
N:o 36    IRTONUMERO   1,40 €                                                                                  TORSTAINA  5.  SY YSKUUTA  2019

Kirjailijavierailuja ohjelmassa tällä viikolla 
niin Ristiinassa kuin Mikkelissäkin

Koppelohaukut toivat Ristiinaan 
20 naiskoiranomistajaa ympäri Suomen

MLL:n perheliikuntaan toivotaan mukaan 
alle kouluikäisten perheitä

sivu 3
sivu5

sivu 8
RAVINTOLA

MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina 

La 7.9. klo 20

Karaoke amateur
Champion     2020

Ravintola Martan

Sarjat:  18-35v  miehet ja naiset
 35-55v  miehet ja naiset
 yli  55 v  miehet ja naiset

Viime lauantaina Ris-
tiinassa juostiin 
A i k u i s u r h e i l u l i i -

ton suomenmestaruuksista 
kymmenen kilometrin maan-
tiejuoksussa. ”Veteraani-
ikäluokkien” tapahtuma toi 
pitäjään liki 200 urheilijaa, 
ympäri Suomea. Kisassa oli 
sarjoja alkaen 30-vuotiaista, 
vanhin tapahtumaan osallistu-
nut oli 85-vuotiaiden miesten 
sarjassa kilpaillut Suonenjoen 
Vasaman Niilo Korhonen, jo-
ka myös juoksi matkan maaliin 
ajalla 1.03:47. Eikä muuten 
ollut maaliin tulleista suinkaan 
viimeisin.

Kymmenen kilometrin 
kisareitti kulki Pietarintieltä 
urheilukentän viereltä alkaen 
ensin Pellosniemen suuntaan 
ja sieltä takaisin. Maaliin tultiin 
Brahentien ja Mäkitien kautta 
takaisin urheilukentälle. No-
peimmin matkan taittoi M30-
sarjassa juossut Karkkilan Poi-
kien Jukka Salo ajallaan 34:11. 
34-vuotias Salo kertoi osallis-
tuneensa ensimmäistä kertaa 
aikuisurheiluliiton kisoihin.

- On kyllä monesti pitänyt 
lähteä, mutta ei ole saanut 
aikaiseksi. Tässä olen val-
mistautumassa parin viikon 
päästä Espoossa juostavalle 
SM-maratonille. Osui tämä 
Ristiinan kisa hyvin aikatau-
luun, ajattelin että on hyvä 
saada kovempivauhtinen kisa 
alle, Salo pohti hetki maaliin 
tulonsa jälkeen.

Hän kertoi oman taustansa 
olevan nimenomaan maantie-
juoksussa.

- Oma askel ei jotenkin 
käy radalle, jossa se tökkää. 
Kovempaa minä pääsen ki-
lometrin tiellä kuin radalla. 
Maantiejuoksuihin, esimer-
kiksi juuri maratoneille olen 
osallistunut, Salo kertasi taus-
taansa.

Ristiinan kympillä hän ker-
toi alkumatkan peesailleensa 
ja tarkkailleensa tilannetta.

- Matkalla sitten huoma-
sin että siinä kärkiporukassa 
parilla kaverilla oli ylämäissä 
vähän hankalaa. Silloin päätin 
että viimeisiin mäkiin isken 
kovemmin, ja se onnistui.

Oman sarjansa suomen-
mestaruuden Salo olisi tosin 
voittanut, sillä toisena (M40-
sarjan Polvijärven Urheilijoi-
den Jukka Rahkonen, 34:21) 
ja kolmantena (M35-sarjan 
Kymen Urheiluveteraani-
en Hannu-Pekka Pukema, 
34:26) maaliin tulleet juoksi-
jat olivat eri sarjojen edustajia, 
ja siis luonnollisesti myös omi-
en ikäluokkiensa mestareita.

Ainut juoksuun osallistu-
nut Ristiinan Urheilijoiden 
edustaja oli M75-sarjassa vii-
denneksi ajalla 54:36 juossut 
Riku Kyllönen.

- Aiemmin tänä vuonna 
jalkaan tullut veritulppa häi-
ritsi harjoittelua keväällä. Nyt 
kuitenkin tunnen itseni ihan 
terveeksi, ja olen päässyt suht 
hyvin harjoittelemaan ja parin 
kympin lenkkejäkin pystyy 
tekemään. Kunhan ei mene 
liian kovaa! veteraaniurheilus-
sa lukuisia arvokisamitalejakin 
napannut mies hymähti.

Kyllönen tuumasi että kun-
han vielä Tampereella edessä 
olevat polkujuoksukilpailut on 

takana, on hänen kilpailujuok-
sut todennäköisesti juostu.

- Tämä juoksu on niin pal-
jon rajumpaa kropalle kuin 
hiihto, jota kyllä aion jatkaa. 
Mietin tuossa että mitä minä 
itseäni kiusaan, melkein kasi-
kymppinen ukko! hän nauroi.

Kilpailunjohtajana toimi-
nut Leo Pekkanen kuvaili 
kisaa onnistuneeksi, kun vielä 
pari juoksijaa oli radalla.

- Viime yönä kun heräsin 
aamuyöstä enkä meinannut 
uudestaan saada unta, niin 
ajattelin kyllä etten enää ikinä 
järjestä mitään. Nyt kuiten-
kin tuntuu jo ihan erilaiselta, 
mukavastihan tässä on kaikki 
sujunut, hän iloitsi ja kiitteli 
runsaasti mukana ollutta tal-
kooporukkaa ja muita kisajär-
jestelyitä tukeneita tahoja.

Kilpailun tulokset löytyvät 
esimerkiksi RiU:n nettisivuilta 
ristiinanurheilijat.sporttisaitti.
com

Niko Takala

Salo oli kympin nopein
Aikuisurheiluliiton SM-maantiejuoksu toi Ristiinaan 200 urheilijaa

Kokonaiskisan voitto ratkesi kun Karkkilan Poikien  
Jukka Salo karkasi Polvijärven Urheilijoiden  
Jukka Rahkoselta viimeiseen ylämäkeen lähdettäessä.

Kun hieman vajaat parisataa juoksijaa lähtivät liikkeelle, niin oli tarpeen ottaa käyttöön Pietarintie koko leveydeltä.

RiU:n Riku Kyllönen oli ainut paikallinen osallistuja kisassa. 
Hän juoksi M75-sarjassa kympin aikaan 54:36. 
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V i i k o n  r u n o  

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

Kaikki ovat uutisista 
voineet nähdä, kuinka 
Brasiliassa ovat tules-

sa maapallon keuhkoiksi kut-
sutut Amazonin sademetsät. 
Metsäpalojen syynä pidetään 
Brasilian vastuutonta maan-
käyttöpolitiikkaa ja erityisesti 
maataloutta, jonka tieltä rai-
vataan metsää laidun- ja vilje-
lymaaksi.

Brasilian valtion johto on sys-
temaattisesti vähätellyt metsä-
palojen aiheuttamia vahinkoja.  

Metsien tuhoamisen lisäk-
si uuden presidentin myötä 
maassa on mm. vapautettu 
maataloudessa käytettävien 
lääkkeiden ja erilaisten kemi-
kaalien käyttöä.

Myös maataloustuotteiden 
alkuperän jäljitettävyys on ky-
seenalaista ja sen myötä vää-
rinkäytöksiä on paljastunut 
Brasiliassa toistuvasti. Kaikki 
tämä on johtanut elintarvi-
keturvallisuuden vaarantumi-
seen.

Euroopan unioni näyttää 
sulkeneen silmänsä Brasilian 
toimilta hyväksyessään Etelä-
Amerikan maiden kanssa 
neuvotellun Mercosur -sopi-
muksen. Sen myötä EU:n voi-
taisiin tuoda elintarvikkeita, 
joiden tuottaminen on laitonta 
Suomessa. Kuluttajien oikeus 
turvallisiin elintarvikkeisiin 
unohdettiin sopimuksen myötä.

MTK-Etelä-Savon maaseu-
tunuoret vaativat, että Suomen 
toimiessa EU-puheenjohta-

jamaana se nostaa tehdyn so-
pimuksen uuteen käsittelyyn. 
Sopimus tulee purkaa, jos ja 
kun näyttää siltä, että Brasilia 
ei kunnioita kansainvälisiä il-
mastosopimuksia eikä osoita 
välittävänsä elintarvikkeiden 
turvallisuudesta.

