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 Kasvatus- ja opetuslautakunta esitti äänestyksen jälkeen 
Ristiinan lukion säilyttämistä

Pietari Brahe oli merkittävä mies paitsi Ristiinalle, myös 
koko Suomen kehitykselle

Lauantaina ja sunnuntaina on Ristiinassa tarjolla teatteria 
kirkolla ja Hangastenmaalla

sivu 3
sivu 4
sivu 5

RISTIINA

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com
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ANTTOLAN TUORE PERATTU/KOKONAINEN
Muikku iso
100 kg erä 

JUHLA MOKKA 
Jauhetut kahvit
400-500 g PLUSSA-KORTILLA
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GRILLISTÄ
LOUNAS KUUMANA!

GRILLATTU
BROILERIN
KOIPIREISI

Kalamyynti   -   Kukkamyynti   
Omapaisto   -   Neste kaasumyynti

Tarjoukset voimassa 
to-su 24.-27.10.

KPL

SNELLMAN
Sika-nautajauheliha
750 g

5,32 KG - TAPOLAN kuuma mustamakkara
- Grillattu porsaan kylki
- Grillattu broileri kokonainen

Huom!

Palveleva, paikallinen ruokakauppa, 
  jolla on kokoaan suurempi sydän

ARLA LOPUTON
Kermajuusto
1,1 kg

VALIO
Voi
500 g normaalisuolainen
Raj. 2 pkt/talous

RAVINTOLA
MARTTA

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina 

Pikkujoulubuffet alkaen

14,90 e

Varaa pikkujoulusi nyt!

Valtakunnallisen järjes-
tön Muistiliiton alla 
toimivan Etelä-Savon 

Muistiluotsin asiantuntija 
Riitta Halonen kävi tämän 
viikon maanantaina Ristiinan 
vanhuspalveluiden päivätoi-
minnan tiloissa kertomassa 
muun muassa muistisaira-
uksien mukanaan tuomista 
muutoksista. Yksi alustuksen 
aiheista oli se, kuinka muisti-
sairas tulisi arjessa kohdata.

Yksi tärkeä Halosen pointti 
oli se, että muistisairaudet nä-
kyvät ”katukuvassa” nykyisin 
yhä enemmän, kun väki ikään-
tyy ja muistisairaudet sitä 
kautta ovat entistä yleisempiä.

- Muistisairaan kohtaami-
nenhan on oikeastaan ihan 
kansalaistaito. Muistisairaan 
henkilön voi kohdata missä 
vaan, kaupassa, lenkillä ja niin 
edelleen. Asia koskee ihan 
suoraan suurta määrää suoma-
laisia, kun on laskettu että noin 
1,2 miljoonan suomalaisen lä-
hipiirissä on muistisairas hen-
kilö, Halonen ynnäsi.

Miten sitten pitäisi toimia, 

jos vaikkapa kaupan pihalla 
tapaa henkilön, jolla on sel-
keästi vaikeuksia hahmottaa 
sitä missä on, ja mihin pitäisi 
mennä?

- Tärkeää on ottaa reippaas-
ti suora katsekontakti ja puhu-
tella henkilöä silmiin puhuen, 
se on heti selvä viesti siitä että 
nimenomaan hänelle puhu-
taan. Sitten voi vähän kysellä 
että kuka hän on ja vaikkapa 
että mihin menossa.

Jos henkilö osaa näitä asi-
oita kertoa, niin voi vaikkapa 
saattaa häntä määränpäähän 
tai jos kyseessä on tuttu, niin 
esimerkiksi voi soittaa jollekin 
omaiselle.

- Mutta jos yhtään tuntuu 
siltä, että henkilö ei nyt var-
maan pärjää itsekseen, tai hän 
ei osaa kertoa osoitettaan tai 
edes nimeään, niin on syytä 
soittaa hätänumeroon 112. 
Sieltä sitten ensihoitajat ja tar-
vittaessa muut viranomaiset 
lähtevät selvittämään asiaa, ei-
kä yksityisen henkilön tarvitse 
ottaa sitä vastuulleen, Halo-
nen painotti.

Alkuun mahdollisimman 
normaalisti 

Riitta Halonen kertasi myös 
yleisimmin kannattavaa toi-

mintamallia silloin kun muis-
tisairaus diagnosoidaan.

- Yleisesti ottaen voi sanoa, 
että alkuunsa kannattaa jat-
kaa elämää mahdollisimman 

samanlaisena kuin siihenkin 
saakka. Varsinkin silloin, jos 
sairaus on löydetty jo sen var-
haisessa vaiheessa.

- Sitten kun sairaus etenee, 

niin on tietenkin syytä huo-
mioida se, että kaikkea ei voi 
tehdä kuten ennen. Muistisai-
raan läheisenä, sukulaisena ja 
ystävänä on silloin hyvä muis-
taa se, että mitä tilanteessa voi 
muuttaa, niin on oma toimin-
ta, asennoituminen ja käyttäy-
tyminen.

Muistisairasta henkilöä ei 
kannata sen enempää yrittää 
muuttaa kuin pyrkiä ”pitä-
mään entisellään”. Halonen 
muistutti, että muistisairaalla 
ihmiselläkin on oikeus päät-
tää.

- Jos henkilö esimerkiksi ei 
halua lähteä ulkoilemaan, niin 
sitä on silloin syytä kunnioit-
taa. Eikä mennä väkisin vie-
mään että ”kun sinä olet aina 
niin kovasti tykännyt liikkua 
niin nyt kyllä mennään lenkil-
le”.

Lisätietoja www.mikkelinseu-
dunmuisti.fi 

Niko Takala

Jopa 1,2 miljoonan suomalaisen lähipiirissä on muistisairas henkilö
”Muistisairaan kohtaaminen on kansalaistaito”

Muistiluotsin Riitta Halonen kävi puhumassa muistisairauksista Ristiinan vanhuspalveluiden 
päivätoiminnan tiloissa. Paikalla oli noin 40 aiheesta kiinnostunutta.
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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  

Mikkeli on pyrkinyt luomaan 
mielikuvaa, brändiä itsestään. 
Milloin on oltu ihan Mikke-
listä, milloin Saimaan kaunis-
ta Mikkeliä. Ristiinan lukion 
lakkauttamisaikeiden ympä-
rillä on kehkeytynyt keskus-
telu Ristiinan vahvuuksista ja 
toisaalta vahvuudet ovat nä-
kyneet siinä ponnekkuudessa 
ja yhteisöllisyydessä, millä 
ristiinalaiset, niin lukiolais-
nuoret kuin aikuisetkin, ovat 

lähteneet lukiotaan puolusta-
maan. Yhteisöllisyyttä osoit-
taa myös aktiivinen kylätalo-
toiminta ja muu kylätoiminta 
pitkin pitäjää.

Vanhassa maatalouspitä-
jässä on myös voimakkaat 
teolliset perinteet Kuomio-
koskelta Pellokselle. Teolli-
set työpaikat ovat taanneet 
pitäjän elinvoimaisuuden ja 
työpaikkoja Saimaan syleilys-
sä, ja palvelutaso on pysynyt 

kohtuullisena.
Käydyissä keskusteluissa 

on tullut ilmi, että Ristiinaan 
on muuttanut lapsiperheitä. 
Turvallinen ympäristö, yhtei-
söllisyys, lasten hyvät palve-
lut ovat olleet houkuttimina. 
Eikö nyt kannattaisi nimen-
omaan kehittää Ristiinaa lap-
siperheille sopivana, houkut-
televana yhteisönä. Sen sijaan, 
että mietitään lukion lakkaut-
tamista, mietittäisiin, kuinka 

Ristiinan lapsiystävällisyyttä 
voitaisiin edelleen kehittää, 
niin kaupungin kuin muiden-
kin toimijoiden toimesta.

Koko Mikkeli voisi olla yl-
peä, että sillä on sellainen kau-
punginosa kuin Ristiina, joka 
omilla vahvuuksillaan jopa 
houkuttelee muualta muutta-
maan sinne.

Anne Hujala
Jyväskylä

Mikkelissä keskustellaan 
parhaillaan Mikkelin lukion 
Ristiinan toimipisteen kohta-
losta. Ristiinan lukio, vuoden 
2019 alusta Mikkelin lukion 
”toimipiste”, on ollut Suomen 
Lähilukioyhdistyksen jäsen 
yhdistyksen perustamisesta 
eli vuodesta 2002. Yhdistyk-
seen kuuluu nykyisellään 170 
pientä alle 150 opiskelijan lu-
kiokoulua.

Ristiinan yhtenäiskoulun 
rehtori Matti Hämäläinen 
toimi lukionsa rehtorina yh-
distyksemme hallituksen jä-
senenä vuodesta 2007, jolloin 
järjestettiin myös yhdistyksen 
valtakunnallinen kevätsemi-
naari Ristiinassa. Suomen 
Lähilukioyhdistyksen mit-
tapuun mukaan Ristiinan 

toimipiste toteuttaa hyvin 
tehtäväänsä ympäristönsä si-
vistyspalvelujen tarjoajana. 
Sen vuodesta toiseen vakaana 
säilynyt noin 70 opiskelijan 
määrä on jäsenlukioidemme 
turvallista keskikastia. Yhtei-
sillä opettajillaan ja tiloillaan 
pienet lukiot turvaavat samal-
la perusopetuksen tarpeita.

