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Jokaisen kainuulaisen
on voitava luottaa
siihen, että apua saa
koko maakunnassa,
kun sitä tarvitsee.

Ilmoitus: Keskustan Ristijärven kunnallisjärjestö

Hyvää alkanutta vuotta!

A

luevaalit kolkuttelevat jo
ovella. Valmistautuminen
vuoden 2023 alusta toimintansa aloittavaan hyvinvointialueeseen on hyvässä vauhdissa. Vaaleissa valitaan edustajat päättämään
hyvinvointialueen toiminnasta. Kainuun kehyskunnille on erityisen tärkeää saada mahdollisimman suuri
joukko päättäjiä aluevaltuustoon,
jotta pientenkin kuntien ääni saadaan riittävällä tavalla kuulumaan.
Vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen, ettei valta keskity yksinomaan
keskuskaupungin Kajaanin käsiin.
Kunnat ovat vuonna 2021 ja vuoden 2022 talousarvioissaan antaneet ruhtinaallisen suuren potin
sote-toimintojen rahoittamiseen.
Tällä on vaikutuksia kahteen suuntaan. Hyvinvointialue saa suuremman rahoituksen ja kuntien tulevien vuosien valtionosuuksien määrä pienenee. Kunnat ovat tietoisesti antaneet tulonsiirtoa hyvinvointialueelle eli valtiolle omasta tulevaisuuden rahoituksestaan. Ristijär-

ven kunta ei tähän maailman menoon pystynyt vaikuttamaan. Käytännössä muut Kainuun kunnat sanelivat soten maksuosuudet ja perussopimus velvoittaa kuntaa vuoden 2022 loppuun saakka.
Vaihtoehtona olisi ollut sote-menojen suitseminen ja ruotuun laittaminen. Siihen ei Kainuusta tahtoa
löytynyt. Nämä asiat tulevat uudella
hyvinvointialueellakin käsille jo heti
alkumetreistä alkaen. Valtio tuskin
tulee hyväksymään sitä, että menot
sen kun kasvavat vuosittain. Pää tulee pian vetävän käteen. Toimintoja
joudutaan sopeuttamaan pienempiin menoraameihin, mikä tarkoittaa sitä, että jostakin on luovuttava tai tehtävä asioita toisin edullisemmalla tavalla. Kun samaan aikaan on tiukennettu hoitajamitoituksia ja hoitotakuuta, on työvoimapula, väestö ikääntyy, hoidontarve kasvaa, hinnat ja palkat jatkavat kasvuaan, on suuri huolen
aihe se, että toimintoja joudutaan
rajoittamaan ja keskittämään. Lähi-

palvelut ja lääkäri pitää löytyä jatkossakin jokaisesta kunnasta. Tässä
edunvalvonnassa riittää hyvinvointialueen valtuutetuilla työnsarkaa.
Talousarvio kuluvalle vuodelle on
noin 650 000 euroa alijäämäinen.
Tämä johtuu soten maksuosuuden
kasvusta. Taseeseen kertynyt ylijäämä hupenee ja painuu miinukselle. Kunnan omassa toiminnassa on
jo vuosia tehty säästötoimenpiteitä niissä rajoissa, missä se on ollut
mahdollista. Pienen kunnan taloudessa, missä soten maksuosuus on
yli 65 % kaikista menoista, ei vuositasolla ole mahdollisuutta saavuttaa sotemenojen kasvua vastaavaa säästöä. Kunnallisveroprosentti
nostettiin 22 % ja joistakin pienistä
avustuksista luovuttiin talousarviossa. Talouden tasapainottamiseen
tähtääviä toimia päästään toteuttamaan suunnitelmavuosina. Vuoden 2023 jälkeen talouden hallitseminen ja ennustaminen tulevat helpottumaan, kun alati kasvavista sotekustannuksista on päästy eroon.

