
Mikkelin kaupun-
ginjohtaja Timo 
Halonen teki vii-

me perjantaina viranhaltija-
esityksen Mikkelin talousar-
vioksi ensi vuodelle. Rajuista 
säästötoimista ja peräti 1,5 
prosenttiyksikön veronkoro-
tuksesta huolimatta talousar-

vio on aavistuksen alijäämäi-
nen. Kovasti puhuttaneista 
säästökohteista muun muassa 
Mikkelin lukion Ristiinan 
toimipiste ja Suomenniemen 
kirjasto ovat Halosen leik-
kauslistalla, asioita käsitel-
leiden lautakuntien esitysten 
vastaisesti.

Mikkelillä on arvion mu-
kaan tämän vuoden lopussa 
taseessa katettavana alijää-
mää noin 30 miljoonaa euroa. 
Tämän vuoden osuus tuosta 
alijäämästä on jopa noin 20 
miljoonaa euroa, josta suurin 
osa (noin 15 miljoonaa) on 
tulossa Essoten kulujen yli-

tyksistä johtuvasta kaupungin 
maksuosuuden kasvusta. Ha-
losella onkin selvä viesti siitä, 
mistä suunnasta kaupungin 
talousahdinko johtuu.

- Kuntatalouden tilanne 
on sellainen, että valtiovallan 
olisi korkea aika puuttua ti-
lanteeseen. Sote-uudistukset 
kun ovat jääneet vaalikausi 
toisensa jälkeen tekemättä, 
niin myös oman toiminnan 
kehittäminen [kunnissa ja 
sote-yhtymissä] on jäänyt 
tekemättä, kun ei ole ollut 
selkeää suuntaa mihin ollaan 
menossa.

- Jos sote-kulut jatkavat 
edelleen nousua, niin yhtä-
lö on kuntien näkökulmasta 
mahdoton. Olemme valtio-
na, Suomena, keksineet ko-
neen, jota meillä ei ole varaa 
pitää yllä! Halonen puhisi 
selvästi tilanteeseen tuskas-
tuneena.

Kaupunginjohtaja nosti jo 
esiin myös Essoten ensi vuo-
den laskutusarvion 201,45 
miljoonaa euroa, joka sisältää 
vain yhden prosentin kasvun 
tänä vuonna toteutumassa 
oleviin lukuihin.

- Meillä kun ei olisi varaa 
tähän yhdenkään prosentin 
kasvuun, ja siihen sisältyy näh-
däksemme merkittävä riski, 
että kulut kasvavat enemmän.

Toinen suuresti taloustilan-
netta heikentävä tekijä on ollut 
verotulokertymän ennustettua 
heikompi tulos. Tälle vuodelle 
Mikkeli oli budjetoinut 211 
miljoonaa euroa verotuloja, 
nyt kertymässä näyttäisi ole-
van vain 203 miljoonaa.

”Emme lakkauta 
palveluita, vain seiniä”

Halosen perustelu esimerkiksi 
Mikkelin lukion Ristiinan toi-
mipisteen tai lähikirjastojen 
lakkauttamisesityksen osalta 
on se, että ”nyt ei olla lakkaut-
tamassa palveluita, vaan aino-
astaan seiniä”.

- Seuraava vaihe on sitten se, 
että jos meno jatkuu tällaisena, 
niin vuoden päästä joudumme 
ottamaan tarkkailuun kaikki 
sellaiset palvelut, joihin meillä 
ei ole lakisääteistä velvollisuutta.

Lukion äkkipäätä esille 
tullutta lakkautusesitystä kau-
punginjohtaja selittää nopei-
den säästöjen tarpeella.

- Tarvitsemme toimia, jotka 
vaikuttavat nopeasti. Olemme 
kerta kaikkiaan taloudellisesti 
niin suossa, että minä en tällä 
aikataululla pysty muunlaista 
esitystä tekemään.

Halonen perustelee Ris-
tiinan lukion kohtaloa myös 
sillä, että ”lakkautus oli koko 
ajan sisäänkirjoitettuna”. Mitä 
hän tällä tarkoittaa?

- Kun koko ajan on ajatus 
ollut se, että Ristiinan lukio 
lakkaisi viimeistään siinä vai-
heessa, kun Mikkelin lukiokin 
siirtyisi ammattikorkeakoulun 
kampukselle uusin tiloihin.

Pienen porukan taustakes-
kustelut lienevät eri asia kuin 
viralliset päätökset. Asiasta ei 
kuitenkaan ole mitään kirjattu-
ja päätöksiä?

- Ei ole, mutta näin se ajatus 
on ollut, eikä se ole sieltä mi-
hinkään hävinnyt. Nyt talous-
tilanteen kärjistymisen myötä 
näitä rakenteellisia muutoksia 
esitetään nopeutetulla aikatau-
lulla toteutettavaksi, Halonen 
sanoo.

Niko Takala
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Ristiinalaiset tenttasivat tiistai-iltana 
kaupungin johtoa säästöaikeista 

Metsän jatkuva kasvatus vaatii 
enemmän työtä kuin ”tavallinen”

Päätöksenteko on mennyt aluepolitiikaksi, 
tuumaa 50-vuotias Tikkanen
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Palveleva, paikallinen ruokakauppa, 
     jolla on kokoaan suurempi sydän

Hyvää isänpäivää!

RAVINTOLA
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(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina 

Isälle
Kinuski-omenakakku

Isänpäivän Juhlalounas 
katettuna klo 11-16

17,90€ 

19,90€

lapset 1,50/ikävuosi
alle 2 v ilmaiseksi

Kaupunginjohtaja Timo Halosen talousarvioesityksessä 
Ristiinan lukio ja Suomenniemen kirjasto lakkaisivat

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen esittää ”kaikkia mahdollisia toimia” säästöiksi jotta 
kaupungin talous saataisiin oikenemaan. Tällä leikkauslistalla ovat myös lukion Ristiinan toi-
mipiste ja esimerkiksi Suomenniemen kirjasto.
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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  

Kerran luokseni tu-
li mies, joka halusi 
jutella papin kanssa 

ruumisarkun rakentamisesta. 
Mies kertoi, että hän haluaisi 
tehdä ruumisarkun ihan itsel-
leen ja laittaa sen säilöön odot-
tamaan varsinaista käyttöönot-
toa. Otimme kynät ja paperia, 
aloimme piirtää ja mittailla. 
Tykkään itse rakennella kai-
kenlaista, joten ruumisarkku-
projekti alkoi kiinnostaa mi-
nuakin. Täytyy myöntää, että 
olimme kumpikin aika innos-
tuneita aiheesta. Itse asiassa 
meillä oli tosi hauskaa.

Juttutuokiomme kesti noin 
puoli tuntia. Mies oli silmin-
nähden huojentunut. Hänelle 
itse tehty ruumisarkku tun-
tui olevan todella tärkeä asia.  
Emme tuon puolen tunnin 

aikana puhuneet paljonkaan 
kuolemasta, vaan enimmäk-
seen ruumisarkun rakentami-
sesta ja siihen liittyvistä tek-
nisistä kysymyksistä. Kirstu 
mikä kirstu, samapa se. Lautaa 
ja naulojahan siihen vain tarvi-
taan. Lopuksi kuitenkin puhe 
siirtyi itse arkun käyttöönot-
toon. Mies kysyi: ”Kun se het-
ki joskus koittaa, tuletko sitten 
siunaamaan minut?”

Ajatus itse tehdystä ruu-
misarkusta voi aluksi kuulostaa 
vähän omituiselta, mutta se on 
oikeastaan ihan hyvä tapa lä-
hestyä kuolemaa ja elämän ra-
jallisuutta. Elävän mieli on elää. 
Siksi kuoleman ajatteleminen 
ei ole mukavaa. Niinpä ihmisel-
lä ei ole muuta mahdollisuutta 
kuin tulla toimeen sen kanssa, 
että kerran kuolema korjaa.  

Suhteessa kuolemaankin pätee 
se vanha viisaus, että jos vas-
tus on ylivoimainen, älä yritä 
voittaa sitä, vaan liittoudu sen 
kanssa. Kuolemankin kanssa 
voi liittoutua – hyväksymällä 
elämän rajallisuus.

Olen itse lähtöisin perhees-
tä, johon syntyi yhteensä kuusi 
poikaa. Vuonna 1958 syntynyt 
Jouko-veljeni kuoli pienenä 
vauvana synnynnäiseen sy-
dänvikaan. Lapsuudestani 
muistan, että kävimme hänen 
haudallaan Rouhialan hauta-
usmaalla. Veljen haudalla ei 
ollut mitään muistomerkkiä. 
Oli vain pieni luonnonkivi 
suuren kuusen juurella. Siihen 
laskimme pieniä kukkia. Ajan 
myötä käynnit harvenivat ja 
hautapaikkasopimuskin ehti 
vanheta.

Noin 10 vuotta sitten otin 
asioista selvää ja onnistuin 
tekemään uuden hautapaik-
kasopimuksen. Vein veljen 
haudalle lehtikuusesta tehdyn 
ristin. Olen itse nyt tuon hau-
tapaikan haltija. Sen enempää 
maaomaisuutta minulla ei 
olekaan. Käyn haudalla muu-
tamia kertoja vuodessa. Vien 
kesällä kukkia ja talvella kynt-
tilöitä. Haluan pitää yllä velje-
ni muistoa. Olen myös antanut 
läheisteni ymmärtää, että juuri 
tuohon samaan hautaan saa 
minutkin sitten joskus kätkeä. 
Virsiä en ole vielä valinnut!