Hanna Lokonen,  
puheenjohtaja

Jarkko Parkkinen,  
varapuheenjohtaja

MTK-Etelä-Savon  
maaseutunuorten valiokunta

Elintarviketurvallisuus ei ole kauppatavaraa

Y rittäjän päivää viete-
tään tänään torstai-
na 5.9. jo 22. kerran. 

Tänä vuonna päivä keskittyy 
yrittäjyyskasvatukseen: kuin-
ka nuoria innostetaan ja roh-
kaistaan yrittäjyyteen.

Muun muassa Tampe-
reella toteutetaan Polku yrit-
täjyyteen -tapahtuma, jonka 
toimintaradalla on paljon 
yrittäjyyteen, yritteliäisyy-
teen sekä omaan aktiivisuu-
teen kannustavaa puuhaa 
alakouluikäisille.

- Radalla on tehtäviä 
kymmenellä eri pisteellä.  

Tehtävät voivat liittyä esimer-
kiksi kiertotalouteen, tuot-
teiden tuunaamiseen, äänes-
tämiseen tai oman yrityksen 
perustamiseen. Lisäksi ope-
tushenkilöstölle jaetaan vink-
kejä yrittäjyyskasvatukseen, 
kertoo Jenna Tuominen 
Tampereen Kauppakamarista. 

Polku yrittäjyyteen -tapah-
tumaa voi seurata myös suora-
na Yle Areenassa.

Yrittäjän päivänä eri 
puolilla maata kuntien, 
yrittäjien, järjestöjen ja op-
pilaitosten tilaisuuksissa juhlis-
tetaan suomalaista yrittäjyyttä.  

Yrittäjän päivän tavoitteena 
on kertoa yrittäjyyden mer-
kityksestä suomalaisessa yh-
teiskunnassa, nostattaa sen 
arvostusta ja saada nuoret in-
nostumaan yrittäjyydestä. 

Yrittäjän päivän tausta-
voimana on Yrittäjän Päivä 
-säätiö, jossa ovat edustettui-
na elinkeinoelämän järjestöt 
ja toimijat. Säätiön puheen-
johtajana toimii yrittäjäneu-
vos Riitta Antinmäki. Hä-
nen aloitteestaan Helsingin 
Kamppiin Narinkkatorille 
saatiin Yrittäjäpatsas vuonna 
2006.

- Minusta on mahtavaa, et-
tä nuorille on nykyään tarjolla 
paljon vaihtoehtoja yrittäjyy-
teen jo alakoulusta lähtien. 
Yhteistyö koulujen, kuntien ja 
yrittäjyyskasvatuksen eri toi-
mijoiden välillä on tärkeää, ja 
toivon että yhteistyö syvenee 
tulevina vuosina entisestään. 
On hienoa, että tämän vuoden 
pääjuhlan teemaksi nousi yrit-
täjyyskasvatus ja että juhlan eri 
osa-alueiden suunnittelussa 
ja tuotannossa on myös ollut 
mukana innokkaita ja taitavia 
nuoria yrittäjänalkuja, Antin-
mäki sanoo.  

Yrittäjän päivä innostaa ja rohkaisee nuoria yrittäjyyteen

Ruusu
Se aukaisi vielä yhden nupun
kauniin vaaleanpunaisen hupun
Aamukasteessa, raikas kuin lähde
kuva ei mielestäni koskaan lähde
Kuinka kaunis se onkaan 
kun aurinko säteensä ohjaa
ruusun kukinnan terälehtien pohjaan
Kiitos että osa saan olla tätä
luojan tuomaa
meille kauneuttaan ja
iloa suomaan

Pirkko Janhonen

Mikkelin kaupunki 
avaa uuden säh-
köisen palvelun 

tehostaakseen kaupungin 
kiinteistöjen myyntiä ja vuok-
raustoimintaa.   Kaupunki on 
kehittänyt tilaaon.fi -kauppa-
paikkaa yhdessä mikkeliläisen 
digitoimisto Verkkoverstaan 
kanssa.

Tällä hetkellä palvelussa on 
noin kolmekymmentä myytä-
vää kohdetta sekä yksittäisiä 
vuokrakohteita. Myös huuto-
kaupalla myytävät kohteet esi-
tellään kauppapaikalla.

- Kauppapaikan suunnitte-
lun ja toteutuksen kärkiajatuk-
sina ovat olleet helppous, lä-
pinäkyvyys ja saavutettavuus. 
Haluamme tuoda paremmin 
esille kaupungin tarjoamia 
mahdollisuuksia asiakkail-
lemme, Mikkelin kaupungin 
vuokraus- ja käyttöpalveluiden 
palvelupäällikkö Linda Asi-
kainen kertoo.

- Kohdetarjonta on moni-

puolista ja kohteet sijaitsevat 
eri puolilla Mikkeliä. Kohteita 
on kaupunkikeskustan lisäksi 
myös muissa kaupungin taa-
jamissa. Toivomme, että kiin-
nostuneet ottavat yhteyttä ma-
talan kynnyksen periaatteella, 
Asikainen jatkaa.

Kaupungille tarpeettomien 
kiinteistöjen myynti on yksi 
kaupungin palvelusuunnitel-

massa hyväksytyistä talouden 
tasapainottamiskeinoista.

Ki intei stöv uokrauk sen 
ja –myynnin tehostamisen 
lisäksi kaupunki on kesän ai-
kana selkeyttänyt tiedotus-
taan tapahtumajärjestäjille. 
Elokuun alussa kaupunki jul-
kaisi tapahtumajärjestäjille 
suunnatun tietopaketin, josta 
löytyy tietoa muun muassa 

tapahtumalupien hakemisesta 
ja Mikkelin kaupungin tapah-
tuma-alueista. Tapahtumajär-
jestäjille koottu aineisto löytyy 
osoitteesta www.mikkeli.fi/
tapahtumajarjestajalle. Sivus-
ton tavoitteena on helpottaa 
tapahtuman järjestämistä niin, 
että tarvittavat tiedot ovat saa-
tavilla helposti saman palvelun 
alta.

Kaupunki tehostaa kiinteistöjensä myyntiä

Mikkelin kaupunki pyrkii tehostamaan kiinteistöjensä myyntiä ja vuokrausta uuden verkko-
palvelun avulla. Ristiinasta kaupungilla on myynnissä muun muassa vanha kunnantalo. 
Arkistokuva / Niko Takala

Itsensä voittamista

V iime lauantaina Ristiinassa juostiin Suomen 
mestaruuksista. Ristiinan Urheilijat saivat 
järjestettäväkseen Aikuisurheiluliiton maan-

tiejuoksun kymmenen kilometrin SM-kisan. Kilpailua 
valmisteltiin jo hyvissä ajoin viime vuoden puolelta 
saakka ja - tietenkin normaaliin ristiinalaiseen tapaan 
- järjestelyt sujuivatkin kilpailunjohtajana toimineen 
Leo Pekkasen johdolla kuin vettä vaan. Sekä juoksun 
järjestelyt että reitti saivat kilpailijoilta kiitosta.

”Veteraanien” kisoja oli upeata seurata ainakin 
kahdesta eri syystä. (Veteraanit muuten heittomer-
keissä kirjoitettuna, kun tuntuu hassulta niputtaa kol-
mekymppiset ja kisojen vanhin osallistuja 85-vuotiai-
den sarjasta samaan nippuun…)

Ensinnäkin, urheilullisessa mielessä. Koko joukon 
nopeimpana maaliin tulleen Jukka Salon johdolla viisi 
nopeinta kisailijaa juoksi kympin alle 35 minuuttiin. Se 
tarkoittaa muuten matkavauhtina sitä, että jokainen 
kilometri on juostu alle kolmeen ja puoleen minuut-
tiin. Jos ei kuulosta kummoiselta, niin lähden mielel-
läni sekuntikellon kanssa ottamaan vapaaehtoisille 
aikaa edes yhdelle tuhannen metrin matkalle, joka 
pitäisi suorittaa tuohon aikaan… Hyvin moni pääsi 
aivan 35 minuutin paikkeille, poimintana esimerkiksi 
M50-sarjan voittaneen Jouko Mahlamäen aika 35:06. 
Ja edelleen, alle 40 minuutin juoksi melkein 50 urhei-
lijaa. Eli kiistatta nämä niin sanotut ikäluokkakisatkin 
ovat puhtaasti urheilullisesti arvioiden kovatasoiset.