Hyvinvointialueen valmistelutoimielin esitti loppuvuodesta 2021
kunnille, että ympäristöterveydenhuolto siirretään hyvinvointialueen
hoidettavaksi. Tämä edellytti, että
kaikki Kainuun kunnat tekevät asiasta valtuustoissaan päätöksen. Asian
valmistelu jäi viime metreille, eikä
kuntien kanssa asiasta neuvoteltu
etukäteen. On vaikea tehdä päätöksiä, jossa sitoudutaan vuosiksi, ota
tai jätä asettelulla ja ilman etukäteisneuvotteluja maksuosuuksien
määräytymisperusteista. Vaikka
ympäristöterveydenhuolto olisikin
siirtynyt hyvinvointialueelle, olisi se
jo pelkästään rahoituksen erillisyyden vuoksi-vuoksi jouduttu ”irrottamaan” hyvinvointialueen toiminnassa. Valtio ei sitä toimintoa rahoita, vaan kunnat. Eurot on pidettävä tiukasti erillään valtion rahoista.
Asian suhteen on haasteita, hoitipa toimintaa mikä organisaatio tahansa. Tämäkin asia on järjestettävissä tavalla tai toisella.
Valmistautuminen hyvinvointi-

alueen tuloon siirtyy valmistelutoimielimeltä 1.3.2022 uudelle aluevaltuustolle, joka jatkaa valmisteluja niin, että hyvinvointialueen toiminnot käynnistyvät 1.1.2023. Kevään aikana laitetaan vuoden 2021
tilinpäätös pakettiin ja vahvistetaan
kesäkuussa. Vuosi 2021 oli tappiollinen, johtuen soten kustannusten
kasvusta. Kontiomäki – Pesiö ratahanke vaikuttaa kunnassa niin, että
useita ylikulkupaikkoja suljetaan ja
yhdistetään rakentamalla uusia kulkuteitä. Kesään mennessä laadimme kuntaan myös uuden kuntastrategian ja uudistamme hallintosääntöä. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta katsomme tulevaisuuteen
luottavaisin mielin.
Hyvää alkanutta vuotta! Pidetään itsestämme ja läheisistämme huolta.
Petteri Seppänen
Kunnanjohtaja

nro 1 / 2022 3

2 nro 1 / 2022

Teimme kyselyn aluevaaleissa mukana oleville kymmenelle ristijärveläisehdokkaalle. Kyselyyn vastasi yhdeksän ehdokasta, joiden vastaukset ovat ohessa.
1. Montako sosiaali- ja terveysasemaa Kainuussa tulisi olla?
2. Missä määrin mielestäsi terveys- ja sosiaalihuollon palveluja
voi korvata digi- ja etävastaanotoilla?
3. Pitäisikö yksityinen sektori ottaa mukaan palvelutuotantoon?
4. Millä tavalla ilmasto- ja ympäristönäkökulma olisi otettava
huomioon päätöksenteossa?
Marja Haapamäki (vas.) 76

1. Kaiken terveydenhoidon perusta on perusterveydenhoito, joka
täytyy löytyä myös jatkossa läheltä, jokaisesta kunnasta. Myös pitkät
matkat tulee huomioida, esimerkiksi Ruhtinansalmelta pitää saada hoitoa. Me emme saa romuttaa äitiysja lastenneuvolatoimintaa, laboratoriopalvelut ja terveydenhoitaja
sekä ambulanssi tulee olla lähellä.
2. Nämä digijutut ja etäjutut voivat täydentää terveydenhoitoa ja
jopa toimivat selkeissä tapauksissa. Mikään ei kuitenkaan korvaa
kuuntelevaa ja välittävää ihmistä.
Samalla on jopa mietittävä, onko
koko takaisinsoittojuttu unohdettava kokonaan turhana jarruna, jos
vielä puolen vuoden kuluttua ei takaisinsoittojuttu ole voitu toteuttaa, vaan asiakas jännittää puhelimen ääressä, eikä pääse hoitoon.
3. Koska meille on kerrottu, että
ei ole riittävästi hoitohenkilökuntaa, on otettava kaikki konstit kehiin. Myös yksityiset.
4. Valintoja tehdessä kannattaa
huomioida lähipalvelut, kausituotteet ja kotimaisuus. Samalla saadaan myös huomioiduksi ympäristö, joka on tärkeää meille kaikille.