Arkulla vainaan

Palkitseminen
Pieni tyttönen istui ikkunan ääressä
katsellen lintuja syömässä jyviä lintulaudalta
Mumi, onko sulla vielä rahaa,
ostaa lisää jyviä,
ne on kohta lopussa?
Kyllä kultaseni
No hyvä!
Ne varmaan palkitsee sinut kesällä
laulamalla suloisesti joka päivä

Pirkko Janhonen

Haluaisin tuoda lu-
kiokeskusteluun hie-
man lukiolaisen nä-

kökulmaa. Olen itse Mikkelin 
lukion Ristiinan toimipisteen 
toisen vuosikurssin opiskelija.

Meidän omaa Ristiinan lu-
kiota oltiin ensin yhdistämässä 
Mikkelin lukioon (toteutui) ja 
nyt sitten kokonaan lakkautta-
massa (pakko uskoa että ei tule 
toteutumaan). Minun koko oma 
lukioaikani on siis ollut koko-
naan sitä että on saanut olla tais-
telemassa oman opiskelupaikan 
puolesta, ja ikinä ei ole voinut 
tietää, pitääkö ensi kuussa lähteä 
Mikkeliin opiskelemaan.

Mikkeli on korviaan myö-
ten veloissa, ja nyt on pakko 
säästää, ja ”säästötalkoisiin 
osallistuu koko Mikkeli.” Nä-
mä Ristiinan lukion säästöt ei-
vät kuitenkaan olisi mitenkään 
merkittävät, eikä ne Mikkeliä 
pelastaisi. Lisäksi voidaan 
miettiä, että miten suuri osa 
näistä säästöistä kohdistuu 
just tänne peräkylille? Samaan 
aikaan Mikkeliin rakennetaan 
Stadiumeja ja jalkapallohalleja 
ja kaikkea kivaa. Millä tavalla 
se on reilua, kun ihan samat 
verot maksetaan täälläkin, 
mutta kaikki sitten on kuiten-
kin keskustassa?

Ei maailma siihen kaadu, jos 
me joudutaan siirtymään Mik-
keliin, kuten jo moneen kertaan 
mainittua, niin tekeehän kaikki 
amiksessa opiskelevatkin niin 
joka päivä. Se vaan että kun tä-
mä meidän oma lukio vaikuttaa 
niin moneen muuhunkin asi-
aan kuin vain meihin lukiolai-
siin. Meillä on esimerkiksi yh-
teiset tilat ja opettajat Ristiinan 
yhtenäiskoulun kanssa ja vahva 
yhteistyö muutenkin eri koulu-
asteiden välillä. Tämä kaatuisi 
lukion lakkauttamiseen. Moni 
harrastustoiminta (esimerkiksi 
partio!) täällä on täysin riippu-
vainen lukiolaisista vetäjinä.

Lukio myös osaltaan vetää 
tänne lapsiperheitä. Koko Ris-
tiinan alue kuihtuu ja kuolee 
entisestään jos kaikki viedään 
meiltä pois. Minusta se on tosi 
surullista.

Minua henkilökohtai-
sesti harmittaa, että Ristii-
na koskaan liittyi Mikkeliin.  
Muutto muualle tuntuu tällä 
hetkellä hyvinkin todennäköi-
seltä, jos lukion ovet sulkeutu-
vat. Luulen että moni nuori on 
kanssani samaa mieltä.

Oona Tuominen
Mikkelin lukion Ristiinan toi-

mipisteen toisen vuosikurssin 
opiskelija 

Ristiinan lukion lak-
kauttamisen on ilmoi-
tettu tuottavan 270 

000 euron säästön. Laskel-
massa on virheitä.

Säästölaskelmaan on las-
kettu yhteen oppilaskoh-
taisesta kustannuserosta 
laskettu säästö ja kahden 
opettajien työn loppumisesta 
johtuva säästö. Tästä aiheu-
tuu 110 000 euron virhe, kos-
ka opettajien palkkakulujen 
säästö sisältyy jo oppilaskoh-
taisten kulujen säästöön.

Oppilaskohtaisessa kus-
tannuksessa on mukana sisäi-
set vuokrat. Ristiinan osalta 
sisäiset vuokrat eivät poistu, 

koska tilat jäävät kaupungin 
käyttöön. Sisäiset vuokrat ai-
heuttavat laskelmaan 52 000 
euron virheen.

Todellisuudessa Ristiinan 
lukion lakkauttaminen tuot-
taisi kaupungille vain 108 000 
euron bruttosäästön.

Ristiinan lukio on jo nyt 
Mikkelin lukion toimipiste. 
Hallinnosta syntyvät säästöt 
Ristiinan lukion osalta olisi-
vat minimaaliset.

Ristiinan lukion lakkautta-
minen aiheuttaisi lisäksi sen, 
että osa opiskelijoista siirtyisi 
Mäntyharjuun tai Savitaipa-
leelle. Valtionavun menetys 
tästä Mikkelille olisi 5552 eu-

roa/oppilas. Jo kymmenen op-
pilaan siirtyminen aiheuttaisi 
55 500 euron tulon menetyk-
sen. Nettosäästöksi jäisi tällöin 
52 500 euroa vuodessa.

Ristiinan lukiolaiset käy-
vät jo nyt suorittamassa osan 
opinnoistaan Mikkelissä. Tätä 
pitää kehittää edelleen, niin, 
että Ristiinassa ei tarvitse pi-
tää kursseja, joihin tulisi vain 
vähän opiskelijoita. Nämä 
kurssit tulee sijoittaa luku-
järjestyksessä niin, että nii-
hin pääsee linja-autolla myös 
Suomenniemeltä ja Ristiinan 
laitaosista. Tällä järjestelyllä 
Ristiinasta vähentyisi ope-
tusta yhden opettajan työn 

verran, eli säästö olisi 55 000 
euroa. Tämä olisi enemmän 
kuin lukion lakkauttamisesta 
syntyvä nettosäästö.

Ristiinan lukion lakkautta-
minen olisi suuri elinvoiman 
heikennys Ristiinalle ja sitä 
kautta koko Mikkelille. Ris-
tiinassa on paljon lapsiperhei-
tä, osa muualta muuttaneita. 
Mikkeli tarvitsee näitä, jotta 
se olisi houkutteleva sijainti-
paikka ihmisille ja yrityksille.

Olisi valtava virhe lakkaut-
taa Ristiinan lukio laskuvir-
heiden johdosta.

Erkki Rantalainen
Ristiina

”Koko lukioaikani ollut taistelua”

Lukion lakkauttamislaskelmissa on virheitä

Arvot mitataan 
vaikeuksissa

Mikkelin kaupunki on hyväksynyt valtuustota-
solla strategiset ohjelmat elokuussa 2018. Eli 
hieman yli vuosi sitten. Strategisiin (toiminta)

ohjelmiin kuuluvat Hyvän elämän ohjelma, Kestävän kas-
vun ohjelma ja Elinvoimaohjelma. Pienenä kertauksena, 
strategiahan tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saa-
vuttamaan haluttu päämäärä.

Hyvän elämän Mikkeli –strategisen päämäärän ja 
painopisteen alle on lueteltu ”yhteisöllisyys”, ”aktiivinen 
ja hyvinvointia tukeva arki” sekä ”sujuva ja turvallinen 
elämä vauvasta ikäihmisiin”. Mikkelin toimintatavoiksi 
taas on valittu ja päätetty muun muassa ”Mikkeli mah-
dollistajana” ja ”Heikompia ei jätetä”.

Todetaanpa Mikkelin arvokirjassa 2018-2021 (jos-
sa näitä strategisia ohjelmia siis avataan) myös muun 
muassa näin: ”Hyvinvointi, elinvoima ja osallisuus ovat 
vahvasti kytköksissä toisiinsa. Hyvinvoivat kuntalaiset li-
säävät elinvoimaa ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikut-
tamismahdollisuudet lisäävät hyvinvointia.”

Näiden siis pitäisi yksiselitteisesti olla arvoja, linjauk-
sia ja strategisia painopisteitä sille, mihin suuntaan me 
mikkeliläiset haluamme että kaupunkiamme kehitetään. 
Mitäpä näillä strategiatöillä tehtäisiin, jollei niitä tehtäisi 
ohjaamaan kaikkea sitä valmistelu- ja päätöksentekotyö-
tä, jota viranhaltijamme ja päättäjämme tekevät?

Kaupunginjohtaja Timo Halosen talousarvioesitystä 
kuunnellessa ei voinut välttyä siltä ajatukselta, että nyt 
on taloudellisesti hankalan tilanteen edessä painettu pa-
niikkinappula pohjaan ja unohdettu kaikki nämä edellä 
mainitut seikat kaupungin olemassa olevista arvoista 
ja strategioista, ainakin tämän Hyvän elämän ohjelman 
osalta (jota muuten vetää sivistysjohtaja).

Nyt on lähdetty siihen yhteislauluun, että ”on pakko 
kun taloustilanne on niin vakava”. Minä väitän, että mitä 
vaikeampi tilanne, sitä vahvemmin ne arvot mitataan. 

Halonen on useampaan kertaan nostanut esille Mik-
kelin vaaran joutua kriisikuntalistalle. Nyt vaan on niin, 
että Mikkeli joutuu sinne kriisikuntalistalle, jos on joutu-
akseen, täysin riippumatta siitä lakkautetaanko lukioita 
tai kirjastoja tai liikuntapaikkoja. Kaikki riippuu täysin sii-
tä, kuinka sote-puolen kulut kehittyvät. Sekä siitä kuinka 
Mikkelin (laajemmin Etelä-Savon) väestökehitys jatkuu.

