
K ello on maanantaina 
15.30 ja Ristiinan 
lukion opiskelijat, 

Ristiinan aluejohtokunnan 
edustajat ja muutamat yksi-
tyishenkilöt ovat saapuneet 
Mikkelin kaupungintalolle 
luovuttamaan adressin, jolla 
otetaan kantaa Ristiinan luki-
on säilymisen puolesta.

Ensimmäinen tunne on 
paikalle saapuneille selvästi 
pettymys. Kaupungintalolla 
adressia ovat vastaanotta-
massa ”vain” kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Seija 
Kuikka ja hallintojohtaja Ari 
Liikanen. Luovutuksesta oli 
kuitenkin nimenomaisesti so-
vittu jo hyvissä ajoin kaupun-
ginjohtaja Timo Halosen ja 
tämän aikataulujen mukaan. 
Mukana piti olla myös kau-
punginhallituksen puheen-
johtaja Arto Seppälä, mutta 
ei näy liioin häntäkään.

Adressin, johon oli kerty-
nyt yhteensä hienosti 2154 
nimeä, luovutti Kuikalle ja 
Liikaselle sen alulle panija, eli 
Ristiinan vapaa-ajan asukas 
Tiina Ropponen.

- Tässä on nyt paljon nimiä 
sekä painavaa asiaa! Selkeä 
osoitus siitä, kuinka suuri asia 

tässä on kyseessä ristiinalais-
ten näkökulmasta, Ropponen 
totesi.

Lukiolaisten puolesta pu-
heenvuoron piti abiturientti 
Lotta Tuominen.

- Lukio vaikuttaa koko 
Ristiinaan ja sen elinvoimai-
suuteen. Ja ylipäätään on niin, 
että koulutus ei ole koskaan 
hyvä säästökohde, säästöt pi-

täisi löytää muualta.
Sekä Tuominen että niin 

ikään Ristiinan lukiota käyvä 
Roosa Laakko nostivat esil-
le myös vastakkainasettelun, 
joka tilanteessa on päässyt 
syntymään Mikkelin lukion 
keskustan ja Ristiinan toimi-
pisteiden välille, sekä opetta-
jien että opiskelijoiden osalta.

- Tämä vastakkainasettelun 

tunne on häirinnyt kyllä aika 
paljon. Me olemme kuitenkin 
tässä nyt puolustamassa ko-
ko lukiokoulutusta, ei meillä 
mitenkään ole tavoitteena se, 
että Ristiinan lukio pelastet-
taisiin Mikkelin toimipisteen 
kustannuksella, Tuominen 
sanoi.

- Niin, ja nyt on tullut sel-
lainenkin tunne, että emme 

olisi tervetulleita Mikkeliin, 
jos lakkauttaminen toteutuisi, 
Laakko jatkoi.

Tämän jälkeen valtuuston 
puheenjohtaja Kuikka aloitti 
tilaisuuden kesto huomioi-
den pitkän – ja jo kovin tutun 
kuuloisen monologin – siitä, 
miten ”me päättäjät emme 
haluaisi leikata laatua, mutta 
joskus joudumme seiniä ot-

tamaan”. Kuikka totesi sanois-
saan myös, että joskus täytyy 
vain valita pieni paha.

Näihin sanoihin Roosa 
Laakko tarttui napakasti.

- Niiden seinien sisällä on 
ihan oikeita nuoria! Ja ehkä 
se teille on pieni paha, mut-
ta meille ristiinalaisille se on 
todella suuri paha. Tässä lei-
kitään nyt nuorten hyvinvoin-
nilla eikä millään seinillä.

Kuikka pahoitteli sanava-
lintaansa asiayhteydessä ja 
otti esille myös sen, että kuu-
lostaa huolestuttavalta, jos 
nuorten välille on tullut vas-
takkainasettelun tunnetta.

- Te kaikki niin Mikkelissä 
kuin Ristiinassakin olette kui-
tenkin saman kunnan nuoria.

Adressin lisäksi kaupun-
ginvaltuustolle ojennettiin 
useiden eri ristiinalaisten 
tahojen vetoomuksia luki-
on puolesta sekä esimerkiksi 
kymmenen argumentin koos-
te siitä miksi lukio pitäisi säi-
lyttää. Uutena avauksena mu-
kana oli myös taustaselvitystä 
siitä, voisiko Ristiinan lukios-
ta kehittää kestävän matkailun 
erikoislukion.

Niko Takala
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Mikkeli nosti veroprosentteja kautta linjan 
– uusi tuloveroprosentti on 22

Kisakaaressa tapahtunut ruokajako jouduttiin 
lopettamaan – uutta paikkaa etsitään

Noin sata henkilöä osallistui lukiolaisten masinoimaan 
mielenilmaukseen Mikkelissä
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Kaikki tuotteet vähintään -50%. 
Kahvila on avoinna. 
Lämpimästi tervetuloa.
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TAPOLAN KUUMA
Mustamakkara
GRILLATTU
Porsaan kylki
GRILLATTU KOKON.
Broileri

GRILLATTU BROILERIN
Koipi-reisi

RISTIINA

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Kitereentie 1
Ristiina
Puh. (015) 661 603

Uudet aukioloajat: 
Ma-la   7-21
Su        9-20
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NOSTA&
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PIRKKA 
Klementiini
1,5 kg

1495400
KG

PS
(0,59/kg)

PS
(1,99/kg)

SAARISTOMEREN
Kirjolohifilee
Lämminsavu, vac.pak.  

HK
Siniset lenkit
500-580 g

PLUSSA-KORTILLA

-22%

PIRKKA PESTY
Peruna
5 kg

2 pkt
(6,19/kg)
RS595

ERÄ
(3,45-4,00/kg)
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GRILLISTÄ
LOUNAS KUUMANA

Kalamyynti   -   Kukkamyynti   
Omapaisto   -   Neste kaasumyynti

Tarjoukset voimassa to-su 14.-17. 11.

KG

KPL

ATRIA 
Kasslerpaisti
Pala kuin pala

KG

Huom!

Palveleva, paikallinen ruokakauppa, 
     jolla on kokoaan suurempi sydän
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OMASTA PAISTOPISTEESTÄ
Makoisat wienerit
Fazer tähtitortut

3 kpl

2154 nimeä lukion puolesta
Ristiinan lukiota puolustava adressi ”tykötarpeineen” luovutettiin maanantaina valtuustolle

Ristiinan lukion säilymisen puolesta –adressin alulle panija Tiina Ropponen (keskellä, selin kameraan) luovutti adressin, jonka 
ottivat kaupungin puolesta vastaan hallintojohtaja Ari Liikanen ja valtuuston puheenjohtaja Seija Kuikka. Lukiolaisia tilaisuu-
dessa edustivat Lotta Tuominen (vas.), Oona Tuominen ja Roosa Laakko.
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Maanantaina alka-
nut postilakko 
vaikuttaa myös 

Ristiinalaisen päätymiseen ti-
laajille. Lehti menee tilaajille 
postilaatikkoihin ja –luukkui-
hin Mikkelin alueen niissä ta-
louksissa, jotka ovat varhais-
jakelun piirissä.

- Käytännössä tämä tar-
koittaa taajamien alueita, 
joiden myötä tavoitamme 
onneksi melko suuren osan 
tilaajistamme lakosta huoli-
matta. Jos, ja ilmeisesti kun 
postilakko jatkuu, niin ensi 
viikosta alkaen on tarkoitus 
saada varhaisjakeluun mu-
kaan myös Ristiinan haja-asu-
tusalueet noutolaatikoiden 
kautta, kertoo Ristiinalaisen 
yrittäjä Niko Takala

Varhaisjakelun lisäksi 
Ristiinan K-marketista sekä 
S-marketista löytyy nouto-
pisteet, joista Ristiinalaisen 
tilaajat voivat käydä hakemas-
sa oman lehtensä. Noutopiste 
tulee myös lehden toimituk-
sen ulkopuolelle osoitteeseen 
Brahentie 16. Postilakon jat-
kuessa noutopisteiden mää-
rän kasvattamista harkitaan ti-
lanteen ja kysynnän mukaan. 

 - Mikkelin alueen ulko-
puolella olevat paperilehden 
tilaajat eivät valitettavasti saa 
lehteä, sillä posti ei niitä ja-
kele lakon aikana. On tietysti 
todella harmillista asiakkai-

demme kannalta, että näin on, 
mutta me emme voi tilanteel-
le tällä haavaa muuta.

Ristiinalaisen näköislehti 
on koko postilakon ajan luet-
tavissa avoimesti Internetissä, 
ilman näköislehden tilaamista 
tai tunnusten luontia. Näköis-
lehti löytyy osoitteesta www.
ristiinalainen.fi, josta valitaan 
etusivun yläpalkista ”Näköis-
lehti”, jonka jälkeen valikkoon 
aukeaa viimeaikaiset lehdet. 
Näköislehden lukeminen on-

nistuu helposti tietokoneella, 
tabletilla tai puhelimella.