Salla Heikkinen (kesk.) 301

1. Jokainen Kainuun kunta tarvitsee oman sosiaali- ja terveysasemansa. Jokaisessa kunnassa tulee
olla sujuva lähipalvelu sosiaali- ja
terveyshuollon asioissa, pelastustoimen kuntakohtaisia toimipisteitä unohtamatta. Palveluiden helppo saatavuus luo meille kaikille luottamusta siitä, että asiamme hoidetaan inhimillisesti arjen erilaisissa tilanteissa, lähellä ja oikea-aikaisesti.
2. Digi- ja etävastaanotot sekä
muut teknologiapalvelut ovat tulleet jäädäkseen osaksi sosiaali- ja
terveyshuollon palveluita. Digitalisaatio lisää hoidon saatavuuden
mahdollisuuksia ja parantaa esimerkiksi ikäihmisille kotona asumisen
mahdollisuuksia pidempään. Teknologiapalvelut helpottavat myös
sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön työtä monissa tilanteissa.
Digitaalisten palveluiden tulee kuitenkin toteutua siten, että asiakas
saa kussakin tilanteessa sellaisen
avun, joka vastaa parhaiten hänen
palveluntarvettaan.
3. Yksityinen sektori ja järjestöt
ovat tulevaisuudessa vastaamassa
hyvinvointialueen palveluista yhdessä kuntien kanssa. Hyvinvointi
luodaan yhdessä!
4. Ilmasto- ja ympäristönäkökulma on otettava huomioon päätök-

senteossa yhtenä merkittävänä osaalueena. Ilmasto- ja ympäristöasioiden huomioiminen on arvovalinta,
jonka toteutumista ja kehittymistä hyvinvointialueella tulee pystyä
seuraamaan. Ilmasto, ympäristö,
talous ja ihmisten hyvinvointi asioiden keskiössä luovat yhteiskunnalle kestävää tulevaisuutta ja kaikille
meille mielekästä arkea!

Matja Häyrynen (vas.) 89

1. Kainuussa tulisi olla sosiaali- ja
terveyspalvelut saatavilla joka kunnassa, jolloin asemia pitäisi olla yksi
joka kylässä ja Suomussalmella mieluiten kaksi. Toinen sijaitsisi Ruhtinassalmen alueella.
2. Terveys- ja sosiaalihuollon palveluja voi korvata digi- ja etävastaanotolla perusterveiden ja pienien vaivoja sairastavien kohdalla. Vakavasti sairaiden, muistisairaiden, vaikeasti vammaisten, vanhusten, päihde- ja mielenterveyspotilaiden sekä lastensuojelun taikka aikuisten sosiaalityön palveluita
tarvitseville tarvitaan fyysinen hoitokontakti, jotta päästäisiin selville
asiakkaan todellisesta tilanteesta.
3. Yksityinen sektori pitäisi ottaa
mukaan, sillä näin meillä on paremmat edellytykset hoitaa kaikki hoitoa tarvitsevat potilaat, myös he
jotka ovat tällä hetkellä piiloutuneet erilaisiin hoito jonoihin eivätkä näy tilastoissa.
4. Ilmasto- ja ympäristönäkökulma on otettava huomioon kaikessa
päätöksenteossa. Se mikä on kotimaista, on yleensä myös ympäristöystävällisintä (lukuun ottamatta
kotimaisia talvitomaatteja).

Pertti Raninen (vihr.) 285

1. Kyllä joka kunnassa vähintään
yksi pitää olla. Kajaanissa tarvitaan
varmaan kaksi.
2. On paljon sellaisia hoidon tarpeita, joissa ei tarvita ”käsinkosketeltavaa” tutkimusta. Ne voidaan
hoitaa aivan hyvin videoyhteydellä. Se ei korvaa kuitenkaan kokonaan lähikontaktia lääkäriin tai hoitajaan. Digi-palveluja tulee kehittää
voimakkaasti ja opastaa asiakkaat
käyttämään niitä.
3. Onhan se jo nytkin mukana.
Ilman muuta yksityinen sektori pitää hyödyntää julkisten palvelujen
täydentäjänä.
4. Hankintoja tehtäessä otettava
kriteeriksi ilmastokuormitus. Soteasemilla jätteiden lajittelu ja kierrätys saatava kuntoon. Liikenteessä
(esim. potilaskuljetukset ym.) siirryttävä mahdollisimman nopeasti
päästöttömiin ajoneuvoihin.

