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RAVINTOLA
MARTTA

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina 

Paistetut
muikut 
16,90

Monipuoliselta listaltamme esim.

Maistiaisia! 

Tervetuloa  ruokailemaan! 

S-market Ristiina 
ma-la 7-21, su 10-18

Puh. 010-7641040

Järvikylän
Torpparin 
Trio salaatti
1. lk.

4,

95

Suur-Savon
Leipomo
Aprikoosi- 
vaniljakranssi
470 g (8,06/kg)

Irto 
namut

kg
Suur-Savon 
Leipomon
Arinaruisleipä
1 kg

1,

29
Rainbow
Mansikkahillo
400 g (3,23/kg)

Rainbow
Torttupohja
200 g (4,95/kg)

Tarjoukset voimassa pe-su 19.-21.7.

099

1,

99kpl

3,

15

3,

79399kg
Vierulantila
Hernettä

Tarjous
voimassa pe 19.7.

049kpl
Suur-Savon
Leipomon
Hillomunkki

Tarjous
voimassa pe 19.7.

LEIPÄ MAISTATUS
PE 19.7. klo 11-17

TAKE AWAY
KAHVI 1,

50

Moni katsoja pois-
tui Linnankorvan 
näyttämöltä kyy-

neleet silmissä viime sunnun-
taina, jolloin ensi-iltansa sai 
Tuuvateatterin kantaesitys 
Elias, rakastettuni. Kosketta-
vasta näytelmästä sai kiittää 
muun muassa Vesa Partasta, 
joka teki vaikuttavan pääroo-
lisuorituksen sotilas Elias Sii-
tarina. Siitari oli jatkosodassa 
taistellut juvalaismies, jonka 
mieli ei kestänyt niitä uhra-
uksia, joita isänmaan eteen oli 
tehtävä.

Partanen piti Tanja Puus-
tinen-Kiljusen näytelmää 

niin loistavana, että hän oli val-
mis näyttelemään mitä tahan-
sa roolia päästäkseen mukaan 
produktioon. Kahdessa vuosi-
kymmenessä kokemusta har-
rastelijateatterista oli ehtinyt 
kertyä siinä määrin, että kun 
ohjaaja Kössi Kanto ehdot-
ti Partasta päärooliin, oli hän 
saman tien valmis tarttumaan 
haasteeseen.

– Jossain vaiheessa laskes-
kelin, että olen ollut mukana 
ainakin 40 teatteriproduktios-
sa. Ei siis suuremmin hirvittä-
nyt, Partanen kommentoi.

Siitarin roolissa oli silti 
työstettävää.

– Jos roolin jakaisi näytteli-
jäteknisesti, niin se on samaan 
aikaan sekä herkän hurmurin 
että täydellisen romahduksen 
rooli. Se on iso haaste, kun yh-
teen roolin tulee niin laaja tun-
neskaala vieläpä kesäteatterissa, 
jossa on pitkä etäisyys yleisöön 
eikä samanlaista intiimiä tun-
nelmaa kuin sisäteatterissa.

Sankarin viitta
Dokumenttielokuvien ystä-
vänä Partanen on kerryttänyt 
sotatietämystään katsomalla 
lukuisia aiheeseen liittyviä elo-
kuvia. Harjoituskauden aikana 
hän löysi netistä dokumentin 

nimeltä Isien sota, joka kertoi 
sodassa olleiden henkilöiden 
lasten tai lapsenlasten tarinaa. 
Partanen näki dokumentin ja 
näytelmän välillä yhteyden, 
sillä kumpikin kertoo todel-
lisista henkilöistä ja heidän 
edesottamuksistaan.

Vaikka Elias Siitarista ei 
ollut taistelemaan sodan lop-
puun saakka, pitää Partanen 
häntä suuressa arvossa.

– Siihen aikaan on voitu käyt-
tää sellaistakin sanaa kuin petturi, 
koska Elias lähti karkuun. Siinä 
unohtaa, että hänkin soti mel-
kein kolme vuotta ennen kuin 
pakeni, ja sen takia hänelläkin 
pitäisi olla se sankarin viitta.

Partanen kertoo ensi-illan 
kirvoittaneen paljon ylistäviä 
kommentteja, joista liikutta-
vimmat lausuivat Elias Siitarin 
elossa olevat sukulaiset. Näyt-
telijä iloitsi myös kuullessaan, 
että yleisön mielestä näytelmä 
oli mennyt hujauksessa ohi.

– Itse tykkään sellaisistakin 
näytelmistä, joissa ei ole ol-

lenkaan väliaikaa, sillä joskus 
väliajan sisältävät näytelmät 
tuntuvat pitkitetyiltä. Tykkään 
sellaisesta palautteesta, että 
aika on mennyt siivillä ja olisi 
haluttu katsoa lisääkin.

Elias, rakastettuni -näytel-
män esitykset jatkuvat elo-
kuun ensimmäiseen päivään 
saakka.

Lotta Tuominen

”Senhän takia tätä näyttelemistä tekee, että voi elää erilaisia 
elämiä lavalla,” Partanen kertoo. Ristiinan kesäteatterissa 
hän on mukana neljättä kertaa.

Elias – herkkä hurmuri ja täydellinen romahdus
Partanen näyttelee Elias Siitaria suuresti kunnioittaen



Ristiinalainen  torstaina  heinäkuun 18.  päivänä 20192

PÄ Ä K I R J O I T U S 
 

LOTTA
TUOMINEN

ke s äto i m i t t a j a

18.7.2019

Jutut, tilaukset ja ilmoitukset:
Puh. (015) 3373 560
toimitus@ristiinalainen.fi
ilmoitus@ristiinalainen.fi 
www.ristiinalainen.fi

Kustantaja:  Kustannus Janari Oy
Päätoimittaja:  Niko Takala
Osoite:    Brahentie 34,  RISTIINA
Ilmestymiskertoja 2019: 50 kpl 
Sivunvalmistus  ja taitto:  Ristiinalainen
Paino:   Lehtisepät, Pieksämäki

Kestotilaus 2019:  67,50 €/vuosi  sis. alv 10 %
Määräaikaistilaus:  72,50 €/vuosi  sis. alv 10 %

Ilmoitushinnat :  
Tekstin jälkeen  alk.   0,79 €/pmm  + alv 24% 
Palveluhakemisto  alk.13,30 €/kerta +alv(3 kk jakso)
Ristiinan markkinat   10,00 €/5 riviä (yksityishenk.)

ristiinalainen
Torstaisin ilmestyvä 
sitoutumaton paikallislehtiIS

SN
 0

78
6-

01
61

V i i k o n  r u n o  

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

Olemme viisihenki-
nen perhe: isä, äiti, 
15-vuotias tytär, 

13-vuotias poika ja 2-vuoti-
as iltatähti. Päätimme lähteä 
retkelle lähiympäristöön. 
Kohteeksi valitsemme Mik-
kelin pohjoispuolella olevan 
Valkeajärven laavun, joka on 
metsähallituksen ylläpitämä 
kalastus- ja virkistyskohde.

Se on lähellä ja autolla pää-
see perille. Siellä voi kalastaa 
kirjolohia, uida, patikoida jär-
ven ympäri, kerätä marjoja ja 
sieniä, laittaa nuotioruokaa ja 
yöpyä laavulla. Ajankohdaksi 
valitsemme elokuun alkuviikon 
ennen koulun alkua, joten siitä 
muodostuu samalla kesäloman 
päättäjäisretki. Päätimme olla 
siellä kaksi yötä ja kolme päi-
vää, tietenkin säävarauksella.

Sitten aloimme kovasti 
suunnitella mitä varusteita, ta-
varoita ja ruokaa tarvitaan mu-
kaan. Se onkin tehtävä huolella 
pöydän ääressä ja on kirjoitet-
tava ihan virallinen lista. Siispä 
perhe pöydän ympärille. Tästä 
se alkaa!

- Yöpymisvarusteet: ma-
kuupussit ja alustat jokaiselle, 
pienimmälle koottava lasten-
sänky, peite ja hyttyssuoja. 
Yövaatteeksi sopii urheiluker-
rasto, joka tarvitaan myös päi-
vällä, jos tulee viileää.

- Ulkoiluvarusteet: Sään-
mukainen ulkoilupusero ja 
housut, kengät, päähine ja kä-
sineet, T-paita ja trikoohou-

sut, parit sukat ja alusvaatteet.  
Perussääntö lienee, että kevyt-
tä ja hyvin kuivuvaa sekä läm-
mintä yön ja illan ajaksi. Äiti 
huolehtii kaksivuotiaan lapsen 
vaatetuksen oman tietämyk-
sen ja kokemuksen mukaan.

 - Sadevarusteet jokaiselle 
omaan erilliseen laukkuun. 
Kun ollaan omalla autolla, niin 
on selkeää pitää ne erillään 
muista tavaroista.

