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Valitettavasti ei ole. 
Se on jo alkanut. 
IPCC:n raportti 
kertoo, että teol-
lisen ajanjakson 
aikana ilmasto 

on lämmennyt n. asteella. Jot-
ta maapallon lämpeneminen ei 
ryöstäytyisi käsistä olisi lämpe-
neminen pysäytettävä 1,5 astee-
seen. Tämä tietää maailmanlaa-
juisesti fossiilisten polttoaineiden 
käytön lopettamista kolmenkym-
menen vuoden kuluessa. Tämä 
on tietysti niin valtava asia, että 
tällaisen tavallisen tallaajan on 
lähes mahdoton sitä käsittää ja 
sisäistää. Tuo raportti antaa kui-
tenkin toivoa, että vielä on aikaa. 
Päävastuu kuuluu tietenkin päät-
täville elimille, joiden on kiireesti 
laadittava suunnitelmat ja lain-
säädännöllä pakotettava ihmis-
kunta muuttamaan mm. energi-
antuotanto päästöttömäksi.

Moni miettii varmaan, että 
mitä täällä syrjäisessä pikku pitä-
jässä asuva voisi tehdä maapal-
lon pelastamiseksi. Onko minun 
tekemisilläni mitään vaikutusta? 
Jotain kuitenkin voidaan. Maa-
seudullahan on aina eletty melko 
ekologisesti, jolloin hiilijalanjälki 

jää suhteellisen pieneksi. Koska 
työmahdollisuuksia on vähän, 
joudutaan kulkemaan pitkiäkin 
matkoja työn takia. Koska julkis-
ta liikennettä ei voi hyödyntää on 
se auto ainut vaihtoehto pitkillä 
matkoilla.

Vaikka maatilojen määrä vähe-
nee koko ajan, on tilojen kokoa 
kasvatettava, jotta niitä voidaan 
kannattavasti viljellä. On tehty 
sukupolven vaihdoksia ja uudet 
isännät ja emännät ovat roh-
keasti rakentaneet nykyaikaiset 
navetat ja siten luoneet itselleen 
työpaikat kymmeniksi vuosiksi. 
Mutta totuus on, että myös kar-
jatalous kuormittaa ilmastoa. 
Siksi on pakko muuttaa tuotantoa 
enemmän hiilineutraaliksi. Suun-
taa täytyy kääntää enemmän kas-
vispohjaiseen ruuan tuotantoon. 
Tätähän ei tarvitse tehdä kerral-
la vaan vähitellen. Kyllä lihaa ja 
maitotuotteita syödään tulevai-
suudessakin, mutta vähemmän 
kuin nykyään.

Myöskään meidän ei tarvit-
se tuntea huonoa omaatuntoa 
puusaunan lämmittämisestä, 
mutta sillä on merkitystä, miten 
talonsa lämmittää. Maa- ja 
ilmalämpöpumpuilla pystyy 

huomattavasti pienentämään 
sähkölaskua ainakin, jos talossa 
on suorasähkölämmitys. Muu-
tenkin kannattaa miettiä mistä 
sähköä voisi säästää. Onhan 
turha kulutus pois myös omasta 
lompsasta. Eripuolilla Kainuus-
sakin alkanut näkyä aurinkopa-
neeleita talojen katoilla ja jopa 
yksityisiä tuulimyllyjä. Näillä sitä 
hiilijalanjälkeä pienennetään. 
Joillakin maatiloilla on harkit-
tu bioreaktorin hankintaa, jolla 
karjanlannasta saadaan tuotet-
tua biokaasua. Sillä taas voidaan 
korvata ostopolttoaineita.

Metsät sitovat hiiltä, joten 
järkevällä metsänhoidolla myös 
voidaan vaikuttaa. Koska syrjä-
seudulla se auto on pakko olla, 
niin suunnittelemalla ajot tarkas-
ti voi säästää. Nykyisin alkaa olla 
tarjolla vähäpäästöisiä autoja. 
Hybridi- ja jopa sähköautot ovat 
ihan realistinen vaihtoehto. Vali-
tettavasti niistä saa vielä tänään 
maksaa huomattavasti enem-
män, kuin tavallisesta.

Lomamatkoja suunnitellessa 
voi miettiä onko se Thaimaan tai 
Kanarian reissu ihan välttämätön. 
Lentäminen on nimittäin yksi suu-
rimmista ilmaston kuormittajista. 

Mitä jos kuitenkin kotimaassa? 
Uskoisin, että Suomesta löytyy 
paljon mielenkiintoisia paikkoja 
joissa ei tule käytyä. On hiihto-
keskuksia, kylpylöitä ja ihan vaan 
patikointia luonnon rauhassa. 
Eikä mene rahat ulkomaihin vaan 
hyödyttävät meitä suomalaisia.

Mummoni sanoi joskus, että 
köyhän ei kannata ostaa halpaa. 
Hyvä tavara maksaa, mutta myös 
kestää. Sillä vähennetään jätteen 
määrää. Ehjän tavaran voi sitten 
laittaa kierrätykseen. Ja kyllä koti-
maiseen laatuun voi luottaa.

Muovistahan on tullut aika-
moinen riesa. Vaikka meidän 
muovijätteet eivät päätyisikään 
valtameriin jätelautoiksi ja mer-
ten eläinten tuhoksi on jätteen 
käsittely kuitenkin työlästä ja 
ilmastoa rasittavaa. Mikro-muo-
vit joka tapauksessa päätyvät 
vesistöihin ja sitä kautta ravinto-
kiertoon. Lopulta meidän lauta-
sellemme.

Olemme valinnan edessä. 
Jatkammeko kuten aiemmin 
vai ryhdymmekö nyt toimeen ja 
jätämme tuleville sukupolville 
elinkelpoisen maapallon.

PRa

Onko ilmastonmuutos estettävissä?
RAKENNUSVALVONTA ON 
OTTANUT KÄYTTÖÖN
LUPAPISTE-PALVELUN
Ristijärven kunnan rakennus-
valvonta on ottanut käyttöön 
sähköisen lupakäsittelyn.

Rakennus-, toimenpide-, 
purkamis- ja maisema-
työluvat sekä toimenpi-
deilmoitukset haetaan ja 
myönnetään sähköisesti 
Lupapistepalvelun kautta, 
lupapiste.fi
Lupapiste-palvelussa raken-
nushanke voidaan valmis-
tella alusta loppuun raken-
nuttajan, suunnittelijoiden 
ja viranomaisen yhteistyö-
nä. Palveluun kirjaudutaan 
ensimmäisellä käyttökerralla 
pankkitunnuksilla tai mobiili-
varmenteella. Jatkossa tun-
nuksina on sähköpostiosoite 
ja itse määritelty salasana.