Mikko Suutari (ps.) 65

1. Jokaisessa Kainuun kunnassa on pystyttävä hoitamaan tavanomaiset terveyskeskuspalvelut ja erikoissairaanhoito voi sijoittua Kainuun keskussairaalaan niin
kuin nytkin.
2. Etävastaanotto soveltuu jossakin määrin käyttöön, silloin kun
oireet on esimerkiksi lähinnä vaan
kuvailtava eikä ole ns. ruumiillisesti
tutkittava vaiva isommin kyseessä.
Etävastaanotto voi toimia myös pidemmässä hoitosuhteessa ja kontrolleissa, jossa hoitava henkilö jo
tuntee asiakkaan ja vaivan.
3. En varauksettomasti kannata
yksityisen sektorin ottamista mukaan koska siinä vaiheessa kustannukset alkaa moninkertaistua.
4. Miksi tämä ilmasto trendi vedetään joka paikkaan? Nyt puhutaan ihmisten peruspalveluista, siitä
saadaanko me oikeasti tulevaisuudessa hoitoa ja laadukasta palvelua
tarpeeksi nopeasti, sekä säilytettyä
miehitetyt pelastuslaitokset joka
kylässä. Jos puhutaan myös sisäisistä ja ekologisista asioista niin en
kannata kierrätettäviä kertakäyttö
astioita sairaaloissa. Jos joku on ilmastoteko, niin pidetään joka kunnassa mahdollisimman kattavat terveyspalvelut. Lääkäriä ja terapeuttia myöden. Niin meidän kaikkien
ei tarvitse ajaa letkassa Kajaaniin.

Paavo Oikarinen (kesk.) 346

1. Kainuussa tulee olla jokaisessa kunnassa vähintään yksi terveysja sosiaalipalveluja tuottava toimipiste / terveysasema. Myöskin paloasemat tulee säilyttää.
2. Digi- ja etävastaanotot ovat tulevaisuudessa lisääntyvä palvelun
muoto. Kuitenkin silloin kun on tarve päästä tapaamaan ns. kasvotusten sekin on järjestyttävä. Asiansa
osaavat ammattilaiset päättävät toimintatavan miten ja mitä palvelua
käytetään, digi-, etä- vai lähipalvelu.
3. Yksityisen sektorin mukaantulo on hyvä. Nykyisinkin yksityinen
sektori tuottaa palveluita Kainuussa
merkittävästi mm. vanhuspalvelujen puolella. Yksityisen sektorin palveluja voidaan lisätä myös lasten-,
nuorten ja perheiden palveluissa.
Myöskään ei sovi unohtaa kolmatta sektoria (yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt) tulevaisuuden hyvinvoinnin lisäämisessä.
4. Meistä jokaisen tulee huolehtia, että me mahdollisuuksien mukaan huolehdimme ympäristöstämme. Käytämme kuitenkin luontoa ja
sen tarjoamia mahdollisuuksia hyväksemme. Ilmaston näkökulmasta pyrimme omien mahdollisuuksiemme mukaan ottamaan käyttöön uutta ns. puhdasta teknologiaa, syyllistämättä ketään.

Ulla-Maija Oikarinen (vihr.)
282

1. Nykyinen määrä on hyvä lähtökohta sosiaali- ja terveysasemien lukumääräksi. Jokaisessa taajamassa tulee olla palveluja tarjol-

la. Esimerkiksi Ristijärvellä on sotepalvelujen käyttäjiä paljon ja se,
että palveluja on saatavissa lähellä, tuo turvallisuuden tunnetta.
Kainuun terveyspalvelut tulee kuitenkin tarkastella läpi kokonaisuutena ja kauttaaltaan läpi niin, että
voidaan taloudellisesti tuottaa terveyspalvelut, jotka ovat tasapuolisesti kaikkien saavutettavissa. Tällainen selvitystyö tulee tehdä palvelujen käyttäjät lähtökohtana ja
heitä tulee myös kuunnella.
2. Teknologia kehittyy koko ajan ja
uudet järjestelmät ja hoitotavat tuovat varmasti tehokkuutta ja taloudellisuutta sotepalveluihin. Myös
aivan uusia palveluja voidaan kehittää. En pysty arvioimaan, missä määrin palveluja voidaan muuttaa etävastaanotoiksi. Siihen antaa
vastauksen käytännöt ja selvitykset.
Ihan varmasti on ihmisiä ja hoitotilanteita, joihin etäpalvelut tuovat
helppoutta ja tehokkuutta niin hoitajalle kuin hoidettavallekin. Mutta
ihan yhtä varmasti on ihmisiä, joille
lähikontakti on ainoa mahdollinen
tapa toimia. Uusien asioiden oppiminen vie aina aikaa ja parhaat
käytännöt ja toimintatavat selviävät käytännön työssä.
3. Yksityinen sektori tulee ottaa
mukaan palvelutuotantoon, kun se
on tarkoituksenmukaista. Yksityistenkin palvelujen on oltava laadukkaita ja hyvinvointialueen on valvottava toimintaa.
4. Ilmasto- ja ympäristöasiat tulee
ottaa huomioon kaikkia päätöksiä
tehdessä myös hyvinvointialueilla.
Esimerkiksi rakentamisella, ruoantuotannolla ja vaikka ajoneuvojen
hankinnalla on suoria vaikutuksia
ilmastoon ja ympäristöön. Ilmastonmuutos esimerkiksi helteiden
lisääntymisenä tuo tarpeen lisätä
hoitolaitosten viilennystä. Toimin-