- Näköislehden lukemi-
nen vaatii tietysti hieman 
totuttelua, jos on pitkään 
paperilehteä lukenut. Mutta 
nyt tässä poikkeustilanteessa 
lakon vuoksi näköislehti on 
valitettavasti Mikkelin alu-
een ulkopuolella ainut vaih-
toehto. Nyt sitä siis pystyy 
lukemaan maksutta, ja tutustu-
maan muutenkin tuotteeseen, 
Takala sanoo.

- Ja totta kai muutenkin 
suosittelemme näköislehteä 
etenkin kauempana Ristiinas-
ta asuville asiakkaillemme. 
Heiltä on tullut jo pitkään 
palautetta, että lehti ei ole 
heillä kuin vasta perjantaina, 
jos silloinkaan. Näköislehti 
on lukijoiden luettavissa aina 
viimeistään ilmestymispäivän 
aamuna klo 10, yleensä jo heti 
aamuvarhaisella.

PÄ Ä K I R J O I T U S 
 

NIKO
TAKALA

p ä äto i m i t t a j a

14.11.2019

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.)
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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  

Pitäjämme 370 – vuo-
tisjuhlaa vietettiin ar-
vokkaasti, olimmehan 

eläneet kreivin aikaa. Saimme 
myös kuulla Pietari Brahen elä-
mään perehtynyttä Hannu Pe-
sosta ja kuten Pesonen hiukan 
hymyillen sanoikin, että kyllä-
hän Ristiina historiansa tuntee.

Ja kyllähän täällä historiam-
me tunnetaan. Ristiinaa siu-
nattiin Katri ja Niilo Pulkkisen 
suurella sydämellä, pyyteettö-
mästi tekemällä suurella työllä 
historiamme esillä pitämiseksi.  
Iloitsenkin suuresti, kun 370 
– vuotisjuhlan yhteydessä 
kunnioitettiin heidän työtään. 

Katri Pulkkisen historialliset 
näytelmät oli aina rakennettu 
elävästi, melkein käsin koske-
teltaviksi. Niilo Pulkkinen oli 
myös perehtynyt Pietari Bra-
hen jalanjälkiin ja puhui niistä 
suurella tunteenpalolla.

Kuinka ajan virta vieräh-
tääkään, olin pikkutyttö, kun 
vietimme kaksipäiväisiä 300 
–vuotisjuhlia Ristiinassa. Sil-
loin pääsin ensimmäisen ker-
ran näkemään Pietari Brahen 
linnan rauniot ja romanttisen 
pikkutytön mielessä kävi, että 
kyllähän meillä varmasti on 
ollut kultakutrinen prinsessa-
kin, kun kerran oli linnakin.  

Tähän sain vastauksen kuun-
nellessani Niilo Pulkkisen 
esitelmää Pietari Brahesta, 
meidän prinsessamme ei nuk-
kunutkaan Prinsessa Ruusu-
sen uneen vaan murheellisesti 
kuolonuneen 21 – vuotiaana 
synnytysvuoteeseen.

Käydessäni aina perhee-
ni haudoilla menimme usein 
linnanraunioille ja Dunckerin 
muistomerkille toivoen, että 
tapaisimme Pulkkiset siellä ja 
usein niin kävikin, hoitivathan 
he Dunckerin muistomerkin 
kukituksen. Niilo Pulkkisen 
tapasi usein myös niittämäs-
sä heinää linnanraunioilla.  

Niilo usein huokailikin, ettei 
mikään taho ole huomannut 
paikan matkailuarvoa, kun-
han vain raunioille tehtäisiin 
kukkaistutuksia sekä penkke-
jä. Viimeisenä keväänäänkin 
tapasimme hänet niittämässä, 
välillä lepäillen ja totesimme 
miten tunteenpalo antaa voi-
maa ja kantaa pitkään ikään.

Hilkka Honkanen

Kiitoksen paikka

Ristiinassa varhaisjakelu, 
näköislehti avoimesti luettavissa
Postilakon aikana Ristiinalainen ei ilmesty paperilehtenä 
Mikkelin alueen ulkopuolella

Postilaatikot saavat olla melkoisen rauhassa seuraavat viikot, kun Postin jakelun on lakossa. 
Lakosta on haittaa myös Ristiinalaisen asiakkaille.

Muuttolintu
Lintu erkanee kokoontumislaumasta
istuu ilmanvaihtotornin reunalle
ja aivan kuin rauhassa
hyvästelisi kesämaiseman:
- kiihkeät kevätkonsertit
- uuvuttavat päivät pesässä
- hautomisen jälkeen ruuan perään
- ja poikaset omille siivilleen.
Intomielin muuttolintu keväällä
palaa samoille juurille
katseltuaan näköaloja
vieläkin korkeammalta ja laajasti.
Eikä se mieti
mikä on tehtäväni tässä maailmassa.

Leena Maaranen

Käsittämätöntä 
törttöilyä

V altakunnallisesti toimivan hyväntekeväisyysjär-
jestö ViaDia ry:n Mikkelin yhdistys on toteuttanut 
ruoka-avun jakamista sitä tarvitseville jo pitkän 

aikaa. Ristiinassakin tämä toiminta on ollut olemassa jo 
yli kaksi ja puoli vuotta. ViaDia on toimihenkilöidensä ja 
etenkin vapaaehtoistensa voimin jakanut mikkeliläisistä 
kaupoista lahjoituksena saatua ruokaa Pellosniemellä Ki-
sakaaren kahviossa kerran viikossa, torstaiaamupäivisin 
huhtikuusta 2017 saakka.

Nyt tämä toiminta on toistaiseksi pysähdyksissä toi-
mintaan kohdistuneiden vahingontekojen vuoksi. Nämä 
vahingonteot olivat käytännössä sitä, että Kisakaaresta 
käytiin useampaankin otteeseen varastamassa esimer-
kiksi ruoka-avun jakamisen yhteydessä pidetyn kahvion 
toimintaan liittyviä asioita, niin ruokatarpeita kuin välinei-
täkin, kuten kahvinkeitin.

Viime viikolla kun ruoka-avun jakamisen loppumisesta 
uutisoitiin, niin Radio Mikkelin Harri Kukkola päästi asian 
yhteydessä julkisesti suustaan pari melko rumaa sanaa 
kuvaillessaan tyyppejä, jotka näihin rötöksiin ovat syyllis-
tyneet. Itse en viitsi julkisesti ihan samalla tavalla sanoa, 
mutta yksiselitteisesti voi takuulla todeta, että onhan täl-
lainen aivan käsittämätöntä törttöilyä!

Hyvin moni taho (suurin osa vieläpä täysin talkoilla, va-
paaehtoistyönä) tekee työtä sen eteen, että saataisiin apua 
perille sitä tarvitseville ja sen lisäksi vieläpä aikaiseksi mu-
kava sosiaalinen tapahtuma jossa ihmiset viihtyvät, saavat 
tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja joka tätä kautta varmasti 
ehkäisee osittain vielä hankalampien elämäntilanteiden 
syntyä. Sitten yksi, pari tai muutama tyyppiä menee ja pi-
laa koko tämän vuosien aikana kasaan saadun toimivan, 
tarpeellisen ja hyväksi koetun toiminnan. Ei hyvää päivää!

Entistä surkeammaksi tilanteen tekee se, mikäli tekijöi-
nä on ollut henkilö tai henkilöitä, joilla on ollut avaimet 
Kisakaaren kuntosalille. Ilmeisesti kun on niin, että näillä 
avaimilla pääsee osin myös kahvion tiloihin. Näin olisi tul-
lut osoitettua luottamusta käytettyä väärin oikein ronskil-
la kädellä.

Joka tapauksessa on melko varmaa, että tekijälle tai 
tekijöille on ollut selvillä se, mitä tarkoitusta varten nämä 
tarpeet ja laitteet ovat Kisakaaressa olleet. Ja silti varkau-
det on toteutettu.

Nyt on syytä toivoa, että ViaDia löytää toiminnalleen 
nopeasti uudet tilat Ristiinasta. Tämän reilun parin vuoden 
aikana on käynyt ilmi, että palvelulle todella on tarvetta. 
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Maanantain kau-
p u n g i n v a l t u u s -
ton kokouksessa 

nähtiin osin jopa erikoinen 
tilanne, kun kokouksen lo-
puksi tehtiin kaksi liki saman 
sisältöistä valtuustoaloitetta. 
Molemmat aloitteet koskivat 
Mikkelin lukion Ristiinan toi-
mipistettä, ja sen kehittämistä. 
Valtuustoaloitteissa nähtiin, 
että lukiosta voitaisiin kehittää 
valtakunnallisen erikoislukion 
statuksella kulkeva lukio, joka 
olisi erikoistunut kestävään 
matkailuun.