Se ainakin on täysin varmaa, että jos Mikkeli lähtee 
sille linjalle, että kaikki paitsi lakisääteiset palvelut leika-
taan, niin yhä useampi pakkaa kimpsunsa autoon (kun 
ei täältä julkisilla pääse) ja kurvaa sitä entistä uljaampaa 
valtatie 5:ta (tai vaihtoehtoisesti vt 13:n uuden turboliit-
tymän kautta kohti Jyväskylää) pitkin ihan muualle, joko 
pohjoiseen tai etelään.
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Järjestyksessään jo kah-
deksas Ristiina-aiheinen 
kuvakalenteri on juuri 

valmistunut. Vitsiälän kyläseu-
ran ja Ristiinan kameraseuran 
toteuttama kalenteri vuodelle 
2020 sisältää jälleen 12 kuvaa 
eri puolelta Ristiinaa, kukin 
kuvaten myös vuodenajalta 
kyseistä kuukautta. 

Kalenterit tulevat piakkoin 
myyntiin ainakin K-market 

Ristiinaan sekä MikroHai:n 
myymälään. Lisäksi kalente-
reita tullaan myymään tule-
vana viikonloppuna S-market 
Ristiinan aulassa.

Perinteiden mukaisesti ka-
lentereita myös saatiin Vaarin-
saaren sekä muiden läheisten 
vanhusten palveluiden yksi-
köissä asuvien iloksi, kun tällä 
kertaa K-Rauta Ristiina lah-
joitti kaikkiaan 80 kalenteria. 

Kalenterit kävi viemässä Vaa-
rinsaareen tämän viikon maa-
nantaina Vitsiälän kyläseuran 
sihteeri Markku Nironen.

- Suuri kiitos näistä, tä-
mä on ihana lahjoitus! Kyllä 
meidän asukkaamme näistä 
tykkäävät, he selaavat ja kat-
sovat kuvia, kiitteli ja ihasteli 
sairaanhoitaja Amy Heinänen 
Vaarinsaaresta.

Niko Takala

Mikkelin kaupungin 
tiistaisessa kuule-
mistilaisuudessa 

keskustelu ei käynyt yhtä kii-
vaana kuin muutama viikko 
sitten Ristiinassa, mutta tur-
hautumisen saattoi aistia aina-
kin ristiinalaisten täyttämissä 
penkkiriveissä. Puolitoistatun-
tisessa tilaisuudessa paljon 
huomiota saivat vastajulkaistu 
korotus kunnallisveroon sekä 
Essoten hyvät ja huonot puo-
let. Runsaan ristiinalaisedus-
tuksen ansiosta illan ehdot-
tomaksi ykkösaiheeksi nousi 

silti Mikkelin lukion Ristiinan 
toimipisteen tulevaisuus, joka 
ei päättäjien puheenvuorojen 
perusteella näytä valoisalta.

Esiteltyään kaupungin ta-
loustilanteen ja suunnitellut 
sopeutumistoimenpiteet kau-
punginjohtaja Timo Halonen 
korosti, ettei nykyinen esitys 
aja minkään palvelun lakkaut-
tamista. Niin kirjastot kuin lu-
kiotoimikin säilyvät kunnassa, 
vain seiniä lakkautetaan.

Lisäksi Halonen antoi 
ymmärtää, että nykyisessä ta-
loustilanteessa säästötoimien 

vastainen taistelu korkeintaan 
pitkittää vaikeiden ratkaisujen 
tekemistä.

– Jos jossakin yksittäises-
sä asiassa käydään hirvittävä 
vääntö ja tehdään päätös että 
ei lopeteta, niin olen melko 
varma, että se lopetetaan sitten 
seuraavana vuonna, kaupun-
ginjohtaja huomautti.

Tilaisuuden loppupuolel-
la Halonen nosti vielä esiin 
idean, joka kaupunginpäät-
täjillä oli ollut jo ennen sääs-
tötalkoisiin ryhtymistä koko 
lukiotoimen siirtämisestä 

Kaakkois-Suomen ammatti-
korkeakoulun kampukselle. 
Tähän Halosen kuvailemaan 
“kauniiseen ajatukseen” si-
sältyi Ristiinan toimipisteen 
säilyttäminen aina siihen saak-
ka, kunnes muutto XAMKin 
kampukselle olisi mahdollista, 
mutta akuutin rahapulan edes-
sä lakkauttamisen on tapah-
duttava nopeammalla aikatau-
lulla. Siitä huolimatta Halonen 
uskoo, että viimeistään viiden 
vuoden päästä kaikki kaupun-
gin lukiolaiset käyvät koulua 
ammattikorkeakoulun kam-
puksella.

Ratkaisumalli 
Peräseinäjoelta

Suurin osa yleisön kysymyk-
sistä osoitettiin Halosen sijaan 
sivistysjohtaja Virpi Siek-
kiselle. Ristiinalainen Min-
na Urpilainen pohti, missä 
yläkoululaisten oppitunnit 
järjestetään, jos lukion tilat 
muokataan toiseen käyttötar-
koitukseen huolimatta siitä, 
että lukiotilojen seitsemästä 
luokkahuoneesta neljä on päi-
vittäin yläkoululaisten käytös-
sä. Tämän kysymyksen Siek-
kinen sivuutti, mutta tilojen 
muutostöistä kysyttäessä hän 
painotti kulujen kertaluontoi-
suutta. Kululaskelmia esimer-
kiksi tilojen muuttamisesta 
kirjastoksi ei kuitenkaan ole 
vielä tehty.

Ristiinalainen Erkki Ran-
talainen arvosteli Ristiinan 
lukiotoimipistettä koskevia 
säästölaskelmia, sillä hänen 
mielestään sisäisten vuokrien 
merkitys on arvioitu niissä 
liian optimistisesti, ja kau-
punki tarjoaisi muita töitä lu-
kion hallinnosta irtisanotuille 
työntekijöille. Rantalaisen 
laskelmien mukaan Ristiinan 
toimipisteen lakkauttaminen 
tarkoittaisi kaupungille 55 
000 euron säästöä kaupungin 
arvioiman 250 000 euron si-
jaan.

– Jos kymmenen opiske-
lijaa siirtyy Mäntyharjuun, 
säästö on plus miinus nolla, 
Rantalainen totesi viitaten 
valtionavustuksiin, jotka ovat 
Mikkelin kaupungissa 5500 
euroa per lukiolainen.

Ratkaisuksi Rantalainen 
ehdotti järjestelyä, jossa suo-
situimmat kurssit voitaisiin 
järjestää vaikkapa aamupäivi-
sin Ristiinan toimipisteessä, 
ja ruokatunnin jälkeen opis-
kelijat voisivat siirtyä Mikke-
liin harvinaisempia kursseja 
varten. Ristiinan aluejohto-
kunnan puheenjohtaja Ari 
Hämäläinen taas esitti Pe-
räseinäjoen lukion mallia, 
jossa opiskelijat siirtyvät kol-
mantena vuotena Seinäjoen 
lukioon. Näin on toimittu jo 
vuodesta 2013.

Alueellinen epätasa-
arvoisuus kismittää

Myös suomenniemeläinen 
Reetta Juopperi ilmaisi ti-
laisuudessa pettymyksensä 
säästöesitykseen. Suomen-
niemellä on tarkoitus lopettaa 
ylimpien alaluokkien opetus, 
ja jäljelle jääneet koululuokat 
ja varhaiskasvatus aiotaan yh-
distää samaan yksikköön. Suo-
menniemen kirjasto on ainoa 
kirjasto, joka aiotaan lakkaut-
taa kokonaan.

– Kaupunginjohtaja sanoi, 
että säästetään itsemme hen-
giltä. Voin näin suomennieme-
läisenä sanoa, että Suomennie-
mellä se on tehty jo. Tuntuu 
tosi pahalta, että me maksam-
me ihan samat verot kuin täällä 
keskustassa, mutta meiltä kato-
avat palvelut yksitellen.

Kuulemistilaisuudessa ajau-
duttiin pohtimaan myös syytä 
kaupungin kurjalle talousti-
lanteelle. Essoten odottamat-
toman suuret kulut ovat toki 
suurin kuluerä, joka rasittaa 
kaupungin taloutta, mutta kau-
punginhallituksen puheenjoh-
taja Arto Seppälä (sd.) myön-
si, että päättäjätkin olisivat 
voineet tehdä asioita toisin.

– Ollaan me päättäjät tehty 
ainakin yksi virhe. Olisi pitä-
nyt aikaisemmin puuttua pal-
velurakenteeseen.

Lotta Tuominen

”Elämä on parasta itse 
tehtynä” -teemalla 
Vitsiälän Martat 

kävivät opastamassa avoimen 
päiväkodin Puuhatuvan äitejä 
villasukan neulomisessa. Neu-
lominen sujuikin hyvin kanta-
pään tekemiseen saakka.

Kantapään tekemiseen 
tarvittiin jo opastusta, mutta 

Marjatta Parviaisen opastuk-
sella pienen harjoittelun jäl-
keen sekin alkoi jo sujua mal-
likkaasti. Lopuksi äidit saivat 
lankakerän ja puikot lahjana 
kotiin, jossa he voivat neuloa 
sukat jollekin kotiväestä.

- Novita -lankatehdas oli 
idean takana lahjoittaen tar-
peet Martoille, jotka lupau-

tuivat opastamaan nuoria , ja 
myös vähän vanhempia, käsi-
työn pariin, kertoo Seija Var-
tiainen Vitsiälän Martoista.

Seuraavan opastusta neu-
lomisessa saa sunnuntaina 
17.11. klo 14 Vitsiälän kylätalo 
Sampolassa. Kaikki aiheesta 
kiinnostuneet ovat tervetul-
leita.

