
Toukokuun puolessa 
välissä - tarkemmin 
19.5. - vantaalainen 

Kristian Muthugalage start-
tasi melkoisen huimapäiseltä 
kuulostavalle ”maratonilleen”. 
Hän nimittäin oli päättänyt 
taittaa matkan Suomen poh-
joisimmasta kylästä Nuorga-
mista Helsinkiin jalkapatikassa.

- Ei tähän oikein mitään 
yhtä selittävää syytä ole. Olin 
kyllä kiinnittänyt itse huomi-
ota erilaisiin seikkailuihin ja 
saavutuksiin, ja kun vielä yksi 
kaverinikin matkasi sub-lau-
dalla rannikkoa pitkin, rupesin 
miettimään, että olisi mukava 
itsekin tehdä jotain, jossa haas-
taisi itsensä oikein kunnolla.

- Sitten vain jostain tuli 
mieleen, että ainakaan tie-
tääkseni ihan kauhean moni 
ei ole kävellyt Suomea päästä 
päähän. Reitiksi päätin Nuor-
gam-Helsinki siksi, että omas-
ta mielestä reissu on siistimpi 
lopettaa kotiseudulle kuin 
sitten Hankoon, joka olisi ol-
lut ”oikeasti” päästä päähän, 
Muthugalage kertailee reissun 
alkuasetelmia samalla kun hän 
syö maanantai-iltana päivän 
päätteeksi hyvin ansaittua piz-
zaa Ristiinassa, Hotelli Heima-
rissa.

Ennen tätä huilihetkeä 
Heimarissa takana on kah-
deksan päivää kävelyä ilman 
lepopäiviä. Tai no, periaat-
teessa matkanteosta oli yksi 
välipäivä, mutta…

- Osallistuin sinä päivänä 
Joroisissa triathlonin pikaki-
saan! En ollut koskaan aiem-
min kokeillutkaan, ja esimer-
kiksi pyöräilyosuuden ajoin 
kolmivaihteisella ”mummo-
mankelilla”, jonka sain lai-
naksi perheeltä, jonka koto-
na majoituin. Lenkkarit sain 
hommattua juuri ennen kisaa 
ja uimaosuuskin meni sort-
seissa! Muthugalage nauraa.

Ei urakka silti ihan huo-
nosti mennyt, sillä 400 metriä 
uintia, 20 kilometriä pyöräi-
lyä ja 5,5 kilometriä juoksua 
meni aikaan 1:31:51.

- Kait tässä kävelyn aikana 
peruskunto on parantunut. 
Tosin, kun kävin Sonkajärvellä 
vaa’assa eukonkannon MM-
kisojen yhteydessä (joihin 
Muthugalage tietenkin myös 
osallistui, ”kun järjestäjä hom-
masi eukon”), niin painoa oli 
tullut lähdöstä yksi kilo lisää. 
Minua kun on joka paikassa 
hemmoteltu ja syötetty niin 
hyvin. Tai sitten se on lihasta 
jaloissa! hän virnistää.

Ihmiset tarjonneet 
majapaikkoja auliisti

Kun käveltävää matkaa on 
edessä noin 1500 kilomet-
riä, niin on luonnollista, että 
ylimääräistä painoa ei halua 
kantaa mukana. Kristian Mut-
hugalage kertoo, että ensim-
mäisen viikon taival oli tus-
kaista, yksinkertaisesti siksi, 
että rinkassa oli liikaa painoa.

- Sodankylässä kotiin lähti 
drone ja sen akut. Tarkoitus 
oli kuvata maisemia ja muuta 
kuvituskuvaa, mutta yleensä 
kävelyn aikana - eikä sen jäl-
keenkään - ei vaan jaksanut ku-
vata, joten se oli turhaa painoa. 
Ranualta sitten lähti toinen 
paketti, jossa oli esimerkiksi 
trangia ja järjestelmäkamera. 
Näiden kevennysten jälkeen 

käveleminen on ollut paljon 
helpompaa.

Päivittäisiksi kävelymatkoik-
si on muodostunut kaikkea 
noin 15 - 35 kilometrin väliltä. 
Yleensä kolmesta neljään päivää 
kävelyä ja sitten yksi lepopäivä. 
Loppumatkasta tarvitaan nyt 
kuitenkin aavistus suunniteltua 
tiukempi aikataulu.

- Niin, alun perin olin kaa-

vaillut että olisin perillä sun-
nuntaina 4.8., mutta meillä on-
kin sukujuhlat lauantaina 3.8. 
Suuresta suvusta tulee harvoin 
tavattua serkkuja, niin olisi 
hauska olla silloin paikalla.

Matka jatkuu Ristiinasta 
Kouvolan suuntaan, sieltä Lo-
viisaan ja edelleen Porvoon 
kautta Helsinkiin.

- Alun perin ajattelin että 

olen suurimman osan öistä 
teltassa. Nyt on takana 65 päi-
vää, ja ehkä kymmenen yötä 
olen ollut teltassa, toiset kym-
menen maksetuissa majoituk-
sissa, mutta muuten on aina 
löytynyt ihmisiä jotka ovat ha-
lunneet kutsua minut kotiinsa. 
Se on ollut tosi upeaa!

Niko Takala
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Ristiinassa vietettiin 
viime perjantaina 
kaksien markkinoiden päivää

Ilta Saimaalla –konsertti  
teki kahden vuoden jälkeen 
paluun Himalansaaren kirkkoon 

Helteet tulivat piristämään 
matkailukesää  - Kallioniemessä 
oli ohjelmassa lasten viikonloppu
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Huilihetki Heimarissa
Kristian Muthugalagen kävelyurakka Nuorgamista Helsinkiin kääntymässä loppusuoralle

Tauko Saimaan rannalla Heimarissa tuli tarpeeseen Suomen läpi kävelevälle Kristian Muthugalagelle. ”En kävellyt tänään kuin 
Mikkelistä tähän, mutta tuntui raskaalta. Huomaa että on pidempi putki takana ilman lepopäiviä”, hän tuumi. 
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Maistiaisia! 

Tervetuloa  ruokailemaan! 
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Ristiinalaisen lukijoille 
historiallisista yhte-
yksistä tutuksi tullut 

Marjatta Tuderus (o.s. Selin-
heimo) on poissa. Hän me-
nehtyi 93-vuotiaana vietetty-
ään sairaalassa vain puolitoista 
vuorokautta. 

Marjatta kertoi pilke sil-
mäkulmassa myöhästyneensä 
isänsä syntymäpäiviltä neljä 
tuntia, muutenhan heillä oli-
si ollut sama syntymäpäivä.  

Hänellä oli hyvä koti ja rakas-
tavat vanhemmat. Marjatta kä-
vi saksankielistä lastentarhaa 
Viipurissa, kansakoulun Lah-
den Hennalassa, oppikoulua 
sekä Tampereella, Helsingissä, 
Vääksyssä että Lahdessa. Isän 
upseerinviran ja sodan vuoksi 
perhe muutti usein.

Koulutukseltaan Marjatta 
oli erikoissairaanhoitaja. Työ-
paikkoina hänellä olivat mm. 
Helsingin Ylioppilaiden Ter-
veydenhoitosäätiö, Allergiasai-
raala, Vanhusten poliklinikka 
sekä Helsingin kaupungin lää-
kärivälitys. Työvuosia kertyi 
yhteensä 32.

Marjatta meni naimisiin 
rakkaimpansa Sten-Gustav Tu-
deruksen (1908 - 2003) kanssa 
vuonna 1951. He saivat olla 
yhdessä kaiken kaikkiaan 52 
vuotta, Sten-Gustavin ollessa 
kuollessaan 95-vuotias. Vii-
meiset 10 vuotta Marjatta hoiti 
miestään pyörätuolipotilaana. 
Rakkaana harrastuksenaan 
heillä oli Jaalan mökki, jota he 
olivat rakentaneet yhdessä vuo-
sikymmenien ajan alun perin 

Stenin hankkimalle tontille.  
Siellä he nauttivat olostaan ai-
na kun vain mahdollista.

