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HALLOWEEN BUFFET
Tortilloja, Hot Wingsejä, Pizzaa, 

Nakkeja, Lihapullia, Ranskalaisia, 
Salaattia ja Jälkkäreitä

la 2.11. klo 11-18

1290
lapset 1,-/ikävuosi
alle 2v ilmaiseksi

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina 

199

APPELSIINI-
Donitsi 55g

FAZER
Joulutorttu 

PIRKKA 
Coctailpiirakka

FAZER
Kauraherkku 450 g

990
FAZER PRESENT
Kovehtirasia
260g

RISTIINA

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Kitereentie 1
Ristiina
Puh. (015) 661 603

Uudet aukioloajat: 
Ma-la   7-21
Su        9-20

OSTA
NOSTA&

Debit

099

ESPANJALAISET
Satsumat

MARLI PERINTEINEN 
Glögi 1 L                             

595995
RASIA

(8,50/kg)KG

KG

ATRIA PERINTEINEN
Karjalanpaisti
700g   

HÄTÄLÄ TUORE 
Lohifilee
Vakuumipakattu

JUVALTA VAPAA KANAN
Kananmunat
10 kpl rasia

100kg
erä

3-pack

2 prk

(6,19/kg)
RS495

RASIA

200
200

250
199
199

OMASTA
PAISTOPISTEESTÄ

Kalamyynti   -   Kukkamyynti   
Omapaisto   -   Neste kaasumyynti

Tarjoukset voimassa 
to-su 31.10. - 3.11.

4 kpl

3 kpl

10 kpl

Raj. 2 filettä/talous

SNELLMAN MAATIAISPOSSUN EXTRA
Ulkofilee
850 g

PKT
(5,82/kg)

Huom!

Huom!  Pyhäinpäivänä la 2.11. palvelemme 9-20

Palveleva, paikallinen ruokakauppa, 
  jolla on kokoaan suurempi sydän

Toissa viikon keski-
viikkona vietettiin 
Ristiinan Metsälin-

nassa Ristiina-iltaa. Yksi illan 
osuuksista käsitteli Ristiinan 
alueen kaavoittamista sekä 
kehitystä ja tulevaisuuden 
kuvia kaavoitustyön kautta. 

Aiheesta oli alustamassa Mik-
kelin kaupungin kaavoitus-
päällikkö Ilkka Tarkkanen.

- Ristiinan alueellahan on 
käynnissä Ristiinan kirkonky-
län seudun yleiskaava, johon 
kuuluu kaksi periaatteessa 
erillistä aluetta. Toinen on 

kirkonkylän alueen strategi-
nen kaava, jonka pohjalta teh-
dään myöhemmin asemakaa-
va, sekä sitten kyläseuduille 
suuntautuva yleiskaava, joka 
on tarkkuudeltaan sellainen, 
että sen pohjalta määritellään 
jo rakennuspaikat.

- Työhän on alkanut jo Ris-
tiinan kunnan aikana, joten se 
on kestänyt varsin kauan. Täs-
sä on paljon tarkistettavia asi-
oita, ja esimerkiksi koko kau-
pungin alueella menossa oleva 
rantarakentamis-pohdinta.  Eli 
se, kuinka rantarakentamisen 
rakennuspaikkojen ja raken-
nusoikeuksien määrä har-
monisoidaan yhteneväiseksi, 
Tarkkanen tuumi ja lisäsi 
myös kaavoitusosaston hen-
kilövaihdokset yhdeksi viiväs-
tyksen syyksi.

Tarkkanen kertoi, että 
ensi keväänä tai kesänä olisi 
tarkoitus saada kaavat seuraa-
van kerran esille kuntalaisille. 
Aluekeskusten (kuten Ristii-
na) osalta kaavoituspäällikkö 
kertoi, että keskusten paikal-
liset vahvuudet on tarkoitus 
löytää ja niitä hyödyntää.

- Esimerkiksi juuri kir-
konkylän osalta tämä ei vielä 
alkuunsa tarkoittaisi varsi-
naista (asema)kaavatyötä, 
vaan ennemmin visiointia 
siitä, mitä nämä paikalliset 
erityiset painopisteet tai yk-
sittäiset kohteet voisivat olla.  

Tällainen työ on jo tehty 
Haukivuorella, ensi vuonna 
on vuorossa Anttola, ja sitten 
tämän hetken suunnitelman 
mukaan Ristiina vuonna 2020.

- Aluekeskuksen ”sydä-
meen” voisi kuulua esimerkik-
si erialisia reittejä, joita voi kul-
kea sekä monenlaisia, uusiakin 
asumisen mahdollisuuksia. 
Ristiinassahan on puhuttu esi-
merkiksi kerrostalosta ranta-
alueille, Tarkkanen tuumaili ja 
lisäsi että tämä vaatii tietenkin 
kaavan lisäksi sen, että joku ra-
kennuttaja ostaa tontin ja ryh-
tyy hankkeeseen.

Rantarakentaminen puhut-
ti myös kommentti- ja ideapu-
heenvuoroissa.

- Mikkeli tarvitsee lisää 
asukkaita, ja Ristiinahan on 
ensimmäisenä etelän suun-
nasta tulevia kaappaamassa. 
Erityisesti Saimaanranta-
tonteille olisi kyllä kysyntää, 
olisiko esimerkiksi tuohon 
päiväkodin alapuoliselle pel-
lolle mahdollista saada tont-
teja, varmasti saataisiin lisää 
lapsiperheitä Ristiinaan, pohti  
Seppo Parkkinen.

Tätä kysyntää vahvisti 
myös Tarkkanen.

- Tämä paljon valtakun-
nallisesti hehkutettu kau-
pungistuminen on vain osa-
totuus. Meillä on Suomessa 
tällä hetkellä paljon etenkin 
korkeakoulutettua väkeä, jo-
ka haluaa pois ruuhka-Suo-
mesta. Ja kun meillä Mikke-
lissä mittakaava on kuitenkin 
se, että meille on iso asia jo 
muutamankin perheen tänne 
muuttaminen.

Puheenvuoroissa nou-
si esille myös muun mu-
assa vapaa-ajan asuntojen 
vakituiseksi asuinpaikaksi 
muuttamisen helpottaminen 
(Tarkkasen mukaan työn al-
la) sekä haja-asutusalueilla 
rantarakennuspaikkojen ja 
niiden rakennusoikeuksien 
lisääminen.

Niko Takala

”Kaupungistuminen on vain osatotuus”
Ristiinan alueen kaavoitustyöt etenevät, toiveissa monenlaisia mahdollisuuksia asumiseen

Mikkelin kaupungin kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen kertoi Ristiina-illassa paikallisesta 
kaavoitustilanteesta. Kauan työn alla ollut yleiskaava pitäisi nytkähtää eteenpäin ensi vuonna. 

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina La  2.11. klo 20-00

Karaoke
Ravintola Martan

Tervetuloa laulamaan ja tanssimaan!      Vapaa pääsy!
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PÄ Ä K I R J O I T U S 
 

NIKO
TAKALA

p ä äto i m i t t a j a

31.10.2019

Jutut, tilaukset ja ilmoitukset:
Puh. (015) 3373 560
toimitus@ristiinalainen.fi
ilmoitus@ristiinalainen.fi 
www.ristiinalainen.fi

Kustantaja:  Kustannus Janari Oy
Päätoimittaja:  Niko Takala
Osoite:    Brahentie 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  

K i r k o n m ä e l t ä           P i r j o  P a l m ,  aluekappalainen

Pyhäinpäivän alla olen 
pohtinut lohdutetuksi 
tulemista. Eräs tuttu 

pappi oli toivottanut hauta-
jaisissa Jumalan lohdutusta 
omaisille. Hautajaisten jälkeen 
eräs heistä tuli kysymään: 
”Millä tavoin Jumala lohdut-
taa? Eikös lohtu tule aina ih-
misten kautta?” Näin juuri, 
ihmisten kautta eri muodois-
saan. Kysymyksen innostama-
na pappi kuitenkin alkoi tutkia 
asiaa tarkemmin.

Moni on kokenut jonkun 
Raamatun lauseen lohdut-
tavaksi. Paavalin mukaan se, 
mitä pyhät kirjoitukset sisäl-
tävät, on kirjoitettu meille 
opiksi, että meillä kärsivälli-
syyden ja Raamatun lohdu-
tuksen kautta olisi toivo. Siksi 
meidän kannattaa etsiä vaik-
ka vain yksi ainoa Raamatun 
kohta, jonka varassa jaksam-
me eteenpäin.