Toiseksi, urheiluhengen mielessä. Vaikka puhutaan 
SM-kisoista, ja, kuten edellä mainittua, varsin suuri 
joukko oli mukana tosissaan ja SM-mitaleita metsäs-
tämässä, näissä kisoissa ei reilua urheiluhenkeä unoh-
dettu. Heti maaliin tultua aivan kärkiryhmässäkin 
olleet kääntyivät kohti seuraavia ja kannustivat näitä 
loppukiriin. Ja kun henki oli hieman tasaantunut, aloi-
tettiin hyvähenkinen spekulointi kisan sujumisesta, 
jalkojen väsymisestä tai kuumuudesta.

Mukana oli myös selkeästi iso määrä juoksijoita, 
joille alkuunkaan tärkeää ei ollut se, että kyseessä oli 
SM-juoksu. Mukaan oli lähdetty vain ja ainoastaan 
voittamaan itseään ja tekemään kestävyyssuoritus, 
josta voi illalla onnitella itseään.

Varmaankin näiden viimeisimmäksi mainittujen 
seikkojen vuoksi lauantain kisaa oli ilo seurata paikan 
päältäkin. Ja käydä kuulostelemassa kisailijoiden tun-
nelmia. 
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Euroopan kulttuuriym-
päristöpäivien yhtey-
dessä syyskuun toisena 

viikonloppuna vietetään Suo-
messa valtakunnallista seuro-
jentalopäivää. Seurantalot ovat 
hienoja paikkoja, ovathan ne 
kylien ja kaupunginosien toi-
mintakeskuksia, joissa harras-
tetaan ja järjestetään erilaisia 
tapahtumia. Seurantalot ovat 
täynnä elävää kulttuuriperin-
töä, jota on syytä juhlia. Seu-
rantalopäivä tarjoaa tilaisuu-
den tehdä taloja tunnetuksi ja 
järjestää kaikille avointa toi-
mintaa.

Myös Ristiinassa on Seu-
rantalopäivänä aktiviteettia, 

kun seurojentalo Koivulassa 
Himalansaarella on avoimet 
ovet. Himalanpohjan maa- ja 
kotitalousseuran toteutta-
massa tapahtumassa pääsee 
tutustumaan 95-vuotiaan 
seurojentalon historiaan sekä 
nykytilaan. Koivulassa on vuo-
sien varrella pidetty tansseja, 
vietetty häitä, näytetty eloku-
via ja esimerkiksi nähty teatte-
riesityksiä.
Avoimet ovet seurojentalo Koi-
vulassa Himalansaarella (Hi-
malansaarentie 486)  
la 7.9. klo 13-15.  
Järj. Himalanpohjan maa-ja 
kotitalousseura, vapaa pääsy. 

Niko Takala

95-vuotias Koivula avaa ovensa Seurantalo-päivänä lauantaina

Himalansaaren seurojentalo 
Koivulassa on avoimet ovet 
lauantaina. 95-vuotias Koi-
vula on vuosien varrella ollut 
monenlaisten tapahtumien 
pitopaikkana. Viime vuosina 
Koivulassa on nähty esimer-
kiksi Saimaan teatterin esi-
tyksiä, tässä kuvassa 
Häät vuodelta 2016. 

Tietokirjailija ja histo-
rioitsija Ira Vihreä-
lehto vierailee tänään 

torstaina 5.9. Vitsiälän kylätalo 
Sampolassa (Vitsiäläntie 10). 
Tilaisuudessa Vihreälehto 
kertoo paitsi kirjoistaan, myös 
niiden aiheista, eli sotavan-
geista, kotirintamasta sekä 

hänen oman isoisänsä etsin-
nöistä. Kello 18 alkavaan Vit-
siälän kyläseuran järjestämään 
tilaisuuteen on vapaa pääsy, 
kyläseuran kassaan voi tiput-
taa halutessaan vapaaehtoisen 
kannatusmaksun.

Niko Takala

Kirjailijavierailu 
Sampolassa tänään

Ison-Britannian Canter-
buryssa asuva suomalais-
kirjailija Emmi Itäranta 

saapuu tapaamaan lukijoitaan 
huomenna perjantaina 6.9. 
Mikkelin seutukirjastoon. 
Vierailu liittyy Mikkelissä vie-
tettävään Lukemisen unelma-
vuoteen, jonka teemakirjaksi 
on nostettu Itärannan teos 
Teemestarin kirja. Teos on me-
nestynyt ympäri maailmaa ja 
käännösoikeudet on myyty 18 
kielelle. Teemestarin kirja on 
dystopia ajasta, jolloin ilmasto 
on muuttunut ja niukasta puh-
taasta vedestä on tullut vallan-
käytön väline.

Emmi Itärannan vierai-
lu koostuu kahdesta ylei-
söluennosta: päivätilaisuus 
järjestetään peruskoulun päät-
töluokille ja toisen asteen opis-
kelijoille Mikaelissa klo 13– 15 
ja kaikille avoin iltatilaisuus 

Mikkelin seutukirjaston Mik-
keli-salissa klo 18 - 20. Tilai-
suuksissa kuullaan Itärannan 
ajatuksia teoksestaan sekä elä-
mästä kirjailijana. Paikalle on 
kutsuttu myös asiantuntijoi-
ta keskustelemaan Itärannan 
kanssa teoksen kiinnittymises-
tä ajankohtaisiin yhteiskunnal-
lisiin teemoihin. Koululaisten 
tilaisuudessa mukana on esi-
merkiksi tulevaisuudentutkija 
Christopher Rowley ajatus-
hautomo Demos Helsingistä.

Kirjallisuusilta jatkuu Bar 
Domissa keskusteluilla Tee-
mestarin kirjan teemoista ja 
muun muassa puhtaan veden 
merkityksestä oluen valmis-
tuksessa. Sanataideantia tar-
joavat päiväkirjaklubi ja ru-
nokioski. Ensimmäistä kertaa 
Mikkelissä toteutettavassa päi-
väkirjaklubissa kuka vain voi 
tulla lukemaan yleisön eteen 

pätkän teiniaikaisesta päivä-
kirjastaan tai muusta nuoruu-
den tekstistä. Runokioskista 
saa illan aikana pyytää tilaus-
runon haluamastaan aiheesta. 
Runoja ovat taituroimassa Lea 
Suopelto ja Roope Nykänen.

- Lukemisen unelmavuosi 
on toteuttanut koko vuoden 
ajan maailmalta lähtöisin ole-
vaa ajatusta ”Jos koko kaupun-
ki lukisi saman kirjan”. Tämän 
menetelmän pääajatus on 
synnyttää keskustelua ja koh-
taamisia myös yllättävissäkin, 
kirjaston ulkopuolisissa pai-
koissa. Kirjallisuus heijastelee 
elämää ja sillä on vahva kiin-
nittyminen yhteiskunnallisiin 
teemoihin ja suuriin ihmisyy-
den kysymyksiin, linjaa Luke-
misen unelmavuoden projek-
tityöntekijä Sari Murtonen.

Lukemisen unelmavuoden 
teemakirjaksi valitun Tee-
mestarin kirjan kirjoittanut 
Emmi Itäranta vierailee huo-
menna Mikkelissä. Päivään 
kuuluu useampiakin tapah-
tumia, kaikille avoin iltati-
laisuus järjestetään Mikkelin 
pääkirjaston Mikkeli-salissa 
klo 18 alkaen. Kuva: Heini 
Lehväslaiho

Emmi Itäranta huomenna Mikkelin kirjastossa
L u k e m i s e n  u n e l m a v u o s i

Seurakunnan Tukea ko-
tiin-palvelua kokeillut 
perheenäiti toteaa, että 

apu hoitui helposti.
- Ihanaa, että on tällainen 

tuki käytössä. Lämpimästi 
suosittelen muillekin. Jos tulee 
uudelleen sama tilanne, käytän 
palvelua uudestaan. Kullanar-
voista, äiti sanoo.

