
Kansalaisopiston 
ilmoittautuminen 
menossa

Kun saavun Vit-
siälän kylätalolle 
Sampolaan te-
kemään juttua 

Mikkelin kansalaisopiston 
alaisuudessa toimivasta näyt-
tämötaiteen ryhmästä ”Vitsiä-
län improvisaattorit”, käy mel-
ko nopeasti selville, että tämän 
jutun tekemiseen ei vaadita 
omaa aktiivisuutta kamalan 
paljon. Itse asiassa keskus-
telua on käyty ehkä noin 45 
minuuttia, kun ryhmäläisistä 
joku huomauttaa että ”olisiko-
han toimittaja itsekin halun-
nut kysyä jotain?”… Mutta, 
kerrataanpa pieni osa siitä, mi-
tä tuohon mennessä sain ylös 
kirjattua!

- Tämä taisi alun perin olla 
ryhmässä mukana olevan Pir-
jo Hineksen idea. Hän heitti 
meidän Marille ajatuksen, 
että voisiko jonkun tällaisen 
toteuttaa Vitsiälässä. Minä-
pä sitten kysäisin kansalais-
opistolta ja sieltä näytettiin 

vihreää valoa, saatiin ryhmä 
kasaan, joten tässä ollaan nyt 
jo kolmatta puolivuotiskautta 
aloittelemassa, kertoo ryhmän 
ohjaaja, kansalaisopistolla 
muitakin ryhmiä vetänyt ja ve-
tävä Leevi Heinonen.

- Nyt alkavalla toiminta-
kaudella mennään edelleen 
siis kansalaisopiston alaisuu-
dessa, mutta on tässä alkanut 
itää ajatus siitä, että toivotta-
vasti ryhmä saisi niin vankan 
pohjan, että tämä touhu jatkui-
si tulevaisuudessa ilman kan-
salaisopistoakin, Heinonen 
tuumii.

Ainakin tälle toiminta-
kaudelle on jo käytännössä 
varmaa, että ilmoittautuneita 
tulee vähimmäismäärä, eli seit-
semän henkilöä. Tarkempaa 
ylärajaa ei Heinosen mukaan 
ole, vaan ”kaikki halukkaat 
mahtuvat mukaan”. Ja jos joku 
nyt jo aiheesta innostui, niin 
pitää muistaa, että mitään en-
nakkovaatimuksia ei ole.

- Ei todellakaan tarvitse 
osata mitään tai omata koke-
musta improsta tai ylipäätään 
näyttelemisestä. Innostus riit-
tää, matkan varrella ja tehdessä 
opitaan!

Aidattua vapautta
Improvisaatiota Heinonen ku-
vailee ”varsin vapauttavaksi” 
näyttämötaiteen tekemisen 
muodoksi. Ja vaikka siis idea-
na onkin se, että harjoitukset 
ja esitykset eivät pohjaudu 
käsikirjoitukseen, niin jotkut 
kehykset ja raamit aina raken-
netaan helpottamaan mukana 
olijoita sekä pitämään homma 
(edes jollain tavoin) paketissa.

- Monesti sovitaan vaikkapa 
tilanne, mistä syntyvä kohtaus 
kertoo. Sitten jokainen valit-
see itselleen vaikkapa fyysisen 
ominaisuuden ja tunteen, joita 
sitten täytyy kuvastaa. 

Ohjaaja sanoo, että impro-
visaatio jos joku on laji, jossa 

”nimenomaan saa mennä pie-
leen, ja ihan varmasti välillä 
myös menee”.

- Mutta kun se ei haittaa 
mitään. Se on vain täysin nor-
maalia tässä hommassa. 

Ryhmässä tehdään pait-
si harjoituksia, niin pyritään 
myös jälleen keikalle. Kuten 
on jo käytykin. Esimerkik-
si Ristiinassa Telluksessa ja 
MTK:n kokouksessa sekä ”ul-
komailla” Kyyhkylässä ja Ant-
tolan SEO:lla.

- Tämän hyvä puoli keik-
kahommissa on se, että imp-
rovisaatio taipuu mihin vaan 
tilaan, ja aikahaarukka voi olla 
mitä vaan 15 minuutista vaik-
ka kahteen tuntiin.

- Ja keikathan on aina paras-
ta. Niissä tilanteissa sitten täy-
tyy olla erityisen skarppina. Ja 
kulloinenkin yleisö tietenkin 
tuo aina oman mausteensa ja 
osuutensa esitykseen.

Ohjaaja kuitenkin muistut-
taa, että ryhmän mahdollisesti 

tekemille keikoille ei ole mi-
tään velvollisuutta osallistua. 
Jos haluaa hioa omia improvi-
saatio-taitoja vain harjoituk-
sissa, niin se on täysin hyväk-
syttyä.

Hulvatonta menoa
Jo aiemmin ryhmässä mu-
kana olleista haastatteluhet-
kellä maanantaina paikalla 
olivat Suvi Rantanen, Heli 
Loukomies, Ari Nikkilä ja 
Miia Koppi. Heidän jutus-
telustaan, ulosannistaan sekä 
demonstraationa näytellyistä 
pätkistä huomaa, että ryhmä-
läiset todella nauttivat teke-
misestä.

- Kyllä tämä vie täysin 
mennessään. Kun tehdään 
näitä harjoituksia, niin siinä 
arkiset huolet unohtuu! Ryh-
mähenki on muodostunut 
hyväksi, ja toivotetaan uudet-
kin kasvot mukaan tietenkin, 
hehkuttaa Loukomies.

- Ja tässä on sekin hyvä 
puoli esimerkiksi ”tavallisiin” 
teatteriryhmiin, että tämä ei 
ole yhtä sitovaa. Jos joskus 
joutuu olemaan pois, niin se 
ei ole maailmanloppu, Koppi 
kuvailee.

- Varsinkin harjoituksissa-
han meillä on välillä hyvinkin 
hersyvää, suorastaan rankkaa 
huumoria välillä. Että ehkä 
tämä ei ihan tosikoille sovellu, 
veistelee Rantanen ja toiset 
yhtyvät tämän nauruun.

Kaikki kuitenkin muistut-
tavat, että vaikka paljon nau-
retaan, niin merkille on pantu 
sekin, että impro-taidoista on 
varmasti hyötyä monenlaises-
sa arkisessa askareessa ja työ-
elämässäkin. Kaikessa, missä 
ihmisten kanssa tekemisissä 
ollaan.

Niko Takala
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Pelloksen tehtailla joudutaan varautumaan  
tuotannon rajoituksiin

Paluumuuttaja muistuttaa, että ”elämää on  
Salpausselän tälläkin puolella”

Aikuisurheilun SM-kisat tuovat Ristiinaan kympille  
parisataa juoksijaa

sivu 2
sivu3

sivu 5 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.
Meillä käy palveluseteli!

Improvisaattorit kokoontuvat Vitsiälässä
Kansalaisopiston kurssille osallistuneet vakuuttavat improvisoinnin olevan paitsi hauskaa, myös opettavaista

Vitsiälän improvisaattorit ja 
monet muut kansalaisopis-
ton ryhmät täyttyvät parhail-
laan, kun opiston kursseille 
ilmoittautuminen alkoi tiis-
taina. Suosituimmat kurssit 
todennäköisesti ovat jo tätä 
luettaessa täysiäkin, mutta 
suurimmalle osalle takuulla 
vielä mahtuu. Ristiinassakin 
kursseja on kaikkiaan 50. 
Niistä suurin osa (23) on 
tanssin ja liikunnan alalta. 
Mukana on myös melko 
mukavasti musiikin ja käden 
taitojen (molempia 11) kurs-
seja sekä yksittäisiä kursseja 
taiteesta, kirjallisuudesta 
sekä kielistä.

Ilmoittautuminen kurs-
seille onnistuu helpoiten 
Internetissä osoitteessa kan-
salaisopisto.mikkeli.fi. Kurs-
seille voi ilmoittautua myös 
puhelimitse (015) 194 2929 
kansalaisopiston toimiston 
avoinnaoloaikoina. Paikan 
päällä ilmoittautuminen 
onnistuu joko opiston toi-
mistolla (Lönnrotinkatu 7, 
Mikkeli) tai kaupungin asi-
ointipisteissä, eli esimerkiksi 
Ristiinassa (Brahentie 34) 
ja Suomenniemellä (Opin-
raitti20) kirjastoissa niiden 
aukioloaikoina.