Marjatta 
Parviainen 
(vasemmalla) 
neuvoo 
Marianna 
Jukaraista 
villasukan 
kantapään 
tekemisessä. 
Vieressä Mirja 
Hokkasen 
sylissä Isella 
ihmettelee 
oranssia 
lankakerää. 
Takana 
toimitusta 
seuraa myös 
lastenhoitaja 
Niina 
Turunen.

Opastusta villasukkien tekoon

Ristiinalaiset vahvasti äänessä kuulemistilaisuudessa
Päättäjät ja viranhaltijat pysyvät tiukasti Ristiinaa ja Suomenniemeä 
koskevien säästöesitystensä takana

Kaupunginhallituksen ristiinalainen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk.) (oik.) koetti 
vakuuttaa kollegoitaan koko Mikkelin seudun elinvoiman tärkeydestä. 2. varapuheenjohtaja 
Armi Salo-Oksa (kok.) sanoi ymmärtävänsä, että ristiinalaisia harmittavat heihin kohdistuvat 
säästöt.

Ristiina-kalenteri 2020 on valmis
 Vitsiälän kyläseuran 
ja Ristiinan 
kameraseuran tekemä 
Kuvia Ristiinasta 
–kalenteri vuodelle 
2020 on juuri julkaistu. 
Kyläseuran sihteeri 
Markku Nironen 
kävi viemässä 
Vaarinsaareen 80 
kalenteria, jotka 
lahjoitti K-Rauta 
Ristiina. Kalenterit otti 
vastaan sairaanhoitaja 
Amy Heinänen.
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Olen kirjastoauton 
kasvatti!

Olen lukenut urakalla siitä saakka, kun Vähä-
mäen Anjan opissa opin lukutaidon joskus 
vuoden 1972 syksyllä. Vuosia punavihreä kir-

jastoauto toi koko maailman oman kotipihan kulmalle 
Koivakkalaan: vieraat maat ja maisemat, erilaiset ihmi-
set ja heidän elämänsä. Elin tunteella huutolaistyttö 
Gullan ja Iris rukan elämänvaiheita, seikkailin Viisikon 
matkassa ja kuvittelin itseni yhtä neuvokkaaksi kuin 
Neiti Etsivä.

Nykyään lukemistoon mahtuu työkirjallisuuden li-
säksi niin Jan-Philipp Sendkerin, Jojo Moyesin kuin 
Tuomas Vimman tai Tuomas Kyrönkin tarinoita. Luku-
makuni on laaja. Lukufriikkinä puhun mielelläni myös 
lukemisen hyvistä vaikutuksista.

Lukeminen on vastapainoa kiireiseen ja joskus lyhyt-
jännitteiseen työarkeen, koska se vaatii tarinan hallintaa 
ja pitkäaikaista muistin käyttöä, se kehittää keskittymis-
kykyä ja tukee sosiaalisia ja viestintätaitoja. Erilaisten ta-
rinoiden ansiosta empatiakykykin kohenee. Neurologi 
Markku T. Hyyppä totesi Parnasso-lehdessä 3/2018 eri 
kirjallisuuden lajien vaikuttavan eri tavoin. Esimerkiksi 
kaunokirjallisuus lisää aivoverkoston yhteyksiä sellai-
silla aivoalueilla, jotka toimivat muistin ja mielikuvien 
alustoina. Lukemisen tavalla ja lajillakin on merkitystä. 
Kun kirjojen lukemista verrattiin lyhyempien tekstien, 
digitaalisten sisältöjen ja lukualustojen lukemiseen, kir-
ja osoittautui paremmaksi.

Sussexin yliopistossa havaittiin lukemisen taltut-
tavan stressiä. Jo kuudessa minuutissa syke kääntyi 
laskuun ja lihasjännitys alkoi laueta. Tässä toimi niin 
kauno- ja tietokirjallisuuden kuin sanomalehtienkin 
lukeminen. Koska lukeminen rentouttaa, se edesauttaa 
myös unta. Iltasatujen lukemista harrastavissa perheissä 
1-6-vuotiaan lapsen yöuni kesti puoli tuntia pidempään 
verrattuna perheisiin, jotka jättivät lukemisen väliin.

Lukemisella voi myös hidastaa ikääntymisen haitto-
ja, kuten aivojen rappeutumista ja dementian puhkea-
mista. Lukeminen tukee muistijärjestelmiä ja erityisesti 
muistin säilymistä. Myös lukutoukkien eliniän on ha-
vaittu olevan pari vuotta pidempi kuin ei-lukevilla. Nyt 
siis kirjastoon, sillä siellä kulttuurin eli tässä tapauksessa 

lukemisen ennaltaehkäisevät hyvin-
vointivaikutukset ovat meidän 

kaikkien ulottuvilla. Maksutta.

Ristiinalaislähtöinen 
ja Ristiinassa asuva 

Tuulevi Aschan vetää 
Xamkissa Parasta 

Etelä-Savoon –hanketta 
2019-2020. Sitä rahoit-

taa Euroopan Sosi-
aalirahasto (ESR) 

Etelä-Savon 
ELY-keskuksen 

kautta.

Vitsiälän kylätalo Sam-
polaan on asennettu 
sydäniskuri, joka on 

tiettävästi ensimmäinen laatu-
aan Ristiinassa, ainakin muu-
alla kuin terveydenhoidon 
yksiköissä.

- Saimme kyläseurana sy-
däniskurin hankkimiseen 
avustusta Veej’jakaja ry:ltä. de-
fi.fi –sivuston mukaan Sampo-
lasta kaupunkiin päin seuraava 
löytyy Tuukkalan ABC:ltä, 
kertoo Markku Nironen Vit-
siälän kyläseurasta.

Kyläseura hankki laitteen 
Emedical Oy:ltä, jonka yrittäjä 
ja kouluttaja Eero Eskelinen 
kertoo, että laite on hyvin yk-
sinkertainen käyttää.

- Tämä on niin sanotusti 
automaattinen, toimintaan 
neuvova sydäniskuri. Se on 
erittäin turvallinen ja selkeä 
käyttää, ja se ohjaa käyttäjää 
vaiheittain elvytystapahtumas-
sa, Eskelinen sanoo.

- Laite ohjaa ja opastaa 
myös paineluelvytyksen osal-
ta, eli esimerkiksi jos painelu 
ei ole tarpeeksi voimakasta. 
Jos laite tulkitsee, että potilaal-
la on iskettävä rytmi, niin se 
ohjaa laitteen käyttäjää hyväk-
symään iskun. 

Eskelinen kertoo, että sy-
däniskuri parantaa sydänpy-
sähdyspotilaan selviytymisen-
nustetta jopa 25 prosenttia.

- Mutta aina on tärkeää 
aloittaa maallikkoelvytys ja 
vähintään painelu. Jokainen 
minuutti ilman elvytystä huo-
nontaa selviytymismahdol-
lisuuksia yli kymmenen pro-
senttia, Eskelinen muistuttaa.

Sydäniskureiden han-
kintahinnat ovat noin parin 
tuhannen euron kieppeillä. 
Käyttökustannuksia tulee lä-
hinnä noin viiden vuoden vä-
lein vaihdettavista paristoista 
ja elektrodi-lätkistä.

Niko Takala 

KO LU M N I 
 

TUULEVI ASCHAN
Sampolaan Ristiinan ensimmäinen sydäniskuri

Vitsiälän kylätalo Sampolassa on tätä nykyä sydäniskuri, 
jolla voidaan auttaa sydänpysähdyspotilasta.  
Kuva: Markku Nironen

Lue lehti myös verkossa 

www.ristiinalainen.fi
Paperilehden tilaajille
 Ristiinalaisen  näköislehti  
on maksuton.

Paras yllätys! riemuit-
si ykkösluokkalainen 
Iida-Sofia Hujala her-

kutellessaan pitsalla keskellä 
viimeperjantaista koulupäivää.

Kun kello oli lyönyt kym-
menen, keskeneräiset käsityöt 
oli sullottu pulpettiin ja koko 
luokka oli sännännyt vessaan 
käsipesulle. Mistä kummasta 
pino pitsalaatikoita oli ilmes-
tynyt ekaluokkaan?

Tempauksen takana oli 
moottoripyöräkerho Tramp-

bikers, joka tarjosi pitsat ke-
väällä järjestämänsä motoris-
tikirkon tuottaman kolehdin 
turvin. Aiempina vuosina 
moottoripyörätapahtuman 
tuotoilla on muun muassa 
tuettu vähävaraisia lapsiper-
heitä, tarjottu ruoka-apua ja 
järjestetty teatteriretkiä. Tä-
nä vuonna Trampbikereille 
oli selvää, että kolehdilla kus-
tannettaisiin viisi kyläpyörää 
ja ekaluokkalaisten herkku-
hetki.

– Tämä nousi ykköseksi, 
kun ykkösluokkalaisille ei 
kuulemma järjestetä milloin-
kaan mitään, perusteli Tramp-
bikersin puheenjohtaja Harri 
Hyyryläinen.

Itse ruokalistasta sai päät-
tää ravintola Saimaan Virpi 
Trygg, joka päätyi valmista-
maan pitsaa ja kruunaamaan 
aterian pillimehuilla ja mok-
kapaloilla. Iida-Sofia ja vierus-
kaveri, Veera Salonen, olivat 
menuun erittäin tyytyväisiä.

– Mut jos tässä olis home-
juustoa niin se olis yäh! kom-
mentoi Salonen.

Homejuuston sijaan tyt-
töjen suosikkipitsatäytteiksi 
nousivat kinkku ja ananas. 
Myös ketsuppia pitää olla joka 
pitsassa, fiksut ekaluokkalaiset 
muistuttivat.