Jumala on antanut itsestään 
hyvin konkreettisen kuvan 
lastaan lohduttavana äitinä. 
”Sinun turvasi on ikiaikojen 
Jumala. Sinua kantavat ikuiset 
käsivarret.” ”Niin kuin äiti loh-
duttaa lastaan, niin minä lohdu-
tan teitä. Imeväisiä kannetaan 
sylissä ja keinutellaan polvien 
päällä. Herran palvelijat saavat 
tuntea hänen kätensä voiman.”

Ylipäänsä Jumalan huo-
lenpito on eräs lohdutuksen 
muoto. Pietari kehottaakin 
kirjeessään: ”Heittäkää kaikki 
murheenne hänen päälleen, 
sillä hän pitää teistä huolen.” 
Tästä tuo pappi sai aiheen ke-
hottaa surevia purkamaan ru-
kouksessa Jumalalle kiukkui-
setkin tunteet menetyksestä. 
Purkaa voi myös kirjoittamalla 
päiväkirjaa tai runoja. Psalmin 
mukaan sillä, joka luottaa Her-
ran huolenpitoon, on luja ja 
peloton sydän.

Eräs lohdutuksen muoto 
liittyy ajan kulumiseen. Kai-
kella on määräaikansa. Tapasin 
yllättäen tutun isän, joka oli 
kymmenen vuotta sitten me-
nettänyt poikansa. Olin jonkin 
aikaa kulkenut perheen rinnalla.  

Kun sitten kysyin jatkoa, miten 
he siitä selviytyivät, hän vasta-
si, ettei siitä voi koskaan selvi-
tä. Ajattelen, että suru läheisen 
menettämisestä ei katoa, mut-
ta ajan myötä se voi muuttaa 
muotoaan. Tyhjä paikka kodis-
sa ja sydämessä pysyvät. Alun 
järkytys lientyy, mutta kaipaus 
jää elämään.

Nimi edustaa persoonaa. 
Martti Luther oli pienen tyt-
tärensä menetettyään löytänyt 
lohdutusta Jeesuksen nimestä. 
”Minä olen havainnut, kuinka 
se voi pelastaa kuoleman kidas-
ta, tehdä minut jälleen eläväksi 
ja lohduttaa minua kaikkein 
suurimmassakin epätoivossa.  
Jeesuksen nimi on antanut mi-
nulle suurimmassa heikkou-
dessa jumalallista voimaa.”

Tutkimisensa päätteeksi 
oli pappi tullut siihen tulok-
seen, että syvin lohdutus tu-
lee sittenkin Jumalan itsensä 
antamasta rauhasta. Meillä 
on Jeesuksen ansiosta rauha 
Jumalan kanssa. Sen lisäksi 
Jumalan rauha varjelee sydä-
men ja ajatukset myös silloin, 
kun kohtaamme mieltä jär-
kyttävän menetyksen.  Paa-
vali maalaa kirkkailla väreillä 
rohkein vedoin kaikille, jotka 
surun keskellä alkavat hapuil-
la kohti tulevaa: ”Me riemuit-
semme siitä toivosta, että pää-
semme Jumalan kirkkauteen. 
Se toivo ei ole turha.”

Lohduttomaan suruun

Kasvatus- ja opetuslau-
takunnan puheenjoh-
taja Taina Harmoi-

sen mielipidekirjoituksesta 
(Länsi-Savo, 27.10.2019) saa 
sen väärän kuvan, että Mik-
kelin lukion laadukas opetus 
ja Mikkelin lukion Ristiinan 
toimipisteen säilyttäminen 
olisivat toisensa poissulkevia 
vaihtoehtoja.

Harmoisen itse johtama 
lautakunta hyväksyi (äänin 
8-2) torstaina 17.10. esityk-
seksi kaupunginhallitukselle 
päätöksen, jossa lukiokoulu-
tukselta vaadittuja säästöjä ha-
ettaisiin esimerkiksi kurssitar-
jontaa supistamalla ja muun 
muassa lukion hallinnosta. 
Mikkelin lukion keskustan 
toimipisteen kursseja ei tässä 
esityksessä vähennettäisi suin-
kaan Harmoisen esittämää 

80-90 kurssia, vaan esityksessä 
puhutaan noin 40 kurssista. 
Päätökseksi tulleen esityksen 
säästöarvio on hieman reilut 
210 000 euroa.

Hallinnon supistamisen 
osalta Harmoisen kirjoituk-
sessa on asiavirhe. Ei suin-
kaan ole esitetty, että hallin-
toa nipistettäisiin Ristiinan 
toimipisteen hallinnosta, vaan 
kokonaisuutena Mikkelin lu-
kion hallinnosta. Ristiinan 
toimipisteen osalta hallinto on 
jo keventynyt, kun Ristiinan 
lukion rehtorin virka lakkasi 
31.12.2018. Mikkelin lukios-
sa sen sijaan on ollut rehtori, 
apulaisrehtori ja johtava reh-
tori jo ennen kuin Ristiinan 
toimipiste on Mikkelin lukion 
alle siirretty.

Harmoinen kirjoittaa 
myös, että Ristiinan lukion 

toiminnan jatkuminen (ja kes-
kustan toimipisteen kurssien 
karsiminen 80-90 kurssilla) 
kasvattaisi ryhmäkokoja 33-35 
opiskelijaan. Ymmärtääkseni 
noin 70 opiskelijan siirtymi-
nen Ristiinasta keskustan toi-
mipisteeseen kasvattaisi ryh-
mäkokoja vähintään saman 
verran. Lisäksi jo nyt suuressa 
(noin 700 opiskelijan) lukios-
sa kurssien laaja määrä on osin 
silmänlumetta. Suosituimmat 
kurssit ovat täynnä niin nope-
asti, ettei niille mahdu kaikki 
halukkaat, ja näin kurssille 
pääsy viivästyy joidenkin opis-
kelijoiden osalta joka tapauk-
sessa seuraavaan vuoteen.

Lukiokoulutus on kaupun-
gille sen tuottamaan hyötyyn 
nähden hyvin edullista, sillä 
valtio korvaa sitä varsin mer-
kittävästi. Tänä vuonna koko 

lukiokoulutus maksaa Mik-
kelille valtionosuuksien (tänä 
vuonna noin 5500 euroa per 
opiskelija) jälkeen vain noin 
750  000 – 800  000 euroa, eli 
keskimäärin hieman alle 1000 
euroa per opiskelija.

Kaupunginhallitus ja viime 
kädessä valtuusto voivat aivan 
hyvin tehdä järkevän, Mik-
kelin kaupungin arvojen mu-
kaisen päätöksen ja panostaa 
lukiokoulutukseen, ei purkaa 
sitä. Kuten Harmoinen sanoo, 
korkeatasoinen lukiokoulutus 
on mikkeliläisille nuorille tär-
keää. Pidetään se siis sellaise-
na!

Janne Strengell
kasvatus- ja opetuslautakun-

nan jäsen (kesk.)
Ristiina, Mikkeli

Harmoinen tekee väärän vastakkainasettelun

M ikkelin kaupungin kaavoituspäällikkö Ilkka 
Tarkkanen sen sanoi ääneen toissa keskiviik-
kona Metsälinnassa pidetyssä Ristiina-illassa. 

Nimittäin että ”kaupungistuminen on vain osatotuus”.

Tällä Tarkkanen tarkoitti sitä, että vaikka suomalainen 
– ja myös maailmanlaajuinen – megatrendi onkin se, 
että ihmiset pakkautuvat yhä enemmän kasvukeskuk-
siin ja ylipäätään kaupunkialueille, niin muuttoliikettä 
tapahtuu myös toiseen suuntaan. Ja toiseen suuntaan 
muutetaan erityisesti silloin, kun toiveissa on jonkin 
muun tyyppinen asuminen kuin kaupungin keskusta-
alueella asuminen.

Tässä tullaankin aiheeseen, joka koskettaa Mikkeliä, 
ja erityisesti Ristiinaa sekä muita kaupungin ”maaseutu-
pitäjiä”. Tarkkanen mainitsi, että Mikkelille on jokainen 
tänne muuttaja tärkeä, absoluuttisten määrien ei sinäl-
lään tarvitse olla suuria verrattuna suurten kaupunkien 
muuttolukuihin, kun sillä on jo merkitystä Mikkelille. 

Tästä seuraa eittämättä se, että sen lisäksi että Mik-
keli pyrkii pitämään huolta keskuskaupungin elin- ja 
vetovoimasta, on kaupungin kokonaisedun kannalta 
erinomaisen järkevää panostaa näihin asioihin myös 
pitäjien ja niiden aluekeskuksina toimivien taajamien 
osalta. Onhan kaupunki pyrkinyt itsekin markkinoimaan 
täällä tarjolla olevaa mahdollisuutta monenlaiseen asu-
miseen.

