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Säilytämme päätäntävallan omissa käsissä myös tulevaisuudessa ja teemme yhteistyötä naapurikuntien kanssa-

Toimimme kunnan elinvoimaisuuden lisäämiseksi ja yrittäjyyden tukemiseksi - Turvaamme kaikenikäisille kuntalaisille

hyvät perus-, koulutus-, hyvinvointi-, ja liikuntapalvelut - Ristijärvestä maailman paras paikka asua ja elää!

Tähän mennessä ilmoittautuneet ehdokkaat
RISTIJÄRVI

Kuntavaalit
13.6.2021

Tule vaikuttamaan - vielä ehdit mukaan

p. 0400 154522, paavo.oikarinen@pp.inet.fi

Janne Härkönen
metsäkoneenkuljettaja 

Arto Klemetti
yrittäjä 

Paavo Oikarinen
yrittäjä

nuohoojamestari

Hannu Hälinen
nr-suunnittelija

Arto Tolonen
yrittäjä

opistoupseeri EVP
 

Mari Korhonen
luokanopettaja 

Juha Kanervo
suunnitteluasiantuntija

metsätalous, MTI

Olavi Oikarinen
maanviljelijä

Leila Karppinen
jokapaikan höylä

Salla Heikkinen
terveydenhoitaja

palveluesimies

Mikko Ylijukuri
yrittäjä

Katariiina Roimela
ensihoitaja

Outi Salonen
oman tiensä kulkija

 Minna Torvinen
vuoropäällikkö

ammatillinen opettaja

Helka Tolonen
myymäläpäällikkö

 

Hilkka Heikkinen
maatalousyrittäjä

 

Nyt kun kuntavaalit siirtyivät 
kesäkuulle, itse kullakin on 
aikaa miettiä, kiinnostaisi-

ko oman kunnan päätöksenteko. 
Jospa ehdokkaista löytyisi jokaisel-
le jotain, niin oikeasta laidasta va-
sempaan kuin siltä väliltä ja uurnil-
la käytäisiin ahkerasti. On oikeasti 
tilaisuus vaikuttaa ja yhdelläkin ää-
nellä on väliä! 

Vaaleissa kilpaillaan ja paikoista 
väännetään kättä, mutta käytän-
nössä kuntapolitiikka ei ole enää 
nurkkakuntaista kylien tai puoluei-
den välistä kilpailua, vaan kun toi-
meen päästään, tavoitellaan yh-
teistä hyvää. Ainakin pienessä kun-
nassa keskinäinen kilpailu olisi hyvä 
unohtaa ja keskittyä yhteisten asioi-
den hoitoon kuntalaisia hyödyttä-
vällä tavalla.

Yhteistä hyvää meillä on myös 
mainio monitoimitalo Virtaala. Ko-
rona-aika kurittaa senkin toimintaa, 
mutta talo on auki ja käyttö sallit-
tua ohjeet huomioiden. Kuntosalille 
saa mennä kolme henkilöä kerral-
laan, altaalle menijöiden määrästä 
huolehtii halliemäntä ja kansalais-

opiston jumpparyhmät toimivat tur-
vavälein. Jokaisen tulee huolehtia 
hyvästä käsihygieniasta ja turva-
väleistä. Myös tilojen puhtaudes-
ta huolehditaan. 

Kaikella palvelutuotannolla on 
omat kustannuksensa, niin myös 
Virtaalan ylläpidossa. Vaikka pal-
velut niin mielellään tarjottaisiin 
ainakin kuntalaisille ilmaiseksi, se 

Yhteistä hyvää
on mahdotonta. Erinomainen vas-
taantulo on kuitenkin eläkeläisten 
maksuton pääsy kuntosalille. Vaik-
ka maksuja peritään, ne eivät liene 
niin kohtuuttomia, että sen takia 
kukaan jäisi rannalle ruikuttamaan. 

Käytetään oman kunnan palvelu-
ja turvallisuus huomioiden! 

Minna-Liisa

Ristijärvi-seuran pitäjälehti numero 1/2021
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Talvi paukkupakkasineen ja run-
saine lumineen on kääntymäs-
sä kevääseen.  