Marjatta oli mukana poli-
tiikassa vuodesta 1972 lähtien 
toimien Perustuslaillisessa oi-
keisto-puolueessa ja sen Nais-
ten Liiton puheenjohtajana. 
Hän oli myös Espoon kaupun-
ginvaltuuston varajäsen ja kuu-
lui yhden kauden ajan Espoon 
terveyslautakuntaan.  Oman 
kotinsa As. Oy Kimmellinnan 
hallituksen puheenjohtajana 
Marjatta toimi lähes 30 vuotta.

Stenin kuoleman jälkeen 
Marjatan innostuksen koh-
teeksi tuli Tuderus-suvun 
historia satojen kirjeiden, 
dokumenttien ja valokuvien 
muodossa. Tuloksena ahke-
rasta tallennustyöstä ilmestyi 
v. 2009 kirja Victor Tuderus, 
militär och målare ja samaisen 
Turkin sodan muiden suoma-
laisten päiväkirjoihin perustu-
va teos Sodassa vieraalla maal-
la v. 2014.

Tällä hetkellä julkaisua 
odottaa kenraalimajuri Gustaf 
Edvard Tuderuksen kirjei-

den pohjalta tehty kirja aina 
vuodesta 1812 vuoteen 1877 
kattaen miltei koko kenraali-
majurin elämän aina Haminan 
kadettikoulusta alkaen. Sinne 
hänet lähetettiin Ristiinasta jo 
11-vuotiaana pikkupoikana.

Marjatta jätti kulttuuri-
perintöä jälkipolville lah-
joittamalla suvun aineistoa 
ainakin Ristiina-seuralle, Kan-
sallismuseolle, Sotamuseolle, 
Ritarihuoneelle ja Kansallis-
kirjastoon. Tuderus-suvun jää-
mistöstä löytyneet aarteet ovat 
ilahduttaneet meitä kaikkia. 
Olemme tällä tavoin kulkeneet 
Marjatta Tuderuksen rinnal-
la hetken historian kultaisella 
polulla.

Marjatta Tuderus siunattiin 
Helsingin Hietaniemen van-
hassa kappelissa 19.7.2019.

Päivi Onttonen

Kirjoittaja on tutustunut 
Marjatta Tuderukseen Ristiina-
seuran historiatutkimuksen 
yhteydessä
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V i i k o n  r u n o  

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

Marjatta Tuderus (1.10.1926 – 27.6.2019)

Ikkunastani ihailen
jykeviä mäntyjä
metsän ruhtinaita
Ylväinä seisoen
antamatta kevytmielisten
koivujen vaikuttaa
nostamalla oksiaan
torjuvasti viettelijättärille
He ovat itseriittoisia,
uroita, metsän ruhtinaita
Heitä saa hyväillä
vain auringon lämpimät säteet

Pirkko Janhonen

Ristiinan kesäteatte-
rissa toista viikkoa 
loppuunmy ydy i l le 

katsomoille pyörinyt kantaesi-
tys Elias, rakastettuni on rikko-
massa paikalliset katsojaennä-
tykset.

- Jos sama tahti jatkuu ei-

kä mitään notkahduksia tule, 
niin näin varmasti käy. Totta 
kai olemme hirmuisen iloisia 
näytelmän saamasta vastaan-
otosta. Ihmiset ovat ottaneet 
tarinan omakseen ja ovat pi-
täneet siitä, kertoo Ristiinan 
nuorisoseuran puheenjohtaja 

ja näytelmän käsikirjoittaja 
Tanja Puustinen-Kiljunen.

Hän sanoo, että näytöksiin 
on rakennettu alas lisärivi, jolla 
on saatu kapasiteetti nostettua 
350 paikkaan. Tästä huolimat-
ta paikat ovat menneet vii-
meistä tuolia myöden.

- Tähän liittyen on sitten 
siinä mielessä tullut harmit-
taviakin tilanteita, että olem-
me joutuneet lippuluukulla 
myymään ihmisille ”ei oota”. 
Suosittelemmekin vahvasti si-
tä, että ihmiset ostaisivat liput 
etukäteen verkkokaupasta, 
jolloin voi olla varma siitä että 
paikka löytyy.

Puustinen-Kiljunen sanoo 
iloitsevansa myös siitä, että 
menestystarina on ennen kaik-
kea draamaa, vaikka näytelmää 
huumorilla ja esimerkiksi mu-
siikilla kevennetäänkin.

- Tästä ovat myös vierail-
leiden harrastajateattereiden 
porukat kiitelleet ja olleet in-
nostuneita. Että ei kesäteatte-
rinkaan aina ole pakko olla sitä 
niin sanottua hömppää. Toi-
vottavasti tästä tulee muillekin 
uskallusta tehdä välillä sitten 
toisenlaistakin kesäteatteria.

Elias, rakastettuni Ristiinan 
kesäteatterissa to 1.8. saakka. 
Liput www.nettilippu.fi, 
tiedustelut p. 040 5312 568.

Niko Takala 

Katsojaennätykset rikkoontunevat

Vesa Partanen näyttelee päärooliin Ristiinan kesäteatterissa Eliaksena. Näytelmä on houku-
tellut yleisöä katsomoon ennätystahtiin. Esityksiä on jäljellä vielä viikon verran. 
Kuva: Lotta Tuominen

Kokeiltu on 

V iime perjantaina se sitten koettiin ja kokeiltiin. Eli 
se, kun Ristiinan pitäjässä pidettiin samanaikaisesti 
kahdet markkinat. Leijonien perinteiset Ristiinan 

markkinat koulun kentällä ja Trampbikersin toteuttamat 
Uikkalan markkinat Rantapuistossa.

Jos näitä tapahtumia vertailee nimenomaan markkinoi-
na, niin ”pidemmän korren” vetäjästä ei juuri peistä taitettu. 
Koulukeskuksen markkinoilla myyjiä oli noin 80, Uikkalassa 
neljä. Toki oli ennakoitavissakin, että Uikkalaan ei tällaisella 
”pikahälytyksellä” (varmistus markkinoiden pitämiseen tuli 
vasta kesäkuun alussa) kovin kattavaa myyjämäärää voi-
kaan saada. Kun vielä iso osa ilmoittautuneista jätti ilmaan-
tumatta paikalle Uikkalaan, niin lopputulos oli tuo edellä 
mainittu.

Kuitenkin, myös Rantapuiston tapahtuma houkutteli 
ihmisiä ainakin käväisemään paikan päällä ja järjestäjän 
omassa ravintolateltassa kävi ajoittain varsin mukava kuhi-
na. ”Tramppareitten” oman arvion mukaan Uikkalan mark-
kinoita kävi ihmettelemässä viitisensataa kävijää.

Hyvin moni markkinoiden asiakas on Ristiinassa sitä 
mieltä, että markkinat kuuluisivat ilman muuta Saimaan 
rannalle, pitäjän käyntikorttimaisemiin. Yhtä lailla monin 
käytännön asia (ja myös useiden myyjien mielipide) puol-
taa markkinoiden pitämistä koulukeskuksen kentällä, jo-
hon ratkaisuun Leijonat ovat nyt päätyneet. Väittäisin että 
liki kaikki ovat kuitenkin sitä mieltä, että kaksia kunnon 
markkinoita ei samaan pieneen pitäjään samalle päivälle 
mahdu. 

Uikkalan markkinoiden puuhamies Harri Hyyryläinen 
vahvisti alkuviikosta, että eri markkinoiden aktiivitekijät tu-
levat lähiviikkojen aikana tapaamaan ja pohtimaan kuinka 
jatkossa toimitaan. Olisi varmasti kaikkien etu todeta aina-
kin se, että saman päivän markkinat on nyt kokeiltu.