Lotta Tuominen

Ekaluokkalaisilla koitti pitsaperjantai
Pienet oppilaat herkuttelivat motoristikirkon tuotolla

Iida-Sofia Hujala (vas.) oli iloinen sillä kerrankin hän pääsi pitsalle ilman, että isosisko varasti siitä osan. Vieressä pizzaa nauttii 
Veera Salonen
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Tänä vuonna on jul-
kaistu paljon mielen-
kiintoisia elämäker-

toja ja julkisuuden henkilöistä 
kertovia romaaneja. Elämäker-
tojen avulla voi helposti kurka-
ta erilaisiin elämäntarinoihin, 
olosuhteisiin ja elämänvalin-
toihin. Suosittelemme marras-
kuun kirjavinkkeinä esimer-
kiksi näitä kirjoja: 

Risto Jussila: 
Kuningasmetsuri: Jaakko 
Pessisen elämä

55 työvuotta ja 80 loppuun 
ajettua moottorisahaa. Lap-
pajärveläinen metsuri Jaakko 
Pessinen (s.1949) on elämän-
sä aikana korjannut puita luul-
tavasti enemmän kuin kukaan 
muu suomalainen. Metsätyöt 
Pessinen aloitti jo pikkupoi-
kana ja aikuiseksi kasvettuaan 
hän teki töitä ammattimet-
surina 70-vuotiaaksi saakka. 
Työuransa aikana Pessinen 
ehti hakata yli 100 000 mottia 
puuta. Työpäivät alkoivat aina 
samalla tavalla. Neljältä Jaakko 
heräsi kahvinkeittoon ja yön 

valjettua aamuksi hän lähti sa-
vottaan.

Paitsi metsurina, Pessinen 
tunnettiin myös voimamiehe-
nä, jonka käsissä satakiloiset 
pöllit eivät tuntuneet missään. 
1990-luvun alussa Pessinen 
osallistui voimamieskisoihin, 
kaatoi yleisön hurratessa yli 
tuhatkiloisen Ladan ja pääsi 
suorituksellaan Quinnessin 
Ennätysten kirjaan. Työtä 
Pessisen elämässä riitti yllin 
kyllin mutta yksi jäi kuitenkin 
puuttumaan. Pysyvää elämän-
kumppania metsien kuningas 
ei koskaan itselleen löytänyt.

Risto Jussila tutustui 
Jaakko Pessiseen aikoinaan 
Lappajärven metsissä tehdes-
sään Pessisestä lehtijuttuja. Jo 
silloin hänen mielessään kävi 
ajatus, että Jaakosta on kirjoi-
tettava kirja. Tämän vuoden 
tammikuussa Jussila pisti 
tuumasta toimeen ja jutteli 
Pessisen kanssa tammikuun 
alusta kesäkuun puoliväliin jo-
ka ikinen ilta tunnin tai kaksi, 
teki muistiinpanoja ja kirjoitti. 
Syksyllä ilmestynyt kirja on 

hieno kunnianosoitus paitsi 
Jaakko Pessiselle, myös suo-
malaiselle työlle, sisulle ja ar-
jelle. Kirjassa seurataan Jaakko 
Pessisen ja hänen perheensä 
elämää sotien jälkeiseltä ajalta 
aina näihin päiviin saakka. Per-
heen tarina kuvaa vaikuttavalla 
tavalla sitä miten kovaa työtä 
nykyisen hyvinvointiyhteis-
kuntamme rakentaminen on 
vaatinut. Risto Jussilaa laina-
ten: ”Jaakossa metsäsuomalai-
nen sisu on ruumiillistunut. 
Hän on korpien Elmo, omape-
räinen kuningasmetsuri, jonka 
karhea tarina koskettaa suo-
malaista sydäntä.” 

Keho väreilöö kummasti ja 
tulee sellainen hetki, että tuntuu 
mahdottoman hyvältä, olo on 
vahva ja voimakas… Se on sel-
lainen olotila, ettei sitä voi ostaa 
rahalla, mutta kovan työpäivän 
jälkeen sen voi saada ja siitä 
voi nauttia. ( Jaakko Pessisen 
kuvaus työpäivän jälkeisestä 
olotilasta kirjassa Kuningas-
metsuri)

Noora Tähtinen

Raakel Lignell: Älä sano 
että rakastat

Älä sano että rakastat on 
omaelämäkerta Rakel Lignel-
lin nuoruudesta. Mikkelissä 
syntyneen Honkasen kaup-
piasperheen tyttären elämän 
suuri intohimo on musiikki 
ja viulun soitto. Raakel käy 
soittotunneilla, esiintyy muun 
muassa Mikkelin teatterissa 
ja helluntaiseurakunnan tilai-
suuksissa – tosin teatterikeikat 
herättävät helluntailaisissa pie-
noista närää.

Lukion jälkeen Raakel 
muuttaa Helsinkiin opiskele-
maan ja sieltä pian Berliiniin. 
Varsinkin isä kannustaa Raa-
kelia muusikon uralla ja muu-
tenkin elämässä eteenpäin. 
Berliinissä soittaminen on 
vaarassa jäädä juhlimisen jal-
koihin ja viimeistään siinä vai-
heessa soittaminen unohtuu 
melkein kokonaan, kun Raakel 
tapaa beniniläisen Izakin: hän 
rakastuu tulenpalavasti mie-
heen, jonka kaltaista hän ei ole 
koskaan tavannut. Melko pian 

suhteessa alkaa olla kummal-
lisia sivujuonteita, mutta Raa-
kel haluaa uskoa rakkauteen 
ja ummistaa silmänsä. Kauaa 
ei mene siihenkään, kun hän 
huomaa olevansa raskaana ja 
viimeistään siinä vaiheessa 
hän on (liian) tiukasti kiinni 
miehessä, jonka synkkä puoli 
on synkempi, manipuloivampi 
ja väkivaltaisempi, kuin olisi 
ikinä voinut kuvitellakaan.

Älä sano että rakastat on 
jouhevasti etenevä kirja vink-
sahtaneesta ja vaarallisesta 
parisuhteesta. Kirja etenee 
trillerimäisesti ja lukijaa kalvaa 
monessa kohtaa halu huutaa 
minäkertojalle, että ei, älä tee 
noin, siitä ei hyvä seuraa! Kirja 
on kaikesta raadollisuudestaan 
huolimatta kuitenkin myös 
toiveikas kertomus aikuistu-
misesta ja vastuun otosta sekä 
siitä, että ihmisellä on mahdol-
lisuus myös valita toisin.

Riia Marttinen

Muita tämän vuoden 
elämäkertoja/henkilöistä 
kertovia teoksia: 

Raija Oranen: Manu (Mauno 
Koivisto), Johanna Venho: 
Ensimmäinen nainen (Syl-
vi Kekkonen), Antti Rönkä: 
Jalat ilmassa, Hellevi Pouta: 
Mieto ( Juha Mieto), Lasse 
Lindqvist: Urheiluhullu (Ta-
pio Suominen), Karo Hämä-
läinen: Miksi juoksen, Riitta 
Konttinen: Aino Sibelius 

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

L u k e m i s e n  u n e l m a v u o s i

Ristiinalaislähtöinen 
L u o n n o nv a r a k e s -
kuksen erikoistutkija 

Sauli Valkonen tutkii työk-
seen metsien jatkuvaa kas-
vatusta. Valkonen kävi toissa 
viikonloppuna Ristiinassa ker-
tomassa neljäkymmenpäiselle 
metsänomistajajoukolle jatku-
vasta kasvatuksesta Metsän-
hoitoyhdistys Mänty-Saimaan 
järjestämässä koulutuksessa. 

Valkonen lupasi heti alus-
sa, ettei tutkijana ota kantaa 
menetelmän soveltuvuudesta 
eri kohteille, mutta lupasi kyllä 
kertoa mitä ongelmia missäkin 
paikassa voi tulla vastaan.

Helpoimpana ja varmim-
pana jatkuvan kasvatuksen 
menetelmänä Valkonen piti 
männyn ylispuukasvatusta. 
Menetelmän idea on jättää 
runsaasti siemenpuita, joita 
noudetaan pois pienissä erissä. 
Menetelmä voi vaatia maan-
muokkausta taimettumisen 
varmistamiseksi.

Kuusen eri-ikäiskasvatuk-
sessakin on mahdollista on-
nistua, mutta aina siitä ei ole 
takeita. Turvemaat ovat otol-
lisia kohteita menetelmälle. 
Kuusen elpymiskyvystä kes-
kusteltaessa Valkonen mainitsi 
muutamia lainalaisuuksia.

- Puun kunto ratkaisee, ei 
sen ikä. Ja jos puu on elossa, 
se kasvaa. Tosin usein melko 
hitaasti. 1,3 metrin korkuinen 
kuusen aliskasvos on usein 40- 
60 -vuotiasta. Elinvoimaiset 
latvukset ennustavat hyvää el-
pymiskykyä, Valkonen kuvaili.

Kuusen eri-ikäiskasvatus 
johtaa lopulta ”kuusettumi-
seen”, eli siihen, ettei kohteelle 
tule muita puulajeja.

– Jotta taimettumista ta-
pahtuu, eri-ikäismetsä täytyy 
hakata harvaksi. Mikäli met-
sässä ei ole valmiina eri-ikäis-
rakennetta, muutos on tehtävä 
vähitellen.

Kolmas tapa toteuttaa jat-
kuvaa kasvatusta on hakata 
alle 0,3 hehtaarin kokoisia 
pienaukkoja metsän sisään. 

