
Uvan kylätalolle kokoontui 
kolmekymmentäpäinen 
kuulijajoukko torstai-iltana 
16.11. Maatalousyhtymä 
Maitovirta järjesti tilai-
suuden jossa asiantuntijat 
kertoivat biokaasun tuo-
tannosta ja kaasulaitoksen 
tekniikasta.

Karjataloudessa syntyvää 
lietelantaa voidaan hyödyntää 
merkittävällä tavalla energian-
tuotantoon. Kiintomädätys- 
tekniikan avulla lietteestä saa-
daan biokaasua joka voidaan 
hyödyntää lämpöenergiana ja 

generaattorin avulla myös säh-
könä. Nykytekniikalla voidaan 
kaasu myös puhdistaa ajoneuvo-
käyttöön, tarvitaan vain kaasulla 
kulkeva auto.

Maatila-kokoluokan biokaasu-
laitoksia on Suomessa vasta 15. 

”Halusimme varmistaa, että asia 
ei tule kyläläisille yllätyksenä, jos 
tänne rakennetaan ajanmukai-
nen biokaasulaitos” kertoo Mty 
Maitovirran isäntä Ville Kemp-
painen.

RiStaos
istijärvi eura

Me ihMiset suh-
taudumme muu-
toksiin monin eri 
tavoin. Toinen 

innostuu ja luo uutta, toinen 
ahdistuu ja käpertyy, monet vain 
kelluvat sujuvasti muutoksen aal-
lon mukana ja osa soutaa vimma-
tusti vasten tyrskyjä. 

Muutos ympärillämme on 
jatkuvaa. Itse vanhenemme ja 
lapsemme kasvavat. Kuntata-
solla virkamiehet vaihtuvat ja 
uudet opetussuunnitelmat etsi-
vät muotoaan. Kunnanhallitus 
ja valtuusto saavat jatkuvasti 
pohdittavakseen asioita, joihin 
pitäisi saada muutosta. Maakun-
tatasolla mieliä kiihdyttää mah-
dollinen uusi hallintomalli. Mitä 
tapahtuu sote-uudistukselle? 
Mihin katoavat kielteisen pää-
töksen saaneet turvapaikanhaki-
jat? Pitäisikö suvaita vai vihata? 
Ennen niin vakaassa Euroopassa 
velloo tyytymättömyys ja arvaa-
maton väkivalta. Maailman suu-
ret valtionpäämiehet vaihtuvat, 
mikä muuttuu? Olisiko tekoäly 
viisaampi?

On yksi, mikä ei muutu: his-
toria. Se, mikä on jo tapahtu-
nut. Omien kokemustemme 
tulkintojen kautta pystymme 

ymmärtämään toimintaamme ja 
asettumaan johonkin jatkumoon. 
Kaukaisempi historia rakentaa 
identiteettiämme, jonka kautta 
tunnemme olevamme sukumme 
jäseniä, ristijärveläisiä, kainuulai-
sia, suomalaisia tai jotain muuta 
meille merkityksellistä. Se, että 
kuulumme johonkin, auttaa mei-
tä selviytymään maailman myl-
lerryksessä ja muistuttaa myös 
yhteisöllisyyden voimasta.

Olen ollut onnekas saadessa-
ni työni kautta kohdata paljon 
ikäihmisiä, jotka ovat kertoneet 
omakohtaisia kokemuksia lap-
suudestaan, nuoruudestaan, 
vaikeasta sota-ajasta ja kuinka 
maailma onkaan muuttunut! 
Eikä ollenkaan huonompaan 
suuntaan. Yhteiskuntamme 
toimii aika moitteettomasti pal-
veluineen. Se, mitä entisajoista 
kaivataan, on juuri yhteisöllisyys: 
talkoohenki, yhteiset riennot isol-
la porukalla ja raskaiden töiden 
keventäminen huumorilla. 

Näin itsenäisyyspäivän lähes-
tyessä ajatukset kääntyvät väis-
tämättä maamme historian vuo-
siin, jotka muuttivat ihmisten 
arkista elämää ja loivat pohjan 
nykyiselle Suomelle. 1910-luvul-
la aktivistit halusivat palavasti 

muutosta yhteiskuntaan ja moni-
en vaiheiden kautta Suomesta 
tuli itsenäinen valtio. Se oli juh-
lan arvoista, mutta seurauksena 
oli epäjärjestys ja kansaa jakava 
sota. Meille läheisempi murros-
aika sijoittuu vuosiin 1939-1945. 
Aika, joka yhä puhuttaa ja vaikut-
taa vahvasti meihin. Sotahistoria 
kiinnostaa jo senkin vuoksi, että 
tapahtumien jäljet ovat vielä 
näkyvillä monin paikoin maas-
tossa, kirkkotarhojen sankari-
haudoilla ja keskuudessamme 
elävissä veteraaneissa. On tärke-
ää muistaa historiamme ja kun-
nioittaa heitä, jotka ovat tämän 
hyvinvoinnin ja kehityksen meille 
mahdollistaneet.

Tähän saamme mahdollisuu-
den maanantaina 4.12. klo 19, 
kun talkoolaisten sitomat kiitos-
seppeleet lasketaan sankarihau-
doille ja 5.12. kun koululaiset 
vievät sinne muistokynttilät. 
Itsenäisyyspäivänä 6.12. Suo-
men 100-vuotisjuhlallisuudet 
kokoavat kaikenikäiset kirkkoon 
ja Virtaalaan.

Iloitaan tulevasta yhdessä ja 
annetaan maailman muuttua! 
Kyllä me sen kestämme.

Minna-liisa laakso

ristijärveläinen Tuija Lappalainen aloitti
päiväkodilla laitosapulaisen työssä 18.9.2017
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Vain muutos on pysyvää

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
 ke 6.12.2017

RISTIJÄRVELLÄ

Klo 10.00  
juhlajumalanpalvelus kirkossa, jonka jälkeen 

kunniakäynti sankarihaudoilla, seppelten lasku. 
Klo 11.30  

juhlakahvit, Monitoimikeskus Virtaala
Klo 12.00

juhlaohjelma :

Piippolan vaari, Päiväkodin esitys
Koulun kuoro: Nostakaa lippu salkoon,

 On Suomi meidän maamme

itsenäisyyspäivän juhlapuhe, kunnanjohtaja Petteri Seppänen
Yhteislaulu, Sininen ja valkoinen

entten, tentten, leikitellen, Esiluokka
Metsämökki, 1.luokka

Piirileikki – potpuri, 2.luokka
ristijärvi räppi

Yhteislaulu, Synnyinmaan laulu

valoa pirttiin – hölmöläistarinoita, 5. -6. -luokka
suutari-räätäli, 3. -4. –luokka

suomalaisia sananlaskuja, 9.luokka

Yhteislaulu, Arvon mekin ansaitsemme

sotavuodet 8. luokka
suomalaisuus halki vuosikymmenten 1920 – 2010, 7. luokka

Kaunis kotimaani -valokuvauskilpailun voittajien julkistaminen

Yhteislaulu, Maamme 

Tervetuloa Itsenäisyyspäivän tapahtumiin!

Ristijärven kunta ja Ristijärven seurakunta
Ristijärven koululaitos 120 vuotta ja Päiväkoti 40 vuotta.

Ma 4.12.2017 klo 19 kaikkien Ristijärven sankarivainajien haudoille 
lasketaan kiitosseppele. Kaikki ovat tervetulleita mukaan.

ti 5.12.2017 klo 9.40, koululaisten kynttiläkulkue sankarihaudoille 
lähtee koululta, kynttilät lasketaan seppelrenkaaseen.

 

 150 v

Toni Taavitsainen Envitec-poliksesta, Tatu Turunen Kainuun ELY-keskuk-
sesta ja Esko Vinkki Demecalta , kertoivat mm hajuhaittojen häviämi-
sestä ja lietelannan lannoitusvaikutuksen muutoksista.

Biokaasutietoa 
Uvalla

tarvitseMMe talKooväKeä 
sauKKovaaralle rinnehoMMiin. 
Hommat oppii jokainen. 
Kysy ja ilmoittaudu: Pirjo Saarinen 
p. 0400 455884 tai pirjo.saarinen@pp7.inet.fi tai 
saukko2014@gmail.com

ristijärvi-seuran 
sääntömääräinen 

sYYsKoKous
sunnuntaina 3.12. 2017

 klo 19.00 Katvelassa.
Kahvitarjoilu. tervetuloa!



RiStaos2

ristijärven vuoden yrittäjäksi 
valittiin Mustavaarassa toimi-
va kellojen maahantuontiyritys 
Matin Kulta Oy. Yrityksen juuret 
ulottuvat 1960-luvun alkuun, 
jolloin liike toimi kello- ja koru-
liikkeenä aina 1990-luvun taittee-
seen asti. Sen jälkeen yritys siirtyi 
kellojen ja kellonosien maahan-
tuontiin pääosin Saksasta. Itse 
tulin ensin työntekijäksi vuonna 
2003 ja vuonna 2008 edellisen 
omistajan eläköityessä ostin yri-
tyksen, kertoo yrittäjä Esa-Pekka 
Taskinen. Pitkistä juurista kertoo 
yrityksen nimikin, ehkäpä aputoi-
minimi Suomen Kellotukku kuvaa 
yrityksen tämänhetkistä toimin-
taa paremmin.

