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“Rakastan sitä, kun 
ympärilläni on rytmiä”

Aino Halinen, 17

“Palasin Suomeen puolitoista 
viikkoa sitten, ja viimeisten 
kymmenen päivän aikana olen  
nähnyt kavereitani, viettänyt 
aikaa perheeni kanssa ja myy-
nyt mansikoita – vaihtovuo-
den jälkeen kesätyötienesteille 
on tarvetta. Välillä vieläkin 
mietin, mitä teen täällä. Ikä-
vöin varmasti pitkään vaihto-
kavereitani, -perheitäni ja Bra-
siliaa, mutta toisaalta tiedän, 
että Suomessakin on paljon 
ihania asioita. Pitää kai vain 
saunoa ja uida paljon järvessä 
sekä syödä paljon ruisleipää ja 
salmiakkia, jotta helpottaa.

Vuoteni Brasiliassa meni 
loistavasti. Kohokohtia olivat 
matkat, joilla pääsin näkemään 
muun muassa Rion, Amazo-
nian ja Salvadorin karnevaa-

lit, sekä pienet hetket, joina 
saatettiin vaikkapa syödä sor-
bettia jäätelöbaarissa rannalla 
vietetyn päivän jälkeen.

Ehkä haastavinta vaih-
tovuodessa on se, että pitää 
sopeutua tosi monenlaisiin 
tilanteisiin. Minulle vaikeinta 
oli tottua elämään vieraan per-
heen kanssa, mutta onneksi 
kohdalleni sattui tosi mukavia 
ja vastaanottavia perheitä ja 
välillemme muodostui lopulta 
tosi hyvä suhde.

Vuosi muutti minua niin, 
että jossain vaiheessa aloin 
samaistua enemmän brasilia-
laisiin kuin suomalaisiin. Ny-
kyään haluan halata ihmisiä 
paljon enemmän ja rakastan 
sitä, kun ympärillä on koko 
ajan rytmiä – siis puhetta, 
musiikkia ja tanssia. Toisaal-
ta en yhtään pitänyt monien 
brasilialaisten tavasta kehittää 
draamaa asiasta kuin asiasta.

Jos jotain vaihdossa opin, 
niin sen, että hetkessä elä-
misestä pitää osata nauttia ja 
kaikki ihmiset tulee hyväksyä 
omanlaisinaan. Lisäksi muis-
tan olla kiitollinen, että sain ti-
laisuuden tehdä tämän matkan 
ja tutustua toiseen kulttuuriin.”

“Ristiinassa asuminen 
opetti arvostamaan pieniä 
asioita”

Marianne Guimarães, 17

“Vaihtovuoden rankin osuus 
on tämä: lähteminen ja hy-
västien jättäminen. Palaan 
kotiin ensi viikon maanan-
taina, enkä tiedä, mitä teen 
Brasiliassa ilman suomalaisia 
ystäviäni ja isäntäperheitäni.  
Toisaalta olen myös iloinen 
nähdessäni brasilialaisen per-
heeni pitkän ajan jälkeen.

Etukäteen kuvittelin muut-
tavani kylmään maahan, jossa 
ihmiset ovat tosi hiljaisia ja 
ujoja. Vuoden jälkeen voin sa-
noa, että vaikka ihmiset ovat 
aluksi vaitonaisia, he kyllä 
näkevät vaivaa pitääkseen kes-
kustelun yllä sellaisen käynnis-
tyttyä. Mitä tulee sääoloihin, 
ei täällä oikeasti ole kauhean 
kylmä. Varsinkin nyt kesällä on 
ollut tosi hyviä ilmoja.

Välillä minusta tuntuu, että 
olisin yksi suomalaisista, sil-
lä huomaan kaipaavani omaa 
tilaa ja hiljaisuutta. Lisäksi 
minusta on tullut suuri sauna-
fani. Toisaalta kaipaan myös 
ihmiskontaktia ja halailua, 
mikä tekee Brasiliaan paluusta 
helpompaa.

Kaltaiselleni suurkaupun-
gin tytölle teki hyvää päätyä 
vuodeksi Ristiinaan. Kun mi-
nulla oli tylsää, otin tavaksi 
viettää aikaa satamassa istus-
kellen. Pienessä kylässä asumi-
nen opetti minua arvostamaan 
pieniä asioita.

Toivon palaavani Suomeen 
ensi keväänä nähdäkseni 
host-siskoni Wanhojen tans-
sit. Sitä ennen tahdon kiittää 
kaikkia ristiinalaisia, etenkin 
Rotary-klubia, perheitäni sekä 
mummoa ja pappaa, heidän 
tuestaan ja kaikesta yhdessä 
kokemastamme. Toivon saava-
ni Brasiliaan pian suomalaisia 
vieraita, joille pääsen esittele-
mään kotimaatani.”

Lotta Tuominen

Vaihto-oppilasvuosi koskettaa ja kasvattaa
Ristiinalaisen Halisen ja brasilialaisen Guimarãesin on aika palata kotiin

Ennen kuin Guimarães muutti vuodeksi Suomeen hän ei ollut koskaan käynyt ulkomailla.

Brasilian lämmön taakseen jättänyt Halinen myy mansikoita 
pitkissä kalsareissa ja villasukissa.
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Opiskelupaikkaa odot-
tava jännittää, miten 
pääsykokeet onnis-

tuivat, pääsenkö läpi. Paljon 
riippuu hakijoiden määrästä 
ja yleisestä tasosta yltääkö tu-
los opiskelupaikan saamiseen. 
Kun tieto saapuu, toinen on 
onnensa kukkuloilla ja toinen 
joutuukin pettymään. Tietoja 
ja soveltumista mitataan tule-
vaa ammattia silmällä pitäen, 
mutta kaiken mahdollisen ar-
vostelu soluttautuu helposti 
myös arkisiin ihmissuhteisiin 
ihan huomaamatta.

Arvioimme toisiamme 
mitä erilaisin perustein. Ul-
konäkö, vaatteet, rentous, 
huumori, musiikkimaku, 
suosio kaveripiirissä ja jopa 
nokkeluus erilaisissa peleissä 
voivat olla nuorten mittoja. Ai-
kuisten maailmassa on toiset 
mitat: taidot, maine, terveys, 
sosiaalisuus, varallisuus, käyt-
täytyminen, pärjääminen työ-

markkinoilla ja omalla alalla, 
tunne-elämän tasapainoisuus 
jne.

Jos mittailemme toisiam-
me, niin mitta kertoo ehkä 
enemmän meistä itsestämme 
kuin henkilöstä, 

jota arvioimme. Useimmi-
ten arvostelu tapahtuu vain 
ajatusten tasolla, mutta joskus 
voi suusta tulla loukkaavia tuo-
mioita toisesta. Sydämen kyl-
lyydestä suu puhuu. Tavalli-
semmin kuulemme tuomioita 
selän takana, mutta toisinaan 
arvostelu isketään suoraan ja 
tarkoituksella haavoittamaan 
lähimmäistä. Arvostelijaa 
kuunnellessa huomaamme 
nopeasti, asettuuko puhuja 
mitattavan yläpuolelle tuoma-
riksi. Jeesus osoittaa seuraajil-
leen tyystin toisenlaista tietä: 
”Olkaa valmiita armahtamaan, 
älkää tuomitko.”

Tuomiovalta kuuluu yksin 
Jumalalle ja siksi tuomitsevalla 

asenteella loukkaamme Juma-
lan kunniaa. Jolla on lempeä 
ja hyvä sydän, hän on ystäväl-
linen lähimmäisiä kohtaan. 
Armahtava kristitty ottaa vil-
pittömästi osaa lähimmäisen 
kohtaloihin - olkoonpa kyse 
sielusta tai ruumiista, omai-
suudesta tai kunniasta. Hän 
puhuu selän takana toisista hy-
vää ja miettii, miten voisi aut-
taa tai mitä tehdä, että tuolla 
toisella olisi parempi olla. Hän 
tekee sen mielellään, hyvästä 
sydämestä.

