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Yhdessä hyvä tulee.

Meiltä saat kattavat pankki-, vakuutus- ja lakipalvelut saman 
katon alta. Keskittämällä saat parhaat edut! 
Lisäksi kassapalvelut ovat käytössäsi.

Varaa aika tapaamiseen verkossa op.�, puhelimitse
010 255 2601 tai piipahtamalla konttorissamme!
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ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0835 €/puhelu+ 0,17 €/min. (hinnat sis. alv).



Etelä-Savon Liikunnan tervehdys

Minulla on suuri ilo ja kunnia onnitella virkeää 90-vuotiasta 
Ristiinan Urheilijoita. Seura perustettiin vuonna 1925. Maailma 
oli tuolloin erilainen. Suomi toipui sisällissodasta, mutta urhei-
lutoiminta oli vilkasta. Vuonna 1925 aloitettiin Suomi-Ruotsi 
maaottelut. Ensimmäinen maaottelu pidettiin Helsingissä. Suomi 
voitti. Kalevan Kisat pidettiin Viipurissa. Ilmari Helle voitti 100 
m metriä ajalla 11,1, Vilho Tuulos 3-loikan tuloksella 15,02, Niilo 
Koivunalho 1500 m ajalla 4.03,1. Kelpo tuloksia.

Ristiinan Urheilijat ei ole vain urheiluseura. Se on ollut ja tulee 
olemaan tärkeä yhteisö, joka luo ihmisille turvaa, toimintaa ja 
tukea.

Urheiluseuratoiminnalla on monia tavoitteita. Voidaan puhua 
kansanterveydellisistä ja sitä kautta kansantalouteen vaikuttavis-
ta tavoitteista. Yhtä lailla seuratoiminnalla on koulutuksellinen, 
sosiaalinen tai yhteisöllinen ja kulttuurinenkin merkitys. 

On hyvä myös muistaa urheiluseuran sosiaalinen ja yhteisöllinen merkitys. Vaikka meille 
urheiluihmisille fyysinen kunto on tärkeä tavoite, kyllä samalla hyvässä seurassa latautu-
vat myös henkiset voimavarat. Maassa, jossa yhä useampi ennenaikainen eläköityminen 
johtuu mielenterveyden ongelmista, ei tätäkään puolta voi väheksyä. 

Kulttuurinen ulottuvuus seuratoiminnassa taas tarkoittaa erilaisten tapojen ja tottu-
musten, samalla osaamisen välittämistä sukupolvelta toiselle. Tätä työtä on Ristiinan 
Urheilijat  tehnyt jo 90 vuoden ajan. Nykyään puhutaan paljon niin sanotusta hiljaisesta 
tiedosta, jota ei koulukirjoista tai kursseilta voi oppia. Tämä tieto kulkee paljolti juuri 
ihmisten keskinäisessä kohtaamisessa, jolle järjestöt tarjoavat hyviä tilaisuuksia. 

Ilman urheiluseuroja, eivät ihmiset - erityisesti lapset ja nuoret - löydä polkuaan liikun-
taharrastuksen pariin. 

Suuri yleisö seuraa tarkasti kilpailumenestystä ja saavutettuja arvokisamitaleita. 
Urheiluseuran tavoitteen tulee kuitenkin olla muussakin kuin urheilullisessa me-
nestyksessä. Seuran ja siinä toimivien ihmisten on ymmärrettävä oma vastuunsa myös 
kasvattajina, kun toimitaan lasten ja nuorten kanssa. 

Urheiluseura tarjoaa parhaimmillaan tiiviin, toimivan ja turvallisen yhteisön; lapsille 
ja nuorille uuden oppimisen riemua, uusia elämyksiä ja kokemuksia sekä elinikäisiä 
ystäviä. Tavoitteena pitää olla se, että liikunnasta muotoutuu elinikäinen, aktiivinen 
elämäntapa. Aikuiset harrastajat puolestaan voivat ylläpitää fyysistä ja psyykkistä 
kuntoa ja saavat mahdollisuuden harrastaa mieluisassa kaveriporukassa. Innostunut 
seuratyö on myös huippu-urheilun taustana. Ilman seuroissa tehtävää perustyötä olisi 
moni lahjakkuuskin jäänyt löytymättä.

Toivon parhainta menestystä Ristiinan Urheilijoille tulevinakin vuosina.

Heino Lipsanen
Liikuntaneuvos, aluejohtaja
Etelä-Savon Liikunta



Puheenjohtajan tervehdys!

Ristiinan Urheilijat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Näihin 
yhdeksään kymmeneen vuoteen mahtuu  monenlaisia ta-
pahtumia Ristiinan urheilijoiden historiassa. Vuodet ovat 
tarjonneet ristiinalaisille monia ilonaiheita ja mieleen-
painuvia tapahtumia. Ei varmasti koko Ristiinan alueelta 
löydy montakaan henkilöä, joita Ristiinan Urheilijat ei 
jollain lailla koskisi. Tälläkin hetkellä seuralla on yli 500 
jäsentä, mikä on loistava määrä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on maailma paljon 
muuttunut. Ristiina on liittynyt Mikkeliin, mutta Ristiinan 
Urheilijat pysyy ja on mielestäni vain voimistunut viime 
vuosina. Kuntarajat siirtyvät, mutta seuratoiminta säi-
lyy. Minun mielestäni juuri seurat ja yhteisöt tekevätkin 
paikallisen identiteetin. Ja alueen identiteetti on juuri niin vahva, kuin seurat tai yhteisöt 
sen omalla toiminnallaan tekevät. 

Ristiinan Urheilijat on mielestäni vastannut hyvin yhteiskunnan tuomiin haasteisiin. 
Nykypäivinä ihmiset harrastavat keskimääräisesti liian vähän liikuntaa. On toki aktiivis-
esti liikuntaa harrastavia, mutta aivan liian paljon on henkilöitä, joiden liikunta-annos 
jää hyvin pieneksi. Fyysinen työntekeminen on vähentynyt ja lasten luontainen liik-
kuminen on siirtynyt tietokoneiden ja älypuhelimien yms. kanssa pelaamiseksi. Tässä 
asiassa on jatkossa kolmannen sektorin otettava isompaa roolia. Koska tämä liikkumat-
tomuus voi olla tulevaisuudessa yhteiskunnallinenkin ongelma.

Ristiinan Urheilijoiden ohjelmistoon onkin viime vuosina perinteisen kilpaurheilun 
lisäksi tullut harrasteliikunta, mikä oli jo poissa ohjelmistosta jonkin aikaa. Aikuisia on 
ollut niin hiihto – kuin juoksukoulussa kokemassa yhdessä liikkumisen riemua ilman 
”vakavia” tulostavoitteita. Urheiluseuran tärkein tehtävä onkin saada ihmiset liikkumaan 
oman parhaan mieltymyksensä mukaan.

Ristiinan Urheilijat sijoitti vahvasti tulevaisuuteen uudistamalla Metsälinnaa vuosina 
2011-12. Metsälinnaan uusittiin ravintolatiloja. Samalla rakennettiin seuralle toimistoti-
lat saunatiloineen. Kokoustilat 35 hengelle on antanut mahdollisuuden vuokrata tiloja 
myös ulkopuolisille.  Noin sadan neliön lämpimät tilat ovatkin olleet ahkerassa käytössä.
Tässä vaiheessa täytyy kiittää yli sadan hengen talkooväkeä, jota ilman seuran toiminta 
tässä laajuudessa ei olisi mahdollista. Vuosittain tehtävät tuhannet ja taas tuhannet 
talkootunnit mahdollistavat nuorten harrastusmahdollisuuden Ristiinassa varsin pienin 
kustannuksin. Ristiinan Urheilijat haluaakin tehdä kaikille liikunnan harrastamisen kyn-
nyksen pieneksi ja ettei ainakaan taloudelliset seikat tyrehdytä harrastamista.

Myös suuret kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille, jotka ovat luoneet pohjaa hyvälle 
seuratoiminnalle. Yhteistyöllä ja talkootoiminnalla voimme ylläpitää Ristiinan Urheilijoi-
den pitkäjänteistä toimintaa kaikkien hyvinvoinnin parantamiseksi.

Petri Tikkanen
puheenjohtaja











Voimistelu- ja urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry

Seuran synty 1925- ja toiminta vuoteen - 2015

1925-
Kesäkuun 28. p:nä 1925 kokoontui joukko urheiluhenkisiä nuoria kunnantalolle seuran 
perustavaan kokoukseen, mukana olivat August Pettinen (Pettissalo), Emil Lappalainen, 
Manu ja Antti Liukkonen, Manu Pekkanen, August kurvinen, Herman Ruokolainen, Nes-
tor Tikka, Arvi Pettinen, Jalmari Heinikainen ja Matti Lahdensuu, nämä herrat päättivät 
perustaa koko pitäjän kattavan urheilu- ja kilpailutoimintaa harjoittavan seuran, näin 
syntyi yksimielisellä päätöksellä Ristiinan kuntaan urheiluseura nimeltään Ristiinan Ur-
heilijat ry.
Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kokouksessa Antti Liukkonen, joka 
hoiti kiitettävästi tehtäväänsä 12 vuoden ajan. Ensimmäinen sihteeri tuli August Pet-
tisestä, joka opiskelunsa vuoksi joutui jättämään tehtävät Matti Lahdensuulle, joka hoiti 
tehtäviä kolmisen vuotta. Seuran ensimmäiseen johtokuntaan, johon kuuluivat lisäksi 
Manu Pekkanen rahastonhoitajana, sekä jäseninä Manu Liukkonen, Emil Lappalainen 
ja Arvi Heinikainen, toiminta käynnistyi ripeästi innokkaiden puuhamiesten toimesta. 
Pitäjän eri kansakoulut toimivat näihin aikoihin sisäurheilutiloina, näissä voimisteltiin ja 
harjoiteltiin ja mukana oli aina tuvan täydeltä väkeä.
Kun urheilukenttää ei ollut, niin tämän vuoksi valittiin toimikunta vuonna 1929 johon 
kuuluivat E. Kassila, V. Palmgren ja M. Lahdensuu, heidän tehtävänään oli tutkia mahdol-
lisuudet kentän rakentamiseen Ristiinan kuntaan, mutta vaikka asia laitettiin tuolloin 
vireille, niin sai kirkonmäki toimia kilpailuareenana aina vuoteen 1955 saakka, tuolloin 
saatiin viisiratainen ja 300 metriä pitkä kenttä kirkonmäen takaa käyttöön, joka toimi 
aina vuoteen 1986, uuden ja ehomman kentän  rakentaminen alkoi 1985 lopulla.

1935-
Vuonna 1937 astuivat seuran johtoon uudet miehet; puheenjohtajaksi  Taavi Ripatti ja 
sihteeriksi Veikko Heikkinen, näin toiminta siirtyi melkein kokonaan Kylälahden suun-
nalle, josta lähes koko johtokuntakin oli kotoisin, Nestor Piispanen, Veikko Lappalainen, 
Matti Väänänen, Veikko Ripatti ja Viljo Matilainen.
Sodan alettua urheilutoimet oli jätettävä. Viisi raskasta vuotta, välirauhaa lukuun otta-
matta, jatkui taistelu, missä urheilun parissa hankittu ruumiillinen kunto auttoi kestä-
mään ankaran sodan monet rasitukset.

1945-
Sodan jälkeen 1945 seuran toimintaa luotsaamaan ryhtyi konstaapeli Lauri Rinne ja 
sihteerinä Viljo Hämäläinen. Sodan jälkeisissä tunnelmissa vietettiin seuran 20-vuotis-
juhla ja pidettiin juhlakilpailut. Seuran toiminta laajeni käsittämään yhä useampia lajeja, 
josta oli seurauksena suurempi varojenkin tarve. 
Seuran iskukykyinen parivaljakko huvitoimikuntineen puheenjohtaja Toivo Svahn ja 
seuran puheenjohtaja Pentti Hämäläinen ryhtyivät suunnittelemaan tanssilavan rak-
entamista, seuralla ei ollut varoja näin suureen ja mittavaan yritykseen, mutta rohkeasti 
lähdettiin liikkeelle, ostettiin Arpialan maasta tontti ja ryhdyttiin talkoovoimin puuta-
varan hankintaan, jossa oli mukana koko pitäjä. Seuran silloinen sihteeri Mirjam Svahn 
postitti mm. satoja kutsuja puutalkoisiin, on todennut tuolloin, että ``kun postitin satoja 
kutsuja puutalkoisiin, niin silloin ei puheenjohtaja joutanut nimikirjoitustaan kirjoitta-



maan jokaiseen kirjeeseen, vaan leimasimella ne painettiin``!. Tanssilava valmistui v. 
1950 ja sai nimekseen Metsälinna joka oli Saimi Pettisen nimiehdotus, tuolloin alkoi 
rahasampo jauhaa talouden tukemiseksi, rahaa tarvittiin urheiluvälineitä hankittiin 
jatkuvasti lisää aina moukaria myöten, joka oli maaseudulla harvinainen urheiluväline.
Seuralle hankittiin ensimmäinen verryttelypukukin väriltään tummanpunainen, jossa 
puseron olkapäät olivat vaaleanharmaat.

1955-
Jälleen oli taittunut yksi toiminnan vuosikymmen ja seura juhli 30-vuotista olemassa-
oloaan juhlalla ja juhlakilpailuilla, Pentti Hämäläinen oli tuolloin puheenjohtajan nuijan 
varressa ja Väinö Kokko sihteerinä. Vuonna 1956 uusittiin seuran säännöt, sillä 30-vuotta 
vanhat säännöt eivät vastanneet enää sen ajan toimintaa. Uudeksi puheenjohtajaksi 
1957 valittiin Väinö Kokko ja hän hoiti tehtävää aina kesään 1960 saakka, tämän ajan 
johtokuntaa eniten puhuttanut asia oli Valistustalon kohtalo.

1965-
Väinö Kokon paikkakunnalta poismuuton jälkeen seurasi puheenjohtajan tehtävät kun-
nansihteeri Jarl Melingille, Unto Turkille ja Erkki Terholle tässä järjestyksessä, Erkki Terho 
hoiteli puheenjohtajuutta v. 1975 saakka. 
1950 ja 1960-luvun suosittuja kilpailuja olivat seuraottelut, kilpailuja käytiin Suomen-
niemen, Mäntyharjun, Anttolan ja muiden lähikuntien kesken, ne olivat aina kuin kon-
sanaan ``maaottelukisat`` joista puhuttiin jälkeenpäinkin kovasti. Sen aikaisia kovia 
ottelijoita olivat Kauko Härkönen, Reino Härkönen, Aulis Jukarainen, Jorma Manninen 
ja myöhemmältä ajalta Erkki Heikkinen, Ossi Olkkonen ja monta muuta hyvää ottelijaa. 
RiU:n jäseniä oli keskittynyt ``piikin`` ja maratoninkin juoksuun. A-luokan maratoona-
riksi juoksivat Lauri ja Esko Väänänen.
Sitten tulivat mukaan Jorma Åsbacka, Unto Pekkanen, Kauko Jalkanen, Jalkasen voimak-
kaan olemuksen innoittamana lähtivät Lännen Visan moukarimiehet asialle eli Jouni 
ja Jukka Olkkonen, Esa Paasonen ja Juha Paasonen. Lännen Visan moukaripörssi on 
tuonut Ristiinaan Suomenmestaruuksia ja ennätyksiä useita, jopa maailmanmestaru-
udenkin, maaotteluedustuksia myös useita.
Hiihto on kuulunut seuran ohjelmaan alusta asti. Tällöin alkuaikoina kiipesivät palkin-
topallille vuorotellen muun muassa Manu Pekkanen, Otto Parkkonen, Otto Löyttinen, 
Onni Pöntinen, Ville Savander, Ripatin Taavi, Veikko ja Reino. Seuran kasvateista menes-
tyksekkäin hiihtäjä on ollut Veini Puttonen, jolla jo Ristiinassakin ollessaan oli useita 
ulkomaisia edustustehtäviä, monia muita hiihtäjiä on ollut vaikka ei nimiä mainitakaan.
Pesäpallo-ottelut käytiin kirkonmäellä, siihen saakka kun saatiin urheilukenttä, joskus 
sattui niin, että sai hakea palloa aina kirkkorannasta saakka. Uuden urheilukentän myö-
tä pesäpallon pelaaminen tiivistyi entisestäänkin, oli kovia nimiä mukana mm. Marti-
kaiset, Paukkuset, Sappiset ja Rummukaiset, RiU ylti aina suomisarjakarsintaan saakka, 
jossa ei kuitenkaan menestys seurannut, innostus alkoi vähitellen laskea muutamien 
kärkipelaajien muutettua pois paikkakunnalta.
Ristiinaan muutti  innokas jääkiekkomies Lauri Partanen, joka ajoi voimakkaasti kiek-
koasiaa. Hän sai monia innostumaan mukaan jääkiekon pariin ja kuntakin rakensi jää-
kiekkokaukalon v. 1963. Usean tiiviin harjoitteluvuoden jälkeen tuloksena oli nousu 
maakuntasarjaan pelaten siinä kaksi kautta, toinen nousu tapahtui maakuntasarjaan v. 
1975.
Suunnistus käynnistyi v. 1963 Liisa Särkän ansiosta ja innostus kasvoi ja siitä tuli yksi 
vahvimmista lajeistamme. Suunnistuksen nimekkäimpiä olivat Leo Lahti, Veli ja Veikko 



