ja sitä verrattai-
siin vuoden 2018 lukuun. Tie-
tenkin siten, että esimerkiksi 
henkilöstön palkankorotukset 
ja muut indeksikorotukset 
huomioitaisiin laskelmissa. 
Näin saataisiin ajantasainen, 
nykyiseen toimintamalliin pe-
rustuva hinta sille, mitä Ristii-
nan lukion ”extrakulut” aidosti 
ovat.

Laskelmissa oli esitetty 
myös lukiokoulutuksen tu-
losaluejohtajan kustannuksen 
(45  000) vähentäminen sekä 
pienemmällä koulusihteerire-
surssilla pärjääminen, joista 
yhteensä saataisiin 85 000 eu-
ron säästö. Jos tällä hetkellä ku-
viossa on liikaa johtajia (joita 
Mikkelin kaupungilla tuntuu 
piisaavan) ja rehtoreita (nyt on 
mainittu johtava rehtori, Mik-

M e valitsimme Ris-
tiinan, mutta mei-
dät pakotetaan 

Mikkeliin.
Näin tiivistivät lukiolai-

set tuntonsa viime torstaina 
järjestetyssä Ristiinan lukion 
lakkauttamissuunnitelmaa 
koskevassa kuulemistilaisuu-
dessa. Tilaisuudessa lukiolai-
nen Aino Halinen luki tekstin 
siitä, kuinka Suomenniemeltä 
ei ehdi julkisella liikenteellä 
aamulla kahdeksaksi lukioon 
Mikkeliin. Vastaavasti jos kou-
lu loppuu neljältä, Suomen-
niemelle ei kulje enää yhtään 
linja-autoa.

Kaupungin sivistysjohtaja 
Virpi Siekkisen viesti nuoril-
le oli tyly.

– Koulumatka on haasteel-
linen mutta se on sama heillä-
kin, jotka kulkevat Ristiinasta 
ammattikouluun sekä nuorilla 
Mikkelin pohjoispuolella. Kyl-
lä lukiolainen siitä suoriutuu, 
Siekkinen totesi ja sai lukio-
laisilta kipakan muistutuksen 
siitä, että nyt Mikkeliin opin-
toihin kulkevat ovat valinneet 
opintonsa ja perheet ovat tien-
neet matkustamisen mahdolli-
seksi.

Moni Ristiinan lukion va-
linnut on valinnut sen juuri 
siksi, että muualle kulkemi-
nen on mahdotonta. Nuoret 
muistuttivat myös, että linja-
autovuorojen lisääminenkin 
maksaa.

Kuulemistilaisuus täytti 
koulukeskuksen Setälä-salin 
äärimmilleen. Tilaisuuden 
alussa Siekkinen esitteli sääs-
töjen syyt. Hän avasi myös, 
kuinka on laskenut, että luki-
on lakkauttamisella saataisiin 
säästöä 270 000 euroa vuodes-
sa. Siekkinen ja Mikkelin luki-
on johtava rehtori Jari Kinnu-
la kertoivat, että jos Ristiinasta 
ei säästetä, tarkoittaa se suppe-
ampaa kurssitarjontaa Mikke-

lin lukiossa. Tämä puolestaan 
tarkoittaa sitä, että osa oppi-
laista ei pysty valmistumaan 
kolmessa vuodessa vaan luki-
oon kuluu 3,5 tai neljä vuotta.

Ristiinan lukiolainen Lotta 
Tuominen muistutti, että kol-
me vuotta ei nykyäänkään ole 
mikään normi, vaan lukioon 
menee helposti kauemmin 
varsinkin, jos lukee sekä fysiik-
kaa, kemiaa että pitkää mate-
matiikkaa. 

– Mitä sitten, jos aika olisi 
3,5 tai neljä vuotta? Tuominen 
pohti. 

Tilaisuudessa Siekkistä 
muistutettiin monessa pu-
heenvuorossa siitä, että lukion 
lakkauttaminen ei Ristiinassa 
vaikuttaisi vain tämän hetken 
lukiolaisiin, vaan myös perus-
koululaisiin ja koko kylään. 

Ristiinan lukion säilymisen 
puolesta -nimisen Facebook-
ryhmän perustanut Riina-Ma-
ria Metso kysyi Siekkiseltä rat-
kaisun kokonaisvaikutuksista.

– Jos hyvinvoiva lukiolai-
nen maksaa kunnalle sen 8000 
euroa, niin uupunut ja pahoin-
voiva maksaa kymmenkertai-
sesti, Metso tiivisti.

Siekkinen totesi, että seuran-
naisvaikutuksia ei voi arvioida.