Mutta hyvää voimme myös 
tehdä, jotta saisimme itselle sa-
malla mitalla takaisin. Laskel-
mointi näyttää meistä oikeu-
denmukaiselta. Ajattelemme, 
että on ihan oikein suuttua, 
ellei toinen vastavuoroisesti 
auta, tee osaansa tai edes kiitä. 
Jälleen Jeesus osoittaa kristi-
tylle toisen tien. Hän asettaa 
Taivaallisen Isän meille esi-
kuvaksi. Olkaa Isänne lapsia!  

Rakastakaa vihollisianne! An-
takaa anteeksi ja päästäkää va-
paaksi ilman ehtoja! 

”Vapaaksi päästäminen” 
kreikan kielessä tarkoittaa 
alkuperäisesti veloista, sai-
raudesta tai vankilasta vapaut-
tamista. Jeesuksen puheessa 
se tarkoittaa vapauttavan tuo-
mion lausumista eli armah-
tamista. Sanan aikamuoto 
osoittaa jatkuvaa, koko ajan 
tapahtuvaa armahtamisen 
asennetta. ”Olet kyllä rikkonut 
minua vastaan, mutta annan 
anteeksi - hyväksyn sinut juu-
ri tuollaisena, epätäydellisenä 
ja erehtyvänä itsenäsi.” Jeesus 
tuli vastukseksi meidän ar-
mottomuuteemme. Hän antaa 
kivisydämen tilalle sykkivän 
ja tuntevan sydämen. Kun ko-
emme itse hyväksytyksi tule-
misen, pystymme kohtaamaan 
toiset oikealla asenteella.

Asenne ratkaisee

Heinänteko oli näihin aikoi-
hin kuumimmillaan myös 
kesällä 1959, jolloin Viljo, 
Annikki ja Anna-Liisa Mati-
lainen sekä Onni Montonen 
viettivät kahvitaukoa pellol-
la Taipaleen kylässä. 
Kuva: Antero Matilainen

Välillä
Välillä aurinko lepää
se pyytää pilviltä suojaa
Se kerää voimia
loistaaksen taas, jakaakseen lämpöä
meille vaativille ihmisille
Emmehän mekään aina jaksa
olla aurinkoisia
valoa ja lämpöä antavia
Vaan vedämme varjon suojaksemme 
osana luontoa.

Pirkko Janhonen

Kaupassa  
ei rupatella, 
puskaradiossa kyllä

Tahdon omistaa tämän pääkirjoituksen par-
haalle juttuvinkkilähteelle, jota voisin toi-
voa – Facebook-ryhmälle nimeltä Ristiinan 

alueen puskaradiolle. Viime viikolla luin ryhmästä 
muun muassa pehmomiekkailutapahtumasta, As-
tuvansalmella tehdystä ilkivallasta sekä Lavis-jump-
patunneista ja kas, yhtäkkiä juttuideoita olikin koko 
lehden tarpeiksi.

Mielestäni on ihan mahtavaa, että koko kylällä 
on yhteinen keskustelupalsta, jossa voi huudella 
kadonneiden koirien tai pyörien perään, tiedustella 
yritysten aukioloaikoja tai kysellä vaikkapa Ristii-
nan parhaiden pitsojen perään. 68 tykkäystä keräsi 
myös kuukaudentakainen julkaisu, jossa ihmeteltiin 
ja ihasteltiin Parkkilantien väliaikaisia liikennevaloja. 
”Metroa odotellessa,” joku kommentoi.

Kesän alussa muutama työpaikkaa vaille jäänyt 
koululainen hankki hanttihommia tai jopa oikean 
kesätyönkin puskaradion kautta. Lisäksi olen näh-
nyt ryhmässä myytävän kaikkea ihonhoitotuotteis-
ta hevosenlantaan.

Ryhmä osoittaa, että vaikka kadulla tai kauppa-
jonossa rupattelu ei aina luonnistu vaitonaiselta 
suomalaiselta, löytyy meiltäkin huumoria, mieli-
piteitä ja intoa auttaa. Jonkun täytyy vain kehdata 
kysyä, mutta sekin vaikuttaisi olevan helpompaa 
näppäimistön välityksellä.

Ruudun takaa voi toki olla helppo huudella myös 
ilkeyksiä, jotka jäisivät kasvokkain sanomatta. Jo-
kaisen tulisi kuitenkin muistaa, että netikettiä tulee 
noudattaa sivustolla kuin sivustolla, sekä se, ettei 
Ristiina nyt niin kovin suuri pitäjä ole – Facebook-
riitapukarit saattavat siis hyvinkin sattua peräkkäin 
siinä kassajonossa, jossa tavallisesti hymyiltäisiin 
kohteliaasti ja hiljaa.
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Unkarin ja Osmanien 
valtakunnan vasal-
liliittoa, Valakiaa, 

hallitsi 1400-luvun puolivä-
lin paikkeilla julma Vlad III. 
Myös Vlad Seivästäjäksi kut-
suttu hallitsija sai lisänimensä 
murhattuaan kokonaisen juh-
laseurueen seivästämällä hei-
dät ja asetettuaan seipäät sitten 
kansan nähtäväksi.

Hotelli Heimarin piha-
piirissä hypättiin viime vii-
konloppuna Vlad Seivästäjän 
hallitsemaan Valakiaan, jossa 
keskenään taistelivat Unkari, 
Moldova, Draculesti, Danesti, 
Transylvanian Saksit sekä Ot-
tomaanit. Kaikki kuusi armei-
jaa koostuivat pehmoasehar-
rastajista eli boffaajista, jotka 
taistelivat Heimarissa jokavuo-

tisen Sotahuuto-turnauksen 
merkeissä.

Ensi kertaa Mikkelissä 
järjestetty tapahtuma kokosi 
järjestäjien arvion mukaan yh-
teen peräti 650 boffaajaa. Ar-
meijat koostuivat yksittäisistä 
taistelijoista sekä joukkueista, 
jotka harrastavat boffausta ak-
tiivisesti eri puolilla Suomea.

 – Pehmoasetapahtumas-

sa taistelijat taistelevat muun 
muassa miekoilla, kilvillä, 
keihäillä ja jousilla. Se on mo-
nipuolista urheilua ja samalla 
tosi yhteisöllistä, kertoi tapah-
tuman skenaariovastaava Kat-
ja Pessi. Skenaariovastaavan 
tehtäviin kuului taisteluiden 
suunnittelu, armeijoiden ryh-
mittely sekä taisteluiden tuo-
marointi.

Sotahuuto-turnauksessa 
boffauksen fyysistä puolta vä-
ritetään historiallisella viiteke-
hyksellä, joka näkyy esimer-
kiksi taistelujen teemoissa ja 
armeijoiden aseissa ja asuvalin-
noissa. Taisteluiden välissä ar-
meijoiden johtajat näyttelevät 
historiallisia kohtauksia, jotka 
auttavat osallistujia seuraamaan 
viitekehyksen tarinaa.

Mieleinen 
massatapahtuma

Turnauksen voittajaksi nousi 
Tapani III Suuren luotsaama 
Moldovan armeija. Sunnun-
taina kotiin suuntasi joukko 
väsyneitä mutta onnellisia 
taistelijoita, jotka ainakin Pes-
sin saaman palautteen mukaan 
olivat tyytyväisiä viikonlopun 
kulkuun.

– Toistaiseksi on tullut hir-
veän vähän negatiivista palau-
tetta, Pessi sanoo. – Heimari 
sai kiitosta erityisesti ruokai-
luista ja leirintämaastosta.

Heimarin yrittäjä Jaana 
Oravalla oli vastaavasti hyvää 
sanottavaa taistelijoista, jotka 
vaikuttivat hänet kohteliai-
suudellaan. Oravaa ihmetytti 
myös boffaus itsessään, sillä 
ennen Sotahuudon järjestäjien 
yhteydenottoa laji oli hänelle 
uppo-outo.

– Viime kesänä tuli kaveri 
katselemaan paikkoja ja ky-
selemään, olisiko Sotahuuto 
mahdollista järjestää Heima-
rissa, ja siitä se lähti. Minähän 
innostun kaikista tällaisista 
massatapahtumista ihan älyt-
tömästi, ja myös lähimetsien ja 
-peltojen omistajat olivat myö-
tämielisiä, Orava kertoi.

