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Koulut polkaistiin Mik-
kelissä käyntiin vii-
me viikon torstaina. 

Luonnollisesti aina ensimmäi-
senä päivänä vähän jännittää, 
varsinkin heitä, jotka aloitta-
vat ensimmäisellä luokalla. 
Niinpä torstaina Ristiinan yh-
tenäiskoulun pihallakin taisi 
jokainen ykkösluokkalainen 
(ja ainakin muutama vanhem-
pi) nostaa kätensä, kun koulun 
apulaisjohtaja Laura Savander 
kysyi pihalla olleilta ekaluokan 
aloittavilta, että ketä jännittää.

Yksi mukana jännittäneistä 
oli Veera Pöntinen. Veeralla 
olikin ehkä jopa muita enem-
män jännittämistä, hän kun on 
perheineen melko tuore ristii-
nalainen. Vanhemmat Lauri ja 
Marianne Pöntinen ovat läh-
töisin Ristiinasta, mutta väliin 
mahtuu useita vuosia muualla.

– Niinpä sitä vaan tehtiin 
paluu tänne, vaikkei olisi kyllä 
uskonut! Marianne naurahtaa.

– Meillä on vielä Lap-
peenrannassa talo myymättä. 
Katsotaan sitten pysyvämpiä 

ratkaisuja kunhan se menee 
kaupaksi, toistaiseksi ollaan 
vielä vuokralla, Lauri tuumaa.

Jos Veeraa jännittääkin, ei 
sitä ulospäin juuri huomaa, 
ja pieni neiti lähtee reippaas-
ti luokkakavereiden kanssa 
opettajan johdolla kohti sisäti-
loja ja omaa luokkaa. Muiden 
Pöntisten matka jatkuu vielä 
kylän toiseen päähän. Perheen 
nuorempi tytär Emma lähtee 
tutustumaan päiväkotiin.

Vatsassa myös herkkuja
Jottei ensimmäinen koulupäi-
vä olisi pelkkiä perhosia vat-
sassa, on hyvä huolehtia myös 
siitä, että masuun saa hyvää 
syömistä. Niinpä Elmeri, Siiri 
ja Vilhelmiina Niemeläinen 
ovat saapuneet jo ennen kou-

lun alkua torstaiaamuna Kah-
vila-ravintola Saimaaseen.

– Jep, tämä on meillä ollut 
ihan perinne, että aina ekana 
koulupäivänä on käyty herkut-
telu-aamupalalla. Pienimmäi-
nen vietiin päiväkodille ja sit-
ten tultiin tähän, kertoo lasten 
äiti Krista Niemeläinen.

Nelosluokalle menevä El-
meri ja kakkosen aloittava Siiri 
kertovat, että tällä kertaa koulun 
alku ei juuri jännitä, opettajakin 
pysyy samana kuin edellisvuon-
na. Vilhelmiina (tai siis Vilppu, 
kuten hän itse itsensä esittelee) 
onkin eniten uuden edessä, kun 
hänellä starttaa eskari.

Nyt voi kuitenkin lähteä 
hyvillä mielin kohtia uusia 
haasteita kun on syöty hyvin. 
Toimittajakin saa jatkaa mat-
kaa hymyissä suin kun pienet 
ja kohteliaat koululaiset ovat 
lopuksi toivottaneet hyvää 
työpäivää!

Niko Takala

Ekan koulupäivän jännitystä

Paluumuuttajina Ristiinaan tulleella Pöntisen perheellä oli 
ehkä tavallista enemmän jännitettävää ekana koulupäivänä. 
Esikoinen Veera aloitti ykkösluokan, ja pikkusisko Emma oli 
lähdössä tutustumaan päiväkotiin.

Elmeri, Siiri, Vilppu ja Krista 
Niemeläinen kävivät tank-
kaamassa ”herkkuaamu-
palan” ennen ensimmäisen 
koulupäivän alkua!

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina 

Kotiruoka-
palvelu

Maukasta ruokaa kotiin toimitettuna!
• Valmistamme monipuolista kotiruokaa puhtaista raaka-aineista.  
• Toimitamme lämpimän ruuan kotiisi vaikka viikon jokaisena päivänä.
• Lounasruuan lisäksi tilattavissa myös muita keittiömme ruoka-annoksia.
• Oman kotileipomomme tuotteet tilattavissa ruokakuljetusten yhteyteen.
• Meillä on monien vuosien kokemus kotiruokapalvelusta.
• Otamme erikoisruokavaliot huomioon.

10,-/annos 
Kirkonkylän alueella.

Muut matkat sopimuksen mukaan.



Ristiinalainen  torstaina  elokuun 15.  päivänä 20192

PÄ Ä K I R J O I T U S 
 

NIKO
TAKALA

p ä äto i m i t t a j a

15.8.2019

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  

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

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

Oodi Ristiinalle
Ristiinaan lapsena syntyä sain,
kiitän siitä elon aamuain.
kotiseudun rakkauden jo äidinmaidossa sain,
ja syvemmälle juureni yhä kasvavat vain.
Ristiinalla paljon on näytettävää,
historian siipien piirtämää.
Vuosisadat on sodat eloamme varjostaneet,
monet kummut kyyneliin peittyneet.
Siks’ emme saa unhoittaa,
isiemme kunniaa
ja tuskain tietä.
Emme saa, emme voisikaan.
Sini Saimaa illan utuhuntuineen,
ja auringon siltoineen,
mielen lumoaa.
Katsot minne vaan,

näet Luojamme kauneinta puutarhaa.

Hilkka Honkanen

Opettaja, filosofian 
maisteri, sotavete-
raani Kari Suonio 

Setälä kuoli 18. heinäkuuta 
2019 Mikkelissä. Hän oli kuol-
lessaan 95-vuotias. Setälä syn-
tyi valokuvaaja, keksijä, espe-
rantisti ja tietokirjailija Vilho 
Setälän ja Ristiinasta kotoisin 
olevan kirjailija Aini Setälän 
(o.s. Halinen) perheeseen Hel-
singissä 29. maaliskuuta 1924. 

Setälä kävi ensin Töölön 
kansakoulua ja sitten Helsin-
gin Suomalaista Yhteiskoulua, 
missä hänen isänsä, vanhem-
mat sisaruksensa ja monet 
muut sukulaisensa olivat häntä 
ennen opiskelleet. Harrastuk-
sista tärkeimpiä olivat erilaiset 
urheilulajit, muun muassa pe-
säpallo. Kesät Setälä vietti per-
heen kesähuvilalla Ristiinassa 
meloen, uiden ja luonnosta 
nauttien. Toijolan koulun vie-
ressä, ”Seterin niityllä” Setälä 
pelasi myös jalka- ja lentopal-
loa, sekä hyppäsi korkeutta 
ja juoksi kilpaa kylän poikien 
kanssa. Myös viulun soitto 
kuului hänen nuoruuden har-
rastuksiinsa.

Talvisodan alettua ja Se-
tälän selvittyä täpärästi Hel-

singin ensimmäisestä pom-
mituksesta syksyllä 1939, 
pakeni Setälän perhe ensin 
jalan Helsingin pitäjälle ja siel-
tä sitten kuorma-auton lavalla 
Tuusulan ja Heinolan kautta 
Ristiinaan huvilalleen turvaan. 
Välirauhan aikana kesällä Se-
tälä toimi geologisen mittaus-
laitoksen kolmiomittausretki-
kunnassa geodeetin kirjurina.

Välirauhan jälkeen perhe 
muutti takaisin Helsinkiin ja 
Setälä jatkoi koulunkäyntiään. 
Se jäi kuitenkin lyhyeksi, kun 
Setälä joutui kutsuntoihin kes-
ken koulutyön ja määrättiin 
lokakuussa 1942 Riihimäelle 
TKK3:een. Vakinaisen pal-
veluksen Setälä aloitti 1944 
ja taisteluihin hän osallistui 
Syvärillä, Lotinanpellossa ja 
Viteleellä ja vapautettiin pal-

veluksesta täysin palvelleena 
maaliskuussa 1945.

Sodan jälkeen Setälä opis-
keli Helsingin Yliopiston ke-
mian laitoksella valmistuen 
filosofian kandidaatiksi 1956. 
Hän lauloi Ylioppilaskunnan 
Laulajissa sekä tapasi ystävi-
ään ja pelasi pingistä etelä-
suomalaisessa osakunnassa. 
Työelämän hän aloitti Orio-
nilla kemistiharjoittelijana, 
sitten valtion maatalouske-
miallisessa laboratoriossa ja 
maantutkimuslaitoksella, sekä 
Saksassa Forschungsinstitut 
für Landwirtschaft’illa Braun-
schweigissa ratkoen muun mu-
assa turpeen humusongelmia.