- Uima-asut, pyyheliinat, 
henkilökohtaiset toilettitar-
vikkeet, mahdolliset lääkkeet, 
erillinen EA-pakkaus (au-
tossa se varmaan on vakio-
varusteena, tarkistus, että on 
täydennetty ja päivitetty), 
hyttysöljyä, aurinkovoidetta, 
kosteuspyyhepakkaus, wc-pa-
peria, talouspaperia.

- Ruokailuvarusteet ja ruu-
at: Jos isä onkii ja saa muuta-
man kirjolohen, niin ne laite-
taan ruuaksi, tarvitaan suolaa 
ja foliopaperia. Kylmälauk-
kuun voi ottaa valmiit ruoka-
annokset jokaiselle päivälle. 
Nuotiomakkara kuuluu kuvi-
oon, mummon perunamuus-
sipakkaus, lihapullapaketti ja 
valmis lettutaikinapussi sopi-
vat jokaisen makuun. Näkkä-
riä, korppuja, leipää, levitettä, 
kahvia, sokeria, kaakaota tai 
teetä, mielihalujen mukaan jo-
kaiselle jotain naposteltavaa ja 
lisäksi juomaa. Puhdasta vettä 
kanisteriin ja mehuja lisäksi, 
jokaiselle oma juomapullo, jo-
ta täytetään ja käytetään.

Ruokailuvälineet jokaiselle, 
paistinpannu ja nuotiokahvi-
pannu. Varalle otetaan trangia 
ja polttonestettä, jos ei saa lait-
taa avotulta.

Ruokailussa haluamme 
käyttää tavallisia ruokatarvik-
keita, emme osta kalliita val-
misjuttuja, koska niistä kertyy 
iso läjä muovi- ynnä muuta 
jätettä. Roskaton retkeily 
on meille tärkeä asia: minkä 
viemme, sen myös tuomme 
pois. Hyvästä retkeilijästä ei 
jää jälkeäkään. Sen vuoksi 
otamme mukaan jätepussin 
ja lehtiharavan. Nuotiopaikka 
täytyy ensitöiksi siivota edel-
listen kävijöiden jäljiltä.

- Kirves, puukko, poltto-
puut, joita aikoo käyttää. Siellä 
ei ole enää valmiiksi tuotuja 
puita, metsähallitus lopetti sen 
toiminnan. Lieneekö syynä ol-
lut se, että puut katosivat sieltä 
sitä mukaa, kun niitä sinne toi-
mitettiin. 

- Marja- ja sieniastiat mu-
kaan. Jokainen osallistuu ke-
ruutalkoisiin ja jos löytyy vain 
vähän, ne syödään ja tehdään 
ruuaksi heti. Jos tulee oikein 
runsaita saaliita, ne hyödynne-
tään talven varalle. 

- Viriketoimintaa keksitään 
muun toiminnan väliin, esi-
merkiksi patikoidaan järven 
ympäri ja tunnistetaan kasveja, 
lintujen ääniä, sieniä jne. Mu-
kaan voi ottaa luontokirjoja, 
joitain pelejä, tietovisailukort-
teja ynnä muuta mukavaa.

Yhteisestä päätöksestä so-
vitaan, että läppärit ja puhe-
limet eivät ole esillä laavulla. 
Ainoastaan vanhemmilla on 
puhelin varalla, mutta sekin 
äänettömänä ja toinen autossa.

Onkimisvarusteet ovat mu-
kana ja siinä hommassa viih-
dytään hyvin! Iltaisin pidetään 
nuotiota ja paistetaan makka-
raa ja lettupannulla maistuvia 
plättyjä. Harjoitellaan letun 
kääntämistä heittämällä ilmas-
sa ympäri. Sitä voi ensin har-
joitella pyöreällä patalapulla, 
jolloin siitä saadaan hauskaa 
ohjelmaa. 

Sunnuntaina vielä patikoi-
daan ja kokeillaan narrata pari 
kalaa kotiviemisiksi. Mustikoi-
ta löytyi 3 litraa ja sieniä on 
siivottuna 5 litraa, joten hyvillä 
mielin puretaan leirikamppeet 
autoon. Käydään vielä uimassa 
ja tarkistetaan, että laavu ja ym-
päristö jäävät siistiin kuntoon 
ja pieni määrä sytykkeitä seu-
raaville nuotion aloitukseen. 
Mukava on lähteä kotimatkal-
le, kun pienimmäinen on nu-
kahtanut tyytyväisenä omaan 
turvaistuimeen ja isompiakin 
mukavasti raitis ilma on ruven-
nut raukaisemaan. Kiitos ja nä-
kemiin, ensi vuonna uudelleen 
ja uusi kohde!

Liisa Irene Särkkä
Ristiinan Rinkka

Ohjeita yön yli retkeilyyn

Metsäkirkko
Metsäpolku pienoinen,
vaan suuri siunaus on sen.
Polku metsäkirkkoon johdattaa,
siellä sydän rauhan saa.
Koivut valkeat kirkkoni holveina loistavat,
taivas korkealla katoksi kaareutuu,
vanha kanto penkiksi asettuu.
Tuuli metsän urkuja soittelee,
hiljaisin, herkin, väkevinkin sävelein.
Linnut huilujansa virittää,
ylistysvirren korkeimmalle visertää.
Luonto puhuu päivän saarnan,
kun vain avaat korvat, avaat sydämen.
Kumarrun, kannon juurelta marjan poimin,
ehtoollisleipäni pyhän.
Näin ihminen ja luonto yhdeksi sulautuu.

Hilkka Honkanen 
Kotikontu, Isänmaa 2013

Ensi sunnuntaina ke-
säteatterikansa saa 
hetkellisesti väistyä 

Linnankorvan näyttämöltä, 
kun lavan ottavat haltuun Elä-
keliiton Ristiinan yhdistyk-
sen kuoro Iloiset laulajat sekä 
musisointiin yhtyvä yleisö. 
Viime vuoden tapaan yhteis-
laulutilaisuudessa veisataan 
tuttuja suomiklassikoita, her-
kutellaan taukokahveilla ja ve-
detään sitten vielä toinen setti 
lauluja.

– Biisit ovat samoja kuin 
viime vuonna, mutta eihän 
niitä ole kukaan uusia keksi-
nytkään, sanoo Antti Tarvo-
nen, joka johtaa sunnuntain 
yhteislaulutapahtumaa. – Ilta 
Saimaalla aloitetaan, ja sitten 
siinä tulee Kotkan ruusua ja 
Moskovan valoa. Ystävän lau-
luun lopetetaan taas.

Erona viime kesän laului-
hin on se, että tällä kertaa ta-
pahtumaa tahdotaan selkeästi 
markkinoida kaikenikäisille.

– Se on tärkeintä, että tämä 
on kaikille avoin juttu. Viime 
vuonna luultiin, että tapahtu-

ma on vain eläkeläisille. Lap-
sesta vaariin kaikki laulamaan!

Yhteislaulutilaisuus Linnan-
korvalla 21. heinäkuuta kello 
14–16. Vapaa pääsy.

Lotta Tuominen

Yhteislaulutapahtuman johtamisesta ja säestyksestä vastaa-
vat Juha Muikku (vas.), Kosti Grek ja Antti Tarvonen. Viime 
vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma saa jatkoa 
tulevinakin kesinä, uskoo Tarvonen.

Iloista laulua Linnankorvalla

Muistetaan 
kritiikki ja kiitos

Kesätyöni Ristiinalaisessa alkaa olla tämän lehden 
myötä paketissa. Neljän viimeisimmän numeron 
kirjottaminen on ollut antoisaa ja opettavaista, 

ja olen jälleen kerran saanut tutustua valtavan mielen-
kiintoisiin ihmisiin ja nähdä, miten paljon tapahtumia ja 
tekemistä pieneen pitäjään voi mahtua. Viime lauantai 
meinasi jo tulla kiire, kun piti ehtiä koiranäyttelyyn, vesi-
jettikisoihin, teatteriesitykseen ja vielä metalli-iltaankin. 
Eipähän ollut yksitoikkoista!

Ennen kuin suljen toimituksen tietokoneen ja suun-
taan junan kyydissä Keski-Eurooppaan, tahdon lausua 
ison kiitoksen kaikille lukijoille, jotka ovat antaneet leh-
destä kannustavaa palautetta viime viikkojen aikana. On 
tosi rohkaisevaa kuulla, että vaikka olen kaukana am-
mattilaistoimittajasta, raapustukseni ovat onnistuneet 
viihdyttämään ainakin muutamaa ihmistä.