Vaikka ruokailujen järjes-
täminen sadoille ihmisille piti 
hotellin väen kiireisenä, ehti 
Orava itsekin seuraamaan yhtä 
taistelua. Jos pitkät seinäät ja 
painavat haarniskat eivät oli-
si näyttäneet Oravan silmään 
niin raskailta, olisi hän saat-
tanut vaikka innostua itsekin 
testaamaan lajia.

– Jos olisin kaksikymppi-
nen, niin varmasti innostuisin 
tuosta!

Lotta Tuominen

Heimarissa kaikui Sotahuuto
Hotellin pihalla taisteltiin Valakian herruudesta

Katja Pessin mukaan  
boffausta ei voi rinnastaa 
esimerkiksi roolipelaami-
seen, sillä pääpaino on ur-
heilussa. Sotahuuto-tapah-
tuma järjestetään joka vuosi 
eri kaupungissa.   
Kuva: Jaana Orava

Astuvansalmen kallio-
maalaukset nousivat 
otsikoihin jälleen vii-

me viikolla, jolloin matkailijat 
huomasivat muinaisten maala-
usten viereen ilmestyneen ny-
kytaiteen. Kuten viime kesänä, 
myös tällä kertaa joku oli har-
joittanut maalauksien ympä-
ristössä ilkivaltaa ja töhertänyt 
hävyttömyyksiä aivan maala-
usten viereen.

Töherrykset huomasi en-
simmäisenä matkailijaryhmä, 
joka oli liikenteessä Saimaan 
Saaristo- ja Veneilypalvelut 
Oy:n yrittäjän Harri Kerke-
län kanssa. Kerkelä kommen-
toi asiaa tuolloin Iltalehdelle ja 
kertoi, että töherrykset löytyi-
vät kalliomaalausten ja kielek-
keen alapuolelta.

Tuolloin Kerkelä ei osan-
nut vielä sanoa, oliko jäljet 
tehty liidulla vai raaputtaen. 
Toissapäivänä hän kertoi Ris-
tiinalaiselle tunnustelleensa 
kädellä, että kuviot oli raavittu 

kallion pintaan toisella kivellä. 
Sateisen alkuviikon ansiosta 
töherrykset ovat jo katoamaan 
päin.

– Nyt on tainnut luonto 
tehdä tehtävänsä tai joku on 
käynyt pesemässä jäljet. Nämä 
ovat juuri sellaisessa paikassa, 
että kun kallio itkee, vesi valuu 
piirustusten päälle.

Kerkelän asiakkaissa raa-
pustukset ovat aiheuttaneet 
sekä paheksuntaa että huvitus-
ta. Museovirasto sen sijaan tut-
kii tällä viikolla, onko muinais-
muistolain alaisiin maalauksiin 
kohdistuneesta ilkivallasta 
syytä tehdä rikosilmoitusta.

Kalliomaalaukset joutui-
vat ilkivallan kohteeksi myös 
kesäkuussa 2018, jolloin kalli-
oon oli raaputettu tekstiä. Esi-
historiallisia kalliomaalauksia 
pidetään hyvin uhanalaisena 
kulttuurikohteena.

Lotta Tuominen

Kalliomaalauksia 
töhrittiin kivellä 
raaputtaen

Heinäkuun kelit ovat 
olleet koleat, mutta 
ainakin lauantaina 

Sataman Valoissa tunnelma 
lämpiää korkeisiin lukemiin, 
kun tarjolla on vahvasti ris-
tiinalaistaustaisten metalli-
bändien Dyecrestin ja Puri-
fiedin keikat. Bändit tekivät 
yhteiskeikan jo pääsiäisen ai-
kaan Mikkelissä Wilhelmis-
sä, ja nyt seurataan samoilla  
jäljillä.

– Tunnelma oli silloin Pää-
siäisenä loistava, ja sitä se on 
ihan varmasti tälläkin kertaa. 
Edellisen kerran me ollaan 
soitettu Ristiinassa vuonna 
2013, eli johan se on aikakin 
palata kotikentälle! hehkut-
taa Dyecrestin toinen kitaristi 
Matti Pasanen.

Dyecrest julkaisi kolman-
nen albuminsa – 13 vuo-
den julkaisutauon jälkeen 
– hieman reilu vuosi sitten.  

Are You Not Entertained? nä-
ki päivänvalon toukokuussa 
2018, ja albumi oli muun mu-
assa fyysisten levyjen myyn-
nissä sen julkaisuviikolla Suo-
men virallisella listalla sijalla 
seitsemän. Tuorein julkaisu 
Dyecrestiltä on tämän vuo-
den helmikuussa julkaistu EP 
The Stage Is Set, joka sisälsi jo 
edellä mainitulla albumilla 
kuullun nimikkobiisin lisäksi 
yhden uuden biisin sekä en-

nen julkaisemattomia versioi-
ta, esimerkiksi paljon kiitosta 
keränneen akustisen version 
kappaleesta Winterblood.

Kitaristi Pasasen lisäksi 
Dyecrestissä musisoivat Mikael 
Salo (laulu), Pirkka Ohlis (ko-
skettimet), Jukka Matilainen 
(basso), Henri Arola (kitara) 
ja Niko Takala (rummut).

Purified on pykälää nuo-
rempien ristiinalaisten metal-
limiesten bändi, jolla silläkin 
on jo kuitenkin kilometrejä 
takanaan, onhan bändin en-
simmäinen ”virallinen” jul-
kaisukin (In Stasis) ehtinyt jo 
kuuden vuoden ikään. Puri-
fiedin uusin julkaisu on Dy-
ecrestin tapaan tältä keväältä, 
kun (tämänkertaiseen keikka-
paikkaan osuvasti nimetty…) 
Harbor Lights –EP tuli ulos 
kevättalvella. Purifiedissa soit-
tavat Eetu Kakkonen (laulu), 
Aleksi Paasonen (rummut), 
Pietu Nykänen (kitara), Lau-
ri Rapo (koskettimet), Eetu 
Ripatti (basso) ja Juuso Mat-
tila (kitara).

Dyecrest ja Purified Sataman 
Valoissa (Brahentie 16, Ristii-
na) la 13.7. Liput 10 €. 
Showtime klo 22.

Ristiinalaisen metallin ilta Satkussa lauantaina

Lauantaina Satkussa jyrähtää metalli, kun ristiinalaislähtöiset bändit esiintyvät. 
Kuvassa olevan Dyecrestin lisäksi lavalle nousee Purified.  Kuva: Havuja / Tommi Kirvesniemi
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Jos minulla olisi hattu pääs-
sä, ottaisin sen nyt pois, 
sanoo Matti Puhakka 

avatessaan oven varastoon, 
josta löytyy hänen sotaesi-
nekokoelmansa. Näky on 
vaikuttava; seinille, pöydille, 
henkareihin ja hyllyille asete-
tut esineet ovat nähneet niin 
paljon elämää, että jos ne osai-
sivat puhua, täydentyisi maa-
ilman sotakirjallisuus ainakin 
sadalla uudella teoksella.

Sotilaiden takit tunnistaa 
maatunnuksista, sotilasarvo-
merkeistä ja vuosiluvuista. 
Naulakossa roikkuu muun mu-
assa Suomen kaartin univormu 
1840–50-luvulta, venäläisen 
tarkka-ampujan haalari kas-
vomaskeineen, Natsi-Saksan 
upseerikoululaisen takki ja ka-
nadalaisen sotilaspoliisin asu. 
Pöydältä löytyvät esimerkiksi 
suomalaisten ja venäläisten 
kuulustelusanakirjat, juutalais-
ten keskitysleireillä käyttämää 

rahaa, tykinammuksen sirpale 
sekä sotavangeille tarkoitettu, 
venäjänkielinen Raamattu.

– Näitä painettiin paljon 
muttei lopulta jaettu vangeille, 
sillä he repivät sivut irti ja teki-
vät niistä sätkäpapereita, Pu-
hakka kommentoi Raamattua.