Kovanen, Hannu ja Markku Modig ja monet muut. Nyrkkeily oli keskittynyt Someen 
Viestin riveihin. 1950-luvulla innostus oli melkoinen ja täältä nousivat aina kansalliselle 
tasolle saakka Pyykkisen ja Luoman veljekset.
1960-luvun vaihteessa sai myös paini otteen pojista Veikko Ahosen innoittamana. Löy-
dön työväentalo oli se paikka missä pojat toisiaan heittelivät. Lahjakkaita poikia oli pal-
jon, mutta mainittakoon; Seppo Lindqvist, Raimo Pulkkinen, Jouko Tams, Pertti Veteli ja 
moni muu. Silloisten salivaikeuksien vuoksi jäi painikin nyrkkeilyn ohella pois seuramme 
ohjelmasta.
Myös jalkapalloa on harrastettu, mutta se on etupäässä keskittynyt junioreiden tasolle, 
joskin on myös miesten sarjassakin pelattu. 
Naisjaosto on toiminut vilkkaasti järjestäen voimisteluiltoja viikoittain tytöille ja valmis-
taen voimistelunäytöksiä erilaisiin tilaisuuksiin, sekä olleet hoitamassa kilpailu- ym. tilai-
suuksissa ravintola- ja muonituspuolta.
Ristiinan Urheilijoiden alaseurojen työ on ollut pitäjän omilla kulmillaan suuriarvoista 
urheilun- ja liikunnan hyväksi.
Seuran historian aikana on ollut seuraavia alaosastoja; Paljaveden Ponsi, Heramäen kylä-
osasto, Hangastenmaan Hokki, Someen Viesti, Mahkolan Mahti, Himalansaaren Haka, 
Himalanpohjan Kisa, Järvenpään Jänne, Kuomiokosken Veto, Kuomion Kunto, Lännen 
Visa, Koivakkalan Kipinä, Sattilan Sisu, Suurlahden Nousu ja Pellosniemen Visa.
Syrjäkyliltä pois muutto on ollut seurauksena, että monet kyläosastot ovat lopettaneet 
toistaiseksi toimintansa. Virkeimpiä ovat tällä kertaa Lännen Visa, Pellosniemen Visa, 
Koivakkalan Kipinä, Kuomion Kunto, Himalanpohjan Kisa, Paljaveden  Ponen työ oli kol-
menkymmenen vuoden ajan tuloksellista toimintaa nuorten urheilijoiden kasvattajana, 
sekä muun toiminnan käynnistäjänä.
Ristiinan Urheilijoilla on tällä hetkellä monta kyvykästä urheilijan alkua, mistä saada 
valmentajia? Valmentajakysymys on yksitärkeimmistä tehtävistä seuramme ohjelmassa, 
meidän on pidettävä huoli nuoristamme, että he saavat myös mahdollisuuden tehok-
kaaseen harjoitteluun.

1975-
50-vuottaan seura juhli 1975 uudessa koulukeskuksen juhlasalissa, jossa palkittiin yli 
viisikymmentä henkilöä jotka olivat tehneet työtä seuran ja urheilun hyväksi, myös 
juhlakilpailut järjestettiin.
Yleisurheilu on ollut suosituimpia lajeja Ristiinassa. Seuran ensimmäiset kilpailut pidet-
tiin toukokuun 24 p:nä 1926 ja ne olivat murtomaajuoksut, matkanpituus oli 6 km.  Sen 
aikaista reilua urheiluhenkeä kuvaa se, että heikoimmille annettiin lähdössä tasoitusta 
näin oli jokaisella mahdollisuus voittaa kilpailu.
Alkuaikojen kovia nimiä olivat kilpailuissa Antti Liukkonen, Matti Lahdensuu, Nestor Tik-
ka, Veikko Heikkinen, Olli Suutari ja monet muut, piirinmestaruuksia tuli aina kahmalo 
kaupalla.
1975 - 1985 kymmenvuotistaipaleen aikana on seuran johdossa ollut yhtäjaksoisesti  
Eero Viljakainen. Sihteereitä on ollut kolme, Matti Ojala, Juhani Kettunen ja Martti Rum-
mukainen. Urheilulajeina on ollut hiihto, yleisurheilu, lentopalloilu, kuntourheilu, ampu-
mahiihto ja naisjaoston toiminta. Hiihdossa vuosia mukana ollut Hannu Liukkonen 
on siirtynyt kesäiseen lajiin. Hän on hallinnut savolaisveneiden soutukilpailuja ylivoi-
maiseen tapaan.
Muuten hiihtorintamalla on ollut nuorten esiinmarssi. Poikien puolelta Kyyrön Marko, 
Torniaisen Timo ja Puputin Teemu kirkkaimpina tähtinä. Tyttöjen puolella ehdoton 
ykkönen on ollut Auli Haapiainen ja hyvänä kumppanina Riitta Kauppi.



Muutenkin nuoria hiihtäjiä on ollut runsaasti. 1984 talven hiihtojen perusteella on luok-
iteltu 42 nuorta alle 16 vuotista.
Yleisurheilussa on seuran voimakas ote näkynyt. Hyvät sijoitukset pm ja SM kilpailuissa
 ovat tuottaneet pisteitä seuraluokittelussa. Seuramme on kuluneen vuoden 1984 aika-
na luokiteltu I luokkaan ja on piirin seuroista pistetilastossa 6:s.
Seuramme moukarimiehet, Olkkosen Jukka ja Jouni, sekä lupaava nuori Juha Paasonen 
ovat saalistaneet pisteitä ja mitaleita roppakaupalla.
Esa Paasonen on vähentänyt kilpailemisen melkein kokonaan ja hänen kokemustaan ja 
tietouttaan saamme nauttia valmennuspuolella. Hän toimi SUL:n itäisen alueen lajipääl-
likkönä. 
Juoksijapuolella on lupaavin nuori Jarmo Kokkola, joka saavutti SM-hopeaa alle 18 vuo-
tiaiden 800 metrillä ja sisar Marjut hoitaa tyttöjen puolella hyvin asiat.
Ikäkausiurheilijoita on seurassamme runsaasti. Aika näyttää esim. Teemu Puputin koh-
dalla mikä laji on paras, hiihto vai yleisurheilu.
Lentopalloilu on taas muutaman hiljaisen vuoden jälkeen virinnyt 1982 . Joukkue on IV 
sarjassa ja pelaa Kisakaaressa Viljakaisen Jukan johdolla.
Kuntourheilu on Tuula Salmen johdolla järjestänyt erilaisia tapahtumia kunnon kohen-
tamiseksi.
Ampumahiihto kuului seuran ohjelmaan vuodesta 1980. Se on keskittynyt pääasiassa 
Suurlahden puolelle. Siellä Pekkaset ja Maaraset pyörittävät lajia niin talvella kuin kesäl-
läkin.
Seuran ehkä huomaamattomin osa on naisjaosto, mutta ei vähäisin. Jaosto on jokaiselle 
seuralle elintärkeä. Se tekee omaa arvokasta työtään eri kilpailupaikoilla ravintola- ja 
järjestysmiestouhuissa. Naisjaoston panos seuran taloudenhoidossa on huomattava
Myös virtaus uusien perustaminen on vaikuttanut myös seuramme toimintaan vuosien 
aikoina. Jaostoistamme on lakannut suunnistusjaosto v 1980 alusta, jalkapallo 1982 ja 
voimailu ja jääkiekko v. 1983.
Kaikkiin lajeihin on perustettu oma erikoisseura.
Myöskin seuramme jäseniä on vaikuttamassa valtakunnallisella tasolla, mm. Mauri Miet-
tinen  Valtion urheiluneuvoston ja Palloliiton jäsenenä. Veli Oinonen on toiminut Suo-
men Hiihtoliiton jäsenenä sekä piirin hiihtojaoston puheenjohtajana. Piirin johtokun-
nassa seuramme edustaja ollut usean vuoden ajan.
Ristiinan Urheilijat tulee edelleenkin tarjoamaan jäsenilleen monipuolista urheilutoi-
mintaa pyrkien näin ohjaamaan nuorisoa reippaiden ja raittiiden elämäntapojen pariin.

1985-
90-luvulla nousi esiin erityisesti kaukalopallo, josta tulikin varsin suosittu laji. RiU:n alai-
suuteen perustettiin vuonna 1992 kaukalopallon erikoisjoukkue, Ristiinan Bandy Team. 
Menestystä 2. divisioonassa tuli melko mukavasti, ja kaudella 1994-95 joukkue pääsi 
myös karsimaan paikasta 1. divisioonaan, joka jäi kuitenkin haaveeksi. Bandy Teamin 
toiminta hiipui 90-luvun loppuun, syynä jälleen kerran pelaajaringin ``katoaminen`` 
muihin maisemiin. Bandy Teamin puuhamiehistä mainittakoon Kari Nyman, Voitto Park-
kinen ja Tapani Venäläinen.

1995-
Yleisurheilu on noussut valtakunnalliselle tasolle varsinkin ikäkausiurheilijoiden osalta. 
Näistä puitteista olisi hyvä jatkaa, mutta seuran senhetkinen varallisuus esti todellisen 
läpilyönnin lajissa. Harrastaja määrät tämän kymmenvuotiskauden alussa olivat runsaat. 
Ikäkausiurheilun puolella menestyneimpiä urheilijoita olivat Milla Ikonen ja Riku Hämä-



läinen. He menestyivät myös valtakunnallisissa kisoissa. Ikäkausiurheilun puolelta siir-
ryttiin muutaman urheilijan voimin nuorten sarjoihin (15-20), joissa menestyksiä tuli 
mm. SM-tasolla.
Lasten ja nuortenohjaustoiminta sekä urheilukoulu ovat toimineet tähän päivään saak-
ka, vetäjien puute on ollut yksi ongelmista. Aktiiviset aikuisurheilijat puuttuvat tällä het-
kellä yleisurheilun puolelta, lieneekö sillä osuutta myös lasten ohjaustoiminnan vetäjien 
vähyyteen.
Pääasiallisesti toimintamme on painottunut lasten urheiluun, toiveena ja tavoitteena 
meillä on, että näistä uusista lupauksista saisimme uusia urheilijoita valtakunnalliselle-
kin tasolle.
Kuntourheilijoille olemme tarjonneet Ristiina-hölkän/puolimaratonin jo usean vuoden 
ajan. 1995 tapahtuma järjestettiin kuudennen kerran. Osanottajamäärät hölkässä ovat 
olleet reilusti yli sadan joka kerta.















Moukarimiehiä Ristiinassa Taisto Polvi, Juha Tiainen, Jukka ja Jouni Olkkonen, takana Esa 
Paasonen.



Pesäpalloilun alalla seuramme ylti Suomen-sarjan nousukarsintoihin v. 1955







Johtokunta v. 1985 vasemmalta lukien Jukka Olkkonen, Pekka Karjalainen, Tuula Salmi, 
Vesa Himanen, Martti Rummukainen, pj. Eero Viljakainen, Matti Ojala, Rauni Muikku, 
Annikki Kokkola, Pauli Kausniemi ja Jukka Viljakainen, kuvasta puuttuvat Keijo Seppä ja 
Seppo Kostiainen.

Katsaus Ristiinan urheilijoiden johtoelimiin 1925 - 2015

Puheenjohtajat:
Antti Liukkonen   1925 - 1936 Taavi Ripatti  1937 - 1944
Lauri Rinne   1945 - 1946 Lauri Korpisalo  1947 - 1948 
Pentti Hämäläinen 1949 - 1956 Väinö Kokko  1957 - 1960 (1.6.)
Jarl Melin (26.6.)  1960 - 1965 Unto Turkki  1966 - 1971
Erkki Terho  1972 - 1975 Eero Viljakainen  1976 - 1985
Martti Rummukainen  1986 - 1987 Markku Tuominen 1988 - 1989
Eero Viljakainen  1990 - 1991 Martti Rummukainen 1991 - 1992
Raimo Luntinen  1993 - 1994 Juhani Maaranen  1995 - 2000
Leo  Pekkanen  2001  Raimo Trygg  2002 - 2006
Petri Tikkanen  2007 -



Sihteerit:
Aukust Pettinen  1925 - 1926 kesk.)Matti Lahdensuu 1926 - 1929 kesk.)
Olli Suutari  1929 - 1935 Toivo Vuorivirta  1936 - 
Veikko Heikkinen  1937 - 1944 Viljo Hämäläinen  1945 - 1946
Pentti Kyyrö  1947 - kesk.) Martti Tähtinen   1947 - 1948 kesk.)
Eero Tukiainen  1948 -  Eero Hämäläinen  1949 - kesk.)
Maire Saikkonen  1949 -  Mirjam Svahn  1950 - 1951
Aulis Innanen  1952 - 1954 Väinö Kokko  1955 - 1956
Unto Myllymäki  1957 - 1958 Irja Kokko  1959 - 1960 kesk.)
Erkki Liukkonen  1960 - 1962 Johannes Heino  1963 - 1965
Juhani Penttinen  1966 - kesk.) Lauri Partanen  1966 - 1967 kesk.)
Liisa Valta   1967 -   Pekka Karjalainen 1968 - 1970
Taisto Sopanen  1971 - 1972 kesk.)Unto Toikkanen  1972 - 1973 kesk.)
Antero Heiskanen 1973 -  Matti Ojala  1974 - 1977
Juhani Kettunen  1978 - 1981 Martti Rummukainen 1982 - 1985
Tuula Salmi  1986 - 1988 Eero Viljakainen  1989
Virva Toivanen  1990 - 1991 Riitta Maaranen  1992 - 1994
Mirja Luntinen  1995 - 

Johtokunta 2015

Takana vas. Liisa Kyyrö, Anu Puttonen, Mirja Luntinen siht., Anu-Liina Ojala, Petri Tikkanen pj., Ta-
pani Turkki, istumassa vas. Jouni Kemppi, Leo Pekkanen, Aimo Salomaa, Mikko Pulkkinen



RiU:n urheiluväkeä hengähdystauolla kilpailujen lomassa 30-luvulla: istumassa vasem-
malta Lauri Valtasaari, Toivo Pettinen, Antti Liukkonen, Veikko Ripatti ja Viljo Hämäläi-
nen, takana Pentti ja Viljo Matilainen, Taavi Ripatti sekä Arto ja Sakari Härö.