Olet ehkä huomannut, että vuo-
sien varrella tutuksi tulleen Kai-
net-verkkokirjaston osoite on nyt 
Kainet.finna.fi. Jos kirjastokortin 
pin-koodi varauksia, Kainuun ja 
Pohjois-Pohjanmaan eKirjastoa ja 
omatoimea varten ei ole vielä käy-
tössäsi, tule kirjastoon palveluaika-
na. Sitä kautta saamme lisää omi-
naisuuksia kortillesi.

Tammikuussa Vuoden 2020 Lai-
naajana palkittiin Jukka Juntunen. 
Jukan ansioita kirjastonkäyttäjänä 
ovat laaja-alaisuus ja huolellisuus. 
Kiitokseksi hän sai toivomansa kart-
tapallon.

Koko perhe lukee on Ristijärven 
vanhempainyhdistyksen ja kirjas-
ton yhteinen hanke, jolla pyrimme 

lisäämään lasten, nuorten ja van-
hempien yhteisiä lukuhetkiä. Kirjas-
tossa on hylly näille yhdessä luetta-
ville.  Tervetuloa tutustumaan hyl-
lyn kirjaehdotuksiin tai mihin ta-
hansa muihin aineistoihin. Lasten- 
ja nuortenkirjallisuuden kriitikko ja 
tutkija Päivi Heikkilä-Halttunen on 
todennut: Lapsille ääneen lukemi-
nen on kuin tekisi lapsille korkea-
korkoisen talletuksen, josta riittää 

Kirjaston 
kuulumisia

tuottoa koko elämäksi. 
Eskarilaisten kanssa on viime viik-

koina luettu ja katseltu talvesta ja 
lumesta kertovia kirjoja sekä askar-
reltu innolla aihealueeseen liittyviä 
lumiukkoja, -hiutaleita ja tutustut-
tu eläinten lumijälkiin. 

Askartelutuokioiden tuotoksia 
ja päiväkodin lasten vuodenaika-
taidetta on esillä kirjastossa 11.4. 
saakka. Lisää näyttelyitä luvas-
sa on useimmiksi kevään ja kesän 
kuukausiksi. 

Koronakurimuksen vielä jatkues-
sa kirjaston 120-vuotisjuhla on siir-
tynyt viime vuodelta tulevaisuu-
teen. Tuohon juhlaan on edelleen 
tarkoitus koota ohjelmaa lapsille, 
nuorille ja aikuisille.  

Pysytellään terveinä.
Valoisuutta kevääseen!

 

Vuosi sitten, toimintakerto-
musta kirjoittaessani, Kai-
nuussa ei vielä ollut yhtään 

korona -tapausta. Tuskin muste 
oli ehtinyt kuivua, kun ensimmäi-
set tapaukset ilmenivät Kainuus-
sakin. Vuosi on ollut poikkeuksel-
linen monella tavalla. Korona on 
koetellut meitä kaikkia. Kunnan ta-
loudessa korona nosti tummia pil-
viä taivaalle. Koulun toiminnot siir-
tyivät osin etäopetukseen, kirjasto 
suljettiin, monitoimikeskus Virtaala 
laitettiin kiinni jne. Henkilöstön lo-
mautuksiltakaan ei aivan vältytty, 
mutta onneksi ne jäivät lyhytaikai-
siksi. Koulu palautui hetkeksi ennen 
kesälomia lähiopetukseen. Kesälo-
mille lähdettiin odottavissa tunnel-
missa. Syksyllä koulu alkoi lähiope-
tuksena ja jatkui myös näin loppu-
vuoden koronasta huolimatta. Kun-
nassa on suunnitelmat myös tämän 
kaltaisten poikkeusolojen varalta. 
Nyt niitä tarvittiin edellisen tykky-
lumi -kokemuksen jälkeen. 