Niko TakalaImprovisaattorit aloittelevat toimintakauttaan Vitsiälässä. Kansalaisopiston alaisuudessa toimivaan ryhmään voi ilmoittau-
tua mukaan. Tässä ”näytekappaleessa” Heli Loukomies pitää säätiedotusta, jota Miia Koppi tulkkaa sujuvaksi ranskaksi…  
Loukomiehen käsinä toimii Suvi Rantanen.
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Hetki
Utuinen 
sametinpehmeä aamu
yksi ruusu on avannut terälehtensä
ja toisen nupun sisältä pilkistää
vaaleanpunaista kajoa
Haistan kyllä syksyn terveiset
mutta mieleni lepää
ja elän tässä hetkessä
Elän!

Pirkko Janhonen

Tilastokeskuksen mu-
kaan 2018 Suomen 
suurin kesämökki-

kaupunki on Kuopio 10  805 
mökkiä, toisena Mikkeli 
10  536 mökkiä ja kolmante-
na Parainen 8  820 mökkiä. 
Mikkeli oli 2014 suurin mök-
kikaupunki 10 324 mökillä ja 
Kuopio toisena 9 602 mökkiä. 
Kuntaliitoksilla on ollut mer-
kittävä vaikutus kaupunki-
en mökkimääriin, sillä 2005 
Kuopion mökkimäärä oli 
5 194 ja Mikkelin 4 649.

Mikkelin markkinoin-
nin ja näkyvyyden kannalta 
olisi merkittävä muutos, jos 
Mikkeli ottaisi takaisin Suo-
men suurimman kesämökki-

kaupungin tittelin, joka tu-
lee asettaa Mikkelin yhdeksi 
strategiseksi tavoitteeksi.

Suomen suurin mökkikau-
punki mainitaan ensimmäise-
nä erilaisissa kesämökkeilyä 
koskevissa valtakunnallisissa 
uutisissa, tilastoissa ja kes-
kusteluissa, tuoden kaupun-
gille ilmaista näkyvyyttä, 
helpottaen markkinointia ja 
lisäten kaupungin vetovoi-
maisuutta.

Mikkelin strategian visio 
”elinvoiman lähteitä ovat 
metsä, ruoka, vesi, matkai-
lu ja vapaa-aika” sopii hyvin 
yhteen Suomen suurimman 
mökkikaupungin tittelin 
kanssa.

Jotta Mikkelistä tulee Suo-
men suurin mökkikaupunki, 
edellyttää se nykyistä kan-
nustavampaa tonttimyyntiä ja 
rantarakentamista sekä hyvät 
taajama – alueen ulkopuolella 
olevat lähipalvelut ja moni-
puoliset vapaa-ajantoiminnat. 
Toimenpiteet eivät saa vaa-
rantaa kestävää kehitystä tai 
hyviä luontoarvoja.

Noin 7000 Mikkelin alueen 
mökin omistajaa asuu Mikke-
lin ja Etelä-Savon ulkopuolella. 
Mikkelin alueen mökit tuovat 
kaupunkiimme noin 20  000 
ulkopaikkakuntalaista. Mök-
kien käyttöaste on keskimää-
rin 85 vuorokautta vuodessa  
(mökkibarometri 2016).

Ilman kesämökeillä vierai-
levia ulkopaikkakuntalaisia 
moni Mikkelin alueen kesäta-
pahtuma loppuisi, kiinteistö-
jen arvot laskisivat, yritysten 
tulos heikkenisi, maaseudun 
elinvoimaisuus huonontuisi 
ja työpaikkojen määrä väheni-
si.

Kaupunkilaisten palvelu-
verkkosuunnitelmassa tulee 
ottaa huomioon myös mökki-
läisten toiveet, sillä jokainen 
investointi ja euro on muutto-
tappiolliselle Mikkelille tärkeä.

Jarno Strengell
kaupunginvaltuutettu (sd.)

Mikkeli

Mikkelistä Suomen suurin kesämökkikaupunki

UPM:n Pelloksen va-
neritehtailla aloite-
taan yt-neuvottelut. 

Neuvotteluiden tarkoituksena 
on varautua mahdollisiin tuo-
tannon rajoituksiin tulevana 
syksynä ja talvena.

- Kesän aikana havuvanerin 
osalta näkymät ja ennakoita-
vuus ovat nopeasti ja merkit-
tävästi heikentyneet. Tilausten 
sykli on mennyt lyhyemmäksi, 
joka sitten taas luo epävar-
muutta tilauskannan tulevai-
suudesta, kertoo UPM Ply-
woodin tuotantojohtaja Mika 
Kekki.

Kekki korostaa, että nyt 
aloitettavilla neuvotteluilla 
vain varaudutaan mahdollisiin 
normaalia pienempiin tuotan-
tomääriin. 

- Eihän tämä ensimmäinen 
kerta ole kun näin joudutaan 
toimimaan. Joskus varautumi-
sista on päästy ohi ilman toi-
menpiteitä, joskus on jouduttu 
lyhyitä lomautuksia ottamaan 
käyttöön.

- Edellisen kerran taisi olla 
nelisen vuotta sitten kun ra-
joitus- ja lomautustoimia jou-
duttiin Pelloksella ottamaan 
käyttöön. Sen jälkeen on täällä 
tehtaille tehty täydellä kapasi-
teetilla.

Tuotantojohtaja haluaa 
myös mainita, että työn laa-

dulla, tehokkuudella tai Pel-
loksen tehtaiden kilpailuky-
vyllä ei ole vaikutusta tähän 
tilanteeseen. Tällä hetkellä 
esimerkiksi suuren vaneri-
markkinan Britannian täysin 
epävarma ja -selvä brexit-
tilanne sekä vaikkapa Saksan 
talouden yskähtely aiheutta-
vat niin laajaa epävarmuutta 
rakentamisen saralla, että 
heijastusvaikutukset näkyvät 
Pelloksen tehtaille saakka.

- Ja oma vaikutuksensa on 
näillä USA:n kauppasota-toi-
milla. Yhdysvallat on meille 
sillä tavalla tärkeä alue, että jos 
siellä rakentaminen on nor-
maalin vilkasta, niin meidän 
pääkilpailijat Etelä-Amerikasta 
saavat tuotteensa sinne kau-
paksi, eivätkä tule kilpaile-
maan Euroopan markkinoista.

- Kun Pelloksenkin tuot-
teista 90 prosenttia menee 
vientiin, niin on itsestään sel-

vää, että globaalien tilanteiden 
heittely näkyy meilläkin. Mut-
ta tästäkin takuulla selvitään ja 
työn tekeminen jatkuu, Kekki 
vakuuttaa.

UPM:n Pelloksen kolme 
vaneritehdasta työllistävät 
tällä hetkellä hieman alle 600 
henkilöä. 

Niko Takala

Pelloksella varaudutaan 
tuotannon rajoituksiin
Epävarmuustekijät Euroopassa ja maailmanlaajuisesti 
ovat lyhentäneet näkymää tulevaan

Maailmanmarkkinoiden epävarmuustekijät ovat heilauttaneet rakentamisessa käytettävän 
vanerin tilauskantaa siten, että UPM:n Pelloksen tehtailla joudutaan varautumaan mahdolli-
siin tuotannon rajoituksiin.

Eivät ole vuodet veljiä 

V anha suomalainen sanonta tietää kertoa että ”Ei-
vät ole vuodet veljiä keskenään”. Sanonta lienee 
saanut syntynsä agraariyhteiskunnan olosuhteis-

ta. Yhtenä vuonna on päästy keskikesän juhlan aikaan 
heinätöihin, toisena on juhannuksena lakaistu verannalta 
räntäloskaa.

Globaalin markkinatalouden aikana sanontaa voi hy-
vinkin käyttää kuvaamaan eri liiketoiminta-alojen heilah-
telua vuodesta ja markkinatilanteesta toiseen. Tällä kertaa 
paikallisena esimerkkinä käy UPM:n Pelloksen vaneriteh-
taat. Pelloksen kolmella havuvaneritehtaalla on puskettu 
viimeiset vuodet täydellä teholla lopputuotetta markki-
noille, etenkin rakentamisen ja logistiikan tarpeisiin.

