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Kunnassa on nyt hyvä 
pöhinä päällä

Lomat on pidetty ja toiminnot kuntasektorilla koulun avauksineen ovat lähteneet mukavasti käyntiin. 
Meillä oli mielenkiintoinen tilanne koulukuljetusten suhteen, kun sopimusten uusiminen kilpailu-
tuksineen ei valmistunut ajoissa. Päivää ennen koulun aloitusta saimme kuitenkin asian kuntoon ja 

koululaiset pääsivät aloittamaan uuden syyslukukauden tutussa ja turvallisessa kuljetuksessa.

Kuntalaisten tarvitsemat sote-palvelut tuotetaan 
jatkossakin vähintään nykyisen tasoisesti

Tätä syksyä leimaa kunnan toiminnassa oman talouden ja myös soten talouden tasapainottaminen. Kai-
nuun kunnissa on iso haaste saada soten toimintamenot sopeutettua kuntien kantokykyä vastaavalle 
tasolle, palvelutasosta tinkimättä. Käynnissä ovat sote-palvelujen palvelutason määrittely ja sote-keskus-
ten suunnittelu tulevaa sote-uudistusta varten.
      Kuntalaisten tarvitsemat sote-palvelut tuotetaan jatkossakin vähintäänkin nykyisen tasoisesti. Uusi 
terveysasema antaa hyvät puitteet näiden palveluiden järjestämiselle kunnassamme. Pelastustoimessa 
neuvotellaan palvelutasosta ja suunnitellaan yhteistyötä ensihoidon kanssa tuleville vuosille. Pelastus-
toimen ja ensihoidon yhteystyöllä haetaan säästöjä, kun samaan aikaan pelastustoimen menot kasvavat 
varallaolon muuttuessa työvuoroiksi. 
   Kainuun sote aloitti ALiiSa-kotisairaalapalvelun myös Ristijärvellä. Toiminta hoidetaan kotisairaalan ja 
ensihoidon yhteistyössä. Tämä palvelu on erittäin tervetullut kuntaamme, koska meillä ei ole enää omaa 
sairaalaosastoa. Kotisairaalassa hoitaja tulee potilaan kotiin tekemään esimerkiksi suonensisäisiä anti-
bioottihoitoja, haavanhoitoja ja toimenpiteiden jälkihoitoa, kun hoidon tarve on tilapäistä. Kotisairaala 
vähentää vuodeosastohoidon tarvetta. Vanhusten kotona asumista tukeva kotihoito on myös saanut 
kiitosta hyvästä palvelusta.

Matkailulla on kehittymisnäkymiä

Kunnassa on tehty hiljattain kiinteistökauppoja matkailutoimintojen kehittämiseksi. Pirtin alueelle on 
löytynyt ostaja, ja myös Saukkovaaralle on saatu uusi avaus tonttikaupan myötä. Yhdessä nämä kaksi 
aluetta mahdollistavat ympärivuotisen matkailun kehittämisen kunnassamme.
   Saukkovaaralla on edelleen runsaasti mahdollisuuksia muun muassa leirintäalue- ja laskettelutoiminto-
jen sekä loma-asumisen kehittämiseksi. Toiminnan käynnistyessä tarvetta on myös monipuolisille oheis-
palveluille. Kaikki yrittäjät ovat tervetulleita kehittämään toimintoja yhdessä. Matkailutoimintojen kehit-
tyminen lisää luonnollisesti kunnan elinvoimaa ja sitä kautta parantaa mahdollisuuksia peruspalveluiden 
järjestämiseksi kuntalaisille.

Saukkovaara sopii talvi- ja kesäliikuntaan 
- nyt tulevat maastopyörät

Keväällä peruuntuneet SM-hiihtokilpailut pidetään ensi keväänä. Valmistelut ovat hyvässä käynnissä.
      Saukkovaaralle ja ympäristöön on suunniteltu käynnissä olevan Maastopyöräily- ja vesiurheilukes-
kus reitistöineen -hankkeen yhteydessä uusia maastopyöräilyreittejä. Avajaiset pidetään Saukkovaaralla 
28.8. klo 13.00. Tervetuloa kokeilemaan sähkömaastopyöriä. Samassa hankkeessa on hankittu myös sup-
lautoja. Tätäkin lajia pääsee nyt kunnassamme kokeilemaan.