Nyt kuitenkin nähtiin se, että kun kylällä on väkeä liiken-
teessä, niin iso osa tästä väestä käy helposti paitsi yhdessä, 
myös ainakin toisessa paikassa. Löytyisikö siis jatkoa ajatel-
len esimerkiksi sellainen kuvio, että koulun kentän markki-
noiden lisäksi Ristiinassa olisi toisen tyyppinen tapahtuma 
Rantapuistossa? Nytkin oli jo heitetty ilmoille ideoita aina 
benji-hyppyihin ja liitovarjolennätykseen saakka. Siis jos 
sille lähestymiselle ei löydy yhteistä säveltä, että jatkossa 
markkinat toteutettaisiin Rantapuiston alueella, vaikkapa 
sitten useamman tekijän voimin. Kaikista niistä käytännön 
hankaluuksista huolimatta.

Keskustelu aiheesta varmasti jatkuu, tarkoitushan ai-
nakin Leijonilla oli myös kutsua kyläläisiä ja muita aihees-
ta kiinnostuneita yhteiseen tilaisuuteen jutustelemaan ja 
heittelemään ideoita. 

Metsän ruhtinaat
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210 vuotta sitten käy-
dyn Hörneforsin 
taistelun muistoa 

kunnioitettiin Ristiinassa 
Ristiinan Reserviupseerien 
ja Ristiinan reserviläisten 
kukkatervehdyksillä J.Z. 
Dunckerin syntymäkodin 
pihatien varteen pystytetyn 
muistokiven ääressä. Ristii-
nan Kosoniemessä syntynyt 
kunniakas sankari kohtasi 
matkansa pään heinäkuun 5. 
päivänä 1809 Hörneforsissa, 
missä hän Ruotsi-Suomen 
joukoissa taisteli urhoollises-
ti venäläisjoukkoja vastaan ja 
haavoittui kuolettavasti. Hä-
net haudattiin myöhemmin 
Uumajaan.

Kukkatervehdysten jäl-
keen Ristiinan Reserviupsee-
rit kokoontuivat Dunckerin 
lapsuudenkotiin Löydön 
kartanoon seuralaisineen juh-
lapäivälliselle. Tilaisuudessa 
esiintyi taiteilija Pekka von 

Gräutlein esittämällä J.L. 
Runebergin runosta ”Hei-
näkuun 5. päivä” suomeksi ja 
ruotsiksi neljä ensimmäistä 
säettä. Maittavan päivällisen 
ohessa oli yhteislaulua ja li-
säksi luovutettiin Pentti Ran-
talaiselle Savon Vasaman 
kultainen ansiomitali tunnus-
tukseksi Suomen viime sotien 
sotahistorian vaalimisesta.

Samana päivänä oli Ruot-
sissa Hörneforsissa Uumajan 
Reserviupseerien järjestä-
mä muistotilaisuus. Juhla oli 
ensimmäistä kertaa heidän 
organisoima. Aikaisemmin 
tilaisuuden järjestämisvastuu 
oli ollut Suomen rintamalla 
1939–1944 taistelleiden so-
tainvalidien ja -veteraanien 
sekä lottien tukihenkilönä Uu-
majassa toimivan Erik Eriks-
sonin käsissä. Hänen koke-
mustaan oli nytkin käytetty 
paljon tilaisuuden onnistumi-
seksi.

”Dunckers dag” aloitettiin 
tunnelmallisella hartaustilai-
suudella Hörneforsin vanhassa 
puukirkossa ja loppurukouk-
sen jälkeen laulettiin yhteises-
ti sekä Ruotsin että Suomen 
kansallislaulut. Tämän jälkeen 
siirryttiin 5.7.1809 -taistelun 
muistomerkille, jossa hulmu-
sivat molempien maiden li-
put. Tilaisuus alkoi Uumajan 
varuskunnan sotilassoitto-
kunnan esittämänä fanfaareil-
la ja ryhdikkäällä musiikilla. 
Ruotsin pohjoisen sotilas-
puolustusalueen komenta-
jan puheen jälkeen laskettiin 
muistomerkin juureen Ruot-
sin puolustusvoimain seppele. 
Seuraavaksi laski seppeleen 
Uumajan Reserviupseerit. 
Muut kukkalaitteet laskettiin 
järjestyksessä Suomen Poh-
janmaan reserviläiskomppa-
nia, Ristiinan Reserviupseerit, 
Uumajan kaupunki ja Norjan 
Reserviupseerien yhdistys.

Perinteisesti paikalle rat-
sasti myös ”Ruotsi-Suomen 
armeijan ylipäällikkö von Dö-
beln”. Hän esitti 1809 Uuma-
jassa suomalaisille sotilaille 
pidetyn kiitospuheen Ruotsin 
kuninkaan edustajana. Juhla-
vien musiikkiesitysten jälkeen 
tilaisuus päättyi.

Ristiinan Reserviupseeri-
en kukkalaitteen Dunckerin 
hautamuistomerkin juureen 
Uumajan Kaupunginkirkon 
pihaan kävi laskemassa Pave 
Puhakka tuntien suurta yl-
peyttä kunniasta saadessaan 
edustaa ruotsalaisten suuresti 
kunnioittaman J. Z. Duncke-
rin syntymä- ja kotikunnaita 
Ruotsin Västerbottenin pää-
kaupungissa.

Keskusta ilmoitti ennen 
keväällä käytyjä halli-
tusneuvotteluita, että 

”se ei peräänny kynnyskysy-
myksistään hallitusohjelmaan 
liittyen”. Viime perjantaina 
Ristiinan markkinoilla vierail-
lut puolueen maa- ja metsäta-
lousministeri Jari Leppä oli 
edelleen varsin suorasanainen 
puolueen hallitustaipaleesta.

- Keskustan ei ollut mikään 
pakko mennä hallitukseen, 
eikä meidän ole siellä mikään 
pakko olla. Saimme sellaisen 
hallitusohjelman sorvattua, 
joka on meidän mielestämme 
hyvä. Jos sitä ei noudateta, me 
lähdemme, Leppä sanaili.

Hän myöntää, että hallitus-
taipaleen alussa on hallitus-
rintamastakin kuultu ”hieman 
erikoisia irtiottoja”.

- Mutta tässä on varmasti 
alkutaipaleen totuttelua vielä, 
jonka piikkiin menee nämä 
tietyt kommentoinnit. Eikö-
hän tässä meno tasaannu, ja 
toisaalta ei hallituksen sisältä-
päin katsottuna tässä mitään 
sellaista dramatiikkaa ole ollut 
kuin mitä voisi mediaa seuraa-
malla kuvitella, Leppä kuiten-
kin vakuutti.

Yksi näitä hallituksen si-
sältä erilaisia näkemyksiä 
tuottanut asia on ollut nor-
pan suojelu. Norppakeskus-
telu roihahti kesä-heinäkuun 

vaihteessa, kun neljä kuuttia 
uutisoitiin kuolleen kalaverk-
koihin, jotka sinällään olivat 
täysin laillisia, verkkokieltojen 
loputtua kesäkuuhun.

- Norpan suojelu on ilman 
muuta tärkeää, mutta näillä 
nykyisillä toimilla on saavu-
tettu hyviä tuloksia, ja saman-
suuntaisesti on jatkettava.  

Nyt kansalaisaloitteessa vaa-
dittua ympärivuotista täyskiel-
toa ei verkkokalastukseen tule 
sinä aikana kun minä ministe-
rinä olen, Leppä paalutti.