Vielä kesäkuun alussa tehtailla järjestettyjen avoimien 
ovien päivän yhteydessä viesti oli se, että sama tahti on 
päällänsä ja jatkuu. Kuitenkin nyt kesän aikana on moni 
eurooppalainen ja maailmanlaajuinen epävarmuustekijä 
yhdessä vaikuttanut siten, että Pelloksella joudutaan yt-
neuvotteluiden kautta varautumaan siihen, että syksyn 
tai talven aikana tuotantoa saatetaan joutua rajoittamaan, 
joka tarkoittaisi merkittävässä määrin toteutuessaan myös 
luonnollisesti henkilöstön lomautuksia.

Pelloksen tehtaille tehtävä havuvaneri menee 90-pro-
senttisesti vientiin. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka koti-
maassa menisi miten, niin talouden heilahtelut vaikkapa 
Saksassa, Britanniassa ja Benelux-maissa vaikuttavat ti-
lauskirjoihin myös Ristiinan tuotantolaitoksilla. 

Euroopan mittakaavassa suuri ongelma - eikä suinkaan 
vain suomalaisen havuvanerin viennin kannalta - lienee 
tällä hetkellä Britannian tilanne. Maa on soutanut ja huo-
vannut EU-eronsa kanssa edestakaisin ja saanut itsensä 
sellaiseen umpikujaan, josta ei näköjään päästä enää edes 
peruuttamalla pois. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että en-
nakoimattomuutensa vuoksi kaikkein huonoin vaihtoeh-
to, eli Britannian sopimukseton ero EU:sta lokakuussa on 
varsin todennäköinen vaihtoehto. Täysin käsittämätöntä, 
sillä tästä vaihtoehdosta on takuulla myös Britannialle it-
selleen eniten katkeraa kalkkia nieltävänä.

Maailmanlaajuisesti huomio on keskittynyt jo jonkun 
aikaa Kiinan ja Yhdysvaltojen sapelinkalistelulle niin sa-
notussa kauppasodassa. Ainakin ulkopuolisen silmään 
on näyttänyt siltä että valtiot ovat keskittyneet enemmän 
siihen kumpi keksii älyttömimmän uuden tuontitullin 
kuin siihen että asioista saataisiin rakentavia ehdotuksia 
aikaan. Noh, tämä ei erityisesti maailman tunnetuimman 
tuulitukan tapauksessa sinällään ole mitenkään yllättävää.

Ei auta kuin toivoa että Euroopassa ja maailmalla talou-
den sotkuja saataisiin setvittyä hyvään suuntaan ja pikai-
sesti. Muutoin tuleva vuosi voi tuoda vastaavia yt-uutisia 
monenkin vientiyrityksen suunnasta. Myös täällä meillä.
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Steamratorin kuulumisia
K olmen vuosikymmenen takaisissa Ristiinalaisissa oli 

kahdessakin peräkkäisessä numerossa juttua paikalli-
sesta Steamratorista. Ensin ke 23.8.1989 numerossa 

toimitusjohtaja Rauli Valkonen kertoo yrityksestä yleisemmin ja 
seuraavassa ke 30.8.1989 kerrotaan yrityksen käyttöön valmistu-
neesta hallin laajennusosasta. 

50 vuotta sitten tuli tästä 
torpasta lähdettyä, sil-
loin armeijaan. Nyt sit-

ten ostin velipojalta Esalta tä-
tä kotitilaa, ja rakennan uuden 
kodin itselleni, kertoo Vesa 
Pöntinen oman ”elämänkier-
roksensa” kulkua Heramäen-
tien varrelta ensin pois ja nyt 
vuosikymmeniä myöhemmin 
takaisin.

Pöntisen uuden talon run-
ko nousi Hangastenmaalle vii-
me viikon maanantaina.

- Seitsemän aikoihin aa-
mulla oli rekat pihassa, toisel-
la kyydissä elementit, toisella 
lauta- ja muut tavarat. Yhdek-
sältä oltiin ensimmäistä ele-
menttiä laittamassa paikalleen 
ja nyt on seinät tätä viimeistä 
vaille pystyssä, Pöntinen sa-
noo hieman ennen puoltapäi-
vää, kun käyn tarkkailemassa 
tilanteen kehittymistä.

Mutta siihen itse asiaan, 
jota Pöntinen haluaa itsekin 
paluumuuttajana olla edistä-
mässä. Eli että yhä useampi 
palaisi - vaikka vasta kypsem-
mällä iällä - kotiseuduilleen, 
jotta saisimme pidettyä myös 
maaseutua asuttuna.

- Kyllä minä näen sen vah-
vasti niin, että täältä maalta 
käsin elämä toimii. Ja se olisi 
tärkeätä muistaa tuolla eteläm-
mässä, että kyllä sitä elämää on 
Salpausselän tälläkin puolella! 
Pöntinen naurahtaa.

- Työn tekeminenkin onnis-
tuu monella alalla ja monessa 
tehtävässä nykyisin mistä vaan, 
joten miksi ei tällaisissa maise-
missa, maaseudun rauhassa? 
hän heittää haastetta betonivii-
dakoille.

Siitäkin on miehellä itsel-
lään kokemusta. Hän vietti 
60-70-lukujen taitteessa muu-
taman vuoden Helsingissä. 
Tuon jälkeen pääkaupunki 

on vielä kasvanut melkoisesti, 
mutta jo tuolloin Hangasten-
maan miehen mieleen ”beto-
niympäristö ei ollut yhtään”.

Helpommin vakituiseksi 
asunnoksi 

Hänen mielestään myös vapaa-
ajan asuntojen muuttamista 
vakituisiksi pitäisi edistää ja 
helpottaa nykyisestä.

- Olen ihan varma että sitä 
kautta saataisiin melko pal-
jonkin uusia pysyviä asukkai-
ta kirjoille tälle seudulle. Sen 
verran paljon on meillä noita 
ihan ympärivuotisesti asutta-
via mökkejä.

- Juhlapuheissa kovin moni 
pitää esillä sitä, että koko maa 
pitäisi pitää asuttuna. Mutta 
onko se kovinkaan monella 
sitten tekojen osalta sitä? Pön-
tinen pohtii.

Hänellä itsellään on nyt uu-
den asuinrakennuksen lisäksi 
ympärillään reilusti tilaa, kun 
metsätilaa on noin 40 hehtaa-
ria. Siinä ”riittää kyllä tekemis-
tä ihan omiksi tarpeiksi näin 
eläkeläiselle”.

- Ja se on tekemistä mitä 
puuhailen mieluusti. Kun saa 
tehdä sen verran mikä tuntuu 
mielekkäältä eikä veren maku 
suussa mene! En minä ihan 
paikoillani osaisi ollakaan, se 
on hyvä ettei projektit lopu.

Aktiiviura yrittäjänä päättyi 
kymmenisen vuotta sitten, kun 
Pöntinen myi rekkakorjaa-
monsa vuonna 2008. Vuoteen 
2011 omistuksessa oli vielä 
yksi rekka-auto.

- Sitten myin autonkin pois. 
Jota muuten ajoi koko sen 25 
vuoden ajan Viinikaisen Pek-
ka, hän kiittelee pitkäaikaista 
työntekijää.

Niko Takala

”Maalta käsin elämä toimii”
Paluun - ja uuden talon - kotipaikalleen Hangastenmaalle tehnyt Vesa Pöntinen rohkaisee maaseutuelämään

Vesa Pöntinen kulkee valtakunnallisen muuttoliikkeen megatrendejä vastaan. Hänen uusi talonsa nousee kotitilan maille Han-
gastenmaalle. Viime viikon maanantaina asennustöitä oli Pöntisen lisäksi tarkkailemassa talopaketin toimittaneen Kannus-
talon Seppo Parkkinen (vas.). Talopaketin asennusta olivat tekemässä Rakennus M. Oinonen Oy:n miehet Mikkelin nostajilla 
vahvistettuna.

Vesa Pöntisen raken-
nusprojekti Hanags-
tenmaalla on tämän 

hetken uudisrakentamistilan-
teessa ”harvinaisuus” paitsi 
luonnollisesti haja-asutusalu-
eella, niin koko Ristiinan alu-
eella. Uusia omakotitaloja on 
Ristiinan alueella tällä hetkellä 
nousemassa vain muutamia.