Tukea kotiin – toiminta on 
Mikkelin tuomiokirkkoseu-
rakunnan lastenohjaajan alle 
kouluikäisten lasten perheissä 
tekemää perhetyötä. Toimin-
nan tarkoituksena on tarjota 
auttava käsipari tai jutteluka-
veri perheisiin. Toiminta on 
maksutonta.

Työntekijä voi esimerkik-
si viedä lapsen puistoon ja 
vanhempi saa pienen hengäh-
dystauon lapsen hoidosta, tai 
työntekijän kanssa voi vaihtaa 
matalalla kynnyksellä ajatuk-
sia kasvatuksesta tai miettiä 
yhdessä, mitä toimintaa tai 
palveluita perhe tarvitsisi.

- Pääsääntöisesti toimin-
ta on ollut lasten hoitoa, kun 
vanhempi tai vanhemmat ovat 
olleet asioilla. Lapsen kanssa 

ollaan oltu perheen kotona tai 
leikkipuistossa tai seurakunnan 
kerhotilassa, kertoo Mikkelin 
tuomiokirkkoseurakunnan 
lastenohjaaja Arja Piilemä.

- Toiminta on ollut mie-
luista, kun saan touhuta lasten 
kanssa kohdatessani heitä yk-
silöllisesti ja voin tällä tavalla 
auttaa vanhempia. Ilo on ollut 
molemminpuolinen. Innolla 
odotan uusia tapaamisia, Piile-
mä tuumii.

Yksi Tukea kotiin –kerta on 
yhdestä kahteen tuntia ja yksi 
perhe voi käyttää toimintaa 
kolme kertaa toimintakauden 
aikana (esim. syksy 2019). 
Toimintaa ei ole koulujen lo-
mien aikaan.

Ristiinan aluella Tukea 
kotiin -toiminnasta vastaa 
Ristiinan alueseurakunnan 
lastenohjaaja Mervi Kovanen, 
jolta voi tiedustella asiasta tar-
kemmin (p. 0400143671 tai 
mervi.t.kovanen@evl.fi.

Seurakunnalta saa 
Tukea kotiin -palvelua  
alle kouluikäisille

Mikkelin kaupungin-
orkesterin syys-
kausi tarjoaa Ari 

Rasilaisen kapellimestari-
kurssin. Kiertueen konsertit 
kuullaan 11.9. Pertunmaan 
ja Mäntyharjun kirkoissa 
sekä 12.9. Ristiinan koulu-
keskuksella ja Mikkelin mu-
siikkiopistolla. Yleisöllä on 
konserteissa hieno tilaisuus 
seurata, kuinka yhteistyö ka-
pellimestarin ja orkesterin 
välillä rakentuu sekä vertailla 
musiikillisen kommunikaati-
on tapoja. Rasilainen valot-
taa konserteissa juonnoillaan 
kapellimestarikoulutuksen 
saloja. Konsertteihin, joissa 
kuullaan muun muassa Schu-
bertia ja Sibeliusta, on vapaa 
pääsy.

Ari Rasilainen on tul-
lut tunnetuksi mm. Norjan 

radio-orkesterin, Jyväskylä 
Sinfonian, Lappeenrannan 
kaupunginorkesterin ja Pori 
Sinfoniettan ylikapellimesta-
rina sekä Tampere Filharmo-
nian ja Ålborgin sinfoniaor-
kesterin päävierailijana. Tätä 
nykyä hän toimii Würzburgin 
musiikkikorkeakoulun orkes-
terinjohdon professorina ja 
Südwestdeutsche Philharmo-
nie Konstanzin pääkapelli-
mestarina

Mikkelin kaupunginorkesterin 
ja Ari Rasilaisen kapellimesta-
rikurssin konsertti to 12.9. klo 
12 Ristiinan koulukeskuksella 
(Setälä-salissa). Vapaa pääsy.

Ari Rasilaisen kapellimestari-
kurssin tuloksia pääsee kuu-
lemaan myös Ristiinassa.

Kapellimestarikurssin syyskiertue ensi torstaina Ristiinassa
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Ristiinalaiset Tuulevi ja 
Henrik Aschan olivat 
yksi kymmenestä Mu-

seokortti-seikkailijoista, jotka 
pääsivät kiertämään museoissa 
ja kertomaan kokemuksistaan 
esimerkiksi sosiaalisen median 
kanavissa sekä heidän omassa 
blogissaan.

Tuulevi ja Henrik lähtivät 
rinkat selässä kahdeksikon 
malliselle reitille Hämeeseen 
ja Varsinais-Suomeen, mat-
kansa he tekivät raiteita pitkin 
junalla. Matka suuntasi en-
sin Tampereelle Sara Hildé-
nin taidemuseoon, Amurin 
työläismuseokortteliin ja 
Museo Milavidaan. Turussa 
pariskunta tutustui Luosta-
rinmäen käsityöläismuseoon, 
Turun taidemuseoon ja Ap-
teekkimuseoon ja Qwenselin 
taloon. Seikkailun viimeiset 
etapit olivat Porin taidemu-
seo sekä Friitalan Nahkamu-
seo Ulvilassa.

Museokortin toisiksi vii-
meisenä seikkailijaseurueena 
toimineet ristiinalaiset lähti-
vät matkaan elokuun lopussa. 
Mikkeliläisten Tuulevi ja Hen-
rik Aschanin Kesäkasi-seikkai-
lun nimi tarkoittaa kahdeksi-
kon muotoista matkareittiä 
sekä kahdeksaa museokohdet-
ta sen varrella. Viisikymppiset 
seikkailijat hakivat Museokor-
tin kesäkampanjaan, koska 
heiltä ”jäi nuoruudessa Inter-
rail tekemättä”. Nyt pariskunta 
halusikin jättää auton kotiin ja 
reissata junalla ja bussilla läpi 
Suomen.

- Majoitusvaihtoehdoik-
si valikoitiin persoonallisia 
vaihtoehtoja. Pispalassa otet-
tiin Airbnb-majoitus sym-
paattisesta keltaisesta puuta-
losta ja Turussa yö vietettiin 
Bore-laivan hytissä, Aschanit 
kertovat.

Yksi oleellinen asia Kesä-
kasi-kierroksella olivat myös 
hyvät kahvi- ja lounashetket. 
Viittä vaille valmis restonomi 
Henrik arvioi museokahvilat 
ja ravintolat.

Kesäkasin seikkailulla ir-
rottauduttiin ensimmäisek-
si arjesta Tampereella, jossa 
vierailtiin Sara Hildénin tai-
demuseossa, kurkistettiin 
työläishistoriaan Amurin työ-
läismuseokorttelissa ja tutus-
tuttiin Nottbeckit – Tampe-
reen kosmopoliitit -näyttelyyn 
ja Ambiente – Timo Sarpane-
van painokankaita -näyttelyyn 
Museo Milavidassa. 

Tampereelta Kesäka-
si suuntasi Turkuun, jossa 
hypättiin ajassa taaksepäin 
1800-luvun apteekkitoimin-
taan ja 1700-luvun herrasvä-
en elämään Apteekkimuseos-
sa ja sen yhteydessä olevassa 
Qwenselin talossa. Turussa 
otettiin myös tuntumaa klas-
sikkokohteeseen, Luostarin-
mäen käsityöläismuseoon. 
Turun taidemuseon Neljä 
elementtiä -näyttelyn lisäk-
si pariskunta kävi Imogen 
Cunningham -valokuvanäyt-
telyssä. 

Porin taidemuseossa otet-
tiin selvää Keräilijän katse -sar-
jan Arto Jurttila: Mielen silmin 
-näyttelystä ja vauvuuden ole-
muksesta näyttelyssä Ryömi, 
konti – viesti vauvuudesta. 
Seikkailun viimeinen kohde 
oli Friitalan nahkamuseo Ul-
vilassa.

Jatkossa löytöretkeilyä ja 
pyhitettyjä museopäiviä 

Viikon mittainen Kesäkasi-
seikkailu onnistui Tuule-
vin ja Henrikin mukaan 
hienosti.

– Olemme nauttineet suu-
resti näyttelyiden detaljeista, 
niiden tutkimisesta ja kiireet-
tömästä fiilistelystä, kun koko 
fokus on juuri sisällöissä. Lii-
an usein museot, joissa aika 
paljon kyllä käymme, ovat osa 
turhankin moninaista ohjel-
maa, Tuulevi pohtii.