EU:ssa käytännöllinen 
linja, puolueen kannatus 
saatava nousuun

Hallitusohjelmassa on Lepän 
mukaan paljon tärkeitä pai-
nopisteitä, kuten koulutuksen 
ja terveydenhuollon edistä-
mistä. Myös Etelä-Savon ja 
Itä-Suomen näkökulmasta 
elintärkeille liikennehankkeil-
le on saatu ainakin poliittista 
tukea, vaikkei vielä konkreet-
tista rahoitusta.

- Onhan täällä saatukin jo 
asioita etenemään, kuten esi-
merkiksi Viitostien remontti 
Mikkeli-Juva välillä. Mutta 
totta kai tarpeita on huomat-
tavasti enemmän kuin on ra-
haa kohteita toteuttaa, se on 
ihan selvä.

Leppä tuumasi myös, että 
kutsuja erilaisiin tapahtumiin 
- ja jopa ihmisten koteihin, 
kuten perjantainakin nähtiin 
- tulee varsinkin kesäaikaan 
ministerille valtavasti.

- On todella harmillista 
että vain murto-osaan näistä 
kutsuista voi vastata myöntä-
västi. Aikataulut ovat kuiten-
kin hyvin tiukat.

Aikataulujen tiukkana 
pysymisestä Lepällä pitää 
osaltaan huolta myös juuri al-
kanut Suomen EU:n puheen-
johtajakausi.

- Siinä on paljon hommaa, 
ja se tulee kaiken niin sanotun 
normaalin työtaakan päälle. 
Maatalous on EU:ssa kaik-
kein pisimmälle integroitu ala, 
joten sen parissa kyllä riittää 
työsarkaa.

- Yleisellä tasolla Suomi ha-
luaa ajaa EU:ta eteenpäin luo-
tettavana toimijana, joka enti-
seen tapaansa lähestyy asioita 
pragmaattisesta näkökulmasta. 
Haluamme vahvaa, yhtenäistä, 
turvallista, vakaata ja kilpailu-
kykyistä Eurooppaa!

Oman puolueensa kilpai-
lukyvystä ministeri on luon-
nollisesti hieman huolissaan. 
Onhan jopa alla kymmeneen 
prosenttiin painuneet luvut 
ennen kuulumattomia perin-
teiselle mahtipuolueelle.

- Tällä hetkellä kannatus on 
umpisurkea, eihän siitä päästä 
mihinkään. Varmasti siinä nä-
kyy edellisen hallituskauden 
painolasti sekä sitten akuutisti 
keskustan puheenjohtajatilan-
ne. Uskon että kunhan saadaan 
uusi puheenjohtaja, ja syksyn 
budjettikeskusteluiden kaut-
ta päästään siihen mitä tällä 
kaudella ajetaan, niin luvutkin 
paranevat, pertunmaalainen 
Leppä linjasi.

Niko Takala

”Jos hallitusohjelmaa ei noudateta, me lähdemme”
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vakuuttaa että  
verkkokalastukseen ei hänen aikana tule täyskieltoa

Keskustalainen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä jutusteli Ristiinan markkinoilla sekä 
paikallisten puolueaktiivien että markkinavieraiden kanssa reilun tunnin verran, ennen kuin 
matka jatkui seuraavaan paikkaan. 

Dunckeria muistettiin  
Ristiinassa ja Hörneforsissa

J. Z. Dunckerin muistokivessä lukee Porilaisten marssia laina-
ten ”Tie kuoleman vie kohti kunniaamme”.
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Kahden vuoden ”luo-
van tauon” jälkeen 
Ristiinan ja Hima-

lansaaren kulttuurielämää 
rikastuttamaan palasi Ilta Sai-
maalla konsertti. Edellisen 
kerran vuonna 2016 järjestetty 
konsertti toteutettiin tutusti 
Himalansaaren kirkossa, kun 

tenori Kari Kanto, tenori ja 
viulisti Tuukka Lehtonen 
pianisti Janne Palmiola viih-
dyttivät yleisöä parin tunnin 
verran viime sunnuntaina.

- Tässä vähän perinteitä 
muistellaan. Oltiin pienellä 
tauolla, mutta nyt, suurem-
mitta puheitta, eiköhän ruveta 

laulamaan, Kari Kanto toivotti 
yleisön tervetulleeksi ja ka-
jautti Lehtosen kanssa kome-
asti kaksiäänisesti kappaleen 
Kun helmin heijastaapi.

Seuraavassa kappaleessa 
(Oi katsohan lintua oksalla 
puun) trio otti ”omat ruutun-
sa” ja Lehtonen siirtyi laulusta 

viulun varteen. Konsertissa 
kuultiin tämän jälkeen sekä 
Lehtosen että Kannon soolo-
lauluja ja myös Lehtosen viu-
lusoolo kappaleeseen Kehto-
laulu. Konsertin ensimmäisen 
puolikkaan päätti lukuisista 
Ave Maria -sovituksista J. de 
Longinskin sävellys, jonka jäl-

keen oli hyvä siirtyä väliajalle 
nauttimaan herkuista sekä kes-
kustelemaan.

- Tämä on nyt kaikkiaan 14. 
konsertti täällä Himalansaa-
ressa. Aiemmin meillä oli tosi 
suosittu risteilypaketti, johon 
kuului linja-automatka Mik-
kelistä tänne ja paluumatka 
vesitse M/S Jaarlilla. Jaarli va-
litettavasti lopetti liikennöin-
nin Saimaalla, joten viimeinen 
kerta laivamatkalle oli 2015. 
Nyt katsotaan sitten ihan vuo-
si kerrallaan, että toteutetaan-
ko konserttia, Kanto kertaili.

Ennätysvuosien yleisömää-
riä ei tällä kertaa lähestytty, 
mutta noin 40 musiikinystävää 
oli Himalansaaren kirkkoon 

saapunut. Heidän mukanaan 
Yövedellä mökkeilevät Riitta 
ja Heikki Tikkanen.

- 25 vuotta ollaan Ristii-
nassa mökkeilty, ja etenkin 
veneilyä ollaan harrastettu. 
Tässä konsertissa ollaan käyty 
monet kerrat, ja ollaan kyllä 
kovasti tykätty! Tikkaset ke-
huivat.

Nykyisin eläkkeellä oleva 
pariskunta kertoo viettävänsä 
saarimökillään touko-loka-
kuun, ja talviajan kotonaan 
Salossa.

Niko Takala

Viime viikonloppuna 
koettiin merkittävä 
käännös kesän keleis-

sä, joka varmasti otettiin avo-
sylin vastaan ainakin seudun 
matkailuyrityksissä. Lauantai-
na iltapäivästä alkanut upea 
keli toi ainakin Kallioniemeen 
ja siellä vietettyyn Lasten vii-

konloppuun mukavasti väkeä. 
Laiturit täyttyivät veneistä 
sitä mukaa kun auringonpais-
te jatkui. Erityisesti lapsille 
suunnattua ohjelmaa olivat 
esimerkiksi pomppulinna, hat-
tarakone sekä ilahduttanut ja 
varmasti monia yllättänytkin 
vuohien esiintyminen, kun 

Anttolasta Kokkosenlahdelta 
paikalle saapuneet Villit Sor-
kat Show, eli Nelson, Vili ja 
Lilli -vuohet esittivät monen-
laisia temppuja, kuten esteiden 
yli hyppimistä, tasapainoilua 
ja kartioiden pujottelua.

- Kyllä vuohellekin pystyy 
tosiaan opettamaan temppuja. 

Kunhan palkintona vain on 
leipää, niin nämähän tekevät 
melkein mitä vaan! nauroivat 
vuohia ohjanneet Hanna Ker-
kelä ja Vilma Kotro.

Tapahtuman yhteydessä 
ei myöskään tarvinnut jäädä 
nälkäiseksi. Lapsille oli kasattu 
ikioma noutopöytä, ja hieman 

aikuisempaan makuun huvilan 
pihalla erinomaisia grilliherk-
kuja loihti hiiligrillinsä äärellä 
mestarikokki Ilkka Arvola.