Mitä sitten nämä elin- ja vetovoimatekijät ovat tääl-
lä ”maalla”? On tietenkin täysin selvää, että ne eivät voi 
olla samanlaisia ja mittasuhteiltaan yhtä suuria kuin 
keskuskaupungin osalta. Taajamien osalta elin- ja veto-
voimatekijöinä toimivat ihmisten jokapäiväiseen arkeen 
liittyvien peruspalveluiden hyvä laatu ja niiden toimimi-
nen. Sote-palvelut, koulutuspalvelut, ruokakaupat sekä 
sitten oleellisena lisänä paikalliset yritykset, joiden kaut-
ta saa tarvittavia palveluita, kuten vaikkapa ravintoloita, 
rakentamista, apteekki ja niin edelleen. Kenties vaikka 
– hyvä ihme sentään! – paikallislehti, joka kertoo pitäjän 
asioista ja ihmisistä.

Nämä kaikki vaikuttavat toisiinsa. Kaikkiin palvelui-
hin ja niiden säilymiseen kaupunki ei tietenkään voi 
suoraan vaikuttaa, kuten esimerkiksi Ristiinassa nähtiin 
viime vuonna pankkikonttoreiden häviämisen myötä. 
Esimerkiksi koulutuspalvelut kuitenkin ovat suoraan 
kaupungin päätöksen alla. Onkin hyvin erikoista, jos 
kaupunki omaehtoisesti rapauttaa näitä palveluita.

Valo
Kun on se hetki
iltahämäryys hiipii sisään
otan kynttilän pöydälleni
sytytän 
katselen liekkiä
lämpö tulvahtaa 
sydämeeni
ja on kuin olisin
onnekas
ja olenkin
Onni on pienestä kiinni

Pirkko Janhonen

Myös kaupunkien 
ulkopuolelle muutetaan
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Infoa 
säästöistä  
ensi 
tiistaina

Mikkelin kau-
punki järjestää 
kuulemistilai-

suuden kaupunkilaisille 
Mikkelin kaupungin sääs-
töistä. Tilaisuus järjeste-
tään ensi viikon tiistaina 
5.11. kello 18.30–20 Mik-
kelin pääkirjaston Mikkeli-
salissa, osoitteessa Raati-
huoneenkatu 6, 2. kerros.

Tilaisuudessa on pai-
kalla kaupungin viestin-
nän tiedotteen mukaan 
Mikkelin kaupungin luot-
tamusjohtoa sekä johtavia 
viranhaltijoita. Tarkoituk-
sena on kertoa tulevista 
säästöistä sekä vastata kau-
punkilaisten kysymyksiin 
ja ajatuksiin.

Mikkelin kaupun-
gin tiukassa bud-
jettiraamissa on 

sälytetty lukiokoulutukselle 
250 000 euron säästövaatimus. 
Säästökeskustelua on sävyttä-
nyt lähinnä se, että mahdolli-
suuksina on puhuttu Ristiinan 
lukion lakkauttamisesta tai 
Mikkelin lukion kurssitarjon-
nan ja opetusryhmien merkit-
tävästä supistamisesta.

Vähemmälle huomiolle on 
jäänyt se tosiasia, että jo luku-
vuodelle 2018-2019 lukiokou-
lutuksesta tehtiin merkittäviä 
säästöjä (jotka näkyvät kun-
nolla vasta vuoden 2019 tilin-
päätöksessä). Puhumattakaan 
siitä, että tämän vuoden alusta 
hallinnollisesti voimaan tullut 
Mikkelin päivälukioiden (Mik-
kelin lukio ja Mikkelin lukion 
Ristiinan toimipiste) yhdisty-
minen ja sen mukanaan tuo-

mat kululeikkaukset ovat käy-
tännössä olleet voimassa vasta 
elokuun alusta, eli noin kolme 
kuukautta. Tämän muutoksen 
mukanaan tuomat kulusäästöt 
näkyvät sitten kunnolla vasta 
2020 tilinpäätöksessä.

- Lukiot toimivat Mikke-
lissä, kuten myös muuallakin 
Suomessa, lukuvuosittain ei-
kä kalenterivuosittain, jonka 
mukaan taas vuosittaiset ta-
lousarviot tehdään. Tämä on 
vaikeuttanut kautta vuosikym-
menten esimerkiksi toimin-
nan toteuttamisten vertailua 
aikaisempiin lukuvuosiin ja 
toisaalta talousarviovuosien 
vertailua toisiinsa, toteaa Mik-
kelin lukion johtava rehtori Ja-
ri Kinnula.

Kinnula kertoo, että jo lu-
kuvuodelle 2018-2019 tehtiin 
noin 40  000 euron säästöt, 
jotka katettiin Mikkelin lukion 

ja Mikkelin etä- ja aikuisluki-
oiden kurssivähennyksillä se-
kä Ristiinan lukion hallinnon 
säästöillä.

Lukuvuoden 2019-2020 
säästöt puolestaan on otettu 
pääsääntöisesti kurssitarjon-
taa pienentämällä. Ristiinan 
toimipisteen kurssien/opetus-
ryhmien määrä on vähentynyt 
lukuvuodesta 2018-2019 kaik-
kiaan 22,5 opetusryhmällä. 
Mikkelin lukion rehtori Jari 
Tuomenpuron lähettämien 
tilastojen mukaan Ristiinassa 
on tällä hetkellä 75,5 opetus-
ryhmää, kun niitä lukuvuonna 
2018-2019 oli 98. Mikkelin 
lukion osalta vastaava vähen-
nys on 37 opetusryhmää. 
Lukuvuonna toteutunut ope-
tusryhmien määrä Mikkelin 
lukiossa oli 686, tälle lukuvuo-
delle määrä on Tuomenpuron 
mukaan 649 opetusryhmää.  

Opiskelijoita Ristiinan toimi-
pisteessä on 71, Mikkelissä 715.

Rehtori Tuomenpuro ha-
luaa myös kiinnittää huomiota 
käsitteisiin ”kurssi” ja ”opetus-
ryhmä”.

- Monesti puhutaan ”kurs-
seista” kun tosiasiassa tarkoite-
taan ”opetusryhmiä”. Pienessä 
yksikössä toki käsitteet ovat 
numeerisesti useimpien kurs-
sien osalta yhtä pitävät, koska 
kustakin kurssista on vain yksi 
opetusryhmä.

- Isossa yksikössä sen sijaan 
näiden käsitteiden huolimaton 
käyttö johtaa isoihin virheisiin, 
koska useimmista kursseista 
on olemassa enemmän kuin 
yksi opetusryhmä. Esimerkiksi 
keskustan toimipisteessä kai-
kista pakollisista kansallisista 
kursseista on lähtökohtaisesti 
tällä hetkellä kahdeksan ope-
tusryhmää per kurssi.

Leikkausta toiminnassa ja 
kuluissa

Jari Kinnula ynnää, että näis-
tä kurssien ja opetusryhmien 
vähenemisestä tulee yhteensä 
säästöä noin 180 000 euroa lu-
kuvuonna 2019-2020. Summa 
saadaan siitä, että keskimää-
räinen kurssin kustannus on 3 
000 euroa.

- Molemmissa toimipis-
teissä on siis jouduttu säästä-
mään jo kahden lukuvuoden 
aikana. Olemme pyrkineet sii-
hen, että ensisijaisesti säästöt 
toteutetaan siten, että ne on 
otettu rakenteista, esimerkik-
si rinnakkaisryhmien määrää 
vähentämällä. Mutta kuiten-
kin niin, että Mikkelin lukion 
molempien toimipisteiden 
opiskelijoilla olisi mahdolli-
simman laaja kokonaiskurssi-
tarjonta käytettävissään oman 
yksilöllisen opintopolkunsa 
toteuttamiseen.

Esimerkkinä Kinnula nos-
taa sen, että Ristiinan lukiossa 
ei ole moneen vuoteen pystyt-
ty tarjoamaan reaaliaineiden 
kaikkia kertauskursseja abitu-
rienteille.

- Nyt kun Ristiinan toimi-
pisteen abiturientit tulevat 
vaihtojakson aikana keskus-
tan toimipisteeseen, heillä on 
sama monipuolinen kertaus-
kurssien tarjonta käytettävis-
sään kuin keskustan toimipis-
teen abiturienteilla on.

Tuomenpuro taas vahvistaa 
sen että Ristiinan toimipisteen 
kurssitarjonta on jo nyt vedet-
ty minimiin toiminnan näkö-
kulmasta.