Seikkailu antoi mahdolli-
suuden keskittyä matkanteossa 
vain ja ainoastaan museoihin, 
näyttelyihin ja tietenkin mu-
seokahviloiden kahvihetkiin.

– Emme ole koskaan viet-
täneet varsinaista museo-
päivää. Käynnit ovat olleet 
jonkin kupeessa, kyljessä ja 
välissä ja olemme miettineet, 
vieläkö ehtisimme sinne 
taikka tänne kiinnostavaan 
näyttelyyn. Vaikka tässä yhte-
ydessä olisi ollut mahdollista 
tehdä muutakin, olemme ha-
lunneet keskittyä museoihin, 
museoravintoloiden ruokaan 
ja kahviloiden kahvihetkiin. 
Keskittymisen voima ja taika 
on silkkaa ilotulitusta. Tämä 
on yhtä museoiden herkku-
kattausta koko viikko! 

Tuulevi ja Henrik aiko-
vat jatkaa museokierroksiaan 
myös seikkailun jälkeen.

– Takuuvakiota tulevat ole-
maan varmasti Kiasma, Ate-
neum ja HAM Helsingissä, 
mutta mielessä on löytöretkei-
ly pienissä erikoismuseoissa. 
Pyhitettyjä museopäiviä osana 
lomareissuja, se olisi toive ja 
tavoite.

Museokortin kesäkam-
panjassa kymmenen seikkai-
lijaseuruetta kiersivät museo-
kohteita eri puolilla Suomea. 
Tuulevi ja Henrik olivat muse-
oseikkailulla elokuun puolessa 
välissä. Heidän reissustaan voi 
lukea lisää vaikkapa sivustolta 
mielenrauha.wordpress.com 
löytyvästä blogista.

”Museoiden herkkukattausta koko viikko!”
Ristiinalaiset Tuulevi ja Henrik Aschan pääsivät Museokortti-seikkailijoiksi

Henrik ja Tuulevi Aschanin ”Kesäkasi” -reitti reilattiin reput selässä ja reitti kulki Jyväskylän 
kautta Tampereelle, Turkuun, Poriin ja Ulvilaan. Tässä ollaan Porin taidemuseon Oma Aarre 
-työpajan touhussa. 

Tämän viikon tiistaina 
vietettiin Vie van-
hus ulos -kampanjan 

luontoretkipäivää monessa 
eri kohteessa Mikkelissä. 
Ristiinassa tapahtuma toteu-
tettiin Kaukaanrannan toril-
la, jonne pääsi osallistumaan 
eri vapaaehtoisten avustama-
na esimerkiksi Vaarinsaaren 
asukaita. Tapahtumaa oli 
toteuttamassa Essoten ja sen 
henkilökunnan lisäksi aina-
kin SPR:n Ristiinan osasto, 
Eläkeliiton Ristiinan yhdis-

tys ja Ristiinan alueseura-
kunta.

Tapahtumassa muun mu-
assa harrastettiin aivo(jen 
toimintaa virkistävää) jump-
paa, vaihdettiin kuulumisia 
sekä kerrottiin maukkaita ka-
lajuttuja!

Mikkelin kaupungin ja Es-
soten tiedotteen mukaan ret-
kipäivän tavoitteena oli saada 
vanhukset viettämään aikaa 
luonnossa ja tarjota heille 
mahdollisuus yhdessäoloon. 
Päivän aikana eri toimijat Mik-

kelin alueella toteuttivatkin 14 
eri tapahtumaa, joihin oli mah-
dollisuus osallistua ja vaikkapa 
nauttia kupponen kahvia.

Tähän yhteyteen lienee 
hyvä todeta viime viikon Ris-
tiinalaisessa ollut toimituksen 
töppäys, kun asiasta kertovas-
sa jutussa oli tarkoitus kertoa 
nimenomaan Ristiinan tapah-
tumasta ennakkoon. Inhimilli-
sen erheen vuoksi lehteen pää-
tyi lopulta väärä teksti oikealla 
otsikolla…

Niko Takala

Ulkoiluretki piristi päivää

Vie vanhus ulos -teemapäivänä Ristiinassa järjestettiin ulkoilutapahtuma Kaukaanrannan to-
rilla, jonne oli helppo saapua myös pyörätuolilla. Essoten sekä eri vapaaehtoistahojen toteut-
tamassa ohjelmassa oli muun muassa pientä piristävää jumppaa!
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Me t s ä s t y s k a u d e t 
ovat alkamaisillaan 
- osa lintujahdeista 

jo startannutkin - ja on hyvä 
aika testailla paitsi metsässä 
liikkuvien metsästäjien, myös 
heidän parhaiden ystäviensä, 
eli koirien osaamista. Viime 
viikonloppuna kisakeskukse-
na Koppelohaukuille toimi 
ristiinalaisen metsästysseuran 
Someen Erä-ässien maja Nal-
likallio. Koppelohaukkuihin 
osallistui kaikkiaan 20 naiskoi-
ranomistajaa ja koiraa kokei-
lemaan ja kehittämään omaa 
osaamistaan. Ässien lisäksi 
haukkujen järjestelyistä vastasi 
Suur-Savon Pystykorvakerho.

Varsin suuren työn hauk-
kujen onnistumisen eteen teki 
ottelutoimikunnan puheenjoh-
tajana ja toisena maastomesta-
rina toiminut Jukka Kyllönen.

- Onhan tässä maastojen, 
muiden järjestelyiden ja osin 
tuomareidenkin kanssa saa-
nut tehdä töitä. Mutta nyt 
tuntuu hyvältä kun porukkaa 
on tullut tuolta maastosta, ei-
kä kenelläkään ainakaan vielä 
ole kuulunut olleen tyhjää 
maastoa, Kyllönen iloitsee 
kun kisa-aika on päättynyt ja 
kokeeseen osallistujat ovat 
ruvenneet saapumaan kisa-
keskukseen.

Maastoja kokeessa oli pait-
si Ristiinassa, myös Mänty-
harjulla, Puumalassa, Antto-
lassa ja Juvalla.

- Tammikuussa lähetin 
maastoanomuksia lähes 30 
paikkaan, joista kaikista tu-
li myöntävä vastaus. Niistä 
sitten valittiin 20, ja hyvin 
tuntuu tosiaan onnistuneen. 
Teeri- ja metsohaukkuja eten-

kin kuuluu tulleen. Metsäka-
nalintujen kannat ovat paris-
sa vuodessa nousseet täällä 
meidän alueella varmaankin 
60-70-prosenttia. Eli nyt voi-
nee sanoa että lintukannat 
ovat kohtuulliset tai jopa hy-
vät, kun kolme vuotta sitten 
oltiin aika pohjalla, ynnäilee 
toisena maastomestarina se-
kä koetoimitsijana toiminut 
Matti Tarkiainen.

Tarkiainen iloitsee paitsi 
onnistuneista maastovalin-
noista, myös Koppelohaukun 
hyvästä tunnelmasta.

- Omien kokemusten pe-
rusteella se on niin, että näissä 
naisten tapahtumissa on iloi-
sempi ja avoimempi tunnel-
ma. Miehet ovat vähän sellai-
sia jurikoita! hän naurahtaa.

Ylituomarina kokeessa toi-
mi Soili Karhunen.

Järjestelyt toimivat
Tuo hyvä tunnelma on mitä 
ilmeisemmin myös kilpailijoi-
den mieleen. Tämän osoittaa 
esimerkiksi Meri Aatsinki-
Hämäläinen, joka on saapu-
nut Ristiinaan Oulun takaa, 
Haukiputaalta saakka.

- Hyvä seurahan tänne toi! 
Naiskoiraihmiset ovat muka-
via, ja lisäksi tunsin Kyllösen 
Jukan ja tiesin että järjestelyt 
kyllä pelaavat, hän kertoo kun 
he ovat juuri tulleet maastosta 
koiransa Punapippurin Hattu-
tempun, eli tuttavallisemmin 
Veijon, kanssa.

Veijo on 4-vuotias pohjan-
pystykorva, joka jatkaa Aat-
sinki-Hämäläisen perinnettä 
siinä, että hänellä on ollut koi-
ra 12-vuotiaasta saakka. Kak-
sikolla on mennyt metsässä 
”ihan kivasti”.

