
RiStaos
istijärvi eura

Jälleen kerran takana 
on tapahtumien täyttämä 
kainuulainen kesä. Joka 
viikonlopulle olisi ollut 
käyntikohde, mikäli aika 

olisi antanut myöten. epävakai-
nen sääkään ei ole saanut kansaa 
pysymään pirteissään vaan väki 
on innolla lähtenyt nauttimaan 
tunnelmista. On ollut kesäteat-
teria, kamarimusiikkia, tanssia, 
museotapahtumia , musafesta-
reita, luontoelämyksiä, urhei-
lua ja monenlaista muuta. Mikä 
parasta, myös meillä ristijärvellä 
on ollut tarjota omat erikoisuu-
temme tähän kattaukseen! 

elokuu oli ristijärven super-
kuukausi, jos ajatellaan vieraili-
joiden määrää kunnassa. Juusto-
leipämessut olivat laajuudessaan 
ensimmäiset, kuitenkin myötäil-
len hyväksi koettua perusajatusta 
ja Veisuuvestivaali onnistui odo-
tetusti nimekkäiden esiintyjien 
siivittämänä. näistä seuraavana 
viikonloppuna satoja koiria ohjaa-
jineen kokoontui mittelemään 
näyttelypalkinnoista. Tapahtumi-
en järjestäjät ovat saaneet ihaile-
vaa ihmetystä osakseen, miten 
pieni ristijärvi onnistuu pystyttä-
mään näin mittavia tapahtumia.

Olen aina ollut sitä mieltä, 
että pienuus on meidän vahvuu-
temme. Tunnemme toisemme, 

taitomme ja asenteemme. Meil-
lä talkootyö on vielä voimissaan 
ja kunnasta tarvittavat luvat ja 
päätökset tulevat jouhevasti pie-
nen organisaation ansiosta. Toki 
pienuus joskus ahdistaa: tekeviä 
käsipareja ei aina saada riittä-
västi, ei jaksa, ei ehdi ja mitäpä 
tällä on merkitystä. Uskaltaisin 
kuitenkin väittää, että yhdessä 
tekemisestä ja tehtävän loppuun 
saattamisesta jää tekijöille hyvä 
mieli vaikeuksista huolimatta. 
Yhdistyksissä aletaan suunnitella 
uusia voimainponnistuksia heti 
kun edellinen on loppuun saa-
tettu.

Tietysti parannettavaa aina 
löytyy. Järjestäjät huomaavat 
heti, kun jossain kohtaa tökkii. 
nämä asiat pyritään korjaamaan 
joko saman tien tai seuraavana 
kesänä. Myös tapahtumiin osallis-
tujilta toivotaan palautetta, jotta 
seuraava elämys olisi entistä nau-
tittavampi! 

loppuvuosi kuluu suurten 
juhlien merkeissä. ristijärvi juhlii 
150- ja Suomi 100-vuotista taival-
taan. kunnan juhlan ohjelma löy-
tyy tästä lehdestä. Itsenäisyyspäi-
vän juhlallisuuksista tiedotetaan 
myöhemmin. nämä ovat meidän 
kaikkien juhlia, joihin juuri Sinä 
olet tervetullut!

Tolosenjoen koulupiirin 1951- 1961 oppilaat kokoontuivat. 
lisää sisäsivulla 5.

Klo 11.30-12.45	 	 Ristijärven kunta tarjoaa palvilihakeiton 
   Monitoimikeskus Virtaalan piha-alueella.

MonitoiMikeskus Virtaala

Klo 13.00
Alkusoitto 	 	 Esa Ronimus 
Tervehdyssanat 		 Kunnanvaltuuston pj Ritva Tolonen
Musiikkia 	 	 Kaukametsän Kamarikuoro
Juhlapuhe		 	 Ristijärven entinen kunnanjohtaja Reijo  
   Fredriksson

Vuoden kuntalaisen julkistaminen
Väliorit lavalla
”Kotiseutuni Ristijärvi” kirjoituskilpailun satoa ja palkitsemiset
Sata suoritusta -kuntokorttien palauttaneiden kesken arvonta.
Musiikkia	 	 Keskuskoulun oppilaat Tytti Mikkonen ja 
   Nella Pääkkö
Ansiomerkkien jako kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille
Nälkämaan laulu  	 Yleisö, säestää Nella Pääkkö
Kakkukahvit	
Juhlassa voit myös itse lyödä Ristijärven juhlavuoden kolikon. 

Ristijärven kunnanhallitus
Mahdolliset muistamiset Ristijärven kunnan lahjatilille: FI51 5760 
5120 0104 57  Ristijärven Osuuspankissa. Varat käytetään Ristijär-
ven kunnan kulttuuritoimintaan. 

UUTTa henkilösTöä, laitoshuoltaja Pirjo kemppainen aloitti sii-
voojan työssä, ja rakennusmestari ahti Mikkonen rakennusmestarin 
virassa 21.8. Molemmat ovat ristijärveläisiä.
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TerveTuloa risTijärven kunnan 
150 –vuoTisjuhlaan 

la 23.9.2017 
MoniToiMikeskus virTaalaan.

150 vuotta



RiStaos2

Veikko Leinosen 
(15.12.1923-10.5.2017) 

muistolle

kUUDenkYMMenen 
vuoden ajan jokseen-
kin läheltä Veikkoa 
tunteneena, tulee 
mieleen, että harvoin 

ihminen kokee niin sisältörik-
kaan, monivaiheisen ja inhimil-
lisesti katsoen pitkän elämän. 
Veikko säilytti elämänuskonsa 
ja toimintakykynsä aivan viime 
metreille asti – tuntuu, kuin ei 
olisi kuin muutamia viikkoja siitä, 

kun tapasin hänet autoineen 
tuolla lajittelupisteessä kuormi-
neen ja kantamassa kaiteeseen 
kajoamatta tavaroita ylös kontin 
portaita. eikä siitäkään ole kauan, 
kun hän kysyi, tuliko meillä rikki 
ollut hana kuntoon!

Haastateltuani muutama 
vuosikymmen sitten Veikkoa 
videolle hän naurahtaen sanoi 
aina olleensa vähän itsepäinen, 
kuten mm. silloin, kun hän van-
hempiensa estelystä huolimatta 
17-vuotiaana ilmoitti lähtevänsä 
vapaaehtoisena sille tielle, jolle 
niin monet oli kutsuttu v. 1041. 
koulutuskauden ja -paikkojen 

jälkeen hänet vietiin muiden 
mukana ”rannoille äänisen lah-
den”, Itä-karjalan Poventsaan, 
missä ankaran pakkastalven 
alussa venäläiset olivat avanneet 
Stalinin kanavan sulut. Veikon 
viimeinen työmaa siellä oli ”aal-
lon” tukikohta sulkuportin koh-
dalla, jossa kuukausien kuluessa 
tuli väkisinkin tappioita. Talven 
muututtua kesäksi eräänä kau-
niina aamuna ”aallossa” olleista 
viidestä miehestä jäivät kranaat-
tikeskityksessä viimeisiksi pote-
roon Veikko ja varkautelainen 
Pitkänen. Yksi kranaatti räjähti 
sirpalesuojan reunalla, jolloin 
Veikko näki kaverinsa lyyhistyvän 
kasaan. Myöhemmin kaverista 
kaivettiin 43 sirpaletta. Veikko 
tunsi, ettei hänenkään asiat ole 
kunnossa ja totesi lonkkaluun 
törröttävän vaateriekaleiden 
seasta. apuun riensi eino antikai-
nen ja pitkä kuopiolainen kantoi 
haavoittuneen joukkosidonta-
paikalle ja sieltä röykyttävässä 
autokyydissä 30 km karhumäen 
sotasairaalaan. -Haavoittuminen 
ehkä pelasti toiselta pahalta, sillä 
tilalle tulleet uudet miehet siep-
pasi hetken päästä venäläinen 
partio vangiksi.

Sittenpä alkoi toipuminen ja 
vuosi 1943 kului Maanselän krivil-
lä, kunnes tuli Jalkaväkirykment-
ti 35:lle käsky siirtyä tukkimaan 
kesän -44 vihollisen hyökkäystä 

Tali-Ihantalaan ”jänkäjääkärien” 
joukkoon; kuumalle ja kuuluisalle 
Pyöräkankaalle. luoja säästi risti-
järveläisille tärkeän ja tunnollisen 
kauppiaan enemmiltä kolhuilta, 
ja Veikko kotiutui monivuotisesta 
savotasta lopullisesti 17.11.1944, 
mutta kävi vielä vuosituhannen 
lopulla Ihantalassa muistomerkin 
paljastustilaisuudessa.