Suomen pienten lukioiden 
verkko Hangosta Utsjoelle 
takaa omalta osaltaan koulu-
tuksen alueellista saavutetta-
vuutta. Kunnan tai kaupungin 
sisällä kysymys on samasta 
asiasta, koulutuspalvelujen 
alueellisesta saatavuudesta.

Mikkelin kaupungin sääs-
tösuunnitelmat eivät Ristii-
nan lukio-opetuksen kannalta 
rajoittuisi vain toimipisteen 

sulkemiseen. Koulun lakkaut-
taminen olisi muun muassa 
lisääntyvien matkakulujen 
muodossa selvää tulonsiirtoa 
ristiinalaisten nuorten huol-
tajilta Mikkelin kaupungille. 
Mikkelin kaupungin strategi-
assa koulun lakkauttaminen 
merkitsisi faktisesti Ristiinan 
ja sen ympäristön houkutta-
vuuden vähentämistä ja alu-
een asuntojen hintojen laskua.

Kunnan reunamilla, esi-
merkiksi Suomenniemellä, 
lukiolaisten koulumatkak-
si muodostuisi jotain aivan 
muuta kuin Mikkelin emälu-
kion ja Ristiinan toimipisteen 
välimatka. Joitakin saattavat 
vertailutilanteessa houkuttaa 
Mäntyharjun lukion ilmaiset 
koulukyydit ja koulun puoles-

ta saatavat tietokoneet.
Kokemus muista vastaavis-

ta tapauksista on osoittanut, 
että virkamiestyönä tehdyt 
säästölaskelmat on yleensä 
laadittu tarkoitushakuisesti 
yläkanttiin. Esimerkiksi vuo-
den 2019 alussa Parolan lu-
kion lakkauttamiseksi tehty 
säästölaskelma suli kriittises-
sä tarkastelussa siinä määrin, 
että valtuusto hylkäsi kun-
nanhallituksen ehdotuksen ja 
säilytti lukionsa.

Koulutus on investointi, ei 
kuluerä.

Jukka O. Mattila
puheenjohtaja

Suomen Lähilukioyhdistys
Hattula

Kaupungin vakavaa talousti-
lannetta on tarkoitus oikaista 
radikaaleilla säästötoimilla ja 
leikkuri osuu isosti sivistys-
toimeen. Tämä on erityisen 
harmillista siksi, että ongelmi-
en juurisyyt, muuttotappion 
ja ikääntymisen seurauksena 
paheneva kestävyysvaje, jää-
vät näillä keinoilla ratkomat-
ta. Onkin todennäköistä että 
suunnitellut leikkaustoimen-
piteet ovat pikemminkin am-
putaatioita: hidastavat vauhtia 
entisestään.
Yhtenä säästötoimena on 
esitetty Ristiinan lukion lak-
kauttamista. Ristiinan luki-

oon liittyvät suunnitelmat 
ja sitä seurannut keskustelu 
hiihtävät Mikkelille tyypillisiä 
latuja. Tuijotamme lukuja em-
mekä näe perinteiden, identi-
teetin tai toimivuuden arvoa. 
Keskitymme kapean sektorin 
kustannuksiin emmekä näe 
vaikutuksia kokonaisuutena, 
emme myöskään halua suh-
teuttaa säästettyjen eurojen 
määrää siihen vahinkoon, 
jonka säästötoimenpide kun-
talaisten arkeen tai alueen 
elinvoimaan aiheuttaa. Toiste-
lemme vain välttämättömyy-
den pakkoa ja tyydymme am-
pumaan kärpästä tykillä.

Akuutista säästötarpeesta 
huolimatta meidän on kat-
sottava myös tulevaisuuteen. 
Hallitus on ottanut tavoit-
teekseen oppivelvollisuusiän 
nostamisen, mutta on vielä 
epäselvää mitä kaikkea tämä 
tarkoittaa. Tuntuisi hullulta 
tehdä päätöksiä toisen asteen 
opetuksesta ennen kuin asias-
ta on valmiimpaa tietoa.
Siksikin olisi nyt viisautta lait-
taa jäitä hattuun ja odotella lak-
kauttamispäätöksen suhteen. 
Odotellessa voisikin sitten 
vihdoin antaa Ristiinan lukiol-
le aito mahdollisuus kehittää 
toimintaansa osana Mikkelin 

lukiota sekä huolehtia, että esi-
merkiksi lukion aloituspaikkoja 
suunnitellessa ryhmäkoot py-
syisivät järkevinä molemmissa 
lukioyksiköissä.
Konfutse on sanonut: “ihmi-
sellä on kolme tietä toimies-
saan viisaasti: harkinnan tie, 
joka on ylevin, jäljittelyn tie, 
joka on helpoin, ja kokemuk-
sen tie, joka on katkerin.” Ei-
köhän valita se ylevin tie eikä 
mennä aina katkerinta tietä, 
kantapään kautta.

Mikko Siitonen
kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Ristiina

Ristiinan lukiotoimipisteellä 
jatkamisen edellytykset

Tykillä kärpästä

Ristiinan brändistä voi 
hyötyä koko Mikkeli

Yrjö-veljen muistolle
Marraskuun viimain myllertäissä,

keinui kehto Tuomelassa
potran poikavauvan. 

Äiti lauloi lapsellensa, keinutteli kehtoansa,
tummaisessa tuvassa,

hirsipirtin lämpimässä.

Katseen ylös nostaen, rakkaastansa kiittäen,
siunausta pyysi lapselleen. 

Kaiken kauniin, kaiken hyvän,
tiedon, taidon kultajyvän,

elon poluilleen.

Vaan eipä tiennyt äiti silloin,
mitä suurta kehdossa tuuditti.
Oli lapsella synnyinlahjanaan,
taiteen kukkanen kädessään. 
Vuosia kasvoi se hiljalleen,

kantajansa korkeuteen.

Taiteelle kuulunut on elon ties,
et peittänyt kynttilääsi vakan alle,

vaan nostit sen valoksi maailmalle. 

Hilkka Honkanen

Ristiinan lukion säilyttämisen taistelussa saatiin en-
simmäinen erävoitto, kun kasvatus- ja opetuslau-
takunta päätti esittää että lukio Ristiinassa säilyisi. 

Päätös tosin syntyi vasta äänestyspäätöksen jälkeen, kun 
lautakunnan ristiinalaisjäsenen Jenni Kolmisopin vastaesi-
tys voitti pohjaesityksenä olleen lakkauttamisen äänin 8-2. 
(päätöksestä enemmän sivun 3 jutussa)

Tämä oli tietysti Ristiinan kannalta hyvä päätös, mutta 
lautakunnan esityksestä ei kannata vielä liian suuria hurraa-
huutoja tai tuuletuksia lähteä tekemään. On esimerkiksi 
hyvä muistaa, että lautakunnassa oli kaupunginhallituksen 
tai –valtuuston kokoonpanoon verrattuna varsin kattava 
ristiinalaisedustus. Kymmenestä paikalla olleesta lautakun-
nan jäsenestä ristiinalaisia oli viisi.

Toisekseen, ennenkin on nähty monta kertaa, että näillä 
niin sanotuilla ”asiantuntijalautakuntien” lausunnoilla, pää-
töksillä tai esityksillä on pyyhitty lattiaa, kun on lähdetty 
leikkaushysterian linjalle, ja ainut mikä merkitsee on las-
kelmissa esitetyt luvut, ei se, mikä olisi järkevää. Ja järkevää 
tarkoittaa tässä myös kokonaistaloudellisesti järkevää, ei 
sitä, mikä saattaa näyttää lukujen valossa yhdelle kapealle 
hallinnonalalle ”edulliselta”.

Jos asia etenee myös kaupunginhallituksessa ja/tai val-
tuustossa nyt lautakunnassa nähdyn vastaesityksen kaltais-
ten vastaesitysten parissa, niin menestymisen mahdollisuu-
det ovat valitettavasti aika huonot, ainakin tämän hetken 
mielipiteisiin ja tuntemuksiin peilaten. Siis tarkoittaen sitä, 
että jos suuremmassa konklaavissa asetetaan vastakkain 
Ristiinan lukion säilyminen ja Mikkelin lukion kurssitarjon-
nan karsiminen (mikäli 40 kurssin karsiminen on oikeasti 
siellä suuri juttu?), on valitettavan helppo pelätä Ristiinan 
lukion kannalta kielteistä päätöstä.

Tämä vastakkainasettelu pitäisi pystyä välttämään, sillä 
siitähän tässä ei ole kyse. Jos tämä vastakkainasettelu syn-
tyy, se syntyy vain ja ainoastaan siksi, että asia on valmis-
teltu liian jäykästi, kuten kaupungin ”lokeroajattelu-budje-
tointiin” kuuluu. Onneksi viimeistään valtuusto voi tehdä 
päätöksen asiasta myös järkiperustein, vaikkapa Mikkelin 
arvoihin pohjaten.