- Toivottavasti saadaan ihan 
tuloskin. Näin lämmintä kun 
oli, niin viimeinen tunti oli 
kyllä jo vähän tuskaa. Mutta 
tosi mukavaa oli. Hyvin saatiin 
kerättyä myös herkkutatteja ja 
hirvikärpäsiä!

Hetkinen. Hirvikärpäsiä!?
- Joo, miä vien näitä opet-

tajakollegalleni. Hän käyttää 
niitä sellaisessa hirvikärpäs-
bingossa! Aatsinki-Hämäläi-
nen nauraa.

Selvä. Ehkä tämä on sitten 
sellaista pohjoispohjanmaa-
laista erikoisuutta. Jopa savo-
laisuuteen verrattuna… Hyvää 
tässä harrastuksessa ainakin oli 
se, että kuulotietojen pohjalta 
koemaastoissa riitti lintujen li-
säksi näitä pienempiä lentäviä 
otuksia vähintäänkin riittävästi!

Pystykorvaharrastus voi 
hyvin

Suomen pystykorvajärjestöstä 
tapahtumaan toi tervehdyk-
sensä myös tuomarina toimi-
nut järjestön imatralainen va-
rapuheenjohtaja Sami Havia. 
Havia kertoo, että pystykorva-
harrastus voi Suomessa varsin 
hyvin.

- Huolimatta siitä, että pen-
tujen määrä on pienempi kuin 

vaikkapa kymmenen vuotta 
sitten, niin toiminta on varsin 
vilkasta ja harrastajia riittää. 
Kysyntää koirista kyllä olisi, 
mutta kasvattajien määrä on 
viime vuosina pienentynyt, 
hän selventää.

- Harrastajia löytyy ympä-
ri Suomea. Toki koirapopu-
laatiot ovat suurimpia Itä- ja 
Pohjois-Suomessa, joka hei-
jastelee varmasti sitten metsäs-
tysharrastukseen. 

Valtakunnallista metsäka-
nalintujen määrää hän pitää 
tällä hetkellä melko hyvänä.

- Välillähän meillä oli tosi 
huono tilanne, kun oli muu-
tama huonoja keväitä, joiden 
myötä pesimiset epäonnistui-
vat ja kannat suorastaan ro-
mahtivat. Nyt on ollut kaksi 
hyvää vuotta ja kannat vahvis-
tuneet. Lajikohtaisia rajoituk-
sia ei lintujen metsästykselle 
tällä hetkellä ole, mutta joillain 
alueilla metsästysaikoja on ly-
hennetty. 

Havialla itsellään on kaksi 
suomenpystykorvaa, 10-vuoti-
as uros sekä kaksi ja puolivuo-
tias narttu, joka on jo ehtinyt 
saamaan kaksoisvalion arvon. 

Niko Takala

Hyvä seura toi Ristiinaan ”Puttaalta” saakka
Koppelohaukuissa oli mukana 20 naiskoiranomistajaa testaamassa koiriensa lintuosaamista

Suomen pystykorvajärjestön varapuheenjohtaja Sami Havia 
toimi kokeessa yhtenä tuomarina. Hän toi tapahtumaan myös 
järjestötason tervehdyksen. Havian mukaan pystykorvahar-
rastus voi Suomessa varsin hyvin.

Meri Aatsinki-Hämäläinen saapui nelivuotiaan pohjanpystykorva Veijon kanssa Ristiinaan ja Koppelohaukkuihin. Juuri met-
sästä tultua oli hyvä palkita kuumassa kelissä kovan työn tehnyt koira pienellä herkkuhetkellä.

Viime keväänä Ristii-
nan yhtenäiskoulun ja 
kirjaston yhteistyönä 

järjestetty Lukupiknik -tapah-
tuma jouduttiin siirtämän si-
sätiloihin sateisen sään myötä. 
Viime torstaina toistamiseen 
järjestetty Lukupiknik päästiin 
viettämään täysin päinvastai-
sessa kelissä, sillä urheiluken-
tälle kokoontuneita koululai-
sia helli suorastaan hellesää 
auringonpaisteineen.

Lukupiknikillä luettiin 
omia kirjoja, tavattiin Kauno-
kirjastokissa ja tietenkin jutel-

tiin ja viihdyttiin luokkalaisten 
ja kavereiden hyvässä seurassa!

Omia kirjojaan urheiluken-
tän nurmella olivat lukemassa 
myös 8A-luokan oppilaat Vil-
ma Paasonen ja Sointu Pir-
kola. Paasosella oli käsissään 
Henriikka Rönkkösen Mieli-
kuvituspoikaystävä ja Pirkolal-
la Stephen ja Owen Kingin 
Ruususen uni. 

- Tämä on ollut kyllä ihan 
hyvä kirja. On saanut nauraa, 
mutta se varoituksen sanana 
että onhan tämä aika ronski! 
Paasonen toteaa.

Hän kertoo lukevansa aika 
paljon, monesti ensin selaile-
malla. Teinidraamat ainakin 
löytyvät lukulistalta. 

- Minä taas pidän kauhusta 
tyylilajina aika paljon. Asuin 
pienenä Muhoksella ja siellä 
ei ollut mitään muuta teke-
mistä niin opin jo eskarissa 
lukemaan! Pirkola naurahtaa 
ja sanoo nytkin käsissä olevan 
Kingien kirjan tapaan lukevan-
sa kauhutarinoita muutenkin.

Niko Takala

Koulun ja kirjas-
ton yhteistyönä 
jälleen toteutettu 
Lukupiknik nau-
tittiin hellekelissä 
viime torstaina 
urheilukentällä. 
Kasiluokkalaiset 
Vilma Paasonen 
(vas.) ja Sointu 
Pirkola osallistui-
vat tapahtumaan 
innolla, he harras-
tavat lukemista 
muutoinkin.

Nyt keli helli Lukupiknikiä
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Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet hoitajat
Lähihoitaja Anne Tuukkanen 040 559 0376
Lähihoitaja Arja Haurinen      050 340 1222
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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

Ristiinan apteekki
Ristiinan apteekki

Suomenniemen 
sivuapteekki

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

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

ristiinanapteekki.fi

0500 173 370                      ma-pe   8-16

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

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

Lue lehti myös verkossa www.ristiinalainen.fi
Paperilehden tilaajille Ristiinalaisen  
näköislehti  on maksuton.
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Someen seudun kylä-
seura:   Kesän lopettajaiset 
loimulohi-iltapäivän mer-
keissä Lahtelassa,   Rauno 
Himasella la 14.9. klo 15 
alkaen. Tarjoilun järjestä-
miseksi ilmoittautuminen 
Aijalle   11.9. mennessä   
puh. 050-4639967. 

Korhola-Heramäen Mar-
tat ry. Syksyn alkuun 
kokoonnutaan marttail-
taan maanantaina 9.9. 
alkaen klo 18 Kylätalolle 
ohjelmaa suunnitellen ja 
käsitöiden merkeissä. Ter-
vetuloa! 

RiU: Seuran mestaruuskil-
pailut to 5.9. klo 18 alkaen 
urheilukentällä.  Sarjat ja 
lajit: T/P5 ja T/P7 40 m, 
pituus, T/P9 40 m, pituus, 
kuula, T/P11 ja T/P13 60 m, 
pituus, kuula, T/P15-N/M 
100 m, pituus, kuula. Terve-
tuloa kaikki seuran jäsenet! 

Eläkeliitto Ristiina jäsen-
tapaamisessa ma 9.9. klo 
14.30 esitellään tulevaa toi-
mintaa ja edullisia, mata-
lankynnyksen kerhoja. Kah-
vitarjoilu alkaa 14.00. Aloita 
uusi, mielenkiintoinen har-
rastus!

Vitsiälän Martat ja ystä-
vät. Menemme rotinoille 
Virtasen perheen luokse 
to 12.9. klo 17.00. (os. Löy-
dönraitti 78 ). Tervetuloa 
mukaan!

Ristiinan Marttayhdis-
tykset. Vierailu Sisustus 
Helgaan Sokkalanmäelle 
su 15.9.  klo 14.00. Ota 
mukaan vanha kaunis pullo 
tai muu kaunis vanha pieni 
esine, herätetään se eloon 
syksyä varten! Juodaan 
myös kahvit. Tervetuloa toi-
vottaa Vitsiälän Martat!