Kaikista eniten tunnear-
voa Puhakalle on koivupuusta 
vuollulla, venäläisellä tuhka-
kupilla, joka nököttää pöydäl-
lä kokardien ja rintamerkkien 
ympäröimänä. Myös tuhka-
kuppiin on kiinnitetty erilaisia 
pinssejä, kuten kuva Stalinista, 
sotilasakatemian tunnus sekä 
partisaanikoulun merkki, josta 
löytyy vuosiluku 1923.

Jäljellä sotavammat ja 
tuhkakuppi

Suomalainen sotilas löysi tuh-
kakupin karjalaisen punaup-
seerikoulun päivystäjän pöy-
dältä ja nappasi sen taskuunsa 
Suomen edetessä itärintamal-

la. Vuosikymmeniä myöhem-
min mies vietti viimeisiä hetki-
ään Kyyhkylän invalidikodissa 
ja kutsui Puhakan luokseen.

Puhakka löysi invalidi-
kodista kuulovammaisen, 
halvaantuneen miehen, joka 
piteli tuhkakuppia sodan run-
telemassa kädessään.

– Mies sanoi minulle: “Pidä 
tämä muistona. Minulla ei ole 
vaimoa tai perhettä, minulla 
ei ole mitään muuta kuin sota-
vammat ja tämä tuhkakuppi.”

60-luvulla alkunsa saanut 
kokoelma on kasvanut ny-
kyisiin mittoihinsa monien 
vastaavien tarinoiden myötä. 
Osa esineistä on ajautunut 
Ristiinaan niinkin kaukaa kuin 
rapakontakaisesta Pohjois-
Amerikasta.

– Veteraanit tietävät, että 
minä kerään näitä tavaroita. 
He antavat ne mieluummin 
minulle kuin ottavat riskin, 
että ne päätyvät kaatopaikalle.

Toisinaan Puhakka on 
myös pyytänyt edesmenneen 
veteraanin omaisilta lupaa 
vilkaista tämän jäämistöä en-
nen kuin siitä hankkiudutaan 
eroon. Tavaroiden joukosta on 
usein löytynyt sotamuistoja, 
joita omaiset eivät ole tunnis-
taneet tai osanneet arvostaa.

Puhakka onkin tyytyväi-
nen, että hän aloitti keräilyn 
silloin, kun sodasta oli kulunut 
vasta parikymmentä vuotta. 
Jos tavaroiden haalimisen 
aloittaisi nyt, olisi auttamatto-
masti myöhässä. Sotamuistot 
on raivattu hyllyiltä ja takan-
reunuksilta.

Arvo veteraanien 
uhrauksille

Puhakalla on kokoelmansa 
suhteen periaatteita, joista 
hän pitää tiukasti kiinni. Ta-
varoiden on oltava alkuperäi-
siä – torilta hankittuja, viiden 
euron venäläiskokardeja hän 
ei huoli – eikä niiden jälleen-
myynti tule kysymykseen, 
vaikka esimerkiksi Signal-aika-
kauslehden numeroilla tienaisi 
helposti 50 euroa kappaleelta. 
Puhakka tahtoo sekä kunnioit-
taa veteraanien toivetta tava-
roiden säilymisestä että estää 
niiden väärinkäytön. Esimer-
kiksi menneiden vuosikym-
menten poliisiunivormuilla 
voisi helposti höynäyttää ih-
misiä.

Kokoelmasta pääsevät silti 
nauttimaan muutkin kuin Pu-
hakka itse. Kiinnostuneiden 

ei tarvitse kuin soittaa hänelle, 
ja hän kutsuu ihmiset mielel-
lään kierrokselle vaikuttavaan 
yksityismuseoonsa. Lisäksi 
kokoelman aarteita on lähiai-
koina nähtävillä muun muassa 
Herkkujen yö -tapahtumassa 
Lahnaniemellä sekä Ristiinan 
kesäteatterin Elias, rakastettuni 
-näytelmän mainoskuvissa.

Puhakalle sotaesineiden 
keräily on ennen kaikkea har-
rastus, jolla hän osoittaa kun-
nioituksensa sotilaita kohtaan. 
Ei vain suomalaisia, vaan kaik-
kia.

– Sotilaat ovat sotilaita, 
olivat he minkä maalaisia ta-
hansa. On eri asia, miten heitä 
johdetaan, mutta minä annan 
heille arvon.

Lotta Tuominen

Nöyränä sotamuistojen edessä
Matti Puhakka on kerännyt sotaesineitä 50 vuoden ajan

Rintamerkein koristeltu tuhkakuppi on Puhakalle kokoelman 
tärkein esine.

Venäläisessä kuulustelusa-
nakirjassa suomenkielinen 
lausahdus on kirjoitettu 
myös kyrillisin kirjaimin lau-
sumisen helpottamiseksi. Pu-
hakalta löytyy myös suoma-
lainen kuulustelusanakirja.

Puhakka on arvellut kokoelmansa kattavan noin 3000 esinettä. Mistään ei ole tarkoitus luopua, vaan esineet siirtyvät tulevai-
suudessa Puhakan pojalle.

V anha sotakoulu, tule-
va pitäjäntalo ja ris-
tiinalaisyhdistysten 

yhteistyöstä syntynyt projekti, 
avaa ovensa 

yleisölle huomenna perjan-
taina. Kyseessä on ensimmäi-
nen kerta, kun ulkopuoliset 
pääsevät ihastelemaan remon-
tin tuloksia.

Huimista edistysaskelista 
huolimatta vieraita ei odota 
käyttövalmis kylätalo, vaan 
tehtävää riittää vielä moneksi 
vuodeksi. Viimeisimpänä tal-
koolaiset asensivat taloon vä-
liaikaisen lattian, jotta vieraili-
jat eivät joutuisi tutustumaan 

projektiin valtavasta montusta 
käsin. Kunnostuksessa otetaan 
huomioon kaikki mahdollinen 
sotakoulun historiasta raken-
nusalan oppeihin, jotta työn-
jälki olisi moitteetonta vielä 
vuosien päästä.

– Kaikki tietämys, mikä 
hirsitalojen rakentamisesta on, 
on käytetty. Remontin jälkeen 
talon pitäisi säilyä seuraavat 
200 vuotta, vakuuttaa Pentti 
Nuutilainen, yksi vapaaehtoi-
sista Remontti-Reiskoista.

Avoimien ovien päivänä 
yleisölle järjestetään opastet-
tuja kierroksia, joiden aikana 
Jouko Nousiainen kertaa 

vuonna 1739 pystytetyn ra-
kennuksen vaiheita ja käyttö-
historiaa. Kierroksen aikana 
selviää muun muassa se, miten 
sotakoulun toimintaan vaikut-
ti Suomen siirtyminen Ruot-
sin vallan alta Venäjän suur-
ruhtinaskunnaksi tai miksi 
rakennus sijaitsee tänä päivänä 
parinsadan metrin päässä alku-
peräiseltä paikaltaan.

Sotakoulun avoimet ovet  
12. heinäkuuta kello 12–16.  
Vapaa pääsy.

Lotta Tuominen

Opastetuilla kierroksilla raotetaan sotakoulun historiaa

Sotakoulu-
projektissa ovat 
aktiivisesta mukana 
muun muassa 
Ristiina-seura, 
Ristiinan pursiseura 
sekä Ristiinan 
reserviläisjärjestöt, 
jotka käynnistivät 
urakan jo 
keväällä 2015. 
Viime keskiviikon 
talkoissa ahersivat 
muun muassa 
Soini Siiskonen (vas.) 
ja Matti Puhakka.
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Raijan Aitan pellava-
tuotteissa näkyy pai-
kallisuus: kuoseissa 

vilisevät muikut ja kalliomaa-
laukset, ja vaatteiden, pyyh-
keiden sekä keittiöliinojen 
kaavat ja mallit ovat hioutu-
neet vuosikymmenten aikana 
asiakaskunnan toiveiden mu-
kaisiksi. Kauppiailla on myös 
ollut aikaa syventää materiaa-
litietämystään aina 70-luvulta 
lähtien, jolloin vastaperus-
tetun putiikin raaka-ainekin 
saatiin Raija Mustosen omil-
ta pelloilta.