Erävoitto
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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  

Ristiinalainen kuvanveistä-
jä Yrjö Väänänen menehtyi 
83-vuotiaana 17.10.2019 pit-
käaikaisen sairauden murta-
mana. Hän syntyi 22.11.1935 
Ristiinan Ruokoniemessä 
Tuomelan metsätilalla, missä 
myös Yrjö teki pienestä pitäen 
metsätöitä. Peltoalaa tilalla oli 
vain kolmisen hehtaaria. Vää-
näsen perhe asui aivan Antto-
lan rajalla. Ristiinaan oli 35 km 
ja Anttolaan vain reilut 10 km. 
Sisaruksia oli yhteensä viisi.

Lahjakkuutta riitti kaikil-
le sisarille, kun vanhemmat 
olivat taitavia ja ymmärsivät 
runon ja laulun taian. Äiti kir-
joitti runoja, isä luki ääneen 
Eino Leinoa ja Kalle Väänä-
sen Sananrieskoo kuului lem-
piaineistoon. Äiti oli taitava 
käsityöihminen ja isä rakensi 
kauniita veneitä, myös isoja 
moottoriveneitä. Hän valmisti 
jopa mandoliinin. Äiti toimi 
30 vuotta pyhäkoulun opetta-

jana ja lapset kasvatettiin kun-
nioittamaan kotia, uskontoa ja 
isänmaata.

Yrjö kävi kansakoulun ja 
harrasti yleisurheilua. Hänen 
vahvuuksiaan olivat kiekon-
heitto, kuulantyöntö ja sei-
väshyppy. Hän voitti jopa pi-
täjänmestaruuksia. Armeijan 
jälkeen Yrjö voitti piirinmes-
taruuksia myös nyrkkeilyssä. 
Voittopokaaleja karttui myös 
yleisurheilun 3-ottelussa ja 
painonnoston 90-kiloisten 
sarjassa. Vanhempana hän siir-
tyi keilailuun, minkä parissa 
hän ansioitui myös rahaston-
hoitajana sekä toimitsijana 25 
vuoden ajan.

Helsinkiläinen opettaja 
Sampsa Leimu vietti kesiään 
Ristiinassa ja näki Yrjön teke-
miä taidokkaita puutöitä. Hän 
sekä kuvataidekerhoa pitänyt 
opettaja Erkki Toiviainen kan-
nustivat Yrjöä hakemaan Ate-
neumiin 1959, vaikka Yrjö sitä 

arastelikin. Ateneumiin pää-
seminen olikin hilkulla, sillä 
Yrjö saapui ilmoittautumiseen 
vuorokauden myöhässä. Hä-
nellä oli mukanaan kaksi lepä-
stä veistämäänsä puu-ukkoa. 
Näytettyään niitä rehtorille 
Ateneumiin hyväksyminen 
oli selviö! Yrjö saattoi nuore-

na vuoleskella hyvästä leppä-
puusta mitä vain muutamassa 
tunnissa.

Yrjö lopetti opiskelut Ate-
neumissa 1961 saatuaan työn 
vahtimestarina Katajanokan 
Osuusliikkeen ruokalasta. 
Häntä itseäänkin harmitti, kun 
opinnot jäivät Ateneumissa 
kesken. Yrjö jatkoi kuitenkin 
muoto- ja maisemakuvien 
piirtämistä sekä öljyvärimaa-
lausta myös vahtimestarina 
ollessaan. Vuosina 1975-82 
hän veisteli erityisesti lintuja 
ja petsasi ne.

Vuonna 1972 Yrjö meni 
naimisiin Mailis Sammaljoen 
kanssa, joka menehtyi 2016. 
Yrjöllä on tytär ja kaksi poikaa, 
joista toinen asui viimeisinä 
vuosina hänen kanssaan yh-
dessä Espoon Kivenlahdessa.

Vuonna 1986-87 Yrjöltä 
leikattiin olkapäät ja hän jou-
tui sairaseläkkeelle. Tämän 
jälkeen hän ei pystynyt enää 

maalaamaan, mutta kuvan-
veistäjän työtä hän onneksi 
saattoi tehdä opiskeltuaan sitä 
vuodesta 1995 lähtien Hel-
singin Työväenopistossa Kaa-
pelitehtaalla opettajanaan Ari 
Myllymäki.

Tässä yhteydessä jäljet 
johtavat takaisin kotipaikka-
kunnalle Ristiinaan: Yrjö Vää-
näsen monipuolinen puu-ja 
veistotöiden näyttely pidettiin 
15.7.2005 Berithin kahvilassa 
Mestausaholla Ristiinan mark-
kinoiden yhteydessä.

Tämän jälkeen Yrjö Väänä-
nen sekä Katri ja Niilo Pulkki-
nen ideoivat yhdessä Yrjö Mau-
nu Sprengtportenin pronssisen 
rintapatsaan valmistamisen 
Ristiinaan. Sen paljastusti-
laisuus pidettiin Brahelinnan 
Sotakoulun pihalla 18.7.2010. 
Taidevalimon johtaja Teuvo 
Koljonen antoi silloin 42 vuo-
den kokemuksella lausunnon 
patsaasta: ”Sprengtportenin 

rintakuva on mestariteos, täy-
sin ylivertainen työ pitkän työ-
urani aikana.”

Tarkoituksena on saada 
patsas kunniapaikalle piak-
koin remontista kuoriutuvaan 
Sprengtportenin sotakouluun. 
Yrjö ehti valmistaa 21 kuvan-
veistäjävuotensa aikana myös 
palkinnoksi sopivaa siroa 
Voittaja-patsasta sekä tunnet-
tujen henkilöiden patsaita, 
kuten nyrkkeilyn raskaan sar-
jan maailmanmestari Gunnar 
Bärlundin ja kansallissäveltäjä 
Jean Sibeliuksen rintapatsaat. 
Katri ja Niilo Pulkkisesta Yrjö 
Väänänen teki myös luonnol-
lisessa koossa olevat kipsiset 
rintapatsaat.

Päivi Onttonen

Kirjoittaja on tutustunut Vää-
näsen perheeseen Ristiinan his-
toriatallennuksen yhteydessä.

Päivittäin käytän nettiä, surffa-
ilen siellä sun täällä. Google on 
käsittämätön tietolähde tälle 
vanhalle tavalliselle ”onkimato-
ihmiselle”. Erikoisia sivuja au-
keaa. Mukava tutkia. Aina joku 
asia koukuttaa, kuten rikastu-
minen. Sivustolta osui silmääni 
eräs Herlinin neuvo äkkirikas-
tumisesta, tai jotain sellaista. 
Kysyttiin e-mail ja puhelin-
yhteystietoja, ja sitten lopuksi 

pankkikortin numeroa. Vastasin 
kahteen ensimmäiseen, mutta 
p-kortin numerovaiheessa lope-
tin tämän viestinnän siihen.

Tämän jälkeen alkoi todel-
linen viestintähelvetti. Minulle 
tuli aamupäivisin ja iltapäivillä 
useita kymmeniä +44, tai +441 
alkuisia soittoja niin, että aiotut 
omat puhelut ja vastaanottami-
set olivat lähes mahdottomia. 
Olen yrittänyt puhelunestoa 

numeron ja soittajan osoitteen 
perusteella puhelimeni vali-
kossa. Ei ole auttanut. Nyt niitä 
tulee myös normaalilta tuntu-
vista pelkistä 0-alkuisista jne. 
Tekstiviestejä ja ääniviestejä 
em. numerotyypeistä tuli muu-
tamassa päivässä n. 230 kpl.

Pari kertaa olen eri tilan-
teessa syyllistynyt vastaamaan 
soittoon luultuani tärkeästä 
soitosta minulle. Lienee ollut 

kohtalokas virhe, vaikka se oli 
pelkkä virhe, kun en havainnut 
soittajan + merkkiä.

Olen tehnyt asiasta rikosil-
moituksen Itä-Suomen polii-
sille. Savonlinnasta soitti kons-
taapeli ja totesi, että Suomen 
poliisi ei voi mennä tutkimaan 
ulkomailla tapahtuvia rikok-
sia. Että se siitä.

Tämä ikävä meno tuntuu 
vain jatkuvan. Olen kokenut 

kotirauhani rikotun törkeästi, 
eikä viranomaisen lausunto 
anna asian korjaamiselle juuri 
mitään toiveita.

Kirjoittaessani tätä on 
menossa Mikko-markkinat 
Mikkelissä. Tämä on reilu 
markkina. Markkinatalous 
parhaimmillaan on hyvä renki, 
mutta voi olla pahimmillaan 
tuskan ja monen pahuuden 
luoja. Markkinoilla on aina ol-

lut hevoshuijareita, rukkasten 
ja alushousujen myyjiä, mut-
ta kun toripäivät päättyivät, 
myös ”yksilömarkkinointi” 
loppui siihen, otettiin ryypyt, 
palattiin arkeen, ja odotettiin 
maalismarkkinoita. Ostettiin 
nippu uusia rukkasia oikeissa 
töissä kuluneiden tilalle.