Lisätietoa sähköisestä lupa-
käsittelystä: www.ristijarvi.fi

Yläkoulun oppilaita 
Romaniassa. Sivu 2.
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Ristijärven keskuskoulu on 
mukana EureKorpus + - 
hankkeessa yhdessä neljän 

muun Euroopan maan kanssa. 
Yläkoulun oppilaamme tekevät 
kaksi vuotta yhteistyötä neljäs-
tä muusta maasta ja viidestä eri 
koulusta olevien yläkouluikäisten 
oppilaiden kanssa terveyteen, 
luovuuteen, kommunikointiin, 
ihmisyyteen, ympäristöön ja tie-
teisiin liittyvissä asioissa Mens 
sana in corpore sano – teeman eli 
Terve mieli, terveessä ruumiissa 
teeman alla.

  Yhteistyökoulumme ovat 
Ranskassa College Boris Vian 
Couderque Branchesta ja Lycee 
Jean Bart Dunkerquesta, Archibi-
shob Sentamu Academy Hullista, 
Englannista, Institut Marti Dot, 

Barcelonasta Espanjasta ja Cole-
giul Economic Dionisie Pop Mar-
tian Alba Iuliasta , Romaniasta.

Hankkeen aloituskokous 
pidettiin henkilökunnalle Roma-
niassa lokakuussa. Siellä suun-
niteltiin teemojen toteutusta ja 
kouluvierailujen aikataulutusta. 
Marraskuussa Romania isännöi 
ensimmäistä oppilasvierailua. 
Romaniaan lähti meiltä viisi 9. 
luokan oppilasta ja kaksi opetta-
jaa, samoin Ranskasta. He ovat 
käsitelleet yhdessä esimerkiksi 
terveyteen ja luovuuteen liittyviä 
asioita. Koska Colegiul Economic 
Dionisie Pop Martin – oppilaitos 
on Romaniassa erityisen kuu-
luisa ja palkittu nimenomaan 
talous- ja yrittäjyyskasvatukses-
taan, pääsivät meidänkin nuoret 

kehittelemään Eurooppa yhteis-
työnä yritysideoita, jotka he 
esittelivät oppilaitoksen muille 
oppilaille ja toisilleen.  Oppilaat 
ovat myös harjoitelleet Taekwon-
don perustaitoja ja osallistuneet 
kiipeilypuistossa seikkailuun mat-
kansa aikana. Oppilaista parasta 
on ollut kuitenkin perheissä asu-
minen, uusiin ruokiin ja tapoihin 
tutustuminen ja erityisesti saman 
ikäisten uusien ystävien saami-
nen.

Saamme itse isännöidä kan-
sainvälistä kongressia 25.2.2019 
– 2.3.2019 Ristijärvellä. Saamme 
vieraaksemme silloin 10 nuor-
ta ja 10 opettajaa hankemaista. 
Meidän kongressimme teemana 
on terveys. Tuolle ajalle etsimme 
isäntäperheitä, jotka pystyisivät 

majoittamaan yläkouluikäisen 
nuoren viikon ajaksi.  Kuluiksi 
jäisi lähinnä aamu- ja iltaruokai-
lut. Koulu pyrkii huolehtimaan 
kuljetuksista ja ruokailuista päi-
vän aikana. Isäntäperheenä olo 
on yleensä antoisaa ja saa meitä 
katsomaan omaa maatamme 
myös raikkain silmin, sillä vaikka 
ihmiset ovat kaikkialla samanlai-
sia, arjessa on elämää rikastut-
tavia eroja. Isäntäperheeksi voi 
ilmoittautua tiinaliisa.portano@
ristijarvi.fi. 

Meidän nuoremme matkusta-
vat Ranskaan Dukerquehun 28.3. 
- 4.4.2019 ja itse saamme vierai-
ta uudelleen jo toukokuussa 14. 
- 21.5.2019 kumppanuusmaista.  
Lukuvuonna 2019 -20 vierailut ja 
yhteistyö puolin ja toisin jatkuu.

Juha Salo ja Tuula Väisänen, 
valvovat opettajat

 

 

 

 

 
  

     ITSENÄISYYSPÄIVÄN ohjelma 
Ristijärvellä to 6.12.2018 

 

  Klo 10.00 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus kirkossa  
   Kunniakäynti sankarihaudalla  
   Itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakodilla  
         -Juhlakahvit  
         -Juhlapuhe, kunnanhallituksen pj. Paavo Oikarinen 
                                                            
   Kutsutaksia voi käyttää 
                                         - - - - - - 
 5.12.2018 klo 9:30 Koululaisten kynttiläkulkue sankarihaudoille 
 
 
        Ristijärven JOULUNAVAUS JA JOULUMYYJÄISET 

la 8.12.2018 klo 10-13 Virtaalassa 
 
  

 Klo 10       Joulutervehdykset, kunta ja seurakunta  
 Klo 10.30-13  Kunta tarjoaa kävijöille joulupuuron 
 Klo 12-13     Joulupukki vierailee 
 
Koululaisten, yrittäjien ja järjestöjen myyntipöytiä. 
-myynnissä ; leivonnaisia, joulukoristeita, lahjatavaraa…. arvontaa.                                                                    
-keskuskoulun 8-luokan torttukahvio 
  
Myyntipöytävaraukset Virtaalaan os. hilkka.kemppainen@virtaala.fi, puh. 044 2571 857. 
      
   Tervetuloa! 
 

Mahdollisuus käyttää asiointiliikennettä kyliltä, puh. 0400 383 136 
 
 

                    Kutsu sinulle Ristijärvelle 2017-2018 muuttanut! 
                 TERVETULOA UUSIEN ASUKKAIDEN ILTAAN  ja JOULUPUUROLLE 

                        ti 11.12.2018 klo 18.00 Monitoimikeskus Virtaalaan 
 
 
Tule ja tuo perheesi. Nyt on hyvä tilaisuus tutustua toisiimme ja kuulla siitä, mitä kaikkia Ristijärvellä 
tapahtuu ja on tarjolla. Samalla voimme nauttia joulupuuroa kahvien ja torttujen kera. Kaikille jaetaan 
pienet muistamiset.  Järj. Ristijärven kunta ja Ristijärven seurakunta.   
Ilmoittautumiset tarjoilun järjestämiseksi viimeistään  5.12.2018 os. yhteispalvelu@ristijarvi.fi  
tai puh.08-6155 431. 
 
