
Muutama vuosi sitten Ristijärven 
kunta lopetti Ristijärvi tiedottaa 
-lehden julkaisemisen. Kunnan 
asukkaat, mökkiläiset ja matkai-
lijat ovat kuitenkin kaivanneet 
ajankohtaista tietoa Ristijärvestä 
ja sen tapahtumista.

Ristijärven kunnan olemassa-
olon edellytys on, että sen asuk-
kaat tuntevat kunnan omakseen 
ja käyttävät paikallisten yritysten 
palveluja. Ilman omaa identiteet-
tiä ja paikallishenkeä ei paikallista 
yhteisöä ole. Jos ristijärveläiset 

käyvät töissä Kajaanissa, tekevät 
ostoksensa Kajaanissa ja käyttä-
vät osan vapaa-ajastaankin Kajaa-
nissa, miten pitkään he säilyvät 
mieleltään ristijärveläisinä.

Paikallisen kotiseutuhengen 
vaaliminen ja säilyttäminen on 
huomattavasti helpompaa, kun 
alueen asukkailla on jokin vain 
heidän alueensa asioista kerto-
va säännöllisin väliajoin ilmes-
tyvä julkaisu. Tätä ei voi korvata 
satunnaisesti jaettavilla monis-
teilla. Monisteella voidaan kertoa 

ajankohtaisista tapahtumista, 
mutta enemmän kertovat artik-
kelit paikallisista ilmiöistä, hen-
kilöistä ja historiasta eivät silloin 
tule lukijoille kerrotuksi.

Laajemmalle alueelle jaettavi-
en lehtien sivuilla pienen kunnan 
asiat eivät yleensä saa sitä näky-
vyyttä, joka niillä paikallisesti tuli-
si olla. Ristijärveläisten yritysten 
paikallisille asukkaille tarkoite-
tut mainokset eivät myöskään 
tavoita riittävästi yrityksen asia-
kaskuntaa, jotta mainostaminen 

tuottaisi kannattavaa liiketoimin-
taa.

Ristijärvi-seura on osoittanut 
kansalaisrohkeutta ja tarttunut 
haasteeseen. Vuosikausia hil-
jaiseloa viettänyt yhdistys on 
aktivoinut toimintaansa ja otta-
nut vasuun lehden julkaisemi-
sesta. Ristijärven vakinaiset ja 
osa-aika-asukkaat saavat jälleen 
lukea paikallisten paikallisista 
asioista kirjoittamia juttua. Jul-
kaisussa ilmoittavat yritykset tie-
tävät, että heidän ilmoituksensa 

luetaan. Samalla ilmoittajat 
omalta osaltaan mahdollistavat 
lehden ilmestymisen jatkossakin. 
Kuntalaiset saavat tietoa oman 
alueensa palveluista ja osaavat 
käyttää niitä lähikaupungin pal-
velujen sijasta.

Toivon uudelle julkaisulle 
menestystä ja mahdollisimman 
pitkää ikää.

Seppo Rajala
Vs. kunnanjohtaja

Lauantaina 5.8.2017 juhlitaan 
Ristijärvellä maakunnan rikas-
ta ruoka- ja käsityöperinnettä. 
Katvelan ja keskuskoulun alu-
eelle keskittyvään tapahtumaan 
odotetaan yli 2000 kävijää.

Työpajoissa, paistetaan juus-
toleipää ja leivotaan rieskaa sekä 
karjalanpiirakoita sekä neuvo-
taan erilaisia perinteisiä käsitöi-
tä. Messuille saapuu huippukok-
ki Janne Pekkala. Hän tarjoaa 
kokkausnäytöksiä juustoleivästä ja 

valitsee tiiminsä kanssa työpajois-
sa yleisön valmistamista juustolei-
päherkuista suussa sulavimman.

Juustoleipäjuoksut ja voima-
naiskisa tuovat kilpailullista antia 
tapahtumaan. Rautavaaran nuo-
risosirkus, taikuri Tapio Salomaa, 
paikallinen Väliorit miesten tanssi-
ryhmä sekä Pihkaniskat-orkesteri 
viihdyttävät messuvieraita. Alu-
eella on runsas myyntitori.  Kai-
nuun Mobilistit ja Kajaanin Agility 
harrastajat esittäytyvät. 

Tapahtuman musiikilliseen 
antiin osallistuu messujen yhteis-
työkumppani Veisuuvestivaali. 
Kansainvälistä väriä tapahtu-
maan tuovat Veisuiden kutsuma 
petroskoilainen Dom  Kantele 
sekä Marttojen ystävät Kazarista 
mukanaan unkarilaisten nuorten 
kansantanssiryhmä. He esiintyvät 
myös sunnuntaina 6.8. ennen Soi-
le Isokosken konserttia.