– Ei voida tietää, tuleeko 
lukiolaisesta pahoinvoiva sen 
takia, että hän joutuu valitse-
maan toisen yksikön.

”Hävetkää” –käsky  
sai aplodit

Kuulemistilaisuuden yleisös-
sä oli myös useita ristiinalai-
sia kaupunginvaltuutettuja 
sekä asiaa tänään torstaina 
käsittelevän kasvatus- ja 
opetuslautakunnan jäseniä. 
Ristiinalaisten valtuutettu-
jen puheenvuoroissa vallitsi 
yhteishenki siitä, että nyt on 
yhteisesti löydettävä ratkaisu 
siihen, kuinka lukio saadaan 
pidettyä.

– Nyt on löydettävä ne rahat, 
summasi valtuutettu, kaupun-
ginhallituksen varapuheenjoh-
taja Kirsi Olkkonen (kesk.).

Kasvatus- ja opetuslauta-
kunnan keskustalainen jäsen 
Janne Strengell totesi omassa 
ryhmässään olevan valmista 
avauksille, mistä säästö otetaan.  
Lautakunnan varapuheenjoh-

taja, kaupunginvaltuutettu 
Petri Tikkanen (sd.) puoles-
taan muistutti, että lukuja voi 
pyöritellä aina niin kovin mo-
nella tavalla.

Myös kaupunginvaltuutet-
tu ja Ristiinan yhtenäiskoulun 
neuvottelukunnan puheenjoh-
taja Mikko Siitonen (vihr.) 
huomautti katselukulmista. 

”Me valitsimme Ristiinan”

U U T I S E N  TA U S TA A

Lukion säästölaskelmat tehty väärillä luvuilla
Kirjaston ja nuokun siirtymisen ”säästöt” hataralla pohjalla, muutostöitä ei ole selvitetty ollenkaan

Ristiinan lukion opiskelijat Roosa Laakko (vas.) ja Oona Tuo-
minen lukivat lukiolaisten kannanottoa tilaisuudessa. Mik-
kelin lukion rehtori Jari Tuomenpuro (lähimpänä) ja johtava 
rehtori Jari Kinnula kuuntelivat.

Yleisöä oli paikan päällä Setälä-salissa runsaasti. Osanottajalistassa oli yhteensä 200 nimeä.
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kelin lukion rehtori ja Mikke-
lin lukion apulaisrehtori) ja 
sihteereitä, niin tämä säästö 
varmasti saadaan aikaiseksi 
vaikka Mikkelin lukiolla olisi-
kin kaksi toimipistettä. Yli-
suuren hallinnon leikkaukset 
olkoot eri asia kuin Ristiinan 
lukion alle laskettavat kulut.

Kirjaston ja nuokun 
kiinteistösäästöt hatusta 
vedettyjä

Valmistelusta nousee esiin pa-
ri muutakin hataralla pohjalla 
olevaa asiaa. Lukion lakkautta-
missuunnitelman yhteydessä 
on hahmoteltu, että Ristiinan 
kirjasto ja Ristiinan nuorisoti-
lat siirtyisivät tyhjentyviin lu-
kion tiloihin. Tällä toiminnalla 
asian valmistelijat ynnäävät, 
että kirjaston ja nuorisotilojen 
osalta saataisiin 95  000 euron 

säästö siinä vaiheessa,  kun  ti-
loihin saadaan ulkopuolinen 
vuokralainen tai tilat myydään. 
No, jokainen voi itse pohtia, 
kuinka houkuttelevia ostokoh-
teita kyseiset kiinteistöt ovat, 
mikäli niissä ei ole vuokra-
laisia. Ja toisaalta, jos toisella 
kädellä ajetaan Ristiinaa pal-
veluineen alas, niin luuleeko 
toinen käsi, että tyhjiksi jää-
viin toimitiloihin on jonossa 
vuokralaisia? Ainahan tietysti 
voi tapahtua ihmeitä, mutta 
ihmeen varassa ei voi virkavas-
tuulla tehtäviä laskelmia viedä 
päätöksentekoon.

Toinen, oikeastaan oleel-
lisempi, asia kirjaston ja nuo-
risotilojen mahdollista siir-
tymistä koskien on se, että 
minkäänlaisia suunnitelmia 
tai laskelmia ei ole siitä, mi-
tä näiden tilojen ja toimin-
tojen siirtäminen maksaisi.  