Ihmiset ovat kommentoineet lehteä minulle niin 
haastattelutilanteissa, sähköpostilla kuin isovanhem-
pienikin välityksellä, ja joka kerta se on riemastuttanut 
yhtä paljon. Yksi tänä kesänä oppimistani asioista onkin, 
että positiivisella palautteella on tosi iso vaikutus, ja siksi 
tahdon itsekin antaa sitä jatkossa enemmän. Positiivi-
sella palautteella tarkoitan myös rakentavaa kritiikkiä, 
koska vain sen avulla hyvästä voi tulla vieläkin parempi. 
Kritiikin antaminen tuntuu ainakin minusta maailman 
jännittävimmältä asialta, mutta on todellisuudessa vielä 
kiitostakin hyödyllisempää.

Kaikki ne ihmiset, jotka antavat panoksensa tapah-
tumien järjestämiseen, yhdistystoimintaan ja aktiivisen 
Ristiinan ylläpitämiseen, ansaitsevat kuitenkin vain kii-
tosta. Järjestit tai osallistuit sitten koiranäyttelyyn tai jet-
tikisoihin, metalli-iltaan, teatteriesitykseen tai vaikkapa 
sotakoulun avoimien ovien päivään, niin tosi hieno jut-
tu! Jatka samaan malliin!

Kiitos ja kumarrus vielä kaikille kuluneesta kuukau-
desta ja ihanaa kesänjatkoa. Moikataan kun tavataan! Ilta Saimaalla 

Himalansaaressa

Yleisön toiveesta Hi-
malansaaren kirkossa 
järjestetään sunnun-

taina Ilta Saimaalla -konsertti 
neljän vuoden tauon jälkeen. 
Takavuosien tyyliin konsertissa 
kuullaan tenoreiden Kari Kan-
non ja Tuukka Lehtosen lau-
lua sekä Lehtosen viulun soit-
toa, mutta haitaristin korvaa 
Janne Palmiola pianoineen.

Tenori Kanto uskoo, että 
konsertin viehätys piilee aina-
kin osittain sen upeassa mil-
jöössä, onhan Himalansaaren 
kirkko varustettu kauniilla ym-
päristöllä ja hyvällä akustiikal-
la. Myös illan monipuolinen 
ohjelmisto miellyttää varmasti 
monia.

– Aikalailla on tuttuja laulu-
ja ja kauniita melodioita. Kyllä 
siellä varmasti on jotain kotiin 
vietävää, Kanto lupaa.

Lotta Tuominen
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Museota siitä ei tu-
le, vaan kaikkien 
yhteinen kokoon-

tumispaikka. Rinnakkain kul-
kevat kunnioitus sotakoulun 
vaiheikasta historiaa kohtaan 
sekä nykypäivän ristiinalaisten 
tarpeet, jotka pitäjäntalo voi 
täyttää.

Tätä ohjenuoraa entisen 
sotakoulun kunnostustoimi-
kunta on seurannut viimeiset 
neljä vuotta herättäessään uu-
delleen eloon tyhjilleen jää-
nyttä, arvokasta rakennusta. 
Vaikka remontoitavaa riittää 
vielä moneksi vuodeksi, esitel-
tiin projekti lauantaina suurel-
le yleisölle, joka sai tilaisuuden 
tutustua rakennukseen sisältä 
päin. Sotakoulun täyttyessä 
kiinnostuneista kyläläisistä 
oli helppo kuvitella, millai-
nen tunnelma talossa vallitsisi 
muutaman vuoden päästä, kun 
remontti saataisiin valmiiksi ja 
ihmisvilinästä tulisi pitäjänta-
lossa arkipäivää.

– Tahdoimme tiedottaa 
asiasta, jotta tämä ei olisi 
minkään salaseuran projekti 
vaan kaikkien yhteinen juttu, 
perusteli kunnostustoimikun-
nan jäsen Jouko Nousiainen.

Suomen ensimmäinen 
upseerikoulu

Nousiaisen tehtävänä avoimi-
en ovien päivässä oli raottaa 
yleisölle sotakoulun historiaa 
rakennusvuodesta 1739 aina 
vuoden 2011 käyttökieltoon 
saakka. Rakennuksen ensim-
mäinen tehtävä oli toimia Sa-
von rykmentin komentajan 
virkatalona, siis puustellina, 
josta käsin komentaja johti so-
tilaita ja näiden harjoituksia.  
Samankaltaisia virkataloja 
rakennettiin koko Suomeen 
seitsemän, joista vain kaksi on 
säilynyt tähän päivään Ristii-
nassa ja Kaarinassa.

Vuonna 1777 eversti G. M. 
Sprengtporten perusti virka-
taloon Suomen ensimmäisen 

upseerikoulun, jonka toimin-
ta jatkui kolme vuotta. Ko-
mentajan virkatalona paikka 
säilyi aina vuoteen 1809, jol-
loin Ruotsi luovutti Suomen 
Venäjälle Suomen sodan seu-
rauksena. Rakennuksesta tuli 
tuolloin venäläinen virkatalo, 
jonka kuuluisimpia vuokralai-
sia olivat valtioneuvos G. V. 
Liukkonen sekä nimismies 
Liukkonen, joka piti koto-
naan myös kansliaansa.

Oppilaitokseksi raken-
nus muuttui jälleen vuon-
na 1951, jolloin siihen pe-
rustettiin emäntäkoulu.  
Avoimien ovien päivänä 
remonttia tuli ihailemaan 
kourallinen emäntäkoulun 
vanhoja oppilaita, joiden 
Nousiainen uskoi tuntevan 
talon paremmin kuin kukaan 
muista paikallaolijoista.

– Täällä koulutettiin joku-
sen tuhatta oppilasta, uskoi-
sin, Nousiainen veikkasi.

Homevaurio johti 
käyttökieltoon

Emäntäkoulu tunnettiin muun 
muassa vaikuttavasta puutar-
hastaan, joka kukki kauniina 
vielä 2000-luvun alussakin, 
jolloin rakennuksessa toimi 
Ristiinan kansalaisopisto. 
Muutama vuosi myöhemmin 
tiloihin muutti Ristiinan kun-
nan päiväkoti, jonka toiminta 
lakkasi homevaurioiden vuoksi.

– Hometta oli niin paljon, 
että haju oli ihan… riittävä. 
Ihmiset ovat paljon puhuneet, 
että kuka pöljä tätä on muutta-
nut, Nousiainen sanoi vuosien 
varrella tehtyihin, lukuisiin re-
montteihin viitaten.

Käyttökielto ehti kestää 
muutaman vuoden, kunnes 
joukko ristiinalaisia päätti, 
ettei noin merkittävää ja har-
vinaista rakennusta saisi jättää 
homehtumaan. Lukuisten yh-
distysten jäsenet muodostivat 
kunnostustoimikunnan, joka 
sai yhteistyökumppaneik-
seen muun muassa Mikkelin 
kaupungin ja Helsingin yli-
opiston Ruralia-instituutin.  

Talkoolaisten lisäksi remont-
tiin on osallistunut joukko 
rakennusalan ammattilaisia 
arkkitehdeistä Mikkelin kau-
pungin entiseen kiinteistö-
päällikköön.

Talkoolaiset, jotka edusta-
vat yhteensä 14 ristiinalaista 
yhdistystä, ovat tähän men-
nessä paiskineet hommia ai-
nakin 4000 työtunnin edestä. 
On vaikea ennustaa, milloin 
projekti saadaan päätökseen, 
sillä lisää rahoitusta tarvitaan 
jatkuvasti. Optimisisesti aja-
tellen talo voisi olla valmis 
vuonna 2021.

Ilta-aurinko ihastuttaa
Kunnostustoimikunnan tar-
mo ja kunnianhimo eivät silti 
ole hiipumassa minnekään, 
vaan he ovat ehtineet jopa 
hahmottelemaan käyttötar-
koituksia talon lukuisille huo-
neille. Yhteen nurkkaan tulee 
ainakin upseerikoulun histo-
riaa käsittelevä Sprengtpor-
ten-huone ja toiseen kallio-
taidehuone. Pääsisäänkäyntiä 
varten rakennetaan kokonaan 
uusi siipi, ja kun itse talo alkaa 

olla käyttökunnossa, on aika 
kunnostaa puutarha suihku-
lähteineen päivineen.

Etenkin puutarhaan liit-
tyvä uutinen ilahdutti Leena 
Hytöstä, joka johti Ristiinan 
kansalaisopistoa sotakoulura-
kennuksessa kolmen vuoden 
ajan. Hänen mielestään sota-
koulun kunnostaminen pitä-
jäntaloksi on upea projekti.

– Ihailen ihmisten pyytee-
töntä osallistumista. En tien-
nyt, miten paljon sitoutuneita 
talkoolaisia onkaan.

Hytönen muisteli vuosiaan 
kansalaisopiston johtajana ja 
ulkopaikkakunnilta tulleita 
luennoitsijoita, jotka vaikut-
tuivat syvästi talon ulkonäös-
tä ja tunnelmasta. Lumoavin 
oli järven taakse laskeva ilta-
aurinko, jonka säteet puskivat 
sisään sotakoulun ikkunoista.