Veikko oli erinomainen kertoja 
ja omasi ainakin minun mieles-
täni hirvittävän hyvän muistin. 
asioidessani rautakaupan puo-
lella tuntui, että hän muisti joka 
nippelin paikan ja määrän. nel-
jäkymmentä vuotta sitten hän 
urakoi uuden kotimme putkityöt 
ja usein iltaisin itse kääri hamp-
pusäikeitä putkien liitoskohtiin. 
Yhden esimerkin Veikon säntil-
lisyydestään muistan erikoisen 
hyvin: naapurimme kanssa olim-
me ongelmissa kunnan vesiliitty-
män kanssa ja tarvitsimme vält-
tämättä yhden lisäosan. Sattui 
olemaan sunnuntai, kun koput-
telin kauppiaan ovella kiireistä 
asiaani. Pitkään kauppias mietti, 
arvasin asian myös omantunnon 
kysymykseksi hänelle! Toivotta-
vasti kolmannen käskyn rikkomi-
nen meni minun piikkiin…

Viime torstaina, 1. kesäkuu-
ta, tuli kuluneeksi päivälleen 70 
vuotta siitä, kun Veikko aloitti 
varsinaisen elämäntyönsä kaup-
piaana isänsä tärkeänä apuna 

V. leinosen sekatavarakaupas-
sa. kun tietää, kuinka vaikeassa 
tilassa maamme kaikkiaan oli 
sodan jälkeen niin tarvikkeiden 
kuin niiden perillesaattamisen-
kin osalta, ehkä ymmärtää, miten 
paljon vaikeuksia oli voitettavana 
kauppiaallakin täyttää kaikkien 
asiakkaiden huutavat puutteet. 
Isä-Väinön ja Veikon kaupalla 
oli sivumyymälät Heikkisenjoen 
Mäntylässä ja Jokikylässä (veli 
Yrjö), ns. jakamoja oli Salomä-
essä, Uvan Tervolassa ja karhua-
hossa, Tolosenjoen kivimäessä, 
Mustavaaran leilivaarassa ja leh-
dossa, Pihlajavaaran Purolassa ja 
koskenkylän Ylimyllyssä. lisäksi 
savotat, myymäläautot ja tasai-
nen kilpailu – miten onnistutaan. 
Vastuu kaiken onnistumiselle siir-
tyi kokonaan Veikolle, josta tuli 
yksi kunnan suurimmista työn-
antajista. Tapaninkin työmaalle 
tulee tänä syksynä ikää jo tasan 
neljäkymmentä vuotta.

Veikkoa ajoi elämässään 
eteenpäin nk. yrittäjähenki 
puhtaimmillaan. Hän on osansa 
kotikunnalleen antanut, saman-
henkinen puoliso anna-liisa vie-
rellään. 

Teuvo Väisäsen puhe Veikko 
Leinosen muistotilaisuudessa 
4.6.2017

RisTijäRven kirkon kor-
jaustyö tehtiin pääosil-
taan syksyllä 2016, tosin 

pihatöitä päästiin tekemään 
vasta tänä kesänä. kyseessä oli 
laajamittainen työ, johon sisäl-
tyi kirkon lämmitysjärjestelmän 
muutos maalämpöön, invaluis-
kan rakentaminen ja sivuoven 
muuttaminen automaattisesti 
sulkeutuvaksi ja painikkeesta 
avautuvaksi, ulkoportaiden uusin-
ta, paloilmoitusjärjestelmän uusi-
minen, parven kaiteiden korotus, 
valaistuksen ja sähköistyksen 
uusiminen sekä liikennealueiden 

muutostyöt. kustannusarvio oli 
289 000 euroa, jota näillä näky-
min ei ylitetä. kirkkohallitukselta 
saatiin avustusta lähes puolet 
kokonaissummasta mutta lainaa 
on jouduttu ottamaan projektiin. 
kirkkoneuvosto on kuitenkin luot-
tavainen seurakunnan kyvystä 
hoitaa kustannukset sekä kirkon 
että parhaillaan toteutettavasta 
seurakuntakodin korjauksesta. 
kuvat kertovat parhaiten tehdyis-
tä muutostöistä.

Kirkkoherra Pauli Kivioja

ristijärven 
kirkon korjaus

Kirkon käyttöönottokokous 27.1.2017. Tämän jälkeen Jumalanpalvelukset 
päästiin pitämään kirkossa. Kuvassa urakoitsija ja suunnittelijoita ja seura-
kunnan teknisen ryhmän jäseniä. Teknisen ryhmän puheenjohtajana toimi 
Heikki Pulkkinen
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Diakonin työnkuva 
herättää usein kysy-
myksiä, joita pyrin tässä 
hieman selventämään.

Diakonina olen saanut kirkolli-
sen koulutuksen lisäksi sosiono-
min koulutuksen. alalla työsken-
telee myös diakonissoja, joiden 
koulutukseen kuuluu puolestaan 
sairaanhoitajan opinnot.

Diakonia on kirkon perustehtä-
vä. Se on kristilliseen rakkauteen 
perustuvaa palvelua lähimmäis-
ten auttamiseksi. Diakoniatyön 
tavoitteena on tukea erilaisten 
ongelmien keskellä kamppailevia 
ihmisiä. Diakonian perusajatus on 
avun antaminen erityisesti niille, 
joiden hätä on suurin ja joita ei 
muulla tavoin auteta. 

kirkon tekemä auttamistyö 
on tutkimusten mukaan tärkein 
syy (85%) kuulua kirkkoon. Suo-
malaisten tärkeimpiä perusteita 
jäsenyydelle on juuri kirkon työ 
vanhusten ja vammaisten sekä 
köyhien ja syrjäytyneiden paris-
sa. Tässä on yksi syy, miksi teen 
työtäni diakonina kiitollisuudella 
ja kunnioituksella.

Työni painopiste on ihmisten 
kohtaamisessa. Tapaan asiakkaita 

joko toimistollani tai heidän 
kodeissaan. ennalta sopimaton 
kohtaaminen voi tapahtua myös 
vaikkapa kadulla tai kaupassa. 
ainoastaan oma kotini ei ole tar-
koitettu asiakaskohtaamisiin. 

Diakonian asiakas voi olla 
esimerkiksi taloudellisen avun 
tarpeessa, tai sitten juttelemme 
mistä tahansa hänen elämäänsä 
vaikuttavasta asiasta. kotikäyn-
tien aiheena voi olla asiakkaan 
itsensä esittämä kutsu, läheisen 
ihmisen antama vinkki, jolloin 
tiedän soittaa ja sopia asiakkaan 
luokse menemisestä. Tapaami-
sen syynä voi olla esimerkiksi halu 
tutustua, yksinäisyys, kriisitilanne 
tai tervehdyskäynti syntymäpäi-
vän johdosta. 

Tapaan ihmisiä myös ryhmi-
nä. Vedän seurakunnan kerhoja 
ja teen vierailuja ristijärveläisiin 
hoitolaitoksiin, jolloin kohtaan 
kerralla koko talon väen henki-
lökunnasta asukkaisiin. Joissakin 
tapaamisissa pidän alkuhartau-
den, jonka jälkeen voimme puhua 
mistä tahansa ajankohtaisesta 
tai mieltä askarruttavasta asias-
ta, laulaa, kahvitella, askarrella 
tai vaikkapa jumpata istuallaan. 

Tärkeää on myös ihmisten keski-
näinen kohtaaminen kerhoajan 
puitteissa, joten en vaadi mitään 
orjallista kerho-ohjelman nou-
dattamista.

Huolimatta siitä, että olen seu-
rakunnan palveluksessa, en tupu-
ta uskontoa tavatessani ihmisiä. 
kaikki kohtaamiset ovat erilaisia 
ja niissä on toisistaan poikkeavia 
odotuksia ja toiveita. Pyrin työs-
kentelemään niin, että vastaanot-
tajat olisivat tyytyväisiä ja saisivat 
sitä, mitä tapaamiselta odottavat. 
Juuri tämä tekee työstäni mielen-
kiintoisen. Jokainen päivä on eri-
lainen sen mukaan, ketä kohtaan 
työssäni. 

Teen yhteistyötä paikallisen 
peruskoulun kanssa aamunava-
usten muodossa. erityisryhmien 
kirkkopyhät, yhteyspäivät, ret-
ket ja joulujuhlat ovat myös osa 
työtäni. Samoin teemapäivät ja –
tapahtumat, kuten naistenpäivä, 
elomyyjäiset, yhteisvastuukerä-
yksen toteutus, sekä tänä vuonna 
myös 70- ja 75- vuotta täyttävien 
yhteinen syntymäpäiväjuhla. 
Työhöni kuuluu muutamia kerto-
ja vuodessa myös avustajan työt 
sunnuntaiaamun messussa.

Järjestän eU-ruoan jakelua 
seurakunnan toimesta. Viime 
keväänä myös paikallinen S-Mar-
ket lähti mukaan ruokatalkoisiin, 
luovuttamalla ylijäämäruokaa 

diakonian käyttöön. lisäksi pai-
kallinen lounaspalveluyrittäjä 
lahjoittaa ylijäänyttä ruokaa seu-
rakunnan kautta jaettavaksi tar-
vitseville. Tämä kaikki apu on tar-
peen ja olen kiitollinen tahoille, 
jotka mahdollistavat ruoka-avun 
jakamisen.