Mustavaara on ollut yrityksen 
kotipaikka viimeiset 2,5 vuotta. 
Yrityksen sijainnilla ei ole suurta 

merkitystä, jos tuotteet ovat kiin-
nostavia ja yrittäjän asenne on 
oikea. Päätuotteitamme ovat täl-
lä hetkellä seinäkellojen koneistot 
ja suurelle yleisölle ovat tuttuja 
esimerkiksi käkikellot. Viimeis-
ten kymmenen vuoden aikana 
toiminta on siirtynyt verkkoon 
ja näin kelloja liikelahjoiksi jalos-
tavat yritykset saavat tarvittavat 
tuotteet nopeasti käyttöönsä. 
Kun asiakaskunta on rakentunut, 
on helppo toimittaa tavaraa kaik-
kialle Suomeen ja ulkomaille.

Alun perin Lappeenrannasta 
kotoisin oleva Esa-Pekka Taskinen 
on koulutukseltaan kauppatie-
teiden maisteri. -Olen opiskellut 
työn ohessa kaksi korkeakoulu-
tutkintoa ja olen aina ollut muka-
na useissa luottamustoimissa. 
Paljon saa aikaan, kun vaan käärii 

hihat. Taskinen on myös taitava 
pianisti ja kirkkourkujen soittaja. 
Joulun alla on jälleen muutamia 
soittokeikkoja, ne ovat todella 
mukavaa vaihtelua kiireiselle 
yrittäjälle.

-Omia tavoitteitani ovat kou-
lutus ja kehitys. Se, ettei juurru-
ta paikoillensa vaan mennään 
rohkeasti omia tavoitteita kohti. 
Ristijärven uudelta kunnanjohta-
jalta toivon napakkaa otetta myös 
yrittäjien asioihin sekä yhteistyö-
tä kunnan ja yritysten välille Ris-
tijärven elinvoimaisuuden paran-
tamiseksi. Omien kokemustensa 
perusteella Esa-Pekka Taskinen 
kannustaa kainuulaisia yrittäjiksi 
rohkeasti ja ennakkoluulottomas-
ti, myös pienellä paikkakunnalla 
voi toimia.

Mistä sinut tunnetaan?

Minut tunnetaan kulttuuritoi-
mijana monista eri yhteyksistä. 
Olen monipuolinen muusikko, 
joka konsertoi aktiivisesti viu-
lutaiteilijana Suomessa ja ulko-
mailla.

Olen toiminut aktiivisesti Kai-
nuun kulttuurielämän vaikutta-
jana, toimien Kainuu-Kvartetti 
Yhdistys ry:n ja Kajaanin musii-
kin ystävät ry:n puheenjohta-
jana. Sain Kajaanin kaupungin 
kulttuuripalkinnon v. 2012 ja 
Elias Lönnrot -seuran Kainuun 
kulttuurin tunnustuspalkinto 
2014. Toimin myös aktiivisesti 
kainuulaisten nuorten hyväksi 
Kainuun musiikkiopiston viu-
lunsoiton lehtorina sekä Kau-
kametsän Kamariorkesterin 
konserttimestarina ja orkeste-
rin taiteellisena johtajana. Olen 
toiminut Kajaanissa Barokki Soi 
-festivaalin taiteilijana ja taiteel-
lisena johtajana kuusi vuotta.

Toimin myös aktiivisesti kevy-
en musiikin parissa mm. Minna 
& Eiliset -yhtyeen laulajana ja 
viulistina. Olen Suomen Kult-
tuurirahaston Kannatusyhdis-
tyksen jäsen vuodesta 2016.

Millaisia yhteyksiä sinulla 
on ristijärvelle?

Ristijärvi on minulle rakas paikka. 
Minulla oli vuosia mökki Uvan lähellä 
Poikkijärven rannalla. Se oli todella hur-
maava paikka ja sieltä jäi mieleen moni 

asia, ihania ihmisiä ja erityisesti Aira ja 
Hilja Jokelainen. Suureksi ilokseni sain-
kin kuulla, että Hilja on valittu vastikään 
vuoden Ämmäksi. Lämpimät onnittelut 
hänelle! Tämän mökkeilyn myötä sain 
tilaisuuden olla soittamassa kansanmu-
siikkia Karppalan myllytapahtumassa. 
Sävelsin tapahtumaan kappaleen, jonka 
kantaesitin paikan päällä.

Olen myös antanut barokkikonser-
tin hollantilaisella barokkiyhtyeelläni 

Brahe-Ensemble seurakuntatalolla 
sekä esiintynyt Kainuu-Kvartetilla Vei-
suuVestivaalilla.
Millaisena tapahtumana näet 

veisuuvestivaalin ja miten 
haluat sitä kehittää?

VeisuuVestivaalin näen hyvin 
potentiaalisena tapahtumana, 
jolla on jo vahvat perinteet.

Vuosia jatkunut festivaali ker-
too suuresta sinnikkyydestä pie-
nessä kunnassa ja rakkaudesta 

Vuoden yrittäjällä monta rautaa tulessa

Kuva: Martti Huusko/Huzza

Minna Tuhkala Veisuuvestivaalin 
taiteelliseksi johtajaksi

 Kuva: Pekka Agarth

kulttuuriin ja omaan kylään, jota 
on haluttu rikastuttaa tällä tapah-
tumalla.

On hyvin arvokasta, että on 
ihmisiä puuhaamassa vapaaeh-
toisesti tapahtuman ympärillä, 
sitä rakentamassa. On tuotu 
paikallinen osaaminen näkyviin 
myös Juustoleipätapahtumalla 
samaan aikaan.

VeisuuVestivaali on antanut 
jo monia hienoja konsertteja ja 
tapahtumia kuulijoille.

Minä puolestani olen intoa, 
ideoita ja tarmoa tulvillaan 
festivaalia kohtaan. Koen suur-
ta kiitollisuutta siitä, että puo-
leeni on langennut tällainen 
kunnia ja minua on pyydetty 
VeisuuVestivaalin taiteellisek-
si johtajaksi.

Olen tutustunut paikan 
päällä Ristijärvellä konserttei-
hin käytettäviin tiloihin ja olen 
ihan mykistynyt. Esim. Katvela 

on paikkana aivan upea, akus-
tiikaltaan loistava luomaan 
lämminhenkisiä konsertteja, 
tuomaan yleisön ja taiteilijat 
lähelle toisiaan. VeisuuVesti-
vaali on siinä ainutlaatuinen 
tapahtuma, että se kattaa ohjel-
mistollaan niin laajan repertu-
aarin. Haluan tuoda Ristijärvelle 
mahdollisimman korkeatasois-
ta ja hienoa ohjelmistoa sekä 
yhdistää paikallisia ja kansain-
välisiä taiteilijoita samaan fes-
tivaaliin. Ohjelmistona hen-
gellistä, barokkia, klassista ja 
kevyttä. Vähän kaikkea kaikille. 
Toki itse toimin myös festivaalin 
taiteilijana, jonka kautta haluan 
antaa myös Ristijärvelle täyden 
panokseni.

JOULUMYYJÄISET 
Monitoimikeskus Virtaalassa

la 16.12.2017 klo 11-14.

Joulupukki vierailee 
tapahtumassa ja 
jakaa karkkeja 

muorin kanssa klo 12-13. 

Myynnissä mm. leivonnaisia, laa-
tikoita, käsitöitä,  8.-luokkalaisten 

torttukahvio,  arpajaisia.  

Virtaalan joulupadasta myynnissä 
riisipuuroa ja soppaa.   

Tervetuloa jouluostoksille!
Pöytävaraukset 

Virtaalaan, 
puh. 044 2571 857.  
Järj. Virtaala ja 

kunta
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sunnuntaina 19.11. Ris-
tijärven Metsästysseura juhli 
70-vuotista erätaivaltaan. Seuran 
historiikin mukaan se perustet-
tiin valvomaan metsästyslakien 
noudattamista ja edistämään 
riistaeläinten lisääntymistä. 
Onpa alkuperäisissä säännöissä 
maininta ”edistää petoeläinten 
ja –lintujen hävittämistä”. 

Nykyään seurassa on 300 mak-
savaa jäsentä. Hirviporukkaan 
kuuluu vuosittain 50-60 met-
sästäjää. Hirvenmetsästykselle 
vuokrattuja maa-alueita seuralla 
on 17 000 ha. Suurin osa näistä 
on yksityisten omistajien maita.

Ampumarata- ja koiraharras-
tus on nykyisin olennainen osa 
seuran toimintaa. Metsästysseu-
ra on Ristijärvellä myös merkittävä 
talkoiden vastuunkantaja. Seuran 
jäsenistöä osallistuu mm. liiken-
teenohjaukseen hiihtokisoissa, 
suopotkupalloturnauksessa 

ja Juustoleipämessuilla. Seura 
tekee paljon yhteistyötä Risti-
järven Marttojen kanssa. Juhla-
vuonna Riistanhoitoyhdistys 
muisti hopeisella ansiomerkillä 
Risto Karjalaista ja Jorma Här-
köstä. Pronssisen ansiomerkin 

saivat Arto Tolonen (Jotos), Veijo 
Oikarinen, Markku Tolonen, Harri 
Heikkinen, Onni Klemetti, Hannu 
Karjalainen, Kari Tolonen, Matti 
Pyykkönen, Jaakko Keränen ja 
Veikko Savikko.