nan hiilijalanjäljestä on hyvä olla perillä ja päätöksenteon yhtenä perusteluna tulee olla päästöjen ja ympäristökuormituksen vähentäminen.
Toki myös hyvinvointialueiden perustehtävä ihmisten hyvinvoinnin
ja terveyden edistäminen ja varsinkin sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisy on ympäristöteko, kun
hoitojen tarve sitä myötä vähenee.

Arto Tolonen, Mehtä (kok.)
218

1. Joka kunnassa yksi.
2. Sellaisissa tilanteissa, joissa se
on asioiden hoitamisen kannalta järkevää ja turvallista.
3. Ehdottomasti.
4. Hyvä olla tietoinen päätettävien asioiden vaikutuksista ilmastoon ja ympäristöön. Kustannustietoisuus on aina pidettävä mielessä.
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1. Lähtökohtaisesti kaikissa kuntakeskuksissa. Se, minkä tasoinen
palvelu löytyy sosiaali- ja terveysasemalta, määrittynee asukastiheyden ja etäisyyksien mukaan.
2. Paljonkin voidaan korvata. Tärkeässä asemassa on henkilö, johon
otetaan ensimmäinen kontakti terveyden ja sairauden hoitoon liittyvässä asiassa. Hänen on kyettävä ratkaisemaan asiakkaan kanssa
tarvitseeko asiakas lääkärin tapaamisyhteyttä vai riittääkö muu yhteydenotto.
3. Pääosin ehdottomasti kyllä.
Parantaa asiakkaan valinnan mahdollisuuksia. Terve kilpailu parantaa laatua.
4. Kilpailutuksessa/hankinnoissa
voidaan ottaa huomioon ympäristönäkökulma.

Anssi Sotala (ps.) 62 ei vastannut kyselyymme
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Aluevaalit 23.1.2022
Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022
Mainoksen maksaja: Kainuun Vihreät ry

Äänestäminen aluevaaleissa 2022
1. Ennakkoon äänestäminen
Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.
Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 12.1. – 18.1.2022.
Ristijärven kunnan ennakkoäänestyspaikka on Kunnantalo, Kyläkaivo, Aholantie 25
Ennakkoäänestys on avoinna:
12.–14.1. klo 9–15
15.–16.1. klo 12–14
17.–18.1. klo 9–15

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

Ristijärven kunta myöntää vuoden 2022 avustuksia talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.
Kertaluontoisille avustuskohteille avustusta myönnetään vain, jos talousarviossa on varattu määräraha ja avustaminen on tarkoituksenmukaista. Kertaluontoisten avustushakemusten hakuaika on jatkuva ja avustuksen myöntämisestä päättää kunnanhallitus.
Avustushakemukset toimitetaan sähköpostitse yhteispalvelupiste@ristijarvi.fi tai postitse Ristijärven kunta, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi.