 
Ristijärven kunnantalo on suljettu 7.12.2018 sekä 27.-31.12.2018.  
 
Lomitustoimisto avoinna normaalisti. Tekninen puoli päivystää puh. 044 7159 337 ja 044 7159 339, iltaisin 
puh. 044 7159 343. Asuntotoimisto päivystää puh. 044 7159 343. Keskuskeittiö, puh.044 7159 388. 
 
Kirjasto avoinna normaalisti 7.12., samoin 27.-28.12., 31.12. klo 12-15. 
Palveluajat ma 12-19, ti 12-17, ke 09-15.30, to 12-15.30, pe 12-16 
Omatoimiajat ma 09-12 ja 19-20, ti 09-12 ja 17-20, ke 15-20, to 09-12 
 ja 15-20, pe 09-12 ja 16-20.  Huom! 31.12. 09-12 ja 15-16. 

Ristijärveltä lähtöisin oleva Paavo Romppainen ryhtyi selvittä-
mään Jokikylään haudattuna olevan neuvostoliittolaisen lentä-
jän kohtaloa. Vilho Konttinen on hoitanut tätä koneineen Joki-

kylään pudonneen lentäjän hautaa jo 70 vuotta. Paavo Romppaisen 
venäläisen kollegansa Andrei Kashkarovin kanssa tekemät tutkimukset 
paljastivat, että lentäjä oli nimeltään Valentin Ivanovitsh Golubev.

Yhteistyö johti lopulta siihen, että Venäjän suurlähetystön edusta-
ja everstiluutnantti Ivan Gorbatshov ja Andrei Kashkarov vierailivat 
maanantaina Ristijärvellä. He keskustelivat maanomistajan ja Ristijär-
ven kunnan kanssa venäläisen lentäjän haudan hoidosta ja sotilaan 
muiston vaalimisesta.

Lentäjän arvoitus
ratkesi

Kuvassa oikealla everstiluutnantti Ivan Gorbatshov ja Ville 
konttisen tytär Tyyne Kemppainen sekä tulkki lentäjän haudalla 
8.10.2018.

Valentin Golubev lensi kuvan kaltaista hävittäjää.
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Kirjasto– ja kulttuurikuulumisia

www.ristijarvenpyry.fi
saukonhiihto@gmail.com

Fis Härkösten hiihdot Saukkovaarassa 14.-16.12.2018
Kiinostaako talkootyö, tule mukaan! Asuntojakin tarvitaan.

Kaiken kansan iltahiihtocup tiistaisin:
2.1. Saukkovaara, perinteinen
5.2. Saukkovaara, vapaa
26.2. Hyrynsalmi, perinteinen
12.3. Suomussalmi, vapaa yhteislähtö

Hiihtokoulu tiistaisin. Liikuntakerhot maanantaisin.

Omatoimik ir jaston 
avajaisia vietettiin 
torstai-iltana 25.10. 
Ohjelmassa oli sivis-

tyspäällikkö Tiinaliisa Portanon 
puhe omatoimikirjastojen kehi-
tyskaaresta Tanskasta Suomeen 
ja tähän päivään. Kakkukahvien 
jälkeen nautittiin sanataideopet-
taja Teija Mursulan vetämästä 
loruhetkestä lapsille ja aikuisil-
le sekä satutuokiosta. Kaiken 
tämän ohessa asiakkaita opas-
tettiin omatoimikirjaston käyt-
töön. Tapahtumaan osallistui n. 
40 kuntalaista.

Ämmäinviikko

Ämmäinviikon maanantaina 
Eero Pyykkönen näytti Kyläkai-
volla runsaslukuiselle yleisölle 
ilmavalokuvia Ristijärveltä vuosi-
kymmenten varrelta. Menneisyy-
teen palattiin myös 1960-luvulla 
kuvattua kaitafilmiä katselemalla. 
Esittelyssä oli lisäksi lehtileikkeitä 
mm. presidentti Urho Kekkosen 
vierailusta Ristijärvellä. Kuva- ja 
filmiaineistosta ehdittiin illan 
aikana katsoa arviolta kolman-
nes, joten jatkoa on luvassa ensi 
vuoden puolella. Valaistuksen 
säätämiseenkin on silloin käytet-
tävissä sopivat avaimet.

Tiistai-iltana Kyläkaivolle 
kokoontui innokas joukko laula-
maan Ranisen Pertin ja Pietilän 
Ollin säestyksellä.

Torstaina Haltijantuvalla Ase-
mantiellä oli mahdollisuus käydä 
leipomassa karjalanpiirakoita tai 
tehdä niistä tilauksia ja tutustua 
samalla tonttuihin ja lahjapuo-
tiin. Seija Juntusen mukaan päi-
vä sujui mukavasti pienen joukon 
kanssa leipoen.

Torstaina illalla kokoonnuttiin 
jälleen Kyläkaivolle, tällä kertaa 
Ämmien julkistamistilaisuuteen. 
Vuoden Pikkuämmä on tänä 
vuonna ensimmäiseksi syntynyt 
tyttö Signe Kyllönen kirkonkyläs-
tä.

Ristijärven kulttuuritoimen ja 
kulttuuritapahtuma ry:n nimeä-
mä Vuoden Ämmä on v. 1921 syn-
tynyt Anna Oikarinen. 

Sankarittaremme on toiminut 
synnyinkodissaan Koskenkylän 
Helasessa maatalon emäntänä. 
Hän on ollut aktiivinen kylätoimi-
ja ja osallistuja. Varsinkin maaja 
kotitalousnaisten sekä seura-
kunnan toiminta on ollut lähellä 
sydäntä. Vieläkin Anna Oikarinen 
osallistuu mielellään tilaisuuksiin, 
jos vain kyyti järjestyy. Korkeasta 
iästä huolimatta ulkoilu ja koti-
työt pitävät virkeänä, samoin 

leipominen ja touhuaminen 
keittiössä voimien mukaan. Sota-
aikana Anna Oikarinen oli ilmaval-
vontalottana Koskenkylän koulul-
la ja Kuljussa. Molemmat Ämmät 
saivat kukkasia ja kunniakirjan. 

Pikkuämmä vanhempineen pää-
si noutamaan omansa tilaisuutta 
seuranneena päivänä kirjastolta.