SILLOIN ENNEN…
Toivo Pettinen

Urheilu on, paitsi kuntoa kohottavaa harrastusta, myös rajua kilpaa jossa suurimman 
joukon on jäätävä voittajaa heikommaksi, maaotteluissakaan harvoin tulee tasatulosta. 
Kun me suomalaiset olimme saaneet hopeasijan tuossa 40-luvun  kovassa ´´maaotte-
lussa`` ja päässeet väsyneinä, mutta omilla jaloillamme juosten maaliin, niin alkoi hyvin 
toimelias aika myös urheilun rintamalla, Ristiina ei ollut tästä poikkeus.
Kerron joitakin muistikuvia noista yli parin vuosikymmenen, ajoilta jolloin olin toimin-
nassa mukana. Urheilukenttä kunnanmäki, jossa pelattiin pesäpalloa, heitettiin ja hypät-
tiin, juoksuradat olivat maantiellä, 100 metrin maali oli osuuskaupan edessä, katsoma oli 
joustava ja liikkuva, yleisön siirtyessä satojakin metrejä suorituspaikalta toiselle, mutta 
väkeä oli kovasti ´´katsomo´´ oli loppuunmyyty ilman pääsylippuja.
Vihdoin koitti sekin päivä, että voitiin järjestää uuden urheilukentän vihkiäiset kil-
pailuineen, olin siellä silloinkin kuten monesti muulloinkin äänitorvena eli kuuluttajana 
ja mieleeni jäi eräs tulos noista kisoista, ohjelmassa oli maalaisseurojen kilpailuissa 
siihen aikaan harvinainen laji, moukarinheitto, voittotulos yli 50 metriä, kouvolalaisen 
heittäjän paiskaamana, oli kovaa kansallista tasoa silloin, jos joku olisi silloin ennusta-
nut, että Närhilän moukarikaarti yli parikymmentä vuotta myöhemmin pistää lekan 
lentämään yli 70 metriä, niin eipä olisi puheilleen takuumiehiä saanut.
Uuden kentän myötä kasvoi innostus, aikaa oli nuorilla urheiluun rukiisen leivän 
voimaan luotettiin, pesäpallossa seuramme menestyi hyvin, mutta se tiesi ja vaati 
matkoja sarjaotteluihin hyvinkin kauas ja ne taas vaativat mitäs muuta kuin sitä josta 
tuntuu olevan ikuinen puute, nimittäin raha.
Seuran ennakkoluulottomat puuhamiehet Pentti Hämäläinen ja Toivo Svahn esittivät 
ja myös toimeenpanivat rohkean suunnitelman, perustaa ja rakentaa tanssilava ja niin 
syntyi Metsälinna, joka pönkitti seuran taloutta neljännesvuosisadan.
Olin ´´lavavoutina´´ lähes pari vuosikymmentä, ne olivat lavojen kukoistusaikaa, maan 
parhaat yhtyeet vierailivat pienemmilläkin paikoilla ja kansaa riitti. Tuolta ajalta on mie-
lessäni eräs ilta jolloin syntyi yleisöennätys jota tuskin koskaan lyödään. Metsälinnasta 
radioitiin tuona iltana radion ´´lavalauantai´´ ja lippuja meni 2683, jolloin lipunmyynti 
piti keskeyttää, lava rutisi ja notkui, mutta kesti kuitenkin. Nimikuuluja esiintyjiä oli rop-
pakaupalla, Spede, Tapsa, Elstelä, Eikka Grön ym. ym. tunnelma oli niin tiheä, että radion 
poikien päätemuuntaja kärventyi ja aiheutti ryntäyksen sisätiloihin kun radiointiosu-
utta ei voitu järjestää pihalle. Metsälinnaa jouduttiin moneen kertaan laajentamaan 
pysyäksemme ajan tasalla, yleisön nuortuessa, kulujen kasvaessa alkoivat lavat joutua 
vaikeuksiin, joita tosin jonkun aikaa helpotti huviveronalentaminen.
Sitten vielä eräs muistelo 30-luvulta, jota sain henkilökohtaisesti olla näkemässä. Oli 
menossa kovat kisat, juostiin 1500 metsiä silloisella´´ monitahokentällä´´ lähtö ja maali-
paikka oli kirkon kohdalla ja matka jatkui Mestausahon ohi ylätietä kääntöpaikkaan 
ja takaisin, mittanaru lienee ollut hieman alamittainen, sillä kun voittaja, silloin koko 
maassa tunnettu puolimaileri Tikan Nestori oli maalissa, seuraava kalkkiviivoilla ja 
kolmas parinkymmenen metrin päässä, totesi palkintotuomari ja kellomies Hokkasen 
Hugo kyykkysillään jännittyneesti nauraen, että tääkii männöö vielä alle mualimanen-
nätyksen. Se oli siihen aikaa, kun Ristiinan juoksurata oli suora, eikä soikee. Toivotaan, 
että Ristiinassa syntyy pian entistä ehompi soikea rata ja muut kilpailupaikat, jolloin 
urheilun harrastus kääntyköön vielä ehompaan kukoistukseen.



Pellosniemen Visa

Liikuntaa, iloa ja liikunnan iloa Pelloksella

RiU:n alaseura Pellosniemen Visa aloitti toimintansa 1965. Perustajajoukko oli ympäri 
Suomea piskuiselle kerrostaloalueelle muuttaneita nuoria ihmisiä. Urheilun ja muun 
yhteistoiminnan avulla tutustuttiin ja kotiuduttiin. Valmiita ajanviettomuotoja ei ollut, 
mutta haluttiin harrastaa. Lapsia kyllä oli ja niitä tehtiin lisää, jo joten Visa oli alusta asti 
koko perheen seura.
Perustoiminta on säilynyt samanlaisena kaksikymmenvuotiskauden. Väriä ja vaihtelua 
on tullut ajan hengen ja puuhamiesten myötä.
Lapset ovat kilpailleet joka vuosi hiihdossa, luistelussa ja maastojuoksussa. Aikuiset on 
opetettu lenkkeilemään erilaisten kuntotempausten avulla. Talkootyössä on yhdistynyt 
rahankeruu ja palvelu. Paperinkeräystä on suuresta työmäärästä huolimatta jatkettu. 
Visan pukit ovat kolkutelleet kilttien lasten kotiovia joka joulu. 
Rahaa on tarvittu mm palkintoihin, sillä syksyisin pidetyt palkintojenjakotilaisuudet 
limsoineen ja piirrettyine filmeineen ovat olleet tärkeitä juhlia.
Alkuvuosien innossa saatiin paljon aikaan. Talkoilla ja Pellos Oy:n tuella rakennettiin 
kiekkokaukalo sekä lentopallokenttä. Tyhjät kellaritilat kunnostettiin voimistelua, pain-
onnostoa ja pöytätennistä varten. Latuja ja laskettelumäkeä raivattiin ja välillä vietettiin 
vaikka laskiaista. Silloin Visaan kuuluivat kaikki. Jäsenyys oli yhtä itsestään selvää kuin 
henkikirjautuminen.
70-luvulla saatiin urheilutalo ja tehdas eli kukoistavinta aikaansa. Väkiluku kasvoi, mutta 
Visan toiminta alkoi hiljalleen laimeta. Vahvat konkarit siirtyivät talonrakennuspuuhiin, 
lapset tulivat vaikeaan ikään…
Uudet asukkaat eivät enää omaksuneet pelloslaisuutta elämäntapana; eivät myöskään 
visalaisuutta.
Joukko valikoitui, työmyyrät vähenivät, jäsenmäärä putosi jopa alle sadan. Erkki Terhon 
ja muutaman muun sisukkaan urheiluihmisen vetämänä seura kuitenkin eli, hengitti 
ja voi hyvin 80-luvulle asti. Lapsia ei petetty; hiihtoja järjestettiin silloinkin, kun isillä ja 
äideillä ei ollut aikaa kiinnostua jälkeläistensä touhuista.
Nyt on katseltu talojen tyhjentymistä ja asetettu tavoitteet vuosi kerrallaan. Seuran 
eteen on tehty paljon työtä ennen ja nyt. Kaikki se, mikä näillä voimavaroilla on mahdol-
lista, on kokeiltu.
Urheilutoiminta on tuottanut tuloksia. Lukuisten harrastajien lisäksi seuralla on aktiivi-
urheilijoita, jotka ovat hankkineet meriittiä muuallakin.
Parhaiten menestyneitä nuoriamme ovat Suomi-Ruotsi-maaottelussakin juossut Jarmo 
Kokkola, hiihdossa kunnostautunut Timo Torniainen, sekä juoksijatytöt Marjut Kokkola 
ja Anne Kausniemi. Aikuisista erottuu ykkösenä pitkiin matkoihin erikoistunut hiihtäjä 
Kaija Haiminen.
Tällä hetkellä Pellosniemen Visan voima on nuorissa. Siitä näytteenä on Pekkarisen, 
Kasurisen, Luntisen, Puputin ja Hakasen jälkikasvu.
Talous on pysynyt vakaana. On järjestetty jos jonkinlaista tempausta ja riehaa ar-
poineen ja muine ohjelmineen. On mitelty saappaanheitossa, tikoilla, kairoilla ja vaikka 
millä pelillä.
Nyt on Pelloksen mäki pitkästä aikaa täynnä väkeä. Se ei sinänsä takaa Visalle mitään  
uutta nousukautta. Uudet temput ja kikkailut on kohta loppuun käsitelty. Jatkossa 
toiminnan monipuolisuus ja runsaus on ihmisten osallistumisesta kiinni.



Aika näyttää, onko Visan kaltaisella urheilu- ja harrastusseuralla tulevaisuutta tässä 
taajamassa.

Jos on, seura saa myös uusia toimivia jäseniä.

Pellosniemen Visan toimintaa pääseuran juhlavuonna pyörittää johtokunta, jenkayhdis-
tettynä puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Lasse Pekkanen ja rahastonhoitajana Tuija 
Torniainen. Johtokunnan jäseninä ovat: Pauli Kasurinen, Paavo Partanen, Erkki Hakanen, 
Liisa Karjalainen, Helena Syrjäläinen, Teija Leinonen, Markku Koskinen ja Kari Kokkonen.

Nappulahiihdot Pelloksella..

Pellosniemen kylätoimikunta yhdessä Pellosniemen Visan kanssa rakensi 
talkoilla Pelloksen jääkiekkokaukalon laidat, kenttä on talvisin vilkkaassa 
käytössä.



Ponnekas 

Paljavesi
 

Kylälahden puolella on urheilu-
toimintaa harrastettu jo ennen 
sotavuosiakin Veikko Heikkisen 
ja Taavi Ripatin sekä muiden 
kumppaneiden johdolla. Vuo-
desta 1945 on mukana ollut 
toiminnan puuhamiehenä Eero 
Viljakainen.
Kylälahden kylälläkin toteu-
tettiin Ristiinan Urheilijat ry:n 
kehoitusta kyläosaston perustamisesta, niinpä 25.5.1947 kokoontui Piispalanmäelle 
Matti Uimoselle kaksitoista urheilukärpäsen puremaa henkilöä perustamaan omaa 
urheiluseuraa, nimeksi tuli Kylälahden Urheilijat.
Toiminta käynnistyi heti vilkkaasti, harjoiteltiin näytelmiä ja kansantanhuja, joita esitetti-
in iltamissa etupäässä talvisaikaan ja useasti omalla kylällä, mutta tehtiin myös vierailuja 
Himalansaareen, Anttolaan ja Parkkilan Honkalinnaan, matkattiin isolla porukalla oma-
lta kylältä aina vierailupaikalle, näihin matkoihin sisällytettiin työ sekä huvi yhteen, kun 
talvellakin kerättiin kylän hevoset yhteen jonoon ja lähdettiin näillä matkaan iltamia 
pitämään, kesällä matkattiin Anttolaan ja Himalansaareen laivallakin ja kaikilla oli mu-
kavaa, kuorma-autokin oli useasti kulkuvälineenä, jopa joskus oli väkeä niin paljon ettei 
kaikki lavalle sopineetkaan. Reino Väisänen kuului haitarinsa kanssa meidän ”kalustoon”, 
siihen aikaan riitti hyvästi kunhan yksi haitarikin soi, pikkujoulut kuuluivat myös ohjel-
maan varojen kartuttamiseksi kahdenkymmenenviiden vuoden ajan.
Urheilupuolen toiminnoista olivat mukana voimakkaimpina yleisurheilu ja hiihto sekä 
jonkun verran jalkapallon pelaaminen harjoitus- ja liikuntamielessä, lentopallossa 
olemme pelanneet ystävyysotteluita naapuripitäjien pelaajien kesken, naisvoimiste-
lukin oli ohjelmassa, niinpä 1956 perustettiin erillinen voimistelujaos asiaa eteenpäin 
viemään, joka toimikin kiitettävästi, näytöksiä esitettiin iltamissa, pesäpalloakin kokeilti-
in ja nyrkkeilyn aakkosia kävi opettamassa Mikkelistä Topi Rytkönen.
Vaikeuksia tuotti tietysti kentän puute, mutta todettiin, että juosta ja loikata voi muual-
lakin kuin kentällä kyläkilpailujen merkeissä, keskeisinä kilpailupaikkoina olivat Huttu-
lan virran ranta-aukio, Keinonkangas, Lappilanmäki ja Kalmon piha-alue.
5.11.1950 Mäkiaholla pidetyssä kokouksessa todettiin, ettei Kylälahden Urheilijat nimi 
ole oikein sointuva Ristiinan Urheilijain alajaostona, niinpä päätettiin muuttaa nimi ja 
uudeksi nimeksi tuli Paljaveden Ponsi.
Puheenjohtajina ovat toimineet Veini Siiskonen 1947-48, Reino Ripatti 1949-51, Viljo 
Väisänen 1952-55, Lauri Väänänen 1956-62, Veikko Kontinen 1963, Kauko Kontinen 
1964, Matti Särkkä 1965, Veikko Kontinen 1966-71, Pentti Leinonen 1972-73, Veikko Haa-
piainen 1974-75, Pentti Leinonen 1976-77, Antero Haapsaari 1978- . Sihteerin tehtäviä 
ovat hoitaneet Uuno Paasonen 1947-50, Hugo Korhonen 1951-53 ja Eero Viljakainen 
1954 alkaen.
Eero Viljakainen

Paljaveden Ponnen kaartia kesällä 1948.



MUISTELMIA HANGASTEMAAN HOKIN AJOILTA

Toukokuun 18. pnä 1947 kokoontui noin kolmekymmentä urheiluasiasta kiinnostu-
nutta henkilöä Heramäkeen Niilo Purhoselle perustamaan uutta kyläosastoa. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi Martti Heikkinen ja päätökset kirjasi Niilo Purhonen, kok-
ouksen alussa luettiin Ristiinan Urheilijat ry:n lähettämä ote johtokunnan kokouksen 
20.4.1947 päätöksestä, jossa kehotettiin perustamaan laitapuolille pitäjää kyläosastoja 
ja Heramäkeläiset ottivat asian vakavasti, niin kuin oli tarkoitettukin, Niilo Purhosella 
syntyi Heramäen kyläosasto, jonka tarkoituksena oli pitää urheilukilpailuja ja harjoituk-
sia sekä iltamia varojen kartuttamiseksi, niinpä käynnistettiin toiminta ripeästi, koska 
ensimmäiset urheiluharjoitukset päätettiin pitää jo neljän päivän kuluttua osaston 
perustamisesta lukien.
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Niilo Purhonen sekä johtokuntan Tauno Pön-
tinen, josta tuli osaston sihteeri, Paavo Laitiainen, Tauno Mustonen, Martti Heikkinen, 
Kirsti Laasonen (Laitiainen) ja Taimi Purhonen.
Toiminta oli tiivistä aina vuoden 1953 loppuun saakka, pöytäkirjat kertovat että näinä 
vuosina oli ohjelmassa urheilukilpailuja useita kesän aikana sekä talvella hiihdettiin, 
urheiluharjoituksia pidettiin joka toinen viikko, pitopaikat olivat pääasiassa Purhosessa 
ja Nojolassa, voimisteluillat kuuluivat myös ohjelmaan talvisaikaan joka toinen keskivi-
ikko, kesällä vastaavasti harjoiteltiin pesäpallon peluuta sunnuntaisin, varoja kerättiin 
iltamien ja juhlien järjestämisellä sekä rakennettiin kioski Hangastenmaan tienristille, 
mutta se ei ollut mikään rahamylly, pienen kokeilun jälkeen sen toiminta lopetettiin.
Ripeän toiminnan aikana kerittiin kahdesti muuttamaan nimeäkin osastolle 9.2.1951. 
Hangastenmaan koululla pidetyssä kokouksessa sai osasto uudeksi nimekseen Her-
amäen Hokki, jota nimeä oli Ristiinan Urheilijoiden johtokunta esittänyt. Toinen nimen-
muutos tapahtui myös Hangastemaan koululla 22.1.1953 pidetyssä kokouksessa, nyt 
nimeksi hyväksyttiin Hangastenmaan Hokki, koska toiminta-alue keskittyi enimmäk-
seen Hangastenmaalle. 
Seitsemän ripeän toimintavuoden voimat uupuivat ja alkoi noin neljän vuoden 
hiljaiselon aika aina vuoteen 1958, helmikuun 13.pnä 1958 Niilo Purhosella pidetyssä 
kokouksessa valittiin uudeksi vetäjäksi Harald Väkimies, toiminta jatkui aina vuoden 
1969 loppuun asti, kun 10.1.1970 Hangastenmaan koululla pidetyssä kokouksessa 
tehtiin päätös, että Hangastenmaan Hokki yhdistetään Paljaveden Ponteen, koska ei ole 
mielekästä pitää kahta kyläosastoa näin lähekkäin, parempi on keskittää voimat yhteen, 
näin saadaan parhaimmat tulokset.
Puheenjohtajina olivat toimineet osastossa Niilo Purhonen 1947, Armas Nuutilainen 
1948-49, Kalevi Selkänen 1950-53, Mauno Pöntinen 1954-57, Harald Väkimies 1958-59, 
Matti Kortman 1960, Niilo Purhonen 1961, Matti Paajanen 1962-67, Erkki Nieminen 
1968-69.
Sihteerintehtäviä ovat hoitaneet Tauno Pöntinen 1947-49, Niilo Purhonen 1950, Armas 
Nuutilainen 1951, Martti Heikkinen 1952-59, Anja Purhonen 1960, Harald Väkimies 
1961-69.