Vuokra-asuntoja ja tontteja tarjolla

Kunta tekee töitä myös sen eteen, että kuntaa saadaan uusia asukkaita. Toimivat peruspalvelut, varhais-
kasvatuksen uudet tilat, laadukas perusopetus, turvallinen ja luonnon läheinen ympäristö ovat vahvuuk-
siamme.
     Kunnassa on nyt tarjolla uudistettuja vuokra-asuntoja Aholantie 30:n asuinkerrostalossa, joka sanee-
rattiin hiljattain. Vielä on muutama asunto vailla asukkaita.
   Omarantaisten järvenrantatonttien kysyntä on vilkastunut mukavasti. Uusimmat rantatontit ovat nyt 
myynnissä Pajuniemessä. Kunnassa on kolmisen kymmentä vapaata tonttia. Tervetuloa asumaan ja 
rakentamaan unelmakoti järven rannalle tai näköalapaikalle Saukkovaaraan.

Terveyttä ja hyvää loppukesää kaikille!

Petteri Seppänen
Kunnanjohtaja

Ristijärvi-seuran  
kesäkuulumisia

Katvelan näyttelyt kiin-
nostivat tänä kesänä 
yllättävän runsaasti sekä 

kotimaan matkailijoita että paik-
kakuntalaisia. Perusnäyttelyissä 
ja Ruusa Kemppaisen taidenäyt-
telyssä kävi kaikkiaan 370 vie-
railijaa. Keväällä Ristijärvi-seu-
rassa työharjoittelussa ollut Heli 
Kemppainen kokosi Ristijärven 
vanhan kunnansairaalan instru-
menteista näyttelyvitriinin, joka 
jää pysyvästi tutustuttavaksi Kat-

velan saliin. 
Kiitämme kiinnostuksesta koti-
seuturetkeilyyn, kohteissa ollei-
siin kysymyksiin vastanneet 
saavat pienen palkinnon lähi-
aikoina. Historiikkitaulut jäävät 
vielä kohteisiin (Louhen laavu, 
Ristijärven pirtin infotaulu, Hii-
sijärven hiekkojen pukukoppi, 
Laahtaskoski, Savijoen mylly, 
Kalliokosken laavu), joten niihin 
voi tehdä syysretkiäkin! 

Kesän tapahtumista 
kirjastossa ja 

kulttuuritoimessa

Vuoden lainaaja 2019 Jonna Romppainen ja Eino.

Päreitä

Ruusa Kemppaisen Elä-
mästäni – maalauksia 
vuosikymmenten varrel-

ta päästiin
ihastelemaan Katvelassa 23.6.–
2.8.2020. Esillä oli lisäksi kun-
nansairaalan välineistöä, josta 
osaa 
Ruusa oli käyttänyt työtehtävis-
sään.
   Suomen taiteen ja Helen 
Schjerfbeckin päivänä 10.7. kir-
jastossa palkittiin Vuoden 2019 
Lainaaja Jonna Romppainen 
aktiivisuudestaan kirjastonkäyt-
täjänä.  
Pienimuotoiseen tilaisuuteen 
osallistui myös Jonnan perhe.

    Taiteen päivää juhlistettiin 
lisäksi Sirpa Pulkkisen
Tarinapäreitä ja muita maalauk-
sia -näyttelyn esittelyllä.
Sirpan mukana kierroksella oli 
runsas joukko aktiivisia 
kuulijoita ja keskustelijoita. 
      Elokuussa Paltamon kansa-
laisopiston oppilastöiden näyt-
tely kirjastossa ja Kyläkaivolla. 
Esillä on mm. öljyväri- ja poslii-
nimaalauksia sekä vanhan ajan 
varjostimia.
     Syyskuussa tutustumme Mari-
ta Kaakisen maalauksiin. Kaaki-
nen kuuluu Kajaanin kuvataitei-
lijoihin.
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Kainuun kolmanneksi korkeimman vaaran 
laelle komea hiihtomaja