Tämä pittää jokkaesen ite kok-
kea!

RiStaos
Kotiseutuhengen kohotusta

Ennennäkemättömät 
Juustoleipämessut

istijärvi eura
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Kaunis kirkkomme oli talviaikaan remontin vuoksi pois käytöstä. Pihakin oli varsin myllätyn näköinen. Nyt 
maalämpöjärjestelmä on toiminnassa kirkko käytössä. Pihatyöt ovat vielä kesken.
Seurakunta tiedottaa kirkon tilanteesta enemmän seuraavassa numerossa. (kuva Jouko Sievänen)

FYSIOTERAPEUTTI

Minna-Liisa Laakso
p. 050 414 2123

Kotiruokalounas ma–pe klo 11–13
Pitopalvelua, tilaukset 

puh: 0400 360581
Ruokalistat ym. tietoa; facebook: 

tmi.riikka.perhovaara
Saukontie 10 Ristijärvi
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Ristijärven Pyryn perinteinen 
Kunniakierros juostiin tänä vuon-
na Onnellisten ringillä Willa Wan-
han takametsässä , koska urhei-
lukenttä oli vielä lumen peittämä 
perjantaina 19.5. Koleasta sääs-
tä huolimatta paikalle oli kerty-
nyt 21 ringin kiertäjää, nuorin 
heistä 3-vuotias Lassi Väisänen 
ja vanhin 99-vuoden ikäinen 
Elma Kinnunen, joka osallistui 

Kunniakierroksen rollaattorisar-
jaan. Myös yleisöä oli paikalla 
kiitettävästi. Kirkonkylän kyläyh-
distys myi makkaraa ja mehua. 

Kunniakierroksen jälkeen vie-
tettiin Marttalassa Pyryn hiihto-
jaoston talkoolaisiltaa. Illan aluksi 
jaettiin seuratunnustuksia. Vuo-
den urheilijaksi nimettiin Milla 
Huusko, kannustinpalkinnon 
sai Kalle Kemppainen, vuoden 

toimijaksi valittiin Leila Karppi-
nen ja Ristijärven keskuskoulu 
sai kiitoksen yhteistyöstä seuran 
kanssa. Hiihtojaoston talkoo-
laiskannustuspalkinnon saivat 
Mauno ja Eila Heikkinen sekä 
Oiva ja Maire Oikarinen. Kimmo 
Väisänen kertoi Saukkovaaran 
hankkeista sekä hiihtokoulun 
toiminnasta, ja illan päätteeksi 
nautittiin Marttojen tarjoiluista.

Ristijärveläisten iloinen joukko 
osallistui aurinkoisena, mutta vii-
leänä lauantaina Raatteenmars-
sille, joka järjestettiin jo 20:nnen 
kerran. Seppo Tähkäpää on osal-
listunut marssille joka vuosi, 

mikä huomioitiinkin juhlamars-
sin avauksessa. Kävimme ensin 
Kainuun Rajavartioston komen-
tajan johdolla rajavyöhykkeellä 
valtakunnan rajalla asti, minkä 
jälkeen pääsimme varsinaiselle 

taipaleelle kohti Raatteen Port-
tia. Osa meistä polkaisimme tuon 
noin 18 km:n matkan pyörillä. 
Matkan varrella oli maittava her-
nekeittolounas ja perillä nautim-
me erinomaiset munkkikahvit! 

Kunniakierros Onnellisten ringillä

RAATTEENMARSSILLA 27.5.2017
Purolan perinteen Museon yhteydessä 

nyt myös Kirpputori. 
Avoinna sunnuntaisin klo 12–14 

11.6.2017 lähtien. 
Osoite Hyrynsalmentie 62 B, 

Pihlajavaara.

Katvelan kesänäyttelyn avajaiset 
26.6. klo 18.00
Avoinna 27.6. - 6.8. ti – pe 10 – 
18, la 12–16, su 12–18, ma sul-
jettu
la 5.8. klo 10–15, su 6.8. klo 11–15
Näyttelyni on kooste monien vuo-
sien harrastuksistani. En pidä töi-
täni taideteoksina, vaikka paljon 
intoa ja taitoakin ovat vaatineet. 
Mielestäni jokaisen on mahdol-
lista oppia kaikki, mitä ikinä itse 
haluaa!
Tavoitteenani näyttelyllä on 
kannustaa itse kutakin harras-
tajaa tuomaan esille töitään ja 

iloitsemaan saavutuksistaan. Ter-
vetuloa näyttelyyn!  
Anja Juntunen
SOTKAMON AJANKOHTAINEN 
STUDIO PYRYLÄSSÄ 28.6. KLO 
18.00 Veikko Huovisen novelleihin 
pohjautuva esitys jokaiselle, joka 
on joskus tarkkaillut asioita hie-
man laajemmasta näkökulmasta.
”Hirvittävä, luonnottoman synkkä 
huuto kiirii yli erämaajärven. Kuka 
huutaa sentään näinkin lujasti 
metsärantaisen Öllerijaurin taka-
na?”
Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 
vuotta. Samalla tulee kuluneeksi 