Kahvittelun jälkeen ilta jatkui 
suomussalmelaissyntyisen Heta 
Keräsen runokirjaesittelyllä. 

Elokuussa ilmestynyt Kiitos, että 
minua rakastit -runokokoelma 
koettiin kovin koskettavaksi.

Maritta

Piia Mikkonen esitteli näyttelynsä Lakeus

Omatoimikirjaston avajaisvieraita lorutuokiossa. Pikkuämmä Signe Kyllönen Vuoden 2018 Ämmä Anna Oikarinen.
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Tervetuloa omatoimikirjastoon! 

Omatoimiajat: ma 09-12 ja 19-20, ti 09-12 ja 17-20, ke 15-20,  

to 09-12 ja 15-20, pe 09-12 ja 16-20, la-su 09-20 
Omatoimikirjaston käyttöä varten tarvitset Kainet-kirjaston kirjastokortin ja tunnusluvun. 

 Tunnusluku on sama, jota käytetään verkkokirjastossa ja lainausautomaatilla.  
Tunnusluvun saat kirjaston henkilökunnalta. Omatoimikirjastoon pääsevät omalla 
kirjastokortillaan 15 vuotta täyttäneet. 
 

Jokaisen omatoimikirjastoon tulijan on kirjauduttava sisään.  

 Omatoimiajan alkaessa asiakkaan on poistuttava kirjastosta ja kirjauduttava 
omatoimikirjaston asiakkaaksi kirjastokortilla ja tunnusluvulla. 

 Lapset voivat tulla vanhempien seurassa kirjautumatta. 
 Sisään kirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden 

muiden asiakkaiden käyttäytymisestä sekä on velvollinen korvaamaan mahdolliset 
vahingot. Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista 
vahingoista on vastuussa huoltaja. 

 Omatoimikirjaston käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Ristijärven kunnankirjaston 
käyttösääntöjä sekä ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä. 
 

Omatoimiajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä.  

 Omatoimikirjaston käyttö voidaan tarvittaessa estää esimerkiksi  
häiriökäyttäytymisen vuoksi. 

 Kirjastossa on tallentava kameravalvonta, jonka käyttöön sovelletaan 
henkilötietolakia (523/1999). 

 

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä kirjaston henkilökuntaan. 

 Teknisiä ongelmia voidaan selvittää henkilökunnan ollessa paikalla. 
 Kiinteistöön liittyvissä ongelmissa apua kunnan päivystysnumerosta 040 582 0958. 
 Hätätilanteissa soita yleiseen hätänumeroon 112. 

 
 

Näin kirjaudut sisään omatoimikirjastoon: 

1. Aseta kirjastokortti kirjautumisyksikön alapuolelle  -merkin 
kohdalle viivakoodi ylöspäin 

2. Punainen säde muuttuu vihreäksi, kun kortin viivakoodi on luettu 

3. Näppäile kirjastokortin 4-numeroinen tunnusluku ja paina Enter 

4. Ovi avautuu  

5. Huolehdi, että ovi menee lukkoon sisään tullessasi ja 
poistuessasi 

 
Jos kirjautumisessa on ongelmia tai et tiedä kirjastokorttisi PIN-koodia, ota yhteyttä 
henkilökuntaan. Henkilökunta palvelee normaalien aukioloaikojen mukaisesti.  
 

Vuodesta 2013 Ristijärvellä on toiminut Vanhusneuvosto. Van-
huspalvelulain perusteella vanhusneuvosto pitää osaltaan 
huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä 
on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. 

Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä 
erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.

Ristijärven vanhusneuvosto on ollut mukana toteuttamassa erilaisia 
tapahtumia mm. Tarinatuokiota Kyläkaivolla, Rollaattorimarssia Hölö-
se-viikolla sekä potkurimarssia. Vanhusneuvoston aloitelaatikko löytyy 
Kyläkaivolta, johon voi jättää aloitteita. Kaikki aloitteet käsitellään.

Vanhusneuvostoon kuuluvat Mauno Heikkinen (puheenjohtaja), 
Jouko Sievänen (varapuheenjohtaja), Elisa Pääkkönen (sihteeri), 
Terttu Härkönen, Eila Repo, Marikka Hiltunen, Salla Heikkinen, Olavi 
Oikarinen. Varajäsenet ovat Paavo Oikarinen, Leila Karppinen, Raija 
Mulari, Irja Kemppainen, Kirsti Mikkonen ja Arto Klemetti.

Ristijärven 
vanhusneuvosto

Takarivissä vasemmalta oikealle: Marikka Hiltunen, Irja Kemppai-
nen, Arto Klemetti, Elisa Pääkkönen ja Jouko Sievänen.
Eturivissä vasemmalta oikealle: Terttu Härkönen, Eila Repo,
Salla Heikkinen ja Mauno Heikkinen.

Ristijärven kunnan kiinteistöhuoltomies Markku Kemppaisen eläkkeellejäämiskahvit juotiin kunnantalolla 26.10. 

Ristijärven kunta kiittää Markkua 31 -vuotisesta palveluksesta kunnan hyväksi ja 
toivottaa mukavia eläkepäiviä!

Markun matka kotoa eläkkeellejäämisjuhlaan puolisonsa Anitan kanssa toteutui juhlallisesti Veikko Jokelaisen ja Hannu 
Oikarisen omistamalla vuoden 1940 mallisella Ford -museoajoneuvolla.

*kahviastiasto 
*kahvinkeitin 10 L 
*termos 10 L
*liinoja
*ruokailuastioita
*tarjoiluastioita
*lämpöallas
*hääkakkuteline

Pyhännänkylän
kyläyhdistys ry
pyhannankyla@gmail.com
040 7037854, Leila
050 3493816, Terttu
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Mikä ihmeen tukari?