Näihin aukkoihin voidaan tar-
vittaessa myös istuttaa taimia. 
Taimet kasvavat tässä me-
netelmässä hitaammin kuin 
valtamenetelmänä olevassa 
tasaikäiskasvatuksessa, mutta 
kuitenkin nopeammin kuin 
eri-ikäiskasvatuksessa. Pienau-
koille otollisia paikkoja ovat 
tutkimusten mukaan muun 
muassa Pohjois-Suomen rehe-
vät korvet. Etelä-Suomen tut-
kimustuloksia odotellaan vielä 
osin, mutta tällä hetkellä näyt-
täisi siltä, että pienaukkohak-
kuut voivat onnistua melko 
hyvin myös Etelä-Suomessa.

Riskejä ja niiden 
pienenemistä

Menetelmän kannattavuudes-
ta saatiin aikaan vilkas kes-

kustelu. Jatkuvan kasvatuksen 
menetelmillä saadaan aikaan 
15-25 % pienempi puuntuotos 
kuin jaksollisen kasvatuksen 
metsissä. Arvioitaessa jatku-
van kasvatuksen kassavirtoja 
voidaan kuitenkin päätyä sa-
maan lopputulokseen kuin 
jaksollisessa kasvatuksessa. 
Kaikki riippuu laskelmissa 
käytettävästä korkokannasta.

Kaikkeen metsänkasvatuk-
seen liittyy riskejä. Jatkuvan 
kasvatuksen suurimpina ris-
keinä Valkonen näki juurikää-
vän ja tuulen.

- Toisaalta kirjanpainajatu-
horiski todennäköisesti pie-
nenee jatkuvan kasvatuksen 
kohteissa, hän ynnäsi.

Metsänhoitoyhdistys Män-
ty-Saimaan metsäasiantuntija 
Tuomo Kontinen ja toimin-
nanjohtaja Suvi Kokkola oli-
vat valinneet maastokohteiksi 
sekä jo eri-ikäismenetelmällä 
käsiteltyjä kohteita että mah-
dollisia siihen soveltuvia koh-
teita.

- Koulutuksen parasta antia 
olikin asiasta kiinnostuneen 
yleisön ja ammattilaisten yh-
teinen pohdinta maastossa, 
Kokkola kommentoi.

Valkonen kannusti jatku-
vaa kasvatusta harkitsevien 
metsänomistajien pohtimaan, 
mistä syistä he haluavat jatku-
vaa kasvatusta ja aloittamaan 
kokeilut sieltä, missä edelly-
tykset menetelmälle ovat hy-
vät.

Vain elämää, ei sen enempää

Jatkuva kasvatus vaatii työtä

 FAKTA:
  Viime vuosina metsien jatkuva kasvatus on nostanut 

päätään metsien käsittelyssä. Ideana on säilyttää met-
sässä peitteisyyttä ja välttyä uudistamistoimenpiteiltä 
ja avohakkuilta. Jatkuvaa kasvatusta voidaan toteuttaa 
esimerkiksi kuusikon eri-ikäiskasvatuksella, hakkaamal-
la pienaukkoja ja männikön ylispuukasvatuksella.

  Metsiä on Suomessa 1950-luvulta lähtien totuttu käsit-
telemään niin sanotusti jaksollisesti. Menetelmää kutsu-
taan myös tasaikäisrakenteisen metsän kasvatukseksi. 
Menetelmän biologinen tausta pohjautuu ajatukseen, 
että metsä uudistuisi luonnossa metsäpalon seurauk-
sena ja uusi puusukupolvi lähtisi kasvuun avonaiselle 
alueelle.

  Vuonna 2014 metsälaki muuttui sallivampaan suun-
taan. Jo vuonna 1996 oli mahdollista käsitellä metsää 
valtamenetelmästä poiketen, mutta silloin asiaa täytyi 
perustella.

Ristiinalaislähtöinen Sauli 
Valkonen on metsän jatku-
van kasvatuksen huippuasi-
antuntija. Valkonen opasti 
metsänomistajia aiheeseen 
toissa viikonloppuna. 
Kuva: Eeva Kuitikka
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Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet hoitajat
Lähihoitaja Anne Tuukkanen 040 559 0376
Lähihoitaja Arja Haurinen      050 340 1222

.  Jalkahoitoa     .  Myös koti- ja laitoskäynnit   

.   Maaherrankatu 32, Mikkeli    .  Brahentie 10, Ristiina    Av. sop. mukaanw
w
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Jorma... 0500 555 840
Pasi...... 0500 555 841
Mika..... 040 8466 897

Kitereentie 11
52300 Ristiina
(015) 455 333

•	lavettikuljetukset	
•	purkutyöt
•	kuljetuspalvelut
•	maanrakennustyöt
•	lokakaivojen	tyhjennys
•	jätevesijärjestelmien	myynti
•	teiden	hoito

0500	293967	
0500	948604

www.vi i t ikka.com
vi i t ikka@nett i l in ja . f i

Kuljetus- ja Konetyö ViitiKKaUusi  ajoneuvojen palvelupiste Ristiinassa!
Autojen ja veneiden ym pesu (myös sisäpuhdistukset) 
Tee se itse pesu alkaen 15€/30min 
Rengas ja vannemyynti
+ kaikki rengastyöt; henkilö ja pakettiautot.
Rengashotelli
Pesuaine ja tarvikemyynti

Vuokraus palvelut:
• Perävaunut
• Venetrailerit
• Hakkuri
• Tekstiilipesuri

   Mankara Invest Oy Ahertajantie 7, Ristiina 0400 771 271 
Ark 10-18 (muulloin sop. mukaan)

RISTIINAN KUKKA JA HAUTAUSPALVELU
Ti-pe   9-17
la    9-13
su - ma  suljettu
Brahentie 48, Ristiina
www.ristiinankukka.fi
MÄNTYHARJUN HAUTAUSPALVELU
Keskustie 6, 040 353 7114, avoinna ajanvarauksella

RISTIINAN 
KUKKA

015 455 440

AVPK HUOLTO OY
0500 753 522   Kouvolan th, Mataristontie 2 A

. Henkilö- ja pakettiautojen katsastus- ja määräaikaishuollot
    . Pienkonekorjaukset, kaikki merkit  .  Ilmastointihuollot

.  Vikadiagnosoinnit monimerkkitesterillä
Valtuutettu huolto: 

Mercury, Mercruiser, Mariner, 
Husqvarna, Jonsered

R I ST I I N A N
L I I K E -  JA  PA LV E LU H A K E M I STO

PARTURI-
KAMPAAMO

Merja 

  Marjava

Brahentie 42 (Vossikan seinänaapuri)

015 455 022

Tervetuloa!

Avoinna ma-pe 9-17
- Teen myös kotikäyntejä.
- Palvelen myös iltaisin

RISTIINAN 
FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS

Brahentie 10
Ristiina
ma-pe 9-16

fysioterapeutit: 
Riitta   0400 552 770
Sanni 040 776 4949
PT, koul. hieroja:
Satu 040 7435 220

Ristiinan
Parturi-
kampaamo

H A I R  B Y  J E N N I

Muutamme uusiin tiloihin!

1.9.2017 alkaen meidät löytää
uudella ilmeellä osoitteesta

Brahentie 16. Kesän palvelemme
normaalisti Mäkitiellä!

Jenni & Henna

ristiinanparturikampaamo.com        
015 455 882

Brahentie 16
015 455 882
Auki sop. mukaan

PESULA ja SIIVOUS

MATKAHUOLTOASIAMIES

VILLI APILA
040 7074 107

040 620 8783
Brahentie 52
Ma-pe 9-17

Autokorjaamo- 
maalaamo

MARKKU HEIKKILÄ
• Huollot 

• Moottori- ja peltikorjaukset 
• Ruostevaurioiden korjaukset 

• Hiekkapuhallus Maalaus 
• Rengastyöt  Myös raskaskalusto

Suomenniemi, Porolampi 
(015) 458 646, 0400 529 521

ASIANAJOTOIMISTO
KUUKKA & TIAINEN OY

* riita- ja rikosasiat (myös oikeusapuasiat)
* perunkirjoitukset, pesänselvitykset, 
    perinnönjaot, ositukset
* testamentit, edunvalvontavaltakirjat ym asiak
* yritysten kaikki lakiasiat
Varatuomari Markku Toukkari 

Tavattavissa Ristiinassa
Puh. 050 375 3118

markku.toukkari@kuukka-tiainen.fi

Saila Valkonen
lähihoitaja/koulutettu hieroja 

palvelusetelituottaja
Brahentie 42, Ristiina 

p. 040 561 3104

ALANGON
autokorityö

 Ristiina  ja Mäntyharju                www.autokorityo.fi   

Jani Alanko                     
040 732 6788

n  Kolarikorjaukset  n Maalaukset  n Muovikorjaukset
n  Tuulilasien vaihdot ja korjaukset  
n  Vahinkotarkastukset / vakuutusyhtiöt

Ristiina Brahentie 34 
044 7373 551

Mikkeli Vuorikatu 11 
044 0338 915

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

Ristiinan apteekki
Ristiinan apteekki

Suomenniemen 
sivuapteekki

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

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

ristiinanapteekki.fi

0500 173 370                      ma-pe   8-16

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

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

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

Brahentie 52
Ristiina
0500 458 388

Avoinna:
Ti- to 9-17
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Eläkeliiton Ristiinan yhdis-
tys jäsentapaamisessa 
ma 11.11. klo 14.30 Ladot 
Suomea rakentamassa. 
Heikki Koljonen tarkastelee 
aihetta paikallisesta näkö-
kulmasta. Kahvitarjoilu 
alkaa klo 14.00. Kaikille 
avoin tilaisuus, tervetuloa!