- Oman käsitykseni mu-
kaan Ristiinan toimipisteen 
toteutuvaa opetustarjontaa 
leikattiin lukuvuodeksi 2019 
– 2020 niin tuntuvasti, että 
lähiopetuksen lisäsupistuksiin 
ei ole mahdollisuutta, mikäli 
tavoitellaan toimipisteen toi-
minnan jatkamista. 

Niko Takala

Lukiokoulutuksen kuluja on  
jo leikattu merkittävästi
Lukuvuosien 2018-2019 ja 2019-2020 menoleikkaukset  
ovat yhteensä yli 200 000 euroa

KO M M E N T T I

Kuten oheisesta lukion 
viimeaikaisista leik-
kauksista kertovassa 

jutussa käy ilmi, leikattu on 
sekä toiminnasta että sitä 
myöden kuluista. Nyt on sit-
ten poliittisen käsittelyn vuo-
ro pohtia sitä, kuinka fiksuna 
pidetään supistamista toimin-
nasta, joka on jo merkittävästi 
leikannut kulujaan edellisen ja 
meneillään olevan vuoden ai-
kana. Ja jota yleisesti pidetään 
tämän maan yleissivistyksen 
kehittymisen kannalta äärim-
mäisen tärkeänä!

Uuden, yhden hallinnon 
päivälukion toimintamallin 
oli tarkoitus ”kehittää lukio-
koulutusta”. Nyt olisi oiva 
mahdollisuus katsoa mitä 
kehittämisen mahdollisuuk-
sia mallissa oikeasti olisi, 
eikä suinkaan lakkauttaa sitä. 
Ylipäätään, päättäjien soisi 
muistavan sen tosiasian, että 
koulutus on investointi, ei 
kuluerä. Lukiokoulutus on 
vieläpä kaupungille koko-
naisedullinen, kuten kasva-
tus- ja opetuslautakunnan ris-
tiinalaisjäsen Janne Strengell 
(kesk.) toisaalla tässä lehdessä 
muistuttaa. Valtionosuuksien 
jälkeen yksi lukiolainen mak-
saa tällä hetkellä Mikkelille 
alle tuhat euroa. Riippumatta 
siitä opiskeleeko hän Mikke-
lissä vai Ristiinassa.

Niko Takala

Ristiinan lukiosta on vuosittain valmistunut parikymmentä ylioppilasta. Tulevaisuus on kuitenkin vaakalaudalla kun lukiokou-
lutukselle on asetettu 250 000 euron säästövaatimus. Julkisessa keskustelussa on jäänyt vähemmälle huomiolle se, että lukio-
koulutuksesta on jo leikattu merkittävästi.   Arkistokuva / Niko Takala

Ristiinan lukion säi-
lyttämisen puolesta 
–nimellä sivustolta 

adressit.com löytyvän adres-
sin ehtii vielä allekirjoittaa. 
Tähän (ke 30.10. iltapäivä) 

mennessä adressi on ke-
rännyt 1024 allekirjoitusta. 
Adressi on näillä näkymin 
allekirjoitettavana vielä ensi 
viikon torstaihin 7.11. men-
nessä.

Adressi tullaan luovutta-
maan Ristiinan lukiolaisten 
ja muiden lukiota tukevien 
tahojen toimesta kaupungin-
johtaja Timo Haloselle sekä 
kaupungin luottamusjohdolle 

maanantaina 11.11. Adressin 
laittoi alulle Ristiinan kesäasu-
kas, pääkaupunkiseudulla asu-
va Tiina Ropponen.

Adressin lisäksi kaupungin 
viranhaltijoille ja päättäjille 

ollaan parhaillaan laatimassa 
infopakettia liittyen Ristiinan 
lukioon ja sen merkitykseen 
paikallisesti.

Niko Takala

Lukio-adressin ehtii vielä allekirjoittaa
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”Elämässä on kolme 
suurta kysymystä. 
Kuka olet? Minne 

menet Puudutetaanko?”
Näin kysytään Miika Nou-

siaisen menestysromaanissa 
Juurihoito. Kyseiset vuorosa-
nat olivat mukana myös vii-
me lauantaina Ristiinan kou-
lukeskuksen Setälä-salissa 
nähdyssä saman nimisessä 
näytelmässä, jonka toteuttivat 
näyttelijät Ismo Kotro ja Jar-
mo Mäkinen.

Näytelmässä veljekset Pek-
ka ja Esko löytävät toisensa 
aikamiehinä, eikä perheen 
laajeneminen siihen lopu. 
Kun veljekset matkaavat ym-
päri Suomea (ja myöhemmin 
maailmaa aina Australiaa myö-
den) etsien heidän isää, löytyy 
matkan varrelta myös iso kasa 
sisaruksia.

Matkan varrella käy hyvin 
ilmi kirjan ja näytelmän nimen 
kaksoismerkitys. Hammas-
lääkäri Esko antaa juurihoitoa 
potilailleen, mutta omia juu-
riaan voi hoitaa etsimällä ja 
löytämällä perheensä mennei-
syyttä. Juurihoito on puettu 
komedialliseen asuun ja Kot-
ron sekä Mäkisen tarjoamien 
hersyvien hahmojen kautta 
sai yleisö monet hyvät naurut. 
Mukana on kuitenkin koko 
ajan myös vakava taso.

Näyttelijät myös klaarasi-
vat hienosti nämä molemmat 
puolet. Mäkinen tosin tuskaili 
esityksen jälkeen kiertävän – 
vain silloin tällöin esitettävän 
– näytelmän haasteellisuutta.

- Ei perhana, kyllähän tämä 
on vaikeaa kun edellisestä näy-
töksestä on aikaa kaksi ja puoli 
kuukautta. Hauskaahan tämä 

on, mutta totta kai näyttelijän 
kannalta olisi hyvä, jos olisi 
vaikka kerran viikossa näytös. 
Tai edes joka toinen!

- Ja tulipas tuossa lopussa 
pienimuotoinen oikaisu, mut-
ta ehkä se ei haitannut! nauroi 
puolestaan näytelmän drama-
turgina toiminut Kotro.

No ei haitannut, yleisö ei 
uupumaan jääneistä vuorosa-
noista mitään tiennyt!

Vierailuesityksen järjeste-
lyissä mukana olleen Ristiinan 
nuorisoseuran puheenjohtaja 
Tanja Puustinen-Kiljunen 
kiitteli paikalle saapunutta, 
noin 80-päistä yleisöä.

- Hienoa että tulette näihin 
vierailuesityksiin. Tämä osoit-
taa että näille on kysyntää!

Niko Takala

Marraskuun ensim-
mäisellä viikolla 
Ristiinan kirjasto 

järjestää monenlaista tapahtu-
maa kaikenikäisille. 

Maanantaina 4.11. klo 
14–15 kirjastossa järjestetään 
ylimääräinen tietotunti, jol-
loin on mahdollisuus tutustua 
Osuuspankin verkkopankki-
palveluihin. Tietotunnilla OP 
Suur-Savon edustaja Aleksi 
Termonen tarjoaa tietoa ja 
opastusta helppoon ja turval-
liseen laskujen maksamiseen. 
Tietotunnille kannattaa ottaa 
mukaan omat verkkopankki-
tunnukset.

Samana päivänä klo 17.30 
kirjastossa on aikuisille suun-

nattu kirjavinkkaus mielen-
kiintoisista viime aikoina il-
mestyneistä kirjoista. Mukana 
myös muutama kirjoihin liitty-
vä musavinkki. Tilaisuudessa 
on kahvitarjoilu.

Torstaina 7.11. Ristiinan 
kirjastossa järjestetään ilta-
satuhetki koko perheelle klo 
18. Marraskuussa vietettävän 
isänpäivän kunniaksi iltasatu-
ja ovat lukemassa ristiinalaiset 
isoisät Jouko Nousiainen ja 
Ismo Lehtimäki. Iltasatuhet-
ken jälkeen tarjolla on mehua 
ja kaakaota. 

Iltasatuiltana tapahtuu 
myös muuta jännää! Lapset 
voivat nimittäin tuoda oman 
pehmolelunsa yökyläilemään 

yhdeksi yöksi kirjastoon. Illan 
ja yön aikana leluille tarjoil-
laan muun muassa maittavaa 
iltapalaa, luetaan iltasatu ja 
jokaisen hampaat pestään 
ennen nukkumaan käyntiä. 
Lisäksi luvassa on luultavasti 
kirjakärryhurjastelua hyllyjen 
välissä ja kirjaston kokoelman 
tutkimista. Lelun voi tuoda 
kirjastoon torstaina 7.11. klo 
18 mennessä ja sen saa hakea 
seuraavana päivänä klo 12 al-
kaen. Kotiin lähtiessä jokainen 
yökyläilijä saa lahjaksi diplo-
min ja valokuvan.

