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Kuudetta kertaa 
Närhilän metsiin noussut 
Kosmos Festival oli jo toista vuotta 
peräkkäin loppuunmyyty

Ristiinalaisseuroille tärkeä Kisakaari  
on kaupungin säästölistalla ”liipaisimella”

Nälkäpäivä-keräyksellä kerättiin varoja  
Punaisen ristin katastrofirahastoon

Ristiinan nuorisoseura sai tämän vuoden  
Mikkeli-palkinnon ansioista kulttuurin saralla
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(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina La 5.10. klo 20-00

Karaoke
Ravintola Martan

Tervetuloa laulamaan ja tanssimaan!      Vapaa pääsy!

Ristiinalaisen  
syksyn mökkiläisnumero

ilmestyy  torstaina 10.10. 
Se tarjoillaan kaikkiin talouksiin Ristiinassa ja Suomenniemellä sekä  

Ristiinan vapaa-ajan asukkaille heidän kotiosoitteisiinsa.

Varaa ilmoitustila ja toimita ilmoitusaineisto maanantaiaamuun 7.10. mennessä:
ilmoitus @ ristiinalainen.fi    (015) 33 73 560
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Palveleva, paikallinen ruokakauppa, 
  jolla on kokoaan suurempi sydän.
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 paino n.900g    Hangastenmaa

JUHA PYYN  
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porkkana, lanttu ja punajuuri.      Hangastenmaa
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(3,99/kg)
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SUNNUNTAISIN
PALVELEMME

klo 9-20
JA  PAISTAMME  TUORETTA 

LEIPÄÄ!
Kalamyynti   -   Kukkamyynti   
Omapaisto   -   Neste kaasumyynti

tarjoukset voimassa 
to-su 3-6.10.

Ristiinalainen muutti!
Uusi osoite on Brahentie 16, 52300 Ristiina.
2. kerros, entisen Osuuspankin yläpuolella. 
Käynti rakennusten välisestä katoksesta. Soita ovikelloa.
Olemme varmimmin paikan päällä ma-ke klo 9-14.
Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet pysyvät ennallaan.
Puh. (015) 3373 560        .       toimitus@ristiinalainen.fi       .       ilmoitus@ristiinalainen.fi        .       www.ristiinalainen.fi
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Jutut, tilaukset ja ilmoitukset:
Puh. (015) 3373 560
toimitus@ristiinalainen.fi
ilmoitus@ristiinalainen.fi 
www.ristiinalainen.fi

Kustantaja:  Kustannus Janari Oy
Päätoimittaja:  Niko Takala
Osoite:    Brahentie 16,  RISTIINA
Ilmestymiskertoja 2019: 50 kpl 
Sivunvalmistus  ja taitto:  Ristiinalainen
Paino:   Lehtisepät, Pieksämäki

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

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

ristiinalainen
Torstaisin ilmestyvä 
sitoutumaton paikallislehtiIS
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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  

Tämän vuoden alusta 
lähtien Ristiinan lu-
kio muuttui Mikkelin 

lukion Ristiinan toimipisteek-
si. Hallinto keskitettiin Mik-
kelin lukioon. Tavoitteena oli 
lisätä yhteistyötä kaupungin 
lukioiden välillä. Sen ajateltiin 
olevan helpompaa saman hal-
linnon alla.

Opiskelijoille yhdistymistä 
perusteltiin opiskelijan eduilla.  
Ristiinalainen nuori pystyisi 
valitsemaan isommasta kurssi-
tarjonnasta.

Yhdistymistä perusteltiin 
myös sillä, että kaupungissa 
ovat sen jälkeen saman hal-
linnon alla iso päivälukio, 
pieni päivälukio, aikuislukio 

ja Otavan opiston nettilukio.  
Neliapilassa olisi tarjolla so-
piva opinahjo kaikenlaisille 
oppijoille.

Olin myös itse mukana 
suunnittelemassa uudistusta.  
Yhteistyön lisääminen oli 
mielestäni järkevää. 

Takana väijyi kuitenkin ko-
ko ajan taka-ajatus, että ope-
raation todellinen syy ovat 
kaupungin säästöt.

Kuluvana lukuvuotena 
Ristiinassa tarjottavien kurs-
sien määrä putosi edellisvuo-
desta noin viidenneksen. Ris-
tiinan lukiolaiset opiskelevat 
puuttuvia kursseja Mikkelin 
toimipisteessä tai nettilukios-
sa. 

Tämä säästö ei kuitenkaan 
ollut tarpeeksi. Muste on eh-
tinyt tuskin kuivua yhdisty-
missopimuksista kun eri puo-
lilta on kantautunut huhuja 
ja ”varmaa tietoa” Ristiinan 
lukion siirtämisestä kokonaan 
Mikkelin lukion keskustan 
toimipisteeseen. 

Ristiinan yhtenäiskoulus-
sa ja lukiossa suuri osa ai-
neenopettajista opettaa sekä 
peruskoulussa että lukiossa. 
Lukion katoaminen aiheuttaa 
suurta vahinkoa myös perus-
koulussa. Aineenopettajille 
ei riitä enää sieltä tunteja tar-
peeksi. Sen takia on vaarana, 
että peruskoulun yläluokille 
ei saada päteviä opettajia.

Lukion lakkautumisen 
myötä Ristiina näivettyy. 
Nuoret häviävät katukuvasta.  
Lapsiperheiden yksi tärkeim-
mistä kysymyksistä asuinpaik-
kaa valittaessa on, että onko 
alueella lukio. Lukion häviämi-
nen Ristiinasta vähentää alu-
een vetovoimaa. 

Onko Mikkelillä varaa 
lopettaa hyvin toimiva lu-
kio Ristiinasta? Mitä häviää 
seuraavaksi? Pankit lähtivät. 
Aluejohtokunta on uhan alla. 
Seuraavaksi katoavat asukkaat. 
Ja he eivät välttämättä pysähdy 
Mikkelin keskustaan.

Matti Hämäläinen
rehtori

Ristiinan yhtenäiskoulu

Lukion lopettaminen näivettäisi Ristiinaa

R ehtori Matti Hä-
mäläinen esittää 
k i r j o i t u k s e s s a a n 

(Länsi-Savo 28.9.2019 ja Ris-
tiinalainen 3.10.2019) hyviä 
ja paikkansa pitäviä peruste-
luja Ristiinan lukion säilyt-
tämisen puolesta. Lukio on 
välttämätön Ristiinan ja Suo-
menniemen elinvoimaisuu-
den turvaamiseksi.

On häpeällistä, että Mik-
keli yrittää korjata huonoa 
taloudellista tilannetta lasten 
ja nuorten kustannuksella. 
Koulujen lakkautusten todel-
liset säästöt ovat tuntuvasti 
pienempiä, kuin mitä koulu-
yksikön laskennalliset kulut 
kaupungin kirjanpidossa.  

Eivät sisäiset vuokrat ja yhtei-
sen henkilökunnan kustan-
nukset häviä kaupungilta sil-
lä, että jokin laskentayksikkö 
lakkautetaan. Kustannukset 
jyvitetään uudelleen muille 
yksiköille.

Kustannukset eivät ole 
olleet ongelma silloin, kun 
on ollut kysymys päättäjien 
omista tai heitä lähellä olevien 
ihmisten asioista. Viimeisim-
män kuntaliitoksen yhteydessä 
kaupunki joutui osoittamaan 
kaikille liittyvien kuntien vi-
ran tai toimen haltijoille työ-
paikan. Määräaikaisten työn-
tekijöiden tuli saada säilyttää 
työsuhteen ehdot määräai-
kaisuuden päättymiseen asti.  

Eräälle määräaikaiselle joh-
totason viranhaltijalle tehtiin 
työsopimus, jossa määräaikai-
sen viran tuoma korkea palkka 
säilyi senkin jälkeen, kun mää-
räaikaisuus oli loppunut. Kun 
kysyin kaupungin edustajalta, 
miksi kaupunki ei ala toimiin 
asiantilan korjaamiseksi, vas-
taus oli lyhyt: ”Se aiheuttaisi 
pahaa mieltä”. Myöhemmin 
kaupungin muille johtoryh-
män jäsenille suunniteltiin 
palkankorotusta sillä perus-
teella, että yhden palkka oli 
suhteettoman korkea muihin 
verrattuna.

Puhuin edellisen valtuusto-
kauden aikana useaan kertaan, 
että kaupungin tulee tehdä lu-

ettelo niistä viroista ja toimis-
ta, jotka ovat välttämättömiä 
sen jälkeen, kun kuntaliitok-
sen jälkeinen irtisanomissuoja 
umpeutuu. Henkilökunnalla 
olisi ollut useita vuosia ai-
kaa kouluttautua ja hakeutua 
uusiin tehtäviin. Kaupungin 
edustajan vastaus oli: ”Kau-
punki haluaa olla hyvä työn-
antaja, joka ei irtisano ketään.”