90 vuotta armoitetun suomalai-
suuden tarkkailijan, sotkamolai-
sen humoristin Veikko Huovisen 
syntymästä. Turkulainen Kulttuu-
riosuuskunta Karisma juhlistaa 
tätä kaksinkertaista merkkivuotta 
hulvattomalla teatteriesityksellä 
”Sotkamon ajankohtainen stu-
dio”, joka tuo näyttämölle Huovi-
sen hauskimmat, yllättävimmät ja 
puhuttelevimmat tarinat. 
Lippu 10 € Tervetuloa!
Järj. Ristijärven kunnan kulttuu-
ritoimi, Ristijärven kirkonkylän 
kyläyhdistys ja Ristijärven Eläke-
liiton paikallisosasto

Posliinin kukista kirjopeittoon

Talossa on järjestetty tilauksesta kokouksia, näyttely, juhlia ja 
tansseja. Syksyllä ehkä lisätään ohjelmistoon elokuvia ja 

karaokelaulajille omat tilaisuudet.
Tarjoilu n. 70:lle osallistujalle mahdollinen.

Käytössä äänentoistolaitteet, tietokone ja videotykki.
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Tiedustelut: 
Kirkonkylän kyläyhdistyksen pj Eila Repo puh. 044 594 85 68 ja 

sihteeri Pirjo Saarinen puh. 040 045 58 84. 
Meillä on myös facebook sivut

Kylätalo Pyrylästä on tullut vuo-
den aikana kokoontumispaikka 
useille ryhmille. MLL:n perhe-
kerho, lasten ja nuorten discot, 
eläkeyhdistyksen kerho ja bingo 
sekä omat peli-illat ovat joka 
kuukausi koonneet väkeä naut-
timaan yhdessäolosta. Näissä on 
ollut tekemisen meininki.
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Ristaos- lehti, Ristijärveläisen kotiseutuhengen äänenkannattaja.

Julkaisija: Ristijärvi Seura
Vastaava toimittaja: Minna-Liisa Laakso
Painos: 1300 kpl
Paino ja taitto: Paltamon Kirjapaino Ky 2017

29.6. Kesäpäivä Sotkamon Naa-
purivaaralla. Tied.ja ilmoittau-
tumiset  Leena Maija puh. 045 
3125143  17.6. mennessä. Lippu 
15 e. Matkan  hinta selvi-
ää myöhemmin lähtijämäärän 
mukaan. 

15.–16.7. Kesäjuhla Kaustisilla. 
Majoittuminen Hotelli Kivitipus-
sa. Hintaan 180 e sisältyy mat-
ka, majoitus, ruokailu ja osan-
ottomaksu. Ilm. Eila puh. 044 
5948568.

Heinäkuussa suunnitteilla ret-
ki Suomussalmelle Kupla esityk-
seen. Ilm. Irja puh. 044 3005118 

30.7. Tuntematon Sotilas 

Koljonvirran kesäteatteri Iisalmi. 
Varattu 20 paikkaa. Hinta n. 65 e 
sisältää lipun, matkan ja ruokai-
lun. Ilm. Eila puh. 044 5948568.

11.8. Tunnissa maapallon 
ympäri, tapahtuma urheiluken-
tällä. Tapahtumasta ilmoitellaan 
myöhemmin. 

27.8. Kansanlaulukirkko 
Kajaanissa. Hintaan 12 e sisältyy 
lounas ja juhla. Matkan hinta 
selviää myöhemmin lähtijämää-
rän mukaan. Ilm. Irja  puh. 044 
3005118. 