Talousarviovuosi 2020 näyttää 
toteutuvan paremmin kuin 
odotettiin. Kunnassa on käynnissä 
toimet talouden tasapainottami-
seksi. Tavoitteena on löytää pysy-
viä ratkaisuja kulujen pienentämi-
seksi ja tuottojen lisäämiseksi niin, 

että talous saadaan tulevina vuo-
sina tasapainoon. Tulos on ollut jo 
usean vuoden ajan negatiivinen. Ta-
seeseen kertyneet ylijäämät hupe-
nevat kovaa vauhtia. Säästöä omas-
sa toiminnassa saatiin aikaan jo vii-
me vuonna. Koronan vuoksi kunnil-
le jaettiin viime vuonna kohtuulli-
nen määrä lisäeuroja valtionapuina. 
Näillä on merkitystä, vaikka suurim-
maksi osaksi rahat kanavoituivat pe-
russopimuksen mukaisesti sotelle. 

Suurin tekijä kunnan taloudessa 
on sote -menot, jotka kasvoivat vii-
me vuonna ennätyksellisen paljon, 
johtuen muun muassa toimintaku-
lujen kasvusta, koronan torjunnasta 
ja soten työntekijöiden palkkahar-
monisoinnin aiheuttamista lisäme-
noista. Lisälaskua kunnalle tuli puo-
len miljoonan euron verran. Kunnan 
noin 11 miljoonan toimintamenois-
ta voimme itse omalla toiminnalla 
vaikuttaa vain vajaaseen kolmeen 
miljoonaan. Leijonan osan, noin 
kaksi miljoonaa euroa, ottaa sivis-
tystoimi, jossa merkittävimmät ku-
lut tulevat perusopetuksesta ja var-
haiskasvatuksesta.  Puolen miljoo-
nan euron säästön aikaan saami-
nen yhdessä toimintavuodessa ei 
ole mahdollista. 

Myös sotessa ovat toimet talou-

Koronavuodesta selvittiin 
kohtuullisen hyvin

den tasapainottamiseksi käynnissä. 
Itse asiassa niin on ollut jo vuosien 
ajan. Toimet eivät ole olleet riittä-
viä. Kuntien maksuosuudet eivät ole 
riittäneet sotekuluihin. Lisämaksua 
on tullut vuosittain. Uuden sairaalan 
rakentamisen Kaksin mäelle uskot-
tiin ja laskettiin tuovan merkittäviä 
säästöjä sotekuluihin. Tämä vaiku-
tus näkyy viiveellä sen jälkeen, kun 
toiminnot ovat asettuneet uomiin-
sa. Kunnan kantokyky ei riitä enää 
pitkälle, mikäli sote menoja ei saada 
laskemaan. Sote -uudistuksen toi-
votaan tulevan ja sen myötä usko-
taan kuntien talouden hallitsemisen 
ja ennustamisen tulevan varmem-
maksi. Tähän ei ole tuudittautumi-
nen. Kun väki vähenee hiljalleen, las-
kee myös verotulot. Suu on panta-
va menojen osalta säkkiä myöten. 
Toimintaa ja taloutta on sopeutet-
tava tarpeita ja kysyntää vastaa-
vaksi. Samaan aikaan kunnan elin-
voimaa, työpaikkoja ja yrittäjyyttä 
on kyettävä lisäämään.

Attendon uusi palvelutalo aloit-
ti toimintansa maaliskuun alussa. 
Päiväkoti pääsi uusiin tiloihin, ter-
veysaseman toiminnot, keskuskeit-
tiö ja hoivaosastot siirtyivät uuteen 
taloon. Kunnan omistaman vuokra-
talon remontti saatiin valmiiksi ke-

sällä. Vuoden aikana myytiin muu-
tama omarantainen tontti. Niiden 
kysyntä on ollut edellisvuosiin näh-
den hieman vilkkaampaa. Ristijär-
ven Pirtin leirintäalueen ja Saukko-
vaaran entisen hotellin tontista teh-
tiin myyntipäätökset, mutta kaupat 
eivät ole toteutuneet. Korona on 
tuonut myös matkailun kehittämi-
seen omat haasteensa ja investoi-
jat ovat laittaneet jarruja päälle. At-
tendolle myyty vanha terveyskes-
kus purettiin keväällä. Kunnassa on 
vielä tyhjiksi jääneitä kustannuksia 
aiheuttavia rakennuksia, joille pi-
täisi löytää käyttöä tai niistä tulee 
luopua kustannusten pienentämi-
seksi. Kunnan hallinnossa on siir-
rytty talous- ja henkilöpalveluissa 
uudelle toimijalle, samoin kuin ict 
-palveluissa. Digitalisaatio on tullut 
jäädäkseen ja asettaa haasteensa 
pienelle kunnalle selvitä muutok-
sesta. Kunnan internet -sivusto on 
päivitetty saavutettavuusdirektii-
vin mukaiseksi. Sähköisiä palvelui-
ta kehitetään edelleen tavoitteena 
palvelujen saavutettavuus helpom-
min ajasta ja paikasta riippumatta. 