Ristijärven keskuskou-
lulla toimii tukarit eli 
ryhmä vapaaehtoisia, 
koulutettuja tukioppi-

laita, jotka ovat yläkouluikäisiä. 
Heidän tehtävänään on tukea 
positiivista ilmapiiriä koulussam-
me sekä näin ehkäistä kiusaamis-
ta. Yhteistyössä Mannerheimin 
lastensuojeluliiton Ristijärven 
paikallisyhdistyksen kanssa tuki-
oppilaat järjestivät Ristijärven 
keskuskoululla Hyvinvointivii-
kon 5.-9.11.2018, joka oli suun-
nattu kaikille koulun oppilaille 
esikoululaisista yhdeksänteen 
luokkaan saakka. Maanantaina 
oli 5 - 9 luokkalaisille rentou-
tusvälitunteja, jolloin oppilaat 
saivat mennä välitunnin ajaksi 
rentoutumaan luokkatilaan, jon-
ne oli tuotu patjoja ja rauhallis-
ta musiikkia. Tiistaina oppilaat 
saivat nauttia MLL:n tarjoaman 
välipalan. Välipala koostui ruis-
levästä, levitteestä, leikkeleestä, 

juustosta, kurkusta ja tomaatista. 
Kaikki oppilaat kävivät nauttimas-
sa välipalan ja oppilaiden palau-
te oli positiivista. Oppilaat olivat 
sitä mieltä, että tällainen väli-
pala kuuluisi jokaiseen päivään 
ja se auttaa jaksamaan pitkän 
koulupäivän viimeisetkin tunnit. 
Keskiviikkona tukarit toimivat 
apuopettajina alakoululaisten 
luokissa. Torstaina tukarit ohjasi-
vat alakoululaisille välitunneilla 
liikunnallisia leikkejä, joihin kai-
killa halukkailla oli mahdollisuus 
osallistua. Perjantaina yläkoulun 
oppilaat saivat valita, tekivät-
kö viimeisen tunnin läksyjä ja 
keventävät näin läksytaakkaa 
viikonlopuksi vai osallistuvatko 
oppitunninmittaiselle rentou-
tustunnille. Kaikki osallistuivat 
rentoutustunnille.

Iso kiitos tukioppilaille ja MLL:n 
Ristijärven paikallisyhdistykselle 
hyvinvointiviikosta!

Sohvalla istuvat vasemmalta oikealle: Iida-Mari Pyykkönen, Tytti Mikkonen,
Elina Korpela, Laura Liljeblad ja Essi Härkönen. Alarivissä vasemmalta
oikealle: Meri Linnainmaa ja Neea Kemppainen.

ke 5.12. Allas avoinna 12:00 – 16 :00 
  omatoimiuimarit (OT) 
to 6.12.   Suljettu  
pe 7.12. Allas avoinna 14:00 – 19:00 OT,  
  musiikiton 14:00 – 15:00 

la 8.12.   Joulun avaus ja Joulumyyjäiset   
  10:00 – 13:00 
su 9.12.  Suljettu 
ma 10.12.  Allas avoinna 10:00 – 12:00 OT,  
  12:30 videovesijumppa,  
  13:30 veteraanit videovesijumppa  
ti 11.12.  Allas avoinna 15:00 – 17:30 OT,  
  17:30 videovesijumppa,  
  19:00 tehovesijumppavideo 
ke 12.12.  Allas avoinna 12:00 – 16:00 OT 
to 13.12. Suljettu 
pe 14.12.  Allas avoinna 14:00 – 19:00 OT,  
  musiikiton 14 :00 – 15:00 
la 15.12. – su 16.12. Suljettu 
ma 17.12.  Allas avoinna 10:00 – 12:30 OT,  
  12:30 videovesijumppa,  
  13:30 veteraanit videovesijumppa 
ti 18.12.  Allas avoinna 15:00 - 17:30 OT,  
  17:30 videovesijumppa,  
  19:00 tehovesijumppavideo

ke 19.12. Allas avoinna 12:00 – 16:00 OT 
to 20.12. Suljettu 
pe 21.12. Allas avoinna 14:00 – 19:00 OT,  
  musiikiton 14:00 - 15:00 
la 22.12 – ke 26.12. Suljettu  
  Hyvää Joulua kaikille! 
to 27.12. Allas avoinna 12:00 - 16:00 OT 
pe 28.12. Allas avoinna 14:00 – 19:00 OT,  
  musiikiton 14:00 – 15:00 
la 29.12. -  su 30.12. Suljettu 
ma 31.12. Allas avoinna 10:00 – 12:30 OT,  
  12:30 videovesijumppa,  
  13:30 videovesijumppa veteraanit      
ti 1.1.      Suljettu  
  Hyvää Uutta Vuotta! 
ke 2.1.   Allas avoinna 15:00 – 17:30 OT,  
  17:30 videovesijumppa,  
  19:00 tehovesijumppavideo 
to 3.1     Suljettu 
pe 4.1.     Allas avoinna 14:00 – 19:00 OT,  
  musiikiton 14:00 – 15:00 
la 5.1.- su 6.1.  Suljettu 
ma 7.1.  Kansalaisopiston ryhmät alkavat,  
  palaamme normaaleihin aikatauluihin

  

Liikuntasaliin ja kuntosalille pääset milloin 
vain lunastamalla kulkulätkän.  

Omatoimiuimareille pyöritämme video-
jumppaa pyydettäessä.

 Virtaalan aukiolot 5.12.2018 - 4.1.2019

Monitoimikeskus Virtaala  
Koulutie 4, 88400 Ristijärvi  
virtaala@virtaala.fi  
p. 0442571857

Tervetuloa virkistymään Virtaalassa!

Rapiat 60 vuotta sitten…

Sotkamo, 
Ristijärvi ja Hyrynsalmi

presidentin 
tutustumiskohteita

tiistaina

Sotkamosta suuntautui matka Ristijärvelle, missä 
ensimmäisenä tutustumisen kohteena oli Pyhän-
nän voimalaitos, jota Sähkö Oy Kainuun Valon 
toimitusjohtaja, dipl.ins. Matti Pylkkänen esitteli. 

Matkalla Ristijärven kirkolle presidentti kävi tapaamassa 
Pyhännän Männistössä. Multiniemen isäntää, maanvil-
jelijä Frans Mularia.

Ristijärven kunnansairaalassa otti presidentin seuru-
eineen vastaan tohtori U. Litonius, joka ylihoitaja Martta 
Vatjuksen kanssa esitteli sairaalan vieraille. Keskuskan-
sakoululla vierailtaessa sen esittelyn suorittivat kunnan-
valtuuston puheenjohtaja Toivo Pulkkinen, taloustireh-
tööri Oskari Mikkonen ja johtajaopettaja Eero Oikarinen. 
Koulun juhlasalissa kunta tarjosi vieraille kahvit. Tällöin 
taloustirehtööri Mikkonen toi julki eräitä Ristijärven kun-
taa läheisesti koskevia kysymyksiä ja ojensi kunnan muis-
tolahjana presidentille Tommipuukon.