 

suoMen sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlapäivää 29.9.2017 
muistettiin laskemalla havuseppele sankarihaudoille. Kaikki Ristijärven 
koululaiset olivat tilaisuudessa paikalla. Lippuvartiossa Suomen lipulla 
olivat koululaiset Niko Heikura, Mikael Karhu ja Laura Liljeblad. Sotave-
teraaniyhdistyksen lippua kantoi Martti Romppainen airuinaan Hannu 
Liljeblad ja Teuvo Väisänen. Seppeleen laskivat Ristijärven Sotavete-
raanit ry: n puheenjohtaja Seppo Tähkäpää ja veteraani Onni Keränen. 
Puheen piti tilaisuudessa koululainen Sanni Karjalainen.

eloKuussa ristijärven Juustoleipämessuilla oli erilaisia käsityö-
pajoja mm. räsymaton kutominen. Messuvierailla oli mahdollisuus 
kutoa omat raidat mattoon. Messujen jälkeen Ristijärven yläkoululaiset 
saivat kutoa omat raidat ja tutustua maton kutomiseen.
Nyt matto on nähtävänä kirjastossa.

SINIVALKOINEN 
SUOMI-100 RÄSYMATTO

Juhlissa hirvikeitto ja täytekakku maistui After Hunt –tunnelmissa.

Ristijärven metsästysseura 70-vuotta

renne KarPPinen eli Höppä-
nätonttu on nauhoittanut viime 
kevään aikana Ristijärven Kes-
kuskoulun tyttöjen kanssa use-
ampia joululauluja, joita hän on 
säveltänyt ja sanoittanut tekeillä 
olevaan Höppänätontun joulu-
kalenteriin. Palkinnoksi hienosti 
menneistä nauhoituksista tytöt 
saivat kutsun Leville Tonttulaan 
joulukalenterin kuvauksiin.

Matka alkoi 17.11. perjan-
taiaamuna, jolloin Mäkäräisen 
Urhon kuskaama linja-auto suun-
tasi kulkunsa kohti Leviä. Jännitys 
oli suorastaan käsin kosketelta-
vissa pakkautuessamme autoon.

Matkan aikana teimme pika-
pyrähdyksen Pudasjärvellä sekä 
hieman pidemmän tauon Rova-
niemellä Napapiirillä, jossa saim-
me silmät pyöreinä ihmetellä 
Napapiirin rakennuksia ja joulu-
pukin pajoja.

Perille Leville Hulluun Poroon 
saavuttiin iltapäivällä. Majoi-
tusasiat hoidettiin ensin, jonka 
jälkeen siirryimme Tonttulaan, 
missä meidät otettiin vastaan 
kuin kuninkaalliset punaisen 
maton kera.

Ruokailun jälkeen pääsim-
me katsomaan yhdessä muiden 
kutsuvieraiden kanssa Höppänä-
tontun joulukalenterin kaikki 24 
jaksoa. Tilaisuuden alussa tytöt 
lauloivat Renne Karppisen kans-
sa Unelmat toteutuu -kappaleen, 
joka on yksi joulukalenterissa 
kuultavista lauluista.

Lauantaina syötiin runsas 
aamupala hotelli Hullun Poron 
Taivas -ravintolassa, käytiin tutus-
tumassa Levin kauppoihin ja sit-
ten siirryimme taas Tonttulaan, 
jossa kuvattiin Hymynaamajump-
pa sekä muitakin joukkokuvauk-
sia joulukalenteriin. Päivän yllätys 

oli kun Remu Aaltonen saapui 
mukaan kuvauksiin.

Reissu Leville on ollut elämyksiä 
täynnä! Kiitos matkan mahdol-
listaneille:
Ristijärven kunta, S-Market Risti-
järvi,  Renne Karppinen ja Päivikki 
Palosaari/ Hullu Poro ja Tonttula, 
Elves Hideaway, Taivaantulet

 Kiittäen tonttutytöt ja huoltajat!

Höppänätontun tytöt Levillä

PäiväKodin laPset tutustumiskäynnillä kyläyhdistyksen upouu-
della grillikodalla Pyrylässä.
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Ristijärven uusi 
kunnanjohtaja varatuomari 

Petteri Seppänen

Puolankalainen Petteri Seppänen valittiin yksi-
mielisesti Ristijärven kunnan uudeksi kunnan-
johtajaksi 15. hakijan joukosta.  

Olen syntyjäni Suomussalmen Ahjolasta, maatalon 
poikia. Ikää on 51 vuotta. Peruskouluni kävin Suomus-
salmella ja rakennusalan ammattikoulun Kajaanissa. 
Varusmiespalvelukseni jälkeen aloitin työt rajavarti-
jana Kainuun rajavartiostossa Suomussalmella. Opis-
toupseeriksi valmistuin päällystöopistosta vuonna 
1992. 

Tie vei opistoupseerina Kuhmon Vartiuksen raja-
vartioaseman kautta esikuntaan Kajaaniin, jossa 
työskentelin viimeiset kymmenen vuotta ennen siir-
tymistä rikostorjunnan opettajan tehtäviin Raja- ja 
merivartiokoululle Imatralle. Työuraa Rajavartiolai-
toksen palveluksessa eri tehtävissä ehti kertyä kolme 
vuosikymmentä. Työni ohessa opiskelin ja valmistuin 
vuonna 2004 lakimieheksi Lapin Yliopistosta. Aus-
kultoinnin suoritin vuonna 2006 nykyisessä Kainuun 
käräjäoikeudessa.

Kunnallisala ja yhteiskunnalliset asiat ovat aina kiin-
nostaneet minua. 

Edellisellä valtuustokaudella olin mukana nykyisen 
kotikuntani Puolangan kunnanvaltuustossa valtuuston 
puheenjohtajana. Tästä kokemuksesta jäi vahva tunne 
ja halu hakeutua töihin kunnallisalalle. Ajankohta oli 
nyt otollinen uuteen tehtävään ja uusiin haasteisiin.

Perheeseeni kuuluu vaimo Eija ja kolme aikuista 
lasta. Harrastan luonnossa liikkumista ja metsästys-
tä. Kunnostani pidän huolta lentopalloa pelaamalla ja 
hiihto- ja juoksulenkeillä.

Aloitin uuteen tehtävään perehtymisen kokeneen 
vs. kunnanjohtaja Seppo Rajalan ja muiden kunnan vir-
ka- ja luottamushenkilöiden opastamana 1.12.2017.

Toivotan kaikille kuntalaisille hyvää Suomen itsenäi-
syyden 100 –vuotisjuhlavuotta ja Ristijärven kunnan 
150 –vuotisjuhlavuotta!

    Petteri seppänen
    kunnanjohtaja

 

TIEDOTTAA, joulukuu 2017

 

Juhlapuheen piti Ristijärven kunnan entinen kunnanjohtaja Reijo Fredriksson.

Sata suoritusta-kuntokortti

Ristijärven kunta järjesti Suomi 100 suoritusta -kuntokortti tem-
pauksen. Kuntokortti oli tarkoitettu kaikenikäisille ja kuntoisille 
ristijärveläisille. Kuntokorttiin tuli kerätä 100 liikuntasuoritusta 
tammikuun ja elokuun välisenä aikana. Kuntokortteja palau-
tettiin 50 kappaletta ja kaikkien kuntokorttien palauttaneiden 
kesken arvottiin liikunnallisia palkintoja.

Pääpalkinnon Polar Loop 2 aktiivisuusmittarin voitti Eila 
Heikkinen, polkupyörän matka- ja nopeusmittarin Juha Kemp-
painen ja askelmittarin Minna Pyykkönen. Onnea voittajille!

Ristijärven kunnan 150-vuotista taivalta on juhlistettu vuoden mittaan monin erilaisin 
tapahtumin, alkaen juhlavuoden hienolla, näyttävällä Uuden Vuoden ilotulituksella.

Pääjuhlaa vietettiin Monitoimikeskus Virtaalassa 23.9.2017.

Ristijärven kunta kiittää kaikkia kunnan 150-vuotisjuhlatiliä muistaneita sekä kaikkia niitä 
ihmisiä ja tahoja, jotka osallistumisellaan olivat tekemässä kuntajuhlastamme mukavan ja 

positiivisen kokemuksen! 

Juhlavuoden kuvia on nähtävillä ensi vuonna kunnan uusilla nettisivuilla.

Ristijärven kunnan 150-vuotisjuhla

Kultainen ansioMerKKi 30 
vuoden PalveluKsesta:

Maatalouslomittaja anja aho-
niemi, ravitsemistyöntekijä 
anneli heikkinen, maatalouslo-
mittaja Merja heikkinen, maa-
talouslomittaja riitta heikkinen, 
talonmies Pentti heikura, hallin-
topäällikkö terttu härkönen, 
kirjasto-kulttuurisihteeri Maritta 
Karjalainen, korjausmies Markku 
Kemppainen, lomituspäällikkö 
Merja Kemppainen, päiväkodin 
laitosapulainen Kaisa Kurkinen, 
palvelusihteeri lea lukkari, 
maatalouslomittaja jouni Moi-
lanen, koulunkäynninohjaaja 
erja Mähönen, kunnanjohtaja 
raija Potila, maatalouslomittaja 

timo Pulkkinen, maatalouslo-
mittaja Marketta Pyykkönen, 
luokanopettaja Minna Pyykkö-
nen, lastenhoitaja anna siivik-
ko, maatalouslomittaja voitto 
suonttajärvi, johtava lomittaja 
Pasi torvinen, maatalouslomit-
taja erkki valjus.

hoPeinen ansioMerKKi 20 
vuoden PalveluKsesta:

Maatalouslomittaja virpi Byman, 
maatalouslomittaja eeva hiltu-
nen, maatalouslomittaja juha 
heikkinen, maatalouslomittaja 
sirkka junkkari, maatalouslo-
mittaja jarmo Kaartinen, maa-
talouslomittaja Marko Karvo-
nen, maatalouslomittaja ilkka 

Kemppainen, maatalouslomit-
taja jouni Kemppainen, maata-
louslomittaja Pertti Kemppai-
nen, maatalouslomittaja Päivi 
Kemppainen, maatalouslomitta-
ja seija Kinnunen, kiinteistömies 
juha Kurkinen, maatalouslomit-
taja risto Mikkonen, maatalous-
lomittaja taisto Koistinen, maa-
talouslomittaja Pekka leinonen, 
korjausmies jorma Mikkonen, 
maatalouslomittaja hannu Moi-
lanen, maatalouslomittaja tarja 
Moilanen, rehtori-sivistyspääl-
likkö tiinaliisa Portano, maata-
louslomittaja erja Pyykkönen, 
maatalouslomittaja arto seppä-
nen, maatalouslomittaja Mikko 
seppänen, perhepäivähoitaja 
jaana tolonen.