Kaikkiin näihin Ristiinan 
kirjaston järjestämiin tapahtu-
miin on vapaa pääsy.

Kirjastolla vilkas viikko
Ohjelmassa ensi viikolla tietotuntia, kirjavinkkausta, iltasatuja ja pehmolelujen yökyläilyä

Kirjastolla on edessä tapahtumantäyteinen viikko. Torstaina kirjastolle voi tulla iltasatuhet-
keen ja tuoda mukanaan pehmolelunsa kirjastolle yökylään. Viime vuonna Noel Norppa ja Mii-
sa Kissa harjoittelivat lainausautomaatin käyttöä!  Kuva: Noora Tähtinen

Hangastenmaan har-
rastajateatteri Han-
gastajat sai tänä syk-

synä valmiiksi kaksivuotisen 
toimintansa kunniaksi toisen 
näytelmän. Hoivakoti Bel-Ami 
nähtiin kahden näytöksen voi-
min Hangastenmaan kylätalol-
la viime sunnuntaina.

Näytelmässä pieneen hoi-
vakotiin saapuu yllättäen eri-
koiselta vaikuttava ”liikemies”, 
joka alkaa esittää tarjouksia 
hoivakodin ostamisesta. On-
neksi hoivakodin asukkaat ovat 
tilanteessa hereillä ja saavat se-
kä kyselemällä että monenkin-

laista ”tulilientä” juottamalla 
Käpinkäiseksi esittäytyneeltä 
mieheltä selville yhtä ja tois-
ta. Ja samalla kuvattua talteen 
tämän juovuksissa tekemiä 
törttöilyjä. Niinpä lopulta Kä-
pinkäiselle jää vain pitkä nenä 
ja hoivakoti entiseen omistuk-
seen, pienillä lisätienesteillä 
varustettuna…! Eli toisin sa-
noen, mukaan mahtui toinen 
toistaan hullunkurisempia ti-
lanteita.

- Mukavaa oli esittää, kun 
oli molemmissa näytöksissä 
runsaasti yleisöä paikalla. Ja 
tietysti ihan jo siksikin, että 

olimme iloisia että lopulta tä-
mä valmistui. Keväällä meinasi 
jo epäusko iskeä, mutta hienoa 
että nyt saatiin tämä kokoon, 
tuumailee näytelmän kirjoitta-
nut Sakari Pipatti.

Näytelmän ohjasi Piia 
Ordning. Muut näytelmäs-
sä mukana olleet olivat Pia 
Hanski, Taru Rantalainen, 
Jaana Laasonen, Liisa Pipat-
ti sekä Päivi Engberg. Niin, ja 
olihan siellä myös eversti Lau-
rikainen!

Niko Takala

Käpinkäinen sai 
pitkän nenän

Hoivakodin valtaamiskeikalle saapuneella konsultti Käpinkäisellä (Sakari Pipatti) muuttuu ää-
ni kellossa (ja ilmeet naamalla), kun hän joutuu katselemaan tabletilta omia toilailujaan. Taus-
talla tilannetta seuraavat hoivakodin apuhoitaja Kirsti (Taru Rantalainen, oik.) ja hoivakodin 
varsin välkky asukas Leena (Pia Hanski).

Näytelmässä Juurihoito veljekset Esko (Jarmo Mäkinen, vas.) 
ja Pekka (Ismo Kotro) löytävät toisensa vasta ”varttuneessa 
iässä”. Varsinainen seikkailu alkaa kun he lähtevät etsimään 
isäänsä.

Juurihoito voi olla 
henkistäkin
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Tšernobyliin vievän 
minibussin tunnistaa 
isosta, radioaktiivi-

suudesta varoittavasta mer-
kistä. Edessä on päivä maa-
ilmanhistorian suurimman 
ydinvoimalaonnettomuuden 
turmapaikassa, alueella, jos-
sa elämä kääntyi päälaelleen 
huhtikuun 26. päivänä vuon-
na 1986.

Matka Kiovasta suojavyö-
hykkeelle kestää kaksi tuntia. 
Matkalla oppaamme Ada 
kertoo meille päivän kulus-
ta, näyttää onnettomuudesta 
kertovan dokumenttielokuvan 
sekä jakaa kartat, joissa näkyy 
päivän aikana kulkemamme 
reitti. Karttamme toimivat 

myös todistuksina, joihin 
geigermittarin vuokranneet 
voivat päivän lopuksi merkitä 
saamansa säteilyannostuksen.

Reaktori 4:ssä tapahtu-
neen räjähdyksen vuoksi 
eristetty suojavyöhyke kattaa 
Ukrainan ja Valko-Venäjän 
maaperällä yhteensä 4760 
neliökilometrin edestä pinta-
alaa. Vierailu alueella edel-
lyttää viranomaisten myön-
tämää lupaa, jonka turisti voi 
saada opastettuja kierroksia 
järjestävän yrityksen kautta, 
sekä voimassa olevan passin. 
Armeijan työntekijät tarkis-
tavat vierailijoiden henkilöl-
lisyyden vähintään yhdellä 
tarkastuspisteellä. 

Sosialismin ja kylmän 
sodan jäljet

Vaikka minibussi kuljettaa ret-
kiseuruettamme paikasta toi-
seen, kertoo askelmittari mei-
dän kävelleen päivän aikana 15 
kilometriä. Itse reaktoria peit-
tävä kupu ei ole kummoinen 
nähtävyys – vaikka sen sisään 
mahtuisi jalkapallokenttä tai 
m/s Titanic –, mutta moni muu 
kierroksen kohteista tekee py-
syvän vaikutuksen. Vuosikym-
meniä sitten hylättyjen raken-
nusten lattioita peittävät vain 
pöly ja paperi, sillä kaikki arvo-
kas huonekaluista putkistoihin 
varastettiin pikimmin asuk-
kaiden evakuoinnin jälkeen.  

Tavara myytiin mustassa pörs-
sissä ihmisille, jotka olivat tur-
hautuneita jonottamaan tava-
roita sosialistiseen tyyliin.

Päivän aikana vieraillaan 
myös sotilasalueella, joka 
naamioitiin aikoinaan jo sul-
jetuksi lasten kesäleiriksi. Yh-
dysvaltain satelliittikuvat kui-
tenkin todistivat, että keinujen 
ja uima-altaiden sijaan alueel-
ta löytyi valtava ohjustutka, 
jonka oli tarkoitus varoittaa 
Neuvostoliittoa Yhdysvaltain 
lähettämistä ydinohjuksista jo 
40 minuuttia ennen ohjusten 
laskeutumista. Tutkan purka-
minen ei kuitenkaan ole mah-
dollista, sillä projekti saattaisi 
saada maahan laskeutuneen 
radioaktiivisen pölyn leviä-
mään.

Retken suurimmat tun-
nereaktiot koetaan Prypjatin 
kaupungissa, joka oli ennen 
onnettomuutta koti lukuisille 
lapsiperheille. Prypjatin asuk-
kaat kokivat itsensä onnek-
kaiksi, sillä kaupungista löytyi 
paljon palveluja ja asuntojono 
oli tavallisesti vain yhden vuo-
den mittainen.

Onnettomuuden symbolit
Onnettomuuden jälkeen kau-
pungin 50  000 asukasta eva-
kuoitiin 1200 bussilla vain 
kolmessa tunnissa. Ihmiset 
uskoivat voivansa palata ko-
teihinsa muutaman päivän 
päästä, mutta näin ei käynyt. 
Taakse jäivät uimahalli, päi-
väkodit ja leikkipuisto, jotka 
ovat tänä päivänä ydinvoima-
laonnettomuuden symboleita. 
Rakennusten huonokuntoi-
suuden vuoksi Ukrainan halli-
tus on kieltänyt rakennuksissa 
käymisen, mutta useat oppaat 
tekevät nopean kierroksen si-
sätiloissa, jos poliiseja ei ole 
lähettyvillä.

Vaikka viranomaiset teki-
vät parhaansa evakuoidakseen 
kaikki suojavyöhykkeen asuk-
kaat, sinnikkäimmät eivät ole 
vieläkään luopuneet kodeis-
taan Prypjatissa tai lähialueilla. 
Lisäksi alueella työskentelee 
jonkin verran ihmisiä. Toisin 
kuin muu Ukraina, suojavyö-
hykkeen kaupungit ovat edel-
leen täynnä kunnianosoituk-
sia Neuvostoliitolle. Eräältä 
bensa-asemalta Tšernobylin 
kaupungissa ei edes saa poltto-
ainetta rahalla vaan lipukkeilla.