Helteiset ja aurinkoiset ke-
lit näyttäisivät jatkuvan ainakin 
tämän viikon ajan, toivotaan 
että kunnon kesä ei pääty vielä 
näihinkään helteisiin, vaan että 

sekä lomailijat että paikalliset 
matkailusta tavalla tai toisella 
riippuvaiset yritykset saavat 
nauttia ”kesän hedelmistä”!

Niko Takala

”Vuohi tekee leivän perässä mitä vaan”
Kallioniemessä vietettiin Lasten viikonloppua upeassa kelissä

Vuohen saa oppimaan vaik-
ka esteiden ylitystä, näyttää 
Vili-vuohta ohjaava Vilma 
Kotro. Taustalla Hanna Ker-
kelän pitelemät Lilli (oik.) 
ja Nelson odottelevat omaa 
esiintymisvuoroaan.

Lauantaina maittavista gril-
liherkuista vastasi Ilkka Ar-
vola. Hiiligrillin äärellä syntyi 
makuja muun muassa muik-
kuihin, possuun, kaaliin ja 
porkkanaan.

Perinteitä muistellen
Himalansaaren sunnuntai-illassa nautittiin laadukkaasta musiikista

Janne Palmiola (vas., piano), Tuukka Lehtonen (viulu) ja Kari Kanto loivat Himalansaaren kirkkoon sunnuntai-iltana leppoisan 
tunnelman laadukkaalla musisoinnilla. Ilta Saimaalla -konsertti järjestettiin Himalansaarella kaikkiaan 14. kerran.

Riitta ja Heikki Tikkanen ovat Ilta Saimaalla -konsertin vakio-
kävijöitä. Salossa asuva eläkeläispariskunta viettää Yöveden 
saarimökissään touko-lokakuun.
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Kauppiaita oli enem-
män kuin viime 
vuosina, eli noin 80. 

Osa ennakkoon ilmoittautu-
neista kauppiaista tosin jätti 
tulematta, varmaankin vielä 
torstai-iltana runsasta vesisa-
detta lupaavien sääennustei-
den vuoksi. Toisaalta paikalle 
tuli kauppiaita myös ilman 
ennakkoilmoitusta, ja heille-
kin järjestyi paikat, ynnäilee 
tyytyväisenä Auvo Urpilai-
nen, Lions Club Ristiinan 
markkinavouti, joka kantoi 
päävastuun viime perjantaina 
järjestetyistä Ristiinan mark-
kinoista.

Kauppiailta tulleen palaut-
teen mukaan päivä lähti käyn-
tiin aavistuksen verkkaisesti, 
mutta yhdentoista jälkeen 
vilkastui ja asiakkaita riittikin 
sitten melkein neljään saakka.

- Järjestelyistä tuli myös kii-
tosta kauppiailta. Kaikki toimii 
ja eteen tulleet haasteet saatiin 
ratkottua hyvillä mielin, Urpi-
lainen kuvailee.

Tyytyväinen kauppias oli 
muun muassa savonlinnalai-
sen Sirkan Leipomon tuotteita 
markkinoilla kauppaamassa 
ollut Kirsi Makkonen.

- Täällä Ristiinassa on aina 
kerran vuoteen käyty, näillä 
markkinoilla nimenomaan. Ja 
taas on kauppa käynyt hyvin, 
meillä on ihan vakioasiakkai-
takin muodostunut vuosien 
varrella. 

- Ihan kuin olisi tänä vuon-
na hieman vilkkaampaa kuin 
viime vuonna, Makkonen 
arvioi hieman puolen päivän 
jälkeen. Hän sanoi kuulleensa 
pitäjän toisista markkinoista 
vasta paikan päällä.

- Monet tässä käyneet ovat 
puhuneet, että meinaavat 
mennä siellä toisillakin mark-
kinoilla käymään.

Ristiinan markkinoiden 
konkareita ovat myös Fincandy 
Oy:n tuotteita myymässä olleet 
Tarja Lahikainen ja Rauno 
Vauhkonen Partaharjulta.

- Olemme Ristiinan mark-
kinoiden vakiokävijöitä, pa-
rikymmentä vuotta on oltu 
mukana. Kuulin kyllä että pi-
täjässä on toisetkin markkinat 
samana päivänä. Näin myyjän 
näkökulmasta siinä ei kyllä 
ole mitään järkeä, Vauhkonen 
kommentoi.

Kahdet markkinat 
pohditutti

Kaksien markkinoiden - Ris-
tiinan markkinoiden lisäksi 
perjantaina siis järjestettiin 
myös Uikkalan markkinat - 
pitäminen samassa pitäjässä 
samana päivänä selvästi askar-
rutti markkinakävijöitä. Kaik-
ki eivät halunneet myöskään 
kommentoida asiaa omalla 
nimellään. Useampikin hen-
kilö näki, että sinällään Uik-
kala ja Rantapuisto olisi hieno 
paikka markkinoille, mutta 
monikaan ei uskonut siihen 
että samana päivänä kaksi-
en markkinoiden pitäminen 
voisi olla minkään osapuolen 
etu. Toisaalta hyvin moni ai-
koi käydä molemmilla mark-
kinoilla.

- Kyllä me ainakin men-
nään käymään myös toisilla 
markkinoilla. Täältä tarttui 
matkaan lakuja, rinkeliä ja 
tuollainen lokkien karkottami-
seen tarkoitettu haukka-leija,  

tuumaili Markus Pöntinen, 
joka oli juuri lakukaupoilla 
nelivuotiaan Viola-tyttärensä 
kanssa.

- Jotain uudistustahan 
markkinat ehkä kaipaisivat. 
Ja Rantapuisto on kyllä hie-
no paikka. Ollaan me puhut-
tu, että sellainen päivä olisi 
mukava, että monipuolisesti 
kylällä tapahtuisi. Ja sitten lo-
puksi vaikka markkina-tanssit 
Metsälinnassa.

Yhdet markkinat saivat sen 
sijaan riittää Aili Nykäselle.

- Minun kannaltani ei ai-
nakaan kahdet markkinat sa-
malle päivälle ole hyvä juttu. 
Minä olen jo 88-vuotias, niin 
ei tässä jaksa kuin yhdessä ta-
pahtumassa käydä.

Juuri markkinoille tullut 
Nykänen kertoo tekevänsä 
aina ensin yhden katselukier-
roksen, jonka jälkeen hän te-
kee sitten ostokset.

- Ei pidä langeta heti en-
simmäisellä katsomisella! hän 
naurahtaa.

Toista sataa talkootuntia

Markkinavouti Auvo Urpilai-
nen kertoo, että Leijonien työ-
panos markkinoiden eteen on 
noin 150 talkootuntia.

- Näistä tunneista noin 120 
kertyy torstaille ja perjantail-
le. Leijonakatras on siis hy-
vin työllistetty kiihkeimpänä 
kesäloma-aikana. Ainakin itse 
olemme ylpeitä vuonna 1978 
aloitetusta markkinaperin-
teestä ja pidämme itsestään 
selvänä sen jatkumista myös 
tulevaisuudessa!

Järjestäjän näkökulmas-
ta markkinoiden logistiikka 
toimi hyvin. Esimerkiksi asi-
akkaiden pysäköinti jakautui 
koulukeskuksen parkkipai-
koille sekä lähistön kaduille.

- Myös kauppiaat on huo-
mioitava. He tulevat noin 80 
ajoneuvolla, peräkärryillä se-
kä asuntovaunuilla. Osalla on 
melko raskasta kalustoa, joten 
maapohjan pitää kantaa nekin, 
ja lisäksi kalusto pitää saada 
sopimaan jonnekin lähettyville.