Ensimmäisenä käsiteltiin 
ristiinalaisen valtuutetun, 
kaupunginhallituksen varapu-
heenjohtaja Kirsi Olkkosen 
(kesk.) valtuustoaloite, joka 
oli otsikoltaan ”Kestävään 
matkailuun ja luonto-osaami-
seen erikoistunut lukio Mik-
kelin Ristiinan elinvoimateki-
jäksi”.

Olkkonen toteaa aloittees-
saan, että hyvä lukio-opetus on 
yksi Mikkelin vetovoimateki-
jöistä. Erikoistumalla siitä voi 
tulla myös elinvoimatekijä. Il-
mastonmuutos vaatii kestävän 
kehityksen edistämistä kaikes-
sa tulevaisuuden elinkeinotoi-
minnassa, myös matkailussa. 
Erikoistumalla kestävän kehi-
tyksen matkailun ja luonto-
osaamisen lukio-opetukseen 
Ristiinan lukiossa Mikkelin 
alueelle pystyttäisiin luomaan 
luonteva matkailualan ja luon-

nontieteiden opintopolku 
lukiosta korkeakouluasteel-
le ensimmäisenä Suomessa, 
aloitteessa nähdään.

Aloitteen mukaan erikois-
tunut lukio-opetus antaisi 
valmiuksia jatko-opintoihin 
Mikkelissä ja tukisi näin mat-
kailualan tutkintoon johtavia 
opintosuuntia esimerkiksi 
ESEDU:ssa ja XAMK:ssa. 
Näin kestävään matkailuun 
erikoistuneet lukio-opinnot 
tukisivat Järvi-Suomen ja Sai-
maan alueen matkailustrate-
gian toteuttamista ja alueen 
kehittämistä luonto-osaami-
seen erikoistuneena alueena, 
Saimaan Geopark-hankkeen 
toteuttamista sekä alueen 
matkailun kansainvälistämis-
tä. Erikoislukio tukisi alueen 
nuorten osallistumista alueen 
kehittämiseen ja työllistymistä 
omalla alueella.

Aloitteen lopuksi todetaan, 
että Ristiinan lukion erikois-
tumista kestävään matkailuun 
ja luontoon tukee sen sijainti 
Saimaan rannalla, esihisto-
rialliset Astuvansalmen kal-
liomaalaukset, Ruotsinval-
lan ajan Ristiinaan sijoittuva 
historia, mm. sotakoulu sekä 
alueen luonto. Aloite päättyy 
esitykseen erikoislukioluvan 
hakemiseen opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä.

Olkkosen lisäksi aloitteen 
olivat allekirjoittaneet keskus-
tan Jaakko Väänänen ja Outi 

Kauria, demareiden Jaana 
Vartiainen ja Petri Tikkanen 
sekä vihreiden Mikko Siito-
nen.

Toinen, liki saman sisältöi-
nen, mutta nimellä ”Ristiinan 
lukion säilyttämiseksi Ristii-
nassa” ollut, valtuustoaloite 
tuli perussuomalaisten leiris-
tä. Raimo Heinäsen (ps.) 
ensimmäisenä allekirjoitta-
massa aloitteessa esitetään, 
että Mikkelin lukion Ristiinan 

toimipisteeseen haetaan eri-
tyislukion lupaa ja että luki-
osta tulisi tehdä erityislukio 
kestävän matkailun ja luon-
nonvara-alalle. Aloitteessa 
perustellaan matkailulukiota 
monella kohdalla. Yksi perus-
teluista on se, että Järvi-Suomi 
ja Saimaan alue on nostettu 
yhdeksi neljästä vetovoima-
alueesta Business Finlandin 
matkailustrategiassa. Saimaa 
-sopimuksella Etelä-Savo ja 

Etelä-Karjala sekä kaupungit 
Mikkeli, Savonlinna, Lap-
peenranta ja Imatra ovat kan-
sainvälisessä markkinoinnissa 
yhdistäneet voimavaransa. 
Saimaalle haettava Geopark-
status tulee omalta osaltaan 
vain lisäämään Saimaan veto-
voimaa ja lisää haasteita kes-
tävän matkailun osana. Muut 
matkailustrategiset alueet 
Suomessa ovat Lappi, Saaris-
tomeri ja Helsinki.

Heinäsen aloitteen olivat 
allekirjoittaneet myös Jussi 
Marttinen (ps.) ja Ulla Les-
kinen

Molemmat aloitteet poh-
jautuvat pitkälti Helsingin yli-
opiston Ruralia-instituutissa 
tehtyyn alustavaan selvityk-
seen ideasta. 

Niko Takala 

Yh te i s to i m i n t a n e u -
vottelujen tuloksen 
toimeenpano alkoi 

Essotessa olla viikko sitten 
loppusuoralla.   Kahdeksi vii-
koksi lomautettavien määräksi 
tulee noin 400. Lakkaavia teh-
täviä on noin 25 ja irtisano-
tuksi joutuu noin kymmenen 
henkilöä.

- Lukuihin tulee vielä tar-
kennuksia, koska tehtävä-
muutoksia on paljon ja niiden 
sovittaminen yhteen vie aikaa. 
Toimeenpanon pitäisi olla 
kokonaan ohi 18.11., kertoo 
yhteistoimintaneuvottelut Es-
sotessa vetänyt muutosjohtaja 
Sami Sipilä.

Esimiehet voivat toteut-
taa lomautukset 9.12.2019-
31.5.2020 välisenä aikana. Yt-
neuvottelujen ja lomautusten 
ulkopuolelle rajattiin neuvot-
telujen aikana suorassa asia-
kas- ja potilastyössä toimivat 
lääkärit, lähihoitajat, sairaan-
hoitajat ja sosiaalityöntekijät.

- Lomautusten kohteena 
olevien määrittelyssä on tehty 
kokonaisarvio ja pyritty mini-
moimaan toiminnalle ja asi-
akkaille/potilaille aiheutuva 

haitta. Lomautusten kohteina 
olevia yksiköitä tai henkilöitä 
emme tässä yhteydessä avaa 
julkisuuteen, Sipilä kertoo.

Essoten yhteistoimintaneu-
votteluilla saavutetaan noin 9 
miljoonan euron kulusäästöt, 
jotka toteutuvat pääosin ns. 
luonnollisen poistuman ja lo-
mautusten kautta. Koko kun-
tayhtymässä eläköitymisten, 
vakituisten ja määräaikaisten 
täyttämättä jätettävien tehtä-
vien ja irtisanoutumisten eu-
romääräinen vaikutus vuosien 
2019-2021 välisenä aikana on 
yhteensä noin viisi miljoonaa 
euroa. Loput neljä miljoonaa 
säästöistä kootaan ostopalve-
luista, lomautusten avulla sekä 
pienempien yksittäisten sääs-
tötoimien kautta.

Eläköitymisten, vakituisten 
ja määräaikaisten täyttämättä 
jätettävien tehtävien, irtisa-
noutumisten ja irtisanomisten 
yhteisvaikutus on koko kun-
tayhtymän tasolla noin 110 
henkilötyövuotta. Hallinto- ja 
tukipalvelujen vastuualueella 
henkilötyövuosien vähenemä 
on vuosien 2019-2021 välise-
nä aikana noin 60.

Essoten lomautettavien 
määräksi tulee noin 400

Ristiinaan matkailulukio?

Mikkelin lukion Ristiinan toimipiste on ollut paljon esille viime aikoina sen lakkautusuhan vuoksi. Maanantaina tehtiin kaksi-
kin erillistä valtuustoaloitetta, jotka tähtäävät siihen, että lakkauttamisen sijaan Ristiinaan haettaisiin kestävään matkailuun 
keskittyvää erikoislukiota.

Mikkelin kaupun-
ginvaltuusto ko-
koontui tämän vii-

kon maanantaina päättämään 
muun muassa ensi vuoden 
veroprosenteista. Veropro-
sentit nousivat kautta linjan. 
Sekä tulovero- että kiinteistö-
veroprosenteista äänestettiin, 

mutta päätöksiksi tuli lopulta 
kaupunginhallituksen esittä-
mät veroprosentit.

Valtuusto vahvisti vuo-
den 2020 veroprosenteiksi 
seuraavat: tuloveroprosentti 
22,00 (vuonna 2019 20,50), 
sekä kiinteistöverot: yleinen 
kiinteistöveroprosentti 1,37 

(1,25), vakituinen asuinraken-
nus 0,62 (0,58), muu kuin va-
kituinen asuinrakennus (esim. 
kesämökki): 1,50 (1,15), voi-
malaitosrakennus 3,00 (2,75), 
yleishyödyllinen yhteisö 0,00 
(0,00) ja rakentamaton raken-
nuspaikka 4,00 (3,30).