Lasku näistä virheistä mak-
satetaan nyt koululaisilla ja 
terveyspalveluja tarvitsevilla 
ihmisillä. Eniten kärsivät kau-
pungin keskustaajaman ulko-
puolella asuvat.

Erkki Rantalainen
Ristiina

Ristiinan lukion lakkauttaminen olisi häpeällistä

Elämän kannel
Jos löytäisin herkimmät säveleet,
ne virittäisin kielille elämän kanteleen,
helkkyis kielet hellästi,
loihtis äänet suloisimmat,
onnen äänet ihanimmat.

Soisi soinnut tummimmatkin,
surun äänetkin syvät,
elon meren aallokot,
tyvenen rauhat hyvät.

Luimme huolestu-
neena Länsi-Savosta 
25.9.2019 kaupungin-

johtaja Timo Halosen Mikke-
lin kaupungin taloustilanteen 
selvittämiseen tarjoamista 
ratkaisuista. Erityisesti sil-
miin pisti loppukommentti 
koskien Mikkelin lukion Ris-
tiinan toimipistettä: “Myös 
lukio-opetus on muutoksen 
kourissa. Halonen pitää selvä-
nä, että Ristiinan lukio lakkaa. 
Ristiinan lukio-opetus siirtyy 
keskustaan Päämajankujalle 
ensi syksynä.”

Ristiinan yhtenäiskoulun 
neuvottelukuntana haluamme 
nostaa esiin muutaman Ristii-
nan lukio-opetusta puolusta-
van näkökulman.

Oppilaat viihtyvät meidän 
lukiossamme. Lukion omat 
perinteiset tapahtumat lisäävät 
yhteisöllisyyttä. Esimerkkeinä 
voisi mainita sisäänpotkijai-
set, Virossa Kosen lukiossa 
vierailun, vanhojen tanssit ja 
penkkarit sekä muut juhlat. 
Monissa näissä tapahtumissa 
koko yhtenäiskoulu, varhais-
kasvatuksen lapset ja Suomen-
niemen koulu ovat mukana 
tunnelmassa.

Lukio pitää yllä myös ky-
lämme vetovoimaa. Palvelu-
jen valikoima ratkaisee, kun 
kyseessä on kodin etsintä ja 
kylän asukkaana pysyminen. 
Lukio-opetus on tärkeä osa 
lasten turvallista oppimispol-
kua. Oppilaita on riittänyt ja 

monet ala- ja yläkoululaiset 
suunnittelevat jatko-opinto-
jaan nimenomaan kylän omas-
sa lukiossa. Nelosluokkalaisen 
pojan tavoite kertoo paljon: 
“On kivaa, kun meen lukioon 
ja tanssin tytön kanssa. Sitten 
alakoululaiset katsoo meitä, 
ihanku mekin on katottu nyt.”

Lukiolaisten kodeissa on 
keskusteltu mahdollisesta 
kulkemisesta Mikkeliin. Jul-
kisen liikenteen vuorot ovat 
jatkuvasti vähentyneet, ja näin 
ollen päivät venyvät helpos-
ti sekä aamusta että illasta. 
Opiskelu voi muodostua ras-
kaaksi. Lisäksi yhteisöllinen 
tunnelma katoaa ristiinalais-
ten oppilaiden hajaantuessa 
eri kursseille.

Mikkelin arvokirjassa mai-
nitaan yhtenä painopisteenä 
Hyvän elämän Mikkeli. Lu-
kio-opetuksen säilyttäminen 
Ristiinassa lisää yhteisöllisyyt-
tä. Oma lukio tekee arjesta ak-
tiivista ja se tukee koko kylän 
hyvinvointia. Paikallinen lu-
kio-opiskelu, jos mikä, toimii 
tärkeänä ajanjaksona silloin, 
kun tavoitteena on sujuva ja 
turvallinen elämä vauvasta 
ikäihmisiin.

Toivomme, että tasa-arvon 
nimissä kirjatut arvokirjan 
lauseet kaikuvat myös keskus-
taelämän ulkopuolelle!

Ristiinan yhtenäiskoulun 
neuvottelukunta

Lukio pitää osaltaan yllä Ristiinan vetovoimaa

Kun mikään ei riitä

Mikkelin kaupungin talous on kuralla, ja kriisikun-
takriteerit jolkottelevat jalaksilla, liki jo kantapäitä 
raapien. Kaikissa kaupungin hallintokunnissa on-

kin syksyn mittaan saatu vuodatta pisara jos toinenkin tus-
kanhikeä, kun on mietitty, mistä löytyisi menoleikkauksia.

Talouskurimukseen löytyy varmasti syynsä osaltaan 
kaupungin omastakin taloudenpidosta, mutta suurim-
pana rahasyöppönä on toiminut sote-palvelut. Enäähän 
sosiaali- ja terveyspalveluiden rahat eivät ole suoraan kau-
pungin omassa budjetissa, vaan Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kuntayhtymä – Essote – on hallinnolli-
sesti oma yksikkönsä, joka paitsi vastaa toiminnasta, myös 
toiminnan budjetoinnista.

Tälle vuodelle Essote on arvioiden mukaan ilmeisesti 
ylittämässä budjettinsa noin 20 miljoonalla eurolla. Tästä 
Mikkelin kaupungin osuus on selkeästi suurin, noin 15 
miljoonan luokkaa. Toisin sanoen Mikkelin kaupungin 
budjettiin on sote-palveluiden osalta tulossa tälle vuodel-
le 15 miljoonan alijäämä, kun tuollaiseen summaan ei ole 
varauduttu. Kaikkiaan sote-palveluiden vuosittainen hin-
talappu Mikkelille on noin 200 miljoonan euron paikkeilla.

No, nyt on sitten otettu järeät aseet käyttöön, ja päätet-
ty, että ”kaikki turhat palvelut” karsitaan pois, jotta välte-
tään kriisikuntastatus ja lie mitkä ikuisen kadotuksen liekit. 
Niinpä lakkautusuhan alle ovat jääneet myös Ristiinasta 
ainakin lukio sekä urheilutalo Kisakaari. Syvennymme 
ensi viikon Ristiinalaisessa tarkemmin lukion tilanteeseen, 
tuolloin siis siitä aiheesta enemmän. Jo tässä lehdessä on 
kahden henkilön sekä Yhtenäiskoulun neuvottelukunnan 
kannanotto aiheesta.

Kisakaari on päätynyt lakkautusuhan alle, koska se on 
kaupungin selvityksen mukaan vähäisellä käytöllä ja mak-
saa vielä käyttötuntia kohden paljon. Hintalapuksi on ker-
rottu noin 220 – 230 000 euroa. Josta suurin osa kerrotaan 
koostuvan sisäisestä sopimusvuokrasta (206  000 euroa). 
Vielä ei ole tullut selvyyttä siihen, että mistä tämä sisäinen 
vuokra koostuu. Eli kuinka paljon tuosta summasta on 
kaikkien kaupungin liikuntapaikkojen kesken jyvitettyä 
kulua, joka ei katoa mihinkään vaikka Kisiksen ovet sul-
jettaisiinkin, ja kuinka paljon summasta on ihan oikeasti 
Kisakaaren kuluja.

Mutta, oli siihen syynsä miksi nostin pääkirjoituksen 
alussa nuo sote-kulut esiin. Nyt nimittäin ollaan tilanteessa, 
jossa ”mikään ei riitä”. Eli vaikka lakkautettaisiin kaikki Mik-
kelin liikuntapaikat ja myös Mikkelin lukio, niin rahat eivät 
sote-palveluihin riitä. Voiko oikeasti olla niin, että sote-puo-
len kulujen myötä meidän täytyy lakkauttaa kaikki muut 
palvelumme? Eikö muualle muuttamisen luvut ja väestöen-
nusteet ole jo nykyiselläänkin ihan riittävän karut?

Tarvitsemme sen sote-uudistuksen. Heti, ja siten, että ai-
nakin erikoissairaanhoidon kuluihin saadaan joku valtakun-
nallinen jakoperiaate. Muuten Suomi tyhjenee muutamiin 
keskuksiin, joihin ei kuulu myöskään Mikkeli(n keskusta). 

Taikos kielet kanteleen,
kirkkahimman sävelen,
elon lahjan antajalle,
kaikkeuden kunniaksi.

Hilkka Honkanen 
Kirjasta Kotikontu, Isänmaa
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Valtakunnallista Vau-
van päivää vietettiin 
viime perjantaina 

27.9. Silloin kiinnitettiin huo-
mio vauvoihin – yhteiseen tu-
levaisuuteemme. Siksi päivän 
hauskana teemanakin oli Kon-
taten kohti parempaa Suomea! 
Sen lisäksi jokavuotinen Van-
hustenviikko alkaa 6.10. Tu-
levaisuuteen kurottaa tämäkin 
teema: Varaudu vanhuuteen!