Eero Viljakainen



PAINI KUKOISTI LÖYDÖSSÄ

Ristiinan Urheilijoiden toimintaan sisältyy myös kolmivuotinen jakso vireää paini-
toimintaa 60-luvun alkuvuosina. Kipinän innoittajana oli Löydössä kauppiaana toiminut 
Veikko Ahonen, joka ystävänsä Eetu Huupposen kanssa sai toistakymmentä poikaa 
temmeltämään molskille.
Varsinaiseksi harjoituspaikaksi muodostui Löydön työväentalon sali, jossa luotiin pohja 
menestykselle. Harjoituksiin kokoonnuttiin viikoittain ja usein itse Eetu Huupponen oli 
mukana intoa virittämässä.
Kuukauden harjoittelun jälkeen porukka suunnisti jo ensimmäisiin kisoihin Hiirolaan. 
Vaikka menestystä ei tullut, ei kukaan luovuttanut, vaan miestä väännettiin entistä 
uutterammin. Ajan myötä menestys lisääntyi ja Löydön porukalle kertyi kymmenkunta 
piirinmestaruutta, joista Seppo Lindqvist otti kolme. Kokeilipa mitalisti myös SM-tason 
molskeja nuorten tasolla.
Kolme vuotta uurastusta kesti, sitten muutti Veikko Ahonen kyläkunnalta pois ja har-
rastus alkoi hiipua. Harjoitteluintoa laimensi myös kylmä harjoittelusali, jossa painittiin 
”henki huurussa”.
Ristiinalaiseen painitarinaan sopii lopuksi liittää ”Siltamiehen” kommentit eräiden pm-
kisojen tiimoilta. Ristiinan Urheilijoiden Seppo Lindqvist osoittautui kilpailuissa erittäin 
riuskaotteiseksi painijaksi. Hänen voittonsa kanssakilpailijoistaan olivat perin nopeita: 
Nykänen kastui ajassa 0.28, Kärnä 0.38 ja Tiirikainen 0.39. Toisetkin Ristiinan pojat osoit-
tivat hyvää kuntoa ja taistelumieltä. Raimo Pulkkinen pystyi selättämään Vasaman voit-
taneen Hirvensalmen väkivahvan Voitto Torniaisen erittäin kovan kamppailun jälkeen. 
Ristiinalainen Martti Liukkonen otteli tasapäisesti sarjassa 78 kg MiVon Matti Sikasen 
kanssa ja pisti ottelun viimeisellä minuutilla Sikasen vallan selkäpiilleenkin. Muitakin 
lahjakkaita kykyjä ilmeni RiU:n joukkueessa ja tämä kaikki osoittaa, että seurassa on 
tehty voimaperäistä työtä painin hyväksi – kiitos Veikko Ahosen.
Edellä mainittujen lisäksi ”Löydön talliin” lukeutuivat Seppo Liukkonen, Jouko Tams, 
Martti Hämäläinen ja Pertti Veteli.
Seppo Lindqvist
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Koivakkalan kuulumisia

Koivakkalan Kipinän perustava kokous on pidetty Koivakkalan kansakoululla 12.6.1949.
Ristiinan Urheilijoita edusti k.o. kokouksessa Viljo Hämäläinen. Uuden kyläosaston 
nimeksi tuli Ristiinan Urheilijat Koivakkalan kyläosasto.
Nimen Koivakkalan Kipinä osasto sai vasta yleisessä kokouksessa 16.1.1952. Osaston 
ensimmäiseen johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Aulis Wahlman, sihteeriksi Arvo 
Kyyrö, rahastonhoitajaksi Pauli Himanen.
Muut jäsenet: Helinä Wahlman, Paavo Liukkonen ja Reima Montonen.
Puheenjohtajina ovat toimineet:
Aulis Wahlman  1949 - 1952
Pauli Himanen  1953 - 1955
Jouko Halonen  1956 - 1960
Hannu Vesalainen 1961 - 
Seppo Sillman  1962 - 
Pentti Himanen  1963 - 1964
Altti Niinineva  1965 - 1971
Simo Särkkä  1972 - (14:sta vuosi menossa)

Nykyinen johtokunta:
Puheenjohtaja  Simo Särkkä
Varapuheenjohtaja Mauno Liukkonen
Sihteeri   Aila Särkkä
Rahastonhoitaja  Reima Montonen
Jäsenet   Risto Himanen
   Pauli Himanen
   Marjatta Nurminen
   Pauli Väisänen

Näistä ensimmäisessä johtokunnassa olivat Pauli Himanen ja Reima Montonen.
Nykyinen johtokunta on hyvin ´´pitkäikäinen´´. Esim. Simo Särkkä on ollut johtokun-
nassa 22 vuotta, Mauno Liukkonen 18 vuotta, Aila Särkkä 21 vuotta, Reima Montonen 
35 vuotta, Pauli Himanen 33 vuotta.
Reima Montosella on rahastonhoitajana menossa 32:s vuosi.
Kipinän toiminta on ollut hyvin normaalia kyläseuratoimintaa sisältäen urheilu- ja 
hiihtokilpailuja, lentopalloa, haasteotteluita hiihdossa ja lentopallossa, iltamia, tansseja, 
opintokerhoja, merkkivuosijuhlia j.n.e.
Kipinällä on ollut vuokralla Koivakkalan ent. kansakoulu 1.1.1980 lähtien, jossa on hyvät 
tilat kokoontua, harrastaa, kerhoilla, juhlia ym. ym.
Jäsenmäärä on noin 50.

Terveisin Aila Särkkä



Urheilutoimintaa Mahkolassa

1950-luvulla nuorisoa oli runsaasti Mahkolassa ja lähikylissä, niinpä heräsikin innostus 
urheiluseuran perustamisesta.
Neuvosessa pidetyssä kokouksessa sitten perustettiin Mahkolan Mahti, jonka ensim-
mäisenä puheenjohtajana toimi Tauno Tukiainen ja alkuaikoina rahastonhoitajana Lauri 
Himanen.
Urheiluseura toimi vilkkaasti. Talvella pidettiin hiihtokilpailuja ja kesällä yleisurheilu- ja 
uintikilpailuja.
Yleisurheilukenttä raivattiin Neuvonen pellon laitaan kuusikkoon joka oli ahkerassa 
käytössä, ajanmittaan nuoriso alkoi vähetä Mahkolasta ja lähikyliltä, jonka seurauk-
sena toiminta alkoi laantua, niinpä siis tuli fuusioitumisen aika ja syntyi 1960-luvulla 
Himalanpohjan Kisa.

Lauri Himanen

Urheilutoimintaa Himalanpohjassa

Vuosisadan alkuvuosikymmeninä järjesti Himalansaaren Nuorisoseura kyläkilpailuja ja 
menestyksekkäimmät kilpailijat toimivat Ristiinan Urheilijoiden alaisuudessa. Piirikun-
nallisella tasolla olivat tuolloin kärkimiehiä keskipitkillä matkoilla Antti Liukkonen ja 
Manu Liukkonen.
Vuonna 1947 perustettiin Himalansaaareen Himalansaaren Haka niminen urheilu-
seura- Ensimmäisenä puheenjohtajana oli Eero Kontinen. Tämän  seuran jäsenistä 
saavutti Pentti Himanen nuorten hiihdon kymmenellä kilometrillä piirikunnallisissa 
kilpailuissa ensimmäisen tilan ja Paavo Matilainen oli myös mukana hiihdoissa, saavut-
taen useita pitäjänmestaruuksia, mukana oli paljon urheilullisesti lahjakkaita tyttöjä ja 
poikia. Lentopalloilu virisi niin Mahkolassa kuin Himalansaaressakin1950-luvun alussa. 
Vuonna 1958 Himalansaaren Haka ja Mahkolan Mahti yhdistyivät samaksi seuraksi, 
jonka nimeksi tuli Himalanpohjan Kisa, jonka ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Leo 
Korhola. Seuran menestys jatkui yhdistyneillä voimilla.
Seuran mittavimpiin saavutuksiin on yltänyt Hannu Liukkonen savolaismallisten ve-
neiden kilpasoudussa, hän on saavuttanut tässä lajissa kolme Suomen mestaruutta ja 
voittanut kymmeniä soutukilpailuja. Himalansaaren soutu on järjestetty vuodesta 1974 
lähtien, se on seuran huomattavin tapahtuma. Seuran muu toiminta on alueen haja-
naisuuden vuoksi ollut viime vuosina hiljaisempaa. Korkeamman tason urheilukentää ei 
Himalanpohjalla ole, ainoastaan ala-asteen pienurheilukenttä.

Mauno Liukkonen



Urheilijoita 1920 luvulta. Kaksi äärimmäisenä vasemmalla on tuntemattomia, heitä 
seuraa Antti Liukkonen, Eino Heikkinen, Olli Suutari, Veikko Heikkinen ja Väinö Palm-
gren..

Koirasalmen kentällä Someenjärvellä kilpailtiin sotien jälkeen ahkerasti. Kesällä 1947 
olevan kuvamme kolmikko vei kärkisijat 3000 metrin maastojuoksussa vas, Mauri Toijo-
nen (2.), Manu Syrjäläinen (1.) ja Eero Tukiainen (3.).



Kirkonmäki muodostui keskeiseksi kilpailupaikaksi jo seuran alkuvuosikymmeninä. 
Siellä juostiin, hypättiin ja heitettiin. Joskus kokoonnuttiin yhteiseen ‘‘potrettiin’’ kuten 
yllä. Vasemmalta Eino Marttinen, Toimi Nurhonen, Aukusti Savander (?), Manu Pekkanen, 
Elis Gulin, Vihtori Kilkki ja Vihtori Kähärä.

Hiihtovarustusta 1930-luvulla esittelevät Toivo Rokkanen, Eero Seppäläinen, Martti 
Väisänen ja Otto Löyttinen.



Ruosteinen moukari kasvoi ja kasvaa kultakorkoa 
Ristiinalle ja Lännen-Visalle

Hämärät alkuhetket
Aurinkoisena syyspäivänä syyskuulla 1972 löytyi ruosteisena ja hylättynä oleva pi-
eni yksinöinen moukari Ristiinan keskusurheilukentältä, moukari siirtyi hillitysti ja 
huomaamattomasti kenttää varjostavien kuusien suojaan, samana iltana se noudet-
tiin innokkaiden toimesta Närhilän kentälle. Närhilän moukaritalli oli syntynyt. Kolme 
viikkoa innokasta viskelyä ja ensimmäiset Lännen-Visan moukarikilpailut olivat tosiasia, 
syyskuu 1972 tulokset: 1. Esa Paasonen 27,32, 2. Jouni Olkkonen 26.56, 3. Jukka Olk-
konen 16.50.

Tiedonjano ja mielikuvitus
Moukaritietouden jano oli valtava. 1945 painettu urheilun pikkujättiläinen löytyi 
Närhilän kansakoulun käsikirjastosta, kirjasta irtosi sivut moukarin osalta heti ja takai-
sin hyllyyn. Valmennus oli alkanut. Lännen sivistyksen kehto kansakoulu toimi pitkään 
ansiokkaasti valmennus instituuttina, päivät luokka palveli opinahjona, illat harjoitus-
salina, harjoitusvälineiden vähyys kehitti mielikuvituksen rikkauden, ponnistusvoiman 
kehittämisessä olivat pulpetit, opettajan pöytä ja harmoonin päällys ne tavoitteelliset 
tasot johon piti pystyä ponnistamaan.

Rahanpuute ja johtokunta
Halu harjoitteluun oli valtava, maamiesseuran kalustovalikoimaan kuului jo tuolloin 
painonnostovälineet, jotka olivat Närhilän kansakoululla, koulun johtokunta eväsi luvat 
nuorten iltaharjoittelulta, mutta vanhat ikkunat ja lahot kehykset sallivat iltaharjoittelun 
huomaamatta, raudat kasvoivat tasaisesti tangossa ja niin kävi, että eräänä pakkasaa-
muna johtajaopettaja marssi luokkaan, jossa tanko oli mennyt lattiasta läpi, edessä oli 
Lännen-Visan moukarinheiton totuudenhetket, mutta…

Länsi-Saimaa ja Kauko Laasonen apuna
1.11.1973 ´´Pitää elää ja tehdä tuloksia´´ otsikko etusivulla, sekä otteita tekstistä ´´län-
nessä on lähdetty siitä, että pitää elää ja tehdä tuloksia´´, sekä loppukaneetti ´´henkistä 
energiaa heillä on, on voimaakin, mutta välineitä harjoitteluun vähän´´. Kirjoitus sai 
vaikuttajat toimimaan, uudet nostolavat olivat paikalla jo samalla viikolla.

Ristiina Suomen kartalle 14.7.1974
B-poikien suomenennätys syntyi Ristiinan Närhilässä, Esa Paasosen heittämänä tulos 
5,44 koloisella 59.18, lisäksi kesän saaliina oli SM kulta, sekä maaotteluedustus. Meni 
vuosi eteenpäin ja kesä 1975 SM-kisat Nivalassa vastassa Lännen Visan moukarikaarti 
ja muu Suomi, tuloksenalli 1, 3, ja 5 tilat. Menestys kilpailuissa johti välittömästi uusien 
heittäjien lisääntymiseen jo 1976 moukarin osalta osanottajien määrä nousi kilpailua 
kohden 1520 heittäjään, kilpailuja pidettiin kesän aikana 4 - 5. v. 1977 kesällä astui rinki-
in myös kisojen nuorin heittäjä 7 v. Juha Paasonen tulos 12.68 ja heittoura oli alkanut.

Ensimmäinen sisäheittopaikka
Närhilän ala-aste meni saneeraukseen ja viimeinen häätö oli edessä, ulkona oltiin 
kaikkine rautoineen, mutta menestys oli noteerattu ja Ristiinan kunnanvaltuusto teki 
päätöksen moukarinheiton kehittämisessä, koulun ulkorakennukseen rakennettiin 



punttisali, kovan käytön myötä oli sali hajoamassa, mutta taas tuli kunnanvaltuusto 
mukaan avustamaan sisäheittopaikan rakentamisessa, paikka löytyi myös koulun ulkor-
akennuksesta, rakennus oli matala, mutta kova ja yksimielinen talkoohenki jylläsi 45m2 
maata lapioitiin lapiolla ulos, näin tuli hallille riittävästi korkeutta kahden kuukauden 
työn jälkeen halli oli valmis ensimmäisille heitoille.

Kansainvälinen taso ja tulevaisuus
Kehitys eteni mukavasti, Jouni Olkkonen siirsi ensimmäisenä heitot yli 70 m:n Jukka 
Olkkonen tuli takaa ja eteni EM-kisoihin Ateenaan 1982, sekä heitti syksyllä tuloksen 
73.10. Tuloskehitys on pysähtynyt viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta valmennus-
virheemme on löydettävä ja poistettava, sieltä kautta päästään uuteen nousuun. Juniori 
Juha Paasonen on raameiltaan ja tuloksiltaan meidän tuleva valttimme. Valtakunnan 
valmennuspallo on heitetty meille. Esa Paasonen vastaa valtakunnan moukarivalmen-
nuksesta v. 1986 alusta lukien, työtä on tehty nyt 12 vuotta, tie on ollut pitkä ja kivik-
koinen se on vaatinut työtä ….. uskoa … yritystä.

Esa Paasonen

Jukka ja Jouni Olkkonen leirillä Madridissa.



Kaiken takana on naisjaosto

Naisjaoston toiminta ja tehtävät painottuvat suurelta osin seuran kioski- ja ravintola-
toiminnasta huolehtimiseen kilpailuissa ympäri vuoden ja Metsälinnan tanssilavalla 
kesäisin. 

Lisäksi yhteiseen nuorisotyöhön ja varainhankintaan urheilun hyväsi naisjaosto osal-
listuu toimimalla esim. järjestyksenvalvontatehtävissä ym. talkootöissä.

Urheilun harrastamisesta mainittakoon lentopalloilun harjoitusillat ja pelit puulaaki-
tasolla sekä muu kuntoliikunta. Kuulumme myös SNLL-oon, jonka yhdyshenkilönä on 
tänä vuonna Sanni Kurvinen.

Naisjaoston puheenjohtajina ovat viimeisellä kymmenvuotiskaudella toimineet An-
nikki Kokkola v. 1985 - 1990, Maija-Liisa Martikainen v. 1991 - 1994 sekä Sanni Kurvinen 
vuodesta 1995 lähtien.

Naisjaoston laajan ja ripeän toiminnan mahdollistaa mukana toimivien ahkerien va-
paaehtoistyöntekijöiden joukko.

Riitta Maaranen



Kaukalopallo talven suosikkilaji

Kaukalopallo on jääpalloilusta Ruotsissa 1950-luvulla kehitetty peli, jota pelataan 
kuusihenkisin joukkuein jääkiekkokaukalossa. Suomen mestaruuksista lajissa on pelattu 
vuodesta 1975. Ristiinaan laji tuli jäädäkseen 1992, jolloin perustettiin Ristiinan Bandy 
team 8.3, siis pari vuotta sen jälkeen kun maahamme oli perustettu Suomen kaukalo-
palloliitto. Ristiina Urheilijoiden jaostona toimiva Bandy team kuuluu myös valtakun-
nanliittoon ja on osallistuntu sen järjestämiin sarjoihin. Vaikka kilpailumielessä on lajia 
harrastettu Ristiinassa vasta kolme vuotta, on pallo pyörinyt harrastemielessä jo kym-
menisen vuotta lähinnä puulaakisarjoina ja konkaripelinä.

Kipinän jaoston perustamiseen antoi Sakari Pipatti ja Tapani Venäläinen ja mukaan 
saatiin vielä Pekka Karjalainen antamaan alkuopit. Jalkeille saatiin joukkue, jossa oli 
kokemusta sekä nuorekkuutta, osittain perintönä hiipuneesta jääkiekkoharrastuksesta.

Joulukuussa 1992 nähtiin sitten Ristiinassa ensimmäinen 2. divisioonan kaukalopallo-
peli. Ensimmäisen kauden RBT pelasi Etelä-Karjalan lohkossa ikään kuin opetellen pelin 
hienouksia, sijoituksen ollessa vaatimaton. Kaksi seuraavaa kautta seura pelasi Etelä-
Savon lohkossa ollen kaudella 93 - 94 neljäs ja viime kaudella lohkon paras päästen 
karsimaan paikasta 1. divisioonaan.

Tavoitteena nuorella joukkueella on ollut pelata iloista hurlumhei tyylistä kaukalopal-
loa motolla ´´tehty maali on iloinen asia … vastustajan verkossa.´´ Jotta nykyinen tahti 
jatkuisi olisi toivottavaa, että nuoret tulisivat rohkeasti mukaan joukkueen harjoituksiin. 
Kaukalopallon lisäksi on Ristiinan Urheilijoiden tarjoamia harrastemahdollisuuksia 
lisäämässä vastaperustettu salibandyjaosto, jonka tarkoituksena on aloittaa kilpailutoi-
minta sarjatasolla.

RBT:n ensimmäisenä puheenjohtajana oli vielä nykyisinkin toiminnassa vaikuttava Kari 
Nyman ja vuodesta 1993 lähtien Voitto Parkkinen. Sihteerinä on seuran perustamisesta 
alkaen toiminut Tapani Venäläinen.

Voitto Parkkinen   Tapani Venäläinen



Kymmenen vuotta ikäriurheilua

Ikäkausiurheilun juuret Ristiinan Urheilijoiden toiminnassa juontavat juurensa kym-
menen vuoden takaiseen aikaan. Tosin silloin toiminta oli vain kilpailujen järjestämistä. 
Uuta potkua toiminta sai uuden urheilukentän valmistumisen myötä ja se on nähtä-
vissä myönteisenä Ristiinan Urheilijoiden lapsi- ja nuorisotyössä. Ajanmukaiset suo-
rituspaikat toivat kilpailutoiminnan rinnalle ohjaustoiminnan, joka urheilukerhon 
ansiosta on lähes ympärivuotista. Pikkuhiljaa pieni seura, Ristiinan Urheilijat, alkoi näkyä 
sijoituksissa maan suurimmissa ikäritapahtumissa, kuten esimerkiksi Finlandia Junior 
Games, Kuopion Games jne. Ristiinalaislapset löysivät myös koululaiskilpailut, joissa on 
menestytty. Koko maan ikäritilastoissa oli Ristiinan Urheilijat v. 1993 n. 20, kun kaikki 
seurat olivat mukana ja viides omassa kuntaluokassaan. Se osoitti sekä määrän, että 
laadun olevan tosi korkealla.

Kesän aikana käy ikärikšoissa n. 160 lasta, josta 100 on yhtä aikaa kentällä kuusi kertaa 
kesässä ikäreissä, jonka lisäksi juostaan maastoja kaksi kertaa ja kilpaillaan kunnan 
mestaruuksista. Talvella vedetään urheilukerhoa, pidetään sisähyppykisat ja leireillään 
Tanhuvaaralla.

Ristiina Urheilijoissa haluamme ottaa vastaan KAIKKI halukkaat ikäriurheilijat. Osa heistä 
on ehkä sellaisia, joista jonkun mielestä ei koskaan tule huippu-urheilijaa. Näin varmasti 
käy yhdeksälle ns. ´´huipullekin´´ kymmenestä muutenkin, mutta me tarvitsemme 
tulevaisuuden vetäjiä, huoltajia, ohjaajia ja kavereita niille tuleville huippu-urheilijoille, 
joita tuleva sukupolvi tuo tullessaan.

Kari Jääskeläinen Leo Pekkanen



Ensimmäinen merkittävä ikäkausiurheilijoiden saavutus oli 70-luvulla saavutettu 
Kenola-cupin voitto.

Riku Hämäläinen on yksi lupaavimmista ikäkausiurheilijoista.



Lentopallo on ollut nousujohteista

Lentopalloharrastus on 80-luvun puolivälin jälkeen ollut selvästi nousujohteista. Ensin 
viitossarjassa, josta nousu nelossarjaan ja siitä edelleen kolmossarjaan v. 1994. Tällä 
sarjatasolla ei Ristiinassa olekaan lentopalloa aikaisemmin pelattu. Tämän nousujohtei-
suuden on mahdollistanut hyvät harjoittelu- ja kilpailupaikat. Suuri ansio on ollut myös 
sillä, että entiset RiU:n ´´kasvatit´´ kuten Rasasen Raimo ja Kopin Jorma ovat tuoneet 
korkeammalla sarjatasolla hankitun kokemuksensa joukkueen hyväksi. Erityisesti 
Rasasen Raimon osuus harjoitusten vetäjänä on ollut merkittävä. Menestyksen myötä 
Ristiinan Urheilijat on saanut kovia pelimiehiä myös muualta pelaajarinkiinsä.

Junioritasolla on nyt myös ´´valoa´´ näkyvissä ja siitä hyvänä esimerkkinä on Tuukka 
Anttila, joka pelasi kauden RiU:n kolmossarjajoukkueessa. Hänet on huomattu maajo-
ukkuetasolla asti. Myös RiU:n nuoremmat juniorit ovat edustaneet menestyksellisesti 
seuraa omissa sarjapeleissään, joten tulevaisuuden näkymät ovat lentopallossa hyvin 
valoista.

Lentopallojaosto on pysynyt viimeisen kymmenvuotiskauden lähes ennallaan. Pu-
heenjohtajana toimii Jukka Siiriäinen, jaoston ´´moottorina´´ Jouni Koppi. Joukkueen 
kapteeni-valmentajana on ollut Raimo Rasanen ja junioripuolta on vetänyt Juha Anttila.

Jukka Siiriäinen



Metsälinna on suosittu tanssipaikka, jossa useat sukupolvet ovat jo käyneet valssin ja 
humpan taidon oppimassa.



Ristiinan kunta

Onnea Ristiinan Urheilijat!
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Urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry:n täyttäessä tänä vuonna 80 vuotta esitän

kunnan ja omasta puolestani parhaat onnittelut seuralle, sen johdolle ja kaikille

jäsenille.

Vuosikymmenten aikana RiU on omalta osaltaan tehnyt merkittävää työtä

kuntamme nuorison liikuntaharrastuksen hyväksi. Tätä toimintaa kunta on

tukenut ja tukee vastaisuudessakin mahdollisuuksiensa mukaan. Seuran

kasvattamat urheilijat ovat saavuttaneet hyviä tuloksia ja menestyneet

vaativimmillakin kilpailukentillä yltäen aina maamme edustustehtäviin saakka.

Tällä tavoin on samalla tehty Ristiinan nimeä tunnetuksi ja tuotu myönteistä

julkisuutta koko kunnalle.

Liikuntaharrastuksen edistämisessä on tehtäväjako selvä: kunta vastaa

edellytysten luomisesta ja seurat käytännön toiminnasta. Kunnan vapaa-

aikatoimen tehtävänä on luoda kuntalaisille mahdollisuudet fyysisen ja

henkisen kunnon ylläpitämiseen. Liikuntapaikkoja ja nuorisotiloja hoidetaan

siten, että niiden ylläpito, kunnostus, ohjauspalvelut ja käyttövuorot palvelevat

mahdollisimman hyvin kuntalaisten tarpeita. Kunta ei välttämättä enää aina

itse tuota palvelua, vaan se huolehtii sen järjestämisestä esimerkiksi ostamalla

urheiluseuralta.

Liikuntaharrastusmahdollisuudet ovat Ristiinassa varsin monipuoliset.

Ajanmukainen keskusurheilukenttä on kirkonkylässä koulukeskuksen välittö-

mässä läheisyydessä. Valaistut kuntoradat/ladut sijaitsevat kirkonkylässä

Linnaniemessä ja urheilukentän maastossa, Pellosniemellä, Kuomiokoskella,

Vitsiälässä ja Hangastenmaalla. Kunnassa on myös kattava latuverkosto.

Uimala, rantalentopallokenttä, tenniskentät ja rullalautarata sijaitsevat

kirkonkylässä ja jääkiekkokaukalot kirkonkylässä ja Pellosniemellä.

Pellosniemellä on myös urheilutalo Kisakaari ja Kuomiokoskella Kuomapirtti.

Koulukeskuksen sorakentällä ja vanhalla urheilukentällä voidaan pelata mm.

pesäpalloa. Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa on uimahalli. Tämän kesän

uutuutena saadaan keskusurheilukentän yhteyteen monitoimikenttä Suomen

Palloliitolta.

Samalla kun kiitän urheiluseura Ristiinan Urheilijoita siitä merkittävästä

nuorisokasvatustyöstä, jota se on tehnyt jo kahdeksan vuosikymmenen ajan,

toivon tuloksellisen yhteistyön kunnan ja seuran välillä jatkuvan myös nyt

alkavalla uudella vuosikymmenellä.

Urheiluterveisin

Helge Häkkinen

Kunnanjohtaja

KUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS
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VIRKEÄ 80-VUOTIAS

Ristiinan Urheilijoiden perustamisesta on tullut kuluneeksi 80

vuotta.

Vuosikymmenten ajan seura on tehnyt hyvää nuorisotyötä,

opettaen urheilun saloja aina junioreista huippu-urheilijoihin

saakka. Ristiinan Urheilijat ovat tarjonneet kaikille onnistumi-

sen riemua ja jännitystä.

On aika kiittää talkoolaisia heidän pyyteettömästä työstään

ristiinalaisen urheilun hyväksi. Paikalliset yritykset ansaitsevat

vilpittömät kiitoksemme taloudellisista panostuksista toimin-

tamme mahdollistamiseksi. Myös Ristiinan kunta on tehnyt

hyvää työtä pitäen liikuntapaikat kunnossa sekä tukien

merkittävästi toimintaamme.

Haluan toivottaa kaikille iloista ja hyvää urheilumieltä sekä

mukavia hetkiä niin urheilukilpailuiden kuin muidenkin

tapahtumiemme parissa!

Raimo Trygg

Puheenjohtaja

Mukana
urheilussa.

6

Nuorissa on tulevaisuus
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Ristiinan Urheilijoiden viettäessä 80-vuotisjuhliaan tuon tähän oman kokemukseni ja

näkemykseni urheilun vaikutuksesta nuorten ja varttuneempien liikuntaan.

Jo nuorena koulupoikana sukset olivat talvisin jokapäiväiset välineet. Koulussa

välitunnillakin piti poikien kanssa kiertää reilun kilometrin latu Kunnantalon

ympäristössä. Koulun omat kilpailut, puhumattakaan koulujen välisistä, olivat

kohokohtia.

Ensimmäiset kosketukset silloiseen suosikkiurheilumuotoon, pesäpalloon, tulivat ennen

urheilukentän valmistumista kirkonmäellä pelatuissa otteluista. Se oli juhlaa, kun lyönti

onnistui ohittamaan takakentän ja pallo vieri kirkon ohi  rantaa kohden. Itse olin melko

aktiivisesti mukana isojen veljien kanssa pesäpallotouhussa.

Näistä kaikista mukavista hetkistä syntyi kipinä olla mukana ristiinalaisessa

urheilutoiminnassa. Ensimmäiset oman urheilun ulkopuoliset seuratoimet alkoivat

järjestysmiestoimista vanhalla nuorisotalolla. Ne tunnit, jotka itse ja lukuisat toiset

henkilöt työskentelivät siellä, olivat mieleenpainuvia. Sitä oppi tuntemaan kaikki nuoret

ja heidän metkut samalla kun näki ne iloiset ja miellyttävät illanviettäjät. Olisikin

toivottavaa, että kaikkien nuorten vanhemmat tulisivat mukaan nuorten toimintaan.

Myös hiihdon puolella jaostotoiminta oli toisenlaista kuin nykyisin. Kun oli tulossa

kilpailut, isommat tai pienemmät, aina oli laduntekotalkoot. Jaoston puheenjohtaja

kokosi rivit ja lähdettiin luomaan lunta laduille ja tamppaamaan rinteitä. Toimin

jaostossa yhteensä 8 vuotta.

Urheilusektori tuli tutuksi monelta kantilta, olin seuran järjestötoimintaa näkemässä ja

kokemassa monenlaisissa tehtävissä. Seuran sihteerinä toimin neljän vuoden ajan. Siinä

näki kaikkien eri urheilumuotojen ilot ja surut. Leikekirja, jota omalta toimikaudeltani

kokosin, oli mukavaa seurattavaa. Toimintaa oli jos minkälaista. Oli kuntatasolla, piirin

ja valtakunnan tasolta, jopa EM ja MM tasolta.

Talous teetti kovasti talkoita, kuten näyttää nykyisinkin. On ilo nähdä aktiiviset

talkoolaiset niin Metsälinnassa, kilpailupaikoilla kun syksyisin auraviittoja laittamassa.

Vain näiden jaksavien työpanos lisättynä kunnan avustuksilla mahdollistaa nykyisen

toiminnan jatkuvuuden.

Ollessani johtokunnan puheenjohtajana kahteen eri jaksoon, yhteensä neljä vuotta,

tanssit eivät vetäneet Metsälinnassa niin hyvin kuin nykyisin. Lavatanssit ovat nyt

suosiossa ja ovat tuottaneet kohtuullisesti. Lava on pystytty laittamaan todella hyvään

kuntoon. Siitä kiitos ahkerille lavan asiakkaille ja puuhakkaille toimihenkilöille.

Ristiinassa eri urheilupaikat ovat kohtuulliset verrattuna moniin muihin paikkakuntiin.

Kunta on mielestäni hyvin niitä hoitanut ja luonut meille kaikille sopivat liikuntapaikat.

Toivonkin juhlivalle seuralle oikein menestyksekästä toimintaa ja nuorille urheilijoille

menestystä ja heidän vanhemmilleen ja tukijoille voimia olla mukana kannustamassa ja

tukemassa nuoria hyvien harrastusten pariin.

Martti Rummukainen

RiU:n puheenjohtaja v.1986-87  ja 1991-92

SEURATYÖN VAIHEITA RISTIINASSA



Yleisurheilu 1995-2005

Edellisen kymmenvuotiskauden aikana yu-toiminta oli saatu nostettua valtakunnal-
liselle tasolle varsinkin ikäkausiurheilijoiden osalta. Näistä puitteista olisi ollut hyvä 
jatkaa, mutta seuran senhetkinen varallisuus esti todellisen läpilyönnin lajissa. Harrasta-
ja määrät tämän kymmenvuotiskauden alussa olivat runsaat. Ikäkausiurheilun puolelta 
menestyneimpiä urheilijoita olivat Milla Ikonen ja Riku Hämäläinen. He menestyivät 
myös valtakunnallisissa kisoissa. Ikäkausiurheilun puolelta siirryttiin muutaman urheili-
jan voimin nuorten sarjoihin (15-20 v), jossa menestystä tuli mm. SM-tasolta.

Lasten ja nuorten ohjaustoiminta sekä urheilukoulu ovat toimineet tähän päivään 
saakka, vetäjien puute on ollut yksi ongelmista. Aktiiviset aikuisurheilijat puuttuvat tällä 
hetkellä yleisurheilun puolelta, lieneekö sillä osuutta myös lasten ohjaustoiminnan-
vetäjien vähyyteen.

Pääasiallisesti toimintamme on painottunut lasten urheiluun, toiveena ja tavoitteena 
meillä on, että näistä uusista lupauksista saisimme uusia urheilijoita valtakunnalliselle-
kin tasolle.

Kuntourheilijoille olemme tarjonneet Ristiina-hölkän/puolimaratonin jo usean vuo-
den ajan. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin kuudennen kerran. Osanottajamäärät 
hölkässä ovat olleet reilusti yli sadan joka kerta.



HIIHTOJAOSTO 1995-2005
Puheenjohtajat
1995-1999 Kari Liukkonen
2000-2005 Jukka Kalliojärvi

Sihteerit

1998-2002 Raimo Luntinen
2003-2005 Ilkka Virjula

TOIMINTA 

Ristiinan Urheilijoiden hiihtojaoston toimintaan on viimeisen kymmenen vuoden 
aikana kuulunut talvisin hiihtokilpailuiden järjestäminen. Näitä hopeasompasarjahiih-
toja on hiihdetty Kirkonkylän, Pellosniemen, Hangastenmaan ja Kuomiokosken laduilla. 
Hiihtojaosto on tehnyt myös yhteistyötä Pellosniemen Visan sarjahiihtojen ja Visan 50 
/ 20 km hiihtojen järjestelyissä. Kunnanmestaruushiihdot on järjestetty vuosittain jos 
vuosikymmenen ajan. Suurimman suosion nuorten hiihtäjien keskuudessa on saanut 
karkkihiihdot. Liekö syynä palkintoina jaettavat karkkipussit. 
Vuosittain on järjestetty myös piirikunnalliset hiihdot, joihin on osallistunut useiden pi-
irin alueen seurojen hiihtäjiä. Hiihtojaos on järjestänyt myös yhden Länsi-Savon alueen 
Minicup –osakilpailun joka vuosi. Näissä alueen Minicup -hiihdoissa Ristiinan Urheili-
joiden hiihtäjät ovat osoittaneet esimerkillistä osallistumisaktiivisuutta. Hiihtäjiämme 
on tässä neljän osakilpailun kilpasarjassa ollut huomattava määrä verrattuna alueen 
muiden seurojen osallistujiin. Myös menestys kilpailuissa on ollut kullanhohtoinen. Esi-
merkkinä laajasta tasokkuudesta mainittakoon vuoden 2003 kultamitali viestihiihdossa. 
Joukkueessa hiihti kahdeksan 8-, 10-, 12- ja 14-vuotiasta tyttöä ja poikaa (Salla Kallio-
järvi, Iiro Pettinen, Eveliina Tuukkanen, Mikko Rummukainen, Laura Virjula, Toni Tuure, 
Maria Syrjäläinen, Santtu Virjula). Vuoden 2005 viestihiihdossa hiihdettiin hopeaa.
Pitkäksi perinteeksi on muodostunut Ristiinan ja savitaipaleen välissä vuosittain jär-
jestettävä viestihiihto. Joukkueet koostuvat 10-, 12- ja 14-vuotiaista tytöistä ja pojista. 
Menestys on suosinut melko tasapuolisesti molempia seuroja, joskin kuluvan vuoden 
2005 mestaruuden ottikin Ristiinan ykkösjoukkue minuutin etumatkalla Savitaipaleen 
joukkueeseen. Nuorten hiihdon laaja-alaisuudesta kertoo se, että olemme usein saane-
et tähän tapahtumaan koottua kolme joukkuetta. Tosin joskus on yhdenkin joukkueen 
kasaaminen ollut työlästä.
Ristiinan Urheilijoiden hiihtäjät ovat osallistuneet aktiivisesti Suomenmestaruushiihtoi-
hin, kansallisiin hiihtoihin ja piirikunnallisen tason hiihtokilpailuihin. Seuran ulkopuo-
lisiin kilpailuihin osallistumiskertoja on ollut vuosittain n. 250-300. Ristiinan hiihtäjien 
kärkinimenä jo usean vuoden ajan on ollut Teemu Kalliojärvi, joka on saanut kansain-
välistä kilpailukokemusta edustamalla seuraa ja maata nuorten olympialaisissa (EYOF) 
Sloveniassa vuonna 2003 ja nuorten PM-kilpailuissa Virossa vuonna 2004. Nyt vuonna 
2005 Teemu pääsi myös nuorten (vuonna 1986-87 syntyneiden) maajoukkueeseen kah-
deksan muun pojan ja seitsemän tytön seuraksi. Teemu on lukuisilla arvokisamenestyk-
sillään luonut arvostusta ristiinalaiseen hiihtoon lajin harrastajien keskuudessa ympäri 
Suomen. Hänen merkitystään esikuvana nuoremmille hiihtäjille ei voi liiaksi korostaa. 
Teemu on jakanut osaamistaan myös muille kuntamme hiihtäjille olemalla ohjaajan 
niin nuorten kuin aikuistenkin hiihtokouluissa. Suomenmestaruuksia Teemulla on jo 
useita, mm. 16-vuotisten poikien sarjan voitto Jämijärvellä. Ristiinan Urheilijoiden aktii-



visia kilpahiihtäjiä on vuosittain ollut 30 – 50 henkilöä. Näistä menestyksekkäimpiä ovat 
olleet ajanjaksolla 1995-2005 mm. Minna Halonen, Hanne Halonen, Teemu Kalliojärvi, 
Salla Kalliojärvi, Niina Kokkonen, Anssi Liikanen, Ari-Pekka Liukkonen, Jarno Luntinen, 
Marko Luntinen, Jesse Paasonen, Iiro Pettinen, Tahvo Puputti, Kasperi Pöntinen, Mika 
Rummukainen, Mikko Rummukainen, Antti-Ville Salomaa, Janne Siiskonen, Jouni Siisko-
nen, Jukka Siiskonen, Sari Syrjäläinen, Jarno Trygg, Jouni Trygg, Toni Tuure, Laura Virjula 
ja Santtu Virjula. Menestyksekkäitä urheilijoitaan hiihtojaosto on palkinnut keväisin 
järjestettävissä hiihtokauden päätöstilaisuudessa erilaisin palkinnoin ja stipendein

Ristiinan Urheilijoiden hiihtäjät ovat saavuttaneet mm. seuraavia arvokisamenestyksiä:

Hopeasomman aluemestaruushiihtojen viestit: 2. sija v. 1993 (pojat 12 v.), 3. sija v. 1996 
(pojat 14 v.), 2. sija 1997 (pojat 15 v.), 1. sija v. 2005 (pojat 12 v.) ja 3. sija v. 2005 (tytöt 12 
v.)
Teemu Kalliojärvi: Hopeasomman loppukilpailu suomenmestaruus vuosina 1999, 2001 
ja 2002, 4. sija v. 2001, 77. sija v. 1998. V. 2003 Teemu hiihti SM-kisoissa sijoille 2, 2 ja 5. 
Hopeasomman loppukilpailut: Jarno Luntinen sija 76 (v. 1998), sija 74 (v. 1999) ja sija 54 
(v. 2000).
Anssi Liikanen sija 27 (v. 2002). 
Salla Kalliojärvi sija 54 (v. 2003) ja sija 34 (v. 2004). 
Iiro Pettinen sija 70 (v. 2003), sija 41 (v. 2004) ja sija 102 (v. 2005). 
Mikko Rummukainen sija 96 (v. 2005). 

Teemu Kalliojärvi



Hiihtojaosto on järjestänyt monipuolista harjoittelua niin hiihtokaudella kuin muinakin 
vuodenaikoina. Seura on kouluttanut ohjaajia toimintansa tueksi. Ohjaajakoulutuksen 
ovat hankkineet Jarno Luntinen, Jouni Trygg sekä Teemu Kalliojärvi. He ovatkin jakane-
et saamaansa oppia useissa Ristiinassa järjestetyissä tilaisuuksissa. Kesäharjoitteluun 
on kuulunut mm. sauvakävelyä ja rinneharjoituksia, melontaa, vaellusretkiä, pyöräilyä, 
suunnistusta, sählyä, koripalloa ja kuntopiirejä. Hiihtojaosto on hankkinut varoja toimin-
tansa pyörittämiseen osallistumalla erilaisiin talkoisiin. Perinteeksi on jo muodostunut 
aurausmerkkien tekeminen ja pystyttäminen vuosittain. 
Syksyisin hiihtotaitoja on usein opeteltu leirityksillä mm. Kuusamossa, Saariselällä, 
Muoniossa ja Levillä vuoroin enemmän tai vähemmän lumisissa olosuhteissa. Nykyisin 
Leppävirran hiihtoputki on mahdollistanut lajiharjoittelun sulan maan aikanakin. Sinne 
on tehty yhteisiä matkoja. Mikkelin tykkilumilatu on myös laajentanut hiihdon harjoit-
telumahdollisuuksia alueella. Ristiinalaishiihtäjät olivatkin isolla joukolla päivittäin Kale-
vankankaan tykkilumiladulla syksyllä 2004. Vahvan panoksen hiihtotaitojen kehitykseen 
90-luvun lopun aikana antoi Mika Tuononen Ristiinan kunnan määräaikaisen vapaa-aja-
nohjaaja Mira Mannisen paikalle saattamana.
Useina talvina on hiihtäjille opetettu oikeita hiihtotekniikoita. Samoin on opastettu ja 
koulutettu suksien voitelua. Hiihtojaosto on osallistunut erilaisiin voiteluesittelyihin ja 
väline-esittelyihin. Hiihtäjiä on tuottu myös vuosittain tehtävillä yhteisillä varustehan-
kinnoilla.

Jukka Kalliojärvi
puheenjohtaja
Ristiinan Urheilijoiden hiihtojaosto

Karkkihiihdot saa lapset ladulle.



Lentopallojaosto 1995-2005

Nousujohteinen kehitys lentopallossa jatkui koko 90-luvun lopun ajan. Ristiinan Ur-
heilijoiden miesjoukkue jatkoi palloilua 3-sarjassa. Muutaman 3-sarjavuoden jälkeen 
kaudella 1998-1999 RiU:n miehet voittivat lohkonsa ja nousu 2-sarjaan oli edessä. 

Pelien tason nousua edesauttoi Mika Leinosen astuminen RiU:n riveihin pelaajavalmen-
tajaksi. Mika on tuonut harjoituksiin uusia tuulia ja hyviä harjoitteita tullessaan. Myös 
pelaajarinki vahvistui sarjanousun myötä muutamalla tekijämiehellä, joista mainittak-
oon pääsarja- ja maajoukkuekokemusta omaava Kari Varis.
RiU:n miehet pelasivat 2-sarjassa neljän kauden ajan vaihtelevalla menestyksellä. Kausi 
2002-2003 jäi toistaiseksi viimeiseksi sarjakaudeksi pelaajien ikääntymisen ja yleisen 
harrastajamäärän laskun myötä.

Suurimpana yksittäisenä ristiinalaisen lentopalloilun menestyksenä voitaneen pitää 
Ristiinasta lähtöisin olevan Tuukka Anttilan nousua liiga- sekä maajoukkuepelaajaksi. 
Ristiinan Urheilijoiden jälkeen Tuukan seuroina ovat olleet  muun muassa Mikkelin Pas-
sarit, KuPS ja Tampereen Isku-Volley. 
Tällä hetkellä Tuukka pelaa len-
topallon SM-liigaa Salon Piivolleyn 
joukkueessa.

Viime vuosina RiU on osallistu-
nut m35-joukkueella SM-sarjaan. 
Kaudella 2002-2003 joukkue ylsi 
kahdeksan parhaan joukkoon 
päästen SM-lopputurnaukseen.
Junioritoiminnasta mainittakoon 
poikien C- ja D-juniorit. Pojat pela-
sivat tsemppi- ja aluesarjaa vetäjinä 
Jukka Ripatti ja Susanna Immonen. 
Viime vuosina juniorijoukkueita ei 
ole ollut palaajapulasta johtuen, 
kun myös muut joukkuelajit houku-
ttelevat nuoria pariinsa.

Lentopallojaosto on pysynyt melko 
vakiona. Jaoston puheenjohtajina 
ovat toimineet Jouni Koppi 1995-
1998, Juha Anttila 1999-2001 ja 
Matti Hokkanen 2002 alkaen.

Tuukka Anttila. Pitkäkin mies tarvitsee venyttelyä.



Saappaanheittojaosto 1995 – 2005

Saappaanheitto kehittyi kansanhuvista viralliseksi kilpailumuodoksi 1970-luvulla. 
Ensimmäiset SM-kilpailut pidettiin Kerkkoossa v. 1976. Suomen saappaanheittoliitto 
perustettiin v. 1992, ja samana vuonna Pielavedellä oli ensimmäiset MM-kilpailut. Kan-
sainvälinen saappaanheittoliitto (IBTA) aloitti toimintansa v. 1998. Suomen saappaan-
heittoliitto liittyi SLU:n jäseneksi v. 1999 ja saa valtion avustusta toiminnalleen.
Ristiinan Urheilijoiden toimintaan saappaanheitto otettiin v. 1998, jolloin pidettiin 
SM-kilpailut ensimmäisen kerran. Saavutuksena miesten joukkueen hopeamitalit 
joukkueella Pentti Peltonen, Risto Pekkanen ja Tapani Turkki.

Saappaanheittojaosto aloitti toimintansa v. 1999 alusta. Eskilstunan MM-kilpailussa 
Veli Pulliainen saavutti pronssia, SM-pronssia toivat Tapani Turkki ja Vesa Monola M45-
sarjassa Leppävirralla.

Vuosi 2000 alkoi halli SM-kilpailuilla Tampereella. Risto Pekkanen otti ensimmäisen 
mestaruutensa sekä joukkuehopeaa Pentti Peltosen ja Veli Pulliaisen kanssa. Pulliainen 
myös voitti M45 henkilökohtaisen kullan.

2001 pidettiin toiset SM-kilpailut. Yleisen sarjan mestaruus jäi Ristiinaan Pentti Pel-
toselle ja M45-sarjan voitti Jouko Leino.

MM-kilpailut käytiin Viron Viljandissa. Pentin mitaliputki sai jatkoa hänen oltuaan 
yleisen sarjan hopealla ja joukkuepronssilla Turkin ja Pulliaisen kanssa, jolle myös M45-
sarjan hopea.

2002 Veli Pulliainen sijoittui MM-kilpailussa Leppävirralla M45-sarjassa sekä SM-kil-
pailussa Kokemäellä yleisen sarjan hopealle.
2003 MM-kilpailut pidettiin kolmannen kerran, paikkana Ristiina. Seija Kohvakalle N45 
hopea, kuten hallissakin Kuopiossa. Pulliainen hallitsi M45-sarjaa, voittaen tuplat.
Vuosi 2004 aloitettiin halli SM-kilpailuilla Lahdessa. Pulliainen saavutti pronssia M45-
sarjassa sekä miesten joukkuekilpailussa Tapani Hämäläisen ja Marko Nirosen kanssa. 
MM-kisa vei heittäjät Pärnuun. Pulliaiselle jälleen mestaruus M45-sarjassa ja miesten 
joukkue otti hopeaa Hämäläisen ja Nirosen kera. Suomen mestaruudet jaettiin Joroisis-
sa. Risto Pekkaselle pronssia, Pulliaiselle kultaa M45-sarjassa, Unto ja Seija Kohvakalle 
sarjojen pronssimitalit. 

RiUn:n 80-juhlavuosi alkoi komeasti halli SM-kilpailuilla Kuopiossa. Risto Pekkanen voitti 
toisen hallimestaruuden uudella halli ME:llä 46,13 ja Tapani Hämäläinen oli pronssilla. 
Miesten kultamitalijoukkueessa heitti lisäksi Nironen. N45 Seija Kohvakka hopeaa ja 
M45 Unto Kohvakka pronssia. Vuosi 2005 sai myös hienon huipennuksen MM-kisoissa 
Kokemäellä, kun Risto Pekkanen voitti kultaa tuloksella 50,35.
Lisäksi M45 joukkue on saavuttanut useita MM- ja SM-mitaleita.
Nuorilla alle 16-vuotiailla ei ole virallisia mestaruuskilpailuja. 8-14 vuotiaat ovat saa-
vuttaneet useita palkintosijoituksia. Pienempänä, muttei vähäisempänä Pauli Klénin 
räväkät kiskaisut tunnetaan aina Viroa myöten.
Virallinen Ristiinan ennätys on Risto Pekkasen 55,35 m vuodelta 1998.



Paili Klén

Käteensopivat 
kilpailuvälineet MM-kultaa 2005 toi Ristiinaan Risto Pekkanen.



Naisjaosto 1995 – 2005

Kahdeksas vuosikymmen on ollut suurten muuto-
sten aikaa myös naisjaostossa. Toiminta Metsälin-
nassa on lisääntynyt. Lavaa on laajennettu, ravin-
tolatiloja lisätty, myyntipisteitä on nyt jo kolme. 
Kassakoneet on vasta jokunen vuosi sitten hankittu, 
samoin monta muuta laitetta ja konetta on saatu 
työskentelyä helpottamaan.

Kävijämäärän lisääntyessä on jouduttu talkootyön-
tekijöitä lisäämään, talkoolaisia Metsälinnan ravinto-
lan puolella onkin ollut keskimäärin neljäkymmentä. 
Naisjaostossa henkilöstön määrä on ainakin kolmink-
ertaistanut siitä, mitä se oli kymmenen vuotta sitten. 
Naisjaosto on toiminut myös eri urheilukilpailuissa, 
pitäen siellä puffettia. Onneksi meillä on ollut hyvin 
toimiva vapaaehtoisporukka. Nuorisoakin on ollut 
mukana kiitettävästi. 

Kaikki puhaltavat yhteen hiileen urheilun hyväksi. 
Tästä kuuluu kiitos kaikille, niin miehille kuin naisille.
Kuvateksti: Naisjaostolla on tärkeä osa niin yleisön 
kuin seuran taloudenkin hyvinvoinnissa.

Mitalit kaulassa ja hymy on herkässä.



Metsälinna

Metsälinnan uusi tuleminen!

1980-luku oli lavatoiminnassa hiljaiseloa, lavaa lähinnä vuokrattiin eläkeläis-, huuto-
kauppa- ym. ulkopuolisiin tapahtumiin. 

1990-luvun alussa aloitettiin voimakas lavan kehittäminen sekä yhteistyökumppanien 
etsiminen, lähinnä ohjelmistojen organisointiin.

Yleisölle ja esiintyjille rakennettiin nykyaikaiset takahuone- sekä saniteettitilat sekä 
yleisölle terassi- ja kahvilatelttatilat. Näin alkoi Metsälinnan uusi tuleminen.

Nämä toimenpiteet ovat vaatineet kovaa sitoutumista talkooväeltä. Ravintolamyynti-
toiminta on tapahtunut jo useampana kesänä kolmesta eri myyntipisteestä.

Lavan 50-vuotistaivalta juhlistettiin vuonna 2000 koko kesän Suomen huippuartisteilla. 
Tanssilavaa laajennettiin n. 100 neliöllä keväällä 2003, mistä tanssiyleisö oli luonnollis-
esti hyvin kiitollinen.

Kesäillan Valssin kuvaukset kesäkuussa 2004.



Aina ei parkkipaikalle kaikki autot mahdu.

Matti Nykänen Metsälinnan lavalla 2013



Toiminta vuosina 2005 - 2015 
Lentopallo

Muutama vuosikymmen taaksepäin RiU:ssa elettiin vahvaa nousukautta lentopallossa 
erityisesti miesten lentopallon osalta. RiU:n juhliessa 80-vuotista taivaltaan vuonna 
2005 lentopallon noste alkoi hiljalleen hiipua mm. pelaajien ikääntymisen ja harrasta-
jamäärän laskun vuoksi. Vuodesta 2005 vuoteen 2007 miesten lentopallojoukkue osal-
listui M-35 SM- sarjaan sijoittuen sijoille 6-12. 2007 vuoden jälkeen ei RiU:ssa ole ollut 
sarjatasoista  lentopallotoimintaa.  

Uusi vaihe RiU:n lentopallossa alkoi vuonna 2010, kun joukko ristiinalaisia naisia varasi 
salivuoron ja aloitti harjoittelun. Syksyllä 2010 naisten joukkue aloitti pelaamisen Poh-
jois-Savon nelossarjassa (joka myöhemmin toimi maakuntasarjan nimellä), jossa pelit 
ovat jatkuneet myös kaudella 2014/2015, lukuun ottamatta yhtä kautta. Joukkueen 
paras sijoitus on ollut 8. sija kaudella 2013. Myös lentopallojaoston vastuu siirtyi  naisten 
harteille. 

Junioritoimintaa seurassa heräteltiin ensimmäisen kerran pitkän tauon jälkeen keväällä 
2011 naisten joukkueen järjestämässä toimintapäivässä, johon osallistui 41 lasta.  
Seuraavana syksynä alkoivat säännölliset vuorot alakouluikäisille lapsille, yhteensä kah-
della vuorolla kävijöitä oli noin 20. Vetäjinä toimi Jari Hämäläinen. Syksyllä 2012 ohjaus-
vastuu siirtyi Lassi Pöyrylle. Pöyryn johdolla E-ikäisten joukkue osallistui keväällä 2013 
minitiikerisarjaan ja kesällä Power cup- turnaukseen. Vuonna 2013 lentopallosta kiin-
nostuneet lapset pääsivät tutustumaan beach volley:n pelaamiseen, kun lentopalloja-
osto järjesti kauden päättäjäiset Uikkalan rantalentiskentällä. Uutena toimintana saman 
vuoden syksyllä alkoi Anu Ojalan ja Raisa Kekkosen vetämä perhelentis alakouluikäisille 
lapsille ja heidän vanhemmilleen. Seuraavana syksynä 2014 kokeilussa oli fit volley- len-
topalloa, jossa pelataan lentopalloa pehmopallolla. Pehmolentis ei kuitenkaan herät-
tänyt aikuisissa kiinnostusta, mutta lapsia toiminnassa on ollut mukavasti mukana. 

Toiminta jatkuikin Ojalan ja Kekkosen ohjaamana 0-3 luokkalaisten lentopallona. Yli 10 
vuotiaden lentopallo on toiminut syksystä 2014 lähtien Lassi Pöyryn vetämänä perhe-
lentiksen muodossa. 

Kiinnostusta lentopalloon Ristiinassa on, nyt olisi tarvetta uusille ohjaajille, ettei toimin-
ta pääse uudelleen hiipumaan.  Pidetään peukut yllä!



Hiihtojaosto

Ristiinan Urheilijoiden toiminnasta hiihto on kaikkein eniten säiden armoilla. Niin hiih-
tokoulu kuin sarjahiihdot voivat peruuntua lumen puutteen tai kovan pakkasen vuo-
ksi ja jos kokonainen hiihtokausi jää väliin, on vaarana että seuraavana vuonna ei saada-
kaan hiihtäjiä toimintaan mukaan. Toisaalta hiihto ei ole nuorten keskuudessa enää 
niin suosittua kuin vuosikymmeniä sitten. Nuori hiihtäjä tarvitsee harrastukseen van-
hempien apua, niin varusteiden hankinnassa kuin suksien voitelussa – kaksi hiihtotyyliä 
vaatii kahdet sukset, sauvat ja monot! Mutta parhaimmillaan hiihto onkin koko perheen 
yhteinen harrastus.

Ristiinan urheilijat on tarjonnut joka talvi hiihto-opetusta alakouluikäisille (lumetonta 
vuotta 2014 lukuun ottamatta), viime vuosina myös aikuisille. Lasten hiihtokoulun opet-
tajina ovat toimineet seuran kilpa- ja harrastehiihtäjät, vetäjänä Aimo Salomaa. Opetta-
jat ovat saaneet lisäopetusta Esliltä. Lisäksi vuosina 2009 – 2013 järjestettiin kilpailu-
ikäisille nuorille oma treeniryhmä tai yhdistetty nuorten treeniryhmä/aikuisten kunto-
ryhmä. Ohjaajina Anna Parta, Laura Virjula, Ilkka Virjula (v. 2009); Jouni Trygg, Tero Kor-
honen, Ilkka Virjula (v. 2010); Jouni Kemppi (v. 2011 eteenpäin). Syksyllä 2013 – keväällä 
2014 Tarja Väisänen ja Sari Repo järjestivät kaikille 10-15 –vuotiaille junnuille avoimen 
treeniryhmän, jonka ohjelma oli hyvin monipuolinen; ryhmä olikin erittäin suosittu.

Kauden alkuaikoina on järjestetty hiihtoleirejä, Jämillä ja Levillä, mutta pääasiassa on 
keskitytty harjoittelemaan lähialueilla. Leppävirran Kymppiareenalla ja myös Jyväskylän 
ensilumen ladulle on tehty yhteisiä reissuja, joihin myös aikuiset hiihdonharrastajat 
ovat voineet osallistua. Viime vuosina Mikkelissä on ollut säilölumilatu heti pakkasten 
tultua.

Hopeasompahiihtäjiä oli v. 2005 - 2011 muutamia. Vuotta 2015 lukuun ottamatta niin 
nuoret kuin aikuiset seuran hiihtäjät ovat osallistuneet ahkerasti kansallisiin ja piirikun



nallisiin kilpailuihin; vuonna 2015 talvi oli lyhyt ja vähäluminen, ja kisaosallistuminen 
oli seuran aikuishiihtäjien varassa. Veteraanien SM-kisoista on tullut eri värisiä mitaleja 
v. 2011 - 2014 (Riku Kyllönen, Sari Repo, Mari Kotivuori). Seuran omia sarjahiihtoja on 
järjestetty muina vuosina paitsi v. 2014, jolloin lunta ei ollut alkuvuonna yhtään. Seuran 
kisoja on yleensä ollut 3-8 kpl, riippuen keleistä – joskus lumi on puuttunut, joskus taas 
lunta on mutta pakkanen on ollut liian kova. Vuoteen 2006 saakka sarjahiihdoista puo-
let järjesti alajaosto Pellosniemen Visa, joka lakkautettiin 2000 luvun alussa. Viime vu-
osina karkkihiihdot ja Seuran mestaruushiihdot ovat olleet samalla myös sarjahiihtojen 
osakilpailuja. Kisoja on pyritty pitämään tasapuolisesti sekä perinteisellä että vapaalla 
hiihtotavalla, niin Kirkonkylän pururadalla kuin Pellosniemen valoladulla. Lisäksi on ki-
sattu perinteinen Ristiina-Savitaipale-viesti, paitsi vuosina 2014 ja 2015 lumenpuutteen 
vuoksi. Savitaipale-viestissä on parhaimmillaan ollut kolme 6-henkistä joukkuetta niin 
Ristiinasta kuin Savitaipaleelta! Maakuntaviestiin ei enää Mikkeliin liittymisen jälkeen 
voida Ristiinasta omaa joukkuetta saada. 

Hiihtojaoston toimintaan kuuluu myös seuran talkoisiin osallistuminen, esim. aurakepp-
ien pystytys ja pois kerääminen, pullojen palautus, inventaariot sekä moni jaostolaisista 
on myös ollut Metsälinnan talkoolaisena kesällä.

Muuta toimintaa voitelukoulutus v. 2010 – 2015, vaellusretket Neitvuorelle ja Repove-
delle sekä harrasteliikunta.

Piirinmestaruus viesteissä 2011 
Kangasniemellä

Maakuntaviestissä harrasteryhmällä 

Hiihtokauden 
päättäjäiset 2013



Harrasteliikunta

Lasten ja nuorten lisäksi Ristiinan Urheilijat on liikuttanut myös aikuisia kuntoilijoita. 
Syksyllä 2008 kuntoliikuntaryhmällä oli sauvakävelyharjoituksia ja talvella hiihtoa; 
seuralla on myös ollut salivuoro pelailua ja kuntopiiriä varten. Vuonna 2012 aloitet-
tiin juoksukoulu ja seuraavana vuonna kuntoliikunta muutettiin harrasteliikunnaksi. 
Hiihtokoulun ja juoksukoulun rinnalle tuli myös kahvakuulaharjoitukset, alkuun kerran 
ja sitten kaksi kertaa viikossa. Juoksu- ja hiihtokoulussa on opittu lajien tekniikkaa ja 
välineitä, tavoitteena juoksukunnon kohottaminen, ohjaajana on ollut Jouni Kemppi. 
Juoksukoululaisia on osallistunut Vappuhölkkään ja Ristiinan puolimaratonille. Kah-
vakuulan tavoitteena on ollut samoin tekniikan oppiminen ja monipuolinen kunnon 
kohottaminen. Ohjaajina ovat toimineet Kari Pystynen ja Tuula Manninen. 

Kesäkemuissa kahvakuula esittäytyy 
esittelijänä Kari Pystynen 

Repoveden retkeläisiä 2014

Kahvakuulaajat leirillä 2014



Naisjaosto
Yhdeksäs vuosikymmen on ollut muutosten ja toiminnan kehittymisen aikaa myös 
naisjaostossa. Jaosto on toiminut tukijaostona yhdessä muiden talkoolaisten kanssa 
huolehtien erilaisista tarjoilu- ja myyntitehtävistä urheilukilpailuissa ja muissa tapahtu-
missa. Saadut tulot on kohdistettu järjestävän jaoston varainhankintaan. 

Naisjaosto on toiminut aina missä milloinkin on tarvittu, olipa sitten kysymys Metsälin-
nan ravintolan tehtävistä, siivouksista tai tavaroiden hankinnasta tapahtumiin. Ja onpa 
muutama mieskin toiminut vuosien varrella naisten ohella mm. kuljetustehtävissä. 
Metsälinnan nykyaikaiset ja tarkoituksen mukaiset tilat ovat helpottaneet suuresti siellä 
työskentelyä. 

Naisjaosto jatkaa toimeliaana uudelle vuosikymmenelle kiittäen kaikkia mukana olleita 
ja olevia talkoolaisia.
 

Liisa Kyyrö ja kuuluisat letut

Harrasteryhmän sauvalenkki Linnaniemessä 2013

Naisjaosto Aikuisurheilun SM-viesteissä kesällä 2014



Saappaanheittojaosto

Saappaanheitto on välineurheilua jos mikä. On etsitty aina parhaiten liitävää saa-pasta. 
Kontiosta on siirrytty Kurun ja Suhlmanin kautta Siiliin, uusimpana F-Safetyn valmista-
ma Isäntä saapas.

Sääntöjä muokataan aina saappaan muuttuessa, milloin saa käyttää pitoaineita ja teip-
pejä, välillä ne kielletään. Hanskan käyttö on ollut aina sallittua.

MM-kilpailuissa on menestytty hyvin. Tapio Hämäläinen voitti 2008  Ascoli Picennossa 
Italiassa seuralle toisen kultamitalin yleisessä sarjassa.

Hänellä on myös hopea- ja pronssimitali muista kilpailuista. Tapani Hämäläinen saavut-
ti kolmannen sijan v. 2006. Yl. joukkue on voittanut yhden kullan ja kaksi hopeaa. 
Joukkueissa heitti Tapani ja Tapio Hämäläinen, Marko Nironen, Riku ja  Veli Pulliainen. 
Ikäsarjoissa on saatu 5 kultaa, 3 hopeaa ja 4 pronssia, 45-joukkue 3 pronssia. 

SM-kilpailuissa yleinen joukkue on voittanut 3 kultaa ja 2 pronssimitalia. Riku Pulliainen 
sai hopeaa v.2014. Ikäsarjoissa on saavutettu 12 kultaa, 13 hopeaa ja 6 pronssia.
ME-tulos on heitetty kahdesti. 2007 miesten joukkue heitti 170,08 m ja 2008 Riku Pul-
liainen M-20 sarjassa 64,40 m Halli SM- kilpailuissa v. 2009 Tapio Hämäläinen ja yl. jouk-
kue voittivat mestaruuden.

Lisäksi joukkueella on 2 hopea mitalia. Ikäsarajat: 9 kultaa, 2 hopeaa ja 4 pronssia. Suo-
mi-Cupin osakilpailu on pidetty Ristiinassa 6 kertaa ja kerran Mäntyharjulla. Tapani Hä-
mäläinen voitti v.2008 ja Marko Nironen v. 2011 cupin kokonaiskilpailun. Lisäksi Marko 
oli kerran toinen ja kolmas.

Jaostossa ovat toimineet: Vesa Monola, Hanna Klèn, Risto Pekkanen, Reijo Siiriäinen
Tapani ja Tapio Hämäläinen, Marko Nironen ja Tapani Turkki pj.



Yleisurheilujaosto 

2005 toimintavuosi oli 2000-luvun alun vilkkain ja monipuolisin. Kaikissa kisoissamme 
oli ennätysmäärät osanottajia. Maksoimme 60 yleisurheilupassia ja piirin kisoihin 
osallistuttiin entistä aktiivisemmin. Nousimme piirin nuorisourheilu-tilastossa 3. sijalle. 
Ristiina-hölkkä keräsi Ristiinaan huippunimiä ja runsaan osanottajajoukon. Manu Kor-
hola heitti P12 piiriennätyksen 600 g keihäällä 29.95.

2006 kauden huipentumana oli 9-15 v piirin viestihuipentuma, johon osallistui ennätys-
määrä joukkueita 86 ja 372 juoksijaa eri puolilta piiriä, Ristiina osallistui 20 joukkueella 
sijoittuen yhteispisteissä toiseksi. Yleisurheilupasseja maksettiin yhteensä 89 kpl. Riku 
Kyllönen toi SM65 SM pronssia 5000m ja hopeaa 10000m juoksuissa. Ostettiin kahdelle 
radalle 50 cm aidat ja heittovälineitä kilpailukäyttöön.

2007 heinäkuussa osallistuttiin TV2 Poinzi-ohjelman kuvauksiin. Joonas Orava, Toni Tuu-
re, Pinja Hämäläinen, Annuriikka ja Satu Korhola sekä Maria Syrjäläinen nähtiin syksyn 
aikana viikon virtuoosina ohjelmassa. Yleisurheilupasseja maksettiin yhteensä 47 kpl.

2008 SM-kilpailuissa saavutimme 2 pronssimitalia: P16 sarjan 3-loikassa Mikko Rum-
mukainen ja T15 sarjan joukkuekuulassa Heidi Haapiainen ja Meri Kuusela. Yleisurheilu-
passeja maksettiin yhteensä 47 kpl. Hankittiin ajanottolaitteet Alge-Timing Oy:ltä.

2009 Mikko Rummukainen saavutti 3-loikan SM kullan M17-sarjassa, Ristiinan Urheilijat 
selviytyi kaudella seuracupin loppukilpailuun Karstulaan alle 5000 asukkaan sarjassa, 
saavuttaen 11. sijan. SM-hallikilpailuissa Mikko Rummukainen saavutti 1 kultamitalin 
3-loikassa.Yleisurheilupasseja maksettiin yhteensä 58 kpl.

2010 kauden huippuna oli Reija Karhusen ja Satu Korholan SM-joukkuepronssi keihään-
heitossa T14 sarjassa, Vattenfall loppukilpailussa RiU oli 14, Mikko Rummukainen ja 
Heidi Haapiainen osallistuivat Itä-Suomen alueotteluun Pietarissa. Yleisurheilupasseja 
maksettiin yhteensä 66 kpl. Kuntoliikunta ryhmän harjoitukset alkoivat.

2011 keväällä korjattiin rikotut ajanottokopin ikkunat ja hankittiin uusia juoksuaitoja 
nuorten käyttöön 25 kpl. Sm kisoissa Mikko Rummukainen saavutti 4. sijan 3-loikassa. 
Veteraanien SM-kisoissa Riku Kyllönen saavutti 4 kultaa ja 2 hopeaa, maastojuoksu 2 km 
hopeaa, puolimaraton kultaa, 2000 m ej, 5000m, ja 10000m kultaa ja 1500m hopeaa.

2012 järjestettiin Närhilän kuuluisalla moukaripyhätöllä harjoituskilpailuja Emilia Olkko-
nen saavutti Suomen ennätyksen 4 kg moukarissa T14-sarjassa, sekä voitti talvimesta-
ruuden ja T14 SM:n kesäkisoissa moukarissa.  lisäksi piirinennätyksiä Joonas Pulkkiselle, 
Matti Korholalle ja Emilia Olkkoselle. Emilia osallistui Itä-Suomen alueotteluun Pietaris-
sa, ollen N19 sarjassa kolmas. Lisenssejä maksettiin yhteensä 81 kpl.

2013 Kauden suurimmat saavutukset tulivat jälleen moukarinheitossa T15-v Emilia Olk-
koselle 2 kultaa, talvimestaruus ja kesä SM-kulta. M22 3-loikassa Mikko Rummukainen 
pronssia, T15-v kuulassa Krista Suuronen ja Nanna Kemppinen hopeaa, Veteraaneissa 
M70 Riku Kyllönen hopeaa maantiejuoksussa. Järjestettiin KLL.n maastojuoksukisat 
kaupungin kanssa yhteistyössä kisaan osallistui 130 nuorta urheilijaa. Yleisurheilupasse-
ja maksettiin yhteensä 58 kpl.

2014 kauden suurin kilpailutapahtuma oli RiU:n järjestämä aikuisurheiluliiton SM-vies-
tikilpailu johon osallistui 294 joukkuetta 95 seurasta, talkoolaisia yli 100 osa Mikkelin 
Kilpa-Veikoista. Emilia Olkkonen osallistui Itä-Suomen alueotteluun Savonlinna,  sijoit



tuen toiseksi moukarissa, Sm-kisoissa saavutuksena oli moukarissa T16- sarjassa kultaa, 
piiriennätyksiä kolmelle urheilijalle Emilia Olkkoselle, Joonas Pulkkiselle ja Iiro Rummu-
kaiselle.

Yhteistyö Etelä-Savon Osuuspankin Ristiinan konttorin, Ristiinan Apteekin ja Ristiinan 
kunnan ja koulun kanssa jatkui koko 10 vuotiskauden. 

Eveliina Olkkonen ja 
Mikko Rummukainen

Ristiinan hölkkä veteraanit 25 osallistumisker-
taa Raili Kiljunen ja Pekka Pettinen

25 vuotta Ristiina hölkkää vetäneet



Metsälinna uudistuu!

2000 – luvun alkupuolelta jatkunut nousukiito jatkui aina 2010 – luvun alkupuolelle ja 
sitten keskimääräinen kävijämäärä on vakiintunut 300 – 400 hengen välille. 

Vuodesta 2009 Ristiinan Urheilijat ovat vastanneet Metsälinnan toiminnasta kokonai-
suudessaan.  Käytännön asioita hoitaa Metsälinnatoimikunta.

Aikaisemmin Ristiinan Urheilijat vastasivat järjestyksenvalvonnasta sekä ravintola-
toiminnasta. Orkesteritoiminnasta vastasi aikaisemmin Jorma Saarinen. 

Kesällä 2011 kuvattiin Metsälinnassa historiallinen Kesäillan Valssin päätösjakso. Tämä 
jätti televisioon suuren aukon perinteisille tanssiohjelmille. Ohjelman lopettamista oli 
vaikea ymmärtää, koska ohjelmalla oli suuret katsojaluvut. Tulevaisuudessakin lavoille 
tarvittaisiin enemmän nuoria tanssijoita, niin perinteiset tanssiohjelmat olisivat olleet 
hyvänä suunnannäyttäjänä sekä toimineet perinteisen lavatanssien mielenkiinnon 
herättäjänä.

Kesäksi 2012 sitten valmistuikin Ristiinan Urheilijoiden suurin urakka sitten lavan perus-
tamisen, kun kokoontumistilat saunoineen, nykyaikainen keittiö ja uudet ravintolatilat 
valmistuivat tanssikauden kynnyksellä. Näin Metsälinna saatiin ympärivuotiseen käyt-
töön kokousten, saunailtojen yms. muodossa. Myös seuran toimisto tuli uusiin tiloihin. 
Kokoontumis- ja saunatilat ovatkin olleet  ahkerassa käytössä niin seurojen, yhdistysten 
kuin yksityistenkin henkilöiden ansiosta.  Lavaisäntänä toimi vuoteen 2012 saakka Ju-
hani Kettunen. Kesästä 2013 lähtien lavaisäntänä sekä ohjelmavastaavana on toiminut 
Petri Tikkanen. Ravintolavastaavana vuodesta 2006 lähtien on toiminut Mirja Luntinen 
Airi Pekkasen jälkeen

Korkealaatuinen toiminta ei olisi onnistunut ilman sadan hengen talkoohenkilöstöä. 
Lisäksi hyvät yhteistyökumppanit ovat luoneet pohjan laadukkaalle toiminnalle.

Metsälinnan vanhan osan purku alussa, Petri Tikkanen ja keltainen sorkkarauta





Kaudella 2015 palkitut nuoret hiihtäjät.

Kauden 2014 toiminnasta palkitut Leo Pekkanen, Riku Kyllönen,  Marko Nironen, 
Emilia Olkkonen, Tapani Turkki ja Jouni Kemppi



Saappaanheitto on Ristiinassa vahva laji. Perinteinen Vappuhölkä 
Pellosniemellä.

Aikuisurheilun SM viestien ajanotossa 
Jussi Rikkinen ja Esa Mikkonen

Viestin lähtö.

RiU:n E-tiikerit lentopallon Power Cupissa Mikkelissä v. 2013



Seuran historian aikana on ollut seuraavia alaosastoja; 

Kylälahden Urheilijat v. 1947

Paljaveden Ponsi v. 1950

Heramäen kyläosasto v. 1947, Heramäen Hokki v. 1951, Hangastenmaan Hokki v. 1953 
toiminta jatkui vuoteen 1969, yhdistyminen Paljaveden Ponteen

Someen Viesti, 

Mahkolan Mahti v. 1950

Himalansaaren Haka v. 1947

Mahkolan Mahti ja Himalansaaaren Haka yhdistyivät,  Himalanpohjan Kisaksi v 1958

Järvenpään Jänne

Kuomiokosken Veto

Kuomion Kunto

Lännen Visa v. 1972

Koivakkalan kyläosasto 1949, Koivakkalan Kipinä v. 1952

Sattilan Sisu

Suurlahden Nousu 

Pellosniemen Visa v. 1965

Ristiinan Bandy team v. 1992

Lajeina ovat olleet
Voimistelu, jääkiekko, 
yleisurheilu, paini, lentopallo, 
kaukalopallo, hiihto,
 jalkapallo, salibandy



 
 

 
 

Ristiinan apteekki

ristiinanapteekki.fi
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Talvella lämpimät, kevyet ja 
tosi mukavat. Valitse omasi: 

www.kuoma.fi 

KANSALLISKENKÄ

TalvellaTalvella lämpimät, kevyet ja 
tosi mukavat. Valitse omasi: 

Antaa kylmälle kenkää!

Universal

Suomalaisen



Jotta 
onnistuisit 

kerralla

www.rautia.fi/ristiina

Yrittäjäntie 3, RISTIINA,      
puh. 044 752 0000
Nokiantie 1,  MÄNTYHARJU 
puh. 044 752 0040
Ma-pe 8.00-17.00  La  9.00-14.00

Luotettavaa 
venekauppaa 

yli 25 vuotta

Esa Tukiainen
044 752 0021

esa.tukiainen@rautia.fi

Luotettavaa 
talokauppaa 
yli 20 vuotta

Ilmari Freyberg
044 752 0026

ilmari.freyberg@rautia.fi

ma–pe 8–17, la 9–14
044 752 0000

Palveleva 
rautakauppa

Talomyyjä:
Ilmari Freyberg
044 752 0026

Luotettavaa
venekauppaa
yli 25 vuotta

ma–pe 8–17, la 9–14
044 752 0000

Esa Tukiainen
044 752 0021

 

 





Tili- ja isännöintitoimisto
Brahentie 34, 52300 Ristiina Tilitoimisto 044 7373 558
www.saimaantilitalo.fi Isännöinti   044 7373 559

S-market Ristiina puh 015 206 2395
Palvelemme ma – pe  7 – 21,  la 7 – 18, su 12 –18

Brahentie 52 • 52300 Ristiina
0400 521 299 • www.spkoti.fi

Autamme löytämään Sinulle  

sen oikean ostajan tai myyjän!

p. 0201 980 280 
www.mikrohai.com

myynti@mikrohai.com
Brahentie 16, 52300 Ristiina

tietokoneet 
puhelimet 
liittymät
huolto

Puhelujen hinnat kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta  8,35 snt/puh + 17,17 snt/min 



K I V I K KON I EM I

Palvelut vihreänkullan kulttuuritiellä

B&B aamiaismajoitusta järvenrannalla

Kesäravintola ja Catering

Saunaillat, tilavuokraus, juhlat

Kesätapahtumat, teemapäivät, retket

nfo(at)kivikkoniemi.fi   www.kivikkoniemi.fi    Anne Heino puh. 040-682 4422
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RISTIINAN KUKKA 
JA HAUTAUSPALVELU

ti-pe    9-17
la         9-13
su - ma suljettu
Brahentie 48
(015) 455 440

avoinna 
ajanvarauksella

Keskustie 6
040 353 7114

MÄNTYHARJUN
HAUTAUSPALVELU

www.ristiinankukka.fi



KuntoKartano
.fi

Puh. 050 4620 428
Kaisa Pöyryntie 1 

K-Market Ristiina 

palvelee paremmin

RISTIINA
(015) 661603       Kitereentie 1, Ristiina  

Ma-pe   7-21 
La          7-18
Su       12-18



RISTIINAN FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

Brahentie 10, Ristiina                    p. 0400 552 770

Fysioterapeutti
Riitta Hassinen

*Fysioterapia
*MediteamShop

Ristiina, Brahen Kasvihuone
• kesäkukat • vihannekset • taimet • yrtit

• perennat • puut ja pensaat • hedelmäpuut
Ristiinan myymälä, Brahentie 54, ark. klo 11-18

(Pe 8.5. alk. ark. 9-18, la 9-15, su 11-15)

Puh. 0500 571 637, 0500 555 651
www.karajamiehenpuutarha.fi

Kart
anoravintola

Kodikkaat perhejuhlat Peltolassa

0400 884 656                                   A-oikeudet
Mieluantie 86, Ristiina                                  www.wanhapeltola.fi



Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suoritaneet hoitajat
Lähihoitaja Anne Tuukkanen 040 559 0376
Lähihoitaja Arja Haurinen       050 340 1222
Maaherrankatu 32, Mikkeli    .   Brahentie 10, Ristiina
                        Avoinna sopimuksen mukaan
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helenasuorsa@gmail.com





ALANGON
autokorityö

Yövedentie 39, Ristiina
www.autokorityo.fi   

Jani Alanko                     
040 732 6788

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





JTT-Maalauspalvelut

Jouni Tuukkanen
050 449 1337

v sisä- ja ulkomaalaukset    

v pintaremontit

r a k e n n u t t a m i s p a l v e l u

PAASONEN
     044 252 7501

Puustellintie 16, 52300 Ristiina             
rakennuttamispalvelu.kp@surffi.fi



T i m p u r i x  K y
Rakentamisen ja remontoimisen ammattilainen

Jari Härkönen  0400 310 488
jari.harkonen@pp1.inet.fi

Traktorityöt        Maansiirto- ja kaivutyöt

KURVILAN KONEASEMA OY
0500 161 246/Reino
044 326 1609/Kari

reima.pyy@pp.inet.fi



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

0500 293967 
0500 948604

www.viitikka.com
viitikka@nettil inja.fi

Kuljetus- ja Konetyö ViitiKKa

Traktorityöt

ARTO JUKARAINEN
0400 151 482

Suurlahdentie 569
52300 Ristiina



Jalkahoito Jouheva Askel

Elektrolymfasta helpotusta mm. nivelvaivoihin. 
Pilatesta pienryhmille sekä yksityistunti-ohjauksena.
Yksilöllisesti ohjattuna ja oikealla tavalla suoritettuna pilates on 
kuntouttavaa selän huoltoa sekä hoitoa. 

Raija Huhtiniemi
Kuohuvantie 80, 52300 Ristiina
raija.huhtiniemi@pp1.inet.fi
p. 050 567 9111

Kaikenlaiset metsätyöt ammattitaidolla.
HARRI KIESILÄ,  Kuohuvantie 80, 52300 Ristiina

Puh. 040 513 0598, sähköposti harri.kiesila@pp.inet.fi



ristiinalainen

Ristiinassa 
paikallisia uutisia 
jo yli 5000 vuotta.

Nyt myös paperiversiona 
ja netissä www.ristiinalainen.fi

- sitoutumaton ristiinalaisten oma lehti



Toukokuu
su   17.5.  19-24   Lavakauden avajaiset,

                                   T
ulipunaruusut 12,- 

su   24.5.  19-24   Finlanders 14,-

su   31.5.  19-24   Saija Tuupanen & eXmiehet 12,-

Kesäkuu
su     7.6.   19-24   Pekkaniskan Pojat 13,-

su   14.6.  19-24   Hurma 13,-

la    20.6.  20-02   Suvi Karjula & In The Mood 13,-

su   21.6.  19-01   Yölintu ja Avalon 15,-

pe  26.6.  18-23    Kesäkemut (18-20), 

                                 Teemu Roivainen (20-23) ilmaistanssit

su   28.6.  19-01   Matti ja Teppo & Horizone 15,-

Heinäkuu
su    5.7.   19-01    NeljänSuora ja Tommi Seppänen & 

                                   A
morada 15,-

pe 10.7.   20-02   Jukka Poika (lisäksi karaoke) 15,-

su  12.7.   19-01   Taikakuu 13,-

su  19.7.   19-01   Kyösti Mäkimattila & Varjokuva 14,-

su  26.7.   19-01   Kake Randelin & Presto 13,-

Elokuu
su    2.8.    19-01   Charles Plogman & Rosette 14,-

su    9.8.    19-01   Marko Maunuksela & Fantasia 13,-

su  16.8.   19-01   Hurma 13,-

su  23.8.   19-24   Teemu Harjukari & 

                                 Taivaanrannan maalarit 13,-

su  30.8.   19-24   Sinitaivas 14,-

Syyskuu
su    6.9.    19-24   Maria Tyyster & Voimaorkesteri 12,-

su  13.9.   19-24   Lavakauden päättäjäiset, 

                                   V
äliaikainen 12,-

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.