Kuin päivä banaanien 
ympäröimänä

Suojavyöhykkeellä työskente-
levät ihmiset saavat terveydel-
lisistä syistä oleskella alueella 
korkeintaan kaksi viikkoa kuu-
kaudessa. Turistin on siis täy-
sin turvallista vierailla alueella, 

jos noudattaa oppaan määrä-
yksiä: mihinkään ei saa kos-
kea, pehmeällä maalla kävelyä 
tulee välttää, ja ennen bussiin 
astumista on pompittava pai-
kallaan, jotta alfa- ja beta-par-
tikkelit putoavat maahan. En-
nen ruokasaliin astumista tai 
suojavyöhykkeeltä poistumis-
ta on astuttava eräänlaiseen 
koneeseen, joka tarkistaa, ettei 
säteilyä ole tarttunut vaattei-
siin tai ihoon.

Päivän päätteeksi geiger-
mittari kertoo, että meidän saa-
mamme säteilyannos on 0,002 
mSv, joka vastaa 40 minuuttia 
lentokoneessa tai päivää 20 ba-
naanin ympäröimänä. Säteily 
kasvattaa syöpäriskiä, kun an-
nos on yli 100 mSv. Onnetto-
muusiltana voimalan työnteki-
jät altistuivat noin 3000 mSv:n 
säteilyannokselle.

Viimeisenä Ada esittelee 
meille vapaaehtoisten pystyt-
tämän muistomerkin, joka on 
pystytetty onnettomuuden 
seurauksia minimoineiden ih-
misten muistoksi. Voimalan 
työntekijät, palomiehet, lää-
kärit ja ihmiset, jotka siivosi-
vat voimalan katon grafiitista, 
nähtiin pitkään epäonnistuji-
na, joita syytettiin alueen elin-
kelpoisuuden menettämisestä. 
Totuus kuitenkin on, että ilman 
kyseisten ihmisten uhrauksia 
onnettomuuden seuraukset 
olisivat voineet koskettaa pal-
jon suurempaa osaa maailman 
väestöstä. Muistomerkissä lu-
keekin oikeutetusti: For those 
who saved the world.

Lotta Tuominen

Tšernobyl on vaikuttava matkakohde
Kierros suojavyöhykkeellä opettaa myös elämästä neuvostomaissa

Yhden päivän kierroksella vieraillaan kahdessa päiväkodissa, 
jotka ovat karua katsottavaa. Halutessaan Tšernobyliin voi 
lähteä jopa 12 päivän retkelle.

Nyky-Ukrainan alueelle rakennettiin kylmän sodan aikana kolme käsittämättömän kokoista 
ohjustutkaa, mutta vain yksi niistä toimi. Se taas lähetti amerikkalaisradioihin särinää, joka 
sai heidät epäluuloisiksi.

Sisätilat ovat Tsernobylissa turvallisempia kuin ulkoilma, sillä 
seinät suojaavat radioaktiiviselta pölyltä ja sateelta. Raken-
nukset ovat kuitenkin vaarallisen huonossa kunnossa. Kuva: 
Jimi Mäenpää
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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
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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 
044 0338 915

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

0500 173 370                      ma-pe   8-16

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

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

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

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

Brahentie 52
Ristiina
0500 458 388

Avoinna:
Ti- to 9-17
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ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

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   31.10. Oskarinleike L 
Spaghettivuoka L   Pinaattikeitto L

Pe  1.11. Vossikanleike L 
Juustoinen kasvispaistos L,G  Peruna-pekonikeitto L,G

La 02.11. Suljettu
Su 3.11. Porsaanleike  Choron L 

Kinkkupasta  L   Sienikeitto L,G
Ma 4.11. Metsästäjänleike L    

Kasvis-makaronipaistos L    Kalakeitto   L,G 
Ti 5.11. Fileepihvi  L,G     

Juuresraastepihvit L,G  Kana-kookoskeitto  L,G,M
Ke 6.11. Saaran porsaanleike L 

Mantelikala  L     Parsakaalikeitto   L,G
To 7.11. Jauhelihapihvi  L,G  

Juustoinen  kasvispaistos  L,G  Papu-pekonikeitto L,G
Pe 8.11. Pippurileike  L 

Italianpata  L,G     Siskonmakkarakeitto    L,G,M 

To 31.10. Oskarinleike L 
Spaghettivuoka L   Pinaattikeitto L

Pe  1.11. Vossikanleike L 
Juustoinen kasvispaistos L,G   Peruna-pekonikeitto L,G

La 02.11. Suljettu
Su 3.11. Porsaanleike  Choron L 

Kinkkupasta  L    Sienikeitto L,G
Ma 4.11. Metsästäjänleike L    

Kasvis-makaronipaistos L    Kalakeitto  L,G 
Ti 5.11. Fileepihvi  L,G     

Juuresraastepihvit L,G  Kana-kookoskeitto  L,G,M
Ke 6.11. Saaran porsaanleike L 

Mantelikala  L     Parsakaalikeitto  L,G
To 7.11. Jauhelihapihvi  L,G  

Juustoinen  kasvispaistos L,G   Papu-pekonikeitto L,G

Seurat toimivat -palstalla 
julkaistaan maksuttomasti 

seurojen ja yhdistysten 
sisäisistä tapahtumista 

kertovia tiedotuksia. 
Ei kuitenkaan kaupallisia eikä 

vuosikokousilmoituksia.

v u o k r at tava n a

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

Ristiinassa tapahtuu 
La 2.11. klo 10 Messu kirkossa.  
Rossi, Nousiainen, srk-kuoro. Kahvit, kirkkokyyti
La 2.11. klo 12–14 Ristiinan kappeli avoinna 
hiljentymiselle, ulkona mehutarjoilu
La 2.11. klo 18 Pyhäinpäivän muistohetki kirkossa. 
P. Palm, Nousiainen, srk-kuoro. Muistamme vuoden 
aikana poisnukkuneita läheisiämme
Ti 5.11. klo 18 Rukousilta Ristiinan puolesta  
srk-keskuksessa
Ti 5.11. klo 13 Kirkonseudun lähetyspiiri  
srk-keskuksessa
Ke 6.11. klo 12 Pellosniemen lähetyspiiri  
Puputilla, Koskenahontie 26
To 7.11. klo 14.30 Hartaus Vaarinsaaressa, 
Tuderuksentie 2. Rossi, Nousiainen

Kastetut
Leni Hellin Laitiainen

Kuolleet
Hannu Ilmari Liukkonen 79 v., Ulla Kaarina 
Kankkunen 73 v., Vesa Pekka Tapani Klén 57 v.,  
Timo Antti Niskanen 49 v.

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  4.11. - 10.11.

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 Kaalikeitto m,g,  Jauhelihakiusaus l,g,  Nakkistroganoff l,g.  
Keitetyt perunat, aurinkokasvikset.  Sekamarjasoppa

Ti Punajuuri-aurajuustokeitto l,g,  Uunikalaa yrttikastikkeessa l,g,   
Smetanapossu l,g.  Keitetyt perunat, porkkanaviipaleet. 
Aprikoosikiisseli

Ke  Kanakeitto l,g,  Lihapullat kermakastikkeessa l,  Maksa-pekoni-
kastike l,g.  Muussi, vihannesmix.  Mustikka-vadelmakiisseli

To Hernekeitto m,g,  Possu-juurespata l,g,  Uunimakkara l,g 
Keitetyt perunat, uuniporkkanat.  Pannukakku

Pe Kinkku-juustokeitto l,g,  Hedelmäinen kanakastike l,g,  Lasagne l 
Riisi, keitetyt perunat, vihannesmix.  Omenakiisseli

La  Katkarapukeitto  l,g,  Pippurihärkä  l,g,  Fetabroileri l,g.  
Keitetyt perunat, kasvikset.  Mansikkakiisseli

Su Isänpäivän Juhlalounas l,g  17,90

Brahentie 42, Ristina, 050 4499 322

La 11.3. klo 18-24

• Ylikypsää possua paistinkastikkeessa
• Yrtti-sitruuna kanaa
• Kermaperunoita .Uunijuureksia 
• Lämminsavulohta ja tartarkastiketta
• Savuporotäytteiset munanpuolikaat
• Herkullinen salaattipöytä
• Täytekakku kahvit                Tervetuloa!