Vauvaraha

Yksityistieavustuksen (tiekunnan yksityistien avustushakemus) myöntämisen perusteena on, että
-tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tieja katuverkon tietojärjestelmässä.
-avustus on 20 % hyväksytyistä, toteutuneista kunnossapitokustannuksista, kun tien pituus vakinaisesti asutulle kiinteistölle on vähintään 1 km ja tien varrella sijaitsee vähintään kolme vakinaisesti asuttua kiinteistöä tai on liikenteellisesti tai muutoin yleisen edun kannalta merkittävä.
-tiekunnan osakkaan avustus on 60 % vähintään yhden henkilön edellisen vuoden lopussa vakituisesti asuttamalle kiinteistölle tieosakkaan yksikkökohtaisesta tai osuus prosentin mukaisista kunnossapidon nettokustannuksista.
Asumisavustus (asumisavustushakemus)
-kiinteistöt, joilla ei ole tiekuntaa (ns. talotiet) saavat avustusta 50 % hyväksyttävistä, toteutuneista kustannuksista,
kun tien pituus on yli 500 m ja 25 %, kun tien pituus on 200-500 m.
Avustuksen määrän perusteena on edellisen vuoden kesäsyyskauden ja hakuvuoden kevään kustannukset. Avustusta ei myönnetä tiekunnan hallintokustannuksiin (kokous-, pankki-, kirjanpito-, puhelin- ja kahvituskulut).
Tieavustusten hakuaika päättyy 31.5.
Lisätietoja: tekninen päällikkö Ahti Mikkonen, ahti.mikkonen@ristijarvi.fi, p. 044 715 9744

-

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen
kunta on hänen kotikuntansa.

Ristijärven kunta

TAKSINKULJETTAJA
RISTIJÄRVI

76

"SINÄ RISTIJÄRVELÄINEN ANSAITSET
HYVINVOINTIALUEEN VALTUUTETUKSI IHMISEN,
JOKA VÄLITTÄÄ! ANSAITSET VALTUUTETUN, JOKA
KUUNTELEE SINUA."

MATJA HÄYRYNEN

HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA
RISTIJÄRVI

"VOIT VALITTAA TAI VALITA, VALITSE SIKSI
VASEMMISTO! PIDETÄÄN HUOLI, ETTÄ MYÖS RISTIJÄRVELÄISTEN ÄÄNI KUULUU ALUEVALTUUSTOSSA!"
PUUSEPPÄ
HYRYNSALMI

102

89

"MAALAISJÄRJELLÄ KAINUUN
HYVINVOINTIALUEEN PÄÄTTÄJÄKSI, NYT
TARVITAAN VAHVAA MAAKUNNALLISTA
NÄKEMYSTÄ PÄÄTÖKSENTEON PÖYTIIN!"

ILMOITUKSEN MAKSOI: HYRYNSALMEN VASEMMISTO RY

AVAAMME
SAUKKOVAARAN
RINTEET
KUNHAN LUNTA ON
RIITTÄVÄSTI
ALUKSI AVOINNA
VIIKONLOPPUISIN
KYSY LISÄÄ:
p. 041 7041422
saukko2015@gmail.com
TERVETULOA!

Liittymällä Ristijärvi-Seuran jäseneksi
tuet paikkakuntamme kotiseututyötä.
Maksun saaja Ristijärvi-Seura ry Katvela, tili FI53 5760 5120 0082 87.

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

MARJA HAAPAMÄKI

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

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

-

SINUN ASIALLESI
ALUEVALTUUSTOON!

Ristijärven kunnan myöntämien avustusten hakeminen v. 2022

Tieavustus ja asumisavustus
KUULUTUS

KOKEMUSTA JOHTAMISESTA, HENKILÖSTÖHALLINNOSTA JA TALOUDESTA.

JUHA KORTELAINEN

Vauvarahaa myönnetään edellisenä vuonna syntyneestä lapsesta 500 €/lapsi. Hakuaika on 30.4. saakka.
Lisätietoja: hallintopäällikkö Maarit Ojavuo, maarit.ojavuo@ristijarvi.fi, p. 044 7159 309
Ristijärven kunta

Maksaja Arto Tolonen

Kysely Ristijärven aluevaaliehdokkaille

ÄÄNELLÄSI ON PARANTAVA VAIKUTUS!

Seuraava RiStaos, ristijärveläisen pitäjähengen äänenkannattaja, ilmestyy huhti-toukokuussa.
Julkaisija: Ristijärvi-Seura ry
Toimituskunta: Minna-Liisa Laakso, Olavi Oikarinen, Elsa Mustonen, Pertti Raninen, Minna Pyykkönen
Painos: 1000 kpl
Sivunvalmistus: Puolanka-lehti, 2022. Paino: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani 2022

Laita nimesi ja osoitteesi/sähköpostiosoitteesi Viesti-osioon.