(Kainuun Sanomat 22.1.1958)
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Nuorisovaihto Italiaan

Neljä ristijärveläistä nuor-
ta osallistuivat nuoriso-
vaihtoon 22.62.7.2018. 

Neljän ristijärveläisen lisäksi 
Kuhmosta oli kaksi nuorta ja 
Kajaanista kolme. Launch Pad, 
Euroopan Unioni, Kuhmon 4H, 
sekä Eurodemos Youth Mobility 
NGO Italiasta olivat mukana vaih-
don toteuttamisessa. Projektin 
rahoittajana toimi Erasmus+.

Aloitimme nuorisovaihdon 
tekemisen 2017 Katia Kyllösen, 
Katriina Haatajan ja Katriina 
Sorjosen johdolla. Pidimme ker-
ran kuukaudessa ”hautomoa” 
Ristijärven nuokkarilla, jossa 
me ristijärveläiset kokoonnuim-
me ja suunnittelimme vaihtoa. 
Nuorisovaihdon nimi ja teema 
oli BACK TO THE FUTURE, joka 
keskittyi meidän nuorisovaihto-
kohteeseemme Scillaan, joka on 
pieni kunta EteläItaliassa. Halu-
simme selvittää muun muassa 
miten meri on vaikuttanut/vai-
kuttaa ihmisten elämään, kuinka 
Scillassa elettiin ennenvanhaan, 
kuinka siellä eletään nyt ja kuin-
ka tulevaisuudessa, sekä Scillan 
legendoihin, elämäntapaan ja 
kulttuuriin.

Lähdimme matkaan 22.6. 
Kajaanin Rautatieasemalta Hel-
sinkiVantaan lentokentälle, jossa 
nukuimme seuraavan yön ennen 
aikaista lentoa Köopenhaminaan.

Emme löytäneet nopean aika-
taulun takia lentoja, johon koko 
porukkamme olisi mahtunut, 
joten jouduimme laittamaan 
porukan puoliksi. Lennot meni-
vät eri aikoihin ja eri paikkoihin, 
mutta loppujen lopuksi ryh-
mämme kohtasivat 23.6. illalla 
Lamezia Termessä, josta mat-
kustimme bussilla vaihtokohtee-
seemme nimeltä Scilla. Matka 
Scillaan kesti noin tunnin. Silloin 
oli todella pimeää joten emme 
menomatkalla hotellille nähneet 
kunnolla Italian kauniita maise-
mia. Hotellilla vastassamme oli 
Silvia Crocitta, joka oli toinen ita-
lialaisten ryhmänohjaajista ja oli 
suunnitellut tätä vaihtoa ja vaih-
don ohjelmaa meille. Huoneisiin 
jaon jälkeen söimme iltapalaa ja 
menimme nukkumaan, aamulla 
meitä odotti Scillan henkeäsal-
paavat maisemat ja tapasimme 
italialaiset nuoret.

Vaihdon aloitimme tutustu-
malla toisiimme erilaisten pelien 

avulla. Viikon aikana toteutimme 
suunnittelemaamme projektia 
ja pääsimme oppimaan paljon 
uusia asioita.

Teimme monenlaisia teh-
täviä joka päivä eri ryhmissä. 
Tehtävinämme oli muun muas-
sa haastatella paikallisia Scillan 
legendoista ja historiasta, sekä 
millainen se tulee mahdollisesti 
olemaan. Haastattelimme myös 
turisteja ja heidän tietämystään 
Scillasta. Kaikkien näiden tehtä-
vien jälkeen meidän täytyi tehdä 
koosteet, sekä esitellä ne muille.

Viikon aikana pidimme Suo-
miillan ja italialaiset pitivät meil-
le Italiaillan, jossa tutustuimme 
Suomen ja Italian ruokakulttuu-
riin.

Monena päivänä meillä oli 
myös vapaaaikaa, jota pääsim-
me käyttämään kaupungilla sekä 
rannalla. Sää oli ensimmäisinä 
päivinä hieman pilvinen, sekä 
välillä tuli sade sekä ukkoskuuro-
ja. Onneksi päivinä, jolloin olim-
me rannalla, sää oli mitä parhain!

Lähtöä edeltävänä iltana 
saimme kuulla, että meidän kes-
kimmäinen lentomme oli perut-
tu, mutta meille sanottiin, että 

meidän täytyy lentää ensimmäi-
nen lento, jonka jälkeen selvitel-
lään asiat.

Viimeisenä aamuna oli todel-
la haikea tunnelma, koska piti 
hyvästellä uudet ystävämme, 
joista oli tullut meille todella tär-
keitä.

Paluumatka alkoi kun hypättiin 
bussiin.

Päästyämme Lamezian lento-
kentälle, porukkamme jakautui 
taas lentojen mukaan kahteen 
porukkaan. Meidän lentomme 
lähti Saksan Karlsruheen ja toi-
sen ryhmän lento Saksan Mün-
cheniin. Perutun lennon tilalle 
saimme loppujen lopuksi matkan 
junalla Berliiniin, josta seuraava-
na aamuna lento lähti Helsinkiin.

Pääasiassa reissusta mieleen 
jäivät uudet ystävät, sekä ikimuis-
toiset kokemukset, joita pääsim-
me kokemaan!

Kuvaaja: Runo Niemi

Elina Korpela, 
Helmi Räisänen, 
Laura Liljeblad, 
Sanni Karjalainen
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Ristijärven kunta tiedottaa

Julkaisija: Ristijärviseura ry
Toimituskunta: Minna-Liisa Laakso, Olavi Oikarinen, Pertti Raninen,
Minna Pyykkönen
Painos: 1400 kpl
Paino ja taitto: Paltamon Kirjapaino Ky 2018

RiStaosistijärvi eura

Ristaos-lehti, ristijärveläisen kotiseutuhengen äänenkannattaja

Liittymällä Ristijärvi-Seuran jäseneksi tuet paikkakuntamme kotiseu-
tutyötä. Jäsenmaksu 10,00 €/hlö (ainaisjäsenmaksu 100,00 €, kannat-
tajajäsenmaksu 50,00 €) Jäsenmaksu maksetaan Ristijärvi-Seuran tilil-
le: FI53 5760 5120 0082 87 Maksun saaja: Ristijärvi-Seura Ry Katvela 
Laita nimesi ja osoitteesi/sähköpostiosoitteesi Viesti maksun saajalle 
-osioon. Lisätietoja: Minna-Liisa Laakso, pj. 050 4142123 Minna Pyyk-
könen, siht. 040 7281297Ristaos ilmestyy 4 kertaa vuodessa: 

viikolla 8, 19, 30 ja 48. 