Isänpäivän Puffet
10.11. klo 11-16

Lapsille oma pufee:
Nakkeja lihapullia, ranskalaisia

Alle 2v veloituksetta
        3-5v   3.50€
        5-10v 5.50€

14.90€

1h+k+kph n. 34m2

Ristiinan keskustassa.
390€/kk+ vesi ja sähkö
Heti vapaa 
p. 0400 654 228

Kutsumme maanomistajat, alueella asuvat 
sekä naapuriseurojen jäsenet
HIRVIPEIJAISIIN
Hotelli Heimariin  
pe 8.11. klo 18.00 alkaen. 
Tervetuloa! 
Kalevi Närhisen hirviseurue

Brahentie 16            Ristiina

Satkussa 
Hannelen
KARAOKE  
la 2.11. 
Showtime 21                                   

VAPAA PÄÄSY

Saatko  
tarpeeksi vitamiineja ja hivenaineita,  
imeytyvätkö ne kehosi hyödyksi?
Onko vastustuskyky kunnossa, 
jotta pysyt terveenä talven yli?
Ravintoainemittaus sis. 13 analyysia.
Mittauksen tekee ja tulkitsee  
fytonomi 25 vuoden kokemuksella.
Kysy lisää ja tilaa aika. 
Mittauksen kesto 45 minuuttia. 
Hinta 50€
040 196 8855

Nyt 

Ristiinassa!

Palokuntanaiset! Kipina/
kokous asemalla ma 11.11. 
klo 18. Tervetuloa !

Yöveden Waeltajien päi-
väretki Repovedelle 2.11. 
klo 9. Retkelle lähdetään 
yhteiskyydein, lippukunta 
tarjoaa nuotioeväät. Ilmoit-
tautumiset Lotta Tuomi-
nen, p. 0504030265.

Yöveden waeltajat ker-
tovat kesän partioleiristä 
Yhdysvalloissa, jonne 
kokoontui 40 000 partio-
laista. Avoin tilaisuus 12.11. 
klo 18 Valon salissa.

Ristiinan Rinkka. Sauva-
kävelyryhmä kokoontuu 
maanantaina 4.11. klo 
10.00 kirkonkylällä Shell-
huoltoaseman parkkipai-
kalla. Tervetuloa mukaan!

Ristiinan näkövammais-
tenkerho kokoontuu su 
3.11. klo 13-15 Avopalvelu-
keskuksessa, Brahentie 10, 
Ristiina. Tervetuloa! 

Eläkeliiton Ristiinan 
yhdistyksen vapaaehtoi-
set ja Apuset kirkkokave-
reiksi pyhäinpäivän juma-
lanpalvelukseen la 2.11. 
Taksi tuo vaarinsaarelaiset 
tapulin puoleiselle ovelle 
klo 9.30.

Eläkeliiton Ristiinan 
yhdistys Kouvolan teat-
teriin lähtijät pe 8.11. 
Linja-auto lähtee klo 12.00 
S-marketilta. Lisätietoa 
Martilta 040 757 7252.

Eläkeliiton Ristiinan 
yhdistyksen pikkujoulu 
Heimarissa to 28.11. klo 
17. Jouluateria ja tans-
sia Minna Äikkään duon 
tahdissa. Aikataulu linja-
autolle ilmoitetaan lähem-
pänä. Ilmoittautuminen 
Martti Rummukaiselle 040 
757 7252.

RiU. Seura-asut, lämmitte-
lyasujen sovitusaika Met-
sälinnan kokoontumisti-
lassa ma 4.11. klo 18-19 tai 
muuna sovittavana ajan-
kohtana, kuitenkin 7.11. 
mennessä. Seura kustantaa 
puolet näistä asuista jäse-
nilleen. Lisätietoja p. 041 
4491 224 / Mirja.

Lääkäriaikojen varaa-
mista sähköisesti ko-
keillaan Essotessa. Ai-

koja on varattavissa lääkärien 
kiireellisille vastaanottoajoille 
samalle tai seuraavalle päivälle 
Ristiinan hyvinvointiasemalla.

Asiakas voi varata ajan itse 
suoraan Essoten sähköisten 
palvelujen ajanvarauksen kaut-
ta osoitteessa essote.fi/ajanva-
raus.

- Julkisella puolella olemme 
etujoukoissa lääkäriaikojen 
suoran varaamisen suhteen. 
Juuri nyt emme voi tietysti 
kovin pitkälle tätä tietä edetä 
lääkärivajeen takia.

- Ristiinan kautta hankim-
me kokemuksia. Varmasti jul-
kinen terveydenhuolto seuraa 
tässä kaikkialla jossain vai-
heessa yksityisen puolen va-
raustapaa, ja niin mekin ottaen 
kuitenkin huomioon  potilaan 
ohjannan ja  hoidon tarpeen 
arvioinnin, sanoo vastaanot-
topalvelujen ylilääkäri Hans 
Gärdström.

Essoten ajanvarauspalve-
luissa on kymmeniä mahdol-
lisuuksia. Asiakas voi varata, 
siirtää tai perua aikoja osas-
sa kuntayhtymän yksiköitä.   
Ajanvarauspalvelusta asiakas 
näkee myös kaikki ajanvarauk-
sensa Essoten yksiköihin.

- Teknisesti meillä on hyvä 
valmius kehittää sähköisiä pal-
veluja. Vastaanottopalvelujen 

etädiagnostiikkaa hyödyntä-
vässä etälääkäritoiminnassa 
olemme varmasti julkisen 
puolen ykkösiä koko maassa. 
Ajanvarauksessa tarvitsemme 
vielä jonkin verran toiminta-
tapojemme muutoksia ja ke-
hitystyötä tietojärjestelmien 
”konepellin alla”, kertoo kehit-
tämisasiantuntija  Pirjo Hila-
ma Essoten tietohallinnosta.

Ajanvarauspalveluissa voi 
asioida myös toisen henkilön 
puolesta. Tällä hetkellä asioi-
maan pääsee  alle 10-vuotiaan 
alaikäisen puolesta sekä täysi-
ikäisen puolesta, mikäli hän on 
antanut sähköisen valtuuden 
terveydenhuollon asioiden 
hoitoon.

- Sähköisten palvelujem-
me kattavuus kasvaa koko 
ajan. Suosituimpia sähköisiä 
palvelujamme ovat nopean 
palvelun hoitajavastaanoton 
(NOPA) ajanvaraus  ja kiiree-
tön yhteydenottopyyntö. Es-
soten www-sivujen sähköisten 
asiointipalvelujen tarjontaan 
kannattaa tutustua ja käyttää 
niitä. Ne ovat jonottamatta 
auki 24/7, vinkkaa Essoten 
palveluohjauspäällikkö Tuula 
Taivalantti.

Jatkossa Essoten palaute-
järjestelmä tukee sähköisten 
palvelujen käyttöönottoa. Jos 
työntekijät eivät muista suosi-
tella sähköisiä palveluja, palau-
tejärjestelmä näyttää sen.

Essote pilotoi Ristiinassa 
lääkäriaikojen varaamista 
sähköisesti 

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön 

sääntömääräinen SYYSKOKOUS 
to 7.11.2019 klo 17.30 

Yliopistokeskuksen auditoriossa, Lönnrotinkatu 5.  
Kahvit ja kokousedustajien ilmoittautuminen klo 17.

Kuulemme Suur-Savon Sähkö Oy:n  
toimitusjohtaja Markus Tykkyläisen  
puheenvuoron energiatoimialan  
omistusten muutoksista Suomessa.
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Toimitus           ilmoitukset          tilaukset 

Puh. (015) 3373 560
toimitus@ristiinalainen.fi
ilmoitus@ristiinalainen.fi

OW-YHTIÖT OY
www.ow.fi      yhtiot@ow.fi

Kaikki 
rakentaminen 

saneeraus ja LVI.
020 735 1010

Ristiinan Pallo sai kak-
si palkintoa viime 
viikon perjantaina 

Suomen Palloliiton Kaakkois-
Suomen piirin jokavuotisessa 
Kaakon parhaat –palkinto-
gaalassa. Ristiinalainen jalka-
pallo- ja futsalseura palkittiin 
seurana Vuoden futsal-seurana 
ja RiPan miesten edustusjouk-
kue puolestaan sai Kaakon 
Kolmosen Fair Play –joukku-
een pystin.

RiPa pelasi kaudella 2018-
2019 futsalissa kolmella jouk-
kueella. Miesten joukkue 
puolusti edelliskauden mes-
taruutta Kolmosessa, mutta 
joutui tällä kertaa taipumaan 
hopeasijalle kun joutsenolai-
nen Ryökäleet oli sarjan vah-
vin. Naisissa saavutuksena oli 
niin ikään hopeasija piirisar-
jassa. RiPan ”hopeisen futsal-
kauden” sinetöi P12-joukkue, 
joka oli myös sarjansa toiseksi 
paras.