Opetustyön Setälä aloit-
ti Ristiinan yhteiskoulussa 
vuonna 1960 rehtorina ja 
opettaen voimistelua, liikun-
taa, musiikkia, biologiaa ja 
laskentoa. Eläkkeelle hän pääsi 
Mikkelin Lyseosta matematii-
kan, kemian ja fysiikan lehto-
rina vuonna 1987. Viimeiset 
vuotensa Setälä vietti palvelu-
talo Annakodissa Mikkelissä. 

Vaikka Setälä urheili ja 
pelasi tennistäkin yli 80-vuo-
tiaaksi asti, hänen rakkain 
harrastuksensa oli perheen 

kanssa mökkeily ja erilaiset 
puhdetyöt, kalastus ja maan-
viljely. Saimaalla vietettyjen 
lapsuuden kesien riemut 
muokkasivat vahvasti Setälän 
elämänkatsomusta. Luonnon-
läheisyys ja luonnon arvostus 
olivat hänen elämässään aina 
tärkeällä sijalla. Setälä raken-
sikin Ristiinaan Yöveden ran-
nalle mökin rantasaunoineen, 
mitä perheen kasvaessa vuo-
sien varrella varusteltiin ja laa-
jennettiin tarpeen mukaan.

Setälän lapsuudenkodissa 
pidettiin suomenkieltä ja suo-
malaista kulttuuria erityisessä 
arvossa. Kirjallisista töistä Se-
tälän tunnetuimpia ovat runot 
ja värssyt, joita hän juhla- ja 
merkkipäivien kunniaksi ystä-
villeen kirjoitti.

Kari Setälä avioitui vuonna 
1955 Raija Myntin kanssa ja 
heillä on tästä liitosta kolme 
lasta ja kolme lastenlasta. Setä-
lä muistetaan lämminsydämi-
senä, huumorintajuisena, ystä-
vällisenä, aina avuliaana isänä, 
ukkina ja ystävänä, jota jääm-
me kaikki syvästi kaipaamaan.

Mika Setälä  
kirjoittaja on  

Kari Setälän poika

Kari Setälä (1924 - 2019)

Filosofian tohtori, mik-
robiologi Matti Peller-
vo Korhola menehtyi 

73-vuotiaana Helsingissä vai-
keaan sairauteen 20.7.2019. 
Matti oli syntynyt aprillipäivä-
nä 1946 Ristiinan Mäkelän ky-
lässä. Koko sukumme on ko-
toisin Ristiinasta, äiti Pettilän 
kylästä ja isä Himalansaarelta.

Matti oli lapsesta saakka 
kiinnostunut luonnosta; hän 
keräsi perhosia ja piti käärmei-
tä ja lintuja lemmikkeinään. 
Matti aloitti Hartikkalan kou-
lussa, mutta perheen muutet-
tua Lappeenrantaan, kirjoitti 
hän ylioppilaaksi 1965 Laurit-
salan yhteiskoulusta. Matti oli 
piirimestaruustason urheilija 
etenkin kiekonheitossa. Lau-
ritsalan Kisan vanhat punaiset 
veryttelypuvun takit roikku-
vat vieläkin Koilahden mökin 
naulakossa muistoina Matin ja 
veljensä Auliksen urheiluhar-
rastuksesta.

Matti Korhola aloitti 
perinnöllisyystieteen ja mik-
robiologian opintonsa Helsin-

gin yliopistossa 1960-luvun 
lopulla ja valmistui filosofian 
maisteriksi Yleisessä mikro-
biologiassa 1972. Matti jatkoi 
opintojaan Minnesotan yli-
opistossa, jossa hän myös tapa-
si tulevan vaimonsa, porilaisen 
suomen kielen lehtorin Han-
nele Jönssonin. Amerikan aika 
ja erityisesti amerikansuoma-
laisten kieli ja kulttuuri olivat 
lähellä molempien sydäntä. Pa-
lattuaan Suomeen Matti väitteli 
filosofian tohtoriksi 1979 Hel-
singin yliopistossa.

Vuonna 1980 hän aloitti 
Oy Alko Ab:ssa ensin bioke-
misti-tutkijana ja myöhemmin 
tutkimusosaston johtajana. 
Ristiinalainen Jari Valkonen, 
Matin naapuri Mäkelän ky-
lästä ja myöhempi työtoveri 
Helsingin yliopistossa, muis-
taa, että Matti toi Amerikasta 
mukanaan mm. upean Dodge 
-henkilöauton ja uraauur-
tavan DNA -molekyylien 
monistamiseen perustuvan 
tutkimusmenetelmän. Matin 
johdolla Alkon tutkimusosas-

tosta kehittyi aikansa paras 
biotekniikan laboratorio, jossa 
ulkomailla koulutetut huip-
pututkijat työskentelivät erin-
omaisissa olosuhteissa. Kun 
tutkimusosasto päätettiin lak-
kauttaa Alkon yhtiöittämisen 
yhteydessä vuonna 1995, Mat-
ti ryhtyi yrittäjäksi ja perusti 
Alkomohr Biotech Oy Ltd:n 
sekä toimi Helsingin yliopis-
ton dosenttina jatkaen tutki-
mustyötä teollisuushiivojen 
kehittäjänä ja väitöskirjoja oh-
jaten. Matin pitkä työura jat-
kui aivan elämän loppuun asti; 
viimeisin tutkimus ilmestyi 
2019. Sairauden vääjäämättö-
mästi edetessä Matti lahjoitti 
4000 näytettä käsittävän mik-
robikokoelmansa Helsingin 
yliopistolle.

Luonteeltaan Matti oli rau-
hallinen, huumorintajuinen 
ja leppoisa, mutta kuitenkin 
päämäärätietoinen oman tien-
sä kulkija. Yli neljäkymmentä 
vuotta kestänyt avioliitto Han-
nelen kanssa, omat lapset An-
na ja Onni ja kesäkuun alussa 

syntynyt pojanpoika olivat 
Matille elämän tärkeimmät 
asiat.

Matti oli hyvin sukurakas: 
hän mm. ideoi Aulis-veljen 
leikkimieliset muisto-olym-
pialaiset, joita on vietetty jo 20 
kertaa. Koilahti ja Ristiina oli-
vat hänelle paras paikka maail-
massa. Matin 70-vuotispäivillä 
hänet kruunattiin Koilahden 
keisariksi, sukulaisemme Sa-
muel Pettisen, Kaposaaren 
Keisarin esimerkkiä seuraten. 
Nyt keisarin suuret saappaat 
(nro 46) ovat Koilahden tu-
van eteisessä vailla käyttäjää. 
Mattia jäivät kaipaamaan per-
he, ystävät ja työtoverit, jotka 
luonnehtivat Mattia humaa-
niksi ja ystävälliseksi esimie-
heksi, joka kannusti alaisiaan 
ja meitä kaikkia kriittiseen 
ajatteluun.

Marja Korhola, Anneli 
Luukas ja Onni Korhola 

kirjoittajat ovat Matti 
Korholan sisaret sekä 

poika

Matti Korhola (1946-2019)

Ristiinalaislähtöinen näyttelijä Panu Tuomikko ker-
too tässä lehdessä indie-tuotantona (ilman Elo-
kuvasäätiön tukea tai suurten tuotantoyhtiöiden 

rahoitusta) tehdystä Poissa -elokuvasta, sen tekoprosessis-
ta ja valmistumisen paikoin tuskallisenkin hitaasta etene-
misestä. 

Elokuvamaailma ei suuremmin itselle ole tuttu, lähinnä 
on tullut haastatteluja lukemalla tai katsomalla jonkinlai-
nen käsitys siitä, että miten suuresta projektista on kyse 
kun tehdään täyspitkää elokuvaa. Olen maallikkotason 
ymmärryksellä ollut käsittävinäni, että vaikka mukana oli-
si suuri budjetti ja täysammattilaiset kaikkiin työtehtäviin, 
on lankojen käsissä pitäminen silti niin sanotusti riittävän 
haastavaa.

Tuomikon lisäksi olen saanut tutustua muutamiin mui-
hin alalla työskenteleviin, joiden kertomien asioiden poh-
jalta olen saanut kuulla lisää alasta. Ja varsinkin siitä, minkä-
lainen prosessi täytyy läpikäydä heti suunnitteluvaiheesta 
saakka. Ennen kuin kamera on käynyt sekuntiakaan, niin on 
tehty vuosikausia töitä, esimerkiksi siitä alkaen, että idean 
saattaminen käsikirjoitukseksi pitäisi saada tehtyä.