6.9. Piirin ruskaretki Hossaan. 
Ilm kesäkuun loppuun mennessä 
Irja puh. 044 3005118. 

Tulevia tapahtumia Ristijärvellä 2017
La 10.6. klo 11– Polokujuoksu Ristijärven Saukkovaaralla. 
Pe 23.6.2017  Juhannusaattona
klo 20 Hiisijarvi ry järjestää perinteisen kokon aattona Hiisijärven hiekoilla.
Jatko Hiisipirtillä: kahvibuffetti ja arpajaiset
klo 19 Ristijärven kirkonkylän Pappilanrannassa kokko. Lauletaan kesäisiä lauluja. 
Myynnissä makkaraa ym. Järj. Ristijärven seurakunta ja kirkonkylän kyläyhdistys.
Pe 4.–6.8. Veisuufestivaali – Konsertteja, yhteislaulu – ja veisuutilaisuuksia. 
Pe 4.8. klo 20 Yhteislauluilta - Ristijärven Katvelassa.
La 5.8. klo 10-18 Juustoleipämessut kirkonkylän alueella. järj. Ristijärven Martat.
Su 6.8. klo 10 Kirkko – Kansanlaulumessu.
La 9.9. klo 9 Saukonselkävaellus
Lisätietoja tapahtumista Kainuun Tapahtumakalenterista sekä www.ristijarvi.fi.

Ristijärvi 150 vuotta
KIRJOITUSKILPAILU AIHEESTA KOTISEUTUNI
Erityinen syy Kotiseutuni Ristijärvi –aiheisen kirjoituskilpailun järjestämiseksi on Ris-
tijärven kunnan 150-vuotisjuhla vuonna 2017, joka on myös Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlavuosi. Kilpailu on kaikille avoin. Merkitse nimesi tai nimimerkkisi sekä 
kirjoitukseen, että mukana tulevaan suljettuun kuoreen.  Kirjoita kuoren päälle nimi-
merkkisi ja sisään nimesi ja yhteystietosi.
Yksityiskohtaisemmat ohjeet:
1. Kirjoitusten tulee olla koneella kirjoitettuja tai sähköisessä muodossa.  
Muistitikku käy myös.  E-mail: kirjasto@ristijarvi.fi Myös sanelusta toisen kirjoittama 
teksti on OK
Viimeinen jättöpäivä on 30.6.2017.
Palautusosoite: Ristijärven kirjasto/kirjoituskilpailu Aholantie 25, 88400 RISTIJÄRVI.  
2. Maksimipituus noin kaksi A-4 arkkia, fontti 12, rivinväli 1½ 
3. Kaikki tyylilajit sallittuja
4. Raati: idean äiti Riitta-Liisa Oikarinen, Maritta Karjalainen, Tiinaliisa Portano, ja 
Lasse Lyytikäinen. Raadin jäsenet eivät voi osallistua kilpailuun.
5. Palkinnot: Kirjakaupan lahjakortteja
6. Kilpailun tulosten julkistaminen
LISÄTIETOJA saa Ristijärven kirjastosta 044 715 9324 tai Eineliisa Heikkiseltä 050 371 
5624

SENIOREIDEN LIIKUNTAKERHO torstaisin klo 9.30–10.30. Kerhon alussa tavataan 
koulun etupihalla. Kesän viimeinen kerhokerta on torstaina 22.6.2017. 
Kerho on maksuton ja järjestäjänä toimii Ristijärven vapaa-aika-
toimi/ Elisa Pääkkönen.
ASIOINTILIIKENNE 1.6.2017 – 13.8.2017 välisenä aikana 
Asiointiliikenne ajetaan seuraavilla reiteillä jokaisen viikon keski-
viikkona: 
Reitti 1: Hiisijärvi – Putkosjärvi – Pyhäntä – Kk 

Reitti 2: Mustavaraa – Koskenkylä – Kk 
Reitti 3: Katajasuo – Pihlajavaara – Kk 
Reitti 4: Peuravaara – Uva – Tolosenjoki – Kk 
Reitti 5: Kivikylä – Tuliharju – Kk 
Reitin ajaminen edellyttää vähintään kahden asiakkaan ilmoittautumista kuljetukseen 
lukuun ottamatta jäljempänä ilmoitettua poikkeusta. 
Asiointiliikenteen liikennöitsijät: 
Urho Mäkäräinen (puh. 0400 383 136) ja Esko Heikkinen (puh. 0400 388 069). 
Ilmoittautuminen kuljetukseen liikennöitsijöille edellisenä päivänä klo 15.00 men-
nessä. 
Aikataulu: lähtö reitin alkupäästä (esim. Hiisijärvi) klo 9.00 ja paluu klo 12.00, elleivät 
asiakkaat keskenään toisin sovi. Liikennöitsijä antaa ilmoittautumisen yhteydessä 
tiedon tarkasta ajoaikataulusta. 
Asiakas maksaa matkustamisesta vastaavaa matkaa vastaavan linja-autolipun hinnan 
/ suunta. 
Reitti ajetaan, vaikka kuljetukseen olisi ilmoittautunut vain yksi asiakas, jos asiak-
kaalla on asiointitarve Kirkonkylään. Jos asiointiliikenteessä on vain yksi matkustaja, 
peritään maksuna linja-autolipun hinnan lisäksi neljän euron suuruinen lisämaksu/
suunta. Lisämaksu koskee myös paluukuljetusta. 
Asiointiliikennettä koskevat tiedustelut: puh. 044-7159 309. 