– Vieraita ei meinannut 
saada ikkunan ääreltä pois 
lainkaan, Hytönen nauroi. – 
He ihmettelivät ääneen, kuin-
ka kaunis talo se oli.

Lotta Tuominen

Suomenniemen haja-
asutusalueen valokui-
tuverkon suunnittelua 

ja valmistelua on tehty jo use-
an vuoden ajan. Etelä-Savon 
ELY-keskuksen ja Mikkelin 
kaupungin osittain rahoitta-
massa hankkeessa liittymien 
myynti on parhaillaan käyn-
nissä. Hankkeen rahoituksella 
on mahdollista rakentaa Suo-
menniemelle yhteensä n. 100 
liittymää vuosien 2019 ja 2020 
aikana. Rahoitusta helpottaak-
seen joukko suomenniemeläi-
siä on ryhtynyt talkootyönä 
markkinoimaan ja myymään 
liittymissopimuksia. Seuraava 
info asiasta pidetään Myllysil-
lassa Metsätaitokilpailun yh-
teydessä lauantaina 20.7.2019 
klo 8–14, johon ovat tervetul-

leita kaikki valokuituliittymäs-
tä kiinnostuneet.

Varsinaiseen verkon raken-
tamiseen päästään kuluvan 
vuoden syksyllä, jolloin en-
simmäiset valokuituyhteydet 
saadaan käyttöön Luotolah-
den ja Huttusenniemen alu-
eella. Rakentaminen jatkuu 
keväällä 2020 Suomenkylän 
ja Kauriansalmen alueella. Ra-
kentamisaluetta laajennetaan, 
jos käytössä oleva rahoitus 
suinkin antaa myöden.

Suomenniemen valokui-
tuverkon vaiheen 1 rakenta-
misesta vastaa Savitaipaleen, 
Taipalsaaren ja Lemin kuntien 
omistama Saimaan Kuitu Oy, 
jolla on jo useiden vuosien 
kokemus verkon rakentami-
sesta omistajakuntien alueelle. 

Suomenniemeläisille Saimaan 
Kuitu tarjoaa valokuituyhteyt-
tä samaan hintaan kuin Savitai-
paleella: yrityksen, vakituisen 
asuinkiinteistön tai mökin 70 
%:sti tuettu liittymishinta on 
1990 € (alv 0). Tätä pidetään 
varsin edullisena, kun huo-
mioidaan alueen kallioinen ja 
kivinen maaperä sekä pitkät 
etäisyydet. Lisäkustannuksia 
verkkoon liittyjille tulee 158 
euron hintaisesta asennuspa-
ketista ja 100 €:n hintaisesta 
internetin avausmaksusta. 
Aivan ilmaista nopean tieto-
verkon käyttö ei alkuinves-
toinneista huolimatta ole, sillä 
esimerkiksi 100/100 mbits in-
ternetpalvelun kuukausihinta 
on 29,90 €. 

Mahdollisia räätälöityjä 
sopimuksia
Saatavilla on myös erilaisia 
liittymäratkaisuja. Esimer-
kiksi tulevaisuuden varaus 
liittymäsopimuksella valokui-
tuliittymän saa 70 %:sti tu-
etulla hinnalla odottamaan 
myöhempää käyttöä. Tulevai-
suuden varaus-sopimuksessa 
internet-yhteyttä ei oteta käyt-
töön kuin vasta myöhemmin 
tulevaisuudessa. Mökkiliit-
tymäsopimuksen erikoisuus 
puolestaan on, että liittymän 
internetpalvelu on aktiivinen 
vapusta lokakuun loppuun, 
jolta ajalta maksetaan normaa-
li internetpalvelun kuukausi-
maksu, marraskuusta huhti-
kuun loppuun internetpalvelu 
on suljettuna, jolloin kuukau-

simaksua ei luonnollisestikaan 
ole. Pari- ja rivitalojen asunto-
kohtaiset liittymähinnat ovat 
hieman edullisempia kuin yri-
tysten, omakotitalojen ja mök-
kien liittymähinnat.

Luvat kuntoon
Valokaapeli aurataan tai kai-
vetaan tiealueelle, yleensä 
tien penkkaan. Yleisten teiden 
osalta rakentamisluvat myön-
tää ELY-keskus, yksityisteille 
tiekunnat. Jotta yksityisteiden 
osalta luvat olisivat kunnossa 
jo ennen rakentamisen aloitta-
mista, olisi asia käsiteltävä kun-
kin tien tiekunnan kokoukses-
sa. Tiekunnan puheenjohtaja 
vastaa luvan myöntämisestä. 
Nyt asian käsittely olisi ajan-
kohtaista etenkin Luotolah-

den, Huttusenniemen, Suo-
menkylän ja Kauriansalmen 
alueiden tiekunnissa.

Lisärahoitusta tarvitaan
Käynnissä olevan hankkeen 
rahoituksella saadaan Suo-
menniemen haja-asutusalueen 
valokuituverkon rakentami-
nen käyntiin. Lisärahoitusta 
tarvitaan, jotta mm. VT 13, 
Mäntyharjuntien ja Karka-
uksentien varren sekä Liian-
saaren kiinteistöille saadaan 
nopeat tietoliikenneyhteydet, 
ja sitä kautta alueiden elinvoi-
maisuutta turvattua.

Taisto Hirvonen
Kauriansalmen kylät ry

p. 050 3890987
taisto.hirvonen@esedu.fi

Suomenniemen haja-asutusalueen valokuituverkon rakentaminen käynnistyy

Sotakoulusta kaikkien yhteinen pitäjäntalo
Sekä historia ja tulevaisuus olivat esillä avoimien ovien päivänä

Tehtävää riittää vielä, joten kunnostustoimikunta ottaa mielellään vastaan sekä rahallista et-
tä talkooapua.

Ristiinan markkinat
Perinteiset   42.

pe 19.7.2019
koulukeskuksella

Varaukset : Markkinavouti 044 716 0600, ristiinan.markkinat@gmail.com

Terv
etul

oa!

LC Ristiina

Kelpo markkinoita 1978 alkaen
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Tämän ja viime vuoden 
perusteella näyttää 
siltä, että vesijettiur-

heilun SM-osakilpailuista on 
muodostumassa uusi perinne 
Ristiinan kesään. Viime vii-
konlopun ajoihin osallistui 
noin 30 kuljettajaa, jotka kil-
pailivat yhdeksässä luokassa 
– tänä vuonna myös amatöö-
riluokissa sekä naisten La-
dyCupissa. Myös yleisöä riitti 
Kirkkorannassa viime vuoden 
malliin, vaikka sää oli tällä ker-
taa koleampi.

Tapahtuman järjestelyistä 
vastannut paikallinen Janne 
Auvinen iloitsi eri-ikäisten 
ihmisten kiinnostuksesta suh-
teellisen pientä ja tuntematon-
ta urheilulajia kohtaan sekä sii-
tä, että Suomen JetSport Liitto 
ja Ristiinan Pursiseura ovat il-
maisseet kiinnostuksensa SM-
osakilpailujen järjestämiseen 
Kirkkorannassa jatkossakin. 

Tosiasiahan on, ettei Ristiinan 
jettikisasta ole iloa vain osal-
listujille ja yleisölle vaan myös 
Mikkelin keskussairaalan pie-
nille potilaille, joiden hyväksi 
menee koko tapahtuman tuot-
to.

– Hyväntekeväisyyslähdös-
sä oli mukana neljä kuljettajaa, 
joten sillä saatiin kerättyä 400 
euroa, Auvinen summaa. – 
Myös paikalliset yritykset läh-
tivät tukemaan toimintaa mai-
nospaikallaan. Tapahtuman 
lopullista tuottoa laskeskellaan 
vielä, ja sitten se lahjoitetaan 
lastenosasto 21:lle.

Viime vuonna lahjoitus-
summaksi tuli lähes 2900 
euroa. Ensi kesänä Auvinen 
haluaa panostaa erityisesti 
paikallisten yhteistyökump-
panien hankkimiseen, jotta 
hyväntekeväisyyteen lahjoi-
tettava potti kasvaisi vieläkin 
suuremmaksi.

Rekkojen melutasolla
Ympäristöseikkojen huomi-
oinnin suhteen jettikisojen 
järjestäjillä on homma jo hans-
kassa. Ainakaan toistaiseksi 
kukaan ei ole valittanut kilpai-
lun aiheuttaneen meluhaittoja, 
ja äänimittaukset ovat osoitta-
neet, että melutaso on samaa 
luokkaa valtatiellä ajavien 
kuorma-autojen kanssa. Kai-
kista kovaäänisintä istuttavien 
vesijettien luokkaa ei Ristiinan 
kisoissa ole järjestettykään.

Mikkelin kaupunki taas on 
määritellyt, miten luonto on 
otettava huomioon, jos mielii 
saada luvan tapahtuman järjes-
tämiseen.

– Kilpailusäännöissäkin lu-
kee, että täytyy tankata maalla 
asianmukaisilla tankkausvä-
lineillä. Tietysti rannassa on 
myös pikatankkausmahdolli-
suus, joka ei läiky yli.

Miten sitten kävi Ristiinan 

oman pojan ja ainoan vesijetti-
kilpaurheilijan, Niclas Auvisen?

– Ainakin omasta mie-
lestäni meni ihan hyvin, kun 
palkintopalli oli tavoitteena ja 
kolmanneksi mä sitten ylsin. 
Tommi Mendolinin kanssa 
me yleensä väännämme siitä 
kakkospaikasta.

Tänä kesänä Auvinen mat-
kaa kisaamaan vielä Euraan, 
jossa vastassa ovat todennä-
köisesti samat kilpakumppanit 
kuin Ristiinassakin. Nuorempi 
Auvinen toivoisikin, että eri-
tyisesti nuoret lähtisivät kokei-
lemaan vauhdikasta vesijetti-
harrastusta.

– Kisapaikoillekin voi tul-
la kokeilemaan jetillä ajoa. 
Suosittelen lajia vähän vilk-
kaammille, sillä siihen saa hy-
vin purettua energian. Kaikki 
jettityypit ovat vähän sellaisia 
ADHD:n puoleisia!

Lotta Tuominen

Jettikisat järjestetään vastuullisesti
Tapahtuman tuotto lahjoitetaan lastenosastolle

 Tommi Mendolinin (vas.) vesijetin kulutusrengas halkesi ki-
san viimeisessä erässä jetin pumppuun uineen hauen vuoksi. 
Lähtöjen välissä ehti jutustella vaikkapa kilpailevan tiimin 
tallipäällikkö Vesa Salosen kanssa.

Dyecrest-yhtyeen lau-
laja Mikael Salo 
myöntää jännittä-

neensä vähän Sataman valojen 
viimelauantaista metalli-iltaa, 
nousihan hän ensimmäistä 
kertaa lauteille bändinsä ko-
tikylässä. Helsinkiläislaulajaa 
sai kuitenkin kokea iloisen 
yllätyksen, kun hänelle valke-

ni, kuinka tunteella ristiina-
laisyleisö fanitti Dyecrestin 
show’ta. 

– Voisin sanoa, että yksi 
hienoimpia keikkojamme so 
far, Salo hehkutti. – Sinne ei 
olisi varmaan mahtunut yh-
tään enempää ihmisiä, kun oli 
jo niin paljon jengiä, että osa 
kiipesi jopa lavalle. Ihan miele-

tön vastaanotto.
Salon ihmetys saattoi joh-

tua siitä, ettei hän ole tottunut 
näkemään savolaisia heilutta-
massa hevilettejään riehakkai-
na ja kovaäänisinä. Kun hän 
kaksi vuotta sitten liittyi Dy-
ecrestiin, tuli bändikavereiden 
vaitonaisuus hänelle yllätyk-
senä.

– Helsinkiläisenä sitä pu-
huu ehkä vähän enemmän, 
kun nuo ristiinalaiset herras-
miehet taas ovat vähän hil-
jaisempia. Välillä tulee vähän 
outo olo, kun sanoo jotain ja 
odottaa vastausta, mutta he 
ovatkin ihan hiljaa. Sen huo-
maa varsinkin studiossa, laula-
ja nauroi.

Innostuneesta yleisöstä 
saattoi kenties kiittää Puri-
fied-yhtyettä, joka oli hetkeä 
aiemmin lämmitellyt kuulijat 
omalla esityksellään. Purified 
lähti metalli-iltaan mukaan 
Dyecrestin pyytämänä, sillä 
ristiinalaisbändien yhteis-
keikalla Mikkelin Wilhelm-
ravintolassa oli ollut mahtava 
meininki viime pääsiäisenä. 
Uusi keikkatarjous sopi mai-
niosti Purifiedille, jolta löytyy 
rutkasti esiintymisintoa peräti 
viiden vuoden tauon jälkeen.

– Viisi vuotta sitten läh-
dimme kaikki vähän eri 
paikkoihin opiskelemaan, 
selitti Purifiedin laulaja Eetu 
Kakkonen, joka itse asustaa 
nykyään Turun suunnalla. – 
Olemme silti soittaneet vuo-
sien varrella, ja nyt kun tuli ti-
laisuus lähteä keikkailemaan, 
ajattelimme että miksipä ei. 
Onneksi lähdettiin!

Kakkosestakin oli muka-
vaa nähdä kotikylän keikalla 
paljon innokasta väkeä ja hy-
vää fiilistä. Satkun tunnelma 
vakuutti myös ranskalaisnai-
set Soraya Ghomarin ja Em-
ma Bauerin, jotka olivat mat-
kustaneet Ristiinaan Pariisista 
saakka vain nähdäkseen Dy-
ecrestin esiintymässä.

Ghomari ja Bauer ihas-
tuivat Dyecrestin musiikkiin 
nähtyään Salon toisen bän-
din konsertin Ranskassa.  

He yrittivät jopa järjestää 
Dycrestille keikan eräillä 
ranskalaisilla musiikkifesti-
vaaleilla, mutta kun se ei on-
nistunut, päättivät he itse tulla 
Suomeen.

Salo kertoi pohtineensa 
etukäteen, mitä mieltä Gho-
mari ja Bauer mahtaisivat 
olla pienestä baarikeikasta 
kuultuaan häntä viimeksi tyy-
likkäässä tuhannen ihmisen 
keikkapaikalla Moulin Rou-
gen kupeessa Pariisissa. Huoli 
oli turha, sillä ranskalaisnaiset 
nauttivat täysin siemauksin 
Satkun tunnelmasta.

– Ilmapiiri on superläm-
minhenkinen, kehui Gho-
mari. – Paikalla on paljon 
ihmisiä, joten olemme tosi 
tyytyväisiä! Ei olisi kovin 
hauskaa olla ainoina lavan 
edessä.

Ghomari ja Bauer halusi-
vat hoitaa haastattelun nope-
asti ennen illan ensimmäisen 
keikan alkua, sillä he olivat 
kuunnelleet etukäteen myös 
Purifiedia ja tahtoivat varmis-
taa, että saisivat hyvät paikat 
heidänkin esityksensä ajaksi.

Lotta Tuominen

Satkun metalli-ilta veti väkeä Ranskasta saakka
Dyecrest ja Purified nauttivat täydelle baarille esiintymisestä

Purified-yhtyeen viimeinen keikka ennen pitkää taukoa oli Sataman Valoissa vuonna 2013. Kevättalvella bändi julkaisi minial-
bumin nimeltä Harbor Lights.
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Lauantai-iltana Hima-
lanpohjan kylätalo 
Koivulassa vietetään 

lähialueen asukkaiden hy-
vinvointi-iltaa, johon osallis-
tuu myös kaksi Heinäveden 
kunnanvaltuutettua, Klaus ja 
Hannaleena. Paikallispoliiti-
kot ovat saapuneet Himalan-
saareen tapaamaan kyläläisiä, 
parantamaan ihmisten välistä 
yhteishenkeä sekä sivuamaan 
ohimennen Heinäveden kai-
voshanketta – rennossa hen-
gessä tietenkin.

Aivan näin ei kuitenkaan 
tapahdu. Kyläläisille selviää 
nopeasti, että hölösuisella 
Klausilla ja ympäristöahdistu-
neella Hannaleenalla on hyvin 
erilaiset mielipiteet siitä, kuu-
luiko hyvinvointi-illassa ottaa 
esille vakavia aiheita, sekä 
siitä, onko kaivoshanke hyvä 
juttu vai ei. Kumpikin valtuu-
tettu tahtoo paistatella spotti-
valossa itsekseen ja päätyy lo-
pulta syyttämään kollegaansa 
propagandasta, korruptiosta 
tai vaikkapa burnout-oireista. 

Toiminnallinen ja tunnerikas 
hyvinvointi-ilta päättyy lo-
pulta kunnanvaltuutettujen 
sovintoon. Sen merkiksi Han-
naleena juottaa Klausille Talvi-
vaaran saastunutta järvivettä, 
jonka sivuoireisiin kuului syyl-
lisyydentunne.

Klausin ja Hannaleenan 
takaa löytyivät näyttelijät Jon-
nakaisa Risto ja Pietu Wik-
ström, joiden lisäksi lavalla 
nähtiin arkaa Kerttu-sihteeriä 
esittänyt Janna Räsänen ja 
Hannaleenaan hullaantunutta 

toimistoharjoittelijaa näytellyt 
Boodi Kabbani. Näyttelijä-
kaarti on osa helsinkiläisen 
Saimaan teatterin työryhmää, 
jonka näytelmä Saimaan de-
mokraattinen tasavalta näh-
dään heinäkuun aikana 15 
paikkakunnalla. Kiertuepai-
kalta toiselle siirtymistä varten 
teatteriryhmällä on käytössään 
mikkeliläinen partiolaiva, jol-
la he seilaavat kolmen viikon 
ajan pitkin poikin Saimaata.