Ristiinan kirkossa on en-
si sunnuntaina 6.10. klo 10 
monen sukupolven messu. 
Iso(iso)vanhemmat voivat tul-
la lasten(lasten)lasten kanssa 
samalla tutustumaan kirkon 
uuteen lastenpaikkaan, jonka 
avajaisia nyt vietetään.

Mukana messussa on Fer-
maatti-kuoro kanttori Jukka 
Stenlundin johdolla. Messu-
ryhmä tarjoaa kirkkosalis-
sa kahvit messun päätyttyä.  

Kastepuuhun ennen 
30.5.2019 kiinnitettyjä lasten 
nimikkolehtiä jaetaan messun 
jälkeen. Työikäiset seurakun-
talaiset ovat tulevanakin py-
hänä avainhenkilöitä: lopulta 
juuri he mahdollistavat pien-
ten lasten ja liikuntarajoit-
teisten vanhusten pääsemisen 
kotikirkkoon.

Seurakunta järjestää tä-
nä vuonna vanhustenviikon 
juhlan keskiviikkona 9.10. 
Mikkelissä. Tuomiokirkos-
sa on ehtoollishartaus klo 
12. Jos ikäihminen asuu 
Ristiinassa eikä pääse kum-
paankaan edellä mainittuun 
tilaisuuteen, voi vanhus-
tenviikolla pyytää ehtool-
lishetken kotiin joko sun-
nuntaiksi 6.10. tai tiistaiksi 
8.10. Kellonajasta sovitaan 
puhelimitse (P. Palm 0400-
143662).

Kaksivuotinen Lapset 
messussa -projekti on tullut 
päätökseen. Tavoitteena oli 
kehittää lapsille kodikas mes-
su, jonne on kiva tulla. Kou-
luikäisille on tarjolla tehtäviä 
ja messupassiin lapset saavat 
jokaisesta käynnistä tarran. 
Projektin aikana valmistettiin 
minikirkko-nukkekoti ja vii-
meisenä työnä oli lastenpaikka 
kirkon takaosaan. Kokemus-
asiantuntijoilta tulikin mukava 
viesti: ”Meidän lapset ainakin 
tykkäsivät kovasti leikkialu-
eesta ja ajatus kirkkoon lähte-
misestä ei ole enää niin pitkäs-
tyttävä!”.

Viime sunnuntaina vie-
tettiin Mikkelinpäivää. ”Äiti, 
onko taivaassa takkoleita?” 
kysyi esikoisemme 3-vuoti-
aana mummin haudalla. ”No 
en tiedä traktoreista, mutta 
ainakin enkeleitä siellä on.”  

Sitten poika halusi tietää, miltä 
ne näyttävät. Lasten laulussa 
lauletaan: ”Jos tahtoisit nähdä 
sä enkelin, harvinaista se täällä 
on kuitenkin.” 

Me äidit, isät ja isovanhem-
mat haluamme varjella lap-
siamme, mutta katse ja käsi ei 
aina ulotu kaikkialle. Siksi tar-
vitsemme Jumalan näkymättö-
miä enkeleitä avuksi. Kyllä me 
itsekin olemme hauraita ja var-
jelun tarpeessa. Vanha laulun 
säe päättyy sanoihin: ”Vaan 
kerran kun silmäsi sammuvi, 
hän vuoteesi vierellä oottavi.” 
Emme siis tiedä, minkä näköi-
nen oma suojelusenkelimme 
on, mutta ennemmin tai myö-
hemmin se vielä selviää.

Vauvoista vanhuksiin
Nuorisotyön viik-

koa vietetään 7.-
13.10.2019 ja viikon 

aikana nostetaan esille nuori-
sotyöntekijöiden ja järjestöjen 
tekemää arvokasta työtä nuor-
ten hyväksi.

Mikkelin kaupungin kaikki 
nuorisotalot järjestävät ikära-
jattoman, avointen ovien illan, 
jossa voi tavata alueen nuori-
sotyöntekijöitä ja etsiviä nuo-
risotyöntekijöitä.

- Tule rohkeasti kurkista-
maan, mitä avoimissa nuorten 
illoissa tapahtuu, millaista tu-
kea alueen etsivä nuorisotyö 
voi antaa ja mitä muuta on 
nuorisotyön kautta tarjolla, 
kehottaa nuorisosihteeri Mer-
vi Hotokka.

Viikon aikana myös 
XAMK:n yhteisöpedago-
giopiskelijat pitävät erilai-
sia rasteja nuorisotiloilla.  
Myös tulevat nuokkukävijät 

ovat tervetulleita avointen ovi-
en iltaan. Osa nuorisotaloista 
järjestää myös Mini-clubitoi-
mintaa iltapäivisin ja tapahtu-
mia alle 13-vuotiaille. 

Avoimet ovet Ristiinan 
nuorisotiloilla (Brahentie 53) 
pidetään ensi viikon keskiviik-
kona 9.10. klo 16-19. 

Lisätietoja Mikkelin kau-
pungin nuorisotyöstä, esimer-
kiksi Nuorisotyön yhteystie-
dot ja toimipisteiden osoitteet: 
www.po1nt.fi/mikkeli. 

Nuorisotyöllä tavoitellaan 
nuorten aktiivisen kansalai-
suuden edistämistä, sosiaa-
lista vahvistamista, nuorten 
kasvun ja itsenäistymisen tu-
kemista sekä yhdenvertaisuut-
ta, tasa-arvoa ja oikeuksien 
toteutumista. Nuorisotyö on 
kasvatustyötä, jota määrittää 
nuorisolaki.

Niko Takala

Nuokulla avoimet ovet 
ensi keskiviikkona

Ristiinan Pellosniemel-
lä sijaitseva urheilu-
talo Kisakaari on uh-

kassa joutua lakkauttamisen 
kohteeksi, kun Mikkelin kau-
punki käy tiheällä kammalla 
läpi liikuntapaikkojaan, joista 
pitäisi löytää 200  000 euron 
säästö.

- On hyvin ikävää olla siinä 
tilanteessa, että liikuntapaik-
koja pitää esittää suljettaviksi. 
Paljon mieluummin soisi, että 
kuntalaisille olisi monipuoli-
sesti liikkumisen mahdollista-
via paikkoja lähellä ja helposti 
saavutettavissa, harmittelee 
kaupungin vs. liikunta- ja nuo-
risojohtaja Tarja Sinioja.

Hänen mukaansa kaupun-
ginvaltuuston hyväksymässä 
palvelusuunnitelmassa vel-
voitetaan, että vuonna 2020 
liikuntapaikkoja on vähennet-
tävä 60 000 eurolla ja edel-
leen ”tehostettava muiden 
toimintakatteeltaan kalliiden 
liikuntapaikkojen toimintaa 
joko tehostamalla tai toiminta 
lopettamalla 200 000 eurolla.”

- Tämän 200  000 euron 
säästö on todella vaikeaa, käy-
tännössä mahdotonta, ilman 
jonkin toimipisteen lakkaut-
tamista, Sinioja ynnää ja ker-
too, että ensi vuoden osalta 
200 000 euron säästö esitetään 
saavutettavaksi pääosin Ru-
neberginaukion urheilutalon 

lakkauttamisella – josta on jo 
aikaisempi päätös – ja Rahulan 
liikuntasalin lakkauttamisella 
sekä eräillä kustannusvaiku-
tuksiltaan pienillä ulkoliikun-
tapaikkojen hoidon lopetta-
misilla.

Tuossa hintaluokassa Mik-
kelin liikuntapaikoista ovat 
kuplahalli (214  000 € netto), 
Hauki-Halli (151 000 €), Kisa-
kaari (214 000 €), Saimaa Sta-
diumi   (297  000 €) ja Kamp-
pailuinstituutti (151  000 €). 
Hänninkentän kustannukset 
ilman palkkakuluja on noin 
60  000 € ja Urheilupuiston 
107 000 €. Kisakaaren kustan-
nukset muodostuvat pääosin 
sisäisestä sopimusvuokrasta 
(206  000 €) ja siivouksesta 
(14 400 €). Tuotto-odotus on 
16 700 €/vuosi.

- Näitä yllä mainittuja koh-
teita kalliimpia, miljoonan 
molemmin puolin, ovat Ran-
takeitaan ja Naisvuoren ui-
mahallit sekä jäähallit. Minkä 
tahansa näistä lakkauttaminen 
tuntuu mahdottomalta. Niin-
pä ollaan siinä tilanteessa, että 
jos 200 000 euroa on säästettä-
vä, on etsittävä ”vähiten mah-
dotonta” vaihtoehtoa, Sinioja 
kuvailee.

Kisakaari on liikunta- ja 
nuorisojohtajan mukaan tilas-
tojen valossa yllä mainituista 
kohteista vähimmällä käytöllä 

ja sen käyttökulut ovat vara-
uksiin nähden kalleimmat, ja 
näistä syistä se on lisätty lak-
kautusharkintalistalle. Myös-
kin hyvin todennäköinen suu-
ri rakennuksen korjausvelka 
vaikuttaa.