Voitto Lyytikäinen
Ristiina

Kuvanveistäjä Yrjö Väänänen 1935 – 2019

Yrjö Väänäsen pronssinen 
rintapatsas Sprengtporte-
nista paljastettiin sotakou-
lun pihalla 2010.

Varokaa nettihuijauksia ja +44 -alkuisia puheluita

Viime viikon torstaina 
kokoontunut hyvin-
voinnin ja osallisuu-

den lautakunta esittää kaupun-
ginhallitukselle, että Mikkelin 
lukion Ristiinan toimipistettä 
ei lakkauteta. Asia meni ää-
nestykseen, kun kokouksessa 
esitettiin sivistysjohtaja Virpi 
Siekkisen pohjaesityksestä 
poikkeava esitys. Ristiinan lu-
kiota puoltava vastaesitys voit-
ti lakkauttamisesityksen äänin 
8-2, yksi lautakunnan jäsen oli 
poissa kokouksesta.

Vastaesityksen lukion säi-
lyttämisestä teki lautakunnan 
ristiinalaisjäsen Jenni Kolmi-
soppi (kd.). Esityksessä pe-
rusteltiin lukion säilyttämistä 
muun muassa kulkemisen 
haasteilla, nuorten hyvinvoin-
nilla sekä välillisten kustan-

nusten nousulla. Esityksessä 
todettiin myös muun muassa, 
että jos Ristiinan lukio lak-
kautettaisiin, niin moni Ris-
tiinan toimipisteen nykyisistä 
opiskelijoista hakeutunee 
Mäntyharjun lukioon, jol-
loin Mikkeli menettäisi heistä 
valtionosuudet. Myös Suo-
men hallituksen kaavailema 
oppivelvollisuusiän nosto 18 
vuoteen oli perusteluissa mu-
kana. Mikäli tämä toteutuu, 
Mikkelille tulisi lisäkuluja 
opiskelijoiden kuljetuskuluis-
ta keskustan toimipisteeseen. 
Kolmisopin vastaesityksessä 
vaadittava lukiokoulutuksen 
säästö otettaisiin muun mu-
assa johtavan rehtorin virkaa 
pienentämällä, supistamalla 
keskustan toimipisteen kurs-
simäärää noin 40 kurssilla, 

yhden koulusihteerin toimen 
lakkauttamisella (kuten alku-
peräisessäkin talousarviossa) 
sekä selvittämällä nuoriso-
tilojen mahdollisuus siirtyä 
nykyisen kirjaston yhteyteen. 
Toimilla saavutettaisiin las-
kennallisesti reilun 210  000 
euron säästö. Pohjaesityksen 
säästövaikutukseksi oli lasket-
tu noin 250 000 euroa.

Äänestyksessä Kolmi-
sopin esityksen puolesta 
äänestivät hänen itsensä 
lisäksi Hanne Vainio (sd.), 
Petri Tikkanen (sd.), Juha 
Hakkarainen (sd.), Kirsi Pok-
kinen (kesk.), Tiia Rautio 
(vihr.), Heidi Särkkä (kok.) ja 
Janne Strengell (kesk.). Poh-
jaesityksen puolesta äänestivät 
lautakunnan puheenjohtaja 
Taina Harmoinen (kesk.) se-

kä Eero Aho (kok.).
Näin Kolmisopin vastaesi-

tys tuli lautakunnan päätöksek-
si äänin 8-2. Eero Aho jätti pää-
töksestä eriävän mielipiteen, 
jossa todetaan: ”Kaupungin 
erittäin vakavan taloudellisen 
tilanteen vuoksi Ristiinan lu-
kion lakkauttaminen on vält-
tämätöntä. Tärkeämpää on 
panostaa lukiokoulutuksen 
laatuun kuin seiniin.”

Kaupunki jatkaa talousar-
vion käsittelyä marraskuussa. 
Seuraava vaihe on, kun kaupun-
ginjohtaja Timo Halonen antaa 
oman talousarvioesityksensä 
perjantaina 1.11. Kaupungin-
hallitus käsittelee talousarviota 
25.11. ja 2.12. Lopullisesti asi-
an päättää kaupunginvaltuusto 
9.12.

Niko Takala

Lautakunta esittää Ristiinan lukion säilyttämistä

Ristiinan lukion tulevaisuus on vaakalaudalla. Lautakunta 
puolsi lukion säilymistä, asian käsittely jatkuu seuraavaksi 
kaupunginhallituksessa.
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Toissa viikonloppuna 
vietettiin Ristiinassa 
juhlaa. Aihetta juh-

lintaan oli, sillä tuleehan tänä 
vuonna kuluneeksi 370 vuot-
ta siitä, kun Suomen silloinen 
kenraalikuvernööri Pietari 
Brahe perusti vuonna 1949 
(K)Ristiinan seurakunnan, 
josta myöhempien vaiheiden 
jälkeen muodostui Ristiinan 
kunta. Nimenomaan Ristii-
nan perustaja Brahe nousi 
pääosaan sunnuntaina 13.10. 
Valon salissa pidetyssä juhlas-
sa, kun juhlapuheen piti toi-
mittaja ja tietokirjailija Hannu 
Pesonen.

Hän valottikin juhlassa 
läsnä olleita varsin kattavasti 
Pietari Brahen ajasta, eli niin 
sanotusta ”Kreivin ajasta”. 
Vaikka juhlapuhuja heti al-
kuun hieman arvioi tehtävänsä 
mielekkyyttä.

– Nyt kyllä on hieman sel-
lainen tunne, että olisin tullut 
Saharaan myymään hiekkaa tai 
lunta eskimoille! Pesonen nau-
rahti puheenvuoronsa aluksi. - 
Ristiinassa kun varmasti tiede-
tään huomattavasti keskivertoa 
enemmän Brahesta.

Pesonen myös pohti ”Krei-
vin ajan” käsitteen perusteita.

– Suomen historiaa paljon 
ja ymmärryksellä tutkinut 
ruotsalainen tietokirjailija 
Herman Lindqvist määrittelee 
Pietari Brahen Suomen suosi-
tuimmaksi ruotsalaiseksi kos-
kaan.

Hän kuitenkin muistutti 
että ”Kreivin ajasta” käsittee-
nä ruvettiin puhumaan vasta 
1800-luvun loppupuolella, 
kansallistunteen nousun yhte-
ydessä. Se ei tarkoita sitä, ett-
eikö kreivin aikaan todella oli-
si tapahtunut paljon kehitystä 

Suomen monilta osin varsin 
takapajuisessa yhteiskunnassa.

Suomea onnistanut 
välirikko

Pietari Brahe tarttui varsin tiu-
kasti toimeen, kun hän oli saa-
punut Suomeen loppuvuodesta 
1637, Turun linnaan. Ensim-
mäinen kuukausi tosin meni 
Kristiina-rouvan kanssa linnaa 
sisustaessa ja herkutellessa.

– Niinpä kansan saattoi 
pohtia että ”samanlainen her-
ranketale se on kuin aiemmat-
kin ruotsalaisylimykset”.

Brahen tausta ei kutenkaan 
ollut ihan tavanomainen, edes 
ylimykseksi. Hän oli nimittäin 

varsin merkittävä vallankäyttä-
jä ja –haltija Ruotsissa ja kunin-
gas Kustaa II Aadolfin luotto-
mies. Kuningas lähetti Brahen 
1630 sotarintamalta katso-
maan valtakunnan perään, ja 
vain kuninkaan rintamalla ol-
lessa Ruotsia käytännössä hal-
linneella valtakunnankansleri 
Axel Oxenstiernalla oli Brahea 
enemmän valtaa päätöksiin. 
Näiden kahden kunnianhi-
moisen miehen välit kiristyivät 
ajastaan, jolloin Oxienstierna 
päätti ratkaista ongelman anta-
malla Brahelle itäisen valtakun-
nan eli Suomen kenraalikuver-
nöörin tittelin.

– Karkotus käärittiin huna-
jaisiin kehuihin, joissa koros-

tettiin viran tärkeyttä. Brahe 
olisi puolen valtakunnan herra.

– Oxenstierna uskoi tai-
tavalla shakkisiirrollaan yh-
distäneensä tapansa mukaan 
valtakunnan edun ja omansa. 
Mutta tuskin hän sen enempää 
kuin kukaan muukaan aikalai-
nen osasi aavistaa, kuinka kau-
askantoinen Brahen nimitys 
oli, Pesonen 

Niinpä, Suomessa alkoi 
kehittyä kreivin aikaan muun 
muassa posti- ja oikeuslaitos, 
Brahe perusti Suomen ensim-
mäisen yliopiston, Turun aka-
temian (josta myöhemmin tuli 
Helsingin yliopisto) ja kehitti 
muutoinkin koulujärjestelmää.

– Ja yksi merkittävä asia 

oli se, että hän edisti suomen 
kielen käyttöä virkamiesten 
keskuudessa. Näin kruunun 
edustaja ymmärsivät kansaa ja 
toisin päin.