Pöntisen asuintaloksi nou-
see Kannustalo, jonka edus-
tajana paketin saapumista ja 
kasaamista oli seuraamassa 
ristiinalainen Seppo Parkki-
nen. Parkkinen vahvistaa, että 
uudisrakentaminen on tällä 
hetkellä Ristiinassa melko vaa-
timatonta.

- Ei näitä kohteita montaa 
ole, mutta hyvä että on edes ne 
mitä on!

Kokeneella talokauppiaalla 
on myös mielipide siitä, mil-
lä keinoin uudisrakentamista 
saataisiin vilkkaammaksi.

- Tonttitarjonta on yksi 
asia mikä selvästi vaikuttaa. 
Esimerkiksi Linnaniemessä 
alkaa olla rantatontit kaikki 
menneet. Uskonkin, että jos 
saataisiin enemmän rannoilta 
tontteja vakituisen asumisen 
käyttöön, niin se vilkastuttai-
si uudisrakentamista. Se on 
kuitenkin se ”erikoisuus” mitä 
voimme tällä seudulla tarjota.

Niko Takala

”Rantatonttien tarjonta 
vilkastuttaisi”
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Toissa viikon torstaina 
Ruunaniemen leiri-
keskuksessa vietettiin 

ikäihmisten kesäpäivää, kun 
vanhusväen yhteinen päivä to-
teutettiin monen eri toimijan 
yhteistoimintana. Hieman sa-
teisen kelin vuoksi kesäpäivää 
vietettiin tällä kertaa sisätilois-
sa, mutta sepä ei tunnelmaa 
latistanut.

- Hirmu hienoa, että tällai-
nen saatiin jälleen aikaan. Ris-
tiinassa on hirmu hyvä tämä 
vapaaehtoistyön tekemisen 
meininki, kehui ja kiitteli yhtenä 
tahona tapahtumassa mukana 
olleen Ristiinan alueseurakun-
nan diakoni Eeva-Liisa Finne.

Mukana päivän toteutta-
misessa olivat myös ainakin 
Eläkeliiton Ristiinan yhdistys, 
SPR:n Ristiinan osasto sekä 

Essote, ja lisäksi useita yksi-
tyishenkilöitä.

Ohjelmassa oli esimerkik-
si yhteislauluja EL:n Iloisten 
laulajien johdolla. Erityisenä 
ohjelmanumerona oli Tanssin 
taikaa, jota oli vetämässä Ete-
lä-Savon Liikunta ry:n Mari 
Kurtti.

- Tanssin taikaa ja tasapai-
noa -hanke otti tänään ensim-
mäiset tanssiaskeleensa! kertoi 
Kurtti. 

ESLin hallinnoima hanke 
ohjaa ja opettaa tanssia toimi-
alueen maaseutualueilla ensi 
vuoden lokakuun loppuun 
saakka. Hankkeen tavoittee-
na on viedä tanssi ja tanssilii-
kunta monipuolisella kirjolla 
lähelle maaseudun asukkaita 
ja samalla vaikuttaa heidän 
liikunta-aktiivisuuteensa lajin 

monipuolisten hyötyjen kaut-
ta ja edetä kohti kokonaisval-
taista hyvinvointia.

- Mari on taitava ohjaaja ja 
liikkeet sopivat erinomaisesti 
tehtäväksi istuen tai seisaal-
taan. Selkeä ja rauhallinen 
ohjaus veti mukaansa liikku-
maan, iloitsi tapahtumaan 
osallistunut Helena Kauppi-
nen.

Hänen mukaansa myös va-
littu musiikki loi hyvää mieltä, 
ja kertosäkeissä oli lysti laulaa 
mukana.

- Leikkisä tanssitunti toi 
iloa ja jaksamista niin leiriläi-
sille kuin työntekijöille ja va-
paaehtoisillekin. Ainakin minä 
odotan jo innolla seuraavaa 
Tanssin taikaa ja tasapainoa ta-
pahtumaa! Kauppinen jatkoi.

Niko Takala

Ikäihmisten kesäpäivässä koettiin Tanssin taikaa

Tapahtumassa laulettiin myös yhteislauluja Eläkeliiton Iloisten laulajien toimiessa esilaulajina 
ja säestäjinä. Kuva: Niko Takala

Ikäihmisten kesäpäivässä mentiin muun muassa mukaan tanssin maailmaan. Etelä-Savon Lii-
kunnan Mari Kurtti aloitti Ruunaniemessä vetämänsä Tanssin taikaa ja tasapainoa -hankkeen. 
Kuva: Helena Kauppinen

Ristiinan Urheilijoiden 
Metsälinnan tanssi-
lava on onnistunut 

viime vuosina siinä, missä ko-
vinkaan moni tanssilava ei ole 
onnistunut. Eli säilyttämään, 
tai jopa lisäämään, kävijämää-
riään. Tanssilavojen välinen 
kilpailu on entisestään kiris-
tynyt ja toimintaympäristö 

on muutoinkin muuttunut 
vuosien varrella. Aktiivinen 
tanssiyleisö kaipaa nykyisin 
paitsi laadukkaat orkesterit 
ja sopivasti liukkaan lattian, 
myös tasokkaat oheispalvelut. 
Niihin Metsälinnassa onkin 
panostettu.

Lavaisäntä Petri Tikkanen 
on syystäkin tyytyväinen, sillä 

pikkuhiljaa tanssikauden osal-
ta loppusuoralle kääntymässä 
oleva kesä on ollut menes-
tyksekäs. Lisäksi viime sun-
nuntaina lavalla esiintyneet 
ikisuosikit Matti ja Teppo hou-
kuttelivat paikalle kesän ennä-
tysyleisön, joka ei Tikkasen 
mukaan ole mitenkään tyypil-
listä loppukesän tapahtumalle.

- Matti ja Teppo raikasi to-
della hyvin sunnuntaina. He 
tekivät niukasti kesän kävijä-
ennätyksen, mikä on harvi-
naista tässä vaiheessa kesää. 
Yleensä keskikesällä, mökki-
läisten ja lomien ansioista, vä-
keä käy enemmän.

Tikkanen kertoo, että tä-
män kesän kävijäkeskiarvo on 
tällä hetkellä viimevuotisella 
tasolla, mikä on todella hyvä 
määrä.

- Vaikka kilpailutilanne on 
kiristynyt ja joiltakin lavoilta 
kuuluu hieman mollivoittoisia 
uutisiakin, niin Metsälinna on 
pitänyt pintansa hyvin.

Myös asiakkailta saatu pa-
laute on ollut hyvää ja posi-
tiiviset viestit ovat levinneet 
somessakin, niin esiintyjien 
kuin tyytyväisten asiakkaiden 
ansiosta.

- Joka sunnuntai on paikalle 
saapunut uusia asiakkaita, mi-
kä onkin toiminnan jatkuvuu-
den kannalta erittäin tärkeää. 
Väki tulee tanssimaan aina 
vain kauempaa, tämä tanssi-
kulttuurin muutos on ollut 
käynnissä jo vuosia, Tikkanen 
ynnää.

Hänen mukaansa Metsä-
linnan kävijöiltä kiitosta ovat 
saaneet etenkin palveleva 
henkilökunta, siistit ja nyky-
aikaiset paikat, kukat, maan-

kuulut letut ja toimiva tanssi-
lattia. Näihin asioihin RiU:n 
ryhmä onkin vuosien varrella 
laittanut paljon sekä rahallista 
panostusta että etenkin tal-
kootyötunteja. Käytännössä 
joka vuosi lavalla on jotain 
uudistettu. Näin on tarkoitus 
tehdä tulevana vuotenakin, 
joka muuten on tanssilavan 
juhlavuosi.

- Ensi kesänä on Metsälin-
nan 70-vuotisjuhlat, ja ainakin 
pientä ehostusta on tarkoitus 

lavalla tehdä. Suunnitelmia on, 
mutta kerrotaan niistä myö-
hemmin tarkemmin.