Asiasta käydyn keskuste-
lun aikana Heikki Nykänen 
(kesk.) esitti saman puolueen 
valtuutettujen Jaakko Väänä-
sen ja Markku Kakriaisen 
kannattamana tuloveropro-
sentin nostamista vain 21,50 
prosenttiin. Valtuutettu Rai-
mo Heinänen (ps.) esitti 
valtuutettu Jussi Marttisen 
(ps.) kannattamana tulovero-
prosentin nostamista 21,25 
prosenttiin. Näistä vastaesi-
tykseksi äänestettiin Nykäsen 
esitys äänin 32-3 (16 tyhjää). 
Nykäsen esitys hävisi pohja-
esitykselle äänin 42-9.

Kiinteistöveroprosenttien 
osalta Jaakko Väänänen esitti 
Markku Kakriaisen kannatta-
mana, että yleiseksi kiinteis-

töveroprosentiksi määrätään 
1,25 sekä muun kuin vakitui-
sen asuinrakennuksen kiin-
teistöveroprosentiksi 1,25. 
Äänestyksessä Väänäsen esitys 
hävisi kaupunginhallituksen 
pohjaesitykselle äänin 42-9.

Jos veroprosenttien kasvua 
katsotaan prosentuaalisesti, 
niin eniten niistä nousi muun 
kuin vakituisen asuinraken-
nuksen veroprosentti. Korotus 
1,15:stä 1,50:een on hieman 
yli 30 prosentin korotus. Va-
kituisen asuinrakennuksen 
korotus on noin seitsemän 
prosenttia. Rakentamattoman 
rakennuspaikan korotus on 
sekin melkoinen, liki 21,5 pro-
senttia.

Tuloveroprosentissa koro-
tusta on noin 7,3 prosenttia. 

Niko Takala

Valtuusto nosti veroja
Uusi tuloveroprosentti on Mikkelissä 
kaupunginhallituksen esityksen mukainen 22 prosenttia

Prosentuaalisesti eniten nousee kesämökkien kiinteistövero-
prosentti. Nousu on yli 30%.
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ViaDia Mikkeli ry on 
järjestänyt reilut 
kaksi ja puoli vuotta 

ruoka-avun jakoa Ristiinassa, 
tarkemmin Kisakaaren urhei-
lutalon kahviotiloissa. 2017 
keväällä alkanut toiminta 
jäi viime viikolla tauolle ai-
nakin toistaiseksi. Taukoon 
ovat syynä syksyn mittaan 
sattuneet useat tapaukset, 
joissa tiloihin on tunkeutu-
nut asiattomia henkilöitä, ja 
paikalta on varastettu sekä 
ruokatarvikkeita, mutta myös 

esimerkiksi kahvion pitämi-
seen tarvittavia laitteita, kuten 
kahvinkeitin.

- Onhan nämä hirmuisen 
valitettavia tapahtumia. Asiaa 
kun on selvitelty, niin on käy-
nyt ilmi, että ainakin osaan 
näistä tiloista pääsee samoilla 
avaimilla kuin tuonne liikun-
tapuolen kuntosalille. Nyt 
näiden vahingontekojen jäl-
keen ollaan tultu paljon asiaa 
pohdittuamme ja pyöritelty-
ämme siihen lopputulokseen, 
että näissä tiloissa toimintaa 

ei voida jatkaa, harmittelee 
ViaDian projektipäällikkö Vesa 
Nyrhinen.

- Tarve tälle ruoka-avulle 
on ollut suuri. Ja lisäksi esi-
merkiksi tuota kahviota ol-
laan pidetty senkin takia, että 
tämähän on ollut ihmisille 
myös sosiaalinen tapahtuma.

Nyrhisen mukaan toimin-
nan jatkumiselle Ristiinassa 
on valmius, kunhan vain sopi-
vat tilat löytyisivät.

- Tilat voivat olla myös 
siinä Ristiinan kirkonkylällä. 
Vaikka Pellosniemellä paikka 
oli siinä mielessä hyvä, että 
siellä avun tarvitsijoita on ol-
lut paljon.

Jos sopivia tiloja tulee 
mieleen, niistä voi vinkata 
Nyrhiselle (p. 046 9230 663 
tai vesa.nyrhinen@viadia.fi) 
Tiloista ViaDia:lla ei ole mah-
dollisuutta maksaa mitään.

- En aina pääse vastaamaan 
puhelimeen, mutta minulle 
voi sitten jättää vaikka teksti-
viestin, niin palaan aiheeseen.

”Todella harmittava juttu”
Tunnelmat viime torstaina Ki-
sakaaren kahviossa olivat ape-
at paitsi palvelun järjestäjän, 
niin myös paikalle tulleiden 
keskuudessa.

- Tämä on ihan todella har-
mittava juttu. Ruoka-apu on 
ollut tärkeää, mutta tämähän 
on ollut aina myös mukava 
tapahtuma tuon kahvion ja 
muun yhdessäolon osalta, eräs 
paikallaoleva mies pudistelee 
päätään.

- Itselleni tämä on ollut en-
nen kaikkea sosiaalinen tapah-
tuma. Täällä näkee tuttuja ja 
pääsee vaihtamaan ajatuksia. 
Muutoin tulisi varmaan vaan 
kökötettyä yksin mökissä eikä 
lähdettyä mihinkään, tuumaa 
hänen vierellään oleva nainen.

- Ja jos ruoka-apu siirtyy 
kirkolle, niin sitten on hyvin 
monella edessä kyytiongelma, 
milläs sinne sitten kuljettai-
siin? he kysyvät.

Useampikin Kisakaaren 
viimeiseen ruoka-aputilai-
suuteen tullut oli pahoittanut 
mielensä siitä, että nyt yksi tai 
muutama henkilö on aiheut-
tanut niin kovin monelle huo-
non mielen.

- Toivottavasti tuntuisi edes 
pisto sydämessä! kuuluu erään 
ryhmän mielipide.

Niko Takala 

Ristiinan ja Suomen-
niemen Rintamave-
teraanit ry tiedotti-

vat tämän vuoden keväällä 
ristiinalaisille, että yhdistys 
hankkii Ristiinan ja Suomen-
niemen hautausmaille hau-
dattujen veteraanien hau-
takiviin veteraanimerkkejä. 
Veteraanien omaiset tarttui-
vatkin aiheeseen melkoisen 
hyvin, sillä se poiki noin 30 
yhteydenottoa.

- Hautakiviin on kiinnitet-
ty nyt se kolmisenkymmentä 
r intamaveteraanimerkkiä , 
yleistä veteraanitunnusta eli 
tammenlehvämerkkiä, sotain-
validien merkkiä ja myös lot-
tamerkkejä on laitettu, kertaa 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Veli Kovanen.

Hän ja varapuheenjohtaja 
Hannu Ahonen sanovat, että 
hanke on otettu poikkeukset-
ta hyvin vastaan. Monella asia 
on ollut mielessä, mutta ei 
välttämättä ole oikein tiedetty 
kehen ottaa yhteyttä.

- Onhan siellä paljon edel-
leen hautakiviä, joissa henki-

löiden syntymäajat viittaavat 
siihen, että merkin laittami-
seen voisi olla edellytykset, 
Kovanen ja erityisesti sotain-
validien toiminnassa mukana 
ollut Paavo Puhakka pohti-
vat.

Merkkien tarpeesta voi 
edelleen ilmoittaa

Rintamaveteraaniyhdistys 
jatkaa edelleen vastaavaa toi-
mintaa, ja niitä veteraanien 
omaisia, jotka haluavat näin 
jälkikäteen veteraanimerkin 
hautakiveen pyydetään ot-
tamaan yhteyttä Ristiinan ja 
Suomenniemen Rintamave-
teraanien puheenjohtaja Ko-
vaseen (puh. 050 5726 533) 
tai varapuheenjohtaja Han-
nu Ahoseen (puh. 040 7622 
288).

- Merkkejä on jo hankittu 
jonkun verran varastoon Ris-
tiinan kiviveistämölle, mutta 
niitä hankitaan tilaustarpeen 
selvitessä keväällä lisää ja py-
ritään asentamaan hautakiviin 
jälleen kevään ja kesän aikana, 
Kovanen sanoo.

Veteraanijärjestö huolehtii 
merkin hankinnasta liittyvis-
tä kustannuksista, Ristiinan 
Kiviveistämö puolestaan on 
luvannut tehdä merkkien kiin-
nityksen maksutta.

- Ei ne miehet siellä rinta-
mallakaan tunteja laskeneet ja 
osallistuivat talkoisiin. Tämä 
nyt on pienintä mitä me voi-
daan tehdä, näkee Pentti Pel-
tonen kiviveistämöltä.