Saukkovaaran laelle, joka 
on Paljakan ja Vuokatin 
jälkeen kolmanneksi kor-

kein vaara Kainuussa, on valmis-
tumassa komea hiihtomaja. Sen 
rakennustyöt aloitettiin kuu-
kausi sitten, ja eilen työntekijät 
ja Ristijärven kunnan edustajat 
viettivät majan suojissa harjan-
nostajaisia. Rakennus valmistuu 
lähiviikkoina, sillä viimeistely-
työt ovat enää suorittamatta, 
kertoi kunnan rakennuslauta-
kunnan puheenjohtaja Reino 
H i l t u n e n, joka toivotti har-
jannostajaisväen tervetulleeksi 
tilaisuuteen.
Hiihtomaja sijaitsee parin 
kilometrin päässä Ristijärven 
keskustasta. Se on tarkoitettu 
palvelemaan ennen kaikkea 
kansanhiihtäjiä, mutta myös 
kilpahiihtäjät tulevat aikanaan 
käyttämään sitä hyväkseen, 

sillä majan lähiympäristö kun-
nostetaan kilpailujen järjes-
tämispaikaksi. Tähän tarkoi-
tukseen majan lähimaastot 
sopivat hyvin, sillä kilpalatujen 
vetämisessä vältytään ikävältä 
ja jopa vaarallisilta maanteiden 
ylityksiltä.
Rakennuksen pinta-ala on 155 
neliömetriä ja kuutioita siinä 
on kaikkiaan 458. Oleskelutilo-
jen lisäksi maja käsittää majan-
hoitajan asunnon, kanttiinin ja 
kaksi majoitushuonetta, joihin 
pystytään sijoittamaan 10-15 
yöpyjää. Majan yhteyteen on 
tarkoitus rakentaa vielä sau-
na ja mahdollisesti myös katos 
suksien voitelua varten. Majaan 
tarvittava puutavara on saatu 
Härmänmäen puretusta ase-
marakennuksesta, jonka kunta 
osti VR:ltä.
Kunnanhallituksen puheen-

johtaja Toivo Pulkkinen kertoi, 
että kunnan suunnitelmissa on 
kehittää alue vähitellen nyky-
ajan vaatimukset täyttäväksi 
hiihtokeskukseksi. Ehkä joskus 
alueelle rakennetaan hyppy-
rimäki ja mahdollisesti myös 
pujottelijat pääsevät vielä las-
kettelemaan Saukkovaaran rin-
teitä. Majalta laskeutuva rinne 
on noin 700 metrin pituinen. 
Korkeuseroa on lähes 80 met-
riä, joten laskettelukäyttöön 
rinne on sopiva.
Majoitushuoneiden vuoksi 
hiihtomajaa voidaan käyttää 
harjoitusleirien ja kokousten 
järjestämispaikkana, sanoi Toi-
vo Pulkkinen. Hän toivoi, että 
myös turistit tulisivat käyttä-
mään majaa keväthankien aika-
na hyväkseen.

Saukon maja 1960-luvulla

Saukon maja sisältä

KUULUMISIA PÄIVÄKOTI 
SAUKONSILMUSTA

Lasten ja aikuisten tunnel-
ma uudessa päiväkodissa 
on ollut hyvin iloinen ja 

innostunut. Kaikkea uutta päi-
väkodin välineistöä ja leluja on 
testailtu innokkaasti. Myös van-
hat lelut tuntuvat kiinnostavilta 
uudessa ympäristössä. Uudet 
tilat alussa houkuttelivat tutki-
musmatkailuun ja näin vaativat 
myös opettelua mm. sen suh-
teen miten niissä kuljetaan ja 
minne lapset eivät voi mennä 
yksin.  
Piha-alue on monipuolinen ja 
tarjoaa tekemistä jokaiselle. 
Pienet pääsevät omalla puo-
lellaan turvallisesti leikkimään 
heille sopivilla pihavälineillä ja 