– Brahen edistystekojen 
vauhdikkuutta auttoi se, että 
hän ei juuri kysellyt hovista 
hyväksyntää päätöksilleen tai 
muutoinkaan alistanut niitä 
normaalille byrokratialle, vaan 
pisti niitä varsin omavaltaisesti 
täytäntöön. Tämä oli yksi 

Jälkikäteen ajateltuna on 
melkoista ajatella, että Brahe 
oli kahdella kenraalikuvernöö-
rikaudellaan Suomessa kui-
tenkin ”vain” yhdeksän vuotta. 
Siis huomioiden mitä kaikkea 
hän täällä laittoi alulle ja kuin-

ka paljon hän uudisti Ruotsin 
itäistä korpimaata.

– Jälkikäteen on helppo sa-
noa, että oli Suomen kannalta 
hyvä että Oxenstierna ja ku-
ningatar Kristiina eivät tulleet 
Brahen kanssa toimeen.

– En halua luoda Brahesta 
kuvaa, että ”hän loi Suomen”, 
mutta hän teki hyvin paljon 
sellaista pohjatyötä maan ke-
hittymiselle, johon kellään 
muulla ei ollut intoa. Ja jos 
hänen tilallaan olisi ollut joku 
Brahen edeltäjien kaltainen, 
niin nämä asiat olisivat jääneet 
tekemättä, Pesonen kuvaili pu-
heenvuoronsa päätteeksi.

Niko Takala

Olipa Suomelle ja Ristiinalle 
onnekas tapahtuma: Pietari 
Brahe sekä hänen vaimonsa 
Kristina Katarina Stenbock 
hätistettiin Suomeen häiritse-
mästä Ruotsin aatelisia ynnä 
kuninkaallisia omien valtapyr-
kimystensä suhteen. Monet 
Brahen teot kehittivät Suomea 
ja sen sivistystasoa.

Kuluneella synttäriviikolla 
sen sijaan muun muassa Ris-
tiina ja Suomenniemi ovat 
saaneet hämmästellä paikal-

listen päättäjien epämiellyt-
täviä kaavailuja. Muistan ne-
lisenkymmentä vuotta sitten 
tapahtuneen, kaupungin ja 
maalaiskunnan yhdistymis-
suunnitelmat, johon liittyi 
muun muassa jonkun koulun 
lopettaminen. Mikäli hanke 
olisi ollut vain poliitikkojen 
hyppysissä, niin olisi varmaan 
käynytkin ja äänestäjät pari 
kertaa lausuneet perheohjel-
maan sopimattoman ilmauk-
sen ja se siitä.

Mutta, asiaan tarttuivat 
nuoret, nuoret joilla ei ollut 
edes äänioikeutta! Syntyi iso 
kansanliike, nuorten vetämä-
nä, poliitikkojen täytyi perään-
tyä suunnitelmissaan. Kuinka 
nyt käy – jää nähtäväksi.

Sympaattinen tietokirjai-
lija Hannu Pesonen kertoili 
su 13.10. seurakuntakeskuk-
sella Brahen pariskunnan ai-
kaansaannoksista. Muutaman 
kerran lämmin nauru kaikui 
hänen oivalluksistaan, tosin 

väliin hieman kulmatkin kos-
tuivat. Pesonen kertoi muun 
muassa pariskunnan onnetto-
masta lapsionnesta, jättäen to-
sin kertomatta heidän ainoan 
aikuisikään ehtineen tyttären-
sä kohtalosta, joka menehtyi 
21-vuotiaana lapsivuoteeseen. 
Synnyttäminen oli siihen ai-
kaan riskinalaista, jopa pe-
lättiin niin paljon että moni 
nainen pyrki nunnaluostariin 
säilyttääkseen henkensä.

Mielenkiintoinen tieto oli 

Per Brahen suunnitelma Sai-
maan kanavasta, josta syntyi 
myös yleisökysymys: olisiko 
ollut käytännössä mahdollis-
ta? Olisi ollut. Ongelmana vain 
ettei koko Euroopassa ollut 
kovin monta osaajaa tehtävän 
suunnitteluun ja johtamiseen.

Paitsi monia kaupunkeja, 
sekä muun muassa Turun yli-
opisto Pietari Brahen perusta-
mana, myös kreivin keräämän 
keittokirjan tietoja lie tallessa 
runsaasti. Niitä Ristiinassa 

aktiivisesti käytettäköön! Tie-
tokirjailija Pesonen paljasti 
myös, että Pietari Brahe taisi 
pelastaa jälkipolville Viipurin 
rinkelin. Näitä herkkuja hän 
tilasi Turun yliopiston vihkiäi-
siin omalla kustannuksellaan 
todella mahtavan määrän…

Pietari Brahe Kristina-vai-
monsa kanssa teki paljon Suo-
men kansan sivistyksen eteen. 
Onko meillä varaa unohtaa?

Seppo Lindqvist

Ristiinalla hieno 370-vuotinen historia – entäpä tulevaisuus?

”Jälkikäteen ajateltuna oli hyvä ettei Brahe tullut toimeen kuningattaren 
tai Oxenstiernan kanssa” 

Brahe kehitti heimokansojen 
maata 370 vuotta sitten

Brahen jalanjäljillä. Ristiina-seuran 
puheenjohtaja Jari Valkonen (oik.) 
opasti Ristiina-juhlassa Pietari Brahes-
ta puhunutta Hannu Pesosta Brahelin-
nan raunioilla.
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Hurissalossa asu-
va Ismo Kotro ja 
Puumalan seudulla 

mökkeilevä Jarmo Mäkinen 
vierailevat esityksellään Juuri-
hoito Ristiinassa tämän viikon 
lauantaina. Menestyskirjaili-
ja Miika Nousiaisen saman 
nimiseen kirjaan perustuva 
näytelmä kertoo sattumalta 
toisensa löytävistä veljeksistä, 
jotka lähtevät yhteiselle mat-
kalle etsimään isäänsä. Kotro 
sorvasi tarinan kahden mie-
hen esitykseksi.

– Näyttelijän kannalta sel-
laisia tekstejä ei ole monia, 
joissa pääsee näin revittele-
mään kuin Juurihoidossa. 
Teksti on hirvittävän hauska, 
Kotro summaa.

Muokkaamista tarinassa oli, 
koska alkuperäisessä teokses-
sa on useita henkilöhahmoja. 
Kotron ja Mäkisen esityksessä 
esiintyjiä on tosiaan vain kak-
si mutta hahmoja on siinäkin 
enemmän. Näyttelijät esittävät 
kymmenkuntaa henkilöä. Mä-
kinen ja Kotro esittivät Juu-
rihoidon ensimmäistä kertaa 
keväällä. Esityksiä on ollut kym-
menkunta. Näyttelijät kertovat, 
että Juurihoito on tarkentunut 
koko ajan esitysten aikana.  

– Hahmoja on paljon, jo-
ten parannusehdotuksia tulee 
lennossa. Yleisönkin reaktiot 
vaikuttavat, Mäkinen toteaa. 

Esityksessä on tilaa myös 

sille, että teksti vaihtuu ti-
lanteiden mukaan. Kotro ja 
Mäkinen aikovat kiertää Juu-
rihoidolla ennalta määrittä-
mättömän ajan. 

Hankainmaalla 
hoivakotiin

Kerroimme jo keväällä 
(25.4.2019) Ristiinalaisessa 
Hangastenmaan harrastajate-
atteriryhmä Hangastajien ra-
kentavan jo täyttä häkää uutta 
näytelmää Hoivakoti Bel-Ami. 
Monenmoisten aikatauluhaas-
teiden myötä, näytelmän val-

mistuminen venähti lopulta 
syksyyn, mutta eipä hätää, sillä 
kävikin ilmi, että nyt uusi näy-
telmä päästään esittämään sopi-
vasti ryhmän kaksivuotis-synt-
täreiden merkeissä! Näytökset 
ovat tämän viikon sunnuntaina 
Hangastenmaan kylätalolla.

- Sattuipa juu sopivasti tämä 
viivästyminen. Nimittäin näi-
nä aikoina tulee siis kaksi vuot-
ta täyteen siitä kun laadittiin 
ryhmän ”perustusasiakirja”, 
muistelee ryhmän näytelmät 
kirjoittanut Sakari Pipatti.

Hangastajien syntyhet-
kiä koettiin syyskuun lopulla 

2017, kun Hangastenmaan ky-
lätalolla oli seurakunnan ja ky-
lätoimikunnan järjestämä ”sop-
pajuhla”, jossa laitettiin lista 
kiertämään, tiedustellen mah-
dollisten halukkaiden nimiä 
teatteriryhmän perustamiseen. 
Nimiä tuli vajaa kymmenen, 
joista ensimmäiseen tapaami-
seen saapui neljä henkilöä.

– Heiltä sitten tiedusteltiin 
tuttuja tai tuttujen tuttuja, jot-
ka olisivat potentiaalisia näyt-
telijän lahjoilla varustettuja! 
Pipatti naurahtaa.

- Muutama henkilö sitten 
alkuperäisestä listasta jäi pois, 

mutta lopulta oli loistava po-
rukka koossa harjoittelemassa 
uutuuskomediaa Muistilääke.

Harvakseltaan, työkiirei-
den keskellä, harjoiteltu tuote 
oli valmis esitettäväksi kevät-
talvella 2018.

– Kaikki kolme näytöstä 
olivat loppuunmyytyjä, ja ky-
lätalon ylläpitoon tilitettiinkin 
sievoinen summa. Niinpä toi-
mintaa päätettiin jatkaa. Seu-
raava projekti olikin hirvipei-
jaisiin kirjoitettu ja harjoiteltu 
musikaalinen ”Hirvenmet-
sästysrevyy”, joka esitettiin 
kahteen kertaan saman päivän 

aikana täpötäydelle salille.
Edelleen ryhmässä oltiin 

sitä mieltä, että voitaisiin jat-
kaa. Pia Ordning lupautui 
ohjaajaksi ja Sakke lupautui 
edelleen kirjoittamaan. Siitäpä 
tulikin sitten edellisten tapaan 
mainio komedia.

Hoivakoti Bel-Ami ker-
too tapahtumasarjasta, jossa 
Caymansaarilta saapuu pie-
neen suomalaiseen hoivako-
tiin ”sijoittaja” Käpinkäinen 
(Pipatti), joka on asiamiehenä 
laitettu hoitamaan asiaa niin, 
että hoivakoti päätyisi mahdol-
lisimman halvalla rahanpesijöi-
den käsiin. Noh, kuten arvata 
saattaa, niin tomeran henkilö-
kunnan (ja asukkaiden) toimi-
en myötä kaikki ei mene aivan 
Käpinkäisen suunnitelmien 
mukaan, ja luvassa on yksi jos 
toinenkin lystikäs käänne en-
nen kuin asiat ovat ensin sot-
kussa ja sitten sotku selvillä…

Juurihoito Ristiinan yhtenäis-
koulun Setälä-salissa la 26.10 
kello 14. Liput 20 eur. Varaukset 
p. 050 5949 050. 

Hoivakoti Bel-Ami Hangasten-
maan kylätalolla su 27.10. klo 
13 JA klo 16. Liput 10 eur (sis. 
kahvi ja käsiohjelma). Lippuva-
raukset p. 044 3241 720  (klo 
15-20).

Niko Takala
Elina Alanne

Teatterin ”superviikonloppu”
Juurihoitoa lauantaina, Hangastajat juhlii sunnuntaina uudella näytelmällä

Hangastajat tarjoavat sunnuntaina komedian Hoivakoti Bel-
Ami kahden näytöksen voimin. Ryhmässä ovat mukana Taru 
Rantalainen (eturivi vas.), Liisa Pipatti ja Pia Hanski sekä Sa-
kari Pipatti (takarivi vas.), Jaana Laasonen, Pia Ordning ja Päi-
vi Engberg. Kuva: Pia Hanski

Ismo Kotron (vas.) ja Jarmo Mäkisen Juurihoito tuo Miika Nou-
siaisen tekstiin pohjautuvan komedian Ristiinaan lauantaina. 
Kuva: Elina Alanne

Ristiinan aluejohtokunnan vii-
me viikon keskiviikkoa järjestä-
mä Ristiina-ilta houkutteli Met-
sälinnan kokoontumistiloihin 
nelisenkymmentä kotipitäjän 
asioista kiinnostunutta henki-
löä. Illan ohjelmassa oli aluksi 
kaksi alustusta, ensin Sointu 
Pajunen Essotelta kertoi ensi 
keväänä Ristiinaankin rantautu-
vasta liikkuvien hyvinvointipal-
velujen ReissuEllu –hankkeesta 
ja sen jälkeen Mikkelin kaupun-
gin kaavoituspäällikkö Ilkka 
Tarkkanen kertoi ajankohtaiset 
uutiset kaavoituksesta Ristiinan 
osalta. Näiden alustusten jäl-
keen sana oli vapaa yleisistä Ris-
tiinan kehittämiseen liittyvistä 
asioista.

Etelä-Savon ammattiopisto 
Esedun hallinnoimassa Reis-
suEllu –hankkeessa tuodaan 
Mikkelin seudulle erikoisva-
rusteltu auto, jonka myötä 
monenlaisia hyvinvointipalve-
luja on tarkoitus saada kiertä-
västi myös haja-asustusalueil-
le. Hankkeessa ovat mukana 
myös Essote sekä Mikkelin 

kehitysyhtiö Miksei Oy.
- Ajatus on se, että auto 

kiertäisi kylillä ja haja-asutus-
alueilla, ja juuri parhaillaan 
otetaan vastaan ehdotuksia 
siitä, että missä olisi hyviä py-
sähtymispaikkoja esimerkiksi 
täällä Ristiinassa, kertoi han-
kekoordinaattorina toimiva 
Sointu Pajunen.

– ReissuEllussa on tarkoi-

tus tarjota matalan kynnyksen 
hyvinvointipalveluja, joita oli-
sivat tarjoamassa kulloinkin 
mukana olevat 1-2 ammatti-
laista. Pääosin nämä palvelut 
olisivat ohjausta ja neuvontaa, 
eli esimerkiksi elintapaohjaus-
ta liikuntaan, ravitsemukseen, 
uneen ja muisti- ja ajattelu-
toimintojen ylläpitämiseen. 
Mukana tulisi olemaan myös 

sosiaalipalveluiden ohjausta ja 
neuvontaa.

Essoten tavoite on, että mu-
kana olisi myös pienimuotoisia 
terveyspalveluita, mutta tästä 
täytyy vielä neuvotella rahoit-
tajatahon kanssa, että missä 
määrin tämä on mahdollista.

Hankkeen rahoitus tulee 
pääosin EU:n sosiaalirahastosta, 
joten varsinaista ”liiketoimin-

taa” hankkeen alla ei voi tehdä. 
– Tällä hetkellä autoa ra-

kennellaan ja varustetaan, se 
tehdään Esedun toimesta. 
Sieltä on luvattu että keväällä 
auto on valmis. Varmaankin 
helmikuussa sitten osaamme 
kertoa tarkemmin sekä auton 
reiteistä, sen varustelusta että 
myös siellä tarjolla olevista 
palveluista, Pajunen 

Ristiinassa ainakin Vitsiä-
län kylätalolle on yhtä pysäk-
kiä uumoiltu. Ideoita Reis-
suEllun pysähdyspaikaksi tai 
vaikkapa palveluiksi voi lähet-
tää sointu.pajunen@essote.fi 
tai puhelimitse 040 3598 742.

Illan vapaan keskustelun 
osiossa puhuttivat erityisen 
vilkkaasti lukion tilanne sekä 
esimerkiksi rantarakentami-
nen sekä keskusta-alueen ke-
hittäminen.

– Ilolla olen seurannut tä-
tä lukion puolustamisen yh-
teishenkeä, mikä Ristiinassa 
on virinnyt. Asia on koettu 
tärkeäksi, ja sitä on todella 
lähdetty aktiivisesti ajamaan, 

tuumasi keskustelutilaisuuden 
vetänyt, Ristiinan aluejohto-
kunnan puheenjohtaja Ari 
Hämäläinen.

Ristiinalainen, keskustan 
kaupunginvaltuutettu Jaakko 
Väänänen muistutti tämän 
hetken todellisuudesta asian 
päätöksenteosta.

– Kun nämä säästöt on nyt 
paketoitu ja ollaan tiukan raa-
min armoilla, niin nyt täytyisi 
sitten onnistua esittämään vas-
taavat säästöt jostain muualta. 
Ainakin meidän ryhmässä on 
nyt virinnyt keskustelua siitä, 
että nostetaan kaupunginorkes-
terin määrärahat tähän asiaan 
liittyen. Tästä varmasti tulee 
sitten viimeistään valtuustossa 
esitys, Väänänen tuumi.

Keskusteluissa nousi esiin 
myös esimerkiksi ristiinalai-
sille tärkeä Kisakaari, joka on 
niin ikään lakkautusuhan alla 
vuoden päästä. Kaavoitukseen 
ja siihen liittyvistä asioista 
kerromme lisää ensi viikon 
lehdessä.

Niko Takala

Ristiina-illassa ReissuEllua, kaavoitusta ja säästökeskusteluita 

Ristiina-ilta veti Metsälinnaan nelisenkymmentä keskustelijaa.
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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

oi
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



Ristiinalainen  torstaina lokakuun 24.  päivänä 2019 7

r av i n t o l at s e u r a k u n ta

k o k o u k s i a

m y y tävä n ä

m y y tävä n ä

s e u r at  t o i m i vat

ta pa h t u m i a

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

LAUKAN SORA
           Suurlahti

- mursketta 
- sepeliä

Maanrakennus Tikka Ky
    p. 0500 171 174

Ristiinan Kansalliset Seniorit ry
Sääntömääräinen syyskokous

'06.11.2019 klo 13.00 Metsälinnassa
Paikalla Mikkelin kaupungin 
vanhusneuvoston edustaja.

Tervetuloa
Hallitus

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  28.10. -3.11.

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 Kasvissosekeitto l,g, Makkarapihvit, sinappikermakastike l, 
Possun suikalekastike l,g, Keitetyt perunat, lohkoperunat, 

 herne-maissi-paprika, Mansikkakiisseli
Ti Koskenlaskijan kalakeitto l,g, Tuhti jauhelihakastike l,g, 

Kaalilaatikko m,g, Keitetyt perunat, pasta, vihannesmix,
 Raparperikiisseli
Ke Parsakeitto l,g, Aurasilakat l,g, Jauhelihamureke, kermakastike l, 

Keitetyt perunat, aurinkovihannekset, Herukkakiisseli
To Hernekeitto m,g, Itämainen possuwok m, Broileri-
 juuresvuoka l,g, Muussi, kukkakaali-parsakaali, Vattukiisseli
Pe Pinaattikeitto l,g, Makkaramix ja paprikamajoneesi, 

Hedelmäinen broilerkastike l,g, Riisi, uunissa paahdetut 
perunat, uuniporkkanat, Aprikoosikiisseli 

La	 Bataattikeitto	l,g,	Halloween	Buffet	l,g,	Jälkiruokabuffet
Su Porkkanasose-inkiväärikeitto l,g, Hawaijin leike l, Kanapata l,g, 

Kermaperunat, yrttiriisi, uunijuurekset

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

Pe 25.10. Holsteininleike L, Meksikonpata L,G,M,
  Kaalikeitto L,G,M 
La 26.10. SULJETTU
Su 27.10. Auraleike L, Jauheliha-makaronipaistos L,  

Kasvissosekeitto L,G
Ma 28.10. Hawaijinleike L, Tonnikalapasta L, 
  Porkkana-tuorejuustokeitto L,G
Ti 29.10. Broilerinleike L, Janssoninkiusaus L,G, 
  Jauhelihakeitto L,G,M
Ke 30.10. Porsaanleike Citadelle L, Uunimakkara L,G,
  Kesäkeitto L
To 31.10. Oskarinleike L, Spaghettivuoka L, Pinaattikeitto L

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
To 24.10. klo 13 Toivon rohkaisemat -lähetysseurat 
srk-keskuksessa
Su 27.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa. P. 
Palm, Nousiainen
Ma 28.10. klo 18 Raamattuluento Galatalaiskirjeestä 
srk-keskuksessa. Matti Manninen
Ti 29.10. klo 18 Lohdun säveliä ja sanoja Ristiinan 
kappelissa. Nousiainen, Finne

Pyhäinpäivänä 2.11. 
Messu kirkossa klo 10 (kirkkokyyti-ilm. ke 30.10. 
mennessä 0440 522 122). Muistohetki kirkossa klo 18

Kuolleet
Tauno Antero Heikkinen 82 v.

Kutsumme seuramme jäsenet, maanvuokraajat,
alueella asuvat sekä naapuriseurojen

edustajat perheineen

Heimariin pe 1.11. klo 18.30
Ruokailu klo 18.30.-20.30

Sattilan Erä ry       Tervetuloa! 

HIRVIPEIJAISIIN

Kutsumme
maaanvuokraajat, seurojen jäsenet, metsästykseen osallistuneet 

sekä naapuriseurueiden edustajat perheineen

Hotelli Heimariin
lauantaina 2.11. klo 18

Ruokailu klo 18-20.
Himalanpohjan Erämiehet ry, Pelloksen Erämiehet ry, 

Rauli Valkosen HS, Jukka Siiriäisen HS

Ollikkalan Eräveikot ry 
kutsuu maanvuokraajat, kyläläiset, jäsenet 
ja naapuriseurojen edustajat perheineen

la 2.11.2019 klo 13 alk. seuran majalle.
Ruokailu klo 13.00 - 16.00      
Tervetuloa!

HIRVIPAISTILLE

Ristiinan Rinkka. Kaa-
mosvirkistysretki Saimaa 
Stadiumille la 23.11. Lähtö 
kimppakyydein klo 9.30 
Vossikan parkkipaikalta. 
Ohjelmassa n. tunnin esit-
telykierros, sitten ohjattu 
ryhmäliikuntatunti, jonka 
jälkeen on omakustan-
teinen lounas. Lounaan 
jälkeen jokainen voi halu-
tessaan jatkaa päivää 
SuperCornerissa tai kun-
tosalilla. Sitovat ilmoittau-
tumiset viimeistään 31.10. 
Helena Turkille puh. 040 
8276927. Häneltä saa myös 
lisätietoja retkestä.    Varus-
teiksi sisäliikunta-asut. Ter-
vetuloa mukaan!

Eläkeliiton Iloiset laula-
jat  esiintyvät  pe 25.10. klo 
12 Mikkelin virastotalon 

Lounashuoneella, Maa-
herrankatu 9-11. Lähde 
laulajien mukaan seniori-
lounaalle, linja-auto läh-
tee S-marketilta klo 11.30. 
Lisätietoa Antti Tarvonen 
050 591 7434.  

Kirkonkylän martat.
Menemme ti.29.10 klo 13 
Tellervo Fagerlundille Hai-
kolantie 150  kesän muisto-
jen merkeissä. Tervetuloa !

Palokuntanaiset! Kipina/
kokous asemalla ma 
11.11.19 klo 18. Tervetuloa!

Ristiinan reservinupsee-
rit ja reserviläiset. Kerhoilta 
ma 28.10. klo 18 kerhohuo-
neella. Vieraana aluetoimis-
ton uusi päällikkö evers-
tiluutnantti Joni Volanen. 
Tervetuloa!

Ulosajo valtatiellä
Viime viikon perjantaina puo-
len päivän aikaan sattui valta-
tiellä 13 liikenneonnettomuus. 
Onnettomuus sattui noin ki-
lometri Heimarin risteyksestä 
Mikkeliin päin. Mikkelistä Ris-
tiinan suuntaan liikenteessä 
ollut henkilöauto ajautui ojaan 

ja kaatui kyljelleen. Pelastuslai-
tos käänsi auton pyörilleen ja 
teki ajoneuvon virrattomaksi. 
Autossa oli kuljettaja ja koira.

Kuski pääsi onnettomuu-
den jälkeen autosta itse ulos, 
mutta hänet toimitettiin sai-
raalaan tutkimuksiin. Koira on 
poliisin hallussa. Poliisi selvit-
tää onnettomuuden syytä.

www.ristiinalainen.fi

Ristiinan vanhuspalveluiden 
päivätoiminnassa vietettiin 
tällä viikolla pizza-päiviä. Tiis-
taina, keskiviikkona ja tors-
taina mukana olleet henkilöt 
pääsivät nimittäin muun toi-
minnan ohessa yhteiselle lou-
nashetkelle pizzan merkeissä.

– Yleensähän me syöm-

me tuolla ruokalassa, mutta 
nyt ajateltiin, että ollaan tässä 
kaikki yhtä aikaa saman pöy-
dän äärellä. Ja mukavaa on 
ollut, söipä joku ihan ensim-
mäistä kertaa pizzaa! kertoo 
päivätoiminnan ohjaaja Iida 
Mäkynen.

Tiistaina pizza-hetkessä oli 

mukana noin 20 henkilöä, ja 
myös keskiviikon ja torstain 
päivätoimintaryhmät pääsivät 
niin ikään pizza-herkkujen 
äärelle. Pizzat tilaisuuksiin tar-
josi Pöyry Forest Ay, josta sekä 
päivätoiminnan työntekijät et-
tä tietysti ruokailuihin osallis-
tuneet olivat hyvin kiitollisia!

– Ja seuraavaksi sitten lei-
votaan yhdessä jälkiruokaa, eli 
unelmatorttua! Eli hommia pi-
tää tehdä ennen kuin päästään 
jälkiruualle, hihkaisee ohjaaja 
Maarit Paasonen.

Eli lisää syömistä!

Niko Takala

Päivätoiminnassa pizza-päivät
Vanhuspalveluiden päivätoimintaryhmät pääsivät tällä viikolla herkuttelemaan pizzalla. Syömiset tilaisuuksiin lahjoitti ristii-
nalainen Pöyry Forest Ay.
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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

Mikkelin kaupun-
gin hyvinvoinnin 
ja osallisuuden 

lautakunta esittää kaupungin-
hallitukselle ja kaupunginval-
tuustolle, että Suomenniemen 
ja Otavan kirjastoja ei lakkau-
teta. Esitys oli, että kaupunki 
lakkauttaisi yhteensä viisi si-
vukirjastoa.

Viime viikon keskiviikkona 
kokoontuneessa lautakunnassa 
Laura Hämäläinen (kesk.) esitti 
Nina Jussi-Pekan (vihr.) kan-
nattamana Otavan ja Suomen-
niemen kirjastojen säilyttämis-
tä. Asiasta äänestettiin tiukasti 
6–5. Hämäläisen ja Jussi-Pekan 
lisäksi kirjastojen säilyttämisen 
puolella olivat Heino Lipsanen 
(kesk.), Jari Sihvonen (kesk.), 
Liisa Pulliainen (kesk.) ja Reijo 
Hämäläinen (sd.). 