Veli Kovanen toteaa, että 
merkkien merkitys on erityi-
sesti siinä, että historiaa teh-
dään jatkossakin tunnetuksi.

- Itse ajattelen niin, että 
tämä työ on maksanut itsen-
sä takaisin, kun joskus parin 
kymmenen vuoden päästä lap-
si tai nuori kysyy että ”mikäs 
merkki tuo on?”. Kun hänelle 
sitten siihen vastataan, niin 
se on sitä perinne- ja historia-
työtä. Muistutetaan tuleviakin 
sukupolvia siitä, että nämä 
miehet ja naiset puolustivat 
isänmaatamme.

Niko Takala

Veteraanimerkkejä kymmeniin hautakiviin

Muun muassa Ilpo Hakulin (oik.) tämän vuoden keväällä pois nukkuneen isän Vilho Hakulin 
haudalle saatiin tammenlehvämerkki. Kaikkiaan veteraanimerkkejä on tämän vuoden aikana 
laitettu noin 30 hautakiveen. Viime perjantaina veteraanimerkki-hankkeen tilanteesta kertoi-
vat Hannu Ahonen (vas.), Paavo Puhakka, Pentti Peltonen ja Veli Kovanen.

ViaDia ry:n toimihenkilöt ja vapaaehtoiset laittoivat lahjoitet-
tuja ruokatarpeita esille. Yhdistyksen järjestämä ruoka-apu 
Kisakaaressa jäi viime torstain jälkeen tauolle. Ruuan jakoa 
on tarkoitus jatkaa Ristiinassa, kunhan uudet tilat löytyvät. 
Tilaideoita voi osoittaa ViaDia:lle.

Ruuanjako Kisakaaressa keskeytyi murtojen vuoksi
Palvelu on koettu äärimmäisen tärkeäksi paitsi itse ruoka-avun,  
myös sen sosiaalisen ulottuvuuden myötä

Ruoka-apua saadaan mikkeliläisistä kaupoista. Yleensä lah-
joituksiin kuuluu esimerkiksi lihatuotteita sekä leipää ja he-
delmiä.
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Tämän viikon maanan-
taina Mikkelin halli-
tustorilla nähtiin mie-

lenilmaus lukiokoulutuksen 
puolesta. Mielenilmauksen 
olivat koordinoineet Mikkelin 
lukion Ristiinan toimipisteen 
opiskelijat oppilaskunnan 
hallituksen johdolla. Paikalle 
saapui mieltään ilmaisemaan 
noin sata nuorta sekä hieman 
vanhempaakin henkilöä, jotka 
halusivat puolustaa sekä luki-
on Ristiinan toimipisteen säi-
lymistä, niin ylipäätään kou-
lutusta.

Suurimmassa mielenilma-
uksessa kannetussa lakanassa 
oli teksti ”Vastakkainasettelun 
aika on ohi”.

- Me olemme täällä puo-
lustamassa koko Mikkelin 
lukiokoulutusta. Haluamme, 
että Ristiinan toimipiste säilyy, 
mutta emme tietenkään halua 
että Mikkelin lukion kurssi-
määrää tai muuten toimintaa 
leikattaisiin. Mikkelissäkin 
kurssitarjotinta on jo leikattu 
ja esimerkiksi ryhmäkoot ovat 
suuria.

- Nythän on viranhaltijoi-
den taholta tuotu esille, että 
tilanne olisi muka joko tai. Eli 
että joko lakkautetaan Ristii-
nan toimipiste tai sitten leika-
taan merkittävästi keskustan 
toimipisteen toimintaa. Nämä 
molemmat esillä olleet vaihto-
ehdot ovat suoraan sanottuna 
aivan paskoja, ja ne laskisivat 
lukiokoulutuksen tasoa Mik-
kelissä huomattavasti! puhui 
painokkain sanankääntein 
Ristiinan lukiolainen Roosa 
Laakko megafoniin mielenil-
mauksessa.

- Me haluamme saada vies-
tin päättäjille perille, että lu-
kiokoulutuksesta on jo leikattu 

paljon, ja siitä ei pidä enää lei-
kata. Nuorten niskaan ei voida 
kaataa sitä, että sote-kulut tai 
Mikkelin turhat investoinnit 
imevät kaikki rahat! Tällainen 
kohtelu vain ajaa meidät nuo-
ret, tulevaisuuden veronmak-
sajat pois Mikkelistä.

Lukiolaisten yhdessä laati-
massa puheenvuorossa tuotiin 
esille myös muun muassa se, 
että lukio pitää koko Ristiinaa 
elinvoimaisena. Lakkautta-
misella saavuteltavat säästöt 
olisivat lukiolaisten mielestä 
”olemattomat ja osin väärin 
lasketut”. Sitäkin kritisoitiin, 
että Mikkeli investoi keskusta-
alueelle ja samalla kuihduttaa 
reuna-alueita. 

- Lukio toimii Ristiinassa 
vahvassa yhteistyössä myös 
yhtenäiskoulun kanssa. Tilat ja 
opettajat ovat yhteiset, Laakko 
muistutti.

Puheenvuoron erilaisten 
koko porukan iskulauseiden 
välillä megafoniin käyttänyt 
ristiinalainen abiturientti kri-
tisoi kaupungin suunnalta 

tullutta välinpitämätöntä asen-
netta nuorten näkökulmille.

- Kovasti aina kannuste-
taan nuoria että ”osallistukaa 
ja vaikuttakaa”. Sitten kun me 
todella otetaan kantaa, niin on 
todella epäkannustavaa se, että 
nyt päättäjiä ei näytä kiinnos-
tavan lainkaan mitä meillä on 
sanottavana.

Jarruja mielenilmaukselle 
viranhaltijoilta sekä 
keskustan oppilaskunnasta

Eikä ainakaan viranhaltijoiden 
taholta tähän mielenilmauk-
seenkaan varsinaisesti tullut 
kannustusta. Ristiinalaiset 
lukiolaiset näyttivät paikan 
päällä toimittajille viestiä, jo-
ka oli mielenilmauspäivän aa-
muna tullut kaikille Mikkelin 
lukion opettajille. Lukion reh-
tori Jari Tuomenpurolta oli 
tullut opettajille viesti, jossa 
eri lakikohtien ryydittämänä 
todettiin, että mielenilmauk-
seen osallistuville opiskelijoil-
le tulee merkintä luvattomasta 
poissaolosta. 

Tämä vielä on jotenkin niel-
ty, mutta kun mielenilmauksen 
aikana nuoret saavat tiedon sii-
tä, että Mikkelin lukion oppi-
laskunnan hallituksen puheen-
johtaja on maanantai-aamuna 
laittanut kaikille lukion Mik-
kelin toimipisteen opiskelijoil-
le Wilman (koulun sisäinen 
tiedotuskanava) kautta viestin, 
jossa käytännössä kehotetaan 
keskustan toimipisteen opis-
kelijoita olemaan menemättä 
mielenilmaukseen, reaktiot ja 
ilmeet vaihtelevat epäuskosta 
vihastumiseen.

- Siis ei voi olla totta! tode-
taan useammastakin suusta. 
Paikalle kun oli kutsuttu, pyy-
detty ja toivottu myös keskus-
tan toimipisteen opiskelijat, 
jotta yhdessä puolustettaisiin 
koko lukiokoulutusta.

Vähän myöhemmin tämä-
kin viesti päätyy myös Ris-
tiinalaisen nähtäväksi. Siinä 
todetaan muun muassa: ”Ris-
tiinalaisten pyyntö ”tulkaa 
mukaamme torille osoitta-
maan mieltä lukioleikkauk-

sia ja Ristiinan toimipisteen 
lakkauttamista vastaan” on 
ajatuksena hyvä, mutta mei-
dän keskustan opiskelijoina 
tulee ymmärtää, että osoitta-
malla mieltä saatamme antaa 
kaupungin johdolle kuvan, 
että vastustamme Ristiinan 
toimipisteen lakkauttamista, 
tosin sillä ehdolla, että mei-
dän omasta lukiosta leikataan 
vaille 100 kurssia.” Viestin lo-
pussa painotetaan, että näke-
mys on hänen omansa. Mie-
lenilmauksessa paikalla olevia 
tämä ei oikein vakuuta. Ylei-
nen mielipide tuntuu olevan, 
että jos oppilaskunnan halli-
tuksen puheenjohtajan ase-
massa oleva henkilö lähettää 
viestin kaikille opiskelijoille 
oppilaitoksen virallista tiedo-
tuskanavaa käyttäen, niin kyse 
ei ole ”vain yksityisestä poh-
diskelusta”.

Olipa näistä ”uhkailuista” 
huolimatta paikalle saapunut 
myös (ainakin) yksi henkilö 
myös lukion keskustan toimi-
pisteestä.