pihojen välissä oleva aita pitää 
isompien räiskyvämmät leikit 
toisella puolella. Alkukesästä 
pihaan istutettiin nurmikko. 
Pensaat ja muut istutukset löy-
sivät paikalleen samoin kuin 
kovasti odotettu leikkimökki. 
Piha on oikein viihtyisä ja kau-
nis. Sen kunniaksi päiväkodissa 
juotiin kesäkuussa lasten ja van-
hempien kanssa iltapäiväkah-
vit/mehut kera suklaapiirakan.
Kesäkuun helteillä päiväkodissa 
ulkoiltiin paljon. Vesileikkialtaat 
ja omat vesipyssyt olivat kovas-
sa käytössä, teimme retkiä ran-
taan ja kirjastoon mehueväiden 
kanssa. Maalaaminen ulkona oli 
hauskaa. Ristijärven S-market 

lahjoitti päiväkodille juhannus-
herkut joita nautittiin helteises-
sä säässä kotiinlähtöhetkessä. 
Heinäkuu tarjoili paljon sadetta 
mutta ulkoilimme silti paljon. 
Vesilaitokset olivat täydessä 
käynnissä kun ränneistä kerät-
tiin sankkoihin vettä. Pyöräily 
kaatosateessa on ihanaa kun 
samalla seurataan renkaista 
pärskyvää vettä. Lapset nautti-
vat ulkoilusta kelillä kuin kelillä!
Uusi toimintakausi on alkanut ja 
se on meillä tutustumisen, ryh-
mien järjestäytymisen ja syk-
syisten metsärekien aikaa.
Aurinkoisia päiviä sinun syk-
syysi! 

Kirkonkylän 
kyläyhdistys

Otamme jälleen vastaan tilauksia Pyrylään osoitteella 
pirjo.saarinen@pp7.inet.fi  tai puh. 0400 455 884.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 5 e ja sen voi 
maksaa puheenjohtaja Irmeli Heikkiselle / 

sihteeri Pirjo Saariselle, tai 4H:n kirpputorilla, 
maksusta saat kuitin.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää tilauksesta 
grillikotaa maksutta.

”Koronaleivoskahveja” on vielä Cafe 5 Stopissa juomatta, 
tarjous tuli keväällä yhdistyksen jäsenille.

Peli-iltoja aloitellaan jälleen, pihalla mölkky, Tonkkumi, 
tikanheitto tai sisällä curlingia, 

lauta- ja korttipelejä. Aloituksesta tarkemmin 
Pyrylän ilmoitustaululla.

Yhdessä eläkeyhdistyksen kanssa viritellään 
syksymmällä karaoke tilaisuuksia.

Omia toiveita ja ehdotuksia toiminnan laajentamiseksi 
voit kertoa muillekin johtokunnan jäsenille 

( Hannu Liljeblad, Irja Kemppainen, Veikko Keränen, 
Annikki Hyttinen, Mira Heikkinen ) 

tai pudottaa kirjeen Pyrylän 
oven vieressä olevaan postilaatikkoon.

Toiminnallista ja terveellistä syksyä kaikille.

Kyläyhdistyksen johtokunta
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UUTEEN KOULUUN

Ristijärven Jokikylän vanha 
koulu oli rakennettu 1929 
ja käynyt suurten ikä-

luokkien varttuessa kouluikään 
50-luvulla pieneksi. Uusi kansa-
koulu sai rakennusluvan ja val-
mistui syksyksi 1961. Olin silloin 
4,5-vuotias ja muistan kun 1961 
talvella hiihdimme isäni kanssa 
joskus sunnuntaisin lämmittä-
mään rakenteilla olevaa hienoa 
koulua. Isäni oli päivät raken-
nustöissä koululla ja minä äidin 
kanssa kotona. Iltaisin tenttasin 
isältäni, mikä vaihe kulloinkin oli 
tulevassa koulussani menossa. 
Oli taas maaliskuinen sunnun-
tai, kun hiihdimme isän kanssa 
meidän saunan nurkalta alkavaa 
viivasuoraa peltoaukean ylittä-
vää latua koulualueen länsipor-
tille. Keräilimme sisällä koppaan 
rakennustähteitä ja veimme 
ne kellarin pannuhuoneeseen. 
Parhaat palikat varasin kuiten-
kin itselleni ja kuljetin kotiin 
leikkipalikoiksi. Pannuhuoneen 
suuri keskuslämmityskattila 
pitikin sulana koko ison koulu-
rakennuksen, kun me miehet 
huolehdimme sunnuntailämmi-
tyksestä, lauantaihan oli silloin 
vielä puoliksi työpäivä. Syksyllä 

koulurakennus sitten otettiinkin 
juhlavin menoin ja puhein käyt-
töön, mutta minä en vielä pääs-
syt odottamaani koulutyöhön 
käsiksi.
Kesällä 1963 kävelimme äidin 
kanssa koululle ilmoittautumaan 
ensimmäiselle luokalle. Pihalla 
tapasimmekin koulun yläluokki-
en opettajan Esa Tolosen. Hän 
ohjasikin meidät yhteen koulu-
luokkaan, jossa kirjattiin uuden 
oppilaan henkilötiedot ylös. 
Paluumatkalla äiti kertoi, että 
tämä opettaja on vanhimman 
siskoni miehen Matin veli. Syys-
kuun ensimmäisenä aamuna 
pistinkin uuden repun selkään ja 
koulutielle vanhemman siskoni 
ja naapurin serkkutytön mat-
kaan. Alaluokan opettaja Kyllikki 
Rautiainen opasti uudet oppi-
laat lähes uuden koulun luok-
kaan. Vähän ujostutti koska en 
tuntenut ketään näistä ensim-
mäisen ja toisen luokan oppi-
laista. Kaikille ei riittänyt uusia 
yksinistuttavia pulpetteja, vaan 
osa joutui tytön viereen van-
haan paripulpettiin. Ensimmäi-
seksi kirjaksi saimme aapisen, 
jonka kannessa ajoi auto sisään 
ison A:n alle. Kotiläksyksi saim-

me aapisen kannet, eli piti osa-
ta kertoa mitä kansien kuvissa 
tapahtuu. Puolen päivän aikaan 
haettiin koulun keittiöstä Sallin 
keittämä lihakeittokattila, mai-
tokannu, näkkileivät ja voinapit. 
Keppikirjainten ja numeroiden 
tekoa harjoittelimme ensin pie-
nelle pyyhittävälle kivitaululle 
ohuella piirtopuikolla ja taitojen 
karttuessa vihkoon teroitetta-
valla lyijykynällä. Koulupäivä oli 
yleensä 9.00 – 14.00 ja palailin 
puolen kilometrin kotimatkan 
peltotietä yksin kotiin. Luokka 
oli jaettu näkymättömällä vii-
valla keskeltä kahtia 1. ja 2. luo-
kan kesken. Kun opettaja opetti 
toista puolta suusanallisesti, teki 
toinen puoli hiljaa annettua teh-
tävää. Toisen luokan käynti olikin 
sitten helppoa, kun se oli taval-
laan jo vanhan kertausta.
Kolmannelle luokalle siirryttiin-
kin Helena Tolosen opettamaan 
keskiluokkaan. Siellä olivat  9–10 
vuotiaat 3–4 luokkalaiset. Ope-
tus tapahtui suomen kirjakie-
lellä, eikä Kainuun murteella. 
Naisopettajathan olivat tulleet 
kylällemme Kyllikki Karjalan 
kannakselta Kirvusta ja Hele-
na Keski-Suomen Saarijärveltä. 

Käsityöt olivat alaluokilla pape-
ri-, neulomis- tai virkkaustöitä. 
Ainakin minun virkatusta pyö-
reästä patalapusta tuli enempi 
pipo. Keskiluokilla päästiin jo 
veistosaliin Esan ohjaamille puu-
töille. 
Koulun vastuualue oli laaja 
ja monitoimimies Kalevi hoi-
ti pikkubussillaan kuljetukset 
Salokylältä, Seitenoikealta ja 
Katajasuolta. Lisäksi hän hoiti 
koulun talonmiehen tehtävät 
lumitöineen ja puulämmityksi-
neen. Kouluauton matkustajia 
sanottiinkin kyytiläisiksi ja tästä 
saatiinkin luonnollinen jako pal-
lopeleihin ja lumisotaan, kyyti-
läiset / ei kyytiläiset. 
    