Vuoden aikana on saatu paljon 
aikaan. Investoinneissa ja rakenta-
misessa on saavutettu uutta, joka 
mahdollistaa kuntalaisille parem-

Hallintoaan ja toimintaansa uudistanut paikallinen MTK teki toiminnallisen lahjoituksen Ylä-Kainuun päivä-
kodeille. Paketti sisältää kasvuturvetta ja siemenvalikoiman. Kainuun tuleva nuoriso saa tuntumaa kasvun 
ihmeeseen ja pääsee nauttimaan keväällä kukkaloistosta, kun orkideat ja amaryllikset puhkeavat kukkaan.

Ristijärvellä lahjoituksen luovutti Ville Kemppainen, päiväkodin puolesta paketin vastaanotti Outi Pulkkinen.

Ylä-Kainuun MTK:lta 
lahjoitus päiväkodeille

pia ja laadukkaampia palveluja. Toi-
mintojen kehittäminen jatkuu niin, 
että kunta kykenee tuottamaan la-
kisääteiset palvelut jatkossakin kun-
talaisille. 

Etätyöt ja monipaikkaisuus töi-
den tekemiseen ovat tämän hetken 
trendi. Tätä asiaa voimme kuntana 
edistää tarjoamalla tiloja tarvetta ja 
kysyntää vastaten. Kyläkaivolla on 
voinut jo vuosien ajan käydä hoi-
tamassa esimerkiksi pankkiasioita 
tietokoneella ja tulostamassa asia-
kirjoja. Tilassa voi tehdä myös etä-
töitä omalla tietokoneella. Tämän 
mahdollistaa tilassa oleva langaton 
verkkoyhteys.

Korona -pandemia nostaa taas 
päätään. Rokotukset ovat kuiten-
kin päässeet jo kohtalaiseen alkuun 
ja niiden myötä toivotaan taudin 
laantuvan. Kärsivällisyyttä ja jatku-
vaa jaksamista koetellaan. Periksi ei 
nyt parane antaa, vaan noudattaa 
edelleen annettuja ohjeita.

Aurinkoista kevättä kaikille ja 
menestystä tulevien SM-hiihto-
kilpailujen järjestäjille.

Petteri Seppänen
kunnanjohtaja

Ristijärven Pyryn kisaorgani-
saatio valmistautuu järjes-
tämään SM-kilpailut Sauk-

kovaaralla 26.-28.3.2021. Kevään 
2020 kilpailut jouduimme siirtä-
mään vuodella eteenpäin korona-
epidemian vuoksi.

Kilpailujen suojelijana toimii Kai-
nuun oma maailmanmestari Mat-
ti ”Happo” Heikkinen. Oman maa-
ilmanmestarimme, Kaisan, näem-
me ladulla tuimissa taistoissa mu-
kana. Kovakuntoisena ja taistelun-
tahtoisena kuten aina!

Kilpailut järjestetään valitetta-
vasti ilman yleisöä. Kilpailujen tee-
mana on kotoa- kotiin. Eli kaikki ei 
välttämätön - liikkuminen ja kon-
taktointi on minimissään koko kil-
pailujen ajan kilpailijoilla, huoltajil-
la sekä kilpailuorganisaation henki-
löstöllä. Kilpailut luokitellaan ” am-
mattilaisurheiluksi”, jolloin kisat voi-
daan järjestää määrättyjen turvalli-
suusohjeiden mukaisesti, mikäli epi-
demiatilanne ei oleellisesti muