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Eduskuntavaalit lähestyvät ja 
vaalityö kentällä on hyvässä 
vauhdissa. Valta Arkadian-

mäellä vaihtuu. 
Uusi eduskunta ja hallitus tule-

vat olemaan kovan haasteen edes-
sä. Hyvinvointialueille valtion rahoi-
tettavaksi siirtyneet sote-palvelut 
vaativat lisää euroja ja samaan ai-
kaan valtion taloutta on sopeutet-
tava. Nykyisen kaltainen velanotto 
ei voine jatkua kovin pitkään.

Meno ja elo voivat muuttua no-
peastikin, kuten parin edellisen vuo-
den aikana olemme huomanneet. 
Kotimaamme on kovin riippuvai-
nen maailmalta tuotavasta ruoas-
ta ja energiasta. Energian tuonnin 
tyssääminen Venäjältä ohjaa nyt 
omavaraisuuden lisäämiseen. Vih-
reä siirtymä on alkanut ja ilmasto-
kin kiittää.    

Hyvinvointialueen 
palvelujen tuottaminen 
on työn alla

Muutoksia palvelurakenteisiin 

ja palveluiden tuotantotapaan on 
tulossa. Taloudelliset resurssit ja 
kohonneet kustannukset pakotta-
vat kehittämään toimintoja, mut-
ta myös työvoiman riittävyys ohjaa 
toimintojen järjestämistä.

Kainuun sote teki jo viime vuo-
den lopulla päätöksen lakkauttaa 
kunnassa sijainneen Esalan kehi-
tysvammaisten asumisyksikön. Pää-
töksentekomenettely lakkautus-
päätöksen osalta sopimusten va-
lossa asettautuu alttiiksi kritiikille. 
Jatkuuko sama kulttuuri hyvinvoin-
tialueen päätöksenteossa. Kuntien 
kanssa on syytä neuvotella palve-
luiden järjestelyissä.

Kuntataloudessa 
hengähdystauko

Talousarvio kuluvalle vuodelle on 
tasapainossa. Viime vuosi näyttää 
toteutuvan lähes nollatuloksella. 
Kainuun soten viimeisen vuoden tu-
loskin vaikuttaa positiiviselta, aina-
kin siinä muodossa, että lisälaskua 
ei tule, vaan pieni palautus kuntiin.

Pienimuotoisia investointejakin 
on suunnitteilla. Monitoimikeskus 
Virtaalan sauna- ja allasosastoa tul-
laan saneeraamaan ja samassa yh-
teydessä selvitetään aurinkovoiman 
käyttömahdollisuus. 

Tulevien vuosien talouskehitys on 
vielä arvailua, mutta hyvää ei aina-
kaan valtionosuuksien muodossa 
ole luvassa. Esiin on nostettu val-
tionosuusuudistuksen tarve. Vai-
keampi kysymys siinä on se, millä 
mekanismilla löytyy oikeudenmu-
kainen ja tasapuolinen tapa jakaa 
rahaa verorahoituksen tarpeessa 
oleville kunnille. Kunnat kun eivät 
jatkossakaan kykene tuottamaan 
palveluita ilman valtion apua. Tällä 
hetkellä Suomessa on kuntia, jotka 
maksavat valtiolle valtionosuuksia. 
Vuosi sitten ensimmäiset laskelmat 
osoittivat samaa suuntaa myös Risti-
järven kunnalle, mutta onneksi asia 
korjaantui ja saimme tälle vuodelle 
puoli miljoonaa euroa. Tämä vuosi 
saatiin hengähdysaikaa. 

Uusia tulonlähteitä 
löydettävä

Tulevaisuuden kunnat ovat en-
tistä enemmän riippuvaisia omista 
kunnallistulo- ja kiinteistöveroista. 
Varsinkin jälkimmäisen merkitys tu-
lorahoituksessa korostuu.

Kunnilla on edelleen satoja laki-
sääteisiä tehtäviä. Kuntalaisten hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämi-
seen on varauduttava entistä pa-
remmin yhteistyössä hyvinvointi-
alueen kanssa.

Myös Ristijärven kunnan on löy-
dettävä uusia tulonlähteitä ja kehi-
tettävä omaa toimintaa. Jo pelkäs-
tään osaavan työvoiman saatavuus 
asettaa tehtävien hoidon uuteen va-
loon. Jos osaajia ei saada, on mietit-
tävä muita vaihtoehtoja. Toiminto-
ja on muutettava, mietittävä mitä 
tehdään, mitä voidaan jättää teke-
mättä, mitä hankkia ostopalvelui-
na, ulkoistamalla, yhteistyössä mui-
den kuntien kanssa ja loppukädessä 
järjestelemällä tehtäviä uudelleen. 
Vain muutos on jatkuvaa, nyt ja tu-

levaisuudessa.

Ristijärvellä tapahtuu
Maaliskuussa hiihdetään jälleen 

kilpaa upeissa Saukkovaaran mai-
semissa. Tällä kertaa koululaiset 
mittelevät Koululiikuntaliiton hiih-
tomestaruuskisoissa.

Nyt ovat hiihtokelit ja ulkoilusäät 
parhaimmillaan. Nauttikaamme täs-
tä vuodenajasta.

Hyvää alkanutta vuotta! 

Pidetään itsestämme ja läheisis-
tämme huolta.

Petteri Seppänen
Kunnanjohtaja

Ristijärven kunnan näkymiä

Tammikuussa palkittiin Vuoden 
2022 Lainaajana Kaisa ja Juk-
ka Kemppaisen perhe moni-

puolisesta ja säännöllisestä kirjas-
tonkäytöstä. 

Tammikuun alusta helmikuun 
puoliväliin kirjastossa ja Kyläkaivolla 
on ihasteltu Jussi Kemppaisen valo-
kuvia Kajaanista pohjoiseen. Näyt-
tely on tuonut runsaan määrän kiin-
nostuneita vieraita sekä Ristijärvel-
tä että kauempaakin. Kirjaston toi-
nen näyttely Terveisiä maailmalta 
on kokoelma postikortteja, jotka on 
lähetetty 32 maasta ympäri maail-
maan. Myös tämä näyttely on virit-
tänyt muistoja omilta matkoilta ja 
aiheuttanut jopa matkakuumetta.   

Maanantaina 6.2. kirjastossa nau-
tittiin satutunnista aikuisille Flo-
ra-haltijan seurassa. Illan teema-
na oli lastenkirjat mielikuvituksen 
ja tunteiden vahvistajina. Musiikil-
la höystetty iltahetki herätti myö-
täsukaisia ajatuksia. Satujen lumo-
voiman hyödyntämistä pidetään 
kovin tarpeellisena tähän maail-
manaikaan. 

Vuonna 2022 kirjastokäyntejä 
kertyi 10 % ja omatoimikirjautumi-
sia 24 % edellisvuotta enemmän. 
Lainaajien määrä kasvoi 5 %. Lai-
nat sitä vastoin vähenivät 7 %. Vä-
hennys näkyy lasten kaunokirjalli-
suudessa, aikuisten tietokirjoissa 
ja DVD-levyjen lainauksessa. E-ai-
neistojen kuten e-kirjojen ja e-ää-

Kuulumisia kirjastosta

nikirjojen, e-lehtien sekä musiikki- 
ja elokuvapalvelujen lainaus pysyi 
edellisvuoden tasolla. 