Metsälinnan sunnuntaitanssit 
su 22.9. saakka klo 18 alkaen. 
Su 25.8. esiintyjänä Hurma. 
Liput 13 €. Su 25.8. myös tans-
sikurssi, aiheena tango. Tanssi-
kurssi 3 € tai illan tanssilippu.

Niko Takala

Matti ja Teppo tanssittivat kesän ennätyslukemat
Metsälinna onnistunut säilyttämään kävijät - ensi kesänä odottaa 70-vuotisjuhlat

Matti ja Teppo säilyttävät suosionsa vuosi toisensa perään. 
Viime sunnuntaina turkulaisveljekset siivittivät Metsälinnan 
tanssilavan tämän kesän kävijäennätykseen. 
Kuvat: Mirja Luntinen

Metsälinna on säilyttänyt kävijämääränsä lavojen kilpailusta ja tanssikulttuurin muutoksesta 
huolimatta. Ristiinalaislava on saanut kävijöiltä kiitosta muun muassa viihtyisästä miljööstä 
ja siisteistä paikoista
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Viime lauantain yleisur-
heilukilpailussa, jotka 
järjestettiin Ristiinan 

urheilukentällä, ei vakavamie-
lisiä kilpasuorituksia nähty. 
Lämpimällä säällä ja kisasuo-
ritusten jälkeen jäähdyttelyyn 
tarkoitetulla kylmällä oluella 
höystetyssä mittelössä oli pal-
kintopokaaleja pikemmin kyse 
hauskanpidosta ja vanhoihin 
tuttuihin törmäilemisestä. Oli-
han eräskin helsinkiläistynyt 
entinen ristiinalainen matkus-
tanut viikonlopuksi kotikon-
nuilleen vain kyseisen tapah-
tuman takia.

– Homma perustuu aika-
lailla siihen, että kaikki asuvat 
täällä tai ovat lähtöisin Ristii-
nasta ja jollain tapaa tuttuja 
keskenään, kertoi kisan järjes-
tänyt Jarmo Olkkonen.

Yleisurheilukilpailut korva-
sivat kyläläisten perinteisen jal-
kapallo-ottelun viime vuonna, 
jolloin uudenlainen tapahtuma 
keräsi roimasti kilpailijoita ja 
yleisöä. Tänä vuonna osallistu-
jamäärä jäi pienemmäksi joten 
ensi vuonna kartoitetaan, onko 
kisoille vielä kysyntää, kertoo 
Olkkonen. Viime lauantain ki-
soihin osallistui 18 kilpailijaa 
eli yhdeksän paria.

Osallistujamäärään vaikutti 
toki myös se, että mukaan otet-
tiin tällä kertaa vain miehiä.

– Naisia oli pyydetty mu-
kaan, mutta heitä ei saatu tar-
peeksi, jotta olisimme saaneet 
sekajoukkueet. Olisi ollut epä-
reilua, jos joissakin joukkueis-
sa olisi ollut sekä miehiä että 
naisia ja toisissa vain miehiä.

Kilpailun seuraaminen oli 
toki viihdyttävää myös ylei-
söstä käsin. Hopealle parinsa 
Toni Kopin kanssa sijoittunut 
Olkkonen kuvaili kilpailua 
“hupimieliseksi hommaksi”, 
jota kenenkään ei kannattanut 
ottaa turhan vakavasti.

– Kisassa nähtiin hienoja 
suorituksia ja vähän koomi-
sempiakin. Kyllä sai taas tar-
peeksi nauraa itselle ja muille!

Lotta Tuominen

Kesäkisat yhdisti vanhat ja nykyiset ristiinalaiset
Koko kylän urheilukisoihin olisi haluttu naisetkin mukaan osallistujamäärää nostamaan

Urheilukentän Kesäkisoissa 
miteltiin viikonloppuna kuu-
lantyönnössä, keihään- ja 
saappaanheitossa, korke-
us- ja pituushypyssä sekä 
200 metrin viestijuoksussa. 
Kuvassa loikkaa Teemu Hok-
kanen.

Ai k u i s u r h e i l u l i i t o n 
alaiset SM-kilpailut 
Ristiinassa saavat 

jatkoa viiden vuoden takai-
sille viestijuoksukisoille. En-
si viikon lauantaina (31.8.) 
pitäjässä nimittäin kisaillaan 
aikuisurheilijoiden sarjoissa 
maantiejuoksun suomenmes-
taruusmitaleista.

SM-kullasta kamppaillaan 
aikuisurheilussa ikäluokittain, 
30-vuotiaista ylöspäin, aina 
viiden vuoden välein. Juosta-
vana matkana on kymmenen 
kilometriä. Kilpailukeskuk-
sena toimii Ristiinan urheilu-
kenttä ja koulukeskus.

- Reitin lähtö on tuossa Pie-
tarintiellä, samassa kohdassa 
mistä on aiemmin startattu 
Ristiina-hölkkään. Nyt vain 
lähdetään toiseen suuntaan, 
tietä alaspäin. Kitereentien 
kautta edetään Brahentien yli 
Pellokselle menevälle kevyen 
liikenteen väylälle, jossa on 
kääntöpaikka siellä Piispasen 
ladon kohdilla, kertoo kil-
pailun johtajana toimiva Leo 
Pekkanen.

Takaisinpäin tultaessa 
reitti kulkee taajamassa Bra-
hentietä Mäkitielle saakka,  

jota noustaan ylös kohti ur-
heilukenttää. Maaliintulo on 
- asiaan kuuluvasti - urheilu-
kentän juoksuradan maalissa.

- Liikennejärjestelyt tie-
tysti vaativat jonkun verran 
suunnittelua sekä sitten ihmi-
siä paikalle. Tuo Brahentien 
ylittäminenhän se on suurin 
”hankaluus”. Pellokselle päin 
liikennettä ei jouduta kovin 
pitkäksi aikaa katkaisemaan 
kun juoksijat ovat vielä var-
masti aika hyvin yhtenä jouk-
kona, mutta sitten takaisin 
päin tultaessa katkoja jou-
dutaan tekemään useampia, 
Pekkanen sanoo.

Hän toivookin autoilijoil-
ta ymmärrystä mahdollisille 
odotushetkille. Tärkeintä on 
tietenkin se, että kilpailijoi-
den turvallisuus saadaan taat-
tua ja vaaratilanteet vältettyä.

Kilpailuun ei ole ranking-
järjestelmää tai tulosrajoja, 
joten kaikki halukkaat ikä-
luokkiin oikeutetut ja Aikuis-
urheiluliiton jäsenseuroihin 
kuuluvat henkilöt ovat voi-
neet ilmoittautua.

- Ilmoittautumisaika päät-
tyi tiistaina. Muutama tunti 
ennen ajan päättymistä il-

moittautumisia oli 170, joten 
eiköhän niitä se parisen sataa 
tule kaikkiaan, eli oikein mu-
kava määrä, Pekkanen iloit-
see.

Talkoolaisia tapahtuman 
järjestämiseen tarvitaan niin 
ikään reilusti, useita kymme-
niä. Pekkanen kiittelee muka-
na jo suunnitteluvaiheessa ol-
leita sekä mukaan pyydettyjä 
henkilöitä aktiivisuudesta

- Voisi jopa sanoa, että 
yllättävänkin helposti on tal-
koolaisten värvääminen on-
nistunut!

Yleisöä tietenkin toivotaan 
kannustamaan juoksijoita 
niin kilpailukeskukselle kuin 
reitin varrellekin. Urheiluken-
tän alueella palvelee kahvio, ja 
yleisöllä on paikan päälle va-
paa pääsy.

Aikuisurheilun maantiejuoksun 
(10 km) SM-kisat Ristiinassa 
la 31.8. Juoksun lähtö (kaikkien 
sarjojen) klo 12.  
Kilpailukeskuksena Ristiinan 
urheilukentän alue.