Vapaaehtoistoimijoita tarvi-
taan seurakunnan toiminnassa 
paljon. esimerkiksi seurakuntata-
lon keittiössä ei ole ollut palkat-
tua työntekijää enää vuosiin, ja 
jokaiseen tapahtumaan tarvitaan 
kahvinkeittäjää, pullanpaistajaa 
ja tarjoilussa avustajaa. Joissain 
tapauksissa tarvitaan myös läm-
pimän ruoan valmistajaa. Jokai-
nen auttava käsipari on tarpeen, 
joten minulle voi soittaa ja tarjou-
tua avustajaksi vaikka yhteenkin 
tapahtumaan elämässään. Pesti 
ei ole välttämättä pysyvä, ellei 
itse niin tahdo.

Diakoniatyön lisäksi vastaan 
ristijärven seurakunnassa myös 
lähetystyöstä, joka sisältää 
monenlaista toimintaa. Myös 
tähän yhteyteen kaipaamme 
lisää vapaaehtoistoimijoita.

Yhtenä käytännön ongelma-
na koen työssäni tiedottamisen. 
käytettävissä ei ole lehteä, joka 
saavuttaisi kaikki ristijärveläiset 
ja esimerkiksi ruoka-avun jaka-
misesta ilmoittaminen jää ”tolp-
pamainosten” varaan. kiinnitän 

värikkäät ilmoitukset S-Marketin 
ilmoitustaululle, huoltoasemalle, 
terveyskeskuksen aulaan, kirppu-
torin, apteekin ja kirjaston oviin, 
kyläkaivolle sekä Virtaalaan. 
kehotan siis vilkaisemaan kylällä 
liikkuessa äsken mainittuja paik-
koja. Se, milloin ruoka-apua on 
tarjolla, riippuu täysin siitä, mil-
loin saan riittävästi ruokaa tuki-
joiltani, jotta jaettavaa riittäisi 
jokaiselle tarvitsijalle.

Jätän työnkuvastani luettele-
matta virkamiesyhteistyön ym. 
yhteistyötahot, joissa toimin 
seurakunnan edustajana. lisäksi 
seurakunnan sisällä on työryh-
miä, joiden kanssa kokoonnum-
me säännöllisesti puhumaan ja 
suunnittelemaan etenkin diako-
nia- ja lähetystyön toimintaa.

Ota rohkeasti yhteyttä halu-
tessasi. ei kannata etu käteen 
miettiä, että onkohan tämä riit-
tävä syy ottaa yhteyttä diakoniin. 
kaikki syyt ovat. Minut tavoit-
taa helpoiten työnumerostani 
(044 362 0023), sekä tiistaisin ja 
torstaisin toimistolta klo 9-10.

”Kantakaa toistenne taakkoja, 
niin te toteutatte Kristuksen lain.” 
(Gal. 6:2).

Marikka Hiltunen

Raimon 
arkistosta

Pitkäaikainen kunnansih-
teeri Raimo Kemppainen 
muistelee aikaa kun vaali-
kahvitilaisuuksissa keskus-
teltiin asioista jotka ”ottivat 
niin rintaan, että niihin piti 
saada vastinetta”. Tämä 
juttu on julkaistu Kainuun 
Sanomissa  21.10.1996.

”En muuttaisi Ristijärvelle”

Tämän lehden vaalikahvi-
tilaisuuksissa on säännön-
mukaisesti vastattu: ”en 

muuttaisi ristijärvelle”.
Herää kysymys miksi kukaan 

ei muuttaisi ristijärvelle. Mikä 
esteenä, missä vika? Meissä ris-
tijärveläisissä ihmisissäkö, mei-
dän ylösrakentamassako kun-
nassamme, sen päättäjissäkö 
sen pienuudessako, sijainnissako 
vaiko ilkeyttäänkö eivät muuttai-
si, kateuttaanko meitä onnellisia 
kohtaan. kysymyksiä on mittaa-
maton määrä.

Minä tulin ristijärvelle tam-
mikuun viimeisen päivän iltana 
1956. Pirun kova pakkanen. Yksi 
25 watin lamppu asemalaiturilla 
eikä asemapäällikkö ollut pääs-
tää virka-aikansa ulkopuolella 
keittiöönsä soittamaan Vr:n 
puhelimella taksia, kun havait-
sin , että asema olikin jossain 
korvessa kiiluvien tähtien alla 

eikä kirkonkylässä. kärvistelles-
säni nappaskengissä  -40 asteen 
pakkasessa ensi minuutteja ris-
tijärvellä kävi mielessäni jo elet-
ty lyhyt elämäni ja edessä oleva 
selvä paleltuminen – kuka sa..
na oli keksinyt rakentaa aseman 
väärään paikkaan vai kyläkö se oli 
väärässä paikassa vai minä?

Pelastuin Matkustajakoti Päi-
völään- tunnetumpi Huminana. 
Iloni loppui lyhyeen. Huonee-
ni oli hyytävän kylmä. edessä 
vähintään keuhkokuume. Mutta 
viisaana muistin matkatavarois-
sani olevan äitini ompeluttamat 
villavälihousut- tiedättehän sel-
laiset itsestään itsekseen pystys-
sä pysyvät. Olin niitä käyttänyt vii-
meksi myös öisin Jr 2:n kuopion 
kylmillä kasarmeilla.

niinpä aamulla käveli sula poi-
ka varhain työpaikalleen missä 
Maran kirstilla paloivat jo iloiset 
pystyvalkeat uuneissa. Siinä tulen 
lämmössä kyyristelin. niinpä jo 
ensimmäisen yön kokemuksis-
tani tiesin tulleeni jyry seudul-
le- ristijärvelle – missä tulisin 
viihtymään.

Mikset Sinä muuttaisi risti-
järvelle? Tätä varmasti moni on 
täällä itseltään ja naapuriltaan 
kysynyt.

Tiedän että me ristijärveläiset 
riitelemme, juoruamme, pidäm-
me ystäville peukkuja alaspäin, 
olemme kateellisia, emme ole 
avoimia, emme oikeudenmukai-
sia…. eikö tämä kaikki ole inhimil-
listä useasti jopa humorististakin. 
Moni elämässään on vain liian 
tosikkona.

Ovatko myös nämä kS:n vas-
taajat olleet näitä tosikkoja, vain 
asian pimeän puolen näkeviä, 

kysymyksen ansaan menneitä ja 
tulos: ”en muuttaisi ristijärvelle”.

eihän kainuussa tämän parem-
paa paikkaa olekaan. Olemme kai-
nuun sydän, Peter Panin –sadun 
lailla olemme täältä hetkessä 
kauppakadulla, lentokoneessa, 
junassa, uima-altaiden kuohuis-
sa, erämaan yksinäisyydessä. 
Itsekukin ylösrakentamansa elä-
män viehtämysten mukaan.

Ja sitten kaikki kääntäen.
elokuisen yön perhospyydyk-

sen houkuttelemien perhosten 
lailla olette te ”en muutttaisi ris-
tijärvelle”- ihmiset täällä vapaa-
aikoinanne pilvin pimein. Talvisin 
te ylistätte tykkypuisia vaarojam-
me ja hohtavia järviemme selkiä, 
hiihdätte latujamme. kesäisin tei-
tä kyykkii haitalle asti vaarojem-
me rinteiden jokaisessa vadelma-
pensaassa ja marjamättäät ovat 
polkemianne. Syysilloin etsitte 
metsästyskoirianne siinä missä 
vielä toiset etsivät kuusikoistam-
me viimeiset suppilovahverot. 

ristijärvellä tämä oikean elä-
män laatu olisi joka hetki käsien-
ne kosketeltavissa.

Verisuonten tavoin kulkevat 
kauttamme mukaan karjalan 
vettäkin sekoittuen Hyrynsalmen 
vesireitti, radat koillismaalle ja 
kostamukseen, valtatiet lappiin 
ja Venäjälle ja iltaisin vilkuttaa 
meille kuusamon iltakone tähti-
taivaalta, minkä kannen alla on 
kainuun paras paikka- ristijärvi.