Kevään aikana jatkuu Moniluku-
taito kartalla -hanke, jonka koh-
deryhmänä ovat koulumme 5.–9.- 

luokkalaiset. Maaliskuussa saam-
me koululta näyttelyn, joka koos-
tuu kuvaamataidon ja käsityötun-
tien tuotoksista.

Lämmin kiitos kirjastossa asioimi-
sesta ja valoisaa kevättä!

Liikuntakerhot
4 - 6 v. klo 17:30 - 18:15
6 - 8 v. klo 18:15 - 19:00

LASTEN

RISTIJÄRVEN PYRY
p. 040 836 1853

MAANANTAISIN

KAIKILLE AVOIMET 

VIRTAALASSA

Liittymällä Ristijärvi-Seuran jäseneksi tuet 
paikkakuntamme kotiseututyötä.

Jäsenmaksu 10 euroa/hlö (ainaisjäsenmaksu 100 euroa, 
kannattajajäsenmaksu 50 euroa). 

Maksun saaja Ristijärvi-Seura ry Katvela, tili FI53 5760 5120 0082 87. 
Laita nimesi ja osoitteesi/sähköpostiosoitteesi Viesti-osioon. 

LISÄTIETOJA: Minna-Liisa Laakso, pj. Puh. 050 4142 123, 
Minna Pyykkönen, siht. Puh. 040 7281 297.



2  nro 1 / 2023 nro 1 / 2023  3  

Ristijärven kunta tukee risti-
järveläisten nuorten kesätöi-
tä vuonna 2023. Kesätyöllis-

täminen koskee 15 – 18 -vuotiaita 
ristijärveläisiä koululaisia ja opiske-
lijoita, jotka ovat opiskelleet luku-
vuoden 2022 – 2023 päätoimises-
ti joko peruskoulussa tai toisen as-
teen 1. tai 2. vuosikurssilla. Haku-
lomakkeita kunnantalolta, Kyläkai-
volta ja koululta sekä www.ristijar-
vi.fi/lomakkeet. Hakuaika päättyy 

Koululaisten ja 
opiskelijoiden 
kesätyöt 2023

28.4.2023 klo 15. Allekirjoitettu 
hakemus palautetaan sähköpostil-
la yhteispalvelu@ristijarvi.fi tai toi-
mittamalla se kunnantalolle:

Ristijärven kunta
Kesätyö
Aholantie 25
88400 Ristijärvi

Katso lisää www.ristijarvi.fi/ajan-
kohtaista.

Saukkovaaran laturetki järjes-
tetään lauantaina 4.3.2023 
klo 9–15. Latu kiertelee noin 

24 kilometrin pituisen reitin Risti-
järven kauniissa vaaramaisemissa. 

Reitti on latukoneella ajettu ja sel-
keästi merkitty maastoon. Halutes-
saan reitin voi myös kiertää läski-
pyörällä. Ilmoittautuminen tapah-
tuu paikan päällä Saukkovaaran suk-
sivuokraamolla. Osallistumismaksu 

on 25 euroa ja se sisältää huollon 
taukopaikoilla sekä keittolounaan 
ja saunomismahdollisuuden maa-
lissa. Pyhännänkylän taukopaikalla 
on mahdollisuus myös ostaa pientä 
syötävää. Laturetken järjestää Ris-
tijärven Pyry ja vapaa-aikatoimi. Li-
sätietoja numerosta 044 7159310.

Tervetuloa nauttimaan liikunnas-
ta ja upeista maisemista Saukkovaa-
ran laturetkelle!

Saukkovaaran laturetki

Ristijärven kunta 
tiedottaa

Tieavustukset ovat haettavina 31.5.2023 saakka. 
Hakulomakkeita www.ristijarvi.fi/lomakkeet sekä kunnanta-
lon yhteispalvelupisteeltä, Aholantie 25. Lisätietoja www.ris-
tijarvi.fi/ajankohtaista

Tiedustelut: tekn.pääll. Ahti Mikkonen puh. 044 715 9744.

Eläkeliiton Kainuun piiri on huo-
lissaan ikäihmisille tarkoitet-
tujen terveys- ja sosiaalipal-

veluiden saatavuudesta ja laadusta 
tämän vuoden alussa aloittaneella 
hyvinvointialueellamme.  Uuden jär-
jestelmän haasteena on, miten jär-
jestetään laadukkaat terveys- ja hy-
vinvointipalvelut myös ikäihmisten 
erityistarpeet huomioiden.  Palve-
lut tulee järjestää mahdollisimman 
kustannustehokkaasti ja asiakasläh-
töisesti ja niiden tulee sisältää en-
naltaehkäiseviä elementtejä.

Esimerkiksi Ristijärven asukkais-
ta jo yli 18 % on yli 75-vuotiaita!

Ikäihmisille tarjottavien neuvo-
lapalveluiden järjestämisestä on 
esitetty erilaisia toimintamalleja. 

Ikäneuvolatoiminta on tuottanut 
säästöjä sosiaali- ja terveystoimel-
le niissä kunnissa ja kuntayhtymis-
sä, joissa sitä on toteutettu.  Sääs-
töjä on syntynyt ennakoivien palve-
luiden ansiosta kalliimpien palvelu-
tarpeiden vähetessä. Toiminnan pi-

tää palvella koko vanhusväestöä ja 
se pitää aloittaa viimeistään 68 ikä-
vuoden saavuttaneille.

Palveluun kuuluisi laaja terveys-
tarkastus ja sen perusteella ohjaus 
tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai 
-hoitoon sekä terveydentilan seu-
ranta sovitusti.  Erityishuomio kiin-
nitettäisiin ikäihmisen henkiseen ja 
fyysiseen  kuntoon ja terveyteen 
sekä elämäntapoihin.  Elämänlaa-
dun parantuessa henkinen hyvin-
vointikin paranee, millä on positii-
vista merkitystä fyysiseen tervey-
teen tai sairauksien  hoitoon ja en-
naltaehkäisyyn.

Ikäneuvolatoiminnan toteutta-
minen vaatii resursseja ja edellyt-
tää poliittista tahtoa ja yksimieli-
syyttä. Kainuussa on vuoteen 2030 
mennessä 65 vuotta täyttäneitä lä-
hes kolmasosa väestön määrästä.  
Toivomme, että ikäneuvolatoimin-
ta käynnistyy myös Kainuun hyvin-
vointialueella.