Niko Takala

SM-kisojen järjestelyt aikataulussa
Aikuisurheilun maantiejuoksun kympille tulossa parisen sataa osallistujaa

RiU:n yleisurheilun ”grand old man” Leo Pekkanen toimii kilpailunjohtajana reilun viikon 
päästä kisattavissa aikuisurheilun maantiejuoksun SM-kisoissa. Viime torstaina Pekkanen 
seurasi RiU:n seurakisojen juoksuja. Samalle maaliviivalle päättyy myös SM-matkana juosta-
va kymppi.
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Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet hoitajat
Lähihoitaja Anne Tuukkanen 040 559 0376
Lähihoitaja Arja Haurinen      050 340 1222

.  Jalkahoitoa     .  Myös koti- ja laitoskäynnit   

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

Kitereentie 11
52300 Ristiina
(015) 455 333

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

0500	293967	
0500	948604

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

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

Vuokraus palvelut:
• Perävaunut
• Venetrailerit
• Hakkuri
• Tekstiilipesuri

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

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

RISTIINAN 
KUKKA

015 455 440

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

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

.  Vikadiagnosoinnit monimerkkitesterillä
Valtuutettu huolto: 

Mercury, Mercruiser, Mariner, 
Husqvarna, Jonsered

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

PARTURI-
KAMPAAMO

Merja 

  Marjava

Brahentie 42 (Vossikan seinänaapuri)

015 455 022

Tervetuloa!

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

RISTIINAN 
FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS

Brahentie 10
Ristiina
ma-pe 9-16

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

Ristiinan
Parturi-
kampaamo

H A I R  B Y  J E N N I

Muutamme uusiin tiloihin!

1.9.2017 alkaen meidät löytää
uudella ilmeellä osoitteesta

Brahentie 16. Kesän palvelemme
normaalisti Mäkitiellä!

Jenni & Henna

ristiinanparturikampaamo.com        
015 455 882

Brahentie 16
015 455 882
Auki sop. mukaan

PESULA ja SIIVOUS

MATKAHUOLTOASIAMIES

VILLI APILA
040 7074 107

040 620 8783
Brahentie 52
Ma-pe 9-17

Autokorjaamo- 
maalaamo

MARKKU HEIKKILÄ
• Huollot 

• Moottori- ja peltikorjaukset 
• Ruostevaurioiden korjaukset 

• Hiekkapuhallus Maalaus 
• Rengastyöt  Myös raskaskalusto

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

ASIANAJOTOIMISTO
KUUKKA & TIAINEN OY

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

Tavattavissa Ristiinassa
Puh. 050 375 3118

markku.toukkari@kuukka-tiainen.fi

Saila Valkonen
lähihoitaja/koulutettu hieroja 

palvelusetelituottaja
Brahentie 42, Ristiina 

p. 040 561 3104

ALANGON
autokorityö

 Ristiina  ja Mäntyharju                www.autokorityo.fi   

Jani Alanko                     
040 732 6788

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

Ristiina Brahentie 34 
044 7373 551

Mikkeli Vuorikatu 11 
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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Ristiinan Rinkka. Viimei-
nen yhteinen pyöräily ti 
27.8. Kököntien lenkki n. 
20 km. Lähtö kirkonky-
län Rantapuistosta klo 
17.00. Retken vetäjä Riitta 
Pöysä, puh. 050 5689364. 
Kypärä pakollinen, huo-
mioliivi suotava. Tervetuloa 
mukaan. Kuvasuunnistus 
su 15.9., siitä tarkempia tie-
toja myöhemmin.

Ristiinan Rinkka. Linna-
saaren retkelle la 24.8. läh-
tijät; kokoonnumme Vos-
sikan parkkipaikalle siten 
että pääsemme lähtemään 
matkaan klo 8.30. Tarkem-
pia tietoja Helena Turkin 
7.8. lähettämässä sähkö-
postissa. 

Ristiinan rhy. Riistanhoi-
toyhdistyksen ampumakil-
pailut yhdistyksen radalla 
25.8. klo 12.00 alkaen. 
Lajeina hirvi ja pienoisluo-
dikko.

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 yhteis-
laulua  haukivuorelaisten 
kanssa ti 27.8. klo 13-14 
Heimari, Laitialantie 190, 
Ristiina. Laula kanssain!

EL iloiset Laulajat kokoon-
tuminen ja lähtö Heimariin 
Suur-Savon takapihalta 
27.8. klo 11. Katastella 
vihko mukaan!
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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   22.8. Karjalanpaisti   L 
Porkkanaletut  L,  Kaali-jauhelihakeitto  L,G,M

Pe 23.8. Floridanleike  L 
Kanarisotto L,G,   Tomaattikeitto  L,G

La 24.8. Suljettu    
Su 25.8. Saaran porsaanleike   L 

Jauhelihapasta  L,  Parsakaalikeitto  L,G
Ma 26.8. Wieninleike  L 

Värikäs pastavuoka  L,   Makkarakeitto   L,G,M
Ti  27.8. Jauhelihapyörykät   L,G  

Lohi-riisipaistos   L,G,  Kasvissosekeitto 
Ke 28.8. Talonpojanleike  L 

Italianpata  L,G,   Kukkakaalikeitto   L,G   
To 29.8. Auraleike  L 

Sieni-kasvisrisotto   L,G,  Lihakeitto  L,G,M 

su 25.8.

Hurma

18-22.30

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

Järjestäjä:

Liput 13€

Majoitus Löydön Kartanossa

16-17.30
Tanssikurssi:

Tango
3€ tai pääsylippusu 1.9. Pekkaniskan Pojat

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla 
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  26.8. - 1 . 9.

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 Kermainen punajuurikeitto l,g, Sinappinen uunimakkara l, 
Savulohikiusaus l,g. Muussi, baby-porkkanat. Mansikkakiisseli 

Ti Kookos-paprikasosekeitto l,g, Ylikypsää possua m,g,  
Salami-kinkkukiusaus l,g. Keitetyt perunat, vihannessekoitus. 
Omenakiisseli

Ke Jauhelihakeitto m,g,  Pyttipannu m,g,  Tilli-kerma uunikalaa l,g. 
Yrttimuussi, kasvikset. Rusinasoppa

To   Hernekeitto m,g , Savukinkku-aurakastike l,g, Paprika broileri l,g. 
Keitetyt perunat, pasta, kasvikset. Mustikka-vadelmakiisseli

Pe   Kukkakaalisosekeitto l,g, Lasagnette l, Broilerin paistikkaat omena-
kastikkeessa l,g. Riisi, muussi, uunijuurekset. Raparperikiisseli

La Katkarapukeitto l,g,  Hawaijin leike l,  Karjalanpaisti m,g.  
Keitetyt perunat, kermaperunat, kasvikset. Herukkakiisseli

Su Talon keitto l,g, Vuohenjuusto broileri l,g,  
Mureaa possun kassleria l,g. Auraperunat, riisi, vihannesmix. 
Mansikka-omenakiisseli

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
Su 25.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa.  
P. Palm, Husso
Ti 27.8. klo 18–20.30 Äitien saunailta Ruunaniemen 
leirikeskuksessa. Rentoa juttelua, nyyttäri-iltapala  
ja hartaus. Ilm. 0400 143 668
Ke 28.8. klo 18 Närhilä-Koljola-Ylölä kesäkinkerit 
Kurvisilla, Koljolantie 109a. P. Palm, Nousiainen

Kastetut
Kata Mia Aurora Tuukkanen

Hei!  
Palvelen ti-pe 9-17, la 9->.
Maanantaisin suljettu.

Satu

la 24.8. klo 15.00

Otteluisäntä:

Kaakon Kolmosta Ristiinan urheilukentällä

vs                    

Tervetuloa kannustamaan!      Otteluohjelma 3€               Kioski  .  

Tmi 
HJ AHONEN

(Simpele)
SiU

VihkonTila
NINA’S   
ERIKOISTAKSI- 
PALVELUT OY

Henkilöstön ja 
työnantajan edus-
tajien väliset yh-

t e i s t o i m i n t a n e u v o t t e l u t 
käynnistyvät Etelä-Savon 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymässä (Essote) elo-
kuun lopulla. Yt-menettely 
koskee kuntayhtymän kaikkia 
toimintoja ja koko henkilös-
töä. Näin linjasi kuntayhty-
män hallitus (15.8.).

Tammi-kesäkuun osavuo-
sikatsauksen perusteella kun-
tayhtymän kuluvan vuoden 
alijäämän suuruudeksi enna-
koidaan 22 miljoonaa euroa. 
Neuvotteluja vetävä muutos-
johtaja Sami Sipilä kertoo, 
että neuvotteluille asetettavan 
säästötavoitteen saavuttami-
nen merkitsee huomattavasti 
laajempia toimia kuin vuosi 
sitten vastaavissa neuvotte-
luissa. 