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

4 nro 1 / 2022
RISTIJÄRVELLÄ

Parturi-Kampaamo
R. Väisänen

TARJOLLA

MONENKOKOISIA

PARI-JA RIVITALOASUNTOJA
Kysy lisää:
Ristijärven Vuokratalot Oy
Oiva Jansson
p. 044 7159311
oiva.jansson@ristijarvi.fi

viihtyisiä
lähellä palveluita
rauhallisessa kirkonkylämiljöössä
luonnonkauniiden lenkkipolkujen
äärellä

Puh. 044 306 9325

Ajankohtaista
monenlaiset hiusten
hoidot!

Rivary ja MLL
ne yhteen soppii

TERVETULOA!

RISTIJÄRVEN APTEEKKI
Saukontie 39
88400 Ristijärvi
Avoinna: ma-pe 9-17
Puh. 08 681 139

Kysy vapaita
asuntoja:

R

OHJATTU KUNTOSALI 60+

Urheilutie 34
Ristijärvi
P. 08 681 432

ma 10.1.2022 alkaen klo 11:30 - 12:30
Ohjattuun ryhmään voivat osallistua sekä aloittelijat
että enemmän harrastaneet.
Harjoitamme monipuolisesti kaikkia lihasryhmiä.

HENKILÖKOHTAINEN
KUNTO-OHJELMA

Aloituspaketti sisältää:
keskustelun omista toiveistasi.
kaksi ohjattua kertaa haluamiisi lajeihin sekä
henkilökohtaisen kunto-ohjelman Hinta 50,00€
Myöhemmin voit ostaa edistymis-/tsemppauskertoja
12,50€/kerta
Ohjaajana toimii Laura Poikolainen
Sovi Lauran kanssa tarkemmin: 044 7159310
laura.poikolainen@ristijarvi.fi

Virtaalan aikataulut ja ohjelmat:
www.virtaala.fi
Tiedotamme myös ilmoitustauluilla
ja facebookissa ja tietenkin
aina voit soittaa!
Monitoimikeskus Virtaala
Koulutie 4 Ristijärvi
virtaala@virtaala.fi, 044 257 1857

Ristijärven
Hautauspalvelu
P. 08 629 792
VUOKRATTAVANA
omakotitalo edullisesti.
Puh. 040 536 2157.

R

istijärven diakoniatyö kiittää
yksityishenkilöitä, jotka lahjoittivat yhteensä 1050 euroa jaettavaksi joulun alla vähävaraisiin koteihin.

istijärven lasten ja nuorten
asialla toimivat yhdistykset
ovat käynnistelleet yhteistyötä. MLL:n paikallisyhdistys on toiminut kunnassamme jo pitkään, kun
taas vanhempainyhdistys on toimintansa alussa ja vasta saamassa
rytmiä ja ryhtiä toimintaansa. Koska kyse on kuitenkin ihan niiden samojen perheiden, lasten ja nuorten
asioista, olisi ajanhukkaa ja älyn vähyyttä puuhailla näitä kahden yhdistyksen tapahtumia kummankin
omin kapein hartein.
Lokakuussa yhdistysten hallitusten jäseniä kokoontui hybridikokoukseen, jossa päästiin kuulemaan, mitä on jo tehty ja mitä olisi kiva tehdä. Pohdittiin yhdessä,
kuinka saisimme koottua lasten ja
nuorten ideoita, että toiminta tosiaan vastaisi tarvetta ja toiveita. Ja
kyllä, pääsimme ihan konkretiaan.
Päätimme palauttaa Peuhulauantain! MLL on aikaisemmin järjestänyt näitä vapaamuotoisia tapaamisia, mutta väliaikaisen osallistujakadon vuoksi tapahtuma on ollut tauolla. Haluamme nyt yhteisvoimin kokeilla, olisiko tällaiselle
säännölliselle toiminnalle tilausta
ja tarvetta.
Ensimmäinen Peuhulauantai järjestettiin 6.11. Virtaalassa. Sali täyttyi temppuiluvälineistä, pomppulinnasta, keilaradasta ja erilaisista pe-

Yrittäjä, etsitkö työntekijää työpaikallesi?