Himalanpohjan Maa- ja 
kotitalousseura. Valta-
kunnallisena seurojentalo 
–päivänä avoimet ovet la 
7.9. klo 13-15 Himalansaa-
rella Koivulassa, Himalan-
saarentie 486. Tervetuloa 
kaikki joita kiinnostaa 95 
vuotta vanha seurojentalo 
Koivula.

Ristiinan Läntisen Maa- ja 
Kotitalousseuran sauna-
ilta pe 13.9. klo 18 Kirsti ja 
Pauli Kuuvalla. Omat pyyh-
keet mukaan.

Ristiinan rhy. Perinteinen 
hirviseurojen ja seurueiden 
välinen ampumakilpailu 
yhdistyksen radalla 8.9. klo 
09.00 alkaen. Tervetuloa!

NOM-toimikunta. Täm.
vuod.kilp.jään.hist.täys.
poik.tap. Is.aik.nim.voit. 
Vuod.hausk.tap.luv.kuit. 
Retkiev. pien.pul. Väh.kuit.
jänn.mit. pärj.ulkom.koska 
od.uus.haast. Haast. myös. 
löyt.heit.ar. Maht.

r av i n t o l at s e u r a k u n ta

s e u r at  t o i m i vat

ta pa h t u m i a

m y y tävä n ä

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  5.9.  Holsteininleike  L 
Täytetty kasäkurpitsa  L,G,  Keisarinkeitto  L,G,M

Pe  6.9.   Floridanleike  L 
Kasvisgratiini  L,  Kahden kalan keitto  L,G,M

La 7.9. Suljettu
Su 8.9. Pippurileike  L 

Kinkkukiusaus  L,  Juuressosekeitto  L,G 
Ma 9.9. Wieninleike  L 

Kasvisrisotto   L,G,  Kana-kookoskeitto  L,G,M 
Ti 10.9. Aurinkoleike   L 

Punajuuripaistos  L,G,   Nakkikeitto   L,G,M 
Ke 11.9. Jauhelihapihvi   L,G    

Kalavuoka  L,  Porkkana-rakuunakeitto  L 
To 12.9. Porsaanleike   L 

Kukkakaaligratiini  L,  Makkarakeitto  L,G,M

su 8.9.
Saija 
Tuupanen 
& eXmiehet

18-22.30

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

Järjestäjä:

Liput 13€

Majoitus Löydön Kartanossa

su 15.9. Jukka Hallikainen & Marko Maunuksela & Jackpot

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla 
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  9.9. - 1 5 . 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 Kasvissosekeitto l,g, Lohi-auralaatikko l,g, Possun suikalekastike 
l,g. Keitetyt perunat, kasvikset. Mansikkakiisseli

Ti Koskenlaskijan kalakeitto l,g, Tuhti jauhelihakastike l,g, Kaalilaa-
tikko m,g. Keitetyt perunat, pasta, vihannesmix. Raparperikiisseli

Ke Vihreä kasvissosekeitto l,g, Aurasilakat l,g, Jauhelihamureke, 
kermakastike l. Keitetyt perunat, aurinkovihannekset. 
Herukkakiisseli

To  Hernekeitto m,g, Itämainen possuwok m, Nakkikastike l,g. 
Muussi, kasvikset. Vattukiisseli

Pe Pinaattikeitto l,g, Makkaramix ja paprikamajoneesi l, 
Hedelmäinen broilerkastike l,g. Riisi, uunissa paahdetut perunat, 
kasvikset. Aprikoosikiisseli 

La Bataattikeitto l,g,  Smetanahärkä l,g, Välimeren broileria l,g. Keitetyt  
perunat, riisi, kukkakaali-parsakaali. Vadelma-raparperikiisseli

Su  Porkkanasose-inkiväärikeitto l,g, Karjalanpaisti m,g, Uunilohi l,g. 
Keitetyt perunat, uunijuurekset. Kiisseli

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
La 7.9. klo 9.30-12.30 Lastentupa srk-keskuksessa 
4v. täyttäneille. Mukaan eväät, sisätossut ja 
ulkoiluvarustus. Maksuton, ei ennakkoilm.
Su 8.9. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa.  
Rossi, Nousiainen
Ma 9.9. klo 14 Miehet koolla ja ke 12.9. Naiset koolla 
srk-kesk. nuorisotilassa. Tied. 0400 143 668
Ma 9.9. klo 18 Raamattuluento ja  
keskustelua srk-keskuksessa. Jeesuksen vertaus 
kunniapaikasta pidoissa, Juha Hasanen. Kahvit 
To 12.9. klo 14.30 Hartaus Vaarinsaaressa, 
Tuderuksentie 2. P. Palm
Pe 13.9. klo 18 Äitien saunailta Ruunaniemen 
rantasaunalla. Tied. ja ilm. 0400 143 668

Kastetut
Vivian Miia Maria Kilpinen

YsäriBileet

la 7.9.

Brahentie 16,    Ristiina

Vapaa pääsyShowtime 21

la 7.9. klo 15.00

Otteluisäntä:

Kaakon Kolmosta Ristiinan urheilukentällä

vs                    

Tervetuloa kannustamaan!                                           Kioski  .  

Tmi 
HJ AHONEN

Tmi 
HJ AHONEN

(Hamina)
HaPK

VihkonTila
NINA’S   
ERIKOISTAKSI- 
PALVELUT OY

Palvelupäivät
Ti 10.9. Brahentie 10 B:ssä

11.00  Ruokailu
12.00  Karaoketanssit
13.00  Jumppa
13.30  Päivähartaus
14.00  Päiväkahvit
Tiedustelut : Maarit Paasonen puh: 040-7417032 

Myytävänä leivonnaisia , käsitöitä.   Arpajaiset.
Kuulokojeen tarkastus/huolto mahdollisuus klo 11-12
sis: letkun vaihto ja puhtaana pitäminen. 
Mahd. ostaa  paristoja kuulokojeeseen.

Sydämellisesti Tervetuloa! 

Kaakon Kolmosesta 
on pelaamatta ennen 
tulevaa viikon vaih-

detta neljä kierrosta. Sarjassa 
tällä hetkellä kuudentena 25 
pisteellään majaileva Ristiinan 
Pallo saa lauantaina kotiken-
tälleen vieraaksi putoamis-
kamppailussa mukana olevan 
Haminan Pallo-Kissat. HaPK 
on kerännyt 18 ottelussaan 11 
pistettä ja on sarjajumbona. 
Edellä ovat saman ottelumää-
rän Simpeleen Urheilijat 12 
pisteellä ja yhden ottelun vä-
hemmän pelannut Union Plaa-
ni Heinolasta 13 pisteellä. Täy-
sin varmoja sarjapaikastaan 
tosin eivät voi olla vielä FC 
Peltirumpu (17) ja STPS:kään 
(18 pistettä).

RiPa:lla on ollut varsin 
haasteellinen syyskierros, ei-
kä pistepussi ole karttunut 
toivotusti (vain tasapelipiste 
SiU:lta) sen jälkeen kun jouk-
kueen maalitykki Miikka Oi-
nonen siirtyi MP:n riveihin. 
Oinosen siirron lisäksi jouk-
kuetta ovat kurittaneet louk-
kaantumisiin sekä työesteisiin 
perustuneet poisjäännit. Esi-
merkiksi edelliseen peliin kot-
kalaista PeKa:a vastaan edes 
täyden joukkueellisen saami-
nen oli haasteellista. Pientä 
helpotusta RiPa:n tilanteeseen 
puolestaan ovat tuoneet Je-
re Hasasen kuntoutuminen 
pelikuntoon sekä Markus 
Brusilan siirtyminen loppu-
kaudeksi valkopaitaan Mikke-

lin Pallo-Kissoista. Sen sijaan 
loppukauden poissaolijoiden 
listaan lisättiin viime pelin jäl-
keen luottopeluri Mika Hurs-
kainen.

Kaakon Kolmosen jalkapalloa 
RiPa - HaPK Ristiinan urheilu-
kentällä la 7.9. klo 15.00.