Ristijärven kunta muisti juhlassa pitkäaikaisia kunnan 
viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Elokuussa voimaan tullut uusi Varhaiskas-
vatussuunnitelma, on otettu käyttöön myös 
Ristijärven varhaiskasvatuksessa. Uusi Vasu 
kannustaa toiminnallisiin sekä luovuutta ja 
osallisuutta edistäviin työtapoihin. Tällai-
sia ovat esimerkiksi lasten omaehtoinen ja 

ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen sekä 
taiteellinen kokeminen ja ilmaisu. Myös tie-
to- ja viestintäteknologia on yksi työtavoista 
jo alle kouluikäisillä lapsilla. Monipuoliset 
työtavat ovat sekä oppimisen väline että 
opettelun kohde.

Varhaiskasvatuksen uudet tuulet
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Vuoden 2017 kuntalainen

Ristijärven kunnan 150-vuotisjuhlassa julkistettiin vuo-
den kuntalainen.Kuntalaisten esitysten perusteella kun-
nan tapahtumatoimikunta valitsi Vuoden 2017 kuntalai-
seksi Pirjo Saarisen.

Perusteluina Saarisen valinnalle esitettiin mm. seu-
raavaa: Aktiivinen vapaaehtoistoimija ja vastuunkanta-
ja, monessa mukana. Tarmokas, touhukas, aikaansaava, 
ottaa toiset huomioon. Saa talkooväkeä mukaan touhui-
hin. Kirkonkylän kyläyhdistyksen sihteeri. Huoltaa Pyry-
lää. Ohjaa nuoria ja eläkeläisiä liikunnan pariin, vetää 
piirejä. Kaikenikäiset huomioiva. Iloinen ja reipas. 

Paljon onnea Pirjolle valinnan johdosta!

  

TIEDOTTAA, joulukuu 2017 Virtaalan aukiolot 2.12.2017 - 8.1.2018   

la 2.12. Allas avoinna 11:00 – 14:00, omatoimiuimarit (OT) 
su 3. - ma 4.12. Suljettu 
ti 5.12. Avoinna normaalisti, kansalaisopiston saliryhmät peruttu 
ke 6.12.  Itsenäisyyspäivän juhla 
to 7. – pe 8.12.Avoinna normaalisti, kansalaisopiston ryhmät normaalisti 
la 9.12. Allas avoinna 11:00 – 14:00,  OT     su 10. - ma 11.12. Suljettu 
ti 12.12. Allas avoinna 9:00 – 12:00 ja 14:00 – 16:00 OT 
                Allasjumppa video veteraanit 12:00, Allasjumppa video sydänpiiri 13:00 
ke 13.12. Allas avoinna 12:00 – 16:00 OT;  Allasjumppa video 16:00 
to 14.12. Allas avoinna 14:00 – 19:00 OT 
pe 15.12. Allas avoinna 13:00 – 15:00 ja 17:15 – 19:00 OT 
                  Allasjumppa video 15:00 (vesi alemmalla), Tehovesijumppa video 16:15 
la 16.12. Allas avoinna 11:00 – 14:00 OT   su 17. – ma 18.12. Suljettu 
ti 19.12. Allas avoinna 9:00 - 12:00 ja 14:00 – 16:00 OT 
                Allasjumppa video veteraanit 12:00, Allasjumppa video sydänpiiri 13:00 
ke 20.12. Allas avoinna 12:00 – 16:00 OT;  Allasjumppa video 16:00 
to 21.12. Allas avoinna 14:00 – 19:00 OT 
pe 22.12. Allas avoinna 13:00 – 15:00 ja 17:15 – 19:00 OT 
                  Allasjumppa video 15:00 (vesi alemmalla), Tehovesijumppa video 16:15 
la 23.12. Allas avoinna 11:00 – 14:00 OT 
su 24. – ti 26.12. Suljettu Hyvää Joulua kaikille! 
ke 27.12. Allas avoinna 12:00 - 16:00 OT; Allasjumppa video 16:00 
to 28.12. Allas avoinna 14:00 – 19:00 OT 
pe 29.12. Allas avoinna 13:00 – 15:00 ja 17:15 – 19:00 OT 
                 Allasjumppa video 15:00 (vesi alemmalla), Tehovesijumppa video 16:15 
la 30.12. Allas avoinna 11:00 – 14:00     su 31.12. – ma 1.1. Suljettu Hyvää Uutta Vuotta! 
ti 2.1.      Allas avoinna 9:00 – 12:00 ja 14:00 – 16:00 OT 
                Allasjumppa video veteraanit 12:00, Allasjumppa video sydänpiiri 13:00 
ke 3.1.  Allas avoinna 12:00 – 16:00 OT, Allasjumppa video 16:00 
to 4.1    Allas avoinna 14:00 – 19:00 OT 
pe 5.1.     Allas avoinna 13:00 – 15:00 ja 17:15 – 19:00 OT 
                Allasjumppa video 15:00 (vesi alemmalla), Tehovesijumppa video 16:15 
la 6.1.- ma 8.1. Suljettu 
ti 9.1.   Kansalaisopiston ryhmät alkavat, palaamme normaaleihin aikatauluihin 

Liikuntasaliin ja kuntosalille pääset kulkulätkällä milloin vain. Omatoimiuimareille pyöritämme 
videojumppaa pyydettäessä. 
Monitoimikeskus Virtaala Koulutie 4, 88400 Ristijärvi virtaala@virtaala.fi p. 0442571857 

Tervetuloa virkistymään Virtaalassa!   Laita talteen 

Ristijärven kunta järjesti kaikille 
avoimen kirjoituskilpailun 

aiheesta Kotiseutuni kunnan 
150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

 
Kilpakirjoituksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 10 kpl 
yhdeksältä kirjoittajalta. Kunniamaininnan ansiokkaasta pai-
kallistuntemuksesta ja aiheen lämminhenkisestä käsittelystä 
sai kajaanilainen ”Mustikkasormi” Tarja-Leena Kinnunen teks-
tistään Lapsuuden kotiseutuni.

Toisen kunniamaininnan sai Kokkolassa asuva Jaakko 
Kemppainen, jonka Rantokuusessa paikkakunnan, luonnon 
ja ihmisten elinkaarta kuvataan kuusen historian kautta.

Parhaaksi raati arvioi ”Vallattoman utopistin” Pentti Parta-
sen tekstin Kotiseutuni Ristijärvi. Tarinassa on vahva draaman 
kaari ja lopussa yllätys. Kieli on elävää, mielikuvituksekasta, 
humorististakin, ja Kainuun murteen käyttö elävöittää koko-
naisuutta. Lisäksi kirjoittajalla on yksityiskohtainen Ristijärven 
paikallistuntemus. Vantaalla asuva Partanen on viettänyt lap-
suutensa ja osan nuoruuttaan Ristijärvellä. Valitut palkittiin 
kirjakaupan lahjakortein ja kunniakirjoin. 

Kirjastossa on luettavana antologia kilpailuun lähetetyistä 
teksteistä.  
raati kiittää kaikkia osallistuneita!

 

Kiitos!
Veneen saa kulkemaan yksinkin soutaen, 
laiva tarvitsee liikkumiseen taitavan miehistön. 
Pirjo

Keskuskoulun 
oppilaiden  
”Kaunis kotimaani” 
-valokuvaus-
kilpailun satoa 
Kyläkaivolla 
joulukuun ajan.

Kunnan palveluksessa loppuun 
neljäkymmentä vuotta työsken-
nellyt päiväkodin  laitosapulai-
nen Kaisa Kurkinen jäi eläkkeelle 
elokuussa 2017. Kiitämme Kaisaa 
suurenmoisesta  työstä lasten, 
nuorten ja kuntalaisten hyväksi 
sekä toivotamme antoisia eläke-
päiviä!
ristijärven kunta sekä  
Päivähoidon entiset ja nykyiset 
työntekijät

   

Tänäkin vuonna kunnan kulttuu-
ritoimi ja Ristijärven kulttuurita-
pahtuma ry nimesivät yhdessä 
Vuoden Ämmän ja Pikkuämmän. 
Tavan mukaan Ristijärvelle 
ensimmäisenä syntynyt tyttö,  kir-
konkylässä vanhempineen asuva 
Emilia Pyykkönen, on Pikkuäm-
mä. Heinäkuussa syntynyt Emilia 
otti kunniakirjan ja kukat tyynes-
ti vastaan äitinsä Aune Halkolan 
kanssa. Tämän toistaiseksi ainoan 
tytön lisäksi poikia on syntynyt 
Ristijärvellä viisi.