Koulu oli rakennettu joelle las-
kevaan jyrkkään rinteeseen ja 
välitunnilla tehtiinkin heti ensilu-
milla liukumäki koulun viereen. 
Lähellä oleva mansikkatörmä 
taas tarjosi hienon suksimäen 
paikan vapaa-ajalle. Opettajien 
kolmen pojan kanssa kävinkin 
iltaisin ja viikonloppuisin ”jyry-
ämässä mäkirinteessä”. Koulun 
hiihtokilpailua varten harjoitel-
tiin niin liikuntatunnilla, kuin 
vapaa-ajallakin. Joulukuusi- ja 

äitienpäiväjuhlaa varten har-
joiteltiin kuorolauluja, virsiä, 
lausuntaa, soittoa ja näytelmiä. 
Yläluokan liukuovi kerhohuonee-
seen ja näyttämölle avattiin juh-
lia varten, jotta seitsemänkym-
mentä oppilasta vanhempineen 
mahtui saliin. Kerhohuoneessa 
oli myös kylän lainakirjasto ja 
lukemisesta tulikin minulle elin-
ikäinen harrastus. Perinteisten 
oppiaineiden lisäksi alkoi kansa-
koulussa uutena aineena englan-
nin kielen opiskelu ja olikin sitten 
työelämässäni elämäntaitojen ja 
matematiikan ohella tärkeimpiä 
taitoja, joita jo kansakoulu saat-
toi hyvään alkuun. Koulun piha-
alue säilyi vielä vuosia meidän 
kylän poikien lentopallokenttä-
nä, vaikka itse lähdinkin 1969 
kirkonkylälle keskikouluun. 
Eläkepäiviä aloitellessani olen-
kin alkanut tehdä taas puutöitä, 
harjoittaa liikuntaa ja jo kan-
sakoulussa saadun äidinkielen 
perusopetuksen turvin alkanut 
kirjoitella tällaisia pikkujuttuja. 

Kokkolassa  28.2.2019    
Jaakko Kemppainen

MUISTILOKEROSTA PENGOTTUA 

Oli vuosi 1984 maa-
liskuun loppupuoli.  
Pieni muuttokuorma 

saapui Ristijärvelle. Työ kun-
nanvirastossa alkoi reilun viikon 
päästä mutta ensin oli saatava 
lapselle hoitopaikka ja huushol-
li kuntoon.  Asiat järjestyivät ja 
työntäyteinen elo alkoi soljua 
omalla painollaan.
Vappu lähestyi ja kauppareis-
sulla poika  (3 v) hypellessään 
horjahti kunnanviraston edes-
sä olevaan suihkulähteeseen.  
Siinä oli vettä vähän yli puoli-
metriä ja arvaahan sen, kuinka 
likaista se oli, kun koko talven 
ajan saastat lumien kera sula-
neet.   Tankkalan Tuomas oli 
haravoimassa rakennuksen 
edessä, huomasi tapahtuman ja 
ryntäsi kiskomaan pojan altaas-
ta pois. 
 Kiitos vielä kerran Tuomas sin-
ne jonnekin!
Nyt tuosta liru-suihkusta ja 
altaasta on jäljellä muisto vain.
Virastossa oli siihen aikaan kova 
tilanahtaus.  Maataloussihteeri 
ja lomasihteeri samassa pienes-
sä huoneessa.  Voi vain arvailla 
kuinka raikas oli sisäilma kun 
molemmilla sattui käymään asi-
akkaista hieman työllensä tuok-
sahtaen.  Niinhän sitä sanotaan, 
että hajussa sitä kasvaa, kun 