- Eihän tällaista kiristystä 
voi hyväksyä ettei voisi osal-
listua tällaiseen mielenilma-
ukseen! Kun tässähän oli koko 
ajan ideana puolustaa koko 
lukiokoulutusta. Ja sitä paitsi, 
kaupungissa tarvitaan toinen-
kin lukio, muuten yhä harvem-
pi pääsee ylioppilaaksi. Moni 
tarvitsee pienemmän koulun 
jo ympäristönä, ja vaihtoehto 
tarvitaan myös niille, jotka ei-
vät keskiarvonsa myötä pääse 
keskustan toimipisteeseen, 
toteaa tämä mikkeliläinen 
henkilö, joka haluaa pysytellä 
nimettömänä.

Rehtori Tuomenpuro lie-
ventää kantaansa asiaan myö-
hemmin, kun ainakin yksi 
ristiinalainen opiskelija on 
aiheesta tiedustellut. Luvat-
tomien poissaolojen sijaan 
lopulliseksi merkinnäksi opis-
kelijoille jää merkintä ”koulun 
lupa”. Tähän hän oli päätynyt 
todettuaan, että aiemminkin 
mielenilmauksiin on voinut 
osallistua luvallisesti ja kun 
tällä mielenilmauksella puo-
lustettiin nimenomaan lukio-
koulutusta. Rehtorille ohje 
aiemmin opettajille lähetetyn 
viestin ja ohjeistuksen laitta-
misesta oli tullut ”ylemmältä 
taholta”. Tämä ylempi taho 
tarkoitti tässä tapauksessa si-
vistysjohtaja Virpi Siekkistä 
ja kaupunginlakimies Jukka 
Savolaista, selviää niin ikään 
myöhemmin, jälleen aktiivis-
ten lukiolaisten kysymysten 
avulla.

Niko Takala

”Koulutuksesta ei saa leikata”
Lukiolaiset mielenilmauksessa: 
”Molemmat esillä olleet vaihtoehdot ovat suoraan sanottuna aivan paskoja!”

Mikkelin hallitustorille nähtiin maanantaina Ristiinan lukion oppilaskunnan toimeenpanema mielenilmaus lukiokoulutuksen puolesta. 
Mielenilmauksen viesti oli, että Mikkelissä ei lukiokoulutuksesta pidä leikata enää yhtään enempää.

Ristiinan lukion abiturientti Lotta Tuominen nosti esille ristirii-
dan. Nuorilta toivotaan osallistumista ja näkemyksiä, mutta 
sitten kun asiaa olisi, jää vaikutelma ettei heitä kuunnella.

Tilaisuus sai mukavasti medianäkyvyyttä. Juttua siitä tekivät 
Ristiinalaisen lisäksi ainakin Länsi-Savo, Yle Mikkeli ja Radio 
Mikkeli, jonka Mika Aro tässä haastattelee Oona Tuomista 
(vas.) ja Roosa Laakkoa mielenilmauksen tuoksinassa.
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Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet hoitajat
Lähihoitaja Anne Tuukkanen 040 559 0376
Lähihoitaja Arja Haurinen      050 340 1222
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Jorma... 0500 555 840
Pasi...... 0500 555 841
Mika..... 040 8466 897

Kitereentie 11
52300 Ristiina
(015) 455 333

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

0500	293967	
0500	948604

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

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

Vuokraus palvelut:
• Perävaunut
• Venetrailerit
• Hakkuri
• Tekstiilipesuri

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

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

RISTIINAN 
KUKKA

015 455 440

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

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

.  Vikadiagnosoinnit monimerkkitesterillä
Valtuutettu huolto: 

Mercury, Mercruiser, Mariner, 
Husqvarna, Jonsered

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

PARTURI-
KAMPAAMO

Merja 

  Marjava

Brahentie 42 (Vossikan seinänaapuri)

015 455 022

Tervetuloa!

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

RISTIINAN 
FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS

Brahentie 10
Ristiina
ma-pe 9-16

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

Ristiinan
Parturi-
kampaamo

H A I R  B Y  J E N N I

Muutamme uusiin tiloihin!

1.9.2017 alkaen meidät löytää
uudella ilmeellä osoitteesta

Brahentie 16. Kesän palvelemme
normaalisti Mäkitiellä!

Jenni & Henna

ristiinanparturikampaamo.com        
015 455 882

Brahentie 16
015 455 882
Auki sop. mukaan

PESULA ja SIIVOUS

MATKAHUOLTOASIAMIES

VILLI APILA
040 7074 107

040 620 8783
Brahentie 52
Ma-pe 9-17

Autokorjaamo- 
maalaamo

MARKKU HEIKKILÄ
• Huollot 

• Moottori- ja peltikorjaukset 
• Ruostevaurioiden korjaukset 

• Hiekkapuhallus Maalaus 
• Rengastyöt  Myös raskaskalusto

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

ASIANAJOTOIMISTO
KUUKKA & TIAINEN OY

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

Tavattavissa Ristiinassa
Puh. 050 375 3118

markku.toukkari@kuukka-tiainen.fi

Saila Valkonen
lähihoitaja/koulutettu hieroja 

palvelusetelituottaja
Brahentie 42, Ristiina 

p. 040 561 3104

ALANGON
autokorityö

 Ristiina  ja Mäntyharju                www.autokorityo.fi   

Jani Alanko                     
040 732 6788

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

Ristiina Brahentie 34 
044 7373 551

Mikkeli Vuorikatu 11 
044 0338 915

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

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

Brahentie 52
Ristiina
0500 458 388

Avoinna:
Ti- to 9-17

sairaslomalla 
marraskuun 

loppuun
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R iskiryhmien influens-
sarokotukset alkavat 
Essoten seitsemän 

täysjäsenkunnan alueella laa-
jasti 25.11. lähtien ja ne jatku-
vat 5.12. saakka. Rokotuksia 
saa tuttuun tapaan Essoten 
hyvinvointikeskuksilta ja –ase-
milta sekä Omatorilla.

Mikkeliläisten neuvolaikäis-
ten lasten ja heidän perheiden-
sä sekä odottavien perheiden 
uusi rokotuspaikka löytyy 
sairaalakampuksen Perhetalos-
ta, jonne voi myös varata ro-
kotusajan Essoten sähköisen 
ajanvarauksen kautta. Muissa 
neuvoloissa asioivat voivat ottaa 
rokotukset niissä käydessään tai 
varata ajan puhelimitse omasta 
neuvolastaan.

Lisäksi rokotuksia anne-
taan vastaanotoilla käynnin 
yhteydessä.

- Jos ei ennätä käydä joukko-
rokotuksissa, Essoten sähköi-
seen ajanvaraukseen avautuu 
2.12. rokotusaikoja joulukuun 
alkupuolelle. Ja jos sattuu so-
pivasti rokotuspaikalle, niin 
missä tahansa Essoten alueen 
toimipisteessä voi piikin ottaa, 
vinkkaa kansanterveystyön yli-
lääkäri Hans Gärdström.

Influenssarokotteen saavat 
maksutta ne, joiden terveydelle 
influenssa aiheuttaa oleellisen 
uhan tai joiden terveydelle in-
fluenssarokotuksesta  on mer-
kittävää hyötyä. Riskiryhmiin 
kuuluu paljon erilaisia ryhmiä: 
kaikki yli 65 vuotta täyttäneet, 
raskaana olevat naiset, kaikki 6 
kuukauden – 6 vuoden ikäiset 
lapset, sairautensa tai hoitonsa 
vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, 
vakavalle influenssalla alttiiden 
henkilöiden lähipiiri ja varus-
miespalveluksensa aloittavat 
miehet ja vapaaehtoisen asepal-
veluksen aloittavat naiset.

Maksuttomaan rokotuk-

seen ovat oikeutettuja myös 
henkilöt, jotka asuvat tai oles-
kelevat pitkäaikaisesti laitos-
maisissa olosuhteissa kuten 
vastaanottokeskuksissa ja van-
keinhoitolaitoksissa.

Terveydenhoitaja, sairaan-
hoitaja tai lääkäri arvioi tarvit-
taessa kuuluuko rokotettava 
maksuttoman rokotuksen koh-
deryhmään. Jos henkilö ei kuu-
lu kohderyhmään, hänen tulee 
hankkia rokote itse.

Myös sote-henkilöstö lue-
taan edellä mainittuihin riski-
ryhmiin. Heille on järjestetty 
Essotessa omat rokotukset. 
Lisätietoa riskiryhmistä ja 
influenssarokotteista löytyy 
muun muassa THL:n verkkosi-
vuilta www.thl.fi. 

- Tämän vuoden rokote on 
saatu aiempaa kattavammak-
si eri virustyyppejä vastaan.   
Rokotteet tulevat riittämään 
kaikille riskiryhmille. Tavoit-
telemme takavuosia parempaa 
rokotuskattavuutta Essoten 
alueella. Toivomme, että mah-
dollisimman moni riskiryh-
miin kuuluva käyttäisi tärkeän 
maksuttoman edun hyödyk-
seen, Gärdström toivoo.