Poissa -elokuvaa on tehty kymmenisen vuotta. Nyt alkaa 
tuloksetkin pikkuhiljaa pilkottaa, kun tekijät ovat saaneet 
solmittua paitsi Finnkinon kanssa teatteriesityksistä syksyn 
mittaan, niin leffa on myös päässyt useillekin kotimaisille 
filmifestivaaleille, saaden muun muassa maailman ensi-il-
tansa tunnetuilla ja tunnustetuilla Sodankylän elokuvajuh-
lilla. Poissa -elokuvan jakelusopimus on sovittu puolestaan 
Black Lion Picuresin kanssa, joka on mikkeliläisille tuttu esi-
merkiksi Jesse Haajan Rendel -leffan jakelijana.

Tuomikko kertoo, että tekijäporukan kesken tehtiin so-
pimukset, että kukaan mukana olevista ei saa leffan teke-
misestä palkkaa. Mahdolliset tulot tulisivat sitten elokuvan 
tuotoista, mikäli sellaisia tulisi. Tällä toimintamallilla leffa 
saatiin tehtyä lähes käsittämättömän pienellä budjetilla, 
kun siihen käytettiin vain muutamia kymmeniä tuhansia 
euroja. 

Poissa osoittaa, että omistautumisella ja intohimolla 
kaikki on mahdollista. Elokuvamaailmassa se vain vaatii sen 
muistamista, että palkinto on todella pitkässä viivassa.

Pitkässä viivassa
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Aluksi kiitokset koko 
teatteriväelle mah-
tavasta esityksestä! 

Käydessäni Tuuva Teatterin 
esitystä “Elias rakastettuni” 
katsomassa, mieleeni tuli 
myös omakohtainen tapah-
tuma sota-ajalta. Olin silloin 
vajaa 5-vuotias, joten muis-
tikuvani on varmaan paljon 
aikuisten kertomana painunut 
mieleeni, mutta kyllä siinä on 
paljon itse koettuakin. Ohessa 
oleva kertomukseni on julkais-
tu Etelä Savon Sotaorpojen 
kirjassa “Sankari-isää muista-
en” (2006).

Heinäkuun alkupuolel-
la 1944 kotonani Erkkilässä 
oli isämme hautajaisvalmis-
telut käynnissä, mukana oli 
muutamia naapurin naisia 
ja tyttöjä auttamassa. Silloin 

kaikki valmistelut ja myös 
hautajaismuistotilaisuudet 
vietettiin kotona. Hautajaisten 
aattopäivänä työt keskeytyivät 
hetkeksi myös naisväeltä, sillä 
pihaamme käveli kujaa pitkin 
sotilaspuvussa oleva nuorehko 
mies ja pyysi ruokaa, sillä hä-
nellä oli kova nälkä!

Muistan miten Aukusti-
pappa tarkasti ensin miehen, 
oliko hänellä asetta tai muuta 
vaarallista välinettä mukanaan. 
Onneksi ei ollut! Papan kyse-
lyihin mies vastasi, että hänellä 
on kaksi kaveria vielä tuolla 
metsässä. Lopulta toisetkin 
miehet tulivat pihalle. Mie-
het saivat syödäkseen ja juo-
dakseen. Pappa kyseli heiltä, 
että mistä he olivat lähteneet 
ja millä eläneet matkalla? He 
kertoivat syöneensä marjoja    

ja juoneensa vettä järvistä ja 
puroista!

Samaan aikaan Hilda-
mamma oli jo laittanut naa-
purin Saiman viemään viestiä 
kotiinsa isälleen “vieraista” 
Erkkilässä. Naapurin Nesto-
ri-isäntä oli kylällä asioiden 
hoitaja, joka hoiti asioita aina 
eteenpäin, mitä apua kylällä 
milloinkin tarvittiin. Pian hän 
saapuikin ja otti miehet mu-
kaansa. Outo mies kiinnosti 
tietysti minua ja veljeäni Sep-
poa. Aikuiset kyllä hätistelivät 
meitä menemään sisälle, mut-
ta se ei aina tehonnut. Kiin-
nostus tapahtumaa kohtaan 
kovin suuri!

Seuraavana aamuna läh-
dimme jo aikaisin laivalla 
kirkolle isämme hautajaisiin. 
Samassa laivassa lähtivät myös 

sotamiehet, jotka olivat yöpy-
neet Laukan aitassa lukkojen 
takana. Laivassa miehet vietiin 
Ristiinaan ja varmaan luovu-
tettiin jollekin viranomaiselle, 
kenelle, se ei ole muistissani 
eikä myöskään tiedossani. 
Niistähän ei lapsille kerrottu, 
eikä sitä lapsena olisi ymmär-
rettykään.

Jälkeenpäinkään en ole tul-
lut ottaneeksi selvää, mihin 
miehet joutuivat. Vietiinkö 
heidät takaisin sotakentälle 
taistelemaan itsenäisyytemme 
puolesta vai vietiinkö heidät 
ammuttavaksi johonkin jouk-
kohautaan, sillä sotilaskarku-
reitahan he olivat!

Miten juuri meidän kotipi-
haamme he sattuivat ja uskal-
sivat tulla? Sotatantereelle on 
kotoamme matkaa “linnun-

tietäkin“ mitattuna toistasataa 
kilometriä ja vesistöjä on jo-
ka puolella, joten aikamoista 
kiertelyä on heidän matkante-
konsa ollut. Kuinka kauan he 
olivat matkalla olleet ja miten 
he olivat säästyneet ilmitulol-
ta jo aikaisemmin. Eikö nälkä 
ollut aikaisemmin heitä yllät-
tänyt?

Myöhemmin löysimme ko-
timme läheltä noin 100-150 
metrin päästä pellon takaa kal-
lion kolon, jossa miehet olivat 
maanneet ties kuinka kauan. 
Heinät ja sammaleet olivat ja 
painuneet siitä kohtaa. Paikalta 
näkyi kotiimme ja äänikin saat-
toi kuulua pihamaalta. Myös 
uima- ja kalastusrannalle vievä 
polku oli parinkymmenen met-
rin päässä kolosta. Varmaan 
joku kävi kalassa ja uimassa 

useammankin kerran niiden 
päivien aikana kun miehet ko-
lossa viettivät. Ovatkohan mie-
het seurailleet kulkijoita?

Minulle tuo kallion kolo 
on tullut kesäiseksi retkikoh-
teeksi marja- ja sienireissuil-
lani. Samalla olen miettinyt 
miesten kohtaloita. Mikä oli 
heidän motiivinsa lähteä sota-
tantereelta karkuun alun pitä-
en? Olivatko he perheellisiä? 
Saivatko perheet tietää heidän 
seikkailuistaan ja heidän lo-
pullista kohtaloaan? Tietävät-
kö vieläkään? Mieleeni on tul-
lut monenlaisia kysymyksiä ja 
ajatuksia, joihin vastauksia en 
ole saanut!

Seija Vartiainen 

Elias toi ruokaa kyselleet rintamakarkurit mieleen

Mikkelin kansalaisopiston al-
kavan lukuvuoden kurssiesi-
te jaetaan postin välityksellä 
kaikkiin kotitalouksiin Mik-
kelin ja Hirvensalmen alueella 
kuluvan viikon lopulla. Tarjol-
la on taas useita satoja erilaisia 
kursseja ja joukossa kymmeniä 
kurssiuutuuksia. 

Opiston kurssitarjontaan 
voi tutustua jo nyt opiston in-
ternet-sivuilla ja joillekin kurs-

seille voi myös ilmoittautua jo 
tässä vaiheessa. Esimerkiksi 
kielten jatkokursseille, syksyn 
kulttuuriretkelle ja muutamil-
le elokuun lopulla tai heti syys-
kuun alussa alkaville kursseille 
pääsee ilmoittautumaan.

Varsinainen ilmoittautu-
misaika kursseille alkaa tiis-
taina 20. elokuuta. Opiston 
kursseille voi ilmoittautua 
internetin välityksellä, puheli-

mitse tai paikan päällä joissa-
kin kaupungin toimipisteissä. 
Ilmoittautumisesta on tarkat 
ohjeet kurssiesitteessä ja opis-
ton nettisivuilla. 

Kansalaisopiston lukuvuosi al-
kaa maanantaina 9. syyskuuta. 
Osa kursseista alkaa tosin jo sitä 
ennen.

Kansalaisopiston kurssiesite 
jaetaan tällä viikolla

Ristiinassakin turvattiin koulutietä

Uudistuneet Senioritreffit 
Mikaelissa
Mikkelin suurin seniorita-
pahtuma Senioritreffit järjes-
tetään ensi viikon torstaina 
Mikaelin miljöössä ensi viikon 
torstaina.