Kutumuikunpyynnin lomassa.
Raimo Kemppainen

akUpUnkTio on vanha kiinalaiseen lääketieteeseen 
perustuva hoitomuoto. Pitkissä koulutuksissa pereh-
dytään hoidon kiinalaiseen teoriaan, jossa ihmisen häi-

riintyneitä energiavirtoja säädellään pistämällä neuloja tarkoin 
määriteltyihin pisteisin. Pisteet sijaitsevat meridiaaneilla, jotka 
muodostavat kehon kuntoa ylläpitävän verkoston. Meridiaaneis-
sa kulkevat energiat ravitsevat ja puolustavat kehoa. kiinalaisen 
lääketieteen mukaan sairauden/kivun osasyy on meridiaanin 
tukos, joka voidaan avata akupunktion keinoin ja näin vahvistaa 
kehon omaa kykyä parantua.

länsimaissa ajattelemme akupunktiota enemmän lääke-
tieteen ja kivun lievityksen kautta. Sen vaikutus perustuu her-
mostojärjestelmän aktivointiin ja kipuviestin kulkemisen estoon. 
akupunktio tutkitusti myös vapauttaa kemiallisia välittäjäainei-
ta (mielihyvähormoneja), jotka vaikuttavat suotuisasti ihmisen 
hyvinvointiin. Myös länsimaisessa ajattelussa käytetään hyväk-
si perinteisiä akupisteitä, mutta lisäksi lihasten triggerpisteitä, 
mikä laukaisee lihasjännitystä ja lisää verenkiertoa hoitoalueella. 

akupunktiossa käytetään ruostumattomasta teräksestä val-
mistettuja kertakäyttöisiä neuloja. niiden läpimitta vaihtelee 
0,16 - 0,40 mm välillä ja pituus 15 - 90 mm välillä. neuloissa ei 
ole viistoa, leikkaavaa kärkeä kuten ruiskuneuloissa, vaan kärki 
on pyöreästi terävä. Pistämisessä on tärkeää tietää oikea paikka, 
syvyys ja suunta. Hoitojen määrä arvioidaan yksilöllisesti. akuu-
teissa kiputiloissa yksikin hoitokerta saattaa jo tehota, mutta 
usein tarvitaan 1-2 kertaa viikossa yhteensä 5-10 kertaa. aku-
punktio ei ole ihmehoito, eikä kaikille saada toivottua vaikutusta. 
On tutkittu, että noin 70 % hoidetuista hyötyy jollain tapaa aku-
punktiosta ja 30 % hyötyy erittäin paljon.  kokeileminen on tur-
vallista, sillä sivuvaikutukset ovat vähäiset: mustelma tai veren 
tihkuminen pistoskohdasta, väsymys tai lievä pahoinvointi.

akupunktiolla hoidetaan usein päänsärkyä, migreeniä, niska-
hartia- ja olkapääkipuja, alaselkä- ja iskiaskipuja, tenniskyynär-
päävaivoja, polvi- ja lonkkakipuja, penikkatautioireita, nuhaa ja 
astmaa, unettomuutta, huimausta ja tinnitusta. Fysioterapiassa 
akupunktio usein yhdistetään muuhun hoitoon, jolloin sen vai-
kutus tehostuu. 

Fysioterapeutti Minna-Liisa 
Laakso puh. 050 4142123

apua 
akupunktiosta

auttaminen työnä
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viiDesToisTa Vei-
suuvestivaali järjes-
tettiin 4.-6.8.2017 
nimekkäät taitei-
lijat houkuttelivat 

runsaasti väkeä; konsertteihin ja 
yhteislaulutilaisuuksiin osallistui 
lähes 1200 henkeä.

Festivaali alkoi Pertti ranisen 
ja kaarlo kurkisen johdolla yhteis-
laululla katvelassa. Varsinaisissa 
avajaisissa Pyrylässä täysi sali 
kuunteli lääninrovasti risto kor-
milaisen ajatuksia tangon ja vir-
ren yhtäläisyyksistä. Tilaisuus 
jatkui Siionin virsien toivotuilla.  

Juhlat jatkuivat Pentti, Heini ja 
roosa Hietasen kirkkokonsertilla, 
jossa runsaslukuiselle yleisölle 
tarjottiin monipuolinen ohjelma 
hengellisiä lauluja. konsertin jäl-
keen kirkossa veisattiin toivevir-
siä kirkkoherra Pauli kiviojan ja 
kanttori Saara eskolan johdolla.

Illalla Virtaalassa lavalle nou-
sivat Hietasten, ja veisuitten kut-
suman, petroskoilaisen kantele-
yhtyeen kanssa Sheila Surban ja 
Piirpauke. Yli kahden tunnin kon-
sertissa tarjottiin huipputaiteili-
joiden yhteistyönä monipuolinen 
kattaus musiikillisia elämyksiä. 

kantele  pääsi osoittamaan tai-
turuutensa ja monipuolisuutensa 
vastatessaan konsertin päätös-
osuudesta. 

Sunnuntaina kokoonnuttiin 
kansanlaulumessuun, laulet-
tiin hengellisiä lauluja ja käytiin 
koululla kuuntelemassa kante-
letta sekä katsomassa Juustolei-
pämessu-vieraan, unkarilaisen 
kansantanssiryhmän esitystä. 
Festivaali päättyi hienoimmalla 
mahdollisella tavalla. 

Sopraano Soile Isokosken 
upea, lämmin sopraano kaikui 
kirkossa lauri-kalle kallungin 
säestyksellä. Ohjelma koostui 
hengellisistä lauluista ja virsistä.

Veisuuvestivaalin ja messuiksi 
kasvaneen Juustoleipätapah-
tuman välinen   yhteistyö jatkui 
hedelmällisenä. Tapahtumat jär-
jestettiin samanaikaisesti, mikä 
mahdollisti yhteiset tilaisuudet. 
Unkarilaisen tanssiryhmän kans-
sa järjestetyn kouluesityksen 
lisäksi kantele vieraili  Juustolei-
pämessuilla.

Juhlavuoden festivaalia suun-
niteltaessa kunta ja kulttuuri-
tapahtuma  ry päättivät panos-
taa erityisen korkeatasoiseen 

ohjelmaan. Samalla otettiin 
taloudellinen riski, mikä osoittau-
tui oikeaksi ratkaisuksi. kun kun-
nan tavallista suuremman tuen 
lisäksi kainuun kulttuurirahasto 
myönsi veisuille avustuksen ja 
Musiikin edistämissäätiö tappio-
takuuta, voitiin vahvistaa esiinty-
jien kanssa tehdyt sopimukset. 

Myös lipputuloja kertyi arvioitua 
enemmän, joten tapahtumalla 
on hyvä pohja siirtyä suunnitte-
lemaan ensi vuotta.

”15. veisuut ovat minun viimei-
seni, eläkepäivät odottavat. Halu-
an kiittää kaikkia ristijärveläisiä, 
joiden kanssa olen saanut tehdä 
yhteistyötä Veisuuvestivaalissa, 

nuoressa Teatterissa ja Juusto-
leipätapahtumassa/messuilla. 
Hyvää jatkoa!”   

Stiina Kallioinen, Veisuuvesti-
vaalin ja Nuoren Teatterin tuot-
taja.

menneen kesän TapahTUmia

Nuori Teatteri - 20 VUOTTA

kesäkUUn alussa 4.6.-9.6.2017 nuoren Teatterin valta-
kunnallinen koulutustapahtuma järjestettiin kainuussa, 
ristijärvellä 21. kerran. koulutustapahtuma järjestettiin 

ensimmäisen kerran 1997, joten tänä vuonna nuori Teatteri 
täytti 20 vuotta. 

leirillä tutustuttiin teatterin ja esittävän taiteen eri muotoi-
hin mm. liikkeen, äänen,  klovnerian, näyttelijäntyön kautta. lei-
rillä harjoiteltiin näyttelemisen perustaitoja, kokonaisvaltaista 
fyysistä ilmaisua ja tehtiin pienimuotoisia demoja.

koulutustapahtumaan osallistui tänä vuonna 28 nuorta. He 
olivat eri puolilta Suomea ja iältään 13-19-vuotiaita. Ohjaajina 
leirillä toimivat näyttelijä Heini Haapaniemi, teatteriohjaaja 
Sanna Heikkinen, tanssija-koreografi Heidi naakka, ilmaisutai-
don ohjaaja Sami Sainio ja näyttelijä Heikki Törmi. koulutusta-
pahtuman yleisöesitys oli ristijärven keskuskoululla torstaina 
8.6. klo 18.00.

nuoren Teatterin pitkäaikainen tuottaja Stiina kallioinen jää 
tämän kesän jälkeen viettämään hyvin ansaittuja eläkepäiviä. 
koulutustapahtuman sisältöä luotsannut Heikki Törmi jättäytyy 
myös nuoren Teatterin toiminnasta sivuun. 

”Olen erittäin kiitollinen kaikista näistä 20 vuodesta, jotka 
olen saanut olla mukana ristijärvellä tekemässä nuoren Teatte-
rin koulutustapahtumaa. Vuosien saatossa useat sadat nuoret 
ovat olleet leirillä. Heidän innostuminen ja vilpitön heittäytymi-
nen sekä välitön halu tutustua teatteriin yhdessä toisten nuor-
ten kanssa on ollut hyvin koskettavaa. Tuntuu, että maailma 
on hiukan parempi paikka nuoren Teatterin johdosta. Haikein 
mielin siirryn syrjään taiteellisen johtajan pestistä. ”

Heikki Törmi

Kuvassa: Sopraano Soile Isokoski ja kanttori Lauri-Kalle Kallunki ja tuottaja Stiina Kallioinen

Suomi täyttää 100 ja Ristijärven 
Veisuuvestivaali 15 vuotta! 

Dom Kantele 
Petroskoista  esiintyi 
Juustoleipämessuilla 
ja Virtaalassa.
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Lauantaina 9.9. kokoontui Uvan kylätalolle 
Tolosenjoen koulupiirin 1951 -1961 oppilaita, 
iäkkäin paikallaolijoista oli 80- ja nuorin 65- vuotias. 
Kokoonkutsujien mielestä vielä hiukan kuritonta 
joukkoa, puheensorina ei meinannut tauota edes 
ohjelman ajaksi.

iDea kokoonTUmiseen oli syntynyt jo vuosia sitten, rauni 
Suutarin, liisa Juntusen ja Pirkko Paanasen tapaamisessa. Tämä 
”kolmen kopla” oli lähettänyt kutsut 64:lle. Tolosenjoen koulussa 
on aikoinaan ollut 81 oppilasta, heistä 15 on jo muuttanut pois 

maallisesta koulusta, kahden yhteystietoja ei ollut löytynyt. Paikalle 
saapui 40 oppilasta.