vain olla jaksaa!
Nykyisen osuuspankin paikalla 
oli rakennus, jossa toimi Hulkon 
Kello ja Kulta sekä Jennyn baari. 
Tämän rakennuksen alakerrassa 
(kellarissa) oli koulutoimisto ja 
yläkerrassa tekninen/rakennus-
toimisto sekä lomatoimisto.  
Siellä oli perin mielenkiintoista 
tehdä töitä.  Alhaalta baaris-
ta tuli vahva tupakanhaju ylös 
ja kaljaveikkojen mölinä kan-
tautui välillä niin voimallisena, 
ettei omia ajatuksiaan kuul-
lut. Vessan TEHO-merkkisestä 
vesisäiliöstä ei herunut vettä 
pöntön huuhteluun, johon 
nokkelana tyttönä tekninen/
rakennustoimen kanslisti lisäsi 
loppuun TON-tavun kantaes-
saan sangolla huuhteluvettä 
vessaan.  Talvella oli niin kylmä, 
että istuttiin usein ulkovaatteet 
päällä ja kylmästä kohmeisiä 
käsiä pidettiin välillä takamuk-
sen alla, että sormet taipuivat 
kynää pitelemään ja kirjoitus-
koneen näppäimille.  Mutta ei 
pahemmin valitettu, oltiinhan 
suojassa sateelta ja tuulelta. 
Luonnollinen ilmanvaihto pela-
si.
Uusi uljas sairaala valmistui 
ja aloitti toimintansa1987 ja 
neuvola, joka oli siihen saakka 
toiminut kunnanviraston yhte-

ydessä, muutti uusiin tiloihin 
ja me pääsimme muuttamaan 
viraston katon alle.
Lomatoimisto sai ensimmäisenä 
Kainuussa tietokoneen toimin-
taansa auttamaan mutta sehän 
vain kaksinkertaisti työmäärän.  
Tallennukset piti edelleenkin 
tehdä myös manuaalisesti kos-
ka koneen antamiin tilastoihin 
ei ollut luottamista ollenkaan. 
Aikaa myöten tämäkin korjaan-
tui ja saimme opettaa Kainuun 
muutkin lomatoimistot ATK:n 
tuomiin hienouksiin.
Tietotekniikka on mennyt niin 
hurjaa vauhtia eteenpäin, etten 
enää pysy jyvällä lähimainkaan 
toiminnoista.  Mutta siihen 
paperittomaan toimistoon ei 
ole päästy, ei lähellekään.
Kirjoituskoneet olivat ”ruis-
moottorilla” toimivia ennen 
kuin sähkökäyttöiset koneet 
yleistyivät.  Esityslistoja kirjoit-
taessa päreet paloivat monta 
kertaa kun korjaaminen ei käy-
nyt ihan suit sait ja niitä korja-
uksia/muutoksiahan tuli. Teks-
tinkäsittelyohjelmat tulivat kuin 
taivaan lahjana helpottamaan 
toimistotöitä.
90-luku oli hyvin hektinen ja 
tehtävät vaihtuivat usein.  Oli 
hyvin rikasta ja näköaloja laa-
jentavaa saada tehdä töitä eri 

toimialoilla.  Näin pääsi tutus-
tumaan työkavereiden työteh-
täviin.  Toki tässä laittoi aina 
itsensä likoon ja teki mokia, 
mutta kun vaan päätti, että kyllä 
minä tämän klaaraan, vaikka se 
koville joskus ottikin.  Eikä työ-
tunteja auttanut laskea.
Vuosituhannen vaihtuessa 
suunniteltiin kovasti maakun-
nallista kuntayhtymää sekavin 
ja epäilevin, osin myös vähän 
pelokkain tuntein. Vuonna 2005 
tuli sitten maakuntahallintoko-
keilu jota kesti vuoden 2012 
loppuun ja tästä eteenpäin 
jatkui Kainuun sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymänä 
(Kainuun sote).
Vuoden 2004 lopulla sain pala-
ta entiselle toimialalle, loma-
toimistoon kanslistin tehtäviin.  
Näin sain tutustua uuden hallin-
tomallin toimintoihin vaikkakin 
vain pieneen murto-osaan siitä 
mutta kuitenkin.
Vuonna 2011 tuli tilaisuus 
hakea palkkahallinnon tehtävää 
Kainuun soten palveluksessa ja 
tulin valituksi (meilläkö muka 
ikärasismia?).  Niin lähti muut-
tokuorma (nyt hiukan isompa-
na) kohti ”ulkomaita”.  Työ oli 
mielenkiintoista ja viihdyin siinä 
hyvin ja pahin ikävä Virtaalaan 
laantui hieman. Vuodet vierivät 