Kuten Ristiinan lukion säily-
misen puolesta –Facebook-
ryhmän perustaja  Riina-Ma-
ria Metso  osuvasti ryhmässä 
kirjoittaa: ”Tuskin kirjasto 
syntyy lukion tiloihin niin, 
että kirjat vain kannetaan 
pulpettien päälle?”… Eräs ris-
tiinalainen, pitkään etenkin si-
vistyspuolen päätöksenteossa 
mukana ollut henkilö arvioi, 
että ”kyseessä olisi takuulla 
miljoonatason homma”.

Niko Takala

V iime torstaina Ris-
tiinassa kohtasivat 
lukion lakkauttamis-

suunnitelmasta vihaiset nuo-
ret ja kaupungin viranhaltija, 
sivistysjohtaja Virpi Siekki-
nen. Nuoret toivat kiihkeästi 
mutta asiallisesti esiin omat 
huolensa muun muassa 
opinnoissa jaksamisesta ja 
koulumatkoista. Valitettavasti 
Siekkisen vähättelevä ja yli-
mielinenkin asenne nuoria 

kohtaan jätti minulle ja mo-
nelle muullekin tilaisuudesta 
pahan maun suuhun.

Ymmärrän, että Ristiinassa 
nähty asetelma oli epäreilu. 
Siekkinen esitteli säästöjä, 
jotka eivät ole hänen syytään 
eivätkä lopulta hänen päätän-
tävallassaan. Tätä korostettiin 
myös tilaisuudessa. Uskon, että 
jokainen Setälä-salissa ymmär-
si, että ehdotuksen puolusta-
minen ei ole kiva virka.

Jo vuosia paljon puhutun 
ja valtiovallan tavoitteleman 
nuorten osallisuuden Siekkinen 
kuitenkin unohti. Useassa laissa 
pyritään siihen, että nuoria 
kuullaan heidän asioissaan ja 
heille annetaan vaikuttamis-
mahdollisuuksia. Ja nimen-
omaan niitä oikeita vaikutta-
mismahdollisuuksia, ei mitään 
silmän lumetta, kuten nuoret 
ovat kokeneet lukioasiassa 
heille tehdyn kyselyn olleen.

Mikkelillä tai Etelä-Savolla 
ei ole varaa menettää yhtään 
nuorta. Jossain vaiheessa usean 
nuoren tie vie kuitenkin muu-
alle jatko-opintoihin. Omasta 
kokemuksestani tiedän, että 
moni myös palaa. Mutta heistä 
ei yksikään, joista nuoruuden 
kotikunta tuntuu epäreilulta ja 
tylyltä.  

Elina Alanne

KO M M E N T T I

Lukion säästölaskelmat tehty väärillä luvuilla
Kirjaston ja nuokun siirtymisen ”säästöt” hataralla pohjalla, muutostöitä ei ole selvitetty ollenkaan

Ristiinan lukion opiskelijat 
ovat joutuneet opinahjonsa 

lakkautusuhan vuoksi 
hankalaan rakoon. 
Opiskelijat sanovat 

poikkeustilanteen stressin 
jatkuneen jo siitä saakka, 

kun lukio siirtyi Mikkelin 
lukion alaisuuteen.  

Arkistokuva / Niko Takala

Ristiinan lukion opis-
kelijoille lähetetty 
kyselylomake on 

herättänyt viljalti arvoste-
lua sekä opiskelijoiden että 
muiden lomakkeeseen tu-
tustuneiden parissa. Lomake 
liittyy lapsivaikutusten arvi-
ointiin, joka täytyy lain mu-
kaan tehdä, mikäli tehdään 
esimerkiksi suuria lapsiin 
tai nuoriin ja heidän toimin-
taympäristöön kohdistuvia 
päätöksiä tai uudistuksia ja 
muutoksia.

Lomakkeessa herätti närää 
erityisesti muutamien kysy-
mysten asettelu, tai lähinnä 
olemassa olleiden vastausvaih-
toehtojen sisältö.

Lomakkeen ensimmäinen 
kysymys kuuluu: Mikä olisi 
mielestäsi ensisijainen säästö-
kohde nykytilanteessa?

Vastausvaihtoehdot ovat: 
1) Ristiinan toimipisteen 
lakkauttaminen, 2) Mikkelin 
lukion kurssitarjonnan supis-
taminen ja 3) Molemmat yllä 
olevista vaihtoehdoista tarvi-
taan.

Toinen kysymys: Minkä 
näistä koet tärkeimpänä toimi-
van lukion kannalta?

Ja vastausvaihtoehdot: 1) 
Laaja kurssitarjonta, 2) Eri 
toimipisteiden ja rakenteiden 
säilyttäminen ja 3) Sopiva ryh-
mäkoko (max 30 opiskelijaa).