Sinioja toisaalta muistut-
taa, että käyttötilastossa ei näy 
Kisakaaren kuntosalin käyttö. 

Kuntosalilla on noin 100 ”avai-
menhaltijaa” eli vuosimaksun 
maksajaa, jotka käyttävät kun-
tosalia omaan tahtiinsa ilman 
varauksia. 

- Kisakaaren sali on pal-
vellut – ja toivottavasti jat-
kossakin palvelee – erityisen 
hyvin ”karkeampia” sisälajeja, 
elämää nähnyt sali ei ole mok-

siskaan pienistä pallonkopsa-
uksista. Myös tanssiväki on 
ottanut Kisakaaren talvitanssit 
omakseen. Aukkohan palve-
luverkkoon jää, jos Kisakaari 
lakkaa.

- Vaikeata siis on esittää 
liikuntapaikkoja lakkautuslis-
talle, ja varmasti yhtä vaike-
aa on lakkautuksista päättää. 

Erilaiset vaihtoehdot ovat nyt 
kullanarvoisia, Sinioja tuumaa.

Niko Takala

Kisakaarta uhkaa lakkauttaminen
Kaupungin antamien tietojen mukaan käyttökulut yli 200 000 euroa vuodessa – 
enimmäkseen sisäisiä vuokria

Urheilutalo Kisakaari on parhaat päivänsä nähnyt, mutta se on edelleen elintärkeä ristiinalaisille urheiluseuroille. Esimerkiksi 
jalkapalloseura Ristiinan Pallon suurin osa talviharjoittelua tapahtuu Kisakaaressa. Myös vuosien tauon jälkeen Ristiinassa 
elpynyt Ristiinan Urheilijoiden salibandyn kilpailutoiminta tarvitsee Kisakaarta.
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Kyllä se koulunkäynti 
on muuttunut ajan 
saatossa, ihmetteli 

moni vanhempi ja isovanhem-
pi viime perjantaina vierailles-
saan Koulun ja kodin päivässä 
Ristiinan alakoulussa. Oppilai-
den huoltajat ja muut tärkeät 
aikuiset olivat koko päivän 
ajan tervetulleita kiertelemään 
luokissa, toimimaan apukäsinä 
oppitunneilla sekä kahvitte-
lemaan opettajien taukotilas-
sa. Kahvihuoneessa sai myös 
askarrella kehukukkia, joihin 
kirjoitettiin lapsen parhaita 
puolia.

2A-luokassa opeteltiin aa-
mupäivällä ympäristöoppia 
maistelemalla erilaisia juu-
reksia ja vihanneksia opettaja 
Minna-Elina Kirvesniemen 
johdolla. Luokassa kävi kova 
vilinä, sillä oppilaiden lisäksi 
paikalla oli samanaikaises-
ti jopa yhdeksän vierailijaa.  

Kirvesniemi kertoi, että eräs-
kin isoäiti oli soitettu paikalle 
kesken päivän, kun kakkos-
luokkalainen oli hoksannut 
unohtaneensa kutsua mum-
mon.

Kirvesniemi epäili Ko-
din ja koulun päivän suosion 
selittyvän sekä huoltajien 
omalla kiinnostuksella että 
sillä, kuinka tärkeää pienille 
oppilaille oli nähdä aikuis-
ten joukossa oma läheisensä. 
Samaa mieltä oli myös 2A-
luokan vanhempiin lukeutuva 
Salla Husu, joka oli tuonut 
2,5-vuotiaan Joona-poikansa 
tutustumaan isoveli Justuk-
sen koulupäivään.

— Justus tahtoi, että tul-
laan, sanoi Husu. — Ja mus-
ta on kiva käydä aina välillä 
moikkaamassa lasta, sen kave-
reita ja opettajia.

Husu ja Kirvesniemi olivat 
yhtä mieltä siitä, että yhtey-
denpito koulun ja kodin vä-
lillä sujuu tehokkaasti sähköi-
sessä Wilma-palvelussa, jossa 
huoltajat voivat myös tarkas-
tella oppilaan lukujärjestystä 
ja tuntimerkintöjä.

— Tämä on nyt toinen 
vuosi, kun työskentelen tä-
män luokan kanssa, niin aika 
hyvin ollaan jo opittu tunte-
maan toisemme ja yhteistyö 
sujuu kaikkien kanssa, Kirves-
niemi kuvailee.

Mukana myös Ryhti

Vuosittain järjestettävän Kou-
lun ja kodin päivän tavoitteena 
on tehdä koulun arki ja hen-
kilökunta tutuiksi oppilaiden 
kotiväelle. Teemapäivän jär-
jestämisessä on mukana myös 
vanhempainyhdistys Ryhti, jo-
ka näkyy koulun arjessa muun 
muassa järjestämällä erilaisia 
tapahtumia ja avustamalla 
luokkaretkiä ja stipendipalkit-
semisia.

Kirvesniemi ja Husu eivät 
itse ole mukana Ryhdin toi-
minnassa, mutta myös Husul-
le Ryhdin toiminta on tuttua 
vanhempainiltojen ja Koulun 
ja kodin päivän kahvihuone-
keskustelujen ansiosta. Tois-
taiseksi vuorotyö ja Joona-poi-
ka pitävät Husun kiireisenä, 
mutta on mahdollista, että jo-
nain päivänä hän osallistuisi 
itsekin Ryhdin toimintaan.

— Mun mielestä se on kui-
tenkin ihan kiva ja hyvä juttu, 
enkä poissulje, ettenkö joskus 
myöhemmin olisi mukana sii-
nä.

Lotta Tuominen

K uvittele, että asut Ba-
hamasaarilla ja kotisi 
on juuri tuhoutunut 

Dorian-nimisen trooppisen 
hirmumyrskyn temmattua sen 
mukaansa. Tarvitset kipeästi 
puhdasta vettä, ruokaa ja ka-
ton pääsi päälle, mutta niin 

tarvitsee 60 000 kohtalontove-
risiakin.

Loppuuko mielikuvitus kes-
ken? Siinä tapauksessa kuvitte-
le, että kotisi – siis se, jossa asut 
täällä Suomessa – syttyy tuleen 
ja palaa maan tasalle. Mukana 
menee koko omaisuutesi.

Viime viikon loppupuo-
lella koko maassa kerättiin 
varoja Suomen Punaisen Ris-
tin katastrofirahastoon, jonka 
tarkoitus on tukea kriisitilan-
teeseen ajautuneita ihmisiä 
ulkomailla ja kotimaassa. Juuri 
nyt apua lähetetään muun mu-

assa Dorian-myrskyn uhreille 
Bahamasaarille sekä eräälle 
syyrialaiselle pakolaisleirille, 
jossa toimii Punaisen Ristin 
kenttäsairaala.

Myös Ristiinan ja Suo-
menniemen ruokakauppojen 
eteishalleissa seisoi punaisiin 
liiveihin sonnustautuneita 
lipaskerääjiä koko kolmipäi-
väisen Nälkäpäivä-kampanjan 
ajan torstaista lauantaihin. 
Noin 30 vapaaehtoisen jouk-
koon lukeutui myös Henna 
Tirkkonen, 18, joka vietti Ris-
tiinan S-Marketin edessä kaksi 
tuntia torstai-iltapäivästään. 
Kaulassa Tirkkosella heilui 
partiohuivi.

– Päädyin lipaskerääjäksi 
lippukuntani kautta. Ajattelin 
etukäteen, ettei varmaan tule 
hirveästi lahjoituksia ja ihmi-
set olisivat epämukavia, mutta 
kaikki olikin päinvastoin.

Tirkkosen mielestä rahan-
keruu oli leppoisa tapa tehdä 
hyvää, sillä lippaan heiluttelun 
lomassa ehti myös rupatella 

ja vaihtaa kuulumisia kave-
rin kanssa. Partiolippukunta 
Yöveden Waeltajien lisäksi 
kerääjinä toimivat Ristiinan 
palokuntanaiset, yksittäiset 
vapaaehtoiset sekä tietenkin 
SPR:n Ristiinan ja Suomen-
niemen osaston jäsenet.

Tukea tavarana tai 
henkilöapuna

Kolikoita tipahteli lippaaseen 
tasaista tahtia koko iltapäivän 
ajan – eräs ohikulkija kertoi 
lahjoittavansa jo kolmatta ker-
taa samana päivänä. Lauantai-
iltaan mennessä Ristiinassa ja 
Suomenniemellä oli saatu ka-
saan yli 2600 euron potti.

– Keräystulos on ollut 
3000 euron kantturoissa joka 
vuosi, kertoi ennen Tirkkosta 
keräysvuorossa ollut Erkki 
Äijäläinen, SPR:n Ristiinan 
ja Suomenniemen osaston pu-
heenjohtaja.

– Jonain huippuvuonna 
tuli yli 4000 euroa, ja silloin 
kun oli tsunamikeräys vuonna 

2004, kerättiin 5500 euroa. 
Silloin keräys kestikin pidem-
pään.

Nälkäpäiväkeräyksen tuot-
to ei ole koskaan korvamer-
kittyä, vaan se päätyy apua 
tarvitseville aina katastrofira-
haston kautta. Katastrofira-
hastosta jaettavia lahjoituksia 
taas ei koskaan myönnetä 
rahana vaan tavarana tai hen-
kilöapuna. Koti-Suomessa 
apua tarvitsevat saavat yleensä 
osto-oikeustodistuksen, joka 
käy vaikkapa ruokakauppaan. 
Yksittäisen osaston kertalah-
joitus voi olla suurimmillaan 
2000 euroa, joka tulee tarpee-
seen viranomaisten taholta 
saatavaa apua odottaessa, sa-
noi Äijäläinen.

– Suomessa merkittävin 
kohde ovat perheet, joilta on 
palanut talo. Siinä on silloin 
mennyt kaikki.

Lotta Tuominen

Tuulikaapissa tekemässä hyvää
Nälkäpäivä-kampanjalla kerätään rahaa katastrofirahastoon

Tänä vuonna Nälkäpäivä-keräykseen lahjoittaminen onnistui myös MobilePay-sovelluksella. 
Henna Tirkkonen (vas.) opasti Leena Pasasta sovelluksen käytössä.

Mummokin kutsuttiin mukaan
Kodin ja koulun päivä syventää yhteistyötä huoltajien ja koulun välillä

 2,5-vuotias Joona Hämä-
läinen tahtoi pysyä Justus-
veljen perässä koulun kiipei-
lyseinällä. Onneksi apuna 
oli äiti Salla Husu! Kodin ja 
koulun päivänä perjantaina 
kotiväki oli tervetullut seu-
raamaan koulunkäyntiä.
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M ikkelin hyvinvoin-
nin ja osallisuu-
den lautakunta 

päätti viime viikon kokoukses-
saan myöntää tämän vuotisen 
Mikkeli-palkinnon Ristiinan 
nuorisoseuralle. Palkintosum-
ma on 2000 euroa. Palkinto 
luovutettiin lautakunnan pu-
heenjohtaja Jatta Juholan 
toimesta Mikkeli-seuran jär-
jestämässä Mikkelinpäivän ta-
pahtumassa su 29.9. Elomaan 
talolla.

Vuonna 1910 perustetun 
Ristiinan nuorisoseura ry:n 
vuosiin mahtuu monta me-
nestystarinaa. Seuran pääak-
tiviteetti on kesäteatteri, jota 
se pyörittää Tuuva-teatteri 
–nimen alla. Tuuva-teatteri 
kokoaa yhteisen produktion 
äärelle Linnankorvan näyt-
tämölle niin harrastajia kuin 
luovien alojen ammattilaisia-
kin. Myös alueellinen yhteis-
työ on kukoistanut; vuoden 
2017 Tukkijoella –musikaali 
rakentui yhdessä Pertunmaan 
ja Suomenniemen nuorisoseu-
rojen kanssa. Eikä vähäisenä 
ansiona voi pitää myöskään 
kesäteatteripuitteiden aktiivis-
ta parantamista; Linnankor-
van näyttämö valmistui 1992, 
katettu uusi katsomo 2015 ja 
2016 näyttämön taakse näyt-
telijöiden sosiaaliset tilat.

Ohjelmistossa on vuosien 
varrella uskallettu tehdä roh-
keitakin valintoja perinteisem-
pien kesäteatteriesitysten jou-
kossa. Viimeisimpänä nähtiin 
nuorisoseuran puheenjohtaja 
Tanja Puustinen-Kiljusen 
käsikirjoittama ja Kössi Kan-
non ohjaama Elias, rakastettuni 
–kantaesitys menneenä kesänä. 
Lisäksi seura järjestää vierailu-
esityksiä pitääkseen esittävää 
taidetta Ristiinassa yllä. Aktii-
visen esitystoiminnan ohessa 
seura järjestää lasten ja nuorten 
teatterikerhotoimintaa.

Suomen Nuorisoseurat 
nimesi Ristiinan seuran Vuo-
den Nuorisoseuraksi vuon-
na 2017. Kunnian-osoitus 
on korkein, jonka seura voi 
nuorisoseuraliikkeessä saada. 
Tunnustuksen saajaksi valittu 
yli satavuotias Ristiinan nuo-
risoseura vakuutti hallituksen 
toiminnan kehittämisellä ja 
yhteistyöllä. Vuoden nuoriso-
seura valitaan toiminnan laa-
dun ja laajuuden perusteella 
kiinnittäen huomiota erityi-
sesti lapsiin ja nuoriin. Kuluva-
na syksynä Ristiinan nuoriso-
seura kisasi Nuorisoseurojen, 
Ylioppilasteatteriliiton, Sivis-
tysliitto Kansa-laisfoorumin 
ja Suomen Harrastajateatteri-
liiton järjestämän Improliigan 
finaalissa Teatterilaivalla.

Kaupunkia tunnetuksi 
kulttuurin avulla

Mikkeli –palkinnon perustee-
na on aktiivinen toiminta jol-
lakin taiteen alalla, saavutettu 
erinomainen taso tai taiteel-
lisella toiminnalla kaupungil-
le tuotettu valtakunnallinen 
julkisuus. Saajan edellytetään 
tehneen kaupunkia tunnetuksi 
kulttuurin avulla tai toimineen 
merkittävällä tavalla kaupun-
gin kulttuurielämän hyväksi. 
Mikkeli -palkintoa on myön-
netty vuodesta 1981 alkaen, 
nyt myönnetty palkinto on jär-
jestyksessään 39:s.

- Tämä tunnustus tuntui to-
della hyvältä, tietenkin. Kyllä 
tuli itse herkistyttyä kyyneliin 
kun sain puhelimitse tiedon 

palkinnosta, toteaa Ristiinan 
nuorisoseuran puheenjohtaja 
Tanja Puustinen-Kiljunen.

- Itse näen että palkinto on 
tunnustus sekä edellisvuosi-
en työstä että varmaan myös 
tämän vuoden [Elias, rakas-
tettuni –näytelmän] hyvästä 
menestyksestä, hän summaa.

Seuran varapuheenjohtaja 
Jarmo Koivumäki jatkaa, että 
erityisen mukavaa palkinnon 
saamisessa on se, että nyt huo-
mioitiin ryhmä täältä vähän 
sivummasta.

- Toivottavasti tämä muis-
tuttaa ja rohkaisee muuallakin, 
että kulttuuria voi tehdä myös 
muualla kuin kaupunkien kes-
kustojen alueella, Koivumäki 
painottaa.

Niko Takala

UPM Pelloksen teh-
taat lahjoittivat vii-
me viikolla Ristiinan 

päiväkodin kaikille ryhmille 
heijastinliivit. Turvallisuutta 
edistävä teko sopi hyvin omis-
sa toiminnoissaankin viime 
vuosina aktiivisesti turvalli-
suuteen panostaneen yhtiön 
pirtaan.

- Voimakkaasti on panos-
tettu työntekijöidemme tur-
vallisuuteen niin töissä kuin 
myös vapaa-ajalla. Tämä hei-
jastinliivien lahjoittaminen 
päiväkodille osui hyvin meille. 
Heijastinliivejä jaettiin myös 
tehtaalla, kun kaikki työnteki-
jät perheenjäsenineen saivat 
sellaiset, kertovat päiväkodilla 
liivejä luovuttamassa olleet 

UPM Pelloksen tehtaiden 
turvallisuus- ja ympäristö-
päällikkö Lauri Pöntinen ja 
työsuojeluasiantuntija Petri 
Tikkanen. 

- Kyllä sen nyt pimenevissä 
illoissa on itsekin huomannut 
auton ratin takana, että hei-
jastin on todella tarpeellinen 
väline. Ja hyvin halpa henkiva-
kuutus, Pöntinen muistuttaa.

Myös saajapuoli otti luon-
nollisesti heijastinliivit ilolla 
vastaan.

- Nämä ovat aina tarpeelli-
sia, varsinkin nyt kun alkaa ol-
la vuoden pimein vaihe. Myös 
siinä mielessä lahjoitus osui 
hyvään saumaan, että meidän 
edelliset heijastinliivit alkoivat 
ollakin jo rispaantuneita, kiit-

telee päiväkodin johtaja Jaana 
Vartiainen.

Vartiainen kertoo, että hei-
jastinliivejä saatiin päiväko-
dille useissa eri väreissä, jotta 
kullekin tuvalle (päiväkotiryh-
mille) on omat värinsä, joka 
taas helpottaa ohjaajien työtä 
esimerkiksi ulkoiltaessa.

Lapsia Ristiinan päiväko-
dilla on tällä hetkellä varsin 
runsaasti. Esikouluryhmät 
mukaan lukien lapsia on noin 
140, ja jos mukaan ynnätään 
perhepäivähoidon ja Suomen-
niemen alueen lapset, niin 
luku nousee 180 henkilöön. 
Työntekijöitä varhaiskasva-
tuksessa on reilut 40.

Niko Takala

Turvallisuutta päiväkodille(kin)

UPM Pelloksen tehtaat lahjoitti Ristiinan päiväkodille heijastinliivit. Liivejä olivat luovutta-
massa työsuojeluasiantuntija Petri Tikkanen (vas.) ja turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Lauri 
Pöntinen (oik.). Päiväkodilta lahjoitusta ottivat vastaan Kirjavan tuvan varhaiskasvatuksen 
opettaja Jesse Saalasti, Kirjavan tuvan lapset Jemina Ahvenainen ja Saku Savikkomaa sekä 
päiväkodin johtaja Jaana Vartiainen ja vastaava varhaiskasvatusopettaja Mira Niemeläinen.

Ristiinan nuorisoseuralle myönnettiin viime viikolla tämän 
vuoden Mikkeli –palkinto. Tunnustus myönnetään ansioista 
kulttuurin saralla. Tänä vuonna Ristiinan kesäteatterissa kan-
ta-esitettiin menestykseksi osoittautunut Elias, rakastettuni. 
Arkistokuva / Niko Takala

Ensi kesänä 
musiikkinäytelmä 
Suklaasydän

Vaikka tällä hetkellä ei kelit kovin kesäisiltä vaikuta, 
niin kesäteatterin osalta ensi kesän suunnittelu on 
jo pitkällä. Ristiinan kesäteatterissa nähdään ensi 

kesänä musiikkinäytelmä Suklaasydän. Myös esityksen 
ohjaaja on varmistunut, kun Hurissalon teatterin moni-
toimimies Ismo Kotro heiluttaa näytelmän tahtipuikkoa. 
Musiikkinäytelmä osuu myös nuorisoseuran juhlavuo-
teen, kun ensi vuonna vietetään seuran 110-vuotisjuhlaa. 
Kesäteatterin lisäksi ensi keväänä nähdään sisäteatterissa 
koulukeskuksella seuran oman työnä syntyvä Loma. 

- Tekijöitähän sitä harrastajapuolella tarvittaisiin 
lisää mukaan. Näyttelijöitäkin, mutta tietenkin aina on 
myös muita tehtäviä, meillä esimerkiksi lipunmyynnistä 
makkaranpaistoon ja muuhun talkootyöhön. Ja seuran 
hallinnossa tarvitaan niin ikään talkoohenkeä ja tekijöitä, 
kertoo Ristiinan nuorisoseuran varapuheenjohtaja Jarmo 
Koivumäki.

Niin ikään lastenteatterin puolella tapahtuu. Tällä 
hetkellä lastenteatterissa on mukana 12 henkilöä, ja lisää 
mahtuu mukaan.

- Viime viikonloppuna meillä oli lasten teatteriryhmän 
kokoontuminen leirin merkeissä Suomenniemen nuoriso-
seuran talolla. Nyt jatketaan sitten maanantaisin klo 14.30 
– 16.00 koulukeskuksen Setälä-salissa. Uusia harrastajia 
otetaan mieluusti mukaan, Koivumäki sanoo.

Lasten teatteriryhmää ohjaa tällä hetkellä Sanni Antin-
niemi Pertunmaalta. Koivumäki on mukana apukäsinä, 
ja avustaa etenkin ensi kesäkuuksi Linnankorvan näyttä-
mölle valmistuvan näytelmän käytännön asioiden, kuten 
lavastuksen ja puvustuksen, kanssa.

Ja myös konkreettisesti tapahtuu parhaillaan. Linnan-
korvan näyttämöllä purettiin näyttämön ”lava-alueella” 
ollut vanha hirsirakennus, ja sitä kootaan parhaillaan ylä-
tasanteelle, lähemmäs muita alueen vanhoja rakennuksia.

- Joissain näytelmissä – kuten toissa vuoden Tukkijo-
ella – tämä on istunut mukaan ihan hyvin, mutta useim-
miten se on ollut vähän ongelmallinen. Hienoa että nyt 
saatiin kaupungin toimesta luvat siirtää tämä tähän. Ja 
hienoa kun aluetta on myös raivattu, tästä saadaan ihan 
erinäköinen ja esimerkiksi noita rakennuksia esiin, Koivu-
mäki iloitsee.

Hän kiittelee myös Ristiina-seuraa hyvästä yhteistyöstä 
Linnankorvan alueen hallintaan ja kehittämiseen liittyen.

Niko Takala

Vuoden Mikkeli-palkinto Ristiinan nuorisoseuralle

Nuorisoseuran varapuheenjohtaja Jarmo Koivumäki kertoo, 
että seurassa tapahtuu ympäri vuoden. Parhaillaan Linnan-
korvan näyttämöalueellakin työskennellään, kun vanha hirsi-
rakennus siirretään alhaalta montusta ylätasanteelle.
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Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet hoitajat
Lähihoitaja Anne Tuukkanen 040 559 0376
Lähihoitaja Arja Haurinen      050 340 1222

.  Jalkahoitoa     .  Myös koti- ja laitoskäynnit   

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

w
.ja

lk
ah
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to

.n
et

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

Kitereentie 11
52300 Ristiina
(015) 455 333

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

0500	293967	
0500	948604

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

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

Vuokraus palvelut:
• Perävaunut
• Venetrailerit
• Hakkuri
• Tekstiilipesuri

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

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

RISTIINAN 
KUKKA

015 455 440

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

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

.  Vikadiagnosoinnit monimerkkitesterillä
Valtuutettu huolto: 

Mercury, Mercruiser, Mariner, 
Husqvarna, Jonsered

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

PARTURI-
KAMPAAMO

Merja 

  Marjava

Brahentie 42 (Vossikan seinänaapuri)

015 455 022

Tervetuloa!

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

RISTIINAN 
FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS

Brahentie 10
Ristiina
ma-pe 9-16

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

Ristiinan
Parturi-
kampaamo

H A I R  B Y  J E N N I

Muutamme uusiin tiloihin!

1.9.2017 alkaen meidät löytää
uudella ilmeellä osoitteesta

Brahentie 16. Kesän palvelemme
normaalisti Mäkitiellä!

Jenni & Henna

ristiinanparturikampaamo.com        
015 455 882

Brahentie 16
015 455 882
Auki sop. mukaan

PESULA ja SIIVOUS

MATKAHUOLTOASIAMIES

VILLI APILA
040 7074 107

040 620 8783
Brahentie 52
Ma-pe 9-17

Autokorjaamo- 
maalaamo

MARKKU HEIKKILÄ
• Huollot 

• Moottori- ja peltikorjaukset 
• Ruostevaurioiden korjaukset 

• Hiekkapuhallus Maalaus 
• Rengastyöt  Myös raskaskalusto

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

ASIANAJOTOIMISTO
KUUKKA & TIAINEN OY

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

Tavattavissa Ristiinassa
Puh. 050 375 3118

markku.toukkari@kuukka-tiainen.fi

Saila Valkonen
lähihoitaja/koulutettu hieroja 

palvelusetelituottaja
Brahentie 42, Ristiina 

p. 040 561 3104

ALANGON
autokorityö

 Ristiina  ja Mäntyharju                www.autokorityo.fi   

Jani Alanko                     
040 732 6788

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

Ristiina Brahentie 34 
044 7373 551

Mikkeli Vuorikatu 11 
0400 507 623

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

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.

Brahentie 52
Ristiina
0500 458 388

Avoinna:
Ti- to 9-17
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Eläkeliiton vapaaehtoiset 
eli Apuset  porinatuokio 
ma 7.10. klo 13.00 Ravin-
tola Saimaassa. Ulkoilu ja 
pilvibongailu vaarinsaa-
relaisten kanssa alkaa klo 
14.30. Tervetuloa mukaan!

EL-ton Ristiinan yhd. Läh-
detään joukolla keväiseen 
Pärnyyn Kylpylä VIikinkiin   
19.4.-25.4.2020 Kantamat-
kojen Bussi mukana koko 
matkan. HUOM: Uuden 
puolen isommat huoneet 
varattu. Kysy lisää ja ilmoit-
taudu ajoissa. Tellervo 
0500651772

Ristiinan Rinkka. Kaikille 
avoin yhteinen sauvakä-
vely ma 7.10. Kokoon-
numme urheilualueen 
huoltorakennuksen luona 
klo 10.00. Lämmitellään 
kuntoportaissa, kävellään 
ja kuntoillaan myös kunto-
laitteilla. Tervetuloa ulkoile-
maan yhdessä.

Himalanpohjan maa-ja 
kotitalousseura Yhteinen 
keittolounas seurojentalo 
Koivulassa Himalansaa-
rella perjantaina 11.10. klo 
12-14 Tervetuloa myös ei 
jäsenet.

Palokuntanaiset! Kipinä/
kokous asemalla ma 7.10. 
klo 18. Palkintoja Naami-
aisten arpajaisiin mukaan. 
Tuote-esitelyä ! Tervetuloa!