Nykyään pellavanviljely on 
Suomessa olematonta ja Euroo-
passakin hyvin vähäistä, kertoo 
Mustosen tytär ja Raijan Aitan 
nykyinen yrittäjä Katariina 
Turman. Nykyään suurin osa 
pellavakuidusta saadaan Aasi-
asta. Raijan Aitan tapauksessa 
kuidun ostaa alihankkija, joka 
valmistaa tuotteet Liettuassa ja 
toimittaa valmiit tuotteet sitten 
Suomeen.

Pitkään kestänyt yhteistyö 
ja lähes vuosittaiset vierailut 
Liettuaan ovat luoneet syvään 
luottamuksen yritysten vä-

lille, kertoo Turman. Pienen 
alihankkijan ansiosta Raijan 
Aitan pellavatuotteet ovat 
edullisia mutta hyvissä oloissa 
valmistettuja.

– Palkkataso on halvempi ja 
työolot eivät aivan vastaa Suo-
mea, mutta ihan hyvissä olois-
sa he, aikuiset ihmiset, tekevät 
töitä sielläkin.

Luonnonmateriaali 
viehättää
Eettisyyden lisäksi Raijan Ai-
tassa kuulutetaan ympäristöys-
tävällisyyden perään. Pellavan 
viljely ei vaadi keinotekoisia 
lannoitteita tai keinokastelua, 
ja loppuun kulutetun vaatteen 
voi vaikkapa polttaa tai kom-
postoida. Lisäksi luonnonma-
teriaali on miellyttävä ja viileä 
päällä eikä hiosta lainkaan.

– Kangas on kovaa ja jäyk-
kää, joten se ei likaannu yhtä 
helposti kuin vaikkapa poly-
esteri, jota on pestävä melkein 
päivittäin. Tällaistakin ryp-
pyistä paitaa voi pitää päivä-
kausia yllä, nauraa Turman. 
– Tällä hetkellä keskustellaan 
paljon myös mikromuovista, 
jota irtoaa esimerkiksi fleece-
pyyhkeistä. Pellavasta ei.

Turman muistuttaa, että 
vaikka monet kuvittelevat pel-
lavan olevan erittäin kestävä 
materiaali, se häviää todelli-
suudessa tekokuiduille. Pella-
vatuotteita ei kannata säilyttää 
pitkiä aikoja laskostettuna, 
sillä taittuneet kuidut saattavat 
katketa.

Raijan Aitan pellavaputiik-
ki toimii kesäaikaan yrityksen 
marjatilan ja mökkivuok-
rauspalvelujen yhteydessä. 
Vuoden ympäri tuotteita voi 
hankkia verkkokaupasta. Pie-
nen yrityksen voi olla vaikea 
päästä esille internetissä, jossa 
verkkokauppojen jättiläiset 
houkuttelevat asiakkaita tun-
netuilla merkeillä, nopealla 

toimituksella ja suurilla kam-
panjoilla, mutta Turman us-
koo Raijan Aitankin löytäneen 
omat, uskolliset kävijänsä.

– Kyllähän meidän asiak-
kaamme ovat yleensä sellaisia, 
jotka ajattelevat ympäristöä tai 
haluavat ostaa jotain paikallis-
ta.

Lotta Tuominen

Pellavavaatteita paikalliseen tapaan
Raijan Aitalla arvostetaan eettisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä

Valmiiden vaatteiden lisäksi Raijan Aitan valikoimista löytyy 
lankoja ja kankaita.

Turman on innoissaan uudesta kalliomaalausprintistä, jonka 
nimi on Astuvansalmen esimerkit. Kuosi suunniteltiin ja toteu-
tettiin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Kuului omiin kiin-
nostuksenkohteisiin 
sitten kunnallispo-

litiikka tai sotahistoria, farssi 
tai nyyhkytarinat, löytyy te-
atterinystäville ohjelmistoa 
tulevana viikonloppuna. Lin-
nankorvalla ensi-iltansa saa 
Tuuvateatterin kantaesitys 
Elias, rakastettuni, jonka näy-
tökset jatkuvat elokuun ensim-
mäiseen päivään saakka. Sen 
sijaan Saimaan demokraattinen 
tasavalta -näytelmä nähdään 
Ristiinassa ainoastaan lauan-
taina, jonka jälkeen Saimaan 
teatterin työryhmä jatkaa kier-
tuettaan ympäri Saimaan.

Viime kuukausina Elias, 
rakastettuni on ollut esillä 
monessa paikkaa Radio Mik-
kelin lähetyksestä aina Savon 
matkailuoppaaseen ja Seura-
lehden menovinkkipalstalle. 
Vimmainen markkinointi nä-
kyy myös kesän lipputuloissa, 
sillä useampi näytös on jo lop-
puunmyyty.

Näytelmä on Tuuvateat-
terin puheenjohtaja Tanja 
Puustinen-Kiljusen kirjoitta-
ma ja perustuu hänen isoenon-
sa Elias Siitarin kirjoittamiin 
kirjeisiin, joita hän lähetti rin-
tamalta rakkaalle Sylvilleen 
jatkosodan aikana.

– Kirjailijana herkistyn 
ajatuksesta, että Eliaksen kal-
tainen hiljainen runopoika 
saa nyt kasvot, kertoo Puus-
tinen-Kiljunen. – Tämä on 
ennen kaikkea rakkaustarina, 
joten sota-aihetta ei kannata 
säikähtää. Toki Linnakorvalla 
tykit kumisevat ja lentoko-
neet surisevat, mutta sehän 
kuuluu asiaan.

Rakkaudesta kotiseutuun

Saimaan demokraattinen ta-
savalta käsittelee puolestaan 
2010-luvun suurta draamaa eli 
Heinäveden kaivoshanketta. 
Näytelmän tarkoitus on 
sekä naurattaa että herättää 
ajatuksia siitä, mikä on nyky-
demokratian tila ja kuinka sitä 
toteutetaan. Teoksen ohjaaja 

ja päädramaturgi Piia Peltola 
lupaa viihdyttävän esityksen 
niin heille, jotka avaavat televi-
sion joka aamu kello 9 kuullak-
seen Ylen aamu-uutiset, kuin 
heillekin, jotka eivät ymmärrä 
kaivoshankkeista tai demokra-
tiasta tuon taivaallista mutta 
pitävät hyvästä teatterista.

Oikeastaan näytelmästä 
nauttimiseen vaaditaan vain 
ripaus kotiseuturakkautta, kä-
sitteleehän tarina vahvasti Jär-
vi-Suomen maisema-alueen 
arvoa. Vaikka koko Saimaan 
teatterin työryhmä koostuu 
tällä hetkellä Helsingissä asu-
vista, nuorista näyttelijöistä, 
on heillä kaikilla erityinen 
suhde Saimaaseen. Juuri siksi 
he siirtyvät koko kiertueensa 
ajan esityspaikkakunnalta toi-
selle vettä pitkin seilaten.

Saimaan demokraattinen 
tasavalta Himalansaaren 
seurojentalo Koivulassa 13. 
heinäkuuta kello 15 ja kello 19. 
Lippuvaraukset osoitteessa sai-
maanteatteri.fi. 
Elias, rakastettuni ensi-illassa 
Linnakorvan kesäteatterilla 14. 
heinäkuuta kello 15.00. Liput 
ja muut näytösajat osoitteessa 
nettilippu.fi.

Lotta Tuominen

Ensi viikonloppu on omistettu teatterille
Kirkonkylällä paikallinen kantaesitys, Himalansaaressa teatterikiertue

Jonnakaisa Risto (vas.), Pietu Wikström ja Janna Räsänen se-
kä muu Saimaan Teatterin porukka matkaa Pohjois-Savosta 
Etelä-Karjalaan m/s Lola3 -laivalla ja esiintyy matkalla 15 
kunnassa.

Elias Siitari oli juvalainen mies, joka katosi jatkosodassa. 
Näytelmässä häntä esittää Vesa Partanen (kuvassa etualalla).