Vuoden Ämmä on 94-vuo-
tias Hilja Jokelainen. Hänen 
lähes läpi Suomen historian 
jatkuneeseen elämäänsä on 
mahtunut monia tapahtumia, 
joita Ämmien julkistamisiltaan 
osallistunut yleisö kuunteli vai-
kuttuneena. Hilja kertoi olleen-
sa isänsä kuollessa kaksivuotias. 
Äiti jäi kolmen lapsen kanssa 

elämään silloista tiukkaa arkea. 
Koulumatkoista osa taittui sulan 
veden aikaan veneellä. Lapsilla 
ei tuolloin ollut aikuisia mukana 
huolehtimassa matkan turvalli-
suudesta.  

Hilja on asunut koko elä-
mänsä Poikkijärvellä.  Perheen 
hän perusti Jaakko Jokelaisen 
kanssa. Oma koti rakennettiin 
jatkosodan jälkeen. Hiljalle ja 
Jaakolle syntyi neljä lasta, jois-
ta Kajaanissa asuva poika käy 
auttelemassa äitiään kerran 
viikossa. Jaakon kuolemasta on 
jo kymmenisen vuotta. 

Pitkän iän ja vireyden lähteenä 
Hilja pitää säännöllistä elämää, 
työtä ja liikuntaa. Yksin asuvan 
Hiljan talo lämpiää puulla ja vesi-
johtoa ei ole, joten hyvää kuntoa 
ja jaksamista tarvitaan.  Valoisa 
elämänasenne lienee myös yksi 
Hiljan voimavaroista. 

Vuoden Ämmä ja Pikkuämmä 
Kyläkaivolla 30.10.

  Vuoden Ämmä Hilja Jokelainen.                                                   Pikkuämmä Emilia Pyykkönen ja 
äitinsä Aune Halkola.

Lauletaan yhdessä 
joululauluja 
Kyläkaivolla
 ti 5.12.2017 
klo 18 – 19.
Laulattajana 
Pertti ja Olli. 
Tervetuloa! 
Järj. Ristijärven Kult-
tuuritapahtuma ry.

KouluruoKadiPloMi on 
kouluille myönnettävä tunnus-
tus  ravitsemuksellisesti, kasva-
tuksellisesti ja ekologisesti kes-
tävän ruokailun edistämisestä. 
Kouluruokailu on myös tärkeä 
osa koulun opetus ja kasvatus-
tehtävää.

Ristijärven 
kouluruokadiplomi 

on uusittu
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1) esittele itsesi muutamalla lau-
seella.
2) Mitkä asiat ovat sinulle kunta-
päättäjänä lähellä sydäntä?
3) Millaisena näet ristijärven 
kunnan tulevaisuuden?

ritva tolonen, 
valtuuston puheenjohtaja

1. Asun Jokikylässä ja olen töissä 
luokanopettajana kotikunnassa-
ni. Vapaa-aika kuluu luonnossa 
liikkuen.
2. Kotikuntamme asukkaiden 
hyvinvointi.
3. Valoisalta, kunhan
- huolehdimme palvelutasosta
- pidämme portit auki kuntien 
yhteistyölle
- uskallamme tehdä luovia ratkai-
suja elinvoimamme eteen
- tarjoamme houkuttelevia asu-
mismahdollisuuksia Ristijärvelle 
muuttoa suunnitteleville
- tsemppaamme olemassa olevaa 
ja tulevaa yritystoimintaa!

arto KleMetti, valtuuston 1. 
varapuheenjohtaja 

1. Syntynyt Kajaanin keskussai-
raalassa. Muuttanut Sipilään 
ilmeisesti aika pienenä (en muista 
itse). Oon päässy elämässäni siitä 
paikasta 200 metrin päähän. Per-
he: vaimo ja 4 lasta. Yrittäjä/pal-
kollinen. Poliittinen ura: 2 kauden 
valtuutettu.
2. Lapsivaihetta eletään, niin kyl-
lähän niiden asiat lähellä ovat. 
Kunnan taloudestakin pitäisi 
huolta kantaa.
3. Toivottavasti valo loistaa tun-
nelin päässä.

hanna-leena Keränen, val-
tuuston 2. varapuheenjohtaja

1. Kasvatan ja koulutan ratsuhe-
vosia Tuliniemessä, sekä opetan 
ratsastuksen alkeita. Koulutuk-
seltani olen mm. luokanopettaja 
ja vammaisratsastuksen ohjaaja. 
Harrastuksenani opiskelen sosi-
aalityötä, toimin Kainuun Mielen-
terveysseuran vapaaehtoistyössä 
sekä seurakunnan luottamusteh-
tävissä. (www.firecape.fi)
2. Oikeudenmukaisuus päätök-
senteossa, ihminen elinkaarensa 
eri vaiheissa, luonto ja maaseutu 
ovat minulle tärkeitä asioita. 
3. Kotikuntani tulevaisuudessa on 
eloisa ja tekee paljon yhteistyötä 
Kainuun muiden kuntien kanssa.

Paavo oiKarinen, kunnanhal-
lituksen puheenjohtaja

1. Syntynyt Uvan Mäkipirttiin 
1966 toukokuun alkupuolella 

sisarusparven vanhimpana. 
Peruskoulun jälkeen ammat-
tikoulu ja maamieskoulu, sekä 
oppisopimus koulutus nuohoo-
jan ammattitutkintoon. Armeijan 
jälkeen työskentelin useampia 
vuosia maatalouslomittajana, 
jonka jälkeen siirryin itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi eli yrittä-
jäksi. Yrittäjyys jatkuu edelleen.
2. Kuntapäättäjänä näen yrit-
täjyyden sekä houkuttelevien 
asuin mahdollisuuksien edistä-
misen erittäin tärkeäksi. Tärkeätä 
on myöskin pyrkiä kaikin keinoin 
huolehtimaan että kohtuulliset 
terveyspalvelut ovat kunnassam-
me saatavilla. Elinvoima.
3. Ristijärven kuntaan kohdis-
tuu tulevaisuudessakin ulkoisia 
paineita mm. kuntaliitoksen 
suhteen. Kuntamme talous on 
ja tulee olemaan tiukka myös-
kin tulevaisuudessa. Kuitenkin 
me itse päätämme omasta tule-
vaisuudestamme ja teemme 
päätöksiä ja linjauksia niin että 
kuntamme vaikka on pieni pys-
tyisi selviämään pitkälle tulevai-
suuteen.

tarja tolonen, kunnanhalli-
tuksen varapuheenjohtaja

1. Olen 45-vuotias kahdeksan-
vuotiaiden kaksosten Millan ja 
Henrin äiti. Perheeseeni kuuluu 
myös puoliso Mika ja koiramme 
Jeppe ja Rolle. Koulutukseltani 
olen sairaanhoitaja ja työsken-
telen tällä hetkellä päällikkönä 
Attendo Oy:n ikäihmisten hoiva-
koti Kajaanin Helmessä. Luotta-
mustehtävissä toimin Ristijärven 
kunnassa ja Kainuun Liitossa sekä 
muutamassa järjestössä.
2. Kuntapäättäjänä lähellä sydän-
täni ovat lapset ja nuoret sekä 
ikäihmiset. Ristijärven kunnan 
kannalta minulle on tärkeää kun-
nan elinvoimaisuuden kehittämi-
nen niin, että Ristijärvi on tulevai-
suudessakin hyvä ja turvallinen 
paikka elää ja asua.
3. Näen Ristijärven kunnan tule-
vaisuuden vakaana ja valoisana. 
Uskon, että Ristijärvi kiinnostaa 
jatkossakin eri ikäisiä ja erilaisissa 
elämäntilanteissa olevia ihmisiä, 
kunhan huolehdimme asumis-
mahdollisuuksista ja peruspal-
veluista ja pidämme huolta 
toimivasta ja laadukkaasta var-
haiskasvatus- ja sivistystoimesta. 
Näen Ristijärvellä myös mahdolli-
suuksia kehittää matkailutoimin-
taa ja yritystoimintaa ylipäätään.

olavi oiKarinen

1. Synnytetty vuonna 1962. 
Maanviljelijä, lypsykarjatila 
Uvan kylällä. Vaiheittainen suku-
polvenvaihdos menossa. Nyt 

Maatalousyhtymä Maitovirta. 
Tyttökaverista varttunut nyt jo 
avopuoliso, meillä on nyt 2 aikuis-
ta poikaa, olivat kyllä lapsia syn-
tyessään. Olen ehtinyt harrastaa 
monenmoista, siis lyhyesti; pinta-
pölvästi.
2. Lähellä sydäntä suurimmat asi-
at; kotiseutu, Kainuu, Isänmaa. 
Tästä luontevana jatkona kunta-
laisten hyvinvointi ja talouden 
tasapaino.
3. Ei ole ollut aikaa jolloin kun-
tataloudessa olisi ollut helppoa, 
aina vain on selvitty. Ajan hen-
keen kuuluu sanoa, ”haasteita 
kyllä riittää”. Pienenä ja sukke-
laan päätöksentekoon tottunee-
na, meillä Ristijärvellä on omat 
mahdollisuutemme. Veronmak-
sajien määrä on vain saatava 
kasvamaan. Lähitulevaisuuden 
piristeet ovat hyvä alku positii-
vianalyytin aamu-usvan läpi hoh-
tavaan päivänpaisteen alkuun.