Vastaan äänestivät Jatta Ju-

hola (sd.), Aleksi Nieminen 
(sd.), Erja Haukijärvi (kd.), 
Hannu Toivonen (kok.) ja Ju-
hani Sihvonen (kok.).

Reijo Hämäläinen esitti 
myös, että yhtäkään kirjastoa 
ei lakkauteta mutta kukaan ei 
kannattanut esitystä. 

Aluejohtokuntien malliin 
muutos 

Lautakunnan talousarviokä-
sittelyssä äänestettiin myös 
aluejohtokuntien toiminta-
mallista. Sivistysjohtajan esi-
tys on, että vaikuttamismalli 
muutetaan kokonaan. Tämä 
säästää työtä elinikäisen op-
pimisen ja osallisuuden hal-
linnossa ja keskushallinnossa. 
Aluekoordinaattorin toimea 
ei myöskään ole tarkoitus jat-
kaa kesän 2021 jälkeen, jolloin 

nykyinen määräaikainen sopi-
mus loppuu.

Lautakunnassa Liisa Pulli-
ainen esitti, että aluejohtokun-
tien toiminta pysyy entisellään 
kuluvan vaalikauden loppuun. 
Häntä kannatti Reijo Hämä-
läinen. Asiasta äänestettiin, 
jolloin Pulliaisen esitys hävisi 
äänestyksen. Hänen ja Hä-
mäläisen kannalla olivat Lip-
sanen, Jari Sihvonen ja Laura 
Hämäläinen. Sivistysjohtajan 
esityksen kannalla olivat Ju-
hola, Jussi-Pekka, Nieminen, 
Haukijärvi, Toivonen ja Juhani 
Sihvonen.

Mikkelin kaupungin talous-
arviota käsitellään seuraavaksi 
kaupunginhallituksessa. Lopul-
lisesti sen päättää kaupunginval-
tuusto 9. joulukuuta.

Elina Alanne 

Olen vieraillut kirjastoissa Iva-
losta Helsinkiin. Usein ne ovat 
harmaita, 1970-lukulaisia, 
sellaisia kuin Ristiinan kirjas-
to. Ristiinan kirjastossa ei ole 
sisällön ja palvelun puolesta 
mitään vikaa, mutta raken-
nuksena se ei ole kovinkaan 
innostava.

Aivan toista on Suomen-
niemen kirjasto! Miten kaunis 

ja kotoisa se onkaan. 1800-lu-
vulla rakennettu suojeltu ra-
kennus on remontoitu todel-
lakin tyylillä. Olisipa komeaa, 
jos Mikkeli mainostaisi sitä 
enemmän matkailijoille, kesä-
asukkaille ja meille paikallisil-
lekin.

Hyvinvoinnin ja osallisuu-
den lautakunta on sitä mieltä, 
että Suomenniemen kirjastoa 

ei pidä lakkauttaa. Toivotta-
vasti samaa mieltä on myös 
kaupunginvaltuusto joulu-
kuussa. 

Kirjastojen käyttölukuja 
mitataan esimerkiksi lainaaja-
määrissä, lainojen määrissä ja 
satunnaisina päivinä, jolloin 
lasketaan kävijöitä. Vuonna 
2018 Suomenniemen kirjas-
tossa käytti kirjastokorttiaan 

195 henkilöä, jotka lainasivat 
6918 teosta.

Vielä ehtii tehdä tilastoja 
vuodelle 2019. Kukaan ei tie-
dä, milloin Suomenniemen 
kirjastoa taas ollaan lakkaut-
tamassa, joten sen puolesta 
voi taistella yksinkertaisilla 
keinoilla. Ensinnäkin perheis-
sä kannattaa käyttää vuorol-
laan kaikkien kirjastokortteja, 

jolloin lainaajiksi kirjautuvat 
kaikki. Ja mukaan kannattaa 
aina napata muutama kirja 
enemmän kuin mitä kuvittelee 
lukevansa.

Ristiinasta ei ole pitkä 
matka tehdä kirjastomatkaa 
Suomenniemelle. Jos on ak-
tivoinut kirjastokortin oma-
toimipalvelun, pääsee kortilla 
sisään myös muihin omatoi-

mikirjastoihin. Kirjojen pa-
lautusmatkastakaan ei tarvitse 
huolehtia, koska Lumme-kir-
jastoista lainatut aineistot voi 
palauttaa mihin tahansa toi-
seen Lumme-kirjastoon. Tai 
mikseipä sitä ajelisi Suomen-
niemelle useammankin ker-
ran!

Elina Alanne

Lautakunta säilyttäisi Suomenniemen kirjaston

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta oli Suomenniemen kirjaston säilyttämisen kannalla 
niukasti äänin 6-5. Seuraavaksi asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa. 

Kannata kirjastohelmeä!

Helsingin yliopiston Ruralia-
instituutin juuri julkaistun 
raportin keskeinen teema on 
vapaa-ajanasukkaiden ja kun-
tien eri toimijoiden välisen 
vuorovaikutuksen potentiaali 
aluekehityksessä yleensä ja 
erityisesti Etelä-Savossa. Kohti 
dialogia - Vapaa-ajan asuminen 
Etelä-Savon voimavaraksi -ra-
portissa esitetään esimerkkejä 
siitä, kuinka tätä vuorovaiku-
tusta voitaisiin parantaa.

– Monipaikkaisuus ei 
yleensä näy väestötilastoissa. 
Alueet eivät välttämättä tyhje-
nekään, vaikka niiden tilastoi-
tu väkiluku vähentyisi, vaan 
niiden käyttö muuttaa luon-
nettaan pysyvämmästä käy-
töstä kausittaiseen käyttöön, 
huomauttaa projektipäällikkö 
Manu Rantanen Ruralia-in-

stituutista.
Monipaikkaisuuden kehi-

tyspotentiaali on suuri maa-
seudulla, mutta yhteiskun-
nallisessa päätöksenteossa 
monipaikkaisuuden huomi-

oon ottaminen on yhä margi-
naalissa, käy ilmi raportista.

Vapaa-ajan asuminen on 
keskeinen aluekehityksen 
moottori vapaa-ajan asumisen 
leimaamilla alueilla nyt ja tu-

levaisuudessa, sekä taloudel-
lisesta että sosiaalisesta näkö-
kulmasta. Vapaa-ajanasukkaat 
ovat myös aluekehitystoimi-
joita, joiden rooleja aluekehit-
tämisessä ovat kuluttaja, osal-
listuja ja kehittäjä.

– Vapaa-ajan asumisella 
on jo nyt suuri vaikutus Etelä-
Savon talouteen ja työllisyy-
teen, mutta pitkäjänteisellä 
kehittämistyöllä vaikutus voisi 
nousta vieläkin suuremmaksi, 
Rantanen näkee.

Kaikki Etelä-Savon mökki-
kunnat eivät ole vielä ottaneet 
vapaa-ajan asumista strategi-
seksi kehittämiskohteekseen. 
Vaikka vapaa-ajan asumisen 
kehittäminen kuntien, kylien 
ja yritysten yhteistyönä on 
vielä jäsentymätöntä, siihen 
on halukkuutta sekä kylissä 

että yrityksissä. Tällä hetkel-
lä kunnat poimivat aktiivisia 
vapaa-ajanasukkaita mukaan 
toimikuntiin, mutta he eivät 
edusta vapaa-ajanasukkaita 
mökkiläisdemokratian näkö-
kulmasta.

– Vapaa-ajanasukkaiden 
osallistumispotentiaalia voi 
jäädä nyt piiloon, muun mu-
assa nuoremman sukupolven 
mökkeilijöiden osallistami-
seen mökkikuntien kehittämi-
seen esimerkiksi digitaalisin 
välinein kannattaisi panostaa.

Mökkilaituri l la-mobii-
lisovellus on uusi keino eten-
kin työikäisten vapaa-ajan-
asukkaiden saavuttamiseen. 
Mobiilisovellus mahdollistaa 
vuorovaikutuksen kehittä-
misen mökkiläisten kanssa 
tiedonvälityksen ja tiedonke-

ruun kautta sekä paikkatie-
tojen ajallisen ja alueellisen 
vertailun.

– Sovelluksen avulla toteu-
tetun palvelukyselyn vastauk-
set antoivat kasvusuuntaisen 
tulevaisuuden näkymän va-
paa-ajanasukkaiden palvelujen 
käytöstä Etelä-Savossa. Tule-
vaisuudessa sovellusta tulisi 
edelleen kehittää, Rantanen 
summaa.

Vapaa-ajan asuminen on 
globaali ilmiö ja maailmalta 
löytyy vapaa-ajan asumisen 
alueita, joilla on yhtymäkohtia 
Etelä-Savoon mökkiseutuna. 
Kansainvälisiä malleja vapaa-
ajanasumisen kehittämiseen 
ja yhteistyöhön vapaa-ajana-
sukkaiden kanssa kannattaa 
siten hyödyntää, raportissa 
ynnätään.

Ruralia-instituutti:
”Vapaa-ajan asuminen voimavaraksi”

Vapaa-ajan asuminen nähdään monesti vain rentoutumisen 
kautta. Kuva: Niko Takala