Niko Takala

Sarjapaikasta kamppaileva  
Haminan Pallo-Kissat RiPa:n vieraaksi

RiPa:lla on ollut syyskierrok-
sella ongelmia pelaajamäärän 
kanssa. Ringin ohuutta hel-
potti hieman Markus Brusilan 
(kuvassa) saaminen loppu-
kaudeksi valkopaitoihin Mik-
kelin Kissoista.



Ristiinan Pallon naiset 
pelasivat kauden vii-
meisimmät pelinsä 

viime sunnuntaina Kouvolassa 
Lehtomäellä. Vastassa joukku-
eella piirin 7 v 7 pienpelisarjassa 
olivat Inkeroisten Purha ja FC 
Peltirumpu. Kahdella voitolla 
ristiinalaiset olisivat kivunneet 
kuuden pisteen päähän tuleva-
na viikonloppuna viimeiset pe-
lit pelaavasta Imatran Palloseu-
rasta, ja näin ollen varmistaneet 
sarjan mestaruuden.

Ensimmäinen koitos sujui-
kin ennakkosuunnitelmien mu-
kaisesti, kun RiPan naiset ottivat 
Purhasta 0-3 (0-2) voiton Ei-
der Ramosin kahdella ja Milla 
Syrjäläisen yhdellä maalilla.  

Toisessa pelissä oli sitten toi-
senlaiset askelmerkit, ja kou-
volalainen Peltirumpu pystyi 
kotikentällään kukistamaan 
RiPan selkein 5-1 (2-0) lu-
kemin. RiPan ainokaisen vii-
meisteli Ramos. 

Näin RiPa nousi kyllä sar-
jan kärkeen 37 pisteellä, mutta 
takana oleva IPS on vain kol-
men pisteen päässä. IPS pelaa 
kauden viimeiset pelinsä Kult-
su FC:tä ja FC LaPa:a vastaan 
tämän viikon sunnuntaina. 
IPS on molempiin peleihin 
voittajasuosikki, kaudella vain 
yhden pelin voittanutta LaPaa 
vastaan jopa ylivoimainen sel-
lainen. Ennakkoon ajateltuna 
ristiinalaiset laittanevatkin 

toiveensa Kultsun suuntaan, 
josko sarjan keskikastin jouk-
kue saisi kauden loppuun suo-
rituspiikin, jolla he pystyisivät 
voittamaan imatralaiset voitta-
maan. Jos IPS kerää kahdesta 
pelistään vähintään voiton ja 
tasapelin, on se mestari. Mikäli 
pisteplakkari karttuu kolmella 
tai vähemmällä pisteellä, kul-
tamitalit matkaavat Ristiinaan.

Kävi mestaruuskamppai-
lussa miten vain, niin joka ta-
pauksessa Ristiinassa juhlitaan 
jo ties monetta vuotta peräk-
käin mitalisijaa, eli siinä mie-
lessä naisjoukkueella jälleen 
onnistunut kausi takana!

Niko Takala

M LL:n Ristiinan yh-
distyksen perhelii-
kunta aloitti tällä 

viikolla syksyn toimintakau-
den. Perheliikunta kokoontuu 
maanantaisin koulukeskuksen 
pikkusalissa klo 17.30 - 18.30.

- Toiminta on avointa ihan 
kaikille lapsiperheille, jois-
sa on alle kouluikäisiä lapsia. 
MLL:n jäsenyys ei ole vaati-
mus, mutta totta kai suositel-
laan sitten jäsenyyttä, mikäli 
perhe innostuu useamminkin 
käymään, kertoo MLL:n Ris-
tiinan yhdistyksen puheenjoh-
taja Niina Stranius.

- Eikä se kouluikäkään 
mikään ehdoton raja ole. Jos 
perhe on tulossa mukaan, 
niin ei se siitä saa jäädä kiinni 
että vanhin lapsi on jo vaikka-
pa ekaluokalla, mukaan vaan 
kaikki silloin, hän rohkaisee.

Straniuksen mukaan perhe-
liikunnassa ei mennä tarkasti 
suunnitellun ohjelman mu-
kaan. Tärkeintä on liikunnan 
riemu.

- Tässä on tarkoitus tarjo-
ta nimenomaan sellaista va-
paamuotoisempaa liikuntaa. 
Ohjatut urheilut ovat sitten 
erikseen, kaikilla ei ole halua 
tai mahdollisuutta niihin osal-
listua.

- Jotkut tykkäävät tehdä 
voimisteluvälineillä temppuja, 
roikkua renkaissa ja niin edel-
leen. Toiset sitten pelailevat 
sählyä, mikä on ollut aika suo-
sittua. Joka tapauksessa yleen-

sä on aika lailla ollut tupa täyn-
nä, eli vilskettä riittää! Stranius 
naurahtaa.

Se on kuitenkin tärkeintä, 
että paikalla ollaan nimen-
omaan perheinä. Tänne ei 
vain lykätä lapsia ”hoitoon”, 
vaan ideana on juuri se, että 
vanhemmatkin osallistuvat 
toimintaan.

Aktiiveista pulaa
Kuten niin kovin muussakin 
yhdistyksessä, myös MLL:ssä 
kaivataan tuoretta voimaa ja 
uusia aktiiveja mukaan toimin-
taan.

- Tässä on nyt vähän käy-
mässä niin, että meillä ei ole 
hallituksen jäsenistä kuin yh-
dellä ihan pieniä lapsia. Itsellä-
nikin on se tilanne, että tuskin 
tässä jatkan enää sitten kun tuo 
nuorimmainenkin menee kou-
luun, Niin Stranius tuumaa.

Toimijoita siis kaivattaisiin 
mukaan, erityisesti lapsiper-
heitä, joissa ollaan vielä siellä 
aivan ”pikkulapsivaiheessa”. 
Ja siis siksi, että ristiinalaisille 
lapsiperheille voitaisiin jatkos-
sakin tarjota erilaisia toiminto-
ja ja etuja.

- Nytkin on valitettavasti 
se tilanne, että tämä perhelii-
kunta on meidän ainut jatku-
va viikoittainen toiminta, kun 
perhekahvilakin on jäänyt 
pois. Edelleen esimerkiksi 
kirppiksiä on kyllä järjestetty, 
ja sellainen on luvassa tämän 
viikon sunnuntainakin.

MLL:n perheliikunta maa-
nantaisin koulukeskuksen 
pikkusalissa klo 17.30-18.30. 
Lisätietoja perheliikunnasta ja 
muusta yhdistyksen toiminnasta: 
ristiinan.yhdistys@mll.fi  

Niko Takala

TORSTAINA  5.  SYYSKUUTA  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

Liikuntaa alle kouluikäisten perheille
MLL:n perheliikuntatoiminta haluaa yhdistää perheitä ja tarjota vapaamuotoista urheilua

Kirppis koululla sunnuntaina 
MLL:n Ristiinan yhdistys toteuttaa perinteisen syyskirp-

piksen tämän viikon sunnuntaina koulukeskuksella. 
Kirppis toimii koulun ruokalan ja sen edessä olevan aulan alu-
eella klo 11 - 14 välisenä aikana.  
Kirppisostosten lisäksi paikan päällä pääsee herkuttelemaan, 
kun kirppiksen ajan aulassa palvelee myös vanhempainyhdis-
tys Ryhti ry:n kahvio.

Kirppikseltä voi vielä loppuviikon aikana varata myynti-
pöytiä tekstiviestillä numerosta 045 638 7561. Jos haluaa tu-
kea MLL:n Ristiinan yhdistyksen toimintaa, niin kirppikselle 
voi lahjoittaa myytävää tavaraa yhdistyksen omaan pöytään. 
Mahdollisesti yli jäävät tavarat lahjoitetaan Hope Yhdessä ja 
Yhteisesti ry:lle.

MLL:n perheliikunnassa voi vaikka voimistella renkailla, kuten Lassi Rivinoja, 5, tässä tekee! 
Taustalla renkaille pyrkimässä myös Saku Savikkomaa, 3, äitinsä Jenna Savikkomaan avus-
tuksella.

Joudutaan jännäämään toisten pelejä

 RiPan naiset voittivat ”käsikirjoituksen mukaisesti” Purhan maalein 3-0. Tässä hyökkäystä 
päättämässä Milla Syrjäläinen. Kuva: Marjaana Aali