eineliisa heiKKinen

1.Synt. 7.9.1944 Ristijärven 
Pyhännänkylän Kiviojalla
Äiti: Eeva Kemppainen kuollut 
2004
Isä: Toimi Viljo Oikarinen, kuollut 
1944 (Ristijärven sankarihauta-
usmaalla)
Koulutus ja työkokemus:
Pyhännänkylän kansakoulu luo-
kat 1-4
Kajaanin tyttölyseo: luokat 1-9, 
ylioppilas 1964
Helsingin suomalainen kauppa-
korkeakoulu: sihteeri-kirjeen-
vaihtaja 1967
Työkokemus Johdon sihteerinä 
hyvin erilaisissa ja erikokoisissa 
firmoissa,
mm. Rautaruukissa (HKI), Karhu-
Titanilla, Suomen Gallupilla.
2. Tärkeitä minulle ovat erityisesti 
ne asiat, jotka liittyvät ja vaikut-
tavat kuntalaisten hyvinvointiin 
mikrotasolla.  Isompiinhan emme 
voi hyvin paljon vaikuttaa.
3. Palvelupaletin laajuutta jou-
dutaan varmasti supistamaan ja 
organisaatiota laihduttamaan.  
Ehkä meillä voisi olla jopa yhtei-
nen kunnanjohtaja.  Opettaja-
kuntaa meillä jo on.  SOTEn siirto 
yksinkertaistaa (toivottavasti!) 
rutiineja ja antaa Ristijärven 
kunnalle lisäaikaa sopeutua, jotta 
voisimme jatkaa eloamme tässä 
lintukodossa, jonka kaikkia luon-
toarvoja emme vielä edes tajua.

leila KarPPinen, kunnanhalli-
tuksen jäsen

1. Olen maatilan omistaja. Har-
rastan talkoilua, valkosipulin ym. 
kasvien viljelyä ja ATK-juttuja.
2. Kunnan elinvoimaisuuden yllä-
pitäminen ja kehittäminen.

Kolmen kysymyksen gallup 
uudelle valtuustolle

Maalaismarkkinoilla
Keskuskoulun alaluokat vierailivat Seppälän maalaismarkkinoil-
la, joita tänä vuonna kutsuttiin nimellä Nälkämaan markkinat. 
Menomatka linja-autolla oli pitkä ja rauhaton. Perillä päätettiin 
paikka, missä tavattaisiin lähdön hetkellä. Ensiksi kävimme kat-
somassa tervahaudan polttoa. Siellä oli tervanhajuista ja paljon 
savua. Tervalotnikka ohjasi meitä. Tervahaudalla käynnin jälkeen 
jakauduttiin porukoihin ja lähdettiin kiertämään aluetta. Siellä oli 
paljon eläimiä, kuten hevosia, lehmiä, sikoja, kanoja, lampaita, 
jyrsijöitä ja koiria. Traktorit ja metsäkone olivat pojista mielenkiin-
toisia. Melkein kaikki metsästivät metrilakukojua, ja kun se löytyi, 
siellä oli hirveä jono. Onneksi löytyi toinenkin, missä ei ollut jonoa. 
Välillä etsittiin lämmintä paikkaa, koska meitä paleli. Makkarako-
julta ostettiin makkaraa ja syötiin koulun eväät. Puutarhan kasvi-
huoneessa oli tosi paljon kasveja ja siellä oli lämmin.

Kun kaikki oli nähty, lähdettiin linja-autolla takaisin koululle. 
Retki oli kiva, hauska, karkkisa ja mukava.

Keskuskoulun 3.-4- luokka

Siivousoppia neljäsluokkalaisille
Marttaliitto ja Sinituote järjestävät Suomen juhlavuoden kunniaksi 
valtakunnallisesti Moppirata 2017 -siivoustyöpajoja 4. luokkalaisil-
le. Työpaja aloitettiin katsomalla tubettaja Pinkku Pinskun huoneen 
siivousta, minkä jälkeen siirryttiin itse asiaan. Riitta Leinonen ja 
Eila Möttönen Ristijärven Martoista esittelivät oppilaille erilaisia 
siivousvälineitä ja opettivat niiden oikeanlaista käyttöä neljässä eri 
tehtäväpisteessä. Oppilaiden mielestä hauskin tehtävä oli paperi-
pallon kuljettaminen mopilla, eli moppirata. Tunnistamattomin ja 
omituisin siivousväline oli pölymiekka. Oppilaat kertoivat olevansa 
jo harjaantuneita siivoajia, vessanpöntön pesukin oli tuttua puu-
haa lähes kaikille nelosille.

Reilun tunnin mittaisen työpajan päätteeksi kukin työpajaan 
osallistunut oppilas sai Sinituotteen lahjoittaman mopin, lapsille 
sopivassa koossa.

SUOMI-100

Itsenäisyyspäiväjuhlan järjestää tänä vuonna kunnan sivistystoimi. 
Järjestävä taho juhlii mm. Ristijärven koululaitoksen 120-vuotista 
taivalta, päivähoidon 40- vuotista työskentelyä ja kuntamme kir-
jastotalon 30 – vuotisjuhlaa (kirjastotoiminta kunnassa aloitettiin 
1900, joten hyvin pian juhlimme 120- vuotista kirjastoamme). 
Juhla tehdään lasten innokkuudella ja nuorten kunnioituksella 
aikaisempia ristijärveläisiä sukupolvia kohtaan. Toivomme, että 
mahdollisimman moni päivähoidon lapsista vanhempineen osal-
listuu tapahtumaan, jotta päiväkodin arvokas työ tulee juhlittua 
asianmukaisesti. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ei 
järjestetä tänä vuonna joulujuhlia. Kaunis kotimaani – oppilaiden 
valokuvauskilpailun työt ovat esillä Kyläkaivolla joulukuun ajan.

 5.12. tiistaina osallistuu kaksi koulumme neljännen luokan 
oppilasta valtakunnalliseen 4. luokkalaisten itsenäisyyspäivän 
juhlaan Helsingin Säätytalolla.  Juhlaa isännöi pääministeri Juha 
Sipilä. Yli 600 lasta, kaksi jokaisesta Suomen kunnasta, on kutsut-
tu juhlimaan satavuotiasta Suomea. Juhlan järjestävät Manner-
heimin Lastensuojeluliitto, Lapsiasiavaltuutettu ja Suomi 100. 
Itsenäisyyspäivä on työpäivä kuntamme koululaisille. Vastaavasti 
he saavat yhden ylimääräisen päivän joululomaansa, sillä koulu 
aloitetaan 3.1.2018. 

Suomen juhlavuoden kunniaksi itsenäisyyspäivänä voi tänä 
vuonna poikkeuksellisesti liputtaa jo itsenäisyyspäivän aatosta kel-
lo 18.00 alkaen, mikäli lippu valaistaan pimeän ajaksi. Tällöin itse-
näisyyspäivän liputus voi alkaa 5.12. kello 18 ja päättyä 6.12. kello 
22.00. Lipun tulee olla niin hyvin valaistu, että lipun kuvio ja värit 
erottuvat selkeästi. Valkoisen tulee siis olla valkoinen ja sinisen 
sininen. Juhlaliputukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Mikäli 
lipun valaiseminen ei ole mahdollista, liputetaan itsenäisyyspäi-
vänä normaalikäytännön mukaisesti siten, että lippu nostetaan 
salkoon 6.12. aamulla kello 8.00 ja se lasketaan illalla kello 20.00.

Itsenäisyyspäivänä pyydetään kaikkia suomalaisia sytyttämään 
kotiemme ikkunoille kaksi itsenäisyyspäivän kynttilää 18:00 – 
20:00.  

hyvää itsenäisyyspäivää kaikille!      
tiinaliisa
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3. Kunnan tulevaisuus on haas-
teellinen, mutta ennakkoluulot-
tomalla asenteella ja yhteistyöllä 
taistelemme näivettymistä vas-
taan.

Mauno heiKKinen, lupalauta-
kunnan puheenjohtaja

1. Olen eläkkeellä oleva maanvil-
jelijä.
2. Lähellä sydäntä ovat lapset, 
nuoret, vanhukset sekä elinkei-
nojen kehittäminen ja työllisyy-
den hoito.
3. Ristijärvellä on tulevaisuutta, 
jos tietotaitoa ja ymmärrystä riit-
tää elinkeinojen kehittämiseen.
Terveyskeskus palvelut on saata-
va asianmukaiseksi.