Eläkeliiton Ristiinan yhdistys 
ÄijäVirtaa -kerho kokoon-
tuu ke 13.11. klo 14.30 Päi-
väkeskus, Brahentie 10 B. 
Lisätietoa Pentti Loponen 
0400 941 117. Kaikille mie-
hille avoin tilaisuus!

Palokuntanaiset! Kipina/
kokous asemalla ma 11.11. 
klo 18. Tervetuloa !

Ristiinan Yrittäjät. Pikku-
joulut la 23.11. klo 17.30 
alkaen Löydön Kartanossa, 
kaikki yrittäjät puolisoi-
neen mukaan! Tervetulleita 
myös kaikki ristiinalaiset, 
vasta yrittäjäyhdistyksen 
jäsenyyttä pohtivat yrittä-
jät! Ilm. ruokailun ja kyytien 
vuoksi su 17.11. mennessä, 
mieluiten s-postilla niko.
takala@ristiinalainen.fi tai 
p. 040 5928 747.

Ristiinan Rinkka. Avanto-
kausi on käynnistynyt, noin 
kymmenen avainta on jää-
nyt palauttamatta ja unoh-
duksiin? Palauta avain, jos 
olet lopettanut avanto-
uinnin. Palautus kopille tai 
Kalolan Villen postilaatik-
koon.

RiU/hiihtojaosto järjestää 
la 16.11. retken Imatran 
ensilumen ladulle, samalla 
mahdollisuus käydä myös 
Imatran kylpylässä. Seuran 
jäsenille bussikuljetus ja 
päivän hiihtolippu veloi-
tuksetta. Kylpylä ja muut 
kulut omakustanteisesti. 
Lähtö klo 9 Metsälinnasta; 
paluu n. klo 17 mennessä. 
Ilmoittautumiset Anulle 
10.11. mennessä: p. 040-
5678770/tekstiviestillä.

Korhola-Heramäen Mar-
tat ry. Käsityöilta kylätalolla 
maanantaina 11.11.  alkaen 
klo 18. Arpajaisvalmistelut 
pidetään ma 25.11.  kyläta-
lolla klo 18. Tervetuloa!

Vitsiälän Martat Terve-
tuloa su 17.11.   klo 14.00 
alkaen Sampolaan. Valmis-
tamme arpajaispalkintoja 
(huovutamme villasta hel-
miä, teemme patakintaita 
ym.) ja opastamme sukan 
neulomisessa (tarvikkeet 
saat paikan päältä) Kaikki 
asiasta kiinnostuneet ter-
vetuloa mukaan (ei tarvitse 
olla Martta)!
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ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

PAJUNIEMEN 
PALVIAUTO
keskiviikkoisin 
Ristiinan torilla

klo 9-10.30 
050 564 2150

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

Pe 8.11. Pippurileike  L   
Italianpata  L,G     Siskonmakkarakeitto  L,G,M

La   9.11.   Suljettu 
Su   10.11. Isänpäivän lounas klo  11-16:   

Lehtipihvi, kermaperunat, hunajakasvikset,  
Lohikeitto, Kakkubuffet  / 12 €

Ma 11.11. Leike talon tapaan  L 
Kebabkiusaus   L,G   Juuressosekeitto  L,G 

Ti 12.11. Porsaanleike Esterhazy  L   
Makkaramunakas   L,G Tomaattikeitto  L,G 

Ke 13.11. Karjalanpaisti  L,G,M     
Porkkanaletut  L  Kaali-jauhelihakeitto  L,G,M 

To 14.11. Hawaijinleike L  Punajuuripaistos  L,G  Nakkik. L,G,M 

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu
La 9.11. klo 9.30-12.30 Lastentupa 4v. täyttäneille 
srk-keskuksessa. Mukaan eväät, sisätossut ja 
ulkoiluvarustus. Maksuton, ei ennakkoilm.
Su 10.11. klo 16 Perhekirkko kirkossa. 
Rossi, Nousiainen. Ennen 30.5. kiinn. kastepuun 
lehtien palautus.
Ma 11.11. klo 13 Löytö-Vitsiälän lähetyspiiri 
Paasosella, Sopulankuja 10
Ma 11.11. klo 18 Raamattuluento srk-keskuksessa: 
Mitä Raamattu opettaa kirkosta ja seurakunnasta? 
Juha Hasanen (SRO)

Kastetut
Tomi Toivo Juhani Ekholm

Kuolleet
Sisko Annikki Sergejeff 92 v.

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  11.11. - 17.11.

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

Ti Makkarakeitto m,g,  Kahden kalan paistos l,g, Jauheliha-kasvis- 
kastike l,g.  Keitetyt perunat, vihannesmix.  Mansikkakiisseli

Ke Purjo-perunasosekeitto l,g, Jauheliha-perunalaatikko l,g, Makkara-
pihvit l,g.  Keitetyt perunat, kasvikset.  Raparperi-vaniljasoppa

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

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

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

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

Eläkeliiton 
Ristiinan yhdistys ry:n

SYYSKOKOUS
Ravintola Saimaan kokoustiloissa ma 18.11. klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n  
syyskokokouksen käsiteltäväksi määräämät asiat.

Kahvitarjoilu klo 11.30

Tervetuloa!                                        Hallitus

Kutsumme

HIRVIPAISTILLE

metsästysmaiden vuokraajat, jahtiin osallistuneet, 
alueeella asuvat ja naapuriseurojen edustajat perheineen

Löydön kartanoon perj.  15.11. klo 18.
Pitopöytä on katettuna klo 18-20.

Tervetuloa!         Sauli Siiskosen hirviseurue

MLL Ristiinan Yhdistyksen 
lastenoikeuksienpäivän 

ULKOILUTAPAHTUMA 
ja SYYSKOKOUS 

keskiviikkona 20.11 klo 17-19.30 

Tapahtuma Ristiinan päiväkodin pihalla 
ja kokous vihreässä tuvassa, osoite Brahentie 54. 

Tervetuloa mukaan!

MANNERHEIMIN 
LASTENSUOJELULIITON
Ristiinan yhdistys

Palvelupäivät
Ti 12.11. Brahentie 10 B:ssä

11.00  Ruokailu
12.00  Iloiset laulajat
13.00  Jumppa
13.30  Päivähartaus
14.00  Päiväkahvit

Tiedustelut : Maarit Paasonen puh: 040-7417032 

Myytävänä leivonnaisia, käsitöitä.   Arpajaiset.
Kuulokojeen tarkastus/huolto mahdollisuus klo 11-12
sis: letkun vaihto ja puhtaana pitäminen. 
Mahd. ostaa  paristoja kuulokojeeseen.

Sydämellisesti Tervetuloa! 

Sydämelliset 
kiitokset

kaikille minua 
syntymäpäivänäni 

muistaneille ja 
juhliin osallistuneille! 

Teitte juhlasta 
ikimuistoisen. 

Petri Tikkanen

Ristiinassa sijaitsevat 
Astuvansalmen kal-
liomaalaukset on hy-

väksytty ensimmäisenä suo-
malaisena kohteena Euroopan 
neuvoston viralliseen Pre-
historic Rock Art Trails -kult-
tuurireittiin (PRAT-CARP). 
Merkkitapahtuman kunniaksi 
Mikkelissä järjestetään per-
jantaina 22.11. kansainvälinen 
kalliotaideseminaari Kaak-
kois-Suomen ammattikorkea-
koululla.

Seminaaripäivän aikana 
esitellään kalliotaidereittiä ja 
sen tarjoamia mahdollisuuksia 
seudun matkailutoimijoille, 
tuodaan esiin erilaisia näkö-
kulmia kalliotaiteen tarkaste-
luun ja ideoita ainutlaatuis-
ten, vuosituhansia vanhojen 
kulttuuriaarteiden hyödyntä-
miseen Saimaan alueen mat-
kailuvetovoiman lisäämisessä. 
Mikkelin PRAT-CARP-jäse-
nyys tarjoaa Etelä-Savon muil-
lekin kunnille hyvät mahdolli-
suudet yhteistyöhön kehittää 
kalliotaidekohteita.

Maksuton, mutta ilmoit-
tautumisen vaativat seminaari 
alkaa aamukahveilla klo 9.30 

(osallistujille maksuton). Tä-
män jälkeen filosofian tohtori 
Ramón Montes kertoo eu-
rooppalaisesta kalliotaide-
kulttuurireitistä. Seuraavaksi 
nähdään ristiinalaisväriä, kun 
taiteilija Anne Mäkeläisen 
ideoima Amatsonin klaani 
rantautuu esityksessä Astu-
vansalmelle. Omakustanteisen 
lounaan jälkeen Ristiinassakin 
muutamaan otteeseen vie-
raillut Helsingin yliopiston 
lehtori Antti Lahelma kertoo 
kalliomaalauksista ja äänimaa-
ilmasta. Tilaisuuden lopuksi 
Katja Kuuramaa ja Kiti Häk-
kinen kertovat kulttuurihisto-
riasta elämyksellisenä matkai-
lutuotteena. Tilaisuudessa on 
mahdollista esittää kysymyk-
siä luennoitsijoille.

Kansainvälinen 
kalliotaideseminaari pe 
22.11.2019 klo 9.30 alkaen 
Mikpolisalissa (M-rakennus), 
Patteristonkatu 2, Mikkeli. 
Seminaari on maksuton, 
ilmoittautumiset to 14.11. 
mennessä, ilmoittautumislinkki 
löytyy sivun mikseimikkeli.fi/
tapahtumat kautta.

Kansainvälinen kalliotaide-
seminaari Mikkelissä



Juhlat oli hyvin meikä-
läisen näköiset. Ei vaan 
pönötetty ja pyöritelty 

lusikkaa kahvikupissa, vaan 
ohjelmaa riitti koko ajan! 
naurahtaa Petri Tikkanen, 
joka juhlisti viime lauantai-
na 50-vuotispäiviään.

Juhlat pidettiin luonnol-
lisesti Metsälinnassa, on-
han paikka ollut viimeiset 
vuodet Tikkaselle enemmin 
ja vähemmin toinen koti, 
kun hän on lavaa pyörittä-
vän Ristiinan Urheilijoiden 
puheenjohtajana toiminut 
myös Metsälinnan lavaisän-
tänä.

- Kyllähän tänne menee 
kieltämättä paljon talkoo-
työtunteja. Mutta ei sentään 
100 tuntia viikossa, niin kuin 
eräässä lehdessä jossain vai-
heessa kirjoitettiin! hän hy-
mähtää.

- Tanssilavoilla ei ole ollut 
helppoa viime vuosina, mut-
ta Metsälinnassa olemme 
onnistuneet pitämään kävi-
jämäärät. Viime kesänä jopa 
kasvatimme niitä, joka oli 
kyllä ihan valtakunnallisesti-
kin poikkeuksellista.

Tästä Tikkanen kiittää 
Metsälinnan äärimmäisen si-
toutunutta talkooporukkaa, 

joka on työllään vaikuttanut 
siihen, että toimintaa on pys-
tytty jatkuvasti kehittämään. 
Näin on päästy tilanteeseen, 
jossa on osoitettu sekä artis-
teille että tanssikävijöille, että 
talkoopohjaltakin asioita voi 
tehdä ammattimaisesti.

- Kieltämättä on tuntu-
nut hyvältä, kun esimerkiksi 
Kyösti Mäkimattilan kaltai-
nen artisti on meitä kehunut. 
Hän muun muassa sanoi vii-
me kesänä yleisölle, että ”jos 
aiotte perustaa tanssilavan, 
niin täältä Metsälinnasta voit-
te kysyä vinkkiä miten asiat 
pitää hoitaa”!

”Päätöksenteosta tullut 
aluepolitiikkaa”

Työ paikallisten asioiden te-
kemiseen ei Tikkasella rajoitu 
RiU:n puheenjohtajuuteen 
(jota hän on muuten hoitanut 
jo 13 vuotta) ja lavaisännyy-
teen. Hän on ollut mukana 
myös politiikan sarallakin jo 
yli 20 vuotta. Ensin Mikkelissä 
yhden vajaan valtuustokauden 
ajan 1997 alkaen, ja sitten Ris-
tiinassa vuodesta 2004 aina 
kuntaliitokseen saakka. Vuo-
desta 2013 demarivaikuttaja 
on ollut sitten mukana Mik-
kelin kaupungin päätöksente-
ossa.

- Olin Ristiinassa kunnan-
hallituksen jäsenenä sen vii-
meisen valtuustokauden ajan. 
Se oli itselle tietynlainen pai-
kallispolitiikan ammattikor-
keakoulu! 

Tikkanen oli seitsemän 
vuotta sitten kuntaliitoksen 
puolella, ja on edelleen sitä 
mieltä, että liitoksesta seurasi 
Ristiinalle paljon hyvää.

- Kyllähän meillä oli 
esimerkiksi investointi-
en osalta hyvin heikko ti-
lanne itsenäisenä kuntana.  

Liitossopimukseen saatiin mer-
kittäviä investointeja infraan ja 
peruskorjauksiin, jotka sitten 
saatiin varmaan osin suurem-
panakin Ristiinaan. 

- Mutta kyllähän nämä 
viimeiset vuodet ovat osoit-
taneet, että pelot palveluiden 
häviämisestä pitivät ainakin 
osin paikkansa. On tuntunut 
siltä, että sopimuskauden jäl-
keen päätöksenteosta on tul-
lut enemmän aluepolitiikkaa. 
Monessa asiassa on jouduttu 
puolustamaan Ristiinan aluet-
ta ja asioita. Juuri nyt tilanne 
on paha, on jäänyt sellainen 
kuvat että entisiä liitoskuntia 
halutaan kurmuuttaa, Tikka-
nen pudistelee päätään esi-
merkiksi Ristiinan lukion ja 
Suomenniemen kirjaston lak-
kauttamisaikeille.

Näiden mainittujen seik-
kojen lisäksi Tikkanen kum-
mastelee myös esimerkiksi 
Kisakaaren lakkauttamisuhkaa 
sekä pitäjillä hyväksi koetun 
aluejohtokuntajärjestelmän 
(jonka varapuheenjohtaja Tik-
kanen Ristiinassa on) kyseen-
alaistamista.

Kiuruvedeltä Pellokselle
Petri Tikkanen on syntynyt 
vuonna 1969 Kiuruvedellä. 
Sieltä ei tosin nuoruuden ke-
sävierailuja lukuun ottamatta 
muistikuvia ole, sillä perhe 
muutti Mikkeliin jo 1970.

- Kattilasillan ja Laajalam-
men kerrostalolähiöissä tuli 
vietettyä lapsuus, nuoruus 
ja osa varhaisaikuisuuttakin.  

En olisi silloin kyllä ikinä us-
konut, että joskus vielä asun 
maalla! nykyisin Himalansaa-
rella puolisonsa Jaanan kanssa 
asuva Tikkanen naurahtaa.

Yo-merkonomin tutkinnon 
hän kävi suorittamassa Piek-
sämäellä, työuran alku sujui 
lähiöravintolassa Mikkelissä. 
Kosketus urheiluseuratoimi-
naan tuli jo tuolloin kaukalo-
palloa pelanneen Mustan Kis-
san puheenjohtajana.

- Sitten jossain vaiheessa 
rupesin miettimään, että eh-
kä sitä voisi jotain muutakin 
työtä tehdä. Työkkärissä neu-
voivat että ”kaupallisen alan 
töitä on pääkaupunkiseudulla, 
että sinne vaan”. Itse en sinne 
halunnut lähteä. Yksi kaveri 
oli töissä Pelloksen tehtailla ja 
kyselin häneltä että olisikohan 
sieltä mahdollista löytää töitä.

- Kakkostehtaalta Kuisma-
lan Juhani otti työhaastatte-
luun, ja sitten pääsin oppisopi-
muksella töihin. Taidettiin elää 
vuotta 2000. Aluksi siis työs-
kentelin tuotannossa. 2008 tu-
li sitten työntekijöiden työsuo-
jeluvaltuutetun pesti tarjolle, 
jonka jälkeen on työsarkaa ol-
lut sillä saralla, ynnää vuodesta 
2014 työsuojeluasiantuntijan 
pestissä toimihenkilönä työs-
kennellyt Tikkanen.

Niko Takala
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Kaikki 
rakentaminen 

saneeraus ja LVI.
020 735 1010

Eläkeliitto kannustaa 
perustamaan kerhoja, 
jotka on tarkoitettu 

vain miehille. Niinpä liiton 
Ristiinan yhdistys kutsuikin 
koolle miehiä sekä Puumalan 
kerhon yhdyshenkilön Jor-
ma Tellan, joka tuli paikalle 
kertomaan heidän tavoistaan 
toimia. Miestoiminta Ristii-
nassa koettiin tarpeelliseksi, ja 
niinpä täälläkin päätettiin ko-
koontua kerran kuussa pelkillä 
miesvoimilla.

Kun ryhmä koostuu vain 
miehistä, he kokevat voivansa 
puhua asioistaan juuri itselle 
luontevalla tavalla. ÄijäVirtaa 
-kerhossa miehet pohtivat asi-

oita miehisestä näkökulmasta 
ilman erityisempää ohjaamista 
tähän. Toki kerhoon voidaan 
pyytää vierailijoiksi luennoit-
sijoita tai ohjaajia eri aloilta. 
Avoimuus ja luottamuksel-
lisuus ovat niin tärkeitä, että 
niistä muistutetaan jokaisen 
kokoontumiskerran alussa. 
Toiminnallisuus (verkon paik-
kaaminen, kalan perkaaminen, 
sopan keittäminen…) mies-
kerhossa taas tarjoaa miele-
kästä tekemistä ja edistää sitä 
kautta osallistujien hyvinvoin-
tia.

Eläkeliiton Ristiinan yh-
distyksen Äijä –kerhossa kes-
keisiä asioita ovat luottamus, 

kaverihenki, huumori  ja ilo. 
Tämän matalan kynnyksen 
kerhon seuraava kokoontu-
minen on ensi viikon keski-
viikkona 13.11. klo 14.30 päi-
väkeskuksella (Brahentie 10 
B). Toiminta tulee olemaan 
monipuolista,  sisällöistä sovi-
taan  yhdessä. Ennakkoilmoit-
tautumista tai  pääsymaksua ei 
kysellä, vaan kerho on kaikille 
miehille avoin!

”Äijien kerhossa” panostetaan luottamukseen ja huumoriin

Eläkeliiton Ristiinan yhdis-
tyksessä käynnisteltiin loka-
kuussa miesten toimintaa. 
Seuraavan kerran Äijä-kerho 
kokoontuu ensi keskiviikko-
na.  Kuva: Timo Haajanen

Kerrostalolähiöstä maalaiseksi
Petri Tikkanen vietti viikonloppuna ”omannäköisiään viisikymppisiä”

Petri Tikkanen vietti 
viisikymppisiään viime 
lauantaina Metsälinnassa. 
Ristiinalaisille hän on 
tuttu etenkin RiU:n 
puheenjohtajana ja 
Metsälinnan lavaisäntänä.