Kunnantalo, Kirjasto ja Kyläkaivo 
Osoite: Aholantie 25, 88400 Ristijärvi. Puh.vaihde 08-6155 431*. E-mail.yhteispal-
velu@ristijarvi.fi 
Avoinna ma-pe 9.00-15.30. Kunnantalo suljettu ajalla 3.- 23.7.2017. Asiakaspalvelu 
(yhteispalvelutoiminnot) on suljettuna ajalla 10. - 23.7.2017. 
Sulkemisenkin aikana lomitushallinto toimii normaalisti ja tekniset palvelut vähin-
täänkin päivystysluontoisesti. 
Kirjasto avoinna ma 12-19, ti 12-17, ke 09-15, to 12-15, pe 12-16 
Kyläkaivo ma 09-19, ti 09-17, ke 09-15.30, to 09-15.30, pe 09-16 
Kirjasto ja Kyläkaivo ilta-aukioloa ei kesällä. 
Kunnantalon ollessa suljettu 10.-23.7. Kyläkaivo avoinna kirjaston aukioloaikoina. 
Puh.044 715 9324 kirjasto@ristijarvi.fi

RISTIJÄRVI TIEDOTTAA

RiStaos

Ristijärvi-Seuran toiminta on herä-
telty henkiin muutaman vuoden 
hiljaiselon jälkeen. Ristijärvi-Seura 
on perustettu v. 1959 tavoittee-
naan mm. kotiseutuhistorian 
vaaliminen ja tallentaminen, sekä 
Ristijärven kulttuuritoiminnan luo-
minen, kehittäminen ja tukeminen 
muiden paikallisten yhdistysten 
kanssa.

Ristijärvi-Seura omistaa kirkon 
vieressä sijaitsevan viljamakasiinin 
ja 50-luvun koululuokan esineistön 
sekä omistaa tai hallinnoi Katvelan 
Suojeluskunta- ja lottanäyttelyn 
esineistöä. Seuran puheenjohta-
jana toimii Minna-Liisa Laakso. 

Hallituksessa ovat Sirkka Kinnunen, 
Riikka Keränen, Olavi Oikarinen, 
Minna Savikko ja Markku Suutari, 
varahenkilöinä Jouni Kemppainen 
(Niemelä) ja Arto Tolonen (Mehtä), 
sihteerinä toimii Minna Pyykkönen.

Kuluvana vuonna Ristijärvi-Seu-
ra on ottanut vastuulleen entisen 
Ristijärvi Tiedottaa -lehden toi-
mittamisen. Juustoleipämessuilla 
olemme mukana esittelemässä 
Katvelan näyttelyitä ja viljamaka-
siinia. Syksyksi suunnittelemme 
kaikille avointa kotiseuturetkeä. 
Aikeena on myös järjestää eri 
kylillä tarinaperinteen keräämistä. 
Katvelan museoiden kehittäminen 

on tärkeä osa Ristijärvi-Seuran toi-
mintaa.

Mikäli olet kiinnostunut seu-
ramme toiminnasta ja halukas 
tukemaan sitä, liity jäseneksi!

Jäsenmaksu on 10,00 €/henkilö 
(ainaisjäsenmaksu 100,00 €, ja kan-
nattajajäsenmaksu 50,00 €)

Jäsenmaksu maksetaan seuran 
tilille:

FI53 5760 5120 0082 87
Maksun saaja: Ristijärvi-Seura 

Ry Katvela
Viesti maksun saajalle -osioon 

maksajan nimi sekä osoite tai 
sähköpostiosoite (jolloin voimme 
lähettää jäsenpostia) 

Ristijärvi-Seuran kuulumisia

ELÄKELIITON 
RISTIJÄRVEN YHDISTYS

150 VUOTTA

Ristijärven Vanhaintukisäätiö tarjoaa vuokralle 
asuntoja Ristijärven keskustasta:

1 kpl  2 h + k+sauna 56 m2 
2 kpl 1 h + kk 30,7 m2

5 kpl 1 h + kk 27,5 m2

Tiedustelut Sirpa Akkanen, puh. 0400 685 395