Ristiinalainen  torstaina  heinäkuun 11.  päivänä 20196

 

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

.  Jalkahoitoa     .  Myös koti- ja laitoskäynnit   

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

Kitereentie 11
52300 Ristiina
(015) 455 333

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

0500	293967	
0500	948604

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

Kuljetus- ja Konetyö ViitiKKa

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

Vuokraus palvelut:
• Perävaunut
• Venetrailerit
• Hakkuri
• Tekstiilipesuri

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

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

RISTIINAN 
KUKKA

015 455 440

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

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

.  Vikadiagnosoinnit monimerkkitesterillä
Valtuutettu huolto: 

Mercury, Mercruiser, Mariner, 
Husqvarna, Jonsered

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

PARTURI-
KAMPAAMO

Merja 

  Marjava

Brahentie 42 (Vossikan seinänaapuri)

015 455 022

Tervetuloa!

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

RISTIINAN 
FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS

Brahentie 10
Ristiina
ma-pe 9-16

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

Ristiinan
Parturi-
kampaamo

H A I R  B Y  J E N N I

Muutamme uusiin tiloihin!

1.9.2017 alkaen meidät löytää
uudella ilmeellä osoitteesta

Brahentie 16. Kesän palvelemme
normaalisti Mäkitiellä!

Jenni & Henna

ristiinanparturikampaamo.com        
015 455 882

Brahentie 16
015 455 882
Auki sop. mukaan

PESULA ja SIIVOUS

MATKAHUOLTOASIAMIES

VILLI APILA
040 7074 107

040 620 8783
Brahentie 52
Ma-pe 9-17

Autokorjaamo- 
maalaamo

MARKKU HEIKKILÄ
• Huollot 

• Moottori- ja peltikorjaukset 
• Ruostevaurioiden korjaukset 

• Hiekkapuhallus Maalaus 
• Rengastyöt  Myös raskaskalusto

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

ASIANAJOTOIMISTO
KUUKKA & TIAINEN OY

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

Tavattavissa Ristiinassa
Puh. 050 375 3118

markku.toukkari@kuukka-tiainen.fi

Saila Valkonen
lähihoitaja/koulutettu hieroja 

palvelusetelituottaja
Brahentie 42, Ristiina 

p. 040 561 3104

ALANGON
autokorityö

 Ristiina  ja Mäntyharju                www.autokorityo.fi   

Jani Alanko                     
040 732 6788

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

Ristiina Brahentie 34 
044 7373 551

Mikkeli Vuorikatu 11 
0400 507 623

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

Ristiinan apteekki
Ristiinan apteekki

Suomenniemen 
sivuapteekki

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

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

ristiinanapteekki.fi

0500 173 370     ma-pe 8-16   la 9-13

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

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

Lue lehti myös verkossa www.ristiinalainen.fi
Paperilehden tilaajille Ristiinalaisen  
näköislehti  on maksuton.
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r av i n t o l at r av i n t o l at

s e u r at  t o i m i vat
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ta pa h t u m i a

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 11.7.  Floridanleike  L, Italianpata  L,  Tomaattikeitto  L,G
Pe 12.7.  Juustoinen leike L 

Kanarisotto L,G, Kaalikeitto  L,G
La   13.7.   Suljettu  
Su 14.7. Saaran porsaanleike  L 

Jauhelihapasta  L,  Parsakaalikeitto  L,G 
Ma 15.7. Wieninleike  L 

Värikäs pastavuoka  L,  Makkarakeitto  L,G,M
Ti 16.7. Jauhelihapyörykät  L,G   

Lohi-riisipaistos  L,G,   Kukkakaalikeitto  L,G  
Ke 17.7. Talonpojanleike  L 

Sieni-kasvisrisotto  L,G,  Lihakeitto  L,G,M 
To 18.7. Auraleike  L 

Meksikonpata  L,G,M,  Kasvissosekeitto  L,G

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
Su 14.7. klo 10 Messu kirkossa.  
Rossi, Nousiainen. Kahvit
Ke 17.7. klo 18 Himalansaari-Surnoin yhteislauluilta 
Himalansaaren kyläkirkossa

Kuolleet
Veikko Olavi Immonen 82 v.

Seurat toimivat -palstalla julkaistaan maksuttomasti seurojen 
ja yhdistysten sisäisistä tapahtumista kertovia tiedotuksia. 

Ei kuitenkaan kaupallisia eikä vuosikokousilmoituksia.

su 14.7.

Taikakuu

18-22.30

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

Järjestäjä:

Liput 13€

Majoitus Löydön Kartanossa

su 21.7. Yölintu ja Reeta & Lumo 

m y y tävä n ä

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla 
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

Dyecrest
with Purified

la 13.7. 
Showtime 22

Brahentie 16,    Ristiina

Liput 10,-

Riihikirkkoseurat 
Parikanniemessä 17.7. klo 18.00
Mukana Erkki Makkonen 
ja Hannu Tolvanen
      Tervetuloa!

Varastopalo 
aiheutti puolen 
miljoonan euron 
vahingot

K urvilantien var-
ressa Sydänmaalla 
paloi heinäkuun 

6. päivän aamuna 280 neliö-
metrin kokoinen varastohalli.  
Täysin tuhoutuneen raken-
nuksen lisäksi palossa tuhou-
tuivat traktori, henkilöauto 
sekä iso määrä erilaisia konei-
ta ja laitteita. 

Viereinen, noin 300 neliö-
metrin kokoinen halli saatiin 
suojattua, kun hallin ulko-
seinä oli jo lämmöstä hilseil-
lyt. Lisäksi saatiin suojattua 
palaneessa varastossa olleet 
200-litraiset öljytynnyrit sekä 
6000 litraa polttoöljyä.

Ristiinan palomestari 
Pekka Valtonen kertoi tiis-
taina, että Etelä-Savon pe-
lastuslaitos jatkaa yhä palon 
syttymissyyn selvittämistä ja 
vahinkojen arviointia. Palon 
uskotaan levinneen varastoon 
ulkona olleesta traktorista, ja 
vahinkojen arvioidaan liikku-
van puolen miljoonan euron 
tietämillä.

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  15.7. - 2 1.7.

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 Kukkakaalisosekeitto l,g, Pekoni-perunapaistos l,g, Possun 
suikalekastike l,g. Keitetyt perunat, uuniporkkanat.  Mansikkakiisseli

Ti Koskenlaskijan kalakeitto l,g, Jauheliha-perunalaatikko l,g, 
Kaalikääryleet m,g. Keitetyt perunat, vihannesmix. Raparperikiisseli

Ke Vihreä kasvissosekeitto l,g, Aurasilakat l,g, Tuhti jauhelihakastike l,g. 
Keitetyt perunat, pasta, aurinkovihannekset. Herukkakiisseli

To Hernekeitto m,g, Tonnikalalasagne l,  Nakkikastike l,g.  
Keitetyt perunat, kasvikset.  Vattukiisseli 

Pe Bataattikeitto l,g, Hapan-imeläpossu m,g, Broilerkastike l,g.  
Riisi, keitetyt perunat, värikäs porkkanasekoitus.  Aprikoosikiisseli 

La  Porkkana-kesäkurpitsakeitto l,g,  Smetanahärkä l,g, Välimeren 
lohipaistos l,g.  Keitetyt perunat, kukkakaali-parsakaali.  
Vadelma-raparperikiisseli

Su  Peruna-purjososekeitto l,g, Inkiväärinen broilervuoka  l,g, 
Jauhelihamureke l. Riisi, keitetyt perunat, rakuunaporkkanat. Kiisseli

T/P4-7 40 m  
Vilja Siitonen 8,40, Aatos Toivanen 8,53, 
Eetu Parta 8,68, Oona Rauten 10,60, 
Elisa Heikkinen 11,77, Malva Henttonen 
12,31, Lilja Syrjäläinen 12,41
T/P4-7 junnukeihäs  
Lilja Syrjäläinen 1,98, Vilja Siitonen 3,94, 
Elisa Heikkinen 3,10, Aatos Toivanen 5,79, 
Eetu Parta 7,21, Malva Henttonen 2,29
P9 1000m 1) Topi Särkkä RiU 4.14,64, 
2) Aku Puhakka RiU 4.26,21, 3) Veikko 
Suikki JuvU 4.35,80, 4) Eemil Toivanen 
RiU 4.48,02.
P9 Kolmiloikka 1) Veikko Suikki JuvU 
7,04, 2) Topi Särkkä RiU 6,55.
P9 Kiekko 1) Eemil Toivanen RiU 16,28, 
2) Veikko Suikki JuvU 13,35, 3) Topi Särk-
kä RiU 12,91.
T9 Kolmiloikka  
1) Helmi Siitonen RistU 7,75
P11 1000m 1) Ahti Suikki JuvU 3.51,00, 
2) Atte Parta RiU 4.11,79, 3) Roope Illi 
RiU 4.57,03.
P11 Kolmiloikka  
1) Ahti Suikki JuvU 7,98.
P11 Kiekko  
1) Atte Parta RiU 18,24, 2) Roope Illi RiU 
10,27, 3) Miro Koski RiU 9,95.
T11 1000m  
1) Nea Kokko TampPy 4.16,90.
T11 Kolmiloikka 1) Nea Kokko TampPy 
7,21, 2) Neea Toivanen RiU 6,77.