Tapahtuman ohjelma-anti 
on monipuolinen. Suur-Savon 
Osuuspankkï opastaa mobiili-
palvelujen käyttöön ja yhdessä 
Muisti ry:n kanssa edunval-
vontaan liittyvissä asioissa. 
MPY:n nettineuvoja Kalevi on 

myös opastamassa.
100-vuotias Mikkelin teat-

teri, Mikkeln kaupunginor-
kesteri ja Mikaeli esittelevät 
talvikauden ohjelmistoaan 
ja eläkejärjestöt aktiviteette-
ja. Mikaelin piha-alueen lii-
kunnallisissa aktiviteeteissa 
ovat mukana kaikki keskeiset 
liikunta- ja urheiluseurat ja 
Mikkelin kaupungin liikunta-
palvelut. Musiikista ja yhteis-

laulattamisesta vastaa puoles-
taan Matti Laitiainen.

Savonlinja kuljettaa torin 
laidalta Marskin patsaalta Mi-
kaeliin ja takaisin ennen ja jäl-
keen tapahtuman.

Senioritreffit torstaina 22.8. klo 
12-16 Mikaelissa. Vapaa pääsy.

Etelä-Savon kunnissa 
tempaistiin turvallis-
ten kouluteiden ja tien 

ylittämisten puolesta jalkau-
tumalla suojateille. Liikenne-
turva ja Etelä-Savon pelastus-
laitos muistuttavat, että vastuu 
lasten turvallisesta koulumat-
kasta on aikuisilla. Riittävän 
alhaisella nopeudella ajami-
nen on tehokkain tapa lisätä 
suojateiden turvallisuutta. Eri 
kunnissa ja niiden taajamissa 
erityisesti ensimmäisinä kou-
lupäivinä olikin mukana va-
paaehtoisia paikallisten toimi-
joiden vaarallisiksi katsomissa 
paikoissa.

–  Tilanteeseen sopivalla 
vauhdilla ajaessa ehtii havain-
noida sekä erilaiset tilanteet 
että muut liikkujat tarpeeksi 
ajoissa – ja sen jälkeen tehdä 
tarvittavat toimenpiteet, kuten 
pysähtyä antamaan jalankul-
kijalle esteetön kulku suoja-
tien yli ilman äkkijarrutuksia, 

muistuttaa Liikenneturvan 
yhteyspäällikkö Eini Karvo-
nen Mikkelistä.

Tien ylitys onkin monelle 
lapselle usein koulutien vaa-
rallisin paikka. Parannettavaa 
suojatiekulttuurissa edelleen 
on.

– Se, onko suojatie koulu-
laiselle ja muillekin turvalli-
nen paikka ylittää tie, riippuu 
meistä aikuisista, jotka siellä 
auton ratissa olemme. Suoja-
tieviivojen ja -merkkien tulisi-
kin aina toimia herätteenä kus-
kille kaasujalan hölläämiseksi 
ja havaintosilmän tarkentami-
seksi. Autoilijan kannattaa hi-
dastaa hyvissä ajoin ennen 
suojatietä ja kertoa siten käve-
lijälle, että tämä on huomattu 
ja tätä väistetään, kuten kuu-
luukin, Karvonen sanoo.

– Turvallinen koulutie 
syntyy meidän kaikkien yh-
teistyön tuloksena! hän muis-
tuttaa.

Ristiinassa koululaisten en-
simmäisen koulupäivän kou-
lumatkaa olivat turvaamassa 
kaikkiaan seitsemän vapaeh-
toista aikuista Ristiinan yhte-
näiskoulun vanhempainyh-
distys Ryhdistä sekä Ristiinan 
Rinkasta.

– Tuli vastaan tämä maa-
kunnallinen hanke, ja ajatte-
limme, että hyvähän tätä asiaa 
olisi pitää esillä myös meillä 
Ristiinassa, sanoo Ryhdin pu-
heenjohtaja Sanna Pyy.

Vapaaehtoiset olivat muun 
muassa Saimaantien ja Fie-
andtin tien, Mäkitien ja Fie-
andtintien sekä Mäkitien ja 
Opinahjon risteyksissä, jotka 
oli yhdessä pohdittu potenti-
aalisiksi vaaran paikoiksi, tai 
ainakin vilkkaiksi risteyksiksi 
koulun alkamisen ja päättymi-
seen aikaan.

Niko Takala
Saimaantien ja Fieandtintien risteyksestä - joka koetaan varmaan useassakin kodissa vaaralli-
seksi - kulkee päivittäin suuri määrä koululaisia. Paikalla oli ensimmäisenä koulupäivänä tors-
taina vanhempainyhdistyksen ”päivystys”.
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Viime viikon perjan-
taina tuoreet Ristii-
nan yhtenäiskoulun 

seiskaluokkalaiset, eli juuri 
yläkoulun aloittaneet koulu-
laiset, viettivät jo perinteeksi 
muodostunutta Ryhmäyty-
mispäivää. Päivän ohjelmaan 
jouduttiin vetämään läpi kou-
lukeskuksella, vaikka tarkoitus 
oli mennä seurakunnan leiri-
keskukseen Ruunaniemeen.

– Meillä kävi niin, että bus-
sia, jonka piti tulla koululaisia 
hakemaan, ei näkynytkään, 
emmekä tavoittaneet siitä vas-
taavia henkilöitä. Niinpä sitten 
ei oikein muuta voitu kuin teh-
tiin päätös pitää päivä koululla, 
kertoo tästä syksystä alkaen se-
kä Mikkelin Lyseon että Ristii-
nan yläkoulujen opinto-ohjaa-
jana toimiva Elina Kerppola.

Aiheeseen suunnitellut 
rekvisiitat siis kyytiin Ruuna-
niemessä ja pikasuunnitelma 
koululla tehtävään toteutuk-
seen. ”Tehtävärasteina” toi-

mivat sitten koululuokat sekä 
liikuntasali, jossa mentiin tu-
kioppilaiden johdolla ja myös 
Uikkalassa tapahtui, kun siellä 
oman ohjelmanumeronsa vei 
läpi kaupungin nuorisotoimi.

– Olisihan se Ruunaniemi 
tietysti ollut ympäristönä mu-
kavampi, ja ehkä siellä olisi 
paremmin päässyt itse kukin 
irti tästä niin sanotusta kou-
luroolista, mutta hyvinhän tä-
mä näyttää sujuvan täälläkin, 
Kerppola tuumaa kun hän kat-
selee 7B:n toimintaa.

Luokat loivat muun muassa 
keskenään suunnitellen ja so-
pien itselleen teesit, joita halu-
taan noudattaa koulunkäynnis-
sä. Esimerkiksi 7a:n teeseihin 
kuului se, että ”joka päivä pitää 
nauraa” ja että ”kaikkien kanssa 
tehdään yhteistyötä”. Lopuksi 
teeseistä tehtiin upeat ”huo-
neentaulut” ja ne allekirjoitettiin 
kaikkien luokkalaisten toimesta. 

Niko Takala

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

Seiskaluokkalaisten ryhmiä 
hiottiin yhtenäisiksi

Lyhyen kesätauon jäl-
keen on taas aika pa-
lata kirjavinkkien ja 

lukemisen pariin! Elokuun 
elämänmakuiset kirjavinkit 
ovat nuorille mutta niihin 
kannattaa myös aikuisen eh-
dottomasti tutustua. Luvassa 
on aitoja kohtaamisia, suuria 
tunteita ja elämän nälkää. 

Tahareh Mafi: 
Rakkaus on suurempi kuin meri

Shirin on 16-vuotias lukiota 
käyvä tyttö. Hänen vanhem-
pansa, jotka ovat Amerikan 
iranilaisia, muuttavat vähän 
väliä tarjotakseen lapsilleen 
Shirinille ja tämän kaksi vuot-
ta vanhemmalle isoveljelle 
Navidille paremman tulevai-
suuden. Jatkuva muuttaminen 
ei kuitenkaan ole tehnyt lasten 
elämää yhtään helpommaksi, 
päinvastoin, huomattavasti 
rankemmaksi. Erityisesti Shi-
riniä kiusataan ja syrjitään joka 
paikassa, vaikka hän on todella 
kaunis ja fiksu tyttö. Useimmat 
eivät kuitenkaan näe hänessä 
tätä vaan ihan jotain muu-
ta: pelkän hiuksia peittävän 
huivin. Näkyvästi muslimina 
oleminen ei ole Amerikassa 
helppoa, ei varsinkaan vuosi 
WTC-iskujen jälkeen.

Jälleen kerran Shirin aloit-
taa uuden lukuvuoden uudes-
sa lukiossa. Biologian tunneil-
la on tarkoitus tehdä paritöitä, 

ja Shirin on jo ilmoittamassa 
opettajalle tekevänsä työnsä 
yksin, koska haluaa suojella 
muita ryhmäläisiä siltä nöy-
ryytykseltä, että joku joutuu 
hänen parikseen. Ocean, yksi 
luokan pojista, haluaa kuiten-
kin väkisin Shirinin pariksi. 
Ocean osoittautuu lukuvuo-
den edetessä sanojensa mit-
taiseksi ja mukavaksi pojaksi, 
joka on selvästi ihastunut 
Shiriniin. Shirin on kuitenkin 
varma, että hänen kanssaan 
kaikki johtaa tuhoon, kos-
ka kaikki ovat lopulta häntä 
kohtaan rasisteja ja ennakko-
luuloisia – vai onko lopulta 
Shirin itse kaikkein ennakko-

luuloisin, jos ei anna kenelle-
kään mahdollisuutta päästä 
elämäänsä?

Rakkaus on suurempi kuin 
meri –kirja on ohut, mutta 
siihen on mahdutettu paljon: 
kulttuurien ja uskontojen vä-
listä törmäystä, ennakkoluu-
lojen kohtaamista, rakkausta-
rinaa ja yllättävää kyllä myös 
breakdancea. 

Nadja Sumanen: 
Rambo

Tunsinko olevani erilainen? En 
tuntenut. Minä olin. Siksi kai 
koulu meni niin kuin se meni. En 
pysynyt penkillä vaan pyrin va-

lumaan sen alle. Jos olisin voinut 
valita, olisin halunnut olla pe-
rusjamppa, jonka nimi on Joni. 
(Nadja Sumanen: Rambo)

Ennakkoluuloista ja erilai-
suudesta kertoo myös Nadja 
Sumasen esikoisteos Rambo. 
Rambo on kahdeksasluokka-
lainen poika, joka on asunut 
pienestä pitäen kaksin masen-
nuksen kanssa kamppailevan 
äitinsä kanssa. Isä on jossain, 
mutta kuka ja missä hän on, 
siitä Rambolla ei ole aavistus-
takaan. Rambo on tottunut 
selviytymään yksin, mutta jos-
sain syvällä sisimmässään hän 
silti toivoo, että olisi edes joku, 

joka käskisi illalla hammas-
pesulle tai menemään ajoissa 
nukkumaan. 

Kahdeksas luokka on juuri 
loppunut, kesäloma on alus-
sa ja Rambo vailla tekemistä. 
Äiti ei jaksa nousta sängystä, 
jääkaapista ei löydy kuin pari 
päivää sitten vanhaksi mennyt 
viili ja Rotan eli äidin poikays-
tävän röökien reiät haisevat sa-
mettisohvassa kilpaa keittiön 
muovimattoon imeytyneen 
hapantuneen maidon kanssa. 
Mutta sitten erään torstaipäi-
vän ja tragikoomisen maton-
piiskausteline-episodin (josta 
saat lukea tarkemmin kirjasta) 
päätteeksi äiti saa ihmeellisen 
energiapiikin, jonka seurauk-
sena kolmikko suuntaa kesän 
ja juhannuksen viettoon Ro-
tan vanhempien mökille.

Mökillä Rambo huomaa, 
että on olemassa myös aikui-
sia, jotka välittävät. Aamu-
uinnit, pullakahvit, Rotan 
äidin makaronilaatikko ja ka-
lastusreissut ja saunakeskuste-
lut Rotan isän kanssa avaavat 
Rambolle tietä toisenlaiseen 
elämään. Sellaiseen, josta hän 
aikaisemmin uskalsi ainoas-
taan haaveilla. Mutta sitten ke-
säidylli saa pahan kolauksen. 
Mökkirauha ja mielenrauha 
joutuvat koetukselle, kun ju-
hannusta viettämään saapuvat 
myös Rotan avioeron partaalla 
keikkuva Reetta-sisko yhdessä 
aviomiehensä Panun ja äkä-

pussi tyttärensä Liinan kanssa. 
Erilaisten ihmisten kohtaa-
minen saa aikaan kutkuttavia 
tilanteita ja suuria tunteiden 
purkauksia mutta myös rajat 
ylittävää ystävyyttä ja vakavia 
keskusteluja elämästä. Nadja 
Sumanen onnistuu kuvaa-
maan hersyvän todentuntui-
sesti ja riipaisevan koskettavas-
ti kolmen sukupolven välisiä 
suhteita. Hän tekee sen niin 
taitavasti, että tunnen pienen 
harmituksen tunteen lukies-
sani kirjan viimeisen lauseen. 
Miksi se jo nyt loppui. 

Muita kirjavinkkejä 
nuorille:

Salla Simukka: Punainen 
kuin veri
Sophie Kinsella: Kadonnut: 
Audrey
Meredith Russo: Tyttösi sun
Holly Bourne: Oonko ihan 
normaali? / Mikä kaikki voi 
mennä pieleen? / Mitä tytön 
täytyy tehdä?
Seita Vuorela: Karikko
Jyri Paretskoi: K15

Riia Marttinen ja  
Noora Tähtinen 
Ristiinan kirjasto

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

7B:n Tiia Saar (oik), Netta Kuhmonen ja Olavi Jääskeläinen ryhmäytymispäivän tehtävien kimpussa. Vierestä tekemistä seurasi 
tukioppilas Oona Tiusanen.
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Kieltämättä nyt tun-
tuu hyvältä, kun ihan 
oikeasti on asioita 

tapahtunut, ja on kerrankin 
jotain varmaa sanoa, että men-
nään eteenpäin. Tämä kun on 
jo kolmas pitkä elokuva, jossa 
olen pääosassa, mutta niitä 
kahta ensimmäistä ei ole saatu 
edes julkaistua! nauraa Panu 
Tuomikko kertoessaan syk-
syllä Finnkinon teattereihin 
saapuvasta Poissa -elokuvasta, 
jossa hän näyttelee pääosan.

Tuomikko on ristiinalais-
lähtöinen näyttelijä, joka on 
tehnyt monenlaisia näytteli-
jäntöitä niin teatteri- kuin elo-
kuvatuotannoissakin. Eniten 
on takana lyhytelokuvia, joita 
on tehty etenkin Amazement 
-tuotantoyhtiön kanssa. Ama-
zement on myös Poissan taka-
na. 

– Ja erityisesti elokuvan 
ohjannut ja tuottanut Arttu 
Haglund, hän on tehnyt aivan 
järjettömän työmäärän täs-
sä projektissa. Mehän ei olla 
saatu sentin latia mitään tukea 
tähän, vaan kaikki on tehty 
omalla rahalla, ja koko työryh-
mä oli matkassa talkoilla.

Puheen lahjoja tekijäryh-
mällä siis lienee taskussaan, 
kun huomioi, että mukana on 
esimerkiksi Tommi Korpelan 
ja vaikkapa Minka Kuustosen 
kaltaisia nimiä.

– Korpelan kanssa olen 
työskennellyt aikaisemmin-
kin. Mutta taas teki ison vaiku-
tuksen se, että miten kova am-
mattilainen hän on. Loistava 
tyyppi, toimii rauhallisesti ja 
on aina valmis tekemään sen 

mitä ja miten vaaditaan, Tuo-
mikko kehuu.

Aivan pienestä projektista 
ei yleensäkään ole kyse, kun 
puhutaan täyspitkän elokuvan 
tekemisestä. Avi Heikkisen 
samannimiseen novelliin pe-
rustuvan Poissan käsikirjoi-
tusta tehtiin jo liki kymmenen 
vuotta sitten.

– Itse tulin mukaan 2012. 
Pääkuvaukset tehtiin vuosi-
na 2014 ja 2015. Sen jälkeen 
mentiin sitten jälkituotanto-
vaiheeseen, jossa siinäkin tuli 
mutkia matkaan. Meillä oli esi-
merkiksi kaveri, joka oli lupau-
tunut tekemään äänen jälki-
tuotannon, mutta juuri silloin 
tuli TAIK:in - jossa tämä ka-
veri opiskeli - muutto Otanie-
meen uusiin tiloihin, joiden 
valmistuminen taas viivästyi. 
Niinpä meidän oli lopulta pak-
ko palkata ulkopuolinen taho 
tekemään äänisuunnittelu, 
jotta me saatiin leffa valmiiksi, 
Tuomikko huokaa.

Festivaaleja ja 
teatterilevitys

Nyt leffa on siis valmis, tai on 
ollut sitä jo hyvän aikaa. Maail-
man ensi-iltansa Poissa sai So-
dankylän elokuvafestivaaleilla, 
joissa vastaanotto oli hyvää 
sekä yleisön että arvosteluiden 
merkeissä. Leffa tullaan nä-
kemään syksyn aikana myös 
esimerkiksi Rauman Blue Sea 
Film Festivalilla sekä Hyvin-
kään Red Carpet -tapahtumas-
sa. Luvassa on myös muita, vie-
lä julkistamattomia festivaaleja.