Eläkeliiton Kainuun piiri esittää 
ikäneuvolatoiminnan aloittamista

Uusi jätelaki (2021) velvoittaa 
kuntia aloittamaan poisto-
tekstiilien keräyksen vuo-

den 2023 alusta alkaen. Kainuus-
sa keräyksestä vastaa Kainuun jä-
tehuollon kuntayhtymä Ekokymp-
pi. Yhteistyökumppanina ja poisto-
tekstiilin kerääjänä, lajittelijana hy-
väkuntoisten tekstiilien myyjänä toi-
mii Ristijärven 4 H-yhdistys (osoite: 
Willa Wanha, Koulutie 7). Pihalla on 
iso jäteastia poistotekstiiliä varten 
ja kirpputorin aukioloaikoina pois-
totekstiilit voi viedä suoraan sisälle.

Poistotekstiilipussiin saa laittaa:
1. hyväkuntoista, kuivaa ja puh-

dasta myyntiin kelpaavaa tekstiiliä

Vanhalla kunnantalolla voit 
käydä kopasemassa, voiko 
seuraavalta metsästyskau-

delta odottaa saalista! Ristijärven 
Urheilumetsästäjien ja Reservin-
upseerien metsästyssimulaattorin 
avulla saat hyvää harjoitusta niin 
hirven, karhun kuin sorsien pyyntiin. 

Harjoituskerran hinta on 50 € 
/5-7 ampujan ryhmälle. Kysy lisää:
Aki Palo puh. 050 407 6857
Veijo Palo puh. 050 437 8895
Eero Pyykkönen puh. 0400 174 800

Ristijärvellä kerättiin poisto-
tekstiilejä jo viime kevään pi-
lotissa, jossa harjoiteltiin käy-

tännössä poistotekstiilien keräystä 
ja lajittelua. 

Yhteensä tekstiilejä tuli 736 kg, 
mikä on aika paljon, kun ottaa huo-
mioon väkiluvun (0,6 kg/asukas).  
Suoraan myyntiin tästä meni 260 
kg eli 35 %, mikä sekin on oikein 
ilahduttava määrä. Myyntituotteik-
si (esimerkiksi matonkuteet) meni 
55 kg tekstiilejä eli 7 % ja uusiokäyt-
töön eli Paimioon lähti 240 kg teks-
tiilejä (33 %). Sekajätettä tuli aika 
lailla eli 181 kg (25 %). Tämä luku ei 
ollut ihan niin mukava, mutta jos-
kus on vaikea päättää, mikä on hy-
väkuntoista ja mikä huonokuntois-

  KUULUTUS 
    
 

Äänestäminen eduskuntavaaleissa 2023 

1. Yleinen ennakkoäänestys 

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennak-
koäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. 

Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 22.–28.3.2023. 

Ristijärven kunnan ennakkoäänestyspaikka on Kunnantalo Kyläkaivo, Aholantie 25, Ristijärvi 

Ennakkoäänestys on avoinna: 

22.–24.3. klo 9–15 
25.–26.3. klo 12–14 
27.–28.3. klo 9–15  

2. Kotiäänestys 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vai-
keuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan voi äänestää ennakkoon kotonaan. Ristijärvellä 
voivat äänestää kotona vain ne äänioikeutetut, joiden kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Risti-
järvi. Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 
vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa talou-
dessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen 
kunta on hänen kotikuntansa. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. 

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä.  

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen 

- puhelimitse numeroon 08 6155 431 
- kirjallisesti toimittamalla täytetty kotiäänestyslomake osoitteeseen: 

Ristijärven kunta/keskusvaalilautakunta, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi tai 
kunnan internet -sivuilla www.ristijarvi.fi 

- sähköpostitse osoitteeseen: yhteispalvelu(at)ristijarvi.fi 

 

 
 
 

3. Laitosäänestys 

Laitosäänestys järjestetään ajanjaksolla 22.-28.3.2023 ja suoritetaan erikseen ilmoitettavana aikana Pal-
velukeskus Attendo Onnentuvassa ja Hoivakoti Pihlajassa. 

Laitosäänestykseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 

4. Vaalipäivän äänestys 

Vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Äänestysaika vaalipäivänä on klo 9–20.  

Ristijärven kunnan äänestyspaikka on Kunnantalo, Aholantie 25. 

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa on äänioikeutettu henkilö, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 
vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on 51 päivää ennen vaalipäivää. 

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekis-
teriin hänen kohdalleen. Äänestyspaikka ilmenee äänestäjälle postitetusta ilmoituskortista ja sitä voi tar-
vittaessa tiedustella myös Digi- ja väestötietovirastosta (www.dvv.fi). 

5. Henkilöllisyyden todentaminen 

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjällä on 
oltava mukanaan henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai 
vastaava kuvallinen asiakirja.  
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Metsästyssimulaattoria kokeilemaan

Ristijärvellä on alkanut poistotekstiili-
keräys vuoden alusta

2. huonokuntoista ja rikkinäis-
tä, mutta kuivaa ja puhdasta, uu-
siokäyttöön eli materiaalikiertoon 
kelpaavaa tekstiiliä. 

Poistotekstiilipussiin kelpaa mm. 
puserot, paidat, hameet, mekot, 
housut, takit, lakanat, pyyhkeet, 
tyynyliinat, verhot, pöytäliinat ja 
yksikerroksiset peitot. 

Tekstiilien materiaalilla ei ole 
merkitystä.  

Lisäksi poistotekstiilipussiin voi 
laittaa hyväkuntoisia, myyntiin kel-
paavia mattoja, täkkejä, tyynyjä, 
pehmusteita, täytteellisiä päiväpeit-
toja ja pehmoleluja. Huonokuntoi-
sena tai likaisena nämä voi laittaa 

jo kotona sekajäte energiaksi -jät-
teen sekaan.

Poistotekstiilipussiin ei saa lait-
taa:

1. kosteita, likaisia, haisevia, ho-
meisia, öljyisiä tai tekstiilituholaisia 
sisältäviä tekstiilejä

2. alusvaatteita, sukkia ja sukka-
housuja (hygieniasyyt).

Laita kaikki edelliset jo kotona se-
kajäte energiaksi -jätteen sekaan. 

Laita poistotekstiilit aina muovi-
pussiin (esimerkiksi kaupan muovi-
kassi) ja sulje pussi hyvin, niin ettei 
sinne pääse kosteutta ja tuo se ke-
räykseen. Tekstiilit ovat hyvin herk-
kiä pilaantumaan, varsinkin ulkoke-

Tietoja Ristijärven pilotista 
21.3.-29.4.2022

ta tekstiiliä. 
Hyvä muistisääntö on kuitenkin 

se, että vaatteen tai kodintekstiilin 
tulisi olla puhdasta ja kuivaa. Haise-
vat (tupakka, home, kellari, vintti), 
öljyiset, kunnolla likaiset, eritteiset 
ja tekstiilituholaisia sisältävät teks-
tiilit on hyvä laittaa jo kotona se-
kajätteen sekaan. Kosteat tekstiilit 
saattavat pilata isonkin erän teks-
tiilejä, jos niitä joutuu kuivien teks-
tiilien sekaan. Tekstiilit pilaantuvat 
hyvin herkästi. Lisäksi sekajättee-
seen kannattaa jo kotona laittaa 
alusvaatteet, sukat ja sukkahousut. 
Näitäkin joskus otetaan myyntiin, 
mutta vain hyväkuntoisina. Jos on 
esimerkiksi uudet sukat (esim. os-
tettaessa liian pienet), ne voi lait-

Koululiikuntaliiton
mestaruushiihdot
Saukkovaaralla
24. - 26.3.2023

räyksessä.
Keräyksen taustalla on vuonna 

2018 asetettu EU-direktiivi, jon-
ka tarkoituksena on vähentää vaa-
teteollisuuden aiheuttamia ympä-
ristöhaittoja. Tekstiilien valmistuk-
seen kuluu paljon vettä sekä huo-
mattava määrä haitallisia kemikaa-
leja. Lisäksi vaatteiden hiilijalanjäl-
ki on suuri, koska vaatteiden kulje-
tusmatkat ovat pitkiä.