T

yöpaikkasi vaatimukset täyttävä henkilö saattaa löytyä hyvinkin nopeasti ilman aikaa vieviä haku-prosesseja, sillä tunnemme työnhakija-asiakkaamme sekä
heidän vahvuutensa ja osaamisensa.
Työkokeilu on erinomainen keino
kokeilla, kuinka yhteistyö potentiaalisen uuden työntekijän kanssa sujuu.
Työnhakijalle kokeilu antaa mahdollisuuden tutustua itseään kiinnostavaan ammattiin ja työpaikkaan.
Työkokeilusta ei koidu kuluja työnantajalle.
Työkokeilu on työpaikalla tapahtuvaa käytännön harjoittelua, joka
kestää enintään 6 kk/sama paikka
Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla

työvoimaviranomainen korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työvoimaviranomainen päättää tuen myöntämisestä.
Kenelle palkkatukea maksetaan?
Palkkatukea voivat saada kaikki
työnantajat lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.
Millaiseen työhön palkkatukea
voi saada?
Palkkatukea voi saada normaaliin
työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen koko koulutuksen ajaksi.
Työ voi olla koko- tai osa-aikatyötä.
Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.
Palkkatuen saamisen edellytyksiä:

-Palkkatukea haetaan ennen työsuhteen alkamista työvoimaviranomaiselta, yrityksen ja työnantajan
Oma asiointi -palvelusta tai verkosta
tulostettavalla lomakkeella. Palkkatukea voi hakea milloin tahansa, erillistä hakuaikaa ei ole
-Palkattavan henkilön tulee olla ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.
-Työnantajan tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa
ja hoitaa lakisääteiset velvoitteensa kuten verot.
Paljonko palkkatukea voi saada?
Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada palkkatukea 30, 40 tai 50 prosenttia palk-

kauskustannuksista. Tukiprosentti riippuu työttömyyden kestosta.
Myös tukijakson pituus vaihtelee. Se
riippuu palkattavan henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta. Työvoimaviranomainen päättää tuen kestosta
ja määrästä tapauskohtaisesti. Palkkatuen enimmäismäärä vuonna 2021
yrityksille oli 1400 €/kk ja yhdistyksille, säätiöille ja rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 1800 €/kk.
Palkkatukea haetaan ennen työsuhteen alkamista työvoimaviranomaiselta, yrityksen ja työnantajan
Oma asiointi -palvelusta tai verkosta
tulostettavalla lomakkeella. Palkka-

livälineistä. Sali täyttyi myös lapsista, aikuisista, puheensorinasta, riemunkiljahduksista ja naurusta. Parhaimmillaan paikalla oli samaan aikaan 23 lasta ja 16 aikuista. Mahtava menestys! Tapaaminen mahdollisti yhdistysten aikuisten keskustelut, uusien ideoiden synnyn ja toimeenpanon suunnittelun. Niin viisaus kuin luovat ideatkin syntyvät
ihmisten välillä, yhdessä ajatellen
ja keskustellen. Tiedä, mitä kaikkea me vielä keksitään!
Toinen Peuhulauantai oli määrä
pitää joulukuun ensimmäinen lauantai 4.12., mutta korona otti taas
ylivallan ja päätimme terveysturvallisuussyistä perua sen. Suunnitteilla on jatkaa toimintaa ja peuhuta joka kuukauden ensimmäinen
lauantai, kunhan tilanne taas helpottaa. Kannattaa seurata ilmoittelua. Viestikanavamme on Facebook, jossa kummallakin yhdistyksellä on oma sivu. Laitamme viestiä
myös Ristijärvi-ryhmässä.
Jos haluat mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan tai sinulla on
huippuidea, tule juttusille tai ole
yhteydessä.
ristijarvenvary@gmail.com
marivaisa@gmail.com

tukea voi hakea milloin tahansa, erillistä hakuaikaa ei ole
Työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä niiden käytännön järjestelyissä sinua auttaa Kainuun työllisyyden edistämisen kuntakokeilun
työllisyysohjaajat Ristijärvellä, Hyrynsalmella ja Paltamossa:
työllisyysohjaaja Kerttu Kaartinen
p. 029 503 9015, kerttu.kaartinen@
paltamo.fi
työllisyysohjaaja Miia Heikkinen
p. 044 720 8714, miia.heikkinen@
paltamo.fi