Yksityiskohtaiset tiedot 
rokotuksista löytyvät Essoten 
nettisivuilta, lehti-ilmoituksis-
ta ja Essoten pisteissä marras-
kuun loppupuolella jaettavasta 
esitteestä. 

Influenssarokotukset 
ilman ajanvarausta:

Ristiinan hyvinvointiasemalla  
(Brahentie 10, Ristiina)
maanantai 25.11. klo 8-15, 
perjantai 29.11. klo 8-15,  
maanantai 2.12. klo 8-15,  
tiistai 3.12. klo 8-15 ja  
keskiviikko 4.12. klo 8-15
Suomenniemi, Metsätähti 
(Opinraitti 9, Suomenniemi)
keskiviikko 27.11. klo 8-15

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

s e u r at  t o i m i vat

ta pa h t u m i a

m y y tävä n ä

ROINILAN   LIHATILAN 
LIIKKUVA LIHATISKI

Ristiinan torilla
keskiviikkona
klo 12.30-13.15

0400 872 461

PAJUNIEMEN 
PALVIAUTO
keskiviikkoisin 
Ristiinan torilla

klo 9-10.30 
050 564 2150

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 14.11. Hawaijinleike  L   
Punajuuripaistos    L,G     Nakkikeitto  L,G,M 

Pe 15.11. Juustoinen leike  L   
Kasvisgratiini  L     Makkarakeitto  L,G,M 

La 16.11. Suljettu   
Su 17.11. Saaran porsaanleike  L 

Jauheliharisotto  L,G,M     Parsakaalikeitto  L,G
Ma 18.11. Wieninleike   L 

Värikäs pastavuoka  L    Kinkku-kasviskeitto  L,G,M
Ti 19.11. Jauhelihapyörykät  L,G 

Lohi-riisipaistos   L,G     Kasvissosekeitto      L,G
Ke 20.11. Talonpojanleike    L 

Meksikonpata  L,G     Kukkakaalikeitto  L,G
To 21.11. 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.

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Sinun seurakuntasi

La 16.11. klo 16 Konsertti ”Maailman Joulu” 
kirkossa. Lauluyhtye Simnot, Ukraina
Su 17.11. klo 10 Messu kirkossa. 
Palokuntalaisten kirkkopyhä. 
P. Palm, Nousiainen, messuryhmä. Kahvit
Ti 19.11. klo 13 Kirkonseudun lähetyspiiri  
srk-keskuksessa
Ke 20.11. klo 12 Pellosniemen lähetyspiiri 
Torniaisilla, Mataristontie 69
To 21.11. klo 10 Naiset koolla srk-keskuksessa
To 21.11. klo 14.30 Ehtoollishartaus Vaarinsaaressa

RAVINTOLA
MARTTA

(015)661 102

Kitereentie 2
Ristiina LOUNASLISTA  18.11. -24.11.

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 Nakkikeitto m,g,  Smetanainen sei-paistos l,g, Popcorn broileri l. 
Muussi, riisi, uuniporkkanat. Mansikka-raparperikiisseli

Ti Porkkana-inkiväärisosekeitto l,g, Makaronilaatikko  l, Makkara-
gulassi l,g. Keitetyt perunat, herne-maissi-paprika. Vadelmakiisseli

Ke Savuporokeitto l,g,  Jauheliha-kasviskiusaus l,g, Lohimureke, 
kananmunakastike l.  Keitetyt perunat, kukkakaali-parsakaali. 
Persikkakiisseli 

To Hernekeitto m,g, Kermainen Possupata l,g, Mantelikala, 
kermaviilikastike l. Muussi,  vihannesmix.  Pannukakku

Pe Sieni-kasviskeitto l,g, Talon jauhelihapihvit, kermakastike 
l, Broiler-paprikakastike l,g.  Keitetyt perunat, riisi, herne-
porkkana. Omenakiisseli

La  Mozzarella-tomaattikeitto l,g, Pippuripossu  l,g,  Metsästäjän 
leike l.  Kermaperunat, porkkana-kukkakaali. Raparperikiisseli

Su Kukkakaalisosekeitto l,g, Murea uunikassler l,g, Lohipata l,g.  
Keitetyt perunat, vihannesmix.  Puolukkarahka

sunnuntaina
17.11. klo 15.00
Kahvila-ravintola Saimaa, 
Brahentie 42

Bingomestarikilpailu 
sunnuntaisin 
17.11. - 15.12.  klo 15.00

Palkintona 100€ lahjakortti 
                       (bingomestari)

Tervetuloa      Lions Club Ristiina

Kinkku
Järj. vanhempainyhdistys  Ryhti  

Joulumyyjäiset

su 1.12. klo 10-14

Paikkavaraukset
Saila Tiihonen
0400 672 084
(vain tekstiviestit)
Pöytäpaikka 15€

Ristiinan koulukeskuksella, Mäkitie 30Ristiinan koulukeskuksella, Mäkitie 30

JoulumenutPikku-

Itsenäisyyspäivän

Brahentie 42, Ristina, 050 4499 322  kahvilaravintolasaimaa@gmail.com

Brunssi 14 90

10 00
Kysy lisää ravintolasta ja varaa omasi pikaisesti.

Tervetuloa juhlimaan pikkujouluja 
tai muita juhlia.

klo 11- 16

alk

Ristiinan maa- ja kotitalousnaiset ry
SYYSKOKOUS ja PIKKUJOULUT
to 28.11. klo 18 Mutterituvalla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Jouluruoka 15€/naisjäsen ja 20€/muut.
Pikkupaketti mukaan.
Ilmoittautuminen  22.11. mennessä   
0440 218803 tai 050 9175655.
Tervetuloa!                                  Hallitus

MTK RISTIINAN SYYSKOKOUS 
perjantaina 22.11.2019 klo 10.00 alk.
Ravintola Saimaassa, Brahentie 42.

Käsitellään sääntömääräisten 
asioiden lisäksi tilinpäätös ja 
toimintakertomus vuodelta 2018.

Kahvitarjoilu!

Tervetuloa            Johtokunta

Influenssarokotukset  
riskiryhmille alkavat 25.11.

Lähes uutta vastaava 
Mönkijä LINHAI 260 4x4  
Reknro 54-GFN. 
Hintapyyntö 3300 €.
Kauppaan sisältyy 
pieni perävaunu. 
Tiedustelut puh. 
046 5664 054 tai 
0400 783 739.

Kirkonkylän martat. 
Menemme tiistaina 19.11. 
klo 12.00 (huom.aika) Liisa 
Irenelle  Mäkitie 18 ”pottu-
puurolle”. Keskustelemme 
myös savolaisista perinne-
ruuista. Tervetuloa!

RiU: Yleisurheilukauden 
päättäjäiset su 17.11. klo 
17 Metsälinnassa. Palkitaan 
kesän seurakisoihin osallis-
tuneet ja kilpailukaudella 
menestyneet urheilijat. 
Kahvi/mehutarjoilu! Terve-
tuloa!

RiU: Urkkakoulua ei pidetä 
tänään to 14.11. Koulun sali 
varattu muuhun käyttöön.

SPR Ystäväkerho. Kokoon-
numme su 17.11. klo 14 
vanhustentalon kerhohuo-
neella (Tuderuksentie 4). 
Arpajaiset ym. Tervetuloa!

Ristiinan Rinkka. Sauva-
kävelyryhmä kokoontuu 
maanantaina 18.11.2019 
klo 10.00 kirkonkylällä 
urheilukentän huoltora-
kennuksen luona. Tervetu-
loa mukaan!

Kylälahden kylät.   Pikku-
joulu Ollinmäen viinitilalla 
la 7.12. klo 18.30.  Yhteis-
kuljetus. Ilmoittautumiset 
Markulle 1.12. mennessä, p. 
045-6608040.  Tervetuloa!

Pe 22.11.2019 klo 17.00 
Kylätalo Sampola, Vitsiäläntie 10

Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa      Hallitus

 

SYYSKOKOUS
Suomen Punaisen Ristin Ristiinan osaston



TORSTAINA  14.  MARRASKUUTA  2019
Toimitus           ilmoitukset          tilaukset 

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

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

Kaikki 
rakentaminen 

saneeraus ja LVI.
020 735 1010

Jo kesällä kaiku kuului 
ja kutsu kävi. Ristiinan 
lukion abien 1984 vuo-

sikertaan kuuluva pienempi 
porukka Marskin tyttäret oli 
alkanut suunnitella luokkata-
paamista lokakuulle. Reilusta 
30:sta ylioppilaasta paikalle 
pääsi tällä kertaa kuusitoista. 
Kuopiosta, Vantaalta, Lah-
desta, Luulajasta, Mikkelin ja 
Ristiinan eri kolkista ja muu-
tamasta muustakin paikasta 
kääntyi nokka kohti Ristiinaa.