Paikalle oli saapunut entisiä Tolosenjokelaisia ympäri Suomea, kau-
kaisimmat rovaniemeltä ja espoosta. Osalla on edelleen vankkoja sitei-
tä ristijärvelle, sukulaisia ja monilla myös kesämökki jossa viihdytään 
kesäaikaan.  aikaa edellisestä tapaamisesta oli monien kohdalla kulu-
nut sikäli paljon että kaikkia eivät järjestäjätkään tunteneet entiseltä 
näöltä.

Tolosenjoen koulupiiri on perustettu 1947 koulupiirijaossa. Moni-
en mutkien myötä koulutoiminta aloitettiin 1951 vuokrahuoneistossa 
Tapion talossa, käsityötilat olivat Tolosenjoella. Tapiossa koulu toimi 
6 vuotta. Tämän jälkeen koulu toimi Tolosenjoella seuraavat 4 vuot-
ta. Sittemmin koulu siirrettiin Uvalle, valmiiseen koulurakennukseen. 
Oppilaita tuli silloin Uvan kouluun Tolosenjoen puolelta 32, Huovinen 
joutui ajamaan oikein kahdella autolla, muistelee kivimäen liisa. ”Oli-
han siinä aina jonkinlaista kissanhännänvetoa Uvalaisten kesken” lisää 
kivimäen Pirkko. Uvalaisia oli tuolloin koulussa vähemmistö.

Monet kokoontuneista muistelivat että tuolloin ei ollut kouluissa 
päteviä opettajia, jotkut opettajat työskentelivät jopa keskikoulupoh-
jalla, sitten myöhemmin opiskelivat lisää ja saavuttivat pätevyyden. ”ei 
sitä kouluaikana huomattu, nyt myöhemmin sen on tiennyt” arvelivat 
kokoontuneet. 

Tapaamisen ohjelmaan kuului laulua, poisnukkuneiden muistami-
nen, laulua, ruokailu,  itse kunkin esittäytyminen ja tietysti menneit-
ten muistelemista. ristijärven kunnan tervehdyksen tilaisuuteen toi 
valtuuston puheenjohtaja ritva Tolonen.

Harvinaisempi luokkakokous 
Uvan kylätalolla

Tolosenjoen koulupiirin luokkakokouksen koollekutsujat: Liisa Juntunen, 
Rauni Suutari ja Pirkko Paananen olivat iloisia saadessaan porukan kokoon.

Uvan kylätalo täyttyi Tolosenjoen porukasta, tilaisuudessa oli oikea luokkako-
koushenki, lihakeitto maistui ja kuulumisia vaihdettiin.

RisTijäRvellä  pidet-
tiin 5.8.2017 Juusto-
leipämessut, samaan 
aikaan oli myös Vei-

suufestivaali. Messutapahtuma 
oli levittäytynyt kirkonkylän alu-
eelle ja tarjonta oli hyvin moni-
puolista. Urheilukentälle olivat 
kainuun Mobilistit tuoneet esit-
telyyn mitä erilaisempia koneita 
ja traktoreita ja samalla alueella 
oli myös koirien agility- näytöksiä.  

koulun ja Virtaalan alueella oli 
mm. ruokailu- ja kahvittelu mah-
dollisuus ja myyntitorilla oli myös 
myyjiä myymässä omia tuottei-
taan. Yhteistyökumppanimme 
ristijärven Pyry järjesti voima-
naiskisan ja juustoleipäjuoksun.  
lapsille oli omaa ohjelmaa, oli 
sirkustaidetta ja taikuri.

katvelan alueella oli itse pää-
tapahtuma, jossa saimme mm. 
nauttia erilaisista esityksistä, oli 
” Väliorit”, unkarilainen tanssi-
ryhmä . Dom kantele Petroskois-
ta, Pihkaniskat soittelivat ja Heikki 
rahko julkaisi levynsä tapahtu-
massa. 

 Janne Pekkala tekaisi erilaisia 
juustoleipäherkkuja uudella tvis-
tillä , ja nehän yleisölle maistui. 

Marttojen vetämät työpajat 
katvelan alueella olivat yleisön 
suosiossa, siellä oli piirakoiden ja 
rieskan leivontaa, oli käsityöpa-
ja, jossa oli tilkkutöitä, kehruuta, 
huovutusta, lankojen värjäys-
tä, tuohitöitä ym. Messumaton 
kudontaa oli myös tarjolla, johon 
muutamat messuvieraat kutoi-
vat oman raitansa. Ja pääosassa 
oli Juustoleipä ja juustoleivän 
paistanta kymmenen paistajan 
voimin syntyi suuri määrä juusto-
leipiä, määrä ei vastannut kysyn-
tää, olisi mennyt herkuttelijoille 
paljon enemmän.

ristijärvi Seura opasti vastan-
teossa, eli kaikkea perinteisiä 
työtapoja saimme siellä nähdä. 
Metsäkeskus lahjoitti pienen 
kuusentaimen 100v Suomen 
kunniaksi. Saimme ihailla naisen 
kädestä syntyviä moottorisaha-
veistoksia.

Vaikka messupäivän ilma 
oli epävakainen, niin paikalle 
kerääntyi tuhatpäinen yleisö. 
Juustoleipämessut on löytänyt 
paikkansa täällä kainuun sydä-
messä. ristijärven Martat kiittää 
kaikkia talkoolaisia, yhteistyö-
kumppaneita ja tapahtumaan 

osallistunutta yleisöä, saimme 
aikaan hienon tapahtuman 100- 
vuotiaan Suomen kunniaksi. 
Talkoolaisten työpanos on ollut 
ensiarvoisen tärkeä tapahtuman 
läpiviemiseksi onnistuneesti.   

Talkoolaisten palaute/kiitos lou-
nas on sunnuntaina 24.9.2017 
klo 12 marttalassa. Talkoolaisten 
palautetilaisuuteen osallistujien 
kesken arvomme 50 € lahjakor-
tin paltamon vaatetukseen. 
ilmoittautuminen ruokailua 
varten perjantaihin 22.9.2017 
mennessä. Tervetuloa.

avaamme myös kanavan ylei-
sölle, jotta voitte antaa palau-
tetta tapahtumasta; mikä 
auttavat meitä kehittämään 
tapahtumaamme. eli sähkö-
posti ristijarvenmartat.@gmail.
com, sekä laitamme kyläkaivol-
le palautelaatikon, jonne voitte 
palautteen toimittaa. Palautteet 
toivomme syyskuun loppuun 
mennessä. 

Kiitoksia, tapahtumassa muka-
na olleille ja hyvää syksyä kaikille 
toivottavat Ristijärven Martat.

Juustoleipämessut 2017 
Ristijärvellä

Janne Pekkala tekaisi erilaisia juustoleipäherkkuja uudella tvistillä
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kalevalaisen jäsenkor-
jauksen, vanhan suoma-
laisen perinnehoidon, 

nimi juontaa juurensa kalevalan 
15. luvusta, jossa lemminkäisen 
äiti pelastaa poikansa Tuonelan 
virrasta. kalevalaisessa jäsenkor-
jauksessa ei suinkaan lueta loit-
suja tai hoitoon muutenkaan liity 
mitään mystiikkaa! käsittely on 
rauhallista, liikkeen ja venytyksen 
avulla tehtävää mobilisaatio- eli 
liikehoitoa. Siinä avataan lihasten 
lisäksi kalvorakenteita eli faskioi-
ta, nivelten liikeratoja, elvytetään 
aineenvaihduntaa sekä hermos-
ton toimintaa. Tavoitteena on 
kehon toiminnan, ryhdin ja liik-
kumisen tasapaino. 

äkillisiä ”niksautteluja” tai 
voimakeinoja ei käytetä, vaikka 
nimitys ”jäsenkorjaus” saattaa 
erehdyttävästi sen mielikuvan 
tuoda. Hoito perustuu koko 
kehon kineettisen- eli liikeket-
jun tasapainottamiseen. näin ei 
päädytä käsittelemään pelkäs-
tään kipukohtaa, vaan etsitään 
ja pyritään hoitamaan aina vaivan 
alkuperäistä aiheuttajaa. 