Mukana oli myös täysin 
asiallisiksi ja hyviksi koettuja 
kysymyksiä vastausvaihtoeh-
toineen, kuten Miten koet jos 
koulumatkasi pitenee Ristiinan 
toimipisteen lakkauttamisen 
myötä? Tai Mikä voisi olla han-
kalaa keskustan toimipisteeseen 
siirtymisessä?

Ristiinan lukiolaiset tun-
sivat kuitenkin etenkin muu-
tamat kysymykset ja etenkin 
niiden vastausvaihtoehdot 
”inhottavina”, ”ohjailevina” ja 
”epäreiluna”.

- Siinä annettiin muutama 
huono vaihtoehto joista oli 
pakko valita. Moni kuitenkin 
ymmärsi jättää kokonaan vas-
taamatta. Tällainen ei meidän 
mielestä ole sitä oikeanlaista 
”opiskelijoiden kuulemista”, 
kritisoi toisen vuosikurssin 
opiskelija Oona Tuominen 
Ristiinan lukion oppilaskun-
nan hallituksesta.

Niinpä, jos nuorten aitoa 
näkemystä tilanteesta halut-
tiin tietää, niin toiset vastauk-
set poissulkevia vastauksia ei 
olisi pitänyt käyttää. Ja miksi 
ihmeessä esimerkiksi ensim-
mäisessä kysymyksessä ei ollut 

vaihtoehtoa 4) Lukiokoulu-
tuksesta ei saa leikata, säästöt 
on löydettävä muualta?! 

Lomakkeen kysymykset 
ja vastausvaihtoehdot oli val-
mistellut johtava rehtori Jari 
Kinnula sekä Mikkelin lukion 
apulaisrehtori Erkki Salmela. 
Salmela kertoo, että ”lomake 
tehtiin muutamien mallien 
pohjalta joita on käytetty tässä 
kaupungissa sekä muissa kau-
pungeissa”.

Niko Takala

Kyselylomake herätti arvostelua

– Kun nyt sanotaan, että 
on pakko säästää lukiosta, niin 
sitä ennen on tehty valintoja, 
mistä ei haluta säästää. Meidän 
tehtävämme on nyt etsiä niitä 
muita kohteita.

Nuorten aplodit sai kon-
karipoliitikko, Ristiinan alue-
johtokunnan varajäsen Erkki 
Rantalainen (kd.).

– Tällä menettelyllä te pu-
dotatte osan nuorista pois. 
Nuoret jätetään heitteille. Hä-
vetkää! tiivisti Rantalainen. 

Elina Alanne

Yleisöä oli paikan päällä Setälä-salissa runsaasti. Osanottajalistassa oli yhteensä 200 nimeä.

Nuorten osallisuus unohtui
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Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet hoitajat
Lähihoitaja Anne Tuukkanen 040 559 0376
Lähihoitaja Arja Haurinen      050 340 1222

.  Jalkahoitoa     .  Myös koti- ja laitoskäynnit   

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

w
.ja

lk
ah
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to

.n
et

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 
044 0338 915

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

0500 173 370                      ma-pe   8-16

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

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

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

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

Brahentie 52
Ristiina
0500 458 388

Avoinna:
Ti- to 9-17
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Ristiinan Rinkka. Kaikille 
avoin yhteinen sauvakävely 
ma 21.10. Kokoonnumme 
klo 10.00 urheilualueen 
huoltorakennuksen luona, 
josta lähdetään yhdessä 
sovittavalle reitille. Tervetu-
loa, kävellään yhdessä.

Vitsiälän Martat kokoon-
tuvat torstaina 24.10. klo 
17 Sampolaan. Vaihdetaan 
kuulumisia ja suunnitellaan 
tulevia tapahtumia. Terve-
tuloa myös uudet martta-
toiminnasta kiinnostuneet!

Marttatiimin puuroilta to 
24.10 klo 18 Koulukeskuk-
sen opetuskeittiössä.  Val-
mistamme erilaisia puuroja 
sekä mysliä. Tervetuloa!

Eläkeliiton Iloiset laulajat 
laulavat pe 25.10. klo 12 
Mikkelin virastotalon Lou-
nashuoneella, Maaherran-
katu 9-11. Lähde laulajien 
mukaan seniorilounaalle, 
iso linja-auto lähtee S-mar-
ketilta klo 11.30. Lisätietoa 
Antti Tarvaiselta 050  591 
7434.

Kirjasilmukka. Tiistaina 
22.10. Ravintola Martassa 
(Kitereentie 2) klo 14 – 
15.30. Tervetuloa!