T11 Kiekko 1) Nea Kokko TampPy 14,98, 
2) Neea Toivanen RiU 13,70
P13 1000m  
1) Aimo Parviainen RistU 3.29,10.
P13 Kolmiloikka  
1) Aimo Parviainen RistU 8,75.
P13 Kiekko  
1) Valtteri Kapiainen MäVi 18,60.
T13 Kolmiloikka  
1) Oona Kokko TampPy 8,47.
T13 Kiekko  
1) Vilma Härkönen SavonlRie 31,65,  
2) Oona Kokko TampPy 21,83.
T15 800m  
1) Maisa Mikkola HelsTa 2.48,70.
T15 Kiekko 1) Tuuli Kammonen MikkKV 
25,41, 2) Veera Kapiainen MäVi 18,35.
P15 Kiekko 1) Onni Rustholkarhu LahdA 
36,06, 2) Jerry Savolainen LahdA 27,31.
N17 Kolmiloikka  
1) Heljä Halonen MikkKV 10,11,  
2) Ronja Mihailov MikkKV 9,92.
N17 Kiekko  
1) Wilma Taavitsainen RistU 23,40.
M17 Kiekko  
1) Arttu Härkönen SavonlRie 46,83,  
2) Joonas Pulkkinen RistU 41,77.
N19 Kolmiloikka  
1) Inka Puumalainen MikkKV 11,05.
M19 Kiekko 1) Eero Virtanen ImU 48,72. 

Eläkeliittto Ristiina 
Yhteislaulua su 21.7. klo 
14-16 Linnakorvan kesäte-
atteri, Linnantie 3. Kaikille 
avoin tilaisuus! 

EL-ton Ristiinan yhd.  
Kylpylään   Pärnyyn   vielä 
muutama paikka, vapaana. 
Ilmoittautukaa pikaisesti, 
kysytään lisäpaikkoja jos 
tarvis. Tellervo 0500651772. 

RiU: Pk-heittokisat su 14.7. 
klo 11 alkaen urheiluken-
tällä. Sarjat ja lajit: T/P9-N/
M19 kuula, kiekko, moukari, 
keihäs, N/M kuula, moukari.  
Katso www.ristiinanurheili-
jat.sporttisaitti.com.

Ristiinan Urheilijoiden 
seura-/luokittelukilpailut 
4. heinäkuuta Ristiinassa

Kaikkien rotujen koi-
ranäyttely järjeste-
tään Ristiinassa nyt 

neljättä kertaa ja edellinen 
järjestettiin vuonna 2014.

Näyttelyyn on ilmoitet-
tu lähes 1300 koiraa, jotka 
edustavat 213 eri rotua tai 
rotumuunnosta. Arvostele-
maan koiria saapuu 16 ulko-
muototuomaria, joista osa 
on Norjasta, Tanskasta ja 
Virosta. Näyttelyn kauneim-
man koiranvalinnan suorittaa 
kaikkien rotujen ulkomuoto-
tuomari Paula Heikkinen-
Lehkonen.

Koirien arvostelu aloite-
taan kello 9.00.

Ryhmäkilpailut sekä näyt-
telyn kauneimman koiran 
valinta tapahtuu noin kello 
15.00.

Yleisöllä on mahdollisuus 
tulla tutustumaan näyttelyyn 
ja koirarotuihin. Pääsy- tai 
parkkimaksua näyttelyyn ei 
ole. Jos aikomuksena on ottaa 
oma koira mukaan näyttely-
paikalle, rokotustodistukset 
kannattaa ottaa mukaan. Ro-
kotukset tarkistetaan kaikilta 
näyttelypaikalle tulevilta koi-
rilta.

Näyttelypaikalla toimii 
kahvio sekä kenttäkeittiö, jos-
ta voi ostaa keittoruokaa sekä 
lettuja.

Näyttelyn järjestelyistä 
vastaavat Ristiinan Koiraker-
ho, Ristiinan Metsästysseura, 
Pelloksen Erämiehet, Someen 
Erä-Ässät ja Lahnaniemen Erä. 
Näyttelyn järjestelyt on aloi-
tettu jo toista vuotta sitten ja 
se vaatii paljon talkooväkeä ja 
työtunteja järjestäjiltään.

Liikennejärjestelyjä 
koulukeskuksen 
ympäristössä

Koiranäyttelyn vieraiden 
parkkeeraus aiheuttaa liiken-
nejärjestelyjä koulukeskuksen 
lähitienoilla. Lauantaina kello 
7.00–18.00 välisenä aikana on 
yksisuuntaisena katuosuutena 
Mäkitie Katariinantieltä Otto 
V. Fieandtintielle, Otto V. Fie-
andtintie Mäkitieltä Pietarin-
tielle ja Pietarintie Mart-Heik-
kilän risteyksestä Kievarintien 
risteykseen saakka. Sallittu 
ajosuunta on Mäkitietä ylös-
päin, Otto von Fieandtintietä 
Mart-Heikkilän suuntaan ja 
Pietarintietä K-Raudan suun-
taan.

Liikenteenohjaajat ovat 
varmistamassa liikenteen suju-
vuutta pääristeyksissä.

Tervetuloa seuraamaan 
Ristiinan koiranäyttelyä!

Näyttelytoimikunta

Viime kesän näyttelyn kau-
nein koira oli Sirpa Oinosen 
terrieri nimeltä Dessa. 
Kuva: Ristiinalaisen arkisto / 
Lotta Tuominen

Kaikkien rotujen koiranäyttely 
Ristiinan urheilukentällä lauantaina 13.7.



Enpä ole aiemmin tans-
sinut salsaa Arttu Wis-
karin tahtiin, vaan nyt 

on sekin koettu. Odotin La-
vis-jumpalta pelkkää jenkkaa 
ja humppaa, mutta vaikuttaa 
siltä, että kyseinen laji taipuu 
kaikkiin musiikkityyleihin 
suomi-iskelmästä latinodis-
koon.

Maanantai-illan Lavis-tunti 
koulukeskuksen pikkusalissa 
alkaa kuitenkin valssilla, perin-
teisellä lavatanssilla. Kesäillan 
valssin soidessa pyöritellään 
olkapäitä, haetaan hyvää ryh-
tiä ja lämmitellään lihaksia 
valssiaskelin, ja kun paikal-
laan valssaamisesta siirrytään 
pyörähdyksiin, jännitän, py-
synkö rytmissä. En pysy, mut-
ta vilkaistessani ympärilleni 
huomaan, että kaikki muutkin 
pyörähtelevät ihan omassa 
tahdissaan. Koreografian nou-
dattamisella ei taida olla niin 
väliä.

Oikeastaan koreografiaa ei 
ole olemassakaan, sillä kysees-
sä on jumppa- eikä tanssitunti, 

muistuttaa lisensioitu Lavis-
ohjaaja Jaana Strandman. 
Strandman ohjaa Lavis-tunte-
ja 5–6 kertaa viikossa ja tuntuu 
olevan itse lajin suurin fani.