– Tämänhetkinen ennuste 
osoittaa, että aiemmin sovi-
tut ja jo aloitetut toimenpi-
teet talouden tasapainotta-
miseksi eivät ole riittäviä.  

Jotta kuntayhtymän sosi-
aali- ja terveyspalvelujen 
tuotanto voidaan turvata ja 
vastata omistajakuntien talo-
udellisiin mahdollisuuksiin, 
on käynnistettävä yhteistoi-
mintaneuvottelut säästöjen 
löytämiseksi, Sipilä kertoo.

Vuodelle 2019 tehtä-
vien talouden tasapaino-
tustoimenpiteiden lisäksi 
toiminnan turvaaminen suun-
nitelmakaudella 2020 – 2021 
edellyttää noin 15 miljoonan 
euron erillisiä sopeuttamis-
toimenpiteitä kulutason py-
syväksi madaltamiseksi. Toi-
menpiteiden tavoitteena on 
toimintojen tehostaminen, 
resurssien parempi kohden-
taminen ja samalla palvelujen 
ja niiden saatavuuden turvaa-
minen.

– Tarkoitus on tarkastel-
la muun muassa organisaa-
tiorakenne, palveluverkko, 
sopimukset ja sopimusoh-
jaus, toimitilat, hankkeet ja 
projektit sekä tukipalvelut. 
Hallinto- ja tukipalvelujen 

osalta pyritään 50 henkilö-
työvuoden vähentämiseen. 
Muun organisaation osalta 
haetaan säästöjä niin, että 
pysyvää kustannussäästöä 
henkilöstö- ja muissa ku-
luissa saadaan yhteensä noin 
yhdeksän miljoonaa euroa, 
Sipilä kertoo.

Tarkemmat tavoitteet 
muun muassa henkilöstön 
vähentämisen osalta valmis-
tellaan neuvotteluesityksen 
valmistelun yhteydessä ja ne 
täsmentyvät neuvottelujen 
aikana. Neuvotteluissa selvi-
tetään myös eläköitymisten ja 
määräaikaisuuksien vaikutus 
talouden sopeuttamistarpee-
seen.

Säästöjä tavoittelevien yt-
neuvottelujen taustasyynä 
ovat kuntayhtymän toimin-
taa rahoittavien jäsenkuntien 
hankala taloudellinen tilan-
ne. Väestö vähenee ja vero-
tulot laskevat. Myös kuntien 
valtionosuudet ovat pienen-
tyneet ja samaan aikaan pal-
kat ja sote-menot nousseet.  

Essoten kulutason sopeutus-
tarve on noin kolmen prosen-
tin luokkaa toimintamenoista.

– Pyrimme tietysti pait-
si talouden tasapainottami-
seen myös organisaation 
muutokseen niin, että työn 
tekeminen on nykytilannet-
ta mielekkäämpää: tilat ovat 
aiempaa tehokkaammin käy-
tössä, osaaminen nykyistäkin 
paremmin oikeassa paikassa, 
asiakaspalvelu parempaa ja 
sisäinen yhteistyö mutkatto-
mampaa. Essote organisaa-
tiona selviää tästä varmasti 
hienosti ja liki kaikissa naapu-
risairaanhoitopiireissä ja sote-
kuntayhtymissä käydään sa-
manlaisia neuvotteluja aivan 
samoista syistä, Sipilä sanoo. 

Essoten johto on aloitta-
nut myös kuntayhtymän stra-
tegian uudistustyön.

– Toiminnallisten muu-
tosten täytyy olla sen verran 
suuria, ettei niitä voi tehdä 
entisten strategisten valinto-
jen perusteella, Sipilä kertoo.

Essote käynnistää yt-neuvottelut 
säästöjen löytämiseksi

K Ä R PÄ S E N Ä
K ATO S S A

Kauramaitoako?!?

K ärpänen on kuullut näistä kaiken maailman uutuus-
tuotteista, joita tehdään korvaamaan milloin lihaa, 
milloin maitoa. On tofuja, mifuja ja juomia kaurasta 

ja soijasta ja ties mistä. Noh, nyt Kärpänen kuitenkin näki - 
ihan täällä Ristiinassa - että miten sitä kauramaitoa valmiste-
taan! Ja sehän selviää oheisesta kuvasta…



Ristiinan Pallon edus-
tusjoukkue joutui niin 
sanotusti palaamaan 

maan pinnalle edellisviikon 
10-0 kotivoitosta Imatran 
Palloseuraa vastaan, kun Ri-
Pa joutui viime perjantaina 
nöyrtymään Lappeenrannassa 
niin ikään sarjan keskikastin 
paikoista taistelevalle Virkylle 
maalein 3-0 (1-0).

- Tässä kävi vähän niin 
kuin monesti tuollaisen pelin 
jälkeen, jossa kaikki on onnis-
tunut. Jotenkin ei oltu sisällä 
siinä omassa pelissä ja mentiin 
myös vastustajan hitaaseen 
tempoon mukaan ja oli lönty-
stelyn makua, kuvailee RiPan 
valmentaja Jukka Gråsten.

- Virkyn ensimmäinen maali 
tuli vaparin jälkitilanteesta. Sii-
nä turhaan rikottiin, ja vaparin 
jälkeen ei oltu hereillä ja vastus-
taja pääsi ensimmäisenä Rikus-
ta (Piispa, maalivahti) kim-
monneeseen kakkospalloon.

Kotijoukkueen yhden maa-
lin johdossa mentiin myös tau-
olle. Tämän jälkeen RiPa pääsi 
paremmin otteluun kiinni ja 
näytti siltä että tasoitusmaalin 
syntyminen on vain ajan kysy-
mys. Tähän tarjoutuikin oiva 
mahdollisuus noin tunnin pelin 
kohdalla, kun RiPa sai rangais-
tuspotkun, mutta tällä kertaa 
Tero Penttinen ei onnistunut 
viimeistelemään pilkulta.

- 2-0 maalikin hieman lah-
joitettiin heikon puolustami-
sen myötä. Sen jälkeen sitten 

tuntui vähän siltä että meiltä 
loppui usko pelin kääntämi-
seen. Vaikka aina tietysti pitäisi 
loppuun saakka yrittää täysillä, 
jotta saataisiin edes siltä osin 
jäämään jotain hyvää pelistä 
mieleen, Gråsten pohtii.

Oma vaikutuksensa pelaa-
miseen oli luonnollisesti myös 
edellisen pelin jälkeen MP:n 
riveihin siirtyneen Miikka Oi-
nosen poistumisella kokoon-
panosta.

- Totta kai se näkyy. Ja paitsi 
maalintekotaitona, niin esi-
merkiksi sitä kautta, että nyt 
meiltä puuttuu selkeä target-
pelaaja, jota voisi pidemmillä 
palloilla tavoitella ylhäältä. 

RiPalla jatkuu myös muu-
toin kokoonpanohuolet, kun 
vanhojen loukkaantumisten 
ja työkuvioiden lisäksi Joonas 
Heinikainen loukkasi taka-

reitensä ja on ulkona kokoon-
panosta ainakin tämän viikon 
lauantain kotipelistä. Pientä 
helpotusta rosterin pienuu-
teen puolestaan on tulossa far-
mi- ja yhteistyöseura Mikkelin 
Kissoista, kun näillä näkymin 
Markus Brusila pelaa loppu-
kauden RiPa:ssa.

RiPa kohtaa lauantaina ko-
tikentällään siis Simpeleen Ur-
heilijat, jonka jälkeen pelataan 
jo tiistaina Kotkassa sarjan 
kärkisijoista kamppailevaa Pe-
Kaa vastaan.

Kaakon Kolmosen jalkapalloa 
RiPa - SiU (Simpele) Ristiinan 
urheilukentällä la 24.8. klo 
15.00. 

Niko Takala

TORSTAINA  22.  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

Ristiinan Urheilijoiden 
neljännet, ja samalla tä-

män kesän viimeiset seura- ja 
luokittelukilpailut miteltiin 
urheilukentällä viime viikon 
torstaina. Ohjelmassa oli juok-
suja, hyppyjä ja heittoja.