Ympäristöhaittoja vähennetään, 
kun tekstiilit käytetään uudelleen 
sellaisenaan tai esimerkiksi ma-
tonkuteina. Uusiokäyttäminen taas 
tarkoittaa sitä, että tekstiili hajo-
tetaan mekaanisesti materiaalik-

si. Tätä uusiomateriaalia käytet-
tään mm. huonekalujen pehmus-
teisiin ja akustiikkalevyihin. Villas-
ta tehdään villalankaa. Uusiomaa-
teriaalia valmistetaan tällä hetkel-
lä Paimiossa. Uudelleen käyttämi-
nen ja uusiokäyttäminen edistävät 
molemmat kiertotaloutta.

Lisätietoja: 
Anu Koskela, neuvoja, Kainuun jä-

tehuollon kuntayhtymä Ekokymppi
0440 710 067, anu.koskela@eko-

kymppi.fi

taa poistotekstiilipussiin.
Ristijärven 4 H -yhdistyksen työn-

tekijät lajittelivat Paimioon lähte-
vän tekstiilin vielä selluloosakui-
tuihin, villakuituihin ja tekokuitui-
hin. Selluloosakuituja eli puuvillaa, 
pellavaa ja viskoosia (+ sen muun-
tokuidut) 59 %, tekokuituja oli 38 % 
ja villakuituja 3 %. 

HYVÄ MAINOSTAJA ja ILMOITTAJA
Jatkuvaluonteiset mainokset julkaisemme 

automaattisesti seuraavassa lehdessä samanlaisena ellet 
tee muutosta tai ilmoita muuta poikkeavaa.

Kaikessa lehteen tulevassa materiaalissa pyydämme 
noudattamaan annettua päivämäärää. Näin toimien 
työmme helpottuu ja pysymme aikataulussa. Kiitos. 

Lehden toimitus
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S A U K K O V A A R A N
R I N T E E T

AVOINNA 
viikoilla 8, 9 ja 10 

joka päivä klo 12 - 18
 

KYSY LISÄÄ:
p. 041 7041422

saukko2015@gmail.com
www.saukkovaara.com
saukkovaaran rinteet

TERVETULOA!

Roukaperän suuri savottatyö-
maa oli käynnistetty pian so-
tien jälkeen Kajaani Oy:n toi-

mesta. Neuvostoliitto oli esittänyt 
valtavan sotakorvauslaskun ja nyt 
oli laskunmaksun aika. Maksuksi kel-
pasi muun muassa puutuotteet sen 
kaikissa jalostusmuodoissa. 

Ensin oli kuitenkin saatava raaka-
puu sahojen ja tehtaiden ulottuville, 
yleensä rautatien varteen tai sata-
maan. Pienen, mutta pitkän ja keväi-
sin uittokelpoisen Roukajoen varsil-
la oli koskematonta hakkuukelpoista 
Kajaani-yhtiön ja yksityisten omis-
tamaa metsää. Kohde oli kuitenkin 
niin suuri ja kaukana asutuksesta, 
että suurempi savotta vaati asuin-
kämpän rakentamisen paikanpääl-
le viimeiseen jokimutkaan. Rouka-
jokihan lähtee 10 kilometrin pääs-
tä Roukajärvestä edeten määrätie-
toisesti kohti länttä ja Emäjokea. 

Viimeisellä kilometrillä ennen 
Seitenoikean koskia se kohtaa niin 
korkeat hiekkakankaat, että joutuu 
kääntämään suuntansa etelään ja 
muodostaa Roukaperän mutkan. 
Mutkassa se haukkaa mukaansa vie-
lä Löytösuolta laskevat Puuropuron 
vedet ennen Emäjokea. 

Ei Roukaperän mutka täysin kos-
kematon paikka ennen kämppää ol-
lut. Se oli salokyläläisten veneen-
pitopaikka ja kotisatama, ennen 
maanteiden ja rautatien tuloa. Pai-
kalle johti rekitie Möttösenvaaral-
ta ja sitä ajettiin reellä tarvittaes-
sa kesät talvet. Jalkamiehet käveli-
vät tiepohjaa Roukaperään ja hyp-
päsivät siinä veneeseen ja soutivat 
kirkonkylälle. 

Toinen rekitie johti vaaralta ylem-
mäs Myllykoskelle, jossa oli vesimyl-
ly ja myllysauna. Ennen Emäjokea 
joessa oli vain yksi matala koskipaik-
ka sataman jälkeen, nykyisen 5-tien 
vieressä, ja se teetti vesiliikentees-
sä töitä kesäkuivan aikaan. 

Alkuhakkuut oli tehty paikallis-
ten kaato- ja hevosmiesten voimin. 
Keväällä 1946 vetivät hevoset Ran-
toahosta paikalle ison tukkikasan. 
Kenttäsirkkeli höyrykäyttöisine  Lo-

komo-käyttömoottoreineen vedet-
tiin paikalle hevosilla. Kämppähirsiä 
alettiin sahata 6 tuuman vahvuisik-
si pelkoiksi taapeliin kuivumaan ja 
lisäksi lankku- ja lautatavaraa tallin 
ja saunankin tarpeisiin. 

Höyry-Lokomon teho ei riittänyt 
kunnolla sahan pyöritykseen pak-
suilla ja pitkillä tyvitukeilla. Sitten 
tulikin pelastus, kun Kajaani Oy sai 
ostaa armeijan ylijäämämyynnistä 
puskutraktorin, 4 tonnin McCormi-
ckin, jossa oli myös hihnapyörä sirk-
keliä varten.  Nyt alkoi terä viheltää 
ja lautapojilla tuli kiire. Kormikki ta-
sasi myös puskulevyllään sulaneen 
hiekkasärkän kämpänpohjaksi. 

Yhtiö sai ostaa myös Ristijärven 
piirille sota-Jeepin, joka helpotti 
miesten kulkemista. Kauan ei tava-
ra ehtinyt tavara kuivua, kun Pyyk-
kösen veljekset ja tädin mies Rans-
su Pihlajavaaralta tulivat pystyttä-
mään hirsikämppää, tallia ja saunaa 
seuraavan talven savotoita varten. 
Kämppään kuului 5 erilaista huo-
netta ja kaksi kylmää ulkoporstuaa. 

