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Eduskuntavaalit 2019  •  ennakkoäänestys 3.-9.4.  •  vaalipäivä su 14.4.

EDUSKUNTAVAALIT 14.4. - tavoita äänestäjäsi!
Paikallislehden kautta tavoitat äänestäjät edullisesti ja tehokkaasti.

TO 14.3. VARHAISPEITTOJAKELU+PUNKAHARJU
TO    4.4. VAALIT TEEMANUMERO
Parhaat paikat varataan nyt!   Varmista näkyvyytesi myös verkkosivuillamme.
Onnistu vaalityössä, varaa oma ilmoitustilasi p. 010 230 8910 tai leena.soikkeli@prsanomat.fi

www.prsanomat.fi

Printti-ilmoitukset
julkaistaan myös
Tässä.fi -mobiilipalvelussa!

www.prsanomat.fi

Soita 010 230 8900 tai tilaukset@prsanomat.fi

Tilaa Parikkalan-Rautjärven Sanomat
2 kuukaudeksi 19 eurolla (norm. 36,-)

talouteen johon paikallislehti ei vielä tule.

Muista hyödyntää
kestotilaajan etusi!

Anssi Kemppinen

KonkaSki-yhdistys ja yhteistyö-
kumppanit järjestivät sunnuntai-
na vilkkaan laskiaistapahtuman 
Konkalammen hiihtokeskuksella. 
Parkkipaikka oli täynnä autoja ja 
rinnehissin kapuloiden varteen oli 
väliin pitkiä jonoja.

Rinnekin oli hyvässä kunnossa, 
kun lauantaina pyyhkinyt lumisade 
antoi mäkeen uutta lunta. Uusi lu-
mi pehmitti jäistä pohjaa.

Tiia Kyröläinen sekä perheen 
kuusi- ja kahdeksanvuotiaat lapset 
olivat laskettelemassa. Lapsilla oli 
mäessä tukijoukkoja myös sukulai-
sista, mutta hyvin lapset muuten-
kin pysyivät jo suksilla.

– Tänään lähdettiin mäkeen, 
mutta muuten olemme käyneet 
täällä Konkalammella hiihtämäs-
sä, sanoi Kyröläinen.

Avopuoliso Markus Raatikainen 
oli katsomojoukoissa, sillä perheen 
kolmas lapsi nukkui vielä vaunuis-
sa. Kyröläinen ja Raatikainen ovat 
molemmat tyytyväisiä oman kylän 
hiihtokeskuksen eli Konkalammen 
nykyiseen toimintaan.

– Talkooväki on saanut hyvin 
Konkan toimimaan. Olemme käy-
neet kahvilla täällä ja tuettu sillä ta-
valla toimintaa, sanoo Raatikainen.

Kyröläiselle rinne on tuttu, vaik-
ka taukoa on tullutkin.

– Siitä on pian 20 vuotta, kun kä-
vin viimeksi tässä mäessä. Ihan se 
oli sellainen, kuin muistan, sanoi 

Tiia Kyröläinen
Laskettelua hän ei ole jättänyt. 

Perhe on käynyt vuosittain Levillä 
ja ensi viikolla sinne on taas suun-
ta. Konkalammen rinteet on hyvä 
paikka aloittaa laskettelu.

– Lapsille on hyvä, että saavat 
tällaisen mäen kautta kokemusta 
isompiin mäkiin. Ainutlaatuinen 
mahdollisuus. Missä muualla näin 
pienessä kylässä on tällainen mä-
ki, sanoi Raatikainen.

Pulkallakin laskettiin
Rinteen viereisessä pulkkamäessä 
oli perinteisempää laskiaisriehaa, 
jossa muun muassa punkaharju-
laiset Huttuset tulivat vauhdilla 
alas. Mila Huttunen kaatui yhden 
laskun aivan mäen juurella, mutta 
eipä se laskuintoa haitannut.

– En ihan tiedä, mitä tapahtui. 
Pisimmilläni olen laskenut tuolle 
tolpalle asti, sanoi Mila ja näytti 
kahvilaan päin.

Isän Seppo Huttusen mukaan 
perhe tuli laskiaisriehaan ihan var-
ta vasten, kun saivat tietää siitä so-
siaalisen median kautta. 

Simpeleläinen Lucas Poutanen 
vei pujottelukisan voiton. Hän ei 
treenaa pujottelua, mutta lasket-
telu sujuu.

– Pari kertaa ensin kokeilin pu-
jottelurataa. Jostain kohdin rata 
oli vaikea, mutta loppu oli help-
po. Olen käynyt täällä mäessä var-
maan joka kerta, kun se on ollut 
auki.

Konkalammen lisäksi Poutanen 
on käynyt rinteissä FreeSkiissä ja 
Rukalla.

Laskiaisrieha veti väkeä Konkalle

Rautjärveläiset Markus Raatikainen ja Tiia Kyröläinen ovat 
tyytyväisiä, että Konkan rinteet ovat auki. KUVAT: ANSSI KEMPPINEN

Risto Naukkarisella riitti välinevuokraamossa töitä. 

Uutuuspehmis:
mango-meloni!

Simpele
p. 044 043 7154

Kipsa avoinna
ma-la 9-20, su 10-20
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