Aineistoa voi lähettää sähköpostilla: 
ristijarviseura@gmail.com. 

Aineistoa voi laittaa tulemaan hyvissä ajoin mielellään 
n. kaksi viikkoa ennen julkaisua.

Ilmoitushinnat: 
50x50mm 40,00€ 
100x50mm 80,00€ 
100x75mm 120,00€ 
100x100mm 160,00€ palsta-mm 0,80€

Lehti toivottaa lukijoilleen 
oikein hyvää ja 

rauhallista joulua!

Ristijärvi-seura kiittää lämpimästi 
saamistaan esinelahjoituksista ja 

avustuksista!

Tammakallion louhosta katsastamassa vas. teknisen lautakunnan puheenjohtaja Mauno Heikkinen, sekä 
louhoksen edustajat Juhani Härkönen, Jorma Härkönen ja Seppo Härkö-nen. (Kuva: Petteri Seppänen)

Pikku-Päsämän yhteismetsä on 
aloittanut kallion murskauksen ja 

myynnin

Pikku-Päsämän yhteis-
metsä Hiisijärvellä 
on aloittanut kal-
liomurskeiden tuo-
tannon Hiisijärven 

Myllyvaaralla sijaitsevalla Tam-
makallion louhoksella. Louhok-
sen pinta ala 3,3 ha ottoalue 2,7 
ha ja varastoalue o,6 ha.

Kallion poraus on aloitettu vii-
kolla 34 ja ensimmäinen ammun-
ta suoritettiin elokuun lopussa. 
Louhinnan ja murskauksen on 

hoitanut aliurakoitsija Ketrelä Oy 
Kärsämäeltä. 

Lupaehtojen mukainen 10 
vuoden ottomäärä on 150 000 
tuhatta tonnia. Vuotuinen otto-
määrä on 15 000 ttn jakautuen eri 
laatuihin: kalliomursketta 0- 16 
mm 5000 ttn, 0-32 mm 5000 ttn 
ja 0-55 mm 5000 ttn. Lisäksi suun-
nitteilla on seuloa imeytysepeliä 
8 – 16 mm, joka soveltuu niin 
imeytyskenttiin kuin salaojituk-
seenkin.

Myöhemmin on tarkoitus laa-
tia laatukäsikirja ja CE -merkintä 
sekä selvittää murskatun kiviai-
neksen mahdollinen käyttö esi-
merkiksi ratasepeliksi.

Louhoksen ottotaso on + 
186,50 taso rintaman maksimi 
korkeus 25 – 30 metriä. Louhok-
selta saatava murske menee sekä 
yhteismetsän omaan käyttöön 
että myyntiin. 

Kunnan myöntämien avustusten 
hakeminen v. 2019-

Kunnan myöntämien avustusten hakuaika muuttuu 1.1.2019 
alkaen. Hakuaika kunkin talousarviovuoden varoista päättyy 
30.4. (esim. 2019 varoista myönnettävien avustusten hakuaika 
päättyy 30.4.2019). Muuttunut hakuaika koskee myös edel-lise-
nä vuonna syntyneistä lapsista haettavaa vauvarahaa (ensim-
mäisen kerran v. 2018 syntyneitä lapsia koskevat hakemukset).

Poikkeus: Tieavustusten hakuaika päättyy 31.5.(1.12.2018 alka-
en), jolloin talvihoidon kustannukset ovat hakijalla käy-tössään. 
Teiden osalta avustuksen perusteena ovat edelli-sen vuoden 
kesä-syyskauden ja hakuvuoden kevään kus-tannukset. Avus-
tusta ei myönnetä tiekunnan hallintokus-tannuksiin (kokous-, 
pankki-, kirjanpito, -puhelin ja kahvi-tuskulut).

Toimiville kyläyhdistyksille myönnettävän toiminta-avustuksen 
suuruus on tällä hetkellä 140 euroa. Muille rekisteröidyille yhdis-
tyksille myönnetään toiminta-avustusta harkinnan mukaan 
ottaen huomioon toiminnan yleishyödyllisyys ja vaikutus kun-
nan asukkaisiin ja asukkai-den toimintaa. Avustuksen suuruus 
harkitaan tapauskohtai-sesti. Yhdistysten ja yhteisöjen tulee 
liittää hakemukseensa toiminta- ja taloussuunnitelma sekä vii-
meksi valmistunut tilinpäätös ja toimintakertomus.

Päätökset muiden kuin tieavustusten osalta tehdään haku-ajan 
(30.4.) päättymisen jälkeen samanaikaisesti. Harkintaa edellyt-
tävät avustukset myöntää kunnanhallitus.

Kertaluontoisille avustuskohteille avustusta myönnetään vain, 
jos talousarviossa on näitä varten varattu määräraha ja avus-
taminen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Kertaluontoisen 
tapahtuman rahoittamiseen jätetty avus-tushakemus voidaan 
ottaa käsittelyyn, vaikka se tulisi 30.4. jälkeen.

Avustuksen myöntämisestä päättää kunnanhallitus.

Lisätiedot: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, 
puh. 044 7159 309.
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Vuosi sitten aloitin uudes-
sa tehtävässä kunnanjoh-
tajana. Aika on kulunut 
kuin siivillä uutta opetel-
lessa ja asioihin pereh-
tyessä sekä kuntalaisiin 
että yrityksiin tutustuessa. 
Ristijärven kunta on otta-
nut minut hyvin vastaan, 
kiitos siitä kaikille!

Kuluneen vuoden aikana 
on rakennettu tulevaa 
sote- ja maakuntauu-
distusta Kainuussakin 

lukuisissa työryhmissä. Kesällä 
saatu tieto uudistuksen lykkään-
tymisestä vuodella antoi hen-
gähdystauon valmistelussa ja 
tilanne kunnissa rauhoittui. Nyt 
odotamme jännityksellä tuleeko 
eduskunnassa valmista ja mil-
loin tulee. Tavoitteena on, että 
vuoden 2021 alusta Kainuu olisi 
jälleen oma maakunta ja sote –
palvelut toimisivat maakunnan 
siipien suojassa. Sote- ja maa-
kuntauudistuksen olisi toivonut 
- yhä paisuvien sote -menojen ja 
niistä kunnille aiheutuvan lisälas-
kun näkökannalta – toteutuneen 
alkuperäisessä aikataulussaan jo 
vuoden 2020 alusta alkaen.