MiKKo suutari, kunnanhalli-
tuksen jäsen

1. 29-vuotias nuorimies Ristijär-
ven Pyhännänkylältä. Perhee-
seen kuuluu vaimo Sonja sekä 
Jämtlanninpystykorva Rymy. 
Lisäksi tilallamme on suomen-
lampaita sekä kanoja. Olen hyvin 
avoin sekä auttavainen luonne, 
rakastan maaseutua sekä rau-
haisaa ympäristöä. Harrastuksiin 
kuuluu kalastus, metsästys sekä 
musiikki. 
2. Kuntalaisten hyvinvointi vau-
vasta vaariin, aktiviteetit sekä 
harrastusmahdollisuudet. Perus-
palvelujen säilyminen sekä raken-
tavan yhteishengen luominen. 
3. Ristijärven kunnan tulevaisuus 
on valoisa! Uskon että saamme 
uutta elinvoimaa tulevaisuu-
dessa matkailun sekä viihtyisän 
kylämme kautta. Myös Palta-
mon biotehtaan toteutuessa on 
kylällämme tarjota hyvät puitteet 
työntekijöille.

helKa tolonen, kunnanhalli-
tuksen jäsen

1. Os. Härkönen, olen asunut mel-
kein koko ikäni Ristijärvellä.
Perheeseeni kuuluu puoliso ja 
kaksi jo aikuista lasta ja lisäksi 
lukuisia lemmikkejä
Työskentelen Ristijärven S-mar-
ketissa myymäläpäällikkönä.
Harrastuksiini kuuluu hiihto, lenk-
keily koirien kans, lukeminen ja 
erinäiset luottamustehtävät.
2. Minulle tärkeitä asioita ovat 
perhe ja yhdessä olo läheisten 
kanssa niissä puitteissa kun aikaa 
riittää.
3. Näen Ristijärven tulevaisuu-
den myönteisenä, kun vain me 
ristijärveläiset osaisimme puhal-
taa yhteen hiileen ja toimisimme 
kaikki yhdessä.  Kukin omalla 
sarallaan ja tavallaan.

outi salonen

1. Olen maatalouslomittaja Ris-
tijärven kylältä. Tykkään talves-
ta ja hiihtämisestä, kissoista ja 

80-luvun Nissaneista. Rentou-
dun saunassa ja lukemalla ja 
pelaamalla Pokemon GOta las-
ten kanssa.
2. Pitää Ristijärvi Ristijärvenä. 
Toivottavasti saamme kaikki 
peruspalvelut pidettyä kunnas-
sa, ettei kenenkään enää tar-
vitse muuttaa Kajaaniin niiden 
perässä.
3. Joku ihmetteli minulle syk-
syllä, että miten voi Ristijärven 
kokoinen kylä enää olla olemas-
sa. Varmaan siksi, että ei kaikki 
tahdo kaupungissa asua. Uskon 
että Ristijärvi porskuttaa jatkos-
sakin omillaan.

olli Pietilä, kunnanhallituksen 
jäsen

1. Olli Pietilä 32 vuotias ristijär-
veläinen.
Opiskelin armeijan jälkeen 
Oamkissa rakennustekniikan 
insinööriksi. Opiskeluiden jäl-
keen olen toiminut rakennus-
alan yrittäjänä vuodesta 2009 
lähtien.
Asun avopuolison ja kahden 
pienen lapsen kanssa kirkonky-
län tuntumassa.
2. Kuntapäättäjänä lähinnä 
sydäntä ovat koulutuksen puo-
lesta kunnan kiinteistöt ja niillä 
olevat rakennukset, joihin on 
sitoutunut suuria taloudellisia 
vastuita. Lisäksi rakennuksien 
tehokas käyttö edellyttää jat-
kuvasti investointeja ja huolto/
korjaustöitä, joiden kustannuk-
set ovat aina merkittäviä tekijöi-
tä kunnan taloudessa.
Pienten lasten vanhempana toi-
nen asia on katsoa asioita tätä 
hetkeä hieman pidemmälle 
tulevaisuuteen, jotta omat lap-
set saisivat kokea yhtä miellyttä-
vän kasvuympäristön kuin mitä 
itse aikoinaan.
3. Näen Ristijärven kunnan 
tulevaisuudessa kompaktina 
itsenäisenä yhteisönä, jonka 
tarvitsemat palvelut pystytään 
järjestämään tehokkaasti ja laa-
dukkaasti. Uskon että laajene-
van digitalisaation myötä lisää 
työpaikkoja muodostuu myös 
Ristijärvelle ja lähikuntiin ”etä-
tehtäviksi” joiden tekemiseen 
meillä on parhaat edellytykset.
Rauhallinen ja turvallinen kas-
vuympäristö on jokaisella lapsi-
perheellä yksi ratkaisevista teki-
jöistä, asuinpaikkaa valittaessa.

hannu hälinen, kunnanhalli-
tuksen jäsen

1. Olen syntyperäinen ristijärve-
läinen ja ensimmäisen kauden 
valtuutettu.
2. Tärkeitä asioita kuntapäättäjä-
nä on, että Ristijärvellä on kunta-
laisille kaikki tarvittavat palvelut 
lähellä ja saatavilla, hyvät ja moni-
puoliset harrastusmahdollisuu-
det kaikille kuntalaisille. 
3. Ristijärvi säilyy tulevaisuudes-
sakin itsenäisenä kuntana.

Marja haaPaMäKi

1. Olen asunut Ristijärven Hiisi-
järvellä reilut neljä vuotta. Olen 
taksiautoilija, käyn ajovuorolis-
tojen mukaan töissä Kajaanin 
taksitolpalla. Aikaisemmin olen 
tehnyt muitakin töitä: lapioi-
nut paskaa (meillä oli maatilal-
la useita hevosia), kahvilassa 
olen ollut myyjänä, toiminut 
muutamia vuosia opettajana, 
sekä monia muitakin töitä olen 
ehtinyt tehdä. Satuin asumaan 
Kajaanin Lahnasjärvellä silloin 
kun Talvivaara-niminen kaivos 
aloitti toimintansa, vain muuta-
man kilometrin päässä kaivos-
piirin rajalta. Näin tulin pereh-
tyneeksi melko perusteellisesti 
tuohon prosessiin, johon otin 
myös kantaa. Minulla on kaksi 
aikuista poikaa, jotka asuvat 
Kajaanissa.
2. Olen ensimmäistä kertaa 
minkään kunnan valtuutettu-
na, ja mielelläni tutustun uusiin 
asioihin ja ihmisiin. Minun mie-
lestäni on tärkeää, että Ristijär-
vellä säilyvät mm. hyvätasoi-
set terveys- ja koulupalvelut, 
mukaan lukien kansalaisopiston 
toiminta. On myös tutkittava, 
onko mahdollista jopa paran-
taa joitakin palveluita. Jokainen 
kuntalainen on avainasemassa 
ja pystyy vaikuttamaan asiaan 
omalta osaltaan, esimerkiksi  
hankkimalla mahdollisimman 
paljon ostoksiaan ja palveluita 
omasta kunnasta, ostamalla 
kotimaisia elintarvikkeita jne. 
Onneksi usein käyn ostoksilla 
yksin, kun tiirailen niistä pienen-
pieniä tuoteselosteita pakkaus-
ten kyljestä. Siinä  menisi kave-
rin hermot. Mielelläni tutustun 
kaikkiin Ristijärven kyliin, niiden 
ominaispiirteet ja vahvuudet 
ovat minulle vielä osin tunte-
mattomia. Hiisijärvelläkin on 
kehitettävää.
3. Vaikka Ristijärvi onkin pieni 
kunta, sen tulevaisuus on minun 
käsittääkseni valoisa. Olen 
vakuuttunut siitä, että tämän 
kunnan päättäjät kykenevät 
yhteistyössä tekemään har-
tiavoimin kunnan vetovoimai-
suuden eteen töitä. Suomisa-
ta- juhlallisuuksien sekä joulun 
ja uuden vuoden jälkeen käsit-
tääkseni tulee erilaisia kevät-
riehoja, pilkkikisoja ja muita 
kevätjuttuja. Minua harmittaa, 
että moni tilaisuus on mennyt 
sivu suun töideni vuoksi, teen 
vuorotöitä. Vaikka Ristijärvi ei 
juhlikaan taloudellaan, silti olen 
saanut sen käsityksen, että talo-
udellisesti kunnalla ei ole ole 
hirvittävää hätää, nyt eikä lähi-
aikoina. Lisäksi haluan korostaa, 
että uutena kunnanvaltuutettu-
na on ollut helppoa toimia, kun 
yhteistyö on pelannut, ja asiat 
on valmisteltu perusteellisesti 
yhdessä.

Nuuskaaminen yleistynyt 
ristijärveläisnuorten keskuudessa

Ristijärvellä on viimeisen kahden vuoden aikana nuorten nuuskan 
käyttö yleistynyt hälyttävästi.

Nuorten päivittäinen tupakointi on laskenut 2000-luvun alusta 
saakka. Tupakkakokeilut ovat myös siirtyneet myöhäisemmäksi, 
mikä on kansanterveydellisestä näkökulmasta merkittävää. Nuor-
ten terveystapatutkimuksesta (STM, 2017) käy ilmi, että nuorten 
(12–18-vuotiaiden) nuuskan käyttö lisääntyi vuosien 2007 ja 2011 
välillä.  Lähes puolet, 47 % täysi-ikäisistä pojista kertoi kokeilleen-
sa tai käyttävän säännöllisesti nuuskaa. 16-vuotiaista pojista 5 % 
käyttää nuuskaa päivittäin. Satunnainen tupakointi ja nuuskan 
yhteiskäyttö on nykyään poikien yleisin tupakan käyttötapa. Tytöil-
lä yhteiskäyttö on harvinaista. 18-vuotiaista tytöistä 23 % kertoi 
käyttäneensä nuuskaa ainakin kerran. Nuoret kertovat hankkivansa 
nuuskaa kavereiden kautta sekä osa on tuonut mukanaan nuuskaa 
naapurimaista tai laivalta.

Nuuskassa on yli 2500 kemikaalia, joista useat ovat syöpävaaral-
lisia aineita, kuten N-nirtosamiini, polysyklinen hiilivety, aldehydi, 
raskasmetallit ja radioaktiivinen polonium 210. Nuuskaseos valmis-
tetaan jauhetusta tupakasta ja makuaineista ja se pakataan 25-50 
gramman rasioihin joko irtonuuskana tai annospusseissa. Suomes-
sa, kuten muissakin EU-maissa nuuskan myynti ja maahantuonti on 
kielletty. Ruotsissa nuuskan (”snus”) valmistus ja myynti on sallittu 
poikkeusluvalla. Suomessa käytetään yleisimmin ruotsalaista suu-
nuuskaa. Nuuskaa ja savukkeita saa tuoda maahan verovapaasti 
vain matkustajatuontina omaan henkilökohtaiseen, perheen käyt-
töön tai lahjaksi. Sekä nuuska, että sähkötupakka ovat tupakka-
tuotteita, joiden hallussapito ja käyttö ovat alaikäisille rikos. Alle 
15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta alaikäisen 
päihteidenkäyttöön tulisi puuttua tekemällä lastensuojeluilmoitus 
ja rikosilmoitus poliisille. Myös vahingonkorvaukset tulee maksaa.  