– Kyllähän me pyrittiin 

myös Cannesiin, mutta he ei-
vät siellä ymmärtäneet hyvän 
päälle! Tuomikko nauraa.

Leffa tulee siis myöhemmin 
syksyllä ainakin Finnkinon 
teattereihin, mutta myös yksi-
tyisiin leffateattereihin on neu-
votteluita käynnissä, ja niihin 
pyritään myös - luonnollises-
ti - mahdollisimman laajasti. 

Näin toiveissa on sekin, että 
leffa tultaisiin näkemään val-
kokankaalta myös Mikkelissä. 

– Totta kai siihen pyritään. 
Itse kun olen tässä pyörinyt 
ympäri Suomea, niin olen aina 
käynyt myös paikallisissa leffa-
teattereissa tarjoamassa leffaa. 
Aika moni on varmaan aluksi 
katsonut että mikähän heppu 
tämä oikein on ennen kuin 
on kunnolla päästy aiheeseen. 
Ei kuulemma ole ihan tavan-
omainen toimintatapa!

Ympäri Suomea Tuomik-
koa vie hänen ”siviilityönsä” 
elokuvakasvattajana. Hän on 
mukana esimerkiksi ”Kaikki 
kuvaa” -hankkeessa, jossa on 
tehty monenlaisia tutoriaaleja, 

joissa opetetaan elokuvaami-
sen perusasioita.

– Ja sitten olen esimerkiksi 
kouluilla käynyt opettamassa 
opettajia siinä, kuinka video-
kuvaamista voidaan käyttää 
opetusmenetelmänä eri oppi-
aineissa.

Ajankäytön ristiriidat
Poissa kertoo kiteeläises-
tä tehdastyöläisestä Matista 
(Tuomikko), joka alkaa ilman 
mitään loogista selitystä siirty-
mään silmänräpäyksessä mui-
hin paikkoihin.

– Matti on naimisissa ja 
hänellä on yksi lapsi. Vaimo 
tosin haluaisi toisenkin lapsen, 
ja parisuhteessa on muitakin 
jännitteitä.

– Ensin nämä siirtymiset 
tapahtuvat lähelle, mutta sit-
ten pikkuhiljaa yhä kauemmas 
maapallolla. Aluksi ”teleport-
taamiset” ovat Matista jopa 
siistejä, mutta sitten ne alkavat 
häiritsemään, ja tietenkin vai-
kuttamaan myös perheeseen, 
Tuomikko paljastaa elokuvas-

ta.
Hänen mukaansa leffa ker-

tookin pintatasolla fyysisestä 
poissaolosta, mutta syvem-
pänä teemana on ikiaikainen 
dilemma riittämättömyyden 
tunteesta. Kuinka sovittaa 
yhteen työ, perhe ja vaikkapa 
harrastukset.

– Niin, mihin sitä aikaa 
pitäisi käyttää ja kuinka suh-
teessa muihin. Vaatimuksia ja 
toiveita on monenlaisia ja niitä 
tulee monesta suunnasta.

Tuomikon omat toiveet 
työ- eli näyttelijärintamalla 
ovat lähitulevaisuudessa sel-
vät. Poissa -leffalle toivotaan 
mahdollisimman hyvää vas-
taanottoa ja laajaa katsojamää-
rää.

– Meille tekijäporukalle 
tästä on muodostunut erään-
lainen elämäntyö. Omasta 
tekemisestä ja aktiivisuudesta 
tämä ei ainakaan jää kiinni, 
jokainen kivi käännetään var-
masti!

Niko Takala

Ristiinalaislähtöinen Panu 
Tuomikko viettää joka kesä 
aikaa myös Ristiinassa, jossa 
hänen vanhemmat edelleen 
asuvat. Tuomikko oli tänäkin 
kesänä mukana heidän kave-
riporukan perinteisessä yleis-
urheilun kymmenottelussa. 
Kuva: Niko Takala

Poissa kertoo vapaudenkaipuusta 
ja riittämättömyydestä
Ristiinalaislähtöinen Panu Tuomikko näyttelee pääosaa syksyllä elokuvateat-
terilevityksen saavassa leffassa

Poissa -elokuvassa Tuomikko näyttelee kiteeläistä perheenisää Mattia, joka alkaa selittämättömästi siirtyä silmänräpäyksessä koto-
aan maailman eri puolille. Elokuvaa on kuvattu kuudella mantereella ja 30 eri maassa, tässä ollaan Teneriffalla. Kuva: Arttu Haglund
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Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet hoitajat
Lähihoitaja Anne Tuukkanen 040 559 0376
Lähihoitaja Arja Haurinen      050 340 1222

.  Jalkahoitoa     .  Myös koti- ja laitoskäynnit   

.   Maaherrankatu 32, Mikkeli    .  Brahentie 10, Ristiina    Av. sop. mukaanw
w

w
.ja
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ah

oi
to

.n
et

Jorma... 0500 555 840
Pasi...... 0500 555 841
Mika..... 040 8466 897

Kitereentie 11
52300 Ristiina
(015) 455 333

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

0500	293967	
0500	948604

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

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

Vuokraus palvelut:
• Perävaunut
• Venetrailerit
• Hakkuri
• Tekstiilipesuri

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

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

RISTIINAN 
KUKKA

015 455 440

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

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

.  Vikadiagnosoinnit monimerkkitesterillä
Valtuutettu huolto: 

Mercury, Mercruiser, Mariner, 
Husqvarna, Jonsered

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

PARTURI-
KAMPAAMO

Merja 

  Marjava

Brahentie 42 (Vossikan seinänaapuri)

015 455 022

Tervetuloa!

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

RISTIINAN 
FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS

Brahentie 10
Ristiina
ma-pe 9-16

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

Ristiinan
Parturi-
kampaamo

H A I R  B Y  J E N N I

Muutamme uusiin tiloihin!

1.9.2017 alkaen meidät löytää
uudella ilmeellä osoitteesta

Brahentie 16. Kesän palvelemme
normaalisti Mäkitiellä!

Jenni & Henna

ristiinanparturikampaamo.com        
015 455 882

Brahentie 16
015 455 882
Auki sop. mukaan

PESULA ja SIIVOUS

MATKAHUOLTOASIAMIES

VILLI APILA
040 7074 107

040 620 8783
Brahentie 52
Ma-pe 9-17

Autokorjaamo- 
maalaamo

MARKKU HEIKKILÄ
• Huollot 

• Moottori- ja peltikorjaukset 
• Ruostevaurioiden korjaukset 

• Hiekkapuhallus Maalaus 
• Rengastyöt  Myös raskaskalusto

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

ASIANAJOTOIMISTO
KUUKKA & TIAINEN OY

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

Tavattavissa Ristiinassa
Puh. 050 375 3118

markku.toukkari@kuukka-tiainen.fi

Saila Valkonen
lähihoitaja/koulutettu hieroja 

palvelusetelituottaja
Brahentie 42, Ristiina 

p. 040 561 3104

ALANGON
autokorityö

 Ristiina  ja Mäntyharju                www.autokorityo.fi   

Jani Alanko                     
040 732 6788

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

Ristiina Brahentie 34 
044 7373 551

Mikkeli Vuorikatu 11 
0400 507 623

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

0500 173 370                      ma-pe   8-16

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

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

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

Lue lehti myös verkossa www.ristiinalainen.fi
Paperilehden tilaajille Ristiinalaisen  
näköislehti  on maksuton.

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

Ei kuitenkaan kaupallisia eikä vuosikokousilmoituksia.

su 18.8.

Matti 
ja Teppo
&Horizone

18-22.30

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

Järjestäjä:

Liput 15€

Majoitus Löydön Kartanossa

su 25.8. Hurma

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla 
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

Baltix

la 17.8.

Brahentie 16,    Ristiina

Vapaa pääsyShowtime 22

Riihikirkkoseurat 
Parikanniemessä 21.8. klo 18.00
Mukana Pirjo Palm
ja Jouko Jyrkämä
      Tervetuloa!

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
Su 18.8. klo 10 Messu kirkossa. Rossi, Nousiainen. 
Kahvit

Ke 21.8. klo 9-11.30 Perhekerho srk-keskuksen 
päiväkerhotiloissa

To 22.8. Vaarinsaaren muskarit alkavat: klo 9.30 
lapsi-aikuinen ja klo 10 ikäihmiset

Ti 20.8. klo 14 Miehet koolla srk-keskuksen 
takapihan nuotiopaikalla (sateella sisällä). 
Nokipannukahvit, makkaraa ja ohjelmaa. Ilm. 
0400143668

Kuolleet
Aira Tellervo Väänänen 81 v.