Ristiinan kameraseuran 
tapaaminen   ma 7.10. klo 
17:30 Wanha Vossikka. Ter-
vetuloa!

Ristiinan Läntinen Maa- ja 
Kotitalousseura järjestää 
retken Repoveden kansal-
lispuistoon la 5.10. Kokoon-
tuminen klo 9 Kylätalo 
LännenTuvalle. Toivomme 
osallistujien ottavan omat 
kahvit ym. mukaan, seura 
tarjoaa makkarat. Kimppa-
kyyti. Lisätiedot Kirsi Olk-
konen 040  834 3826 (sää-
varaus)

r av i n t o l at

m y y tävä n ä

s e u r a k u n ta

k o k o u k s i a

k i i to k s e t

s e u r at  t o i m i vat

ta pa h t u m i a

m e r k k i pä i vät

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 3.10. Floridanleike  L 
Kasvis-sienirisotto L,G,M,   Hernekeitto  L,G  

Pe 4.10. Juustoinen leike  L     
Kasvisgratiini   L,   Makkarakeitto   L,G,M

La   5.10.   Suljettu  
Su 6.10.  Saaran porsaanleike  L 

Jauhelihapasta  L,   Parsakaalikeitto  L,G   
Ma 7.10. Wieninleike   L 

Värikäs pastavuoka   L ,   Makkarakeitto   L,G,M    
Ti 8.10. Jauhelihapyörykät  L,G  

Lohi-riisipaistos   L,G,  Kasvissosekeitto   L,G    
Ke 9.10. Talonpojanleike   L 

Italianpata   L,G,   Kukkakaalikeitto   
To 10.10. Auraleike  L 

Kanarisotto  L,G,     Bataattisosekeitto   L,G 

Seurat toimivat -palstalla 
julkaistaan maksuttomasti 

seurojen 
ja yhdistysten sisäisistä 
tapahtumista kertovia 

tiedotuksia. 
Ei kuitenkaan kaupallisia eikä 

vuosikokousilmoituksia.

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla 
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
La 5.10. klo 9.30-12.30 Lastentupa srk-keskuksessa 4v. 
täyttäneille. Mukaan eväät, sisätossut ja ulkoiluvarustus. 
Maksuton, ei ennakkoilm.
Su 6.10. klo 10 Messu kirkossa.  
P. Palm, Stenlund, Fermaatti, messuryhmä. 
Lastenpaikan avajaiset, ennen 30.5. kiinn. kastepuun 
lehtien palautus. Kahvit
Ma 7.10. klo 13 Löytö-Vitsiälän lähetyspiiri  
Liukkosella, Parikanniementie 99
Ti 8.10. klo 18 Rukousilta Ristiinan puolesta  
srk-keskuksessa. Syrjäläiset 
Ke 9.10. klo 12 Pellosniemen lähetyspiiri  
Oinosella, Pellosniementie 139
To 10.10. klo 10 Naiset koolla srk-keskuksessa
To 10.10. klo 14.30 Hartaus Vaarinsaaressa, 
Tuderuksentie 2

Jos haluat ehtoollishetken kotiisi su 6.10. tai ti 8.10., 
ota yhteys 0400 143 662

Kyyti Vanhustenviikon juhlaan ke 9.10.  
Lähtö kirkon pihasta klo 11.15, meno-paluu 5€ 

Ilta teille kahdelle Puolison kanssa yhteistä aikaa  
to 17.10. klo 17.30-19.30? Srk tarjoaa lastenhoidon  
1 v. täyttäneille srk-keskuksessa.  
Ilm. nettisivullamme 10.–15.10. Tied. 0400 143 242

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  7.10. - 13 .10.

Päivittäin herkullinen salaatti buffet 6.50 €
Ark. klo 10.30-15  keittol. 7.40€ koko lounas 8.50€
!! Eläkel. ja opisk. 7,50€    -  Joka 10. lounas on ilmainen
La-su  lounas klo 11-16  8€/10€

Meillä käy palveluseteli!
Avoinna: ma-to 6-21, pe 6-22,  la 8-21, su 9-21

Ma Makkarakeitto l,g, Kala-pekonigratiini l,g, Lihapullalasagne l. 
Keitetyt perunat, kruunuvihannekset. Marjakiisseli

Ti Kalakeitto l,g, Broileria kasviskastikkeessa l,g, Kaalilaatikko m,g. 
Keitetyt perunat, riisi, kukkakaali. Omenakiisseli

Ke  Katkarapu-herkkusienikeitto l,g, Jauhelihakastike l,g, Saksalainen 
pyttipannu l,g. Keitetyt perunat, pasta, porkkana-parsakaali. 
Hedelmäkiisseli

To Hernekeitto l,g, Sinappinen uunimakkara l,g, Silakkapihvit,  
tar-tarkastike l. Muussi, baby porkkanat. Vadelmakiisseli

Pe Kukkakaalisosekeitto l,g, Kebablaatikko l,g, Smetanahärkä l,g. 
Keitetyt perunat, vihannesmix. Mansikka-raparperikiisseli 

La  Parsakeitto l,g, Hawaijin leike l, Sitruunaiset broilerin  
paistikkaat l,g. Keitetyt perunat, riisi, vihannekset. 
Sekamarjakiisseli

Su  Tomaattikeitto l,g,  Appelsiinibroileri l,g, Uunipossu 
sinappikastikkeella l,g. Kermaperunat, riisi, uunikasvikset. Kiisseli

Pettilän osakaskunnan vuosikokous  
pidetään tiistaina 22.10.2019 klo 18.00  

Aimo Kontisella (Pettiläntie 206).  
Käsitellään vuosikokousasiat.  

Tervetuloa!   Hoitokunta

Aina vaan nuoremmat täyttävät 50 vee, 
joten on juhlan aika.

50-vuotis syntymäpäiväjuhlani 
pidetään Huvi – ja tanssikeskus Metsälinnassa 
(Kitereentie 13, 52300 Ristiina) la 2.11. klo 15.

Vastaukset osallistumisestasi juhliin 17.10. mennessä 
joko sähköpostilla tikkanen.p@gmail.com tai 

tekstiviestillä 040-7057138. Tervetuloa.
Petri Tikkanen

Palvelupäivät
Ti 8.10. Brahentie 10 B:ssä

11.00  Ruokailu
12.00  Kahvila-Ravintola Saimaa ja  

Ravintola Martta esittelee ateriapalvelua
12.30  Jumppa
13.00  Huumoria elämään liikkeen ja  

aivopähkinöiden avulla
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! 

Kiittää

 
Teitä kaikkia, 
jotka osallistuitte  
Operaatio Nälkäpäivään 
26.-28.09. 2019

Suomen Punaisen Ristin
Ristiinan osasto

www.redcross.fipe 4.10. Ristiinan tori klo 17-18 
la 5.10. S-niemen tori klo 12-13

Kangasniemen peruna 
0400 239 548

PUOLUKOITA, 
karpaloita, Lapin hillaa, 

omenoita ym.

Ristiinan yhtenäis-
koulun JOPO-luokan 
kaksivuotinen, EU:n 

Erasmus+ -ohjelman rahoit-
tama taideprojekti on tullut 
päätökseen. Kahden vuoden 
aikana Suomessa ja maailmal-
la luodut taideteokset ovat 
nähtävissä pääkirjaston Mik-
keli-salissa vielä tänään kello 
9–20 ja huomenna kello 9–13.

JOPO- eli joustavan pe-
rusopetuksen luokan oppilaat 
vierailivat projektin aikana 
Kreikassa ja Saksassa ja toi-
vat mukanaan kotiin toinen 
toistaan luovempia aikaan-
saannoksiaan kankaanpainan-
tatöistä kierrätysteemaisiin 
mobileihin. Niiden lisäksi 
näyttelyssä on esillä kolme va-
riksenpelätintä, jotka portuga-
lilaiset, saksalaiset, latvialaiset 
ja kreikkalaiset oppilaat raken-
sivat Gränna-talon pihalle vii-
me vuoden keväällä.

Lotta Tuominen Portugalilainen Timo ja latvialainen Lola ovat rakastunut variksenpelättipariskunta.

Mikkeli-salissa taidetta Ristiinasta ja maailmalta



V iimevuotiseen ta-
paan Ristiinan 
Urheilijoiden har-

rastajaliikunnasta ”saliban-
dykipinän” saaneet naiset 
osallistuvat alkavallakin 
kaudella Mikkelin alueen 
harrasteliigojen järjestämään 
naisten salibandyn harras-
tesarjaan, eli Puumaliigaan. 

Puumaliigassa on siis ideana 
nimenomaan harrastepe-
lit, Salibandyliiton sarjoissa 
pelaavilla rekisteröidyillä 
pelaajilla ei sarjassa ole pe-
lioikeutta. RiU:n naisilla, 
Riusäbä:llä, ensimmäiset ot-
telut odottavat reilun viikon 
päässä. Sarja starttaa ristiina-
laisten osalta Mikkelin Ran-

takeitaassa lauantaina 12.10. 
klo 14.40 alkavalla ottelulla 
SäbäMimmejä vastaan. Sa-
mana päivänä klo 16.00 koh-
dataan myös Pinkit Puumat.