Markkinavouti sanoo seu-
ranneensa erityisellä ilolla 
paikallisten tuottajien myynti-
paikkojen vilskettä.

- Asiakkaita näkyi riittävän 
ihan jonoksi asti esimerkiksi 
mansikoiden sekä perunoiden 
osalta. Myös tuoreet leivonta-
lämpimät suolaiset ja makeat 
herkut siirtyivät kojusta asiak-
kaiden pussukoihin. Lähituot-
tajien tuotteille on kysyntää, 
joten toivottavasti saamme 
heitä jatkossa enemmänkin 
paikalle! Urpilainen heittää 
vielä toiveen ilmoille.

Niko Takala

Tuottajien myyntipaikoilla vilskettä
Ristiinan markkinat onnistuivat hyvin - asiakkaita ja myyjiä riitti

Markus ja Viola Pöntinen kävivät ostamassa lakua Tarja La-
hikaiselta. He kertoivat käyvänsä päivän aikana molemmilla 
markkinoilla.

Markkinat vetivät koulukeskukselle sekä kauppiaita että asiakkaita. Myyjiä oli noin 80, eli hieman edellisvuotta enemmän.

Viime perjantaina näh-
tiin Rantapuistossa 
ensimmäiset markki-

nat sitten vuoden 2003, jolloin 
edelliset Ristiinan markkinat 
pidettiin kyseisellä alueella. 
Sittemmin paikallinen Lions 
club on järjestänyt Ristiinan 
markkinat koulukeskuksen 
kentällä, jossa on myös py-
sytty, järjestäjätahon mukaan 
lähinnä käytännön järjestelyi-
den helppouden vuoksi.

Vuosien varrella moni on 
ollut vahvasti sitä mieltä, et-
tä markkinat pitäisi palauttaa 
Uikkalaan / Rantapuistoon, 
ja onpa asialle perustettu esi-
merkiksi oma Facebook-ryh-
mäkin. Tänä vuonna asia eteni 

puheista tekoihin, kun paikal-
linen moottoripyöräkerho 
Trampbikers otti järjestäjä-
vastuun ja toteutti Uikkalan 
markkinat, jotka nähtiin viime 
perjantaina, eli samana päivä-
nä kuin Leijonien markkinat 
koululla.

Uikkalan markkinoilla oli 
järjestäjän oman ravintolatel-
tan (josta sai muun muassa 
hernerokkaa, makkaraa ja olut-
ta) lisäksi paikalla neljä muuta 
myyjää, joka luonnollisesti 
harmitti järjestäjää itseään.

- Varsin mukavasti tässä on 
väkeä käynyt, omaan myyn-
tiimme ollaan ihan tyytyväisiä 
kyllä. Mutta mikä jäi harmit-
tamaan, niin se, että ilmoit-

tautuneita myyjiä oli pitkälti 
toistakymmentä, mutta vain 
nämä neljä tulivat. Pois jääneet 
eivät edes ilmoittaneet että 
eivät tule, pudisteli päätään 
tapahtuman puuhamies Harri 
Hyyryläinen.

Markkinapäivän jälkeen 
Hyyryläinen arvioi, että Uik-
kalan markkinoilla kävi kaikki-
aan viitisensataa henkilöä.

- Nyt ollaan jo sovittu lei-
jonien puuhaihmisten kanssa, 
että istutaan tässä lähiaikoina 
saman pöydän ääreen. Katso-
taan että löytyisikö jatkoa aja-
tellen yhteistä säveltä.

Niko Takala

Valtaosa Uikkalan markkinoille etukä-
teen ilmoittautuneista myyjistä oli jättä-
nyt tulematta paikalle. Niinpä järjestäjien 
oman ravintolateltan lisäksi myyjien ko-
juja oli Rantapuistossa vain neljä.

Omassa myyntipisteessä riitti kuitenkin 
vilskettä, ja Harri Hyyryläinen sai päivän 
aikana kaataa hernerokkaa yhden jos toi-
senkin annoksen nälkäisille.

Uteliaita kävi paljon
Uikkalan markkinat kärsivät useiden myyjien poisjäänneistä
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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   
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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

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

RiU: Seuracup II-osa to 
25.7. klo 17 alkaen Ristii-
nan urheilukentällä. Katso 
www.ristiinanurheilijat.
sporttisaitti.com. Kahvio. 
Tervetuloa!

Eläkeliitto Ristiina Maa-
laus- ja piirustuskerhon 
taidenäyttely 1.7.-16.8. kir-
jastossa, Brahentie 34. 

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

k o k o u k s i a

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 25.7. Holsteininleike  L 
Täytetty kesäkurpitsa  L,G,  Keisarinkeitto  L,G,M 

Pe 26.7. Floridanleike  L 
Kasvisgratiini  L,  Kahden kalankeitto  L,G,M

La   27.7.   Suljettu  
Su   28.7.   Pippurileike  L, Kinkkukiusaus  L,  Kasvissosekeitto L,G  
Ma  29.7. Wieninleike  L 

Kasvisrisotto  L,G,  Keisarinkeitto  L,G,M
Ti   30.7.   Aurinkoleike  L 

Punajuuripaistos  L,G,  Nakkikeitto  L,G,M  
Ke  31.7.  Lihapyörykät  L,G 

Kalavuoka  L,  Porkkana-rakuunakeitto L
To  1.8.  Porsaanleike  L 

Kukkakaaligratiini  L,  Makkarakeitto  L,G,M

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
Su 28.7. Ei jumalanpalvelusta 
To 1.8. klo 14.30 Kirkonkylän kesäkinkerit 
Vaarinsaaressa, Tuderuksentie 2. P. Palm, Kälviä
3.–4.9. Rovastikunnallinen päihdekuntoutujien retki 
Lohjan Vivamoon, hinta 50 €.  
Tied. ja ilm. 14.8. menn. 0400 143 452

K Ä R PÄ S E N Ä
K ATO S S A

su 28.7.

Sinitaivas

18-22.30

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

Järjestäjä:

Liput 14€

Majoitus Löydön Kartanossa

16-17.30
Tanssikurssi:

Chacha
3€ tai pääsylippu

su 4.8. Finlanders

m y y tävä n ä

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla 
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461
RAVINTOLA

MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  29.7. - 4 . 8.

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 Makkarakeitto  m,g, Piparjuurisilakat  l,g, Sitruuna-carrykana l,g.  
Keitetyt perunat, yrttiriisi. Hedelmäkiisseli

Ti Herkkusienikeitto l,g, Kahden kalan paistos l,g, Sinappinen 
uunimakkara l,g. Keitetyt perunat, vihannesmix. Mansikkakiisseli

Ke Purjo-perunasosekeitto l,g, Jauheliha-perunalaatikko l,g, 
Hedelmäinen kanakastike l,g. Keitetyt perunat, riisi, kasvikset. 
Raparperi-vaniljasoppa

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

Pe Lihakeitto m,g, Italialainen kanapata l,g, Paksu makkarasoosi l,g. 
Keitetyt perunat, riisi, parsakaali-porkkana. Herukkakiisseli 

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

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

Ollikkalan Eräveikot ry:n

      
majalla la 10.8.2019 klo 12.00 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat 

Tervetuloa!

KESÄ- JA HIRVIKOKOUS

Suomen
 DA-tuoteOY

30 vuotta
Tervetuloa juhlakahville 

la 27.7. klo 9-13
Kitereentie 5,  52300  Ristiina      p. 040 708 0358

Brahentie 16            Ristiina

Satkussa 
Hannelen
KARAOKE  
la 27.7. 
Showtime 21                                   

VAPAA PÄÄSY

pe 26.7. klo 19.00

Otteluisäntä:

Kaakon Kolmosta Ristiinan urheilukentällä

vs                    

Tervetuloa kannustamaan!      Otteluohjelma 3€               Kioski  .  