Nouset kyytiin kerran, oot 
kyydissä aina

Joukkomme kokoontui 35 
vuotta valkolakin saamisen 
jälkeen. Luokkatapaamiset 
ovat olleet säännöllisesti vii-
den vuoden välein aina vuo-
desta 1994 alkaen.

- Kateutta herättävä ta-
paamistiheys, kertoi yksi ja 
toinen kavereidensa tuuman-
neen perinteestämme kuul-
lessaan.

Kokoontumispaikat ovat 
aina löytyneet Ristiinan seu-
dulta ja niin nytkin. Olemme 
tavanneet Heimarin ranta-
saunalla ja Auralan huvilalla, 
majatalo Ristinassa, hotelli 
Vaakunassa, Minkkisen Jarin 
omaksi kodiksi remontoidus-
sa kirkonkylän vanhassa pap-
pilassa. Tällä kertaa kokoon-
nuimme Tukiaisen Aulin 
vieraaksi. Ruoka oli tilattu 
Ravintola Saimaasta. 

Poikavuosien kavereita 
kaipailin

Kutsussa ennakkotehtäväksi 
oli määritelty oman ”elämän 
biisin” valinta. Kun biisivalinta 
soi nimettömänä, katseet hara-
voivat paikalla olijoita koettaen 
tunnistaa ilmeistä ja olemuk-
sesta biisin valitsijaa. Arvuut-
telun jälkeen asianomainen 
ilmiantoi itsensä ja tarinoi halu-
amansa kuulumiset.

- Hyvät on puitteet ja elä-
mänbiisien kirjo oli mahtava. 

Mutta olipas älyttömän vaikea 
kohdistaa biisit. Pisteen sai, jos 
arvasi, kuka oli minkäkin kap-
paleen valinnut. Sari Neuvo-
nen arvas eniten, mä arvasin 
yhden, kiteytti Niininevan 
Merja.

Entä mitä meille kuului ja 
mihin Ristiinan lukio meidät 
kasvatti. Mitä meistä on tullut 
ja mihin olemme päätyneet. 
Teemme töitä päiväkodin joh-
dossa, pankki- ja rahoitusalal-
la, työsuojelun tarkastustehtä-
vissä, hotelli- ja matkailualalla, 

terveydenhuollon laborato-
riossa, erikoissuunnittelijana 
yliopistossa, TKI-duunissa 
ammattikorkeakoulussa. Po-
rukasta löytyy myös laborato-
riopäällikkönä työskentelevä 
kemisti, kaupunginpuutarhuri, 
vaativan sosiaalityön ammat-
tilainen ja puunjalostuksen 
taitaja. Osa porukasta tienaa 
ja myös työllistää yrittäjinä 
fysioterapiayrityksessä, pesu-
labisneksessä, rakennusura-
koitsijana ja erikoislaitteisiin 
keskittyneenä yrittäjänä.

On hetki ystävien

Keskustelut risteilivät hius-
tyyleistä terveyteen ja vaalitu-
kasta kuntakuulumisiin. Kun 
vuosia on viiskyt ja muutama 
päälle, terveysterveisiäkin löy-
tyi aina suuresta leikkauksesta 
pysäyttäviin sairauksiin. Muu-
tama ikäluokastamme on me-
nehtynyt.

Oman osansa illasta 
lohkaisi Mikkelin kaupun-
gin suunnitelma Ristiinan 
lukion lakkauttamisesta.  

Aihetta avasivat ja taustoitti-
vat Marjo Särkkä-Tirkkonen 
ja Jaana Vartiainen. Samalla 
rupattelimme kuntapolitiikan 
koukerot ja porukkaamme 
kuuluvien kuntapoliitikkojen 
ansiokkaat  meriitit.

Yhteisesti tuumimme saa-
neemme aikoinaan erinomai-
set eväät elämään Ristiinan 
lukiosta ja sen opettajilta. 
Muistoissa vilahtelivat niin 
Leena Häyhä, Irma Pönti-
nen, Bertta Leino, Hirve-
nojan Terttu ja Tapani kuin 
muutkin 80-luvun opettajat.

- Tuskin olisin valmistunut 
ylioppilaaksi ilman Ristiinan 
lukion pientä yhteisöä ja hyvää 
opetusta, totesi yksi porukas-
tamme, Mikkelistä käsin Ris-
tiinassa lukion suorittanut.

Vaikka vuosia omasta val-
kolakistamme onkin, tote-
simme lukio tason pysyneen 
hyvänä. Osalla joukostamme 
on myös omien lukioikäisten 
lapsien kautta selkeä näkemys 
lukion vahvuuksista ja merki-
tyksestä. Lukioadressi lähtikin 
jakoon myös meidän ryhmäm-
me kautta. Ristiinan lukio jat-
koon!

Kiitos kaikille - jos ei muu-
ta, niin nähdään viiden vuo-
den päästä 

Otsikot ovat sitaatteja osallistu-
jien elämäni biisi -valinnoista

Tuulevi Aschan

Reunalla - loistavaa tunnelmaa!
Vuoden 1984 abit ovat kokoontuneet säännöllisesti tapaamiseen

Ristiinan lukion abit vuodelta 1984 ovat kokoontuneet säännöllisesti jo 25 vuoden ajan.     Kuva: Saila Tukiainen

Salibandyn 5. divisioo-
nan Kaakon lohkossa 
pelaava Ristiinan Urhei-

lijoiden joukkue pelasi kauden 
toisen turnauksensa Hartolas-
sa lokakuun lopussa. Vastassa 
olivat tutut joukkueet, Ka-
Pa-51 Kangasniemeltä ja Pepo 
Pertunmaalta. Ensimmäinen 
peli oli kangasniemeläisiä vas-
taan.

- Ensimmäinen erä oli hy-
vin tahmeaa ja toiseen erään 
siirryttiin vastustajan johta-
essa 5-2. Toinen erä taas oli 
tasaista vääntämistä ja erässä 
ei maaleja tehnyt kumpikaan, 
ja siinä kohtaa näytti ihan hy-
välle, kertaa joukkueenjohtaja 
Jarmo Olkkonen.

Kolmas erä alkoi kuitenkin 
ristiinalaisittain suorastaan 
painajaismaisesti ja KaPa teki 
maaleja kuin liukuhihnalta.

- Vastahyökkäyksiin pääs-
tiin ja vetojen suhteen tuli 
varmasti yhtä paljon maalia 
kohden laukauksia molempiin 
päihin, mutta pallo ei ollut täl-
lä kertaa meidän puolella, eikä 
mennyt verkon perille asti.

Lopputuloksena RiU:n 
kannalta karut 14-3 lukemat.

Toiseen otteluun joukkuet-
ta koitettiin herätellä, ettei tar-
vitsisi lähteä tyhjin käsin pois 
turnauksesta.

- Hyvin peli olikin meidän 
hallussa, sillä vielä toisen erän 
jälkeen peli oli meille 4-0. Sit-

ten alkoi se kuuluisa varmis-
telu ja peli lähti täysin raiteil-
taan. Vastustaja käytti meidän 
sekoilut hyödykseen ja kavensi 
tilanteen aina lukemiin 4-3 
saakka. 

Näihin numeroihin peli 
myös päättyi lopulta, eli tästä 
ottelusta täydet pisteet Ristii-
naan.

- Jälleen kerran voi kiittää 
maalivahti Jari Muinosta. 
Uskomattomia pelastuksia 
ja koitti herätellä joukkuetta 
koko ajan, Olkkonen kiittelee 
joukkueen veräjänvartijaa.

Pelien tehokkaimpina oli-
vat kenttäpelaajista Miika 
Kokkonen (2+1), Jesse Paa-
sonen (1+2) ja Aleksi Muino-

nen (2+0).
Seuraavat pelit RiU:lla on 

ohjelmassa tämän viikon lau-
antaina 16.11. Kangasniemel-
lä. Vastaan asettuvat SU-41 

(Sulkava) ja PuU (Punkahar-
ju). Kotiturnauksen makuun 
ristiinalaiset pääsevät tammi-
kuun puolella, kun pelit pela-
taan Mikkelin SportForumilla.

Neljän pelatun kierroksen 
jälkeen RiU:lla on kasassa 
kuusi pistettä, jossa lukemassa 
ovat myös kolme muuta kärki-
joukkuetta.

Salibandymiehille tappio ja voitto
Ristiinan Urheilijoiden joukkue pelaa seuraavat ottelunsa lauantaina Kangasniemellä

RiU:n salibandymiesten pelit jatkuvat lauantaina Kangasniemellä. 
Joukkue harjoittelee Kisakaaressa.