Ristiinan Kokoomus ry. 
Keskustelua kaupungin 
talousarvion mahdollisista 
säästökohteista Ristiinan 
alueella ja muista ajankoh-
taisista asioista tänään tors-
taina 17.10.2019 klo 17.30 
Ravintola Saimaan Holvi-
kabinetissa. Tervetuloa. 

Someen seudun kylä-
seura: Päiväkahvit Nalli-
kalliolla su 20.10. klo 14.00. 
Kahvinjuonnin lomassa 
tunnistetaan vanhoja valo-
kuvia. Tervetuloa.

r av i n t o l at

m y y tävä n ä

s e u r a k u n ta

k o k o u k s i a

k o k o u k s i a

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

m y y tävä n ä

s e u r at  t o i m i vat

s e k a l a i s i a

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

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 17.10. Holsteininleike  L 
Täytetty  kesäkupitsa  L,G    Keisarinkeitto   L,G,M 

Pe 18.10. Floridanleike  L 
Kasvisgratiini  L    Kahden  kalan  Keitto  L,G,M

La 19.10.  Suljettu
Su 20.10. Pippurileike L    

Kinkkukiusaus L  Juuressosekeitto  L,G
Ma 21.10. Wieninleike  L 

Kasvisrisotto L,G   Kana-kookoskeitto L,G,M 
Ti 22.10. Aurinkoleike  L 

Punajuuripaistos L,G    Nakkikeitto  L,G,M
Ke 23.10. Jauhelihapihvi L,G 

Kalavuoka L  Porkkana-rakuunakeitto L
To 24.10. Porsaanleike L 

Kukkakaaligratiini  L   Makkarakeitto  L,G,M

Seurat toimivat -palstalla 
julkaistaan maksuttomasti 

seurojen ja yhdistysten 
sisäisistä tapahtumista 

kertovia tiedotuksia. 
Ei kuitenkaan kaupallisia eikä 

vuosikokousilmoituksia.

v u o k r at tava n a

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
Su 20.10. klo 10 Messu kirkossa. P. Palm, Nousiainen
Ma 21.10. klo 18 Mitä Raamattu opettaa- 
mikä on ihminen? -raamattuluento srk-keskuksessa.  
Juha Hasanen
To 24.10. klo 13 Toivon rohkaisemat -lähetysseurat  
srk-keskuksessa
To 24.10. klo 14.30 Hartaus Vaarinsaaressa, 
Tuderuksentie 2

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  21.10. -27.10.

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 Vihreä kasvissosekeitto l,g,  Jauheliha-pekonimakaronilaatikko l, 
Kanaa aurajuustokastikkeessa l,g. Lohkoperunat, riisi, pikku 
porkkanat.  Vadelmakiisseli

Ti  Kana-limekeitto l,g,   Talon jauhelihapihvit kermakastikkeella l,  
Juustoinen uunikala l,g.  Keitetyt perunat, vihannesmix. 
Sekamarjakiisseli

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

To Hernekeitto m,g, Rosmariini-broilerikiusaus l,g, Possu-juurespata l,g.  
Keitetyt perunat, kasvikset. Mansikkakiisseli

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

La Tomaattikeitto  l,g,  Lohi-herkkusienipasta  l, Possun uunifile 
pippurikastikkeella  l,g.  Keitetyt perunat, kermaperunat, 
uunipunajuuret.  Mustaherukkakiisseli

Su  Kesäkurpitsasosekeitto l,g,  Paholaisen broileri l,g, Metsästajän 
leike l,g.  Uuni lohkoperunat, riisi, vihannesmix. Marjarahka

Ristiinan Rinkka ry:n
sääntömääräinen SYYSKOKOUS
tiistaina 5.11.2019 klo 18.00 
Vitsiälän kylätalolla Vitsiäläntie 10, Ristiina

Käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.
Lopuksi keskustellaan menneistä ja tulevista tapahtumista.
Kahvi/teetarjoilu.
Tervetuloa!                                         Hallitus

Vuokrataan 
kerrostalokaksio (61 m2) 

Ristiinan kirkonkylällä, 
palveluiden äärellä. 
p. 050 566 9004

LAUKAN SORA
           Suurlahti

- mursketta 
- sepeliä

Maanrakennus Tikka Ky
    p. 0500 171 174

Anneli ja Erkki 
sanoivat  "Tahdon" 
Ristiinan kirkossa 

18.10.1969

Muis� ikääntyessä ja 
muis�sairauden tuomat muutokset
Ma 21.10.2019 klo 13.00-14.30
Päivätoiminnan �lassa Brahen�e 10, Ris�ina
Rii�a Halonen Etelä-Savon Muis�luotsista

VAPAA PÄÄSY  - TERVETULOA

Ristiinan Reservinupseerit ry
Syyskokous 

kerhohuoneessa to 31.10.2019 klo 18.00. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa                       Hallitus

SM Vaakuna-Rallia aje-
taan Mikkelissä taas 
talvella. Yhden välivuo-

den jälkeen paluun tekevä ralli 
järjestetään 7.–8. helmikuuta. 
Ajankohta on viikkoa aiem-
min kuin Vaakuna-Rallia on 
perinteisesti ajettu.

Kilpailunjohtaja Tomi 
Jääskeläinen ei vielä kerro, 
saapuvatko ralliautot taas Ris-
tiinan suuntaan. 

– Reitistä on olemassa 
suunnitelma mutta lupa-
asiat ovat vielä kesken, joten 
en voi paljastaa enempää.  

Mutta luvassa on katsojaystä-
vällinen, kompakti reitti, Jääs-
keläinen kertoo.

Viikonloppu alkaa perjan-
taina Mikkelin Raviradalla 
ajettavalla yleisöerikoisko-
keella. Lauantaina kilpailijoilla 
on kahdeksan erikoiskoetta.  

Yhteensä kilpailureittiä on 
noin 300 kilometriä, mistä 
erikoiskokeita on noin 110 ki-
lometriä.

– Reitissä ei ole tänä vuon-
na yhtään kahteen kertaan 
ajettavaa pätkää ja reitti ko-
konaisuudessaan on kokenut 
muodonmuutoksen parin 
vuoden takaisesta. Lauantain 
kilpailureitti ja -aikataulu on 
tehty entistä katsojaystävälli-
semmäksi kisapäivän rytmi-
tystä muuttamalla, paljastaa 
reittijohtaja Jari Jakonen Vaa-
kuna-Rallin tiedotteessa.

Ralliviikonlopun järjeste-
lyissä on aina mukana paikal-
lisia seuroja Mikkelin Urhei-
luautoilijoiden lisäksi. Usein 
apuvoimina on ollut myös ris-
tiinalaisia seuroja.

– Reitti julkaistaan tammi-
kuussa. Apuvoimia kysellään 
kyllä taas varsinkin turvalli-
suusasioihin. Omat käsiparit 
eivät riitä millään, Jääskeläinen 
sanoo.

Elina Alanne

Lumi pölisee taas helmikuussa 
Vaakuna-Rallia ajetaan taas tauon jälkeen.
Reitti julkaistaan tammikuussa. 

Vaakuna-rallissa on nähty useita tähtitason kuskeja. Tässä kurvailee Kalle Rovanperä, joka 
voitti juuri WRC2 Pro –luokan maailmanmestaruuden.     Kuva: Tonigraphs / Toni Ollikainen
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Toimitus           ilmoitukset          tilaukset 

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

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

Kaikki 
rakentaminen 

saneeraus ja LVI.
020 735 1010

Ristiinan Pallon jalka-
pallokausi sinetöitiin 
ja paketoitiin tämän 

viikon maanantaina seuran 
yhteisissä kauden päättäjäisis-
sä Ristiinan koulukeskuksel-
la. Luvassa oli tuttuun tapaan 
sekä toiminnassa mukana 
olleiden palkitseminen, niin 
tietenkin myös herkutteluhet-
ki mehun, kahvin ja munkin 
parissa.

RiPa:n kilpailutoiminnas-
sa oli tänä vuonna mukana 
kolme aikuisten joukkuetta 
(miesten edustus- ja kakkos-
joukkue sekä naisten joukkue) 
ja kuusi juniorijoukkuetta, 
P14, T13, P12, P10, P8 ja P7. 
Lisäksi kaksi muuta (T8 ja 

nappulafutis) ryhmää toimi-
vat vielä pääsääntöisesti omi-
en harjoitusten kautta sekä 
ystävyysotteluiden ja turna-
usten muodossa. Mukana toi-
minnassa on noin 180 rekiste-
röityä pelaajaa, joista noin 140 
on juniori-ikäisiä. 

Mennyttä kautta muistel-
tiin niin puheiden kuin hie-
nojen ja hauskojen videoiden 
muodossa, moni joukkue 
palkitsi lisäksi omistaan eri-
tyiset onnistujat esimerkiksi 
ahkeran harjoittelun, taidoissa 
edistymisen tai vaikkapa maa-
liverkkojen venyttämisessä 
onnistumisista. 