– Kaikki liikkeet eivät ole 
oikeita tanssiliikkeitä, vaan 
niissä on viitteitä lavatanssien 
askelista. Tässä lajissa kyllä hi-
keä pukkaa ja tempoa riittää, 
ja kuona-aineet lähtevät liik-
keelle. Ihan kuin kauneuden-
hoitoa!

Huoletonta humppaa
Alkuperäinen ajatukseni 

oli pistäytyä jumppatunnilla 
kameran ja muistivihon kans-
sa ja suunnata sitten kotiin 
kirjoittamaan näkemästäni. 
Kun muut jumppaajat ovat ke-
hottaneet minua kokeilemaan 
lajia itsekin ja Strandman va-
kuuttanut minut siitä, ettei 
Lavis-jumppa vaadi rautaista 
kuntoa tai pistämätöntä ryt-
mitajua, idea Toimittaja testaa 
-tyylisestä jutusta on syntynyt.

Kahden lämmittelyvalssin 
jälkeen siirrytään rytmikkää-

seen humppaan, jonka tahtiin 
kyykätessä hiki kyllä nousee 
pintaan. En ole eläessäni näh-
nyt humpan perusaskelta, 
mutta totean jälleen, että epä-
määräinen hyppelyni ajaa var-
maan asian.

– Tämä on kivaa, koska 
tässä ei tarvita paria, nauraa 
silloin tällöin Lavis-tunnilla 
käyvä Riitta Hänninen. – La-
viksessa oppii myös oikeita 
tanssiliikkeitä. Kaikkia ei ehkä 
tee ihan oikein, mutta kukapa 
sitä lavalla katsoo.

Lenkille vai lavikseen?
Kouvolassa muutama vuosi 

sitten kehitetty Lavis on juuri 
nyt suuressa suosiossa, kertoo 
Strandman ja kehottaa vilkai-
semaan jumppaajia, joita on 
reilusti toistakymmentä kes-
kellä kesääkin. Koulukeskuk-
sella järjestetään Lavis-tunti 
jokaisena maanantaina kello 
kuusi, ja mukaan voi tulla joko 
tunniksi tai puoleksitoista.

Humpasta edetään jenk-
kaan, jenkasta tangoon ja 

tangosta rumbaan, diskoon, 
foxtrottiin, cha chaan, Meidän 
biisin säestämään salsaan ja 
lopulta loppuvenyttelyihin. 
Hetkittäin naurattaa ajatella, 
että Metsälinnan vakioasiak-
kaat hyppisivät samalla tyylillä 
sunnuntai-illan lavatansseissa. 

Laviksen hauskuus piileekin 
sen rentoudessa ja leikkimieli-
syydessä.

Lavis myös nostaa muka-
vasti sykettä ja saa hien virtaa-
maan ilman, että lihakset olisi-
vat rättipoikki jumppatuokion 
jälkeen. Strandmanin mukaan 

askelmittari näyttää tunnin 
Lavis-session jälkeen 10 000 
askelta, mitä voi jo verrata mu-
kavan pituiseen lenkkiin.

– Kyllä tällä kunnon saa ko-
hoamaan, Strandman lupaa.

Lotta Tuominen

TORSTAINA  11.  HEINÄKUUTA  2019
Toimitus           ilmoitukset          tilaukset 

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

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

Kaikki 
rakentaminen 

saneeraus ja LVI.
020 735 1010

Toimittaja testaa:  
  Lavis

Lavatanssijumppaa harrastetaan Ristiinassa maanantaisin

Riitta Hänniselle Lavis sopii hyvin, sillä jokainen jumppatunti maksetaan erikseen eikä har-
rastus vaadi siksi lainkaan sitoutumista. Tunti Lavista maksaa Ristiinassa 6 euroa, 1,5 tuntia 
8 euroa.

Siinä, missä viime vuo-
den Päämajasymposi-
umissa pohdittiin Suo-

men sisäistä turvallisuutta, oli 
viimeviikkoisen symposiumin 
aiheeksi valittu ilmastonmuu-
tos – niin ikään suomalaisten 
turvallisuutta koskettava teki-
jä. Kongressikeskus Mikaelissa 
pidetyn, jokavuotisen keskus-
telutilaisuuden järjestivät Mik-
kelin kaupunki, Etelä-Savon 
maakuntaliitto, Länsi-Savo 
sekä Yleisradio. Mikrofoniin 
tarttuivat muun muassa maa-
ilman viitatuimpiin tutkijoihin 
lukeutuva kemian professori 
Mika Sillanpää, Fortumin 
johtoryhmä jäsen Antti Räty 
sekä WWF Suomen toimin-
nanjohtaja Liisa Rohweder.

14-vuotias Vilma Paaso-
nen kiinnostui symposiumista 
kuultuaan, että tänä vuonna 
myös nuorilla olisi tapahtu-
massa entistä suurempi rooli. 
Tapahtumassa kuultiin myös 
Etelä-Savon nuorisovaltuus-
ton puheenjohtajaa, 20-vuoti-
as Edvin Ehrnroothia, sekä 
19-vuotias Sara Nymania 
Nuorten Agenda 2030 -ryh-

mästä, joka tuo nuorten ääntä 
esiin kestävään kehitykseen 
liittyvässä keskustelussa.

– Mielestäni nuorten pa-
neeli oli kaikista ymmärret-
tävin, sillä sitä oli helppo seu-
rata ja he puhuivat enemmän 
käytännön teoista, kertoo 
Paasonen. – Tutkijat olivat 
tosi fiksuja, mutta heidän tut-
kijanäkökulmaansa oli vaikea 
ymmärtää. WWF:n setti oli 
napakka, siitä tykkäsin.

Ristiinan ääni 
nuorisovaltuustossa

Paasonen sai Päämajasympo-
siumista sen, mitä oli lähtenyt 
hakemaankin: realistista tietoa 
ilmastonmuutoksesta sekä ti-
laisuuden tutustua mielenkiin-
toisiin ihmisiin.

– Ilmastonmuutoksesta pu-
hutaan paljon mediassa, mutta 
halusin kuulla aiheesta livenä 
ja samalla tavata lisää ihmisiä. 
Tapahtumassa aloin heti miet-
timään, että kotiin pitäisi hank-
kia biojäte- ja muovinkierrätys-
astiat. Toisaalta ilmastotekoja ei 
pidä vetää yli, vaan löytää sellai-
nen kultainen keskitie.

Elokuussa kahdeksannel-
le luokalle siirtyvä Paasonen 
istuu ainoana ristiinalaisena 
Mikkelin nuorisovaltuustossa. 
Ensimmäisenä valtuustovuo-
tenaan hän on ehtinyt muo-
dostaa mielipiteitä monesta 
asiasta sekä kerännyt rohkeut-
ta tuoda ne esille.

– Välillä olen kuin rauta-
kangen nielaissut ja mietin 
kokouksissa, että kehtaanko 
kysyä tätä tai sanoa näin. Kun 
löytää sen rentouden ja rohke-
uden, parhaat ideat syntyvät.

Ilmastonmuutos on aihe, 
josta Paasonen juttelee harvoin 
ystäviensä kanssa mutta josta 
nuori vaikuttaja uskoo kaikkien 
olevan kiinnostuneita.

– Jos puhumme siitä vähän-
kin niin huomaa, että kyllä se 
kaikkia koskettaa jollain taval-
la. Minua tämänhetkiset uuti-
set vähän järisyttävät, mutta us-
kon, että hyvääkin on tulossa. 
Tällä hetkellä ihmiset jäkittävät 
ilmastotoimia vastaan koska 
pelkäävät muutosta, mutta 
kunhan toimiin sitoudutaan, 
saadaan aikaan paljon hyvää.

Lotta Tuominen

Ilmastonmuutos järisyttää
Nuoret vaikuttajat pääsivät ääneen viimeviikkoisessa Päämajasymposiumissa

Ilmastonmuutoksen lisäksi Paasonen tahtoo toimia muun muassa tasa-arvon puolesta. Hän 
toivoisi yritysten ja järjestöjen kiinnostuvan yhteistyöstä nuorisovaltuustojen kanssa, jotta 
nuoret saisivat yhtäläiset vaikuttamismahdollisuudet muiden ikäluokkien kanssa.