Tämä lempeä perinnehoito 
sopii kaiken ikäisille. Hoitoaikaa 
varatessa ja ensimmäisen käsitte-
lykerran aluksi tehdään asiakkaan 
kanssa alkuhaastattelu, jossa käy-
dään läpi terveydentila ja kartoi-
tetaan mahdolliset vasta-aiheet 

eli tekijät, jotka rajoittavat käsit-
telyä tai estävät hoidon. kaleva-
laisesta jäsenkorjauksesta voi 
olla apua esimerkiksi seuraavien 
vaivojen hoidossa; selkäkipu, 
tenniskyynärpää ja rannekana-
van oireilu, kantapääkivut (plan-
taarifaskiitti), migreeni ja jänni-
tyspäänsärky, lasten kasvukivut, 
vauvojen ”koliikki” ja suoliston 
häiriötilat.

ristijärvellä kalevalaisen 
jäsenkorjauksen vastaanottoni 
muuttaa syyskuun alussa uusiin 
tiloihin aholantie 14:aan, Unikko-
rakennukseen terveyskeskuksen 
naapurissa. käyttöön tulee oma 
hoitohuone eli käsittelyaikoja on 
jatkossa varattavissa aiempaa 
runsaammin! keikkavastaanotot 
kajaanissa ja Sotkamossa jatku-
vat entiseen tapaan. 

Tarjolle tulee uutena palvelu-
na myös klassinen- tai urheiluhie-
ronta opiskelijatyönä. Suoritan 
parhaillaan Vuokatin Urheilu-
opistolla hierojan ammattitut-
kintoa, josta valmistuminen on 
keväällä 2018. 

Tervetuloa kehonhuoltoon! 
Syysterveisin 
Leena-Mari Heikkinen, 
050 340 7367
lisätietoja palveluista 
myös kotisivuillani:
www.leenamariheikkinen.fi

IHASTUS VAI 
INHOKKI?

syksyn UUsi juures- ja 
vihannessato on nyt mauk-
kaimmillaan. ajatus mehua 

tihkuvasta aromikkaasta kotimai-
sesta valkosipulista nostaa veden 
kielelle. Valkosipulia saa ostettua 
syystoreilta ja viljelijöiltä, mutta 
entäpä jos itse haluaisit kasvattaa 
sitä…

Valkosipulinkynnet istutetaan 
joko syksyllä tai keväällä riippuen 
lajikkeesta. Se tarvitsee kylmäkä-
sittelyn, jotta kasvu lähtisi käyn-
tiin ja sipuli tuleentuisi aikanaan. 
keväällä se on helpointa viileässä 
kellarissa tai jääkaapissa. Syksyl-
lä istutettavalle sipulille se tulee 
luonnostaan talven aikana. Tal-
visipuli nostaa nokkansa maasta 
heti kun lumi sulaa penkin päältä. 
Sen kasvu on vahvaa ja näyttävät 
naatit ovat pian yli puolimetrisiä. 

Valkosipuli tarvitsee multavan 
ravinteikkaan maan ja riittävästi 
vettä. Viljelijän olisi hyvä harras-
taa myös rikkaruohojen kitke-
mistä, etteivät ne olisi kilpaile-
massa valkosipulin kanssa tilasta, 
valosta ja ravinteista. Talvisipuli 

kasvattaa kukkavarren heinäkuun 
alkupuolella. Se tulee katkaista, 
jotta kasvin energia suuntautui-
si juurisipulin kasvattamiseen. 
Syysistutteinen sipuli on valmis 
nostettavaksi elokuulla, tänä 
myöhäisenä kesänä nostoaika 
oli käsillä vasta syyskuun alussa. 
noston jälkeen se pestään puh-
taaksi mullasta. Suositus on, että 
sipulit kuivattaisiin naatteineen 
varastotautien ehkäisemiseksi, 
mutta valkosipulista naatin voi 
katkaista ellei halua tehdä lette-
jä. Sitkeät juuret on helpompaa 
katkaista kuivauksen jälkeen. kui-
vattaminen pitää tehdä huolella 
ilmavassa lämpimässä paikassa. 
Sipulin ulommaisen kuoren tulee 
irrota helposti. Oikeaan aikaan 
nostettu ja tehokkaasti kuivattu 
valkosipuli säilyy homehtumatta 
pitkälle seuraavaan kevääseen. 
Siis jos herkkusuut eivät ehdi 
ensin tekemään vakavaa varas-
tohävikkiä! 

valkosipulia Ristijärvellä myyvät:
leila karppinen, 040 7037854  
myös marinoituja kynsiä!
sulo Tokkonen, 050 4306752
matti laakso, 050 4142122

Keho tasapainoon 
kalevalaisella 

jäsenkorjauksella
 ” Jos on luu luiskahtanut, siihen luuta luiskahuta. 
Jos on jäsen järkähtänyt, siihen jäsentä järkähytä. 
Jos on liha liikahtanut, siihen lihaa liikahuta.” 
-Kalevalan 15.lukua mukaellen- 

kansanedustaja Marisanna Jarva 
vierailulla päiväkoti Saukonsilmussa

Kansanedustajat ovat tehneet Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi vierailuja keväällä koului-
hin ja syksyllä päiväkoteihin. Päiväkoti Saukonsilmu sai kunnian olla ”pään avaajana” kan-
sanedustajien vierailuihin Kainuussa. Marisanna Jarva saapui vieraaksemme keskiviikkona 
23.8.2017.

 
 

Päivä aloitettiin kahvi ja mehuhetkellä . Marisanna toi tullessaan eduskunta –muistipe-
lin, joka kirvoitti keskustelua ja kysymyksiä lasten 
keskuudessa.

Lahjoituksia päiväkoti Saukonsilmulle

keskuskoululle siirtymisen myötä päiväkodin leluhyllyt ovat ammottaneet tyhjyyttään. Vaikka
leluja, pelejä ja askartelutarvikkeita onkin tilattu läjittäin, niin olemme kiitollisina ottaneet vastaan 
lahjoituksia.

 

Paikallisen S-marketin myymäläpäällikkö 
Helka Tolonen ilahdutti lapsia tuodessaan 
valtavan laatikollisen hiekkaleluja päiväkodille 
maanantaina 21.8.2017.

 

 MTk ristijärvi ja Valtra taas lahjoittivat uutuut-
taan kiiltelevät menopelit päiväkodille keski-
viikkona 23.8.2017. lahjoitus sai aikaan lasten 
joukossa ihmetystä ja ihastelua! lämmin kiitos 
lahjoituksia tehneille!

Tarjotaan 
asuntoja Ristijärven 
keskustasta:
1kpl 2h + k + sauna 56m2
3kpl 1h + kk 30,7m2
7kpl 1h + kk 27,5m2
Tiedustelut Sirpa Akka-
nen, puh. 0400-685395

Ristijärvi-Seuraan voit liittyä 
maksamalla 10 euron henkilöjä-
senmaksun tilille FI 53 5760 5120 
0082 87 Saaja: Ristijärvi-Seura 
Viesti: Maksajan nimi ja osoite tai 
sähköpostiosoite

SYYSTORI
KATVELAN ALUEELLA
LAUANTAINA 16.9. klo 10 – 12

TUle MYYMään SYkSYn SaTOa;
PerUnaT, JUUrekSeT, MeHUT, HIllOT..

TUle OSTaMaan TaaTUSTI TUOreTTa läHIrUOkaa!

arPOJa, voittoina torituotteita

Myynti omasta peräkärrystä/ -kontista. Tarvittaessa toripöytä 
käytettävissä. Paikkahinta kerätään ”kymmenyksenä”  myyjän 
pöydän tuotteista järjestäjän arpajaisvoitoiksi. 
Jäseniltä toivotaan myynti / arpajaistuotteita myös yhdistyksen 
omaan pöytään.

Järjestää eläkeliiton ristijärven yhdistys
T E R V E T U L O A !
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aamUlla yhdeksän aikoihin ristijärven keskuskoulun 7. luok-
kalaiset saapuivat taksilla Hiisipirtille. Suunnitelmana oli viettää 
päivä pelien ja aktiviteettien parissa. aluksi pelattiin erilaisia 

ryhmäytymisleikkejä, joissa muun muassa kerrottiin asioita itsestä 
ja yritettiin kommunikoida puhumatta. Sen jälkeen tehtiin ryhmissä 
erilaisia taideteoksia luonnon tarvikkeista. Materiaaleja olikin helppo 
löytää; olimmehan metsän keskellä.
auringon paistaessa muutamat oppilaat kävivät uimassa Hiisijärven 
hiekoilla, jonne kaikki kävelivät pirtiltä. Uinnin jälkeen monet olivat 
jo nälkäisiä, joten päätettiin paistaa makkarat. Oppilaat kerääntyivät 
nuotion ympärille syömään eväitä, joihin kuului leipiä ja hedelmiä. 
kun eväät oli syöty, keräännyimme katokseen loppuhuipennusta var-
ten. kilpailun ideana oli pysyä mahdollisimman pienen paperin päällä 
pareittain, ja kisan palkinto oli molemmille voittajille oma varavirtaläh-
de puhelinta varten. Voittajat Jenni korva ja Sonja Suutari olivat oikein 
iloisia tästä palkinnosta.
Pian kilpailun jälkeen oppilaat nousivat takaisin bussiin ja lähtivät takai-
sin koululle. retki oli monien mielestä oikein mukava kokemus.