Miehistötupa lavereineen ja pit-
kine ruokapöytineen antoi asunnon 
yli kolmellekymmenelle miehelle. 
Kuivaushuone kaminoineen kuiva-
si kastuneet työvaatteet yöaikaan. 
Isoa miehistökämppää lämmitti iso 
liuskekivistä muurattu uuni, keittiö-
tä iso keittohella ja työnjohtajien, 
mitta- ja jakomiesten sekä ukkoher-
ran ja kasöörin toimistoa saksalai-
silta aseveljiltä peritty elementeis-
tä kasattu pystyuuni. 

Ison uunin kiviä tuotaessa oli sat-
tua hankkeen pahin tapaturma tai 
oikeastaan peräti haaksirikko. Yh-
tiön päiväläinen ja monitoimimies 
Mikkos-Matti oli käynnistänyt aa-
mulla kammesta yhtiön petroo-
lilla käyvän keskimoottoriveneen 
Männikön rannassa. Liittänyt pe-
rään ison uittoveneen lastia var-
ten ja poiminut kyytiin Kainuharjun 
Einon esimieheksi ja Tapanivaaran 
Kallen. Tarkoitus oli viedä viemisiksi 
uunikivet matkan varrelta. Ajettiin 
jokivartta Lampovaaran alle, jos-
sa oli paras liuskekivilouhos pitä-

jässä. Hevosmiehet olivat ajaneet 
vaarasta rekikeleillä kasan litteitä 
kiviä jokivarteen. Karjalan Kalle oli 
jo odottamassa kasan vierellä. Las-
tattiin linttakiviä ensin moottorive-
neeseen ja sitten hinausveneeseen 
niin paljon, että ylimmäinen lauta 
oli vain veden pinnalla. 

Wiksrömin moottori alkoi puksut-
taa kohti ylävesiä raskaassa lastissa. 
Ritovirran kapeikossa matkavauhti 
ei juuri ylittänyt kävelymiehen no-
peutta, mutta Kalliokosken ylämut-
kassa se oli enää ryömintänopeutta. 
Yläkurvin puolella pisti kalliosärkkä 
kielensä lähes puolijokeen ja siihen 
tökkäsi veneen köli ylävirtaan pon-
nistellessa. Moottori huusi paras-
taan, mutta vene istui tiukasti kal-
lion nokassa. Kallistuksesta ei ollut 
apua, koska silloin jokivesi yritti tul-
la yli laidan. Karjalan Kalle suurim-
pana ja väkevimpänä hyppäsi yli lai-
dan veteen seisomaan karille ja pus-
ki veneen takaisin syvemmälle, hy-
päten kylmästä virrasta takaisin ve-
neeseen. Moottori sai taas otteen 
virtaavasta koskesta ja matka jatkui 
Roukajoen suistoon. Alimman kos-
ken alla veneet vedettiin rantaan ja 
kivien matka kämpälle jatkui hevos-
pelillä. Muurari kävi kivistä kasaa-
massa ison pirtinuunin ja hormin 
miehistökämpän keskelle ja tiilistä 
piiput muihin huoneisiin.. 

Ensin tulivat leimaajat, tienrai-
vaajat ja pinotavaran tekijät sulan-
maan aikaan ja lumikelien tultua tu-
kin kaatajat ja hevosmiehet. Kokki 
saapui suurine kattiloineen, avasi 
elämänluukun ja asettui asumaan 
keittiön nurkan petilleen. Kun mar-
raskuu oli tehnyt pohjan pehmei-
den soisten rantamaiden kannek-
si ja ropsauttanut parikymmentä 
senttiä lunta peitoksi, alkoivat veto-
hevosten tiu´ut kalkattaa varsiteillä 
jopa Löytösuolla asti, josta ehti päi-
vänäöllä tuoda vain pari isoa kuor-
maa jokivarteen.

Lähikylän veljekset keräsivät 
myös savottavehkeet parireen pääl-
lä olevaan halko- ja pöllirekkaan ja 
matkasivat ruunan vetäminä savo-

talle ajan hengen mukaan, eli puul-
la parempiin päiviin. Kokkovaaran, 
Möttösenvaaran, Nenämäen ja 
Pyörteen lähimmistä taloista savot-
talaiset kävivät kotoa käsin ja kul-
jettivat vielä kortteerimiehiä mu-
kanaan. Palstoja riitti kaikille tule-
ville ja tukit ja pöllit siirtyivät joen 
varsille odottamaan parkkausta ja 
kevättulvaa. Kotona veljekset kävi-
vät vain viikonloppuina, ehtien lau-
antai-iltana hakea vain heinäkuor-
man tai pari ennen pimeää. Maas-
to oli joelle päin lievästi viettävää, 
metsä pienioksaista, lunta tarpeek-
si ja pakkanen sopivaa. Ansiot oli-
vat kylän nuorille miehille hyvät 
koko talven.

Vapun tienoilla sää lämpeni plus-
asteille ja alkoi satamaan vettä. Uk-
koherra kielsi tukkien kaadannan 
ja perjantaina saatiin vielä ajetuksi 
kaadetut joen varteen, ennen ke-
lien loppumista. Perjantaiaamu-
na kerättiin kolehti kämppäukolle, 
joka lähti aamujunalla Kalliokosken 
seisakilta muutenkin talon asioil-
le kaupunkiin. Sanottiin, että ta-
kaisin ei ole tulemista illalla, jos ei 
reppu ole täynnä viinaa. Iltajunal-
la ukko palasikin lähikylän asemal-
ta kävellen kämpälle reppu iloises-
ti pullottaen. Oman pullonsa haki-
ja oli jo korkannut Kajaanin asemal-
la ja oli hilpeässä nousuhumalassa 
kämpälle saapuessaan arvokkaine 
lasteineen. Yhden miehen viinakor-
tilla hän oli saanut vain neljä pulloa, 
mutta pienestä maksusta oli kau-
pungilta löytynyt köyhiä avustajia. 

Sateen kastelemat jätkät palasi-
vat kämppään ja pullon tilanneet ot-
tivat jo pienen ryypyn ennen ruo-
kailua. Läskisoosi amerikan suola-
tusta silavasta perunoineen palautti 
vähitellen voimat talven hakkuissa 
laihtuneeseen ruumiiseen ja jakset-
tiin lähteä saunaan. Moni pisti pul-
lon sarkahousun taskuun, puhtaat 
flanelliset alusvaatteet kainaloon 
ja siirtyi jokivarren saunalle. Kipa-
kat löylyt ja naukatut ryypyt herät-
tivät juron kainuulaisluonteen jut-
tutuulelle. Alettiin kilvan kehua sa-
votan onnistumista, talven rekike-
lejä, puiden kokoa, maaston tasai-
suutta ja kohtalaisia taksoja. Kiitok-
set saivat myös yhtiön pomot, uusi 
kämppä ja tietenkin kokki rasvaisi-
ne ruokineen. Sitten kehuttiin hak-
kuukaverit, hevosmiehet, tienteki-
jät ja tietenkin hevoset. Kun kaikki 
savotan osatekijät oli kehuttu, siir-
ryttiin kotioloihin. Emäntien ahke-
ruus ja kätevyys, lasten koulume-
nestys ja lehmien maidontuotto sai-
vat osansa. Sitten kilpailtiin oman 
koiran taitavalla lintuhaukulla ja ke-
huttiin omien pyssyjen tarkkuus sa-
dalta askeleelta tulitikku- tai vähin-
tään työmiesaskiin. 