ja eläkkeelle jäänti siirtyi (kiitos 
työnantajan).  Lopultakin äly-
sin alkaa ajatella eläköitymistä 
koska tulorekisteriä suunnitel-
tiin kovasti.  Silloin päätin, että 
uutta en enää jaksa opetella. 
Onneksi päätin näin, koska 
entisten kollegojeni kommen-
tit rekisterin myötä tulleista 
muutoksista ovat olleet sellai-
sia, että se on painokelvotonta 
tekstiä.  
Muutamaa vuotta aiemmin jo 
ajatuksissani oli, etten kai minä 
jää tänne periferiaan eläkevuo-
siani viettämään. 
LÄHDEN RISTIJÄRVELLE!
Niin sain asiat järjestykseen ja 
muuttokuorma lähti suuntana 
Ristijärvi ja koti. Tunsin itseni 
tervetulleeksi (haluan ainakin 
ajatella niin) ja pääsin vielä kun-
nanvirastolle osa-aikaisesti hoi-
tamaan erinäisiä työtehtäviä.
Aika on lyönyt leimansa tähän 
kylään. Väki vähentynyt ja kylä-
raitti hiljentynyt mutta kun 
itseltäni kyselen tunnetiloja niin 
tulos on se, että minä taidan 
olla onnellinen.
Menneitä muistellen
Ellu
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Seuraava Ristaos, kainuulaisen 
kotiseutuhengen äänenkannattaja, 
ilmestyy viikolla 48. 
Aineistot oltava sähköpostissa 
(ristijarviseura@gmail.com) 10.11.2020

Ystävällistä apteekkipalvelua
omalta kylältä!

RiStaos Julkaisija: Ristijärvi-seura ry 

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

Painos 1000 kpl

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

NUOHOUKSET

Nuohous-
liike
Oikarinen
p. 0400 154 522

Eläkeliiton Ristijärven yhdistys

Kerho keskiviikkona 2.9. klo 10 ja bingo 
klo 11.15. Pyrylä, Verkkotie 11.

Lauantaina 19.9. klo 11 – 14 järjestetään tilaisuus 
Pyrylässä, Verkkotie 11,  missä kerromme 
yhdistyksen toiminnasta. Pelejä, syystorin 

tapaan peräkärrykirppis, missä voi myydä syksyn tuotteita, 
soppatykki, kahvitusta yms.

Järj. Eläkeyhdistyksen hallitus

Myös pienkonehuolto

ristijarvenautoasennus@gmail.com

Saukontie 10

MAASTOPYÖRÄREITISTÖN 
AVAJAISET 

pe 28.8.2020 klo 13.00 Saukkovaaralla. 
Kunnanjohtaja avaa reitit, jonka jälkeen 

halukkaat voivat testata reittejä. 
Tapahtumassa voi myös kokeilla Ristijärven 

kunnan sähköavusteisia maastopyöriä.

Kahvitarjoilu.                   Tervetuloa!

Ristijärven Vanhaintukisäätiö
tarjoaa vuokralle asuntoja 

Ristijärven keskustasta:

1 kpl  2 h + kk 55 m2  
1 kpl 1 h + kk 27,5 m2

Tiedustelut Sirpa Akkanen, 
puh. 0400-685395

Silmun kukka- ja 
lahjapuoti 

Willa Wanha, 
Koulutie 7, 2 krs

Kukkia ja sidontatöitä 
tilauksesta.
Tilaukset ja 

sovitut tapaamiset 
0405467997 

Puoti avoinna
La 22.8 klo 15.00 -17.00
Ke 26.8. klo 8.30 -10.30
La 5.9. klo 15.00 -17.00
Ke 9.9. klo 8.30 -12.00 

Avajaiset. Kahvitarjoilu, 
tarjouksia, arvontaa ym

Muut ajat selviävät 
syksymmällä.

RiStao
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