Niko Takala

RiPa pisti kauden pakettiin

Kaakon Kolmosessa 
seitsemänneksi si-
joittunut, ja seuran 

piste-ennätyksen Kolmosessa 
tehnyt RiPan edustusjoukkue 
palkitsi kauden onnistujat seu-
ran päättäjäisissä. 

– Kausihan oli pisteiden 
valossa oikeastaan ihan on-
nistunut, mutta toki loppu-
kaudesta jäi vähän huono 
maku suuhun. Viimeisistä 
seitsemästä ottelusta kun on-
nistuttiin ottamaan vain yksi 

piste, kuvaili joukkueenjohtaja  
Joonas Heinikainen.

Kauden arvokkaimpana pe-
laajana palkittiin Miikka Oi-
nonen, joka siirtyi elokuussa 
loppukaudeksi Mikkelin Pal-
loilijoiden riveihin. Oinonen 
sai niin ikään parhaan maalin-
tekijän palkinnon, tehtyään 
pelaamissaan kymmenessä 
pelissä vaikuttavat 19 maalia. 
Valmentajan luottopelaajana 
niin sanotulla Henkan pytyllä 
palkittiin joukkueen kaptee-

ni Antti Pulkkinen. Vuoden 
joukkuepelaajan pystillä muis-
tettiin Tero Penttistä.

Ensi kauden suunnitelmat 
ovat edarin osalta vielä kes-
ken. Paikka Kolmosessa on 
olemassa, mutta parhaillaan 
tehtävän pelaajakartoituksen 
myötä tehdään päätöksiä siitä, 
kuinka edustus ensi kauteen 
lähtee. Heinikaisen mukaan 
Kolmoseen ei lähdetä, elleivät 
sekä taustat että pelaajarunko 
ole hyvällä mallilla.

Ristiinan Pallon kauden 
päättäjäisissä joukkueissa 
mukana olleet palkittiin. 
Tämän kauden jälkeen ny-
kyisenlaisenaan ”hajoava” 
ryhmä P14 voitti piirisarjan 8 
v 8 –sarjan. Palkintoja heille 
jakamassa joukkueenjohta-
ja Katja Kausniemi (lähinnä 
kameraa), valmentaja Jonne 
Sinivuori sekä Katja Hilonen.

Edustusjoukkueen Miikka Oinonen pokkasi sekä kauden parhaan maalintekijän että arvok-
kaimman pelaajan palkinnot. 

Edustus palkitsi kauden onnistujat

Urheilutaloon murtau-
duttiin sunnuntain 
13. ja maanantain 

14.10. välisenä yönä puolil-
ta öin ja anastettiin erinäistä 
omaisuutta. Poliisin mukaan 

ainakin kahvinkeittimen on ra-
portoitu kadonneen paikaltaan.

Paikalta on havaittu tapah-
tuma-aikaan poistuvan kaksi 
miestä. Osa anastetusta omai-
suudesta löydettiin tekopaikan 

läheisyydestä. Poliisi tutkii ta-
pahtunutta varkautena.

Vihjeitä otetaan vastaan 
sähköpostiin vihjeet.ita-suo-
mi@poliisi.fi tai puhelimitse 
numeroon 029 5415 232.

Karsikkoniementiellä 
murtauduttiin sun-
nuntain 13. ja maa-

nantain 14.10. välisenä yönä 
puolilta öin Kisakaaren urhei-
lutaloon ja anastettiin erinäistä 
omaisuutta. Poliisin mukaan 
ainakin kahvinkeittimen on 

Korpijärvi–Kuolimon 
kalatalousalue on 
aloittanut toimintansa 

tammikuussa pitämällä ensim-
mäisen yleiskokouksen Savi-
taipaleella. Kalatalousalueen 
toinen yleiskokous pidettiin 
7.8.2019 Savitaipaleella. Hal-
litus valitsi kalatalousalueen 
toiminnanjohtajaksi Vesa Tii-
tisen Etelä-Karjalan kalatalo-
uskeskus ry:stä.

Kalatalousalue on julkis-
oikeudellinen yhdistys, jonka 
tarkoituksena on kehittää alu-
eensa kalataloutta sekä edistää 
jäsentensä yhteistoimintaa 
kalavarojen kestävän käytön ja 
hoidon järjestämiseksi.