Aseista päästiinkin ikäviin muis-
toihin juuri päättyneestä jatko- 
ja lapinsodasta. Kirottiin sotien ja 
isojen sotaherrojen tyhmyys, sekä 
hukkaan menneet nuoruusvuodet. 
Muisteltiin kaatuneet savottakave-
rit ja verrattiin vaalenneet sota-ar-
vet. Herkistyttiin lähes kyyneliin 
muisteltaessa traumaattisia sota-

tapahtumia ja kuolemaa. Hiljenty-
nyt joukko palasi puhtaana ja pu-
noittavana jonona kevätyössä alus-
vaatteisillaan joen rannasta takai-
sin kämppään.

Vaikka pulloja tuotiin kaupungis-
ta reilut parikymmentä, oli vain yh-
teen solahtanut hiukan rähinävii-
naa, mutta kun miehen kujeet jo 
tunnettiin, annettiin ukon riidellä 
yksin itsensä kanssa ja pantiin hä-
nen puukkonsa tupesta yöksi pa-
rempaan säilöön orren päälle. Kok-
ki oli keittänyt savotan harjakaisik-
si oikeata kahvia, eikä mitään kor-
viketta. Emalimukeihin kaadettiin 
höyryävää kahvia, reippaasti so-
keria ja tikkuviinaa. Alkoholiin tot-
tumattomat, talven raittiina olleet 
savottalaiset tulivat puolen litran 
pullosta niin juovuksiin, että alkoi-
vat nuokahdella pöydän ääressä. 

Ajan tavan mukaan loppitupak-
kaa tai piippua polttivat lähes kaik-
ki. Kämpän katossa asui lähes met-
rin paksuinen savukerros ja saattoi 
silläkin olla oma osansa aamun huo-
novointisuuteen ryyppyjen lisäksi. 
Moni ukko kävi porraspielessä sa-
nomassa, että olisi yö, vaikka kevät-
päivä oli valjennut monta tuntia sit-
ten. Periaatteessa viinaksien tuon-
ti yhtiön savottakämpille muuta 
kuin lääkkeeksi oli säännöissä kiel-
letty. Sen takia ukkoherra, kasöö-
ri ja työnjohtajat eli kympit eivät 
nähneetkään mitään poikkeavaa, 
vaan tyhjentelivät omat pullonsa 
kämpän terävässä päässä. Harvoin 
kämpillä sattui mitään järjestyshäi-
riöitä, vaikka sodasta oli vasta kulu-
nut pari vuotta, ja sotamuistot vai-
vasivat monen mieltä. Aamupala 
maistui vain raittiille osalle ja ko-
keneille viinankäyttäjille, jotka oli-
vat osanneet jättää pullon pohjal-
le siivun aamuksi. 

Iltapäivällä pientilalliset ja he-

vosmiehet keräsivät kamppeensa 
ja käänsivät suunnan kotia kohti. 
Toki kämpälle jäi miehiä pöllinkuo-
rintaan ja valmistelemaan Roukajo-
en uittoa. Veljekset heittivät pari-
reen rekan päälle muutamia lauto-
ja ja tyhjät rehusäkit pehmikkeeksi. 
Vanhempi veli asettui makuuasen-
toon säkkien päälle ja yökkäsi sään-
nöllisin väliajoin tyhjää. Nuorempi 
veli oli säästynyt pahimmalta tau-
dilta ikänsä takia, koska hänelle ei 
vielä annettu täyttä miesten puo-
len litran annosta. 

Tie oli jo sulanut niin, että kivet 
ja kannot paistoivat osin paljaina. 
Sairaampi isoveli kysyi tämän täs-
tä nuoremmalta suitsimieheltä, 
että onko pakko ajaa jokaisen ki-
ven päältä. Ruunakin ymmärsi ti-
lanteen ja yritti jo omin päin vält-
tää reen kolahteluja.

Vanha emäntä katsoi lasista sa-
vottalaisten tuloa pihaan ja huoles-

Roukaperän savotan lopetus

tui, kun tulijoista ruuna, joka sekin 
oli laihtunut rankan talven aikana, 
näytti terveimmältä joukosta. Vaa-
ri meni ja huolehti hevosen talliin 
ja miehet kömpivät allapäin pirttiin. 
Vanhempi veli riisui kengät ja takin 
sekä asetti karvalakin päänaluseksi 
lattialle uunin eteen ja vaipui siihen. 

Emäntä päätteli, että nyt on iske-
nyt se puolankalainen hevosyskä tai 
muu romuska, vai onko mies reväyt-
tänyt sivunsa tukinnostossa. Diag-
noosin varmistamiseksi otti emän-
tä uunilta leipälapion ja sen varrella 
mittasi miehen ristimitan olkapääs-
tä kantapäähän, mutta siinä ei nä-
kynyt isoa poikkeamaa. Nuorempi 
veli oli jo kiivennyt uunille leväh-
telemään ja huusi sieltä, että eikö-
hän se mies ole jo aamulla terve ja 
näin tapahtui.

Jaakko  Kemppainen
7.12.2019

Tukkien mittausta jäälanssilla Hiisijärvellä.

Hevosen vetämäksi oli isojakin tukkeja. Oikella Erolan Veikko.

Moottorisahamies puun kimpussa.

Kuvat: Väinö Kemppainen / Eero Pyykkösen arkisto
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Hyvä metsänomistaja, 
Ristijärvellä palvelen sinua kaikissa  
metsäasioissa. Ole yhteydessä. 
 
Seppo Immonen 
Metsäasiantuntija 
040 571 0772 
seppo.immonen@storaenso.com

Elämässä mukana – Stora Enso

Tehdään yhdessä
reilumpi huominen
kaikille, ei harvoille!
Vasemmistoliitto kainuulaiset eduskuntavaaliehdokkaat ovat
sairaanhoitaja Saara Karjalainen Kajaanista, Kainuun maakunta-
valtuuston varapuheenjohtaja Juha Kortelainen Hyrynsalmelta ja
kansanedustaja Merja Kyllönen Suomussalmelta.
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Vasemmistoliitto on ollut hallituksessa kääntämässä politiikan suuntaa.
Tehtävää on edelleen paljon. Sodat, pandemia, luontokato, ilmasto- ja
energiakriisi ovat asioita, joihin yksittäisen ihmisen vaikuttamis-
mahdollisuudet ovat pienet. Meidän on liityttävä yhteen ja koottava
voimat muutoksen puolesta. Yhdessä tekemisessä on voimaa, ja siksi
tarvitsemme sinut mukaan.

Kun yhteisestä huomisesta välittävät ihmiset äänestävät, selviämme
kriisien yli ja koulutamme uusia osaajia luomaan Suomelle hyvinvointia
ilmastotoimista tinkimättä. Reilumpi huominen edellyttää jatkossakin
konkreettisia tekoja.

Vaikeat ajat vaativat valintoja. Valitse vasemmisto eduskuntavaaleissa
ja tehdään yhdessä reilumpi huominen kaikille, ei harvoille! 

TERVETULOA

UIMAAN
PERHELIPPU KUUKAUDEKSI

 ALTAALLEI

35€

WWW.VIRTAALA.FI

M O N I T O I M I K E S K U S   V I R T A A L A

 KUUKAUSILIPPU
KUNTOSALILLE

25€

KOULUTIE 4

 VIRTAALA@VIRTAALA.FI
SATU.MATILAINEN@VIRTAALA.FI

044 2571857

Muistellaanpa hieman vii-
me kesää. Kesäkuun alku-
päivinä virisi vanha ajatus 

elokuvien esittämisestä. MLL:n pai-
kallisyhdistyksen väki oli pyöritellyt 
joskus mielissään mahdollisuutta 
järjestää elokuvaesityksiä ja olivat 
jo ottaneet selvää, miten se onnis-
tuisi. Kesän alkajaisiksi sitten pää-
timme yhteistuumin hankkia elo-
kuvalisenssin vuodeksi. Istuimme 
pitkän illan ja kävimme nuukaan 
läpi lisenssin säännöt ja mahdol-
lisuudet. Tärkeimpänä sääntönä 
oli, että esityksistä ei saanut kerä-
tä pääsymaksua. 

Teimme suunnitelmaa esitysajan-
kohdista ja elokuvatarjonnasta. Ei 
muuten ollut mikään helppo hom-
ma! Piti selvittää, minkä tuotanto-
yhtiön elokuvia mikäkin mieleen 
juolahtanut raina on, mistä sellai-
nen löytyisi esitettäväksi ja mikä sen 
ikäraja olisi. Oikein ylimmäiset lef-
fakriitikot siellä päättämässä, mitä 
milloinkin näytetään!

Monitoimikeskus Virtaala lupasi 
meille tilat maksutta käyttöön ja 
Karppisen Leilan kanssa käytiin läpi 
senssejä ja kalentereita. Kanttiini-
hommatkin piti suunnitella. Mitkä 
ovat tärkeimmät leffaherkut? Mi-
ten me popkorneja paukutellaan? 
Ehdittiin me muutama mikrokin jo 
ylikuumentaa ennen kuin keksit-
tiin tilata ihan oikeita leffapoppa-
reita. Ja kuka sitä milloinkin ehtisi 
kinon pyörittäjäksi ja millainen ko-
koonpano siihen tarvittaisiin. Vielä 
piti luoda ilme viestintään ja keksiä 
hyvä nimi - Kyläkino! Jo kesäkuussa 
homma käynnistyi rytinällä. Kesällä 
esitettiin taajaan, liki viikottain, ja 

syksyllä siirryttiin elokuva per kuu-
kausi tahtiin.

Whatsapp-ringin avulla kokoam-
me kinonpitäjät, jotka laittavat kat-
somon ja kanttiinin kuntoon ja siis-
tivät paikat elokuvan jälkeen. Oika-
risen Oskari on ensiarvoisen tär-
keänä tekniikkamiehenä aina pis-
tämässä esitystekniikan pystyyn 
ja päätteeksi kaappiin. Vakiokalus-
toon kuuluu myös koko kylän yhtei-
nen vaari Pertti Mikkonen, joka on 
joka kerta mukana järjestämässä.

Vuodenvaihteessa ynnäsimme lu-
kuja: Kesä-joulukuun aikana esitim-
me kymmenen elokuvaa, joissa kävi 
yhteensä 213 katsojaa. Näistä kaksi 
oli suunnattuja K12- ja K16-ikäisil-
le, ja niissä kävi yhteensä 26 katso-
jaa. Syksyllä tarjosimme mielestäm-
me nuorisoa houkuttelevia eloku-
via, mutta ne eivät saaneet kanna-
tusta. Kaksi elokuvaa jäi kokonaan 
pyörittämättä, kun ketään ei tul-
lut paikalle. Päätimme jättää nuo-
risoelokuvat määrittelemättömäl-
le tauolle. Lasten- ja koko perheen 
elokuvat puolestaan ovat koonneet 
kivasti katsojia, ja niiden esittämi-
nen on jatkunut kevään puolellakin. 
Hiihto- ja laskettelukausi ilmeisesti 
hieman verottaa, koska emme ole 
päässeet yleisötavoitteisiimme. Las-
tenelokuviin on joka kerralla sen-
tään muutama perhe tullut.

Loppukevään tarjontaa on suun-
niteltu jo toukokuulle asti. Pyrimme 
esittämään mahdollisimman uusia 
elokuvia, jotka eivät vielä ole tele-
vision tarjonnassa kuluneet. Toivo-
taan, että Kyläkino vielä vetää vä-
keä. Jos yleisöä riittää ja kinonpitä-
järinki jaksaa, niin harkitsemme vie-

lä toisenkin vuoden lisenssin han-
kintaa. Rinki on melko kapea, jo-
ten apukädet kinonpitoon on aina 
iloinen lisä. Lisenssi on hinnakas, 
joten sitä ei kannata tyhjiä saleja 
varten ostaa. 

Saimme kevään ohjelmistoon 
kiinnostavan uutuuden. Esitämme 
Saga Caiania -elokuvan, jonka Kai-
nuun ensi-ilta on la 25.2.2023. Saga 
Caiania on musiikillinen lyhyteloku-
va, joka näyttää Kainuun parhai-
ta puolia, kertoo rehellisesti maa-
kunnan haasteista ja vannoo yh-
teistyön voiman johtavan rakkaan 
kotiseudun uuteen kukoistukseen 
maakunnan omia vahvuuksia hyö-
dyntäen. Saga Caiania on kunnian-
osoitus Kainuulle, ja sen fiktiivinen 
tarina on kerrottu kolmen musiikil-
lisen osan kautta. Caiania on teki-

Kyläkino kokoaa yhteen

jöidensä, Mikko Kähkösen ja Elme-
ri Kinnusen loppuelämän kestävä 
yhteistyö. 

Meille voi aina esittää ehdotuk-
sia ja toiveita esitettävistä elokuvis-
ta. Mielellämme esitämme eloku-
via, jotka keräävät varmoja katso-
jia. Mikäli ehdotetut elokuvat ovat 
lisenssin mukaisia ja löydämme ne 
käsiimme, otamme ne ilman muuta 
ohjelmistoon. Toivomme, että Kylä-
kinolle löytyy vielä kannatusta. Tal-
koovoimin voimme järjestää ohjel-
maa kunnan lapsille ja nuorille. Tar-
vitsemme kohtaamisia ja vaikka kai-
kuja yhtenäiskulttuurista. 

Kirjoitteli 
Kati R.