Yleisön reaktio jännitti
Poliittisin sanaharkoin ja 

taiteellisin erikoistehostein 
varustettu Saimaan demo-
kraattinen tasavalta ei ollut 
perinteisin näytelmä, joka 
Koivulassa oli nähty. Vaikka 
näyttelijät kertoivat katsojien 
ottaneen näytelmän loistavasti 
vastaan kaikkialla, myönsivät 
Risto ja Kabbani, että ennen 
ensimmäisiä näytöksiä yleisön 
reaktio oli jännittänyt heitä.

– Myymme paljon eläke-
läislippuja, vaikka emme ole 
tehneet tätä näytelmää vain 
vanhoille ihmisille, sanoi Ris-
to. – Mietin kyllä etukäteen, 
miten ihmiset suhtautuisivat, 
mutta luotin muuhun työryh-
mään. Minä olen ensimmäistä 
kertaa mukana Saimaan teatte-
rissa, mutta muut sanoivat, et-
tä yleisömme on tosi älykästä 
ja mukavaa porukkaa.

Kabbania taas mietitytti-
vät kohtaukset, joissa katsojat 
otetaan osaksi esitystä, kuten 

improvisaatio-show tai tuoli-
leikki. Esityksen lopuksi näyt-
telijät tarjosivat yleisölle jopa 
kolmen minuutin lavatanssit.

– Oli monia asioita, joita 
emme voineet testata kohde-
yleisön kanssa ennen kiertu-
een alkua. Ystävämme Hel-
singissä tukivat ideoitamme, 
mutta heidän oli pakko, sillä 
muutenhan emme enää puhui-
si heille, Kabbani vitsaili.

Kabbani oli miettinyt etu-
käteen myös sitä, voisiko po-
litiikkaa käsittelevä näytelmä 
olla samaan aikaan viihdyt-
tävä. Wikström sen sijaan ei 
ollut aiheen suhteen lainkaan 
huolissaan.

– Seurattuani kaivoskeskus-
telua minulla oli vahva luotto 
siihen, että tämä on Saimaan 
alueen asukkaille niin tärkeä 
aihe, että he olisivat kiinnostu-
neita näytelmästä.

Kansalaisaloite kaivoslain 
muuttamiseksi

Kaivoshankkeen lisäksi näytel-
mä pureutuu nykydemokrati-
aan ja siihen, millaisin keinoin 
poliitikot käyttävät valtaansa. 
Siinä, missä Klaus yrittää ke-
rätä kannatusta puhumalla 
kaikesta muusta paitsi kaivos-
hankkeesta, peittelemällä mie-
lipidettään sekä savustamalla 
Hannaleenan ulos koko tilai-
suudesta, tukeutuu Hannalee-
na puolestaan pop-kulttuuriin 
– Varrella virran -kappale saa 

hänen esittämänään nimen 
Rannalla järven, eikä saastu-
misen syy olekaan enää teh-
taassa vaan kaivoksessa – sekä 
käsittämättömän vaikeisiin 
termeihin, kuten ympäristö-
vaikutusten arvioinnin mene-
telmäkaavio.

Saimaan demokraattisessa 
tasavallassa parjataan tasapuo-
lisesti Klausia ja Hannaleenaa, 
ja esityksen jälkeen yleisöllä 
oli tilaisuus esittää omia mie-
lipiteitään yhteiskuntatieteilijä 
Sanna Ryynäselle, joka oli 
teatterikiertueella mukana tut-
kijan roolissa. Vaikka työryh-
mä kuuli mielellään erilaisia 
ajatuksia, olivat he projektin 
mittaan huomanneet olevansa 
melko yksimielisiä näytelmän 
aiheista.

– Se ei ole mikään vaati-
mus, mutta meillä sattuu ole-
maan aika paljon samanlaisia 
mielipiteitä, Risto kertoi. – Ke-
räämme esitysten yhteydessä 
nimiä kaivoslain muuttamista 
ajavaan kansalaisaloitteeseen, 
mikä kertoo jotakin kannas-
tamme.

Lauantai-illan esitysten jäl-
keen näyttelijäkaartilla oli kui-
tenkin muuta mielessään kuin 
demokratia ja kaivoshankkeet.

– Laivassamme on sauna, 
enkä malta odottaa, että pää-
sen sinne tänä iltana, hehkutti 
Risto.

Lotta Tuominen

Ihanat, kamalat paikallispoliitikot
Saimaan teatteri tekee kaivoshankkeesta komediaa

Boodi Kabbani oli tämän vuoden Jussi-gaalassa ehdolla parhaan miessivuosan palkinnon saa-
jaksi roolisuorituksestaan elokuvassa A Moment in the Reeds, joka kuvattiin Savitaipaleella.

V aikka osa ristiinalai-
sista on jakautunut 
kahteen leiriin huo-

misten markkinoiden johdos-
ta, valmistautuvat markkina-
voudit Auvo Urpilainen ja 
Harri Hyyryläinen päivään 
hyvissä suin ja turhaa kilpai-
lua kaihtaen. Sekä Leijonien 
markkinoita johtava Urpilai-
nen että Uikkalan markkinoi-
den ja Trampbikers-kerhon 
pääjehu Hyyryläinen uskovat, 
että yhden päivän aikana ehtii 
mainiosti vierailemaan sekä 
koulukeskuksella että uima-
rannalla ja kannattamaan näin 
kumpaakin tapahtumaa.

– Minä näen tässä pelkkää 
positiivista niin Leijonien 
kuin meidänkin puolelta, va-
kuuttaa Hyyryläinen. – Siitä 
on vuosien mittaan ollut niin 
paljon puhetta, mikseivät 
markkinat ole tuossa uima-
laitoksella kuten ennen van-
haan, että minä tahdon tarjota 
kyläläisille ja kauppiaille vaih-
toehdon.

Koulukeskuksen valintaa 
markkinapaikaksi on perus-
teltu muun muassa koulusta 
löytyvillä WC-tiloilla, jotka 
ovat kätevästi asiakkaiden käy-
tettävissä. Hyyryläinen luottaa 
kuitenkin Uikkalan yleisten 
vessojen ja Kahvila-ravintola 
Saimaan tilojen riittävyyteen.

– Mielestäni koko vessaju-
tusta on tehty suhteettoman iso 
ongelma. On puhuttu paljon 
siitä, kuinka hankalaa Uikkalaan 
on järjestää markkinat, mutta 
tähän asti ei ole ollut mitään, 
mistä en ole pystynyt suoriutu-
maan odotusten mukaisesti.

Uikkalan markkinoiden 
vetonauloja lienevät vieressä 
välkkyvä Saimaa sekä oluttelt-
ta, kun Leijonat taas luottavat 
perinteisiin ja hyväntekeväi-
syyteen. Siinä, missä Uikka-
lan markkinoiden tuotto jää 
todennäköisesti nollille, ovat 
Leijonat jo vuosikymmenten 
ajan lahjoittaneet suuria sum-
mia Ristiinan koulukeskuksen 
oppilaille.

– Kyllähän me Lionsien ih-
miset haluamme, että meidän 
markkinamyyjämme saisivat 
koulunkentällä vastinetta ra-
halleen, jotta meillä olisi jat-
kossakin hyvänjakamista, tuu-
mii Urpilainen.

Uikkalan tapahtuma ei ole 

vaikuttanut Leijonien markki-
noiden myyjämääriin.

– Perinteiset markkina-
myyjämme tuntuvat olevan ai-
ka konservatiivisia ja tapoihin-
sa tottuneita, joten puhelin on 
soinut edellisvuosien tapaan. 
Luottavaisin mielin ja hyvin 

fiiliksin mennään.
Ensi syksynä Urpilaisella ja 

muilla Leijonilla on innostusta 
kutsua kyläläisiä koolle keskus-
telemaan markkinoista ja siitä, 
millä tavoin tapahtumaa voisi 
kehittää laajemmaksi, moni-
puolisemmaksi ja mielenkiin-

toisemmaksi. Leijonien omat 
resurssit riittävät ainoastaan 
markkinoiden järjestämiseen, 
mutta yhteistyökumppanit 
toivotettaisiin tervetulleiksi 
avosylin.

Lotta Tuominen

Kaksien markkinoiden väliltä ei tarvitse valita

Leijonien markkinat siirtyivät Uikkalan Rantapuistosta koulukeskukselle vuonna 2004. Kuva: Ristiinalaisen arkisto / Ville Manninen
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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 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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Navi Kuntorastit to 25.7. 
klo 17 – 18.30 Metsälin-
nassa. Opastus vt 13/15 Ris-
tiinan th. Paikalla Navibaari. 
Tervetuloa!

Ristiinan Läntisen Maa- ja 
Kotitalousseura ry:n teat-
teriretki 17.8.2019, klo 21 
Mäntyharjun kesäteatteriin 
Esityksenä Lähtöruutu-näy-
telmä. Ilmoittautuminen 
Kirsille 040  834 3826, 28.7. 
mennessä. Kimppakyyti.

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

r av i n t o l at

s e u r at  t o i m i vat

s e u r a k u n ta

m y y tävä n ä

ta pa h t u m i a

s e k a l a i s 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 18.7. Auraleike  L 
Meksikonpata  L,G,M,  Kasvissosekeitto  L,G 

Pe 19.7. Metsästäjänleike  L 
Kasvislasagne  L,  Nakkikeitto  L,G,M

La   20.7. Suljettu   
Su   21.7.   Oskarinleike  L 

herkkunakit  L,G,  Bataattisosekeitto  L,G   
Ma  22.7. Vossikanleike  L   

Kasvislasagne  L,  Peruna-pekonikeitto  L,G   
Ti   23.7.   Broilerinleike  L 

Juuresraastepihvit  L,G,  Lihakeitto  L,G,M 
Ke 24.7. Metsästäjänleike  L, Italianpata  L,  Seljanka  L,G,M 
To 25.7. Holsteininleike  L 

Täytetty kesäkurpitsa  L,G,  Keisarinkeitto  L,G,M 

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
Pe 19.7. Diakoniatyön kohtaamispaikka Ristiinan 
markkinoilla koulukeskuksella. Tule juttusille!
Su 21.7. klo 10 Messu kirkossa.  
Martikainen, Jenni Kälviä
Ke 24.7. klo 17 Kesäkinkerit Äijäläisillä, 
Parikanniementie 40. Rossi, Nousiainen
To 8.8. klo 9–15 Kesäpäivä Ruunaniemessä 
ikäihmisille. Mahdollisuus saunoa ja uida,  
lounas ja kahvi 8€. Ilm. 1.8. mennessä 0400 143 668
Ke 14.8. klo 9.30–15 Vanhusten saunapäivä 
Susiniemessä Mikkelissä. Aamuhartaus, saunomista 
(sauna-apurit auttavat), lounas, yhteislaulua, kahvit. 
Hinta 13€, tied. ja ilm. 30.7. menn. 0400 143 452 tai 
0400 143 257
HUOM! Su 28.7. ei jumalanpalvelusta 
Diakoniatyöntekijä leirillä ja vapailla 21.–31.7. 
Kiireelliset asiat: diakoniapäivystys ma, ti ja pe  
klo 9-11 p. 0400 143 250

Kuolleet
Eeva Helena Rahikainen 89 v.,  
Aila Helena Särkkä 80 v.

Seurat toimivat -palstalla 
julkaistaan maksuttomasti 

seurojen ja yhdistysten sisäisistä 
tapahtumista kertovia tiedotuksia. 

Ei kuitenkaan kaupallisia 
eikä vuosikokousilmoituksia.

su 21.7.
Yölintu

Reeta&Lumo

18-22.30

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

Järjestäjä:

Liput 15€

Majoitus Löydön Kartanossa

su 28.7. Sinitaivas

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla 
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  22.7. - 2 8.7.

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 Kanakeitto l,g, Kaalilaatikko m,g, Nakkistroganoff l,g.  
Keitetyt perunat, aurinkokasvikset. Sekamarjasoppa

Ti Jauhelihakeitto m,g, Uunikalaa yrttikastikkeessa l,g, 
Smetanapossu l,g. Keitetyt perunat, porkkanaviipaleet.  
Aprikoosikiisseli

Ke Kalakeitto l,g,  Lihapullat lempeässä pippurikastikkeessa  l,   
Maksa-pekonikastike  l,g. Keitetyt perunat, vihannesmix.  
Mustikka-vadelmakiisseli

To Hernekeitto m,g, Pippurihärkä l,g, Makkarapihvit l,g.   
Keitetyt perunat, kasvikset.  Mansikka-raparperikiisseli

Per Kinkku-juustokeitto l,g, Hedelmäinen kanakastike l,g, Lasagne l.  
Riisi, keitetyt perunat, vihannesmix.  Omenakiisseli

La Parsakeitto l,g, BBQ-possua l,g,  Tomaattinen uunikala  l,g
 Keitetyt perunat, kasvikset. Mansikkakiisseli
Su Kasvissosekeitto l,g,  Fetabroileri  l,g , Possu-juurespata  m,g.  

Keitetyt perunat, riisi, uunijuurekset.  Vadelmakiisseli

KYLÄJUHLAT
Kuomapirtillä lauantaina 20.7. klo 18 ->
. arvontaa . kilpailuja 
. baari avoinna (vain käteismaksu)

Karaoketanssit klo 20 alkaen
Tervetuloa!
järj. Kuomiokosken alueen kyläyhdistys ry

ROTTINKITUOLIT/-KALUSTOT
ALEHINNALLA!

Lisäksi keinutuolit, irtotyynyt,  päre-, paju- ja  
puunkantokorit/ -kassit, kukkapöydät, lehtitelineet,  

mattopiiskat ja harjatuotteet ym. ym. koritavaraa
KYMEN ROTTINKI  puh. 0400 652 817

Pe 19.7. Ristiinan markkinoilla 
koulukeskuksella

Hyväkuntoiset Terhi Finncamp 
perämoottorivene pit.4,30 m 
sekä Yamaha perämoottori 

40 hv varusteinneen. 
Hintapyyntö 1500€ 
puh. 045 6247527

TOIVOSEN 
PALVIAUTO

Pertunmaalta
perjantaina 19.7.

Ristinan markkinoilla
0500 602 302   Tervetuloa!

Himalansaaren kyläillassa 6.7. lämpötila klo 19.30 oli 15,4 astetta.
Mikkelin poliisiasemalla 12.7 toteamispöytäkirjan mukaan lämpötilan 
oikein arvanneita oli yksi henkilö. 
200 euron lahjakortin Ristiinan K-Rautaan voitti Maisa Laakkonen. 
Tavarapalkinnot seuraaville henkilöille: 
Maisa Laakkonen, Juhani Valkonen, Vilius Liukkonen, Mirva Svensk.
Himalanpohjan kylät r.y kiittää kaikkia tilaisuuden mahdollistaneita 
tahoja. Lämmin kiitos myös kaikille tilaisuuteen osallistuneille.
Himalanpohjan kylät r.y

Suomenniemi -viikko 18.-26.7.2019

Torstai 18.7. 
klo 20—00.30  
Perjantai 19.7. 
klo 15—18 
Lauantai 20.7.  
klo 9.30  

klo 10 
klo 10—14
klo 10-16

klo 11-15

klo 16  
klo 18—24  
Sunnuntai 21.7.  
klo 10         
klo 10-16

klo 11-15

klo 13             
Maanantai 22.7. 
klo 19              
Tiistai 23.7. 
klo 14—16       
klo 16         
klo 18  

Keskiviikko 24.7. 
klo 12—18
Torstai 25.7. 
klo 20—00.30

Perjantai 26.7. 
klo 14

Tanssit, Eija Kantola

Aleksanterin Soutu -tapahtuma

Suomenniemi-viikon juhlapuhe, 
metsäjohtaja Juha Hakkarainen, MTK
Metsätaitokilpailu
Takakonttikirppis Myllysilta
Harrastetyö- ja keräilynäyttely Peittoja ja 
lakanoita
Suomenniemen kotiseutuyhdistyksen 60-vuo-
tisjuhlanäyttely, Marttojen kahvio ja tuliaistori
Jalkapallo-ottelu Paikalliset vs. Kesäasukkaat
Ulkoilmakonsertti
 
Juhlamessu
Harrastetyö- ja keräilynäyttely Peittoja ja 
lakanoita
Suomenniemen kotiseutuyhdistyksen 60-vuo-
tisjuhlanäyttely, Marttojen kahvio ja tuliaistori
Kirkkokonsertti

Rääppiäiset Ripatin myllyllä
 
Suomenniemi liikkuu –liikuntatapahtuma
Puujalkakävelyn SM-kilpailut
Keskustelutilaisuus Suomenniemen ajan-
kohtaisista asioista

Museopäivä Lyytikkälässä
 
Tanssit, Pekka Nis- 
kan pojat
 
Martan päivät

Tervetuloa!

Teklan puoti avoinna 
pe, la ja su - myynnissä 
paikallisia käsitöitä ja 
matkamuistoja

Tapahtumapaikat ja lisätiedot 
www.suomenniemi.fi

Tervetuloa Keskustan teltalle 
Ristiinan markkinoille koulukeskukselle 

pe 19.7. klo 9-14

Paikallisten luottamushenkilöiden 
lisäksi maa- ja metsätalousministeri 

Jari Leppä klo 11-12

www.keskusta.fi

Suomenniemi -päivien rääppiäiset
ma 22.7 klo 19  Ripatin myllyllä, os. Karkauksentie 945

Teatteri ja lauluilta
Muistiyhdistyksen teatteriryhmä Virtapiiri esittää 

"Kesäistä ilottelua"
Väliajan jälkeen KaI Hyttinen laulaa ja laulattaa.