Tmi 
HJ AHONEN

(Savonlinna)
STPS

VihkonTila
NINA’S   
ERIKOISTAKSI- 
PALVELUT OY

Himalansaaren itä-
puolella olevilla 
pienehköillä Nihti-

luodoilla kärähti maastoa noin 
aarin alueelta maanantaina. 
Palo havaittiin hieman puolen 
päivän jälkeen. Paikalle lähe-
tettiin pelastushenkilöstöä 
Anttolasta, Ristiinasta ja Suo-
menniemeltä.

Pelastuslaitos arvelee, että 
palo oli saanut mahdollises-
ti alkunsa nuotiosta. Paikalle 
tulleet henkilöt saivat paloa ra-
jattua alkusammutuksella, pe-

lastuslaitoksen väki sammutti 
palon sekä kasteli maaston 
kunnolla jottei palo jää kyte-
mään.

Näillä hellekeleillä onkin 
syytä noudattaa äärimmäistä 
varovaisuutta tulen tekemisen 
kanssa. Ja muistettava se, että 
metsä- tai ruohikkopalova-
roituksen aikana kaikenlaisen 
avotulen tekeminen on ehdot-
tomasti kielletty.

Niko Takala

Viime viikon perjantain 
ja lauantain välisenä 
yönä kävi Lappeen-

rannantien varressa Pellos-
Marinin tiloissa tuholaisia. 
Kahden jälkeen aamuyöstä 
ohikulkijat olivat havainneet 
yrityksen pihalla tulessa ol-
leen mönkijän ja tekivät il-
moituksen hätäkeskukseen. 
Ilmoituksen tehneet henkilöt 
myös kiirehtivät itse paikal-
le hillitsemään paloa jauhe-
sammuttimilla, jolla estettiin 
pelastuslaitoksen mukaan 
palon leviäminen muun mu-
assa lähellä olleeseen suureen 
veneeseen, joka kuitenkin 
kärsi jonkinasteisia vahinkoja 
tilanteesta. Palanut mönkijä 
tuhoutui täysin, palon leviä-

minen muualle onnistuttiin 
estämään, paikalle saapuneet 
Ristiinan vpk:n yksiköt huo-
lehtivat jälkisammutuksesta.

Poliisi tutkii tekoa törkeänä 
vahingontekona sekä varkau-
tena, sillä Pellos-Marinin ti-
loihin sisälle oli murtauduttu, 
josta myös poltettu mönkijä 
oli anastettu. Sisältä pitkäkyn-
tisten matkaan oli lähtenyt 
myös perävaunu sekä muuta 
omaisuutta.

Poliisi pyytää yleisöltä ha-
vaintoja tapahtuneesta sekä 
anastetun perävaunun (rekis-
terinumero PZB-168) liikkeis-
tä sähköpostilla osoitteeseen 
vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi. 

Niko Takala

Maasto kärähti 
Nihtiluodoilla

Tihutöitä Pellos-Marinilla

Kirjasto  
ihan pihalla

K ärpänen törmäsi eilen 
keskiviikkona varsin piris-
tävään näkyyn. Ristiinan 

kirjaston ihmiset nimittäin olivat 
kyllästyneet kököttämään sisällä 
helteessä, ja olivat siirtäneet toi-
mistonsa pihalle. ”Kun kerran löy-
tyi riittävän pitkät piuhat koneisiin 
niin ajattelimme että mikä ettei!”. Ja 
paitsi mukavaa ulkona oloa työn-
tekijöille, aiheutti tempaus myös 
positiivista kommentointia asiak-
kaiden taholta.



TORSTAINA  25.  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

Sunnuntaina vietettiin 
iltapäivää paitsi lämpi-
missä, myös soinnuk-

kaissa merkeissä, kun Eläkelii-
ton Ristiinan yhdistys järjesti 
kaikille avoimen yhteislaulu-
tilaisuuden. Viihtyisä Linnan-
korvan kesäteatteri sopikin 
erinomaisesti käyttötarkoituk-
seen, kun katetun katsomon 
puurakenteet antoivat kauniin 
kaiun kaikkiaan 60 laulajan 
laulamisen riemulle.

- Minulle oli ensimmäinen 
kerta, kun osallistuin Eläke-

liiton Iloisten laulajien yh-
teislaulutilaisuuteen. Vaikka 
olen laulanut vain vähän näitä 
lauluja, niin oli helppo laulaa, 
kun esilaulajien Antti Tarvo-
sen ja Kosti Grekin äänialat 
ovat matalat, kehaisee muka-
na laulamassa ollut Helena 
Kauppinen, lisäten vielä että 
säestäjänä toimineen Juha 
Muikun soittorytmi auttoi 
pysymään mukana.

Kun kaikki uudet lauluvi-
hot, joissa on yli sadan laulun 
sanat, otettiin tilaisuudessa 

käyttöön, huomattiinkin, että 
50 vihkosta puuttuu neljä si-
vua. Tämä ei kuitenkaan oivaa 
tunnelmaa pilannut.

- Moni kertoi osaavansa 
ulkoa laulunsanat. Ja vähän 
laulaneiden - kuten minun - 
oli mukava levätä hetki. Lau-
luvihkot korjataan sitten seu-
raavan kertaan! Kauppinen 
naurahtaa.

- Kaiken kaikkiaan tosi on-
nistunut tilaisuus. Laulami-
nen yhdistää ja virkistää!

Eläkeliiton Ristiinan yhdistyksen Iloisten laulajien järjestämä yhteislaulutilaisuus houkutteli 
Linnankorvan näyttämölle paikalle kuutisenkymmentä laulajaa. Kuvat: Helena Kauppinen

Iloisia lauluja lämpimään iltapäivään

Esilaulajina ja säestäjänä toimivat Kosti Grek (vas.), Juha muikku ja Antti Tarvonen.

Ristiinassa järjestettiin 
RiU:n toimesta Pk-
heittokisat sunnun-

taina 14.7. Ilmojen teille lä-
hetettiin niin kuulaa, kiekkoa, 
moukaria kuin keihästäkin. 
Ohessa tuloksia varsin laajalta 
alueelta kisailijoita houkutta-
neista kilpailuista.

Ristiinan Pk-heittokisat 
14.7.2019 
M Kuula 1) Kalle Savolainen KeitNu 
14,76, 2) Esa Dufva MikkKV 9,41. P9 
Kuula 1) Rami Leminen HeinI 7,16, 2) 
Eero Leminen HeinI 5,89. P9 Kiekko 
1) Oskari Häkli RaisKu 11,30. P9 Mou-
kari 1) Rami Leminen HeinI 15,34. P9 
Keihäs 1) Oskari Häkli RaisKu 16,12. 
T9 Kuula 1) Helmi Siitonen RistU 
4,22. P11 Kuula 1) Niko Luukkonen 
PuumVi 6,61. P11 Kiekko 1) Eerik 
Häkli RaisKu 19,43, 2) Tino Hirsiaho Petä-
jävPe 19,15, 3) Niko Luukkonen PuumVi 
17,48. P11 Moukari 1) Tino Hirsiaho 