Kaakon piirin ”mestaruus-
sarjassa” eli miesten Kolmoses-
sa varsin kaksijakoisen kauden 
pelannut RiPan edustusjouk-
kue päätyi sarjassa seitsemän-
neksi. Kaakon parhaat –gaalaan 
joukkueen edustaja kuitenkin 

pääsi pokaalia nostamaan, kun 
sille myönnettiin kauden 2019 
Fair Play -palkinto.

Mikkeliläisseuroihin tuli 
muhinkin palkintoja. Erityisen 
hyvin esillä oli 90-vuotisjuh-
lakauttaan pelannut Mikkelin 
Palloilijat. Vuoden valmentaja 
on MP:n Miesten Ykköseen 
nostanut Janne Wilkman ja 
vuoden maalivahti saman seu-
ran Sammy Ndjock. MP pal-
kittiin myös vuoden jäsenseu-
rana. Mikkelin Pallo-Kissojen 
paidassa upean uransa tähän 
kauteen päättänyt Rafael Pi-
res Vieira sai pelaajaura-pal-
kinnon. PU-62:sta puolestaan 
palkittiin Vuoden nuorten val-
mentajana Vesku Marttinen 
ja Vuoden avustava erotuoma-
ri –tittelin sai Mikkelin erotuo-
marikerhon Heini Hyvönen.

Vuoden jalkapallotekona 
palkittiin kotkalainen Karpot-
TV, joka piirin mielestä on ke-
hittänyt nykyaikaisin keinoin 
alueellista ja suomalaista jal-
kapallokulttuuria kuvaamalla 
vapaaehtoisvoimin satakunta 
alasarjojen jalkapallo-ottelua 
ja striimaamalla ne ilmaisek-
si kaikkien nähtäville omalle 
YouTube-kanavalleen.

Nyt vietetty Kaakon Par-
haat-palkitsemistilaisuus saat-
toi nykymuodossaan jäädä 
historiansa viimeiseksi, kun 
Suomen Palloliitto uudistaa 
vuoden vaihteessa organisaa-
tiotaan ja itsenäisten piirien si-
jasta jatkossa toimitaan neljään 
alueeseen jaetun yhtenäisen 
Palloliitto-organisaation ni-
missä. Kaakkois-Suomen piiri 
jakautuu uudistuksessa kah-
delle alueelle, Kymenlaakson 
ja Heinolan liittyessä Eteläi-
seen alueeseen ja muun piirin 
(E-Karjala ja E-Savo) jäädessä 
Itäiseen alueeseen. Jatkossa 
myös tämän tyyppiset palkit-
semiset hoidetaan aluekohtai-
sissa palkitsemistilaisuuksissa. 
Jalkapallokauden 2019 aikana 
Kaakkois-Suomen piirin 82 
jäsenseurassa pelattiin noin 3 
600 ottelua, joista virallisia oli 
75 %. Erotuomareita noiden 
ottelumäärien hoitaminen 
vaati lähes 200 ja yhteensä 
erotuomaritehtäviä piirin toi-
mesta aseteltiin oman alueen 
otteluihin 4 479 kpl.

Niko Takala

RiPan edustusjoukkueen joukkueenjohtaja ja pelaaja Joonas Heinikainen (oik.) kävi pokkaa-
massa joukkueen saaman Fair Play –palkinnon. Naisten futsal-joukkueen pelaaja ja P12-jouk-
kueen joukkueenjohtaja Annukka Manninen puolestaan pitelee Ristiinan Pallon saamaa piirin 
Vuoden futsalseura –pystiä. Kaakon Parhaat –gaalassa RiPa:n värejä piti esillä myös seura-
aktiivi, Kaakon piirihallituksen varapuheenjohtaja Hannu Ahonen.

RiPa:lle palkintoja Kaakon parhaat –gaalassa

Sataman Valot on tarjon-
nut viikon ajan uutta 
palvelua. Ravintolas-

ta saa nimittäin tätä nykyä 
torstain ja sunnuntain välillä 
ilta-aikaan (klo 16-23) tilattua 
kaikki listalta löytyvät ruuat 
myös kotiin.

- Lisättiin tässä muutenkin 
paukkuja loppuviikkoon, että 
saadaan paremmin vastattua 
ruuan kysyntään, se on kasva-
nut koko ajan. Ja tietenkin au-
to piti hommata että saadaan 
ruuat perille, huomaa ”Satkun” 
yrittäjä Ville Seitomaa viita-
teen pihalla seisovaan pikku-
autoon, joka odottaa vielä uu-
sia teippauksia.

Hän kertoo, että ruuan saa 
kotiin taajama-alueella vitosel-
la. Jos matkaa tulee ravintolalta 
yli viisi kilometriä, niin hin-
taan lisätään aina kaksi euroa 
kilometriä kohden.

- Jos palvelun menekki 
ylipäätään kasvaa, niin sitten 
voidaan katsoa vaikka sellaista 
tarjousta että jos tulee useam-
pi ruoka-annos niin sitten kul-
jetus on maksuton, Seitomaa 
pohtii.

- Siitä varmaan tässä hyvä 
muistuttaa asiakaskuntaa, että 
ruoka-annosten mukana ko-
tiinkuljetuksena saa sitten vain 
alkoholittomia juomia! hän 
nauraa.

Seitomaa sanoo, että pal-
velua testataan nyt talven 
aikana ihan rauhassa, jotta 

nähdään minkälainen pitkän 
ajan kysyntä sille on. Kesä 
on muutenkin kiireistä aikaa, 
joten mahdollisuus toteuttaa 
kotiinkuljetuspalvelua silloin 
on vielä pohdinnassa.

Niko Takala

Satku aloitti ruuan kotiinkuljetukset

Sataman Valojen yrittäjä Ville Seitomaa kertoo, että ruuankul-
jetukset kotiin onnistuvat ilta-aikaan torstaista sunnuntaihin.

T iistai-iltana kokoon-
tunut Mikkelin tuo-
miokirkkoseurakun-

nan kirkkovaltuusto käsitteli 
ensi vuoden investointiohjel-
maa sekä tulevien vuosien in-
vestointisuunnitelmaa. Kirk-
kovaltuusto muun muassa 
hyväksyi aiemman kirkko-
neuvoston esityksen pohjalta 
investointisuunnitelmaan sekä 
Ristiinan että Suomenniemen 
kirkkojen ulkomaalaukset 
vuodelle 2021.

Ristiinan kirkon, kellota-
pulin ja kirkonpihan varasto-
rakennuksen ulkomaalauksen 
kustannusarvio investointi-
suunnitelmassa on 200 000 eu-
roa. Suomenniemellä tarkoitus 
on maalata niin ikään kirkko ja 
kellotapuli, kustannusarvio sa-
mainen 200 000 euroa.

Hankkeista päätetään lo-
pullisesti vuoden päästä kun 
kirkkovaltuusto käsittelee vuo-
den 2021 talousarviota.

Ensi vuoden talousarvioon 

esitetään pitkään suunnitel-
maan sisältynyttä hautaustoi-
men toimisto- ja henkilöstö-
tilojen rakentamista Harjun 
hautausmaalle. Nykyiset tilat 
on todettu kuntoarvioissa 
käyttötarkoitukseensa sopi-
mattomiksi kuntonsa puolesta 
jo useita vuosia sitten. Talous-
arviovaraukseksi esitetään mil-
joona euroa. Ensi vuoden aika-
na myös Haukivuoren kirkkoa 
uudistetaan noin 150 000 eu-
rolla. Vuodelle 2020 merkitty-
jen kaikkien investointien lop-
pusumma on 1.380.000 euroa. 

Tulevien vuosien inves-
tointisuunnitelmaan sisältyy 
myös tuomiokirkon julkisivu-
korjaus, joka on tämän hetken 
suunnitelmien mukaan tar-
koitus toteuttaa vuonna 2022. 
Tuomiokirkon tiiliverhous ja 
betoniulokkeet ovat osin ra-
pautuneet ja halkeilleet. Kus-
tannusarvio on vielä tarkentu-
maton, koska asiasta on tehty 
vasta alustavia selvityksiä. Alus-
tava arvio kustannuksista on 
tässä vaiheessa miljoona euroa. 

Niko Takala

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkojen 
maalauksen investointisuunnitelmaan

Ristiinan kirkko ja kellotapuli kylpivät valaistuksessa loka-
kuun puolessa välissä Ristiina 370-juhlallisuuksien yhtey-
dessä. Pysyvämpää ”kasvojen kohotusta” kirkolle on luvassa 
2021 ulkomaalauksen merkeissä.