Ristijärven kunta on varautu-
nut uudistukseen - turvaamalla 
ja varmistamalla sote -palvelujen 
saatavuuden jatkossa - myymäl-
lä vanhan sisäilmaongelmaisen 

terveyskeskuksen Attendolle,          
joka on sitoutunut rakentamaan 
kuntaan uuden hoivatalon. Hoi-
vatalon suunnittelu on tehty ja 
rakennusluvat myönnetty. Tätä 
lukiessanne toivottavasti ”kuok-
ka” on jo pudonnut uudella 
hoivakotityömaalla kenttään ja 
perustusten teko alkanut ennen 
maan routiintumista. Samaan 
rakennukseen saamme myös 
uuden päiväkodin. Valmista 
pitäisi olla vuoden 2019 loppuun 
mennessä.

Yhtenä tavoitteena kunta-
kentällä on yhä laajenevien säh-
köisten palvelujen saattaminen 
tietoverkkoon kaikkien kansalais-
ten käytettäväksi lähivuosina. Jo 
nyt kunnan kotisivuilla voi muun 
muassa antaa palautetta toimin-
nasta ja lupapisteen kautta voi 
hakea rakennuslupaa. Palvelut 
siirtyvät pikku hiljaa verkkoon, 
mutta asiakaspalvelua ei voida 
siitäkään huolimatta yhteispal-
velupisteellä lakkauttaa. Tuleva 
digitalisaatio mahdollistaa pal-
velujen saavutettavuuden myös 
haja-asutusalueilla. Etäisyydet 
eivät merkitsekään enää niin pal-
joa, kun asioita voi hoitaa myös 
kotoa käsin sähköisesti. Tämä 
digitalisaatio asettaa kunnalle 
ja kunnan työntekijöille uusia 
haasteita. Työmäärä kasvaa ja 
osaamista sähköisten palvelujen 
pyörittämisessä tarvitaan lisää. 
Digitalisaatio ei suinkaan vähen-
nä työtä, vaan päinvastoin lisää 
sitä.

Kunnan elinvoimaisuuden 
näkökannalta on positiivista, 
että kuntaan on muuttanut vii-
meisen kahden vuoden aikana 88 
uutta asukasta, lapsiperheitäkin. 
Lähtömuutto on kuitenkin ollut 
lähes samaa luokkaa. Syntyvyys 
pitäisi saada kunnassa kasvuun. 
Lapsiperheiden hyvinvointiin on 
kunnassa kiinnitetty huomiota 
niin varhaiskasvatuksen kuin 
perusopetuksenkin resursseja 
lisäämällä vastaamaan kasvavia 
tarpeita.

Elinvoimaisuuden lisäämi-
seen on satsattu myös matkailun 
saralla. Ristijärven Pirtin alueen 
markkinointi ei ole vielä tuonut 
toivottua tulosta, mutta jatkuu 
edelleen. Saukkovaaran ja Pirtin 
alueiden kehittämiseen panos-
tamme jatkossakin, jotta nämä 
ainutlaatuiset paikat löytäisivät 
yrittäjänsä matkailutoimintojen 
pariin kunnassamme. Yrittäjiä ja 
investoijia me tarvitsemme, kos-
ka kunta ei voi olla yrittäjä eikä 
pankki.

Lämmin kiitos kaikille, jotka olet-
te ansiokkaasti työskennelleet 
ristijärveläisten hyväksi kulu-
neena vuotena.

Rauhallista Joulun aikaa ja 
Onnea Uudelle Vuodelle! 

Ristijärvellä 16.11.2018 
Petteri Seppänen
kunnanjohtaja

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2018

Ristijärven Martat ja neulonnan ystävät ovat osallistuneet 
Kajaanilaisen Leena Valtasen ideoimaan hyväntekeväisyys-
projektiin ”lämpöä vanhoille varpaille”. Projektin tavoittee-

na on kutoa villasukat Kainuun jokaisen kunnan Soten ja yksityis-
ten hoivakotien sekä kotihoidon asiakkaille vuoden 2018 aikana. 
Ristijärvellä projektin päävetäjinä ovat olleet Martat ja neulojien 
joukkoon on kuulunut lukuisia Ristijärveläisiä neulonnan ystäviä. 
Lankoja ovat lahjoittaneet yksityiset henkilöt ja yritykset. Lee-
na Valtanen idean äitinä suunnitteli itse sukkien mallin. Ohjeen 
mukaisesti sukkien tulee olla pehmeitä, helposti jalkaan puettavia. 
Projektiin kuuluvien sukkien tunnus on varren kuviointi, mutta 
kaikenlaiset villasukat on otettu mielellään vastaan.

Lämpöä vanhoille varpaille
– sukkaprojekti 2018

Ristijärven kotihoidon Seija Juntunen- Hutri, Tanja Kemp-
painen ja Leena Määttä ottivat vastaan n. 70 paria villasuk-
kia asiakkaille jaettavaksi. Mieluisan lähetyksen toi Sinikka 
Härkönen.

T. Ristijärven Martat ry
Esalantie 26

88400 Ristijärvi
044 2847180

timo.oikarinen
@suomi24.fi

RAUHALLISTA JOULUA!

Kunnaksentie 7
88400 RISTIJÄRVI
Puh. 040 4102628

olli.pietila(a)ollivilla.fi

RAUHALLISTA JOULUA!

Tmi Leena-mari Heikkinen

puh. 050 340 7367 
Aholantie 14, RISTIJÄRVI

- koulutettu hieroja / urheiluhieroja
- kalevalainen jäsenkorjaaja
- fysioterapeuttiopiskelija

Saimme Arvo Rautiaisen (Mikonkorpi) muistamiset 
käytettäväksi Ristijärven lasten ja nuorten liikuntahar-
rastuksen tukemiseen. Lämmin kiitos.
Ristijärven Pyry ry

RISTIJÄRVEN APTEEKKI 
SAUKONTIE 39 
88400 RISTIJÄRVI 

Avoinna: ma‐pe 9‐17 
Puh. 08‐681 139 

Rauhallista Joulua! 

Renne Karppisen 
luoman hahmon Höp-
pänätontun Jouluka-

lenteri Alfa TV:ssä 

joka päivä 
1.12.2018 alkaen

 klo 7:00, 8:30 ja 19:50.  

Kalenteria tekemässä oli 
ristijärveläisiä lapsia.