PetäjävPe 23,12. P11 Keihäs 1) Eerik 
Häkli RaisKu 25,37. T11 Kiekko 1) 
Veera Pöyry MikkKV 16,96, 2) Kiira Jo-
hansson HeinI 15,85. T11 Moukari 
1) Kiira Johansson HeinI 21,42. T11 
Keihäs 1) Veera Pöyry MikkKV 21,30. 
P13 Kuula 1) Akseli Kinnunen Yläm-
Py 9,14, 2) Sakari Mäkelä LahdA 7,06, 
3) Topias Taavitsainen RistU 7,00. P13 
Kiekko 1) Mico Lampinen SomE 56,10, 
2) Isko Kovanen SavonlRie 28,54, 3) Nico 
Hirsiaho PetäjävPe 21,14, Olli Mäkäläinen 
JyväskKU NM. P13 Moukari 1) Mico 
Lampinen SomE 58,00, 2) Isko Kovanen 
SavonlRie 45,20, 3) Akseli Kinnunen 
YlämPy 34,55, 4) Sakari Mäkelä LahdA 
25,98, 5) Olli Mäkäläinen JyväskKU 25,76. 
P13 Keihäs 1) Nico Hirsiaho Petäjäv-
Pe 25,56. T13 Kuula 1) Martta Laine 
ValkHa 11,26, 2) Vilma Härkönen Sa-
vonlRie 9,85. T13 Kiekko 1) Martta 
Laine ValkHa 37,43. T13 Moukari 1) 
Vilma Härkönen SavonlRie 41,54, 2) Nea 
Koppeli JyväskKU 20,24. T13 Keihäs 
1) Nea Koppeli JyväskKU 21,27. P15 
Kuula 1) Valtteri Kinnunen YlämPy 
7,95. P15 Kiekko 1) Max Lampinen 

SomE 52,27, 2) Miska Johansson HeinI 
28,83. P15 Moukari 1) Max Lampi-
nen SomE 69,68, 2) Onni Rustholkarhu 
LahdA 40,42, 3) Miska Johansson HeinI 
39,38, 4) Aaro Turkia YlämPy 35,98, 5) 
Valtteri Kinnunen YlämPy 25,68. T15 
Kuula 1) Emmi Mäkäläinen JyväskKU 
10,99, 2) Siru Myllykangas HeinI 10,13, 3) 
Tuuli Kammonen MikkKV 9,31, 4) Veera 
Kapiainen MäVi 9,15, 5) Miia Hottinen 
ImU 8,55, 6) Anna Hietaranta LappUM 
7,54. T15 Kiekko 1) Miia Hottinen 
ImU 25,87, 2) Sinja Johansson LahdA 
24,49, 3) Anna Hietaranta LappUM 22,60. 
T15 Moukari 1) Emmi Mäkäläinen 
JyväskKU 44,28, 2) Siru Myllykangas 
HeinI 40,90, 3) Tuuli Kammonen MikkKV 
25,74, 4) Saga Koppeli JyväskKU 23,22. 
T15 Keihäs 1) Sinja Johansson LahdA 
30,36, 2) Saga Koppeli JyväskKU 21,99. 
M17 Kuula 1) Joonas Pulkkinen RistU 
15,48. M17 Kiekko 1) Joonas Pulk-
kinen RistU 41,77. M17 Moukari 1) 
Arttu Härkönen SavonlRie 61,94. N17 
Kuula 1) Aada Koppeli JyväskKU 13,51, 
2) Annukka Vainonen IitPy 13,09, 3) Nea 
Luukkonen PuumVi 10,19, 4) Eevi Immo-
nen MikkKV 7,56. N17 Kiekko 1) Nea 
Luukkonen PuumVi 36,87, 2) Annukka 
Vainonen IitPy 36,64. N17 Moukari 
1) Aada Koppeli JyväskKU 63,58, 2) Tia-
Maria Paldanius IisVi 54,70, 3) Minttu 
Kovanen SavonlRie 52,94. N17 Kei-
häs 1) Pauliina Puhakka VehkVei 42,26, 
2) Eevi Immonen MikkKV 24,83. M19 
Kuula 1) Eero Virtanen ImU 12,41. 
M19 Kiekko 1) Eero Virtanen ImU 
45,77. M19 Moukari 1) Valtteri Va-
javaara LappUM 43,46. M19 Keihäs 
1) Vili Valtonen ImU 61,75.

Ristiinan Urheilijoiden heit-
tokisat ovat perinteisesti ke-
ränneet osallistujia laajalta 
alueelta, ja niin oli tälläkin 
kertaa. Arkistokuva / Niko 
Takala

Kymin Palloilijat oli 
viime viikon per-
jantaina tyly isäntä 

Ristiinan Pallolle, kun ris-
tiinalaisryhmä vieraili syys-
kierroksen startanneessa 
Kaakon Kolmosen ottelussa 
Kotkassa, Karhulassa. KyPa 
nimittäin nappasi selkeän 7-1 
(4-1) voiton, eikä varsin pie-
nellä ringillä - jälleen kerran - 
vierasotteluun lähtenyt RiPa 
pysynyt kyydissä ottelussa.

- Tästä pelistä ei tosiaan 
paljoa jäänyt jälkipolville 
kerrottavaa. Ottelu oli käy-
tännössä hyvin nopeasti ohi, 
kun vastustaja karkasi heti 
alussa 4-0 johtoon, harmit-
teli RiPa:n valmentaja Jukka 
Gråsten.

KyPa tekikin ensimmäisen 
maalinsa jo toisella peliminuu-
tilla, ja 4-0 lukemat ”koristi-
vat” tulostaulua 13. minuutilla.  

RiPan kavennusmaalin 
4-1:een pääsi iskemään 24. mi-
nuutin kohdalla Jussi-Julius 
Korhonen.

- Tauolla teimme muutok-
sia, ja saimmekin jonkun ver-
ran otetta pelistä. Vaikea toki 
arvioida että oliko sitten vas-
tustajallakaan enää ihan täysi 
yritys päällä.

RiPan synkän päivän 
”kruunasi” ikävällä tavalla 
maalivahti Riku Piispan louk-
kaantuminen kun ottelua oli 
takana 60 minuuttia. Piispa sai 
vertavuotavan iskun kasvoi-
hin, joutui jättämään kentän 
ja kävi lopulta sairaalan kautta 
tikattavana. Lisätakaiskuilta 
kuitenkin vältyttiin parikym-
mentä minuuttia, mutta KyPa 
onnistui viimeisen kymmen-
minuuttisen aikana tekemään 
vielä kolme maalia lisää.

Kunnianpalautusta ristii-

nalaiset pääsevät yrittämään 
kotikentällään huomenna per-
jantaina, kun vastaan asettuu 
STPS Savonlinnasta. Kevät-
kierroksen avauspelissä RiPa 
onnistui voittamaan STPS:n 
vieraissa 1-2. Sarjataulukossa 
RiPa on tällä hetkellä sijalla 
kuusi 17 pisteellä, STPS on 
kahdeksantena kerättyään 11 
pistettä. 

Pelit jatkuvat perjantain 
kotipelin jälkeen jo ensi keski-
viikkona 31.7., jolloin pelataan 
Kolmosen kauden toinen pai-
kallisvääntö. RiPa matkustaa 
siis Mikkeliin kohtaamaan Sa-
vilahden Urheilijat, ottelu alkaa 
Rantakylän nurmella klo 18.30.

Kaakon Kolmosta RiPa - STPS 
Ristiinan urheilukentällä  
pe 26.7. klo 19. 

Niko Takala

Edellisviikonloppuna 
Ristiinassa huikean 
suosion - yli 1200 koi-

raa ja 200 rotua - saavuttaneen 
kaikkien rotujen koiranäyt-
telyn kauneimmaksi koiraksi 
valittiin espanjanvesikoira 
Aquacrest Magic Mike. Heino-
lasta paikalle saapuneen voit-
tajan omistavat Noora Haapa-
nen, Päivi Uurtola-Kahri ja 
Katariina Kahri.

Niko Takala

Ristiinan kaikkien rotujen 
koiranäyttelyn parhaaksi 
koiraksi valittiin espanjan-
vesikoira Aquacrest Magic 
Mike. Kuvassa palkitun koi-
ran lisäksi tuomari Paula 
Heikkinen-Lehkonen (vas.) ja 
omistaja Noora Haapanen. 
Kuva: Anna Kinnunen

Magic Mike oli näyttelyn kauneinRiPa ei Kotkassa kauaa rimpuillut

Heittovälineille kyytiä Ristiinassa