Nella Hälinen ja 
Tytti Mikkonen

RisTijäRven keskuskoulun 5.-9.-luokkalaiset kävivät tutustu-
massa tiistaina 22. elokuuta Hossan kansallispuiston Värikal-
lioon. lähdimme matkaan puoliyhdeksältä ja olimme kahden 

ja puolen tunnin päästä perillä. Sää oli aurinkoinen, ja kun olimme 
päässeet parkkipaikalle, siellä jaettiin eväät ja sen jälkeen alkoi kolmen 
ja puolen kilometrin taival ensimmäiselle pysähdyspaikalle, laavulle. 
Matka laavulle oli möykkyinen ja pitkä. Maisemat olivat juuri sellaisia 
kuin kuvittelinkin: koskematonta metsää, kaatuneita puita, linnunlau-
lua, paljon kiviä ja mäkiä.

Oppilaiden tehtävänä oli ottaa kotoa pehmolelu mukaansa, josta 
täytyisi ottaa kuvia Hossan kansallispuistossa. Perillä laavulla oppilaat 
söivät eväitään ja nauttivat maisemista. Halutessaan sai paistaa mak-
karaa. 

kun eväät oli syöty, matka jatkui vielä kolme sataa metriä Värikalliol-
le. Värikallio sijaitsi vesistön äärellä ja sitä pääsi katsomaan tarkemmin 
vieressä olevan ponttoonisillan kautta. Osa oppilaista oli sitä mieltä, 
ettei Värikallio ollut niin hieno, kuin oli kuvitellut, mutta muiden mie-
lestä oli mielenkiintoista nähdä Värikallio ja siihen 3500-4500 vuotta 
sitten maalatut peuran jalat ja kolme ihmistä. 

Hetken katseltuamme Värikalliota lähdimme kävelemään neljä kilo-
metriä pitkän matkan takaisin parkkipaikalle. reitti oli erilainen kuin 
aikaisemmin: se meni yläkautta, oli pitempi ja haastavampi, ja sillä 
polulla piti koko ajan varoa edessä olevia puun juuria ja kiviä. Matka 
sujui kuitenkin rattoisasti, kun samalla jutteli kavereille ja katseli mai-
semia.

Perillä linja-autolla odoteltiin vielä muita ja syötiin eväitä. kävelty 
matka sinä päivänä oli noin kahdeksan kilometriä. reissusta jäi kaikin 
puolin hyvä ja iloinen fiilis. Plussaa oli sää, joka pysyi melkein koko ajan 
aurinkoisena. 

Laura Liljeblad 8.lk

Juhlavuoden kolikko

ristijärven kunnan täyttäessä 140 –vuotta , 
lyötiin kuntajuhlassa tasavuosien kunniaksi 
omaa ristijärvi kolikkoa.
nyt kuntamme täyttäessä 150- vuotta, on 
mahdollisuus jälleen käydä lyömässä itse juh-
lavuoden kolikko. Tällä kertaa se on samalla 
myös Itsenäisen Suomen satavuotiskolikko, 
tuttu leijonakuvio koristaa ”Suomi”puolta.
Juhlakolikon lyöntimahdollisuus on  ristijär-
ven kunnan 150 – vuotisjuhlassa 23.9. Vir-
taalassa.

syyskUisensa lau-
antaina kilpailtiin 
ristijärven Uvalla hir-
venhaukkukokeen 
merkeissä. Samalla 

ratkottiin vuosittainen kainuun 
Hirvikoirayhdistyksen mestaruus. 
Tapahtuman järjestelyistä vasta-
si jälleen, muisteluiden mukaan 
jo vuodesta 1999 lähtien, Uvan 
metsästäjät.  Ylituomarin virkaa 
hoiti kalle Immonen ja sihteerinä 
toimi Juha Seppänen.

koemaastoja oli hankittu 
ympäri kainuuta.  aamukahvi-
en ja maastoarvonnan jälkeen 
maastoihin starttasi 21 koiraa 
mukanaan koiranohjaaja ja kak-
si palkintotuomaria. Hirviä alkoi 
löytyä maastoista aamulla jo 
ennen kahdeksaa, viimeisten 
koirien löytäessä haukuttavan 
pelikaverin vasta puolen päivän 
jälkeen. liekkö osasyynä hirvien 
löytymisen vaikeuteen ollut edel-
lisyön sade? Osa porukasta joutui 
palaamaan
koepaikalle todeten, että hirviä ei 
sitkeästä hakemisesta huolimatta 
sinä päivänä vain löytynyt.

Perinteiseen tapaan koepai-
kalla pääsi heti metsästä tulon 
jälkeen lihapatojen ääreen. einot 
karjalainen ja kymäläinen oli-
vatloihtineet koeväelle pöytään 
lihakeiton lisukkeineen. Osallis-
tujat kehuivat,että ruoka oli jäl-
leen hyvää ja sitä oli riittävästi! 
Myös metsästysmajan sauna oli 
lämmitettynä halukkaille, sinne 
näkyikin porukkaa suuntaavan 
ylituomarin luona käynnin ja kei-
ton syönnin jälkeen.

koepäivänä 13 koiraa löysi 
hirven ja ykköstuloksia (yli  70 

pistettä) haukuttiin 12 kappalet-
ta. kainuun Hirvikoirayhdistyksen 
mestaruuden vei nimiinsä jämt-
lanninpystykorvauros Piteälvens 
Motto (omistajat Veijo & Veli-
antti leinonen). Toiseksi tuli niin 
ikään saman rotuinen Tuike Salon 
Cemi (omistaja Tuomas Mäkäräi-
nen) ja kolmannelle sijalle itsen-
sä haukkui harmaa norjanhirvi-
koirauros. korvenkiertäjän rolle 
(omistaja Mika Tolonen). Tässä 
kohtaa voidaan varmaan maini-
ta, että näiden kaikkien kolmen 
koiran kotikopit sijaitsevat risti-
järvellä.

lopUlliseT TUlokseT:
(sijoitus, rotu, koiran nimi, omis-
taja, pisteet)
 
1. 42/1  PITeälVenS MOTTO, 
Veijo & Veli-antti leinonen 90,00 
pistettä

2. 42/1  TUIke SalOn CeMI, Tuo-
mas Mäkäräinen 86,00 p.

3. 242/1 kOrVenkIerTäJän rOl-
le, Mika Tolonen 85,50 p.

 4. 42/1 PYSTYTUUlen JYrY, Tuo-
mo karjalainen 84,50 p.

 5. 48/1  kOrPIrITarIn kaPU, 
Heikki Punju 81,00 p.

6. 42/1  SIlTaSaaren MOSSe, 
Tatu Tervo 80,50 p.

7. 48/1  käärMekaaran nerO, 
risto karjalainen 80,00 p.

8. 242/1  kOrVenkIerTäJän 
HakU, Hannu kananen 78,00 p.

 9. 42/2 VäkkäräSalOn eSTelle, 
Mikko lämsä 77,50 p.

10. 42/2  OnTUVan SIrO, esko 
klemetti 76,00 p.

 11. 42/1  JYTkY, Matti keränen 
76,00 p.

 12. 242/2  MäenTaUSTan Mae-
Sa, Jorma Härkönen 73,75 p.

 13. 42/1  PYSTYTUUlen JUrrI, 
Juha Salmela 59,50 p.

 14. 42/2  MOOna, lari Heikkinen 
14,00 p.

15. 42/1  aUTIOVaaran rOBBe, 
Markku Pääkkönen 14,00 p.

16. 242/2  HIIllOkSen känTTY, 
Sanna & Seppo keränen 14,00 p.

17. 48/1  kIVIVaaran PÖSÖ, 
Hannu karjalainen 14,00 p.

18. 48/1  kOrPIrITarIn JaGer,  
risto & esko karjalainen 12,50 p.

19. 42/2  IPPa, risto Tienhaara & 
Jaana Tabell 12,50 p.

20. 48/2  kUUra, Juha Sutinen 
11,00 p.
 
21. 42/2  raIkUkOrVen ÅnITa, 
ari Hurskainen 9,50 p.

rotujen selitykset
42 = jämtlanninpystykorva
242 = harmaa norjanhirvikoira
48 = karjalankarhukoira
1 = uros
2 = narttu

7.-luokkalaiset Hiisijärvellä

Oppilaat Hossan kansallispuistossa

Hirvenhaukkukokeet Uvalla 9.9.2017
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RisTijäRvi TieDoTTaa

 

Tmi Leena-Mari Heikkinen 
Uusi vastaanottotila Ristijärvellä 
osoitteessa Aholantie 14 
 
 

Kalevalainen jäsenkorjaus  
Klassinen - / urheiluhieronta opiskelijatyönä 
 
Lisätiedot ja varaukset p. 050 340 7367  
Tutustu yritykseen; www.leenamariheikkinen.fi & Facebook-sivulla 

                                     

Jalkojenhoito  
Tmi Tiina Oikarinen 
 

Aholantie 14, Ristijärvi. 

Myös koti –ja laitoskäynnit.    

p. 041-492 6378 
 
 

                                     

Jalkojenhoito  
Tmi Tiina Oikarinen 
 

Aholantie 14, Ristijärvi. 

Myös koti –ja laitoskäynnit.    

p. 041-492 6378 
 
 

                                     

Jalkojenhoito  
Tmi Tiina Oikarinen 
 

Aholantie 14, Ristijärvi. 