Joukkue on saanut tälle 
kaudelle myös valmentajan, 
kun Miikka Oinonen on 
ottanut luotsin tehtävät vas-
taan.

- Tämähän on ollut muka-
vaa puuhaa. Jo sen takia, että 
naiset ovat kaikki oikeasti in-
nokkaasti mukana ja selvästi 
haluavat oppia uutta ja lisää. 
Siitä taas seuraa se, että sitä 
aitoa onnistumisen riemua 
pääsee näkemään, ja sehän 
kantaa aina pitkälle, Oinonen 
kuvailee.

Hän sanoo, että kerran tai 
kahdesti viikossa pidettävien 
”kunnon harjoitusten” sisältö 
on ollut perusasioiden läpi-
käymistä. Pallonkäsittelyä, 
liikkumista, sijoittumista ja 
niin edelleen.

- Mitä paremmin nämä 
peruspalikat on hallussa, niin 
sitä parempaa on peli ja sitä 
enemmän siitä nautitaan. Har-
joitukset liittyvät sitten aina 
siihen, millä tavalla meidän 
on tarkoitus pelata. Jotta nämä 
läpikäytävät asiat näkyisivät 
myös peleissä.

- Lajiosaamista itsellä on 
jonkun verran kun olen pe-
lannut salibandyakin, mutta 
tuleehan tuolta muiden palloi-
lulajien parista tietyt lainalai-
suudet esimerkiksi juuri ken-
tällä sijoittumiseen tai vaikka 
ryhmänä liikkumiseen ja 

puolustamiseen, leipälajinaan 
jalkapalloa pelaava Oinonen 
sanoo.

Valmentajan mukaan jouk-
kueen pelaajien lähtö- ja tai-
totaso on hyvin kirjava, mutta 
sen ei anneta häiritä.

- Kun meillä kentällä viisi 
pelaajaa puhaltaa yhteen hii-
leen ja painaa yhteisen tavoit-
teen eteen, niin se on jo paljon. 
Tosiaan, kun noita yhteispelin 
perusasioita saadaan kuntoon, 
niin sillä päästään jo pitkälle. Ja 
sinnikkyyttä meiltä löytyy, nä-
mä naiset eivät anna periksi, se 
on näkynyt jo harjoituspeleis-
sä, koutsi kehuu omiaan.

Puumaliigassa pelaavan 
ryhmän lisäksi RiU:lla on vii-
koittain kaksi muutakin sali-
vuoroa koulukeskuksen isossa 
salissa, jotka ovat puhtaita 
”höntsävuoroja” pelailuun. 
Nämä vuorot ovat tiistaisin klo 
19.30 ja lauantaisin klo 17.00. 
Vuoroille voi tulla pelaamaan 
kuka vaan pelailusta kiinnos-
tunut maksamalla RiU:n har-
rasteliikunnan talvikausimak-
sun. 

Niko Takala

R istiinan Pallo päätti 
kautensa viime lau-
antaina Kouvolassa 

FC Peltirummun vieraana. 
Tuloksellisesti joukkue jatkoi 
vaikean syyskauden linjoilla, 
kun lopputuloksena oli 1-4 
(1-1) vierastappio. RiPa jou-
tui lähtemään liikenteeseen 
vain yhdellä vaihtomiehellä, 
ja näin ollen ei ollut ihme, että 
toisella puoliajalla bensa lop-
pui ja kotijoukkue pyyhälsi 
ohi tekemällä kolme osumaa. 
RiPan maalin teki ottelun 
alussa Otto Liikanen.

Näin ollen RiPan saldoksi 
kaudesta tuli seitsemäs sija 
12 joukkueen sarjassa 25 pis-
teellä. RiPa voitti 22 pelistään 
seitsemän, neljä kertaa pelat-
tiin tasan, ja 11 kertaa vastus-
taja oli vahvempi. Maaliero 
joukkueella oli ”nollilla”, sillä 
sekä tehtyjä että päästettyjä 
maaleja kertyi 51.

RiPan kausi 2019 Kaa-
kon Kolmosessa olikin varsin 
kaksijakoinen. Toisaalta voi 
nostaa esille sen, että kausi 
oli pisteiden valossa joukku-
een menestyksekkäin vuon-

na 2017 alkaneen Kolmosen 
taipaleen kausista. Toisaalta 
sitten taas loppukausi jättää 
hieman happaman maun, kun 
syyskierroksella ei elokuun 
alussa Imatran Palloseurasta 
otetun murskaavan 10-0 voi-
ton jälkeen onnistuttu saalis-
tamaan yhtään voittoa.

Yksi joukkueen otteisiin 
tuon kyseisen pelin jälkeen 
vaikuttanut tekijä oli eittämät-
tä RiPan maalitykkinä tuohon 
saakka toimineen Miikka 
Oinosen siirtyminen Mik-
kelin Palloilijoiden riveihin. 
Tuohon mennessä ”Oino” oli 
osunut vastustajan maalipui-
den väliin kymmenessä pelis-
sä peräti 19 kertaa. Eli vaikka 
Oinonen pelasi vain alle puo-
let kauden peleistä, hän am-
pui reilusti yli kolmanneksen 
joukkueen maaleista.

Ykköstykin muualle siirty-
misen lisäksi RiPan kausi louk-
kaantumisten osalta oli lähes 
käsittämättömän epäonninen. 
Kaikkiaan seitsemän avausko-
koonpanon pelaajaa oli mer-
kittävän osan kautta sivussa. 
Tämä ei tietenkään voinut olla 

näkymättä joukkueen pelaa-
misessa. Alkukaudesta yhteis-
työ- ja farmisopimus Mikkelin 
Kissojen kanssa toivat apuja 
”punaisten” riveistä, mutta 
loppukautta kohden myös Kis-
sa-leirissä pelaajarinki oheni 
merkittävästi, eikä sieltäkään 
saatu avittajia entiseen malliin.

Onneksi kuitenkin esimer-
kiksi sarjapaikka Kolmosessa 
oli varmistettu jo hyvissä ajoin, 
mutta hampaan koloon jäi ta-
kuulla, sillä ilman – tai edes vä-
hemmillä – loukkaantumisia 
(ja Oinosen siirtoa…) RiPa 
olisi melko varmasti kamppail-
lut ainakin sarjan nelossijasta 
nyt sen saavuttaneen paikal-
liskilpailija Savilahden Urhei-
lijoiden kanssa.

Kolmosesta nousee ensi 
kaudeksi Kakkoseen joutseno-
lainen Kultsu FC, jonka nousu 
kuitenkin varmistui vasta vii-
meisellä kierroksella, kun kot-
kalaiset PeKa ja KyPa laittoivat 
eteläkarjalaiset kauden aikana 
tiukoille. Sarjan tasaisuudesta 
ja pienistä marginaaleista ker-
too osaltaan sekin, että kun 
RiPa pääsi pelaamaan kotiot-

telunsa Kultsua vastaan suurin 
piirtein ehjänä, niin tuloksena 
oli Oinosen hattutempun sä-
vyttämä hieno 4-1 kotivoitto, 
ja Kultsun ensimmäinen tap-
pio kaudella. Kultsun niukan 
sarjavoiton myötä joukkueel-
le on helppo ennustaa melko 
vaikeaa kautta Kakkosessa 
ellei se vahvistu merkittävästi. 

Kun esimerkiksi viime vuonna 
Kouvolan Sudet dominoi Kol-
mosta mennen tullen, niin nyt 
joukkue tulee takaisin Kakko-
sesta Kolmoseen, koko kau-
delta taskussa vain yksi voitto.

Kolmosesta Neloseen 
puolestaan tippuvat HaPK 
Haminasta sekä SiU Simpe-
leeltä. Sarjapaikka ainakin ha-

minalaisilla tosin saattaa vielä 
säilyä mikäli Nelosesta ei ole 
nousijaintoisia joukkueita. Pe-
laamalla Nelosesta sarjapaikan 
Kolmoseen lunasti FC LaPa 
Lappeenrannasta.

Niko Takala
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Kaksijakoinen kausi päättyi tappioon

Ristiinan Pallon kausi Kolmosessa oli kaksijakoinen. Välillä nähtiin huippuotteitakin, mutta 
loppukaudesta tulokset ”lässähtivät” muun muassa loukkaantumisten vuoksi. Kuva kauden 
viimeisestä kotiottelusta Union Plaania vastaan.

RiU:n naiset jatkavat Puumaliigassa

RiU:n naiset lähtevät Riusäbä –joukkueella tämänkin talven MAHL:in Puumaliigaan. Joukkue 
harjoittelee koulukeskuksen isossa salissa. 

Joukkueen valmentajana toi-
mii Miikka Oinonen. 