Vaikka seurakisat nyt 
ovatkin paketissa, niin yleis-
urheilukausi RiU:lla jatkuu 
edelleen. Ensi viikon tiistaina 
27.8. kisataan klo 17.30 alkaen 
yhteistyössä OP Suur-Savon 
kanssa toteutettavat Hippo-
kisat. Virallinen ilmoittau-
tumisaika meni jo umpeen 
tiistaina, mutta RiU:n riveistä 
kerrotaan, että vielä ehtii tehdä 
jälki-ilmoittautumisen sähkö-
postilla osoitteeseen ristiina-
nurheilijat@gmail.com. Lajeja 
(pikajuoksu, pituutta, kuulaa 
ja pienimmille pallonheittoa) 
on tarjolla 2006 ja sen jälkeen 
syntyneille. Ja kuten Hippo-

kisoihin kuuluu, kaikki osallis-
tuneet palkitaan ja tarjolla on 
myös mehua ja munkkia!

RiU:n mestaruuskisat puo-
lestaan kisataan urheilukentäl-
lä torstaina 5.9. Mestaruuski-
sojen lajivalikoima ilmoitetaan 
myöhemmin, sarjoja lienee 
tarjolla edellisvuosien malliin, 
eli pikkujunnuista yleisiin sar-
joihin saakka.

Yu-kausi lopetetaan Ristii-
nassa vasta varsin myöhään, 
kun vielä sunnuntaina 22.9. 
kamppaillaan pk-heittokisat, 
joissa on sarjoja tytöissä ja 
pojissa 9-19-vuotiaisiin. Lajei-
na heittolajit eli kuula, kiekko, 
moukari ja keihäs. Ilmoittau-
tumiset näihin kisoihin 20.9. 
mennessä kilpailukalenteri.fi 
-sivun kautta tai s-postilla ris-
tiinanurheilijat@gmail.com. 

Niko Takala 

Seurakisat paketissa, yleisurheilukausi jatkuu vielä

RiU:n Helmi Siitonen ponkaisi T9-sarjassa pituushypyssä uu-
siksi ennätyslukemikseen hienosti 387

Seura/luokittelukilpailut, 
Ristiina 15.8. tulokset 
Urheilijan seura Ristiinan Urheilijat, jollei 
muuta mainittu.

P9 40m (NM) 1) Vinski Räihä HaukivKi 
8,07. P9 Pituus 1) Vinski Räihä HaukivKi 
2,89. P9 Keihäs 1) Vinski Räihä HaukivKi 
6,39. T9 40m (NM) 1) Helmi Siitonen 6,85, 
2) Kerttu Reiman MikkKV 7,17, 3) Martha 
Tiihonen 8,41, 4) Elina Heikkinen 9,30. 
T9 Pituus 1) Helmi Siitonen 3,87, 
2) Kerttu Reiman MikkKV 3,56, 3) 
Elina Heikkinen 2,18. T9 Keihäs 1) 
Kerttu Reiman MikkKV 11,18, 2) Elina 
Heikkinen 6,43. P11 60m 1) Joona 
Heinikainen 10,27, 2) Konsta Räihä 
HaukivKi 10,76, 3) Miro Koski 11,48. 
P11 Pituus 1) Joona Heinikainen 3,34, 
2) Konsta Räihä HaukivKi 3,27, 3) Miro 
Koski 2,84.  P11 Keihäs 1) Konsta Räihä 
HaukivKi 14,99, 2) Joona Heinikainen 
8,42, 3) Miro Koski 8,36. T11 60m 
Helmi Siitonen 9,69. (kup) P13 60m 
(-0,8) 1) Aimo Parviainen 9,52, 2) Olavi 
Jääskeläinen 9,70. P13 Pituus 1) Aimo 
Parviainen 3,97, 2) Olavi Jääskeläinen 

3,68. P13 Keihäs 1) Aimo Parviainen 
29,81, 2) Ukko Reiman MikkKV 23,18, 3) 
Olavi Jääskeläinen 19,55. T13 60m (-0,8) 
1) Kerttu Tiihonen 12,97. T13 Pituus 1) 
Linnea Parta 2,92. T13 Keihäs 1) Kerttu 
Tiihonen 10,45. P15 Pituus 1) Topi 
Taskinen MikkKV 5,06. M17 100m (-0,3) 
1) Aaro Parviainen 12,97. M17 Pituus 
1) Aaro Parviainen 4,74. M17 Keihäs 
1) Aaro Parviainen 26,28. N17 100m 
(-0,3) 1) Wilma Taavitsainen 13,55. N17 
Pituus 1) Wilma Taavitsainen 4,56, 2) 
Ella Noponen 4,02. M19 100m (-0,3) 1) 
Matias Taavitsainen 11,88. M19 Pituus 
1) Matias Taavitsainen 5,50. M19 Keihäs 
1) Vili Valtonen ImU 62,06. N19 100m 
(-0,3) 1) Anni Kaipainen JuvU 13,71. N19 
Pituus 1) Riina Heikkonen LappUM 5,08. 
N19 Keihäs Satu Ruuskanen SavonlRie 
32,48. (kup) T/P4-7 pituus: Maikki 
Räihä HaKi 1,95, Elisa Heikkinen 1,95, Lilja 
Syrjäläinen 1,63, Malva Henttonen 1,56. T/
P4-7 40m: Maikki Räihä Haki 9,27, Elisa 
Heikkinen 9,67, Malva Henttonen 11,12, 
Lilja Syrjäläinen 11,16, Jaakko Tiihonen 
11,74, Matias Manner 12,57.

Ristiinan Pallon nais-
joukkueella on tuleva-
na sunnuntaina edes-

sä kotikentällään ratkaisevat 
ottelut mestaruuskamppailun 
osalta. Viime viikonloppuna 
Imatralla RiPa kaatoi kärkivas-
tustajistaan sekä kotikentäl-
lään pelanneen IPSWitchin se-
kä HP-47:n Heinolasta. Näillä 
voitoilla tällä hetkellä sarja-
taulukossa kolmantena olevan 
RiPan mahdollisuudet mesta-
ruuteen piirin 7 v 7 -pienpeli-
sarjassa säilyivät hengissä.

Ensimmäisessä ottelussa 
HP-47:ää vastaan ilmiliekeissä 
ollut RiPan Eider Ramos iski 

hattutempun kun ristiinalaiset 
kaatoivat heinolalaiset luvuin 
3-1. Toinen peli oli sarjakär-
kenä edelleen ennen viimei-
siä pelejä olevaa IPSWitch:iä 
vastaan. Matsi olikin odotetun 
tiukka, ja ratkesi yhden maalin 
erolla, kun RiPan Riina Mink-
kinen iski kaivatun maalin he-
ti toisen puoliajan alkuhetkillä. 
RiPa-puolustus taas maalivah-
ti Hanna Kokon johdolla piti 
oman maalin puhtaana lop-
puun saakka, joten ristiinalai-
set pääsivät kotimatkalle kuusi 
pistettä rikkaampina.

Tulevana sunnuntaina Ri-
Pan naisten pitäisi onnistua 

voittamaan samat kärkijouk-
kueet toistamiseen, jotta sau-
mat ykkössijaan säilyisivät. 
IPSWitch kohdataan klo 11.00 
ja HP-47 klo 13.00. Tällä het-
kellä sarjaa johtavalla IPS:llä 
on pisteitä 31, RiPalla 28 ja 
HP-47:lla 27. Näiden kahden 
pelin lisäksi RiPalla on sarjassa 
jäljellä vielä pelit Inkeroisten 
Purhaa ja FC Peltirumpua 
(Kouvola) vastaan.

Naisten piirisarjan 7v7 jal-
kapalloa Ristiinan urheiluken-
tällä su 25.8. klo 11.00 alkaen.

Niko Takala

Tärkeät kamppailut sunnuntaina

RiPan naisten oli hyvä lysähtää ”onnitteluläjään” viime viikonlopun voittojen jälkeen, sillä ne 
pitävät joukkueen kiinni sarjan voittotaistelussa.  Kuva: Marjaana Aali

 RiPan kamppailu Virkyä vastaan oli tasaista vääntöä, mutta 
lappeenrantalaiset veivät tällä kertaa voiton. Kuva kevätkier-
roksen RiPan kotiottelusta.

Virky oli vahvempi