Puffetti     Vapaa pääsy     Tarveluloa!
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Toimitus           ilmoitukset          tilaukset 

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

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

Kaikki 
rakentaminen 

saneeraus ja LVI.
020 735 1010

1200 koiran ja 200 ro-
dun näyttelyä ei järjes-
tetä tuosta vain, mutta 

ristiinalaiset koira- ja metsäs-
tysyhdistykset onnistuivat 
siinä tyylikkäästi jälleen viime 
viikonloppuna. Kyseessä oli 
kaikkien rotujen näyttely, jos-
sa kehässä tassutteli kaikkien 
kymmenen rotuluokan edus-
tajia ja jollainen järjestetään 
Ristiinassa parin vuoden vä-
lein. 

Vaikka metsästyskoirien 
osuus on näyttelyissä yleensä 
pienempi kuin seurakoirarotu-
jen, voi sama koira niittää kun-
niaa sekä metsällä että kehässä. 
Näin uskoo Ristiinan metsäs-
tyskerhon Sauli Siiskonen, jo-
ka toimi lauantain näyttelyssä 
järjestyspäällikkönä. Hän itse 
innostui näyttelytoiminnasta 
harmaan norjanhirvikoiransa 
myötä, jolle on myönnetty jo 
kaksoisvalion arvo.

– Kunhan ei ole äkäinen 
vaan sosiaalinen luonne, niin 
pärjää sekä metsässä että näyt-
telyssä.

Hartolasta kotoisin ole-
va Risto Lähde ei povannut 
omalle harmaalle norjanhir-
vikoiralleen suurta näyttely-
menestystä. Reilun vuoden 
ikäinen Iivo-koira, joka sattui 
syntymään päivänä, jona Ii-
vo Niskanen voitti Suomelle 
hiihdon olympiakultaa, pääsi 
viikonloppuna ensimmäistä 
kertaa näyttämään taitonsa 
kehässä. Koiran sukutaustan 
perusteella Lähde uskoo, et-
tä Iivosta on enemmän iloa 
metsällä ja erilaisissa kokeissa. 

Hirvenkaatoon se osallistui 
ensimmäisen kerran jo viime 
syksynä.

– Ei tämä tule näyttelyis-
sä menestymään. Jotenkin se 
stressaa tätä koirapaljoutta, 
vaikka on koirakoulussa käy-
tetty koko kevät, Lähde pohti.

Siiskosen mukaan koira 
pitää opettaa sulkemaan häly 
mielen ulkopuolelle.

– Kuten me ihmiset!
Näyttelyn seitsemällä jär-

jestäjäyhdistyksellä – siis Ris-
tiinan metsästysseuralla, Ris-
tiinan koirakerholla, Pelloksen 
erämiehillä, Someen erä-ässil-
lä ja Lahnaniemen eräyhdis-
tyksellä – oli jokaisella omat 

vastuualueensa. Esimerkiksi 
Ristiinan metsästysseura huo-
lehti ohjelmalehtisten myyn-
nistä, kehän pysytyksestä sekä 
alueen siisteydestä.

– Pitää olla useampi seura 
mukana, jotta homma pyörii, 
sanoi Siiskonen. – Onhan se 
myös hyvä tulonlähde kaikille 
yhdistyksille.

Näyttelytoimikunta haluaa 
kiittää kaikkia näyttelyyn osal-
listuneita sekä talkooväkeä hy-
vin sujuneesta näyttelystä. 

Ensi vuonna palataan asi-
aan ryhmänäyttelyn merkeissä 
5.9.

Lotta Tuominen

Hirvenkaatajastakin voi olla näyttelykoiraksi
Kaikkien rotujen koiranäyttely järjestettiin lauantaina urheilukentällä

Shetlanninlammaskoira Onnenpisaran 
Vallaton Ilo  VSP om. Anne Hirvonen
Bullmastiffi u. Big Tiger Bullu  SERT.ROP. 
om. Ari Korhonen
Tanskandoggi n. kelt. tiikerijuov.  Alder 

Glade`s Treasure  SERT. ROP om. Minna ja 
Topi Kunttu
Kennel Alder Glade`s  ROP-kasvattaja om. 
Minna ja Topi Kunttu
Chihuahua lk. Golden Lily`s Hot`spicy  

ROP-veteraani om. Maarit Hassinen, Hilk-
ka Sairberg, Anja Buur
Villakoira keskikoko harm. apr. pun. u. 
Silver Paint`s Midnight Rider  ROP. SERT. 
om. Päivi Härkönen

Risto Lähde uskoo, 
että kouluttamalla 
koirasta voi 
saada kaverin 
monenlaiseen 
harrastukseen.

Näyttelyssä menestyneitä ristiinalaisia koiria:

Menestys jatkuu!

Tapahtuman täyteinen 
Suomenniemi-viikko 
starttaa lauantaina jo 

kolmatta vuotta peräkkäin. 
Suomenniemen aluejohtokun-
nan puheenjohtajalta Antti 
Pakariselta löytyy menovink-
ki jokaiselle:

Henkilölle, joka on aiem-
minkin osallistunut Suo-
menniemi-viikkoon: 
”Tänä vuonna on uutena ta-
pahtumana Aleksanterin sou-
tu, joka on koko perheelle 
tarkoitettu soututapahtuma. 
Se ei ole kilpailu vaan ennem-
minkin karnevaalihenkinen 
tapahtuma. Nimi johtaa sii-
tä, että erään tarinan mukaan 
keisari Aleksanteri Suuri olisi 
joskus tuossa järvellä veneellä 
liikkunut. Parhaiten pukeu-
tunut venekunta palkintaan!” 
Aleksanterin soutu perjantaina 
19.7. klo 15–18.
Henkilölle, joka ei ole kos-
kaan käynyt Suomenniemellä: 
”Näitä perinteisiä juttuja ovat 
Myllysillan metsätaitokilpailu 
sekä perinteinen jalkapallo-
ottelu paikallisten ja kesäasuk-
kaiden välillä. Lauantai on 
muutenkin hyvä päivä, jos täy-
tyisi valita yksi, sillä silloin on 
myös ulkoilmakonsertti. Lap-
sille esiintyy Mimmit-yhtye ja 
illalla on sitten vähän rokim-
paa menoa.” Metsätaitokilpailu 

klo 10, jalkapallo-ottelu klo 16 
ja ulkoilmakonsertti klo 18–24 
lauantaina 20.7.
Henkilölle, joka haluaa tu-
tustua uusiin ihmisiin: ”Kyl-
lä se on se Myllysillan tapahtu-
ma, jossa on perinteisesti ollut 
sitä porukkaa kaikista eniten. 
Tietysti riippuu vähän siitä, 
minkä ikäisestä henkilöstä on 
kyse, kun on eri ikäryhmille 
suunnattuja juttuja.” Ohjelmaa 
Myllysillassa koko lauantain 
20.7. ajan.
Liikunnan ystävälle: 
”Tiistaipäivän liikuntapahtu-
ma, jossa on ensin koko per-
heelle suunnattuja liikunta-
rasteja ja sen jälkeen samalla 
paikalla puujalkakävelyn SM-
kilpailut. Sinne on haastettu 
myös kaupunginhallituksen 
edustajia, ja ainakin Satu Taa-
vitsainen on ilmoittautunut.” 
Suomenniemi liikkuu -tapahtu-
ma klo 14–16, puujalkakäve-
lyn SM-kilpailut tiistaina 23.7 
klo 16.
Historian ystävälle: 
“Lyytikkälän museopäivä. Ko-
ko talomuseohan on näkemi-
sen arvoinen paikka, ja siellä 
kerrotaan talon restauroin-
nista. Lisäksi Erkki Salmela 
opastaa käyttämään sellaista 
sukututkimusohjelmaa, jolla 
voi itse selvittää sukutaustaan-
sa.” Lyytikkälän museopäivä 
keskiviikkona 24.7 klo 12–18.

Taiteen ystävälle: 
“Nuorisoseuratalolla on kä-
sityökerhon näyttelyitä ja 
tietenkin tämä Teklan puoti, 
jossa on myös paikallisia käsi-
töitä ja matkamuistoja.”  Har-
rastetyö- ja keräilynäyttely lau-
antaina 20.7. klo 10–16, Teklan 
puoti avoinna perjantaista sun-
nuntaihin.

Lisätietoa tapahtumista 
löytyy osoitteesta suomennie-
mi.fi.

Lotta Tuominen

Antti Pakarisen tärpit 
Suomenniemi-viikolle

Viime vuonna paikalliset löi-
vät kesäasukkaat tasaväki-
sessä futismatsissa maalein 
1-0. Kuva: Ristiinalaisen arkis-
to / Laura Jokinen