Korpijärvi – Kuolimon ka-
latalousalueen vesipinta – ala 
on 22.700 ha. Vesialueet sijait-
sevat Savitaipaleen, Suomen-
niemen ja osaksi Mäntyharjun 
alueella. Suurimmat vesistöt 
ovat Kuolimo ja Korpijärvet. 
Vesistöjen ekologinen luokitus 
on erinomainen/hyvä. Jäse-
nistön muodostavat 23 osa-
kaskuntaa ja valtakunnalliset 
kalastusalan järjestöt.

Kalatalousalueen hallituk-
seen valittiin Kuolimon alu-
eelta Tarmo Hänninen, Matti 
Alatalo, Raimo Laitinen ja 
Jussi Karhu ja Korpijärven 
alueelta Matti Kapiainen, 
Reijo Vanonen ja Veijo Kar-

hu. Hallituksen puheenjohta-
jaksi valittiin Tarmo Hänninen 
ja varapuheenjohtajaksi Matti 
Kapiainen.

Kalatalousalueen tärkein 
tehtävä on laatia kalatalous-
alueen käyttö- ja hoitosuunni-
telma vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Samaan aikaan 
käynnistyvät mm. mahdolli-
set Kuolimon nieriään koh-
distuvat hankekokonaisuu-
det. Lisäksi kalatalousalue on 
mukana Etelä – Savon ELY:n 
vesienhoitosuunnitelma hank-
keessa. Kalatalousalueen tie-
dotusta tullaan hoitomaan 
omien kotisivujen kautta.

Kisakaaren murrosta kaivataan havaintoja

Korpijärven-Kuolimon kalatalous-
alueen toiminta käyntiin

Etelä-Savon metsä-
neuvosto haluaa, että 
alueellisessa metsä-

ohjelmassa näkyvät vahvasti 
maakunnan erityispiirteet: 
aktiivinen metsätalous, vah-
va mekaaninen metsäteol-
lisuus sekä ympäristönä-
kökulmien ja monikäytön 
korostuminen. Alueellisten 
metsäohjelmien laatiminen 
vuosille 2021–2025 on käyn-
nistymässä maakunnallisten 
metsäneuvostojen johdolla. 
Alueellinen metsäohjelma 
on maakunnan metsäalan ja 
ympäröivän yhteiskunnan 
yhteinen työväline, jonka 
tarkoituksena on suunnata 
kehittämistoimet tärkeim-
miksi katsottuihin tavoittei-
siin ja toimenpiteisiin.

Uuden ohjelman kantavana 
päämääränä on metsätalouden 
kokonaiskestävyys, eli talou-
dellisten, ekologisten ja sosi-
aalisten tavoitteiden yhteenso-
vittaminen.

– Metsäneuvosto piti tär-
keänä, että alueellisen met-
säohjelman laadinnassa eri 
näkökulmista huolehditaan 
tasapainoisesti, toisiamme 
kuunnellen, kertoo aluejoh-
taja Antti Heikkilä Suomen 
metsäkeskuksesta. 

Ohjelmaa valmistelemaan 
asetettuihin työryhmiin 
”Puu”, ”Ympäristö” ja ”Metsi-
en monikäyttö” osallistuvista 
tahoista on ollut suorastaan 
tunkua.

– Sidosryhmien vahva pa-
nos helpottaa myös ohjelman 
tavoitteiden yhteensovitta-
mista muiden alueellisten oh-
jelmien tavoitteiden kanssa, 
toteaa Etelä-Savon metsäneu-
voston puheenjohtaja, met-
sänomistaja Sari Lantta.

Ohjelmassa korostuviksi 
kysymyksiksi keskustelussa 
arvioitiin muun muassa met-
sänhoidon aktivointi, teiden 
kunto sekä ilmastonmuutok-
seen sopeutuminen ja vaikut-

taminen, luonnollisesti mui-
den ympäristönäkökulmien 
ohella.

– On tärkeää, että Etelä-
Savon metsäohjelmalle löyde-
tään alueen ominaispiirteistä 
ja vahvuuksista lähtevä oma 
profiili, totesi ELY-keskusta 
edustava Kaija Siikavirta.

Ruralia-instituutin Torsti 
Hyyryläinen puolestaan ko-
rosti metsänomistajakunnan 
rakenteen, tavoitteiden ja 
arvojen muutoksen selvittä-
mistä ja huomioimista ohjel-
matyössä.

Etelä-Savon metsäohjel-
maan pääsee vaikuttamaan 
muun muassa 20.2.2020 jär-
jestettävässä avoimessa Puhu-
taan metsästä -seminaarissa. 
Ohjelma tulee lausunnoille 
kesän 2020 aikana, ja sen 
on määrä valmistua syksyllä 
2020.

Metsäneuvosto haluaa ohjelmasta 
Etelä-Savon makuisen