Tervetuloa su 8.9.2019  
klo 12.00-19.00 Sampolaan 
(Vitsiäläntie 10, Vitsiälä) viettämään 
kanssani sunnuntaista päivää.  
Tarjolla keittoa ja kakkukahvit!

”Papinkirjat” kertovat, 
että siirryn seuraavalle 
vuosikymmenelle!

-Seija

Suur-Savon Osuuspankki jär-
jestää perinteiset Hippo-kisat 
tiistaina 27.8. klo 17.30 alkaen 
Ristiinan urheilukentällä, joka 
pullistelee tuolloin nuoria ur-
heilijoita huoltajineen. Hippo-
kisat järjestetään yhteistyössä 
Ristiinan Urheilijoiden kanssa.

- Hippo-kisoihin osallistuu 
vuosittain yhteensä tuhansia 
lapsia eri puolilla Etelä-Savoa. 
Hippo-kisat ovatkin monelle 
lapselle ensimmäinen koske-
tus pankkimaailmaan kuin 
myös itse urheiluun, tuumaa 
OP Suur-Savon markkinointi-
päällikkö Tarja Wasenius.

Ristiinan kisoissa lajeina 
on lyhyitä juoksumatkoja, 
pituushyppyä ja kuulantyön-
töä. Kisoihin voivat osallistua 
vuonna 2006 tai sen jälkeen 

syntyneet.
- Hippo-kisoissa parasta on 

kuitenkin se, että kaikki voitta-
vat: jokainen osallistuja saa osal-
listumispalkinnon, mehua ja 
munkin! Wasenius muistuttaa.

Hippo-kisat ti 27.8. urheiluken-
tällä 17.30 alkaen. Ilmoittau-
tuminen 20.8. mennessä säh-
köpostitse: ristiinanurheilijat@
gmail.com. Lisätiedot iltaisin: 
040 7355 973 tai 040  834 
3826 /Ristiinan Urheilijat.

Hippo-kisat liikuttaa lapsia ja perheitä

Hippo-kisoissa on kyse en-
nen kaikkea urheilemisen 
ilosta! Tänä vuonna Hippo-
kisat pidetään Ristiinas-
sa vajaan kahden viikon 
kuluttua, tiistaina 27.8.  
Arkistokuva

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  19.8. - 2 5 . 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 l,g, Tomaattinen uunikala l,g, Lihapullalasagne l, 
Keitetyt perunat, kruunuvihannekset, Marjakiisseli

Ti Kalakeitto l,g, Broilerkastike l,g, Kaalipata m,g, Keitetyt perunat, 
riisi, kukkakaali, Omenakiisseli

Ke Juusto-porkkanakeitto l,g, Jauhelihakastike l,g, Silakkapihvit l,  
 Keitetyt perunat, pasta, porkkana-parsakaali,Hedelmäkiisseli
To  Hernekeitto l,g, Sinappinen uunimakkara l,g, Lohimurekepihvit l,
 Pasta, keitetyt perunat, baby porkkanat, Vadelmakiisseli
Pe Kukkakaalisosekeitto l,g, Kebabkiusaus l,g, Metsästäjän 

possupata l,g, Keitetyt perunat, vihannesmix, Mansikka-
raparperikiisseli 

La Parsakeitto l,g, Smetanahärkä l,g, Sitruunaiset broilerin paistikkaat 
l,g, Keitetyt perunat, riisi, vihannekset, Sekamarjakiisseli

Su Kasvissosekeitto l,g, Appelsiinibroileri l,g, Uunipossu 
sinappikastikkeella l,g, Kermaperunat, riisi, uunikasvikset, Kiisseli

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

Pe 16.8.  Pippurileike  L 
Meksikonpata  L,G,  Siskonmakkarakeitto   L,G,M

La  17.08. SULJETTU
Su  18.08. Leike talon tapaan  L,  Spaghettivuoka  L,  
  Juuressosekeitto   L,G.  
Ma 19.08.Porsaanleike Esterhazy  L,  Kebabkiusaus   L,G   Pinaat-

tikeitto   L,G.
Ti 20.08. Broilerinleike  L,  Punajuuripaistos   L,G
  Nakkikeitto   L,G,M.       
Ke 21.08. Hawaijinleike   L,  Kasvisgratiini   L,   Lohikeitto   L,G.  
To 22.08. Karjalanpaisti   L,   Porkkanaletut  L,   Kaali-jauheliha-

keitto  L,G,M.   

Ristiinan Rinkka. Päivä-
retki Puumalaan la 7.9. 
Patikoidaan Norppapolulla, 
kokonaispituus 13 km. 
Reitti koostuu kolmesta 
lenkistä, kukin 3-5 km, 
joista voi valita itselle sopi-
van. Yhteiskuljetus klo 9.00 
terveyskeskuksen  park-
kipaikalta, jonka vuoksi 
sitova ilmoittautuminen 
viim. 30.8. Helena Turkille 
p. 040 8276927. Omat 
eväät, reitin varrella uima- 
ja tulentekopaikkoja.

Ristiinan Marttatiimi. 
Tutustuminen Anjan puis-
toon to 22.8 (Anjanpuiston-
tie 9,Mikkeli). Tapaamme 
puistossa klo 17.30. Halutes-
sasi voit ottaa pienen eväs-
korin ja ystävän mukaan!

Yöveden Waeltajat ry. 
Uusien partiolaisten ilmoit-
tautuminen ma 26.8. Klo 
17-18 kololla seurakunta-
keskuksen pääoven vie-
ressä. Voit ilmoittautua 
myös kotisivuilta: www.
yovedenwaeltajat.fi -uusi 
jäsen.

Eläkeliitto Ristiina Ranta-
ongintakilpailut to 22.8 klo 
10-13 Pelloksen syväsata-
massa. Ilmoittautuminen 
paikan päällä.  

RiU: 4.seura/luokittelukil-
pailut to 15.8. klo 18 alkaen 
Ristiinan urheilukentällä. 
Sarjat ja lajit: T/P4-7 juoksu, 
pituus, T/P9 - N/M19 
juoksu, pituus, keihäs. Ilm. 
klo 17-17.30.

Salama sytytti vanhan ulko-
rakennuksen palamaan Hi-
malanpohjalla Surnointiellä 
tiistaina alkuillasta. Omistaja 
sai henkilöauton ajettua ulos 
syttyneestä rakennuksesta, 
koska syttymäkohta oli toises-
sa päässä rakennusta.

Palokunnan ensimmäisen 
sammutusyksikön saapuessa 
kohteeseen oli rakennus jo 

täyden palon vaiheessa, ja se 
tuhoutuikin palossa täysin. 
Palossa vältyttiin henkilöva-
hingoilta, eikä siitä seurannut 
suuria omaisuusvahinkoja-
kaan. Palokunta sai rajattua 
palon syttyneeseen rakennuk-
seen, jolloin pihapiirissä olleet 
muut rakennukset eivät olleet 
vaarassa syttyä.

Tuli tuhosi 
Himalanpohjalla 
ulkorakennuksen

Lue lehti  myös verkossa 
www.ristiinalainen.fi
Paperilehden  tilaajille
Ristiinalaisen  näköislehti  on maksuton.



TORSTAINA  15.  ELOKUUTA  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

Viime perjantaina näh-
tiin Ristiinan urheilu-
kentällä sellainen maa-

lientekonäytös, että vastaavaa 
ei ihan hetkeen ole nähty. Eikä 
varmaan ylipäätään ole piirin 
korkeimmalla sarjatasolla, eli 
Kaakkois-Suomen Kolmoses-
sa. Kotijoukkue Ristiinan Pallo 
nimittäin murskasi täällä vie-
railleen Imatran Palloseuran 
peräti luvuin 10-0 (5-0).

IPS:n pyristely oli ohi jo 
pelin kahdeksannella minuu-
tilla, jolloin RiPa johti jo 3-0. 
Maalinteon aloitti Miikka 
Oinonen viidennellä minuu-
tilla, jonka jälkeen osuivat 
pikavauhtia Antti Kortman ja 
Santeri Suutari. Ensimmäisellä 
puoliajalla numeroita kaunis-
telivat vielä Suutarin ja Mar-
kus Brusilan lisäksi Mikkelin 
Calvin Damm ja Oinonen il-
lan toisellaan.