Kyläkinon kevään 
ohjelmisto
La 25.2. klo 15 Saga Caiania (S)
La 11.3. klo 14 Lightyear (K7)
La 11.3. klo 15.45 Top Gun: Ma-
verick (K12)
La 15.4. klo 14 Ihmeellinen maa-
ilma (K7) 
La 6.5. klo 14 Kanakani ja tuomion 
hamsteri (K7)
La 27.5. klo 14 Hurja jengi (K7)

Pidätämme oikeudet muutok-
siin. Seuraa ilmoittelua Kyläkai-
von sähköisellä ilmoitustaululla 
ja Facebookissa.

Vaalitentissä kaikilla ehdok-
kailla oli positiivinen asenne 

ja katse "Eteenpäin". 
Kuvassa vasemmalta Tuomas 
Kettunen, Milla Veteläinen ja 

Teuvo Hatva.

Iltamissa testattiin kansanedustajaehdokkaiden heittäytymiskykyä Puu-
miesten shown tahtiin.

Vaali-iltamat Virtaalassa
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RISTIJÄRVEN APTEEKKI

Saukontie 39
88400 Ristijärvi

Avoinna: ma-pe 9-17
Puh. 08 681 139

Kysy vapaita 
asuntoja:

R I S T I J Ä R V E L L Ä
T A R J O L L A
M O N E N K O K O I S I A

P A R I - J A  R I V I T A L O A S U N T O J A
Kysy lisää:
Ristijärven Vuokratalot Oy
Oiva Jansson
p. 044 7159311
oiva.jansson@ristijarvi.fi

viihtyisiä
lähellä palveluita
rauhallisessa kirkonkylämiljöössä
luonnonkauniiden lenkkipolkujen
äärellä

Seuraava RiStaos, ristijärveläisen pitäjähengen äänenkannattaja, ilmestyy toukokuussa 2023. 
Julkaisija: Ristijärvi-Seura ry

Toimituskunta: Minna-Liisa Laakso, Olavi Oikarinen, Elsa Mustonen, Pertti Raninen, Minna Pyykkönen
Painos: 1000 kpl. Ilmoitushinnat 1,00 e/pmm, yhdistykset 0,60 e/pmm

Sivunvalmistus: Puolanka-lehti, 2023
Paino: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani 2023

JTM Urakointi
Ammattitaitoiset rakennus- ja remonttityöt 

sekä maanrakennuspalvelut 
Ristijärven alueella.

050 3372 668 tai 050 3315 563
jtmurakointi@ristijarvi.net

Teollisuustie 1 A, 88400 Ristijärvi

RiStaos4

Ota meihin 
rohkeasti yhteyttä! 

 
Lisätiedot ja varaukset: 
Annikki Hyttinen 
p. 044 3527 925 
sähköposti: ristijarvi@4h.fi 

Seuraava Ristaos, ristijärveläisen koti-
seutuhengen äänenkannattaja, ilmes-
tyy viikolla 19. 
Aineistot oltava sähköpostissa (ristijar-
viseura@gmail.com) 24.4.2020.

RiStaos
Julkaisija: Ristijärvi-seura ry 

Toimituskunta:
Minna-Liisa Laakso
Olavi Oikarinen
Elsa Mustonen
Pertti Raninen
Minna Pyykkönen

Painos numerot 1 ja 4 1000 kpl
numerot 2 ja 3 1300 kpl

Taitto ja sivuvalmistus: Paltamon Kirjapaino Ky
Paino: Lehtisepät, Pieksämäki 2020 

Uudessa palvelukeskuksessa on avoimet ovet 
keskiviikkona 19.2.2020 klo 14-17 Palvelukeskuksessa 
toimii Attendon hoivakoti Onnentupa (entinen Willa 

Wanha). Lisäksi palvelukeskuksessa on soten 
hoivakoti Pihlaja, päiväkoti Saukonsilmu ja 

terveysasema. 

Tervetuloa tutustumaan.

NUOHOUKSET

Nuohous-
liike
Oikarinen
p. 0400 154 522

Lopussaa!
ILTAMAT Pyryllä 7.3. klo 19:00!

Ohjelmassa mm. Paltamo Kabaree, Ansku ja Pojat.
Lopuksi jalalla koreasti Pihkaniskat-bändin tahdissa.

Liput 10€ (sisältää nisukahvet).

YSTÄVÄNÄ -palvelu 
ikäihmisille 

Ristijärven 4H-yhdistys 
yhdessä VÄKKEÄ-hank-
keen kanssa on ideoinut 

YSTÄVÄNÄ -palvelua. Palvelun 
tarkoituksena on järjestää ikäih-
misille jutteluseuraa, pelaamista, 
lehden lukua, kahvittelua ja muu-
ta mielenvirkistystä.  

Ristijärven 4H –yhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Annikki 
Hyttinen kertoo, että tällai-
selle palvelulle olisi tarvetta. 
Tätä on jo kokeiltu Kainuussa 
muuallakin ja koetaan, että se 
on ollut toimivaa ja tarpeellista.  

Annikki kertoo, että yhdistyk-
sessä on palkattu henkilö, joka 
aloittaa tässä työtehtävässä.  

Ystävävierailu voi olla kestol-
taan 1-2 tuntia kerrallaan. Ystä-
vä voi käydä vierailulla joko 
säännöllisesti viikoittain tai 
sopimuksen mukaan. Vapaa-
ehtoistoimintaa tehdään toi-
mijan taidoin ja tiedoin, se ei 
korvaa ammattilaisen tekemää 
työtä. YSTÄVÄNÄ -palvelu on 
asiakkaalle maksutonta. Hän 
muistuttaa kuitenkin, että hoi-
va- ja siivoustyö ei kuulu YSTÄ-
VÄNÄ -palvelun piiriin.  

 

NUOHOUKSET

Nuohous-
liike 
Oikarinen
P. 0400 154 522

Saukontie 10
88400 Ristijärvi
044 2847 180

ristijarvenautoasennus@gmail.com

Huollot, korjaukset!
 

OLEN LOMALLA
23.2.-26.3.

Parturi-Kampaaja 
R. Väisänen

TMI ERJA TOLONEN
Koulutettu hieroja 
ja urheiluhieroja
Koulutie 4, Ristijärvi
Puh. 050 5481 769

FYSIOTERAPEUTTI 
& KOULUTETTU HIEROJA 
Tmi Leena-Mari Heikkinen
Koulutie 7 (2. krs) RISTIJÄRVI
P. 050 340 7367

•Fysioterapia lähetteellä ja ilman
•Hieronta •Purentalihashieronta

MYYTÄVÄNÄ 
kuumalla liekillä palavia 

KOIVUHALKOJA!
Kolmea kokoa: 33 cm, 50 cm, 100 cm.
Markku 040 527 5172

Koulutettu hieroja 
Seija Juntunen

Asemantie 7, Ristijärvi
Puh. 050 5713 994

Nyt myös 
PITOPALVELUA!

Tied. 050 5713 994 / Seija

 
    p. 040 546 7997        www.silmulehto.fi 

Kukka-alan palvelua 
ammattitaidolla

Ristijärvellä ja Hyrynsalmella

Hyryntie 33, Hyrynsalmi
P. 040 546 7997