Myös koti –ja laitoskäynnit.    

p. 041-492 6378 
 
 

RISTAOKSESSA
katseltavana on nyt toinen ristijärvi-seuran toimittama lehti. kom-
mentteja ensimmäisestä ei juurikaan ole tullut, lienee tulkittava että 
kaikki on hyvin mennyt. Palaute olisi seuralle tästä työstä tarpeen, 
tarvitaanko yleensä tämän tyyppistä painotuotetta? Jos tarvitaan 
mitä pitäisi julkaista tai kirjoittaa.

Olemme tarjonneet ilmoitus- ja mainostilaa, yrityksiä tämä ei 
kovinkaan paljoa kiinnosta. Ilman kustannuksia ei tätäkään lehteä 
julkaista, seuran on pohdittava mistä kaivetaan rahat lehden teke-
miseen, jos jatkossa lehteä tehdään. Hyviä vinkkejä ja palautetta 
voi antaa seuran sähköpostiin: ristijarviseura@gmail.com taikka 
suoraan hallituksen jäsenille. Seuraava lehti on tarkoitus saada aikai-
seksi ennen itsenäisyyspäivää. Pistäkääpä siis aineistoa tulemaan 
seuran sähköpostiin.

Toimitus

Ristijärven ikäihmisten neuvontapisteen 
auikoloajat syksy 2017

Ristijärvellä toimii ikäihmisille ja heidän omaisilleen 
tarkoitettu maksuton ikäihmisten neuvontapiste, josta 
iäkäs kuntalainen saa tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa 
ja ohjausta.

Asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta. 
Yhteispalvelupiste Kyläkaivossa Aholantie 25, keskiviik-
koisin 6.9. 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 
13.12. ja 27.12. klo 10.00 –11.00.

Asiakasohjaajan puhelinnumero on 044 744 8192 
ma - to klo 9.00 - 15.00 ja pe 9.00 - 14.00 
sähköposti: palveluohjaus.vanhuspalvelu@kainuu.fiKoulutettu hieroja

Seija Juntunen
Asematie 7, Ristijärvi
p. 050-5713994

Kylätalo Pyrylästä
Tarjoamme kokous- ja 
juhlatilat käyttöönne. 

Tervetuloa tutustumaan!
Ristijärven kirkon 

kyläyhdistys
Eila Repo 044 594 8568

Pirjo Saarinen 0400 455 884
Hannu Liljeblad 
044 098 2402

MLL: perhekavila
Palaa kesätauolta

Kokoontuminen kyläta-
lo Pyrylässä parillisten 
viikkojen torstaina klo 

9.30-11.00. Ensimäinen 
kokoontuminen 7.9.

 

 KIITOS kaikesta muistamisesta 
 jäädessäni eläkkeelle. 

 Kaisa Kurkinen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ristijärven 150-v. ja suomen 
100-v. juhlaa tehdään yhdessä!
Pyydämme koululla pidettävään 
itsenäisyyspäivän näyttelyyn 
6.12.2017 ristijärveläisiltä kou-
lussa tehtyjä käsitöitä, kouluvih-
koja yms. käden töitä menneiltä 
vuosikymmeniltä. 

Olisimme iloisia, jos kaikkien 
kylien alueilta löytyisi katselta-
vaa aikaisempien sukupolvien 
käden töistä. näyttely pystyte-
tään joulukuussa ja pyydämme 
töitä tuotavaksi koulun kansliaan 
varustettuna tekijänsä nimilapul-
la ja mahdollisilla tarkemmilla 
tiedoilla milloin ko. työ on tehty. 
esineet palautetaan omistajilleen 
näyttelyn jälkeen.  

Tarvitsisimme esille laitettavat 
työt 24.11.2017 mennessä kou-
lulle.  Yhteistyöstä kiittäen kun-
nan juhlatoimikunta

Tiinaliisa portano,  Ristijärven 
keskuskoulun rehtori/sivistys-
päällikkö

puh. 044-7159334,   
tiinaliisa.portano@ristijarvi.fi

vapaa-aikaToimi 
TieDoTTaa:

alakoululaisten liikuntakerho 
alkaa viikolla 36. liikuntakerho on 
perjantaisin 8.9 alkaen Virtaalan 
liikuntasalissa klo 12.45-13.30. 
Ohjaajina toimivat elisa Pääkkö-
nen ja annikki Hyttinen.

senioreiden liikuntakerho 
alkaa viikolla 36. liikuntakerho 
on torstaisin 7.9 alkaen klo 8.30-
9.30. Tavataan tuokion alussa 
koulun pihalla, ison katoksen luo-
na. Ohjaajana toimii elisa Pääkkö-
nen/ vapaa-aikaohjaaja.

nuokkari avoinna maanantai-
sin klo 15-18 ja lauantaisin 18-21. 
Tervetuloa! Discoista ilmoitam-
me tolppamainoksin sekä nuok-
karin ilmoitustaululla.

kiRjasTon kUUlUmisia:

kirjasto avoinna              kyläkaivo
ma  12 - 19              09 - 19
ti 12 - 17              09 - 17
ke 09 - 15                   09 - 15.30
to 12 - 15               09 - 15.30
pe 12 - 16              09 - 16

 
http://kainet.verkkokirjasto.fi        
puh. 044 715 9324

kirjastojen yllätyskassit tarjoavat 
lapsiperheille iloa ja tukea arkeen

kainuun kirjastoissa kokeillaan 
lapsiperheiden yllätyskasseja. kas-
sit tarjoavat lapsiperheille yhdessä 
tekemistä, palkittuja lastenkirjoja 
ja ajankohtaista luettavaa van-
hemmille. Yllätyskasseja voi lai-
nata kainuun alueen kirjastoista 
vuoden loppuun saakka. Yllätys-
kassin sisältö on koottu yhteis-
työssä kainuun soten lapsiperhei-
den sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ja kirjastojen 
henkilökunnan kesken. kassin ide-
ana on, että jokainen kainuulainen 
voi omalla toiminnallaan edistää 
lasten ja nuorten hyvinvointia.                                                         
Yhteistyössä kainuun sote ja kir-
jastot

kirjaston ja kyläkaivon 
tulevia tapahtumia:
Syyskuu: ristijärvi-aiheisia maala-
uksia kyläkaivolla.
14.9.2017 klo 18 Janne nevala: 
kirja & kitara. kirjailija-muusikko 
Janne nevala (s. 1966, Taivalkoski) 
julkaisi heinäkuussa kolmannen 
romaaninsa kylän halki virtaa joki. 
kirja on kertomus ontuvasta ystä-
vyydestä, Iijoesta, rautatiestä ja 
ihmisistä jotka sinnikkäästi odot-
tavat radan varrella oikeaa junaa 
saapuvaksi. kirja & kitara -tuoki-
ossa nevala kertoo tarinoita kirjan 
taustalta ja esittää siihen liittyviä 
lauluja.
18.9.-6.10.2017 kuvia kirjaston 
vuosikymmeniltä  aholantiellä 
kirjastolla.
2.-26.10.2017  Seppo kemp-
painen: kaksi laivaa –öljyväri-
maalauksia kyläkaivolla.
5.10.2017 klo 18  reijo Vähälä  
Suomi 100 –runomatinea kylä-
kaivolla.
30.10.-30.11.2017  Väinö Jun-
tunen Maisemakuvia kainuusta 
–valokuvanäyttely kyläkaivolla.
6.12.2017

TUlevia TapahTUmia 2017 
RisTijäRvellä

la 23.9.2017 klo 13 ristijärven 
kunnan 150 –vuotisjuhla Virtaa-
lassa. Järj. ristijärven kunta. 
30.10-5.11.2017 ämmäinviikko. 
Viikon tapahtumat pyydetään 
ilmoittamaan kunnantalolle 
16.10. mennessä 
os. yhteispalvelu@ristijarvi.fi 
tai  puh. 08-6155 431. Järj. risti-
järven kulttuuritapahtuma ry ja 
kunta.
la 25.11.2017 klo 13 Pyhännän-
kylän metsästysseura tarjoaa 
Hirvikeittoa kylätalo Valvolassa. 
Tervetuloa metsästäjät, maan-
vuokraajat, kyläläiset ja alueen 
kesäasukkaat! Järj. Pyhännänky-
län kyläyhdistys ja metsästysseura.

su 26.11.2017 klo 18 kauneim-
mat Joululaulut Pyhännänkylän 
kylätalo Valvolassa.  Järj. Pyhän-
nänkylän kyläyhdistys ja seura-
kunta.
6.12.2017  ristijärven itsenäi-
syyspäivän juhla.
Juhlajumalanpalvelus, kunnia-
käynti sankarihaudoilla, kahvit 
Seurakuntakodilla. Tilaisuus jat-
kuu koululla: ristijärven Päiväko-
ti 40 vuotta , ristijärven kunnan 
koululaitos 120 vuotta v.2016.

lisätietoja tapahtumista kai-
nuun tapahtumakalenterista:

http://www.kainuuntapahtu-
mat.fi/?kunta=6 .

 

150 vuotta

 