Tauon jälkeen ottelun vir-
taus pysyi edelleen vahvasti 
isäntäjoukkueella, ja imatra-
laisten toiveissa oli todennä-
köisesti vain se, että peli olisi 
ohi mahdollisimman nopeasti. 
Vieraiden kannalta valitettavaa 
oli että ottelua pelattiin kuiten-
kin täydet 90 minuuttia, jonka 
täyttymistä ennen Miikka Oi-
nonen ehti iskeä huikeat viisi 
maalia! Näin Oinonen kohotti 
tämän kauden maalimääränsä 
19:ään pelaamissaan kymme-
nessä ottelussa. Hänen lisäk-
si maalinteossa onnistuivat 
toisella jaksolla myös Ahmed 
Hassane sekä Juuso Tuhka-
nen, jonka kaukolaukauksel-
la iskemä maali kymmeneen 

nollaan olisi kelvannut vaikka 
Urheiluruutuun.

– Eipä ole tällaista ottelua 
kyllä tullut tällä tasolla ikinä 
aiemmin vastaan, huokaili Ri-
Pan valmentaja Jukka Gråsten 
tuoreeltaan ottelun jälkeen.

– Meillä oli tänään porukal-
la hyvä tekemisen meininki, ja 
pelissä mentiin täysin oman 
suunnitelman mukaan ja saim-
me onnistumisia laajalla rinta-
malla. Vaikka vastustaja näytti 
tänään heikolta, niin sanoisin 
että se johtui erityisesti siitä, 
että Ristiinan Pallo oli tänään 
erittäin hyvä.

Pelin tulos tarkoitti sitä, et-
tä RiPa nousi sarjataulukossa 
IPS:n ohi sijalle viisi, paikal-
lisvastustaja SavU:n perään, 
joka on 15 pelatun kierroksen 
jälkeen kaksi pistettä RiPa:a 
edellä. RiPa on kerännyt nyt 
24 pistettä, joka on yhden 
pisteen enemmän kuin koko 
viime kaudella 22 pelissä. 24 
pistettä on siis myös seuran 
piste-ennätys Kolmosessa.

Pisteiden saalistus RiPalla 
jatkuu huomenna perjantaina 
Lappeenrannassa, kun ristii-
nalaiset kohtaavat Virkyn, joka 
on sarjataulukossa seitsemän-
tenä 16 pisteellään. Kevätkier-
roksella RiPa ja Virky tasasivat 
pisteet Mikkelissä Hänskin te-
konurmella tehottomasti 0-0. 
Seuraava kotiottelu Ristiinan 
urheilukentällä nähdään ensi 
viikon lauantaina 24.8., kun 
RiPa:n vieraaksi saapuu Sim-
peleen Urheilijat.

Niko Takala

Murskajaisilla seuran piste-ennätykseen

IPS:n puolustus oli helisemässä RiPa:n hyökkäyksien kanssa koko pelin ajan. Tässä maalia yrittämässä maalin edustalla Mika 
Hurskainen Markus Brusilan (nro 20) pitkän rajaheiton jälkeen. Peli päättyi RiPa:lle peräti 10-0!

Miikka Oinosen hurja maali-
vire (19 maalia 10 pelissä) Ris-
tiinan Pallon riveissä ei jäänyt 
huomaamatta myöskään Kak-
kosen A-lohkoa johtavalta ja 
tiukasti nousua Ykköseen jah-
taavalta Mikkelin Palloilijoilta. 
MP halusikin ”Oinon” rivei-
hinsä loppukauden ajaksi, ja 
kun asiasta sovittiin seurojen 
kesken, niin pelaaja itse vasta-
si kasvattajaseuransa  kutsuun 
myöntävästi.

– Eihän tuosta pyynnöstä 
oikein voinut kieltäytyäkään, 

kun kerran vanhaa miestä vie-
lä pyydettiin apuun! naurah-
taa viime vuonna MP:n paras 
maalintekijä 15 osumallaan 
ollut Oinonen.

– Erityisesti haluan kiittää 
RiPaa siitä että tämä siirto on-
nistui. Onhan tämä kuitenkin 
pelaajana hienoa että pääsee 
vielä tällaiseen tilanteeseen 
mukaan.

Oinonen muistuttaa, että 
RiPan peleistä jäi hyvä tunne.

– Me pelattiin muutamia 
tosi hyviä pelejä, varsinkin ko-

tona. Ihan oikeaa jalkapalloa 
eikä mitään roiskimista, tuu-
maa huimat 14 maalia edelli-
sissä neljässä kotipelissä iske-
nyt hyökkääjä.

MP:ssä miehestä odote-
taan erityisesti henkistä vah-
vistusta.

– Miikka on pelaaja, jonka 
jokainen valmentaja varmasti 
haluaisi ryhmäänsä. Odotan hä-
nen tuovan ryhmäämme ennen 
kaikkea entistä enemmän voit-
tajamentaliteettia, sanoo MP:n 
valmentaja Janne Wilkman.

RiPa:n väreissä 19 maalia is-
kenyt Miikka Oinonen pelaa 
loppukauden MP:ssä.

Oino MP:n riveihin

Ristiinan Urheilijoiden 
heittolaji-lahjakkuus 
Joonas Pulkkinen 

palasi viime viikonlopun ikä-
luokkansa M17 SM-kisoista 
mukanaan kaksi mitalia. En-
sin lauantaina hän nappasi 
kiekonheitossa hopeaa ja sun-
nuntaina irtosi ykköslajista eli 
kuulasta kultaa!

Lauantain kiekossa hopea-
sija tuli roiman ennätyspa-
rannuksen myötä. Edellinen 
ennätys Pulkkisella oli alle 44 
metriä, nyt ennätys kirjataan 
lukuihin 48,15, kun oma pa-
ras tulos petraantui yli neljä ja 
puoli metriä. Oma ennätys pa-
rantui jo toisella heitolla, jolla 
Pulkkinen kiskaisi 47,50, joka 
olisi niin ikään riittänyt toiseen 

sijaan. Neljännellä kierroksella 
tuli sitten vielä pidempi kaari, 
joka varmisti hopeamitalin. 
Kilpailun voitti heti ensimmäi-
sellään kisan pisimmän heiton 
49,29 repäissyt kisat järjes-
täneen seuran Kankaanpään 
Seudun Leiskun Johannes 
Kiviranta. Kolmanneksi sijoit-
tui Ähtärin Urheilijoiden Ville 
Toivonen (42,95).

Sunnuntain kuulakisa puo-
lestaan alkoi Pulkkisen osal-
ta hieman vaisummin, kun 
ensimmäinen kantoi ”vain” 
13,03 ja seuraavilla kahdella 
työnnöllä tulossarakkeeseen 
tuli pelkkä rasti. Onneksi en-
simmäisen kierroksen tulos 
vei selvästi kolmelle viimei-
selle kierrokselle. Neljännellä 

työnnöllä syntyikin jo tulos 
14,75, jolla olisi ykkössija jo 
irronnut toiseksi työntänyttä 
Ähtärin Toivosta (14,56) vas-
taan. Pulkkinen sai kuitenkin 
viidenteen työntöön vielä lisää 
virtaa, jolla syntyi kisan ylivoi-
mainen voittotulos 15,61, joka 
on myös ristiinalaispukkaajan 
uusi ennätys.

– Hyvät on fiilikset nyt! 
Pulkkinen iloitsee, vaikka 
hampaankoloonkin jäi, kuten 
kehitystä janoavalle urheilijal-
le tietysti pitääkin…

– Kuulassa se pisin työntö 
oli tosi matala. Että jos se oli-
si lähtenyt oikeaan suuntaan, 
niin olisi voinut lentää paljon 
pidemmällekin.

Näillä tuloksilla Pulkkinen 

jatkoi hienoa menestystä junio-
risarjoissa. Vuosi sitten hän voit-
ti 16-vuotiaiden sarjassa kultaa 
sekä kiekossa että kuulassa.

Kankaanpäässä kisaili 
myös toinen RiU:n edusta-
ja, kun Wilma Taavitsainen 
osallistui N16 -sarjassa 100 ja 
200 metrin juoksuihin. Taa-
vitsainen ylsi 100 metrillä mu-
kavasti välieriin ajalla 13,41. 
Siellä hänen ”kohtalokseen” 
tuli kuitenkin harmittavasti 
aavistuslähtö, josta seurasi ny-
kyisten armottomien sääntö-
jen mukaisesti hylkäys. 200 m 
juoksussa Taavitsainen juoksi 
alkuerissä ajan 28,55, joka ei 
tällä kertaa riittänyt jatkoon.

Niko Takala

Pulkkiselle ennätystuloksilla kultaa ja hopeaa

Ristiinan Urheilijoiden Joonas Pulkkinen oli hyvässä vireessä 
Kankaanpään nuorten SM-kisoissa. Hän voitti M17-sarjassa 
kuulantyönnössä kultaa ja kiekossa hopeaa.
Kuva alkukesän RiU:n seurakisoista