Nuuskaaminen aiheuttaa voimakasta nikotiiniriippuvuutta. 
Nuoren kehittyvät aivot ovat erityisen alttiita nikotiiniriippuvuu-
den syntymiselle. Nuuskaseos sisältää jopa 20 kertaa enemmän 
nikotiinia kuin savukkeet. Nikotiini imeytyy suun limakalvon läpi 
ja vakituisilla käyttäjillä veren nikotiinipitoisuus pysyy samana kuin 
tupakkaa polttavilla. Nuuskankäyttäjällä nikotiini imeytyy hieman 
hitaammin kuin tupakoitsijalla, mutta veren nikotiinipitoisuus 
pysyy koholla kauemmin. Lisäksi nuuskaaminen on mahdollista 
esimerkiksi sisätiloissa, toisin kuin tupakointi.

Nuuska vaikuttaa merkittävästi suun terveyteen. Tavallisin 
suuvaurio on paikallinen limakalvovaurio eli nuuskaleesio, mikä 
erottuu paksuuntuneena, harmahtavana, ryppyisenä ”norsunnah-
kamaisena” limakalvomuutoksena. Nuuskan käytön lopettaminen 
parantaa suurimman osan muutoksista. 

Nuuskaamisen nopeastikin ilmeneviä haittoja ovat pahanha-
juinen hengitys, hampaiden värjääntyminen ja kuluminen. Paikal-
linen nuuskaärsytys aiheuttaa hampaiden ikenien vetäytymistä, 
jolloin paljastuneet juuret reikiintyvät helposti. Ienvetäytymät ovat 
palautumattomia muutoksia. 

Nuuskan käyttö aiheuttaa paradontiittia, eli bakteerien aihe-
uttamaa hampaiden kiinnityskudoksen sairautta. Hoitamaton 
paradontiitti heikentää hampaiden kiinnitystä, jonka seurauksena 
hampaat irtoavat. 

Nuuskaamisen on tutkittu altistavan syövän esiasteisille lima-
kalvomuutoksille ja lisäävän riskiä sairastua erityisesti suun, nielun 
ja nenän alueen syöpiin, sydän- ja verisuonisairauksiin ja tyypin 
2 diabetekseen. Nuuskan käytöllä on havainnoitu olevan myös 
yhteyttä raskaudenaikaisiin komplikaatioihin.

Toisin kuin usein luullaan, nuuska ei sovi urheilijalle sen parem-
min kuin tupakointikaan. Nikotiini supistaa verisuonia, jolloin veri 
ei pääse kuljettamaan tehokkaasti happea lihaksille. Muutakaan 
kehon ravintoaineet (muun muassa proteiini) eivät kulkeudu lihak-
siston käyttöön. Hapenpuute hidastaa palautumista ja altistaa 
urheiluvammoille. Ravintoaineiden puutteen vuoksi treeni menee 
osittain hukkaan.   

Nuuskaa ei suositella tupakanpoltin lopettamiskeinoksi. Useat 
tätä kokeilleet ovat jääneet pysyvästi nuuskankäyttäjiksi. Nikotiini-
korvaushoidosta on apua hankalien vieroitusoireiden hallinnassa.  
Nikotiiniriippuvuudesta eroon pääseminen vaatii tietoa, taitoa, 
motivaatio ja vahvaa yrittämisen tahtoa. Ensimmäiset tupakka- ja 
nuuskakokeilut usein ajoittuvat alakouluikään. Varhaisella puuttu-
misella pyritään edistämään lasten ja nuorten terveyttä. Suomessa 
määrätietoisella työllä on pystytty vähentämään tupakointia huo-
mattavasti. Suomi on asettanut tavoitteekseen tupakkatuotteiden 
käytön vähittäisen luopumisen vuoteen 2030 mennessä. Toivotta-
vasti nuuskan käytön muutokset eivät vesitä tavoitetta.  

Piia Pikkarainen, sairaanhoitaja (AMK), POLKU –jalkautuva päihde- 
ja riippuvuustyö, Kainuun sote
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Taksi Ristijärvi 24H                   
0600 398 500 
Puhelujen hinnat:
klo 06-20 1,17€/puhelu
+0,68€/min+pvm/mpm
klo 20-06 1,42€/puhelu 
+0,68€/min+pvm/mpm
Sairaskyydit                                                     
Kela Taksi  
0600 398008
Puhelun hinta (1,16€+pvm)                      

                                                                                    

Yksi sovellus. Tuhansia takseja. 
Vuorokauden ympäri, koko maassa. 
(Ilmainen)

Itsenäisyyspäivän
HAVUKRANSSIT

myynnissä
4.-5.12.2017 klo 10-13

kunnantalon edessä.

Koko perheen perusvoide
Decubal Clinic cream 250g

tarjoushintaan:

8,00e
 norm. 10.85e

ristijärven aPteeKista
 tällä kupongilla

 Rakennus- ja 
kaivinkoneurakointi

      Hydrauliikkaletkupalvelu

       jtM uraKointi
      jarmo 050 337 2668
       Mikko 050 331 5563

    jtmurakointi@ristijarvi.net

 
Paltamon kansalaisopiston 

SYYSKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET 

Tiistaina 12.12.2017 klo 18 

Pyrylässä 

Ryhmien esityksiä ja yhteislaulua 

Maksulliset torttukahvit klo 17 
alkaen 

järjestää kirkonkylän kyläyhdistys 

Tervetuloa ! 

 

Koulutettu hieroja
seija juntunen

Asematie 7, Ristijärvi
p. 050-5713994

haltijan tuvan
 joulukauppa

avoinna 25.11. – 21.12.
klo 12-16 joka päivä

Fysioterapeutti 
Minna-Liisa Laakso
050 4142123

Hvää Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta 2018!

 

MUISTA 

LAHJA‐

KORTIT! 

  ELÄKELIITON RISTIJÄRVEN 
YHDISTYS 

Kokoonnumme 13.12 klo 10  

järjestöjen yhteiseen puurojuhlaan 

seurakuntatalolle. 

Bingo 5.12 ja19.12 klo Pyrylässä 

Kerho kokoontuu seuraavan kerran 

10.1.2018 klo 10 Pyrylässä vieraana 

fysioterapeutti Minna‐Liisa Laakso 

Toivotamme kaikille 

rauhaisaa joulun aikaa ! 

Toivotamme kaikille
rauhaisaa joulun aikaa !

tarjoaa vuokralle asuntoja 
Ristijärven keskustasta

1 kpl 2h + k + sauna, 56 m2
3 kpl 1h + kk, 30,7 m2
3 kpl 1h + kk, 27,5 m2

Tiedustelut Sirpa Akkanen 
puh. 0400 685395

  KAUNEIMMAT        

JOULULAULUT    
Uvan kylätalolla  

3.12.klo16  

Riisipuuro ja 

kahvitarjoilu  

         TERVETULOA   

        Uvan kyläyhdistys 

     Ristijärven seurakunta 

 

     

u        

taKsi Martti MäKäräinen
0400 384 388

-henkilökuljetukset 1+6
-pyörätuoli- ja paarikuljetukset

Raijan tervehdys kampaamosta !
lahjaideoita: 

lahjakortit, hiuksille tuotteita...paljon uutuuksia.
Lapsille kauniita neuleitakin jäljellä.

Väri-/permisasiakkaiden kesken arvontaa!
Kulmien värjäys ilmaiseksi hiustenvärjäyksen tai 

permanentin yhteydessä.

Tervetuloa! Aholantie 20
puh. 08 681158, 044 3069325
email.visnenraija@gmail.com

myös Facebookissa

Kiitos kuluneesta vuodesta, hyvää Joulua
 ja mukavaa Uutta vuotta!

Ristijärven 
kirkonkylän 
kyläyhdistys 

järjestää
jäsenilleen teatteriretken 
Suomussalmen Retikkaan 

sunnuntaina 17.12 
esitykseen

”Ku(u)sessa ollaan”
Lähtö Leinosen 

edestä klo 13.30.
liput 11€ 

(lähtijöitä väh. 25) 
yhdistys maksaa kyydin 

ja kahvitarjoilun
ilmoittautumiset 

Pirjo saariselle 
0400-455884

MONIMARKET
V. LEINONEN
Tervetuloa!

Kinnusen 2kg VEHNÄJAUHO    
Pirkka LEIVONTAMARGARIINI 500g     
Pirkka HIENO SOKERI 1kg      
K-MENU KANANMUNAT 10kpl      
Pirkka KIVETÖN LUUMU 250g      
LUUMUMARMELAADI 290g                    

1,00€/ps
0,95€/pkt
0,75€/kg
1,00€/ras
1,95€/ps
1,00€/prk

JUHLALEIVONTAAN
K-Lähikaupasta

27.11.-15.12.

VARAA JOULUKINKKU 
AJOISSA!!            

Kaikki kinkut suomalaisia

puh. 08681380 Tarjous erä 
kumi- ja turvakenkiä

Kynttilät 
Itsenäisyyspäivälle ja 

haudalle  

8.00-17.00 
8.00-15.00
suljettu   

Palvelemme                                                 
ma-pe       
la         
su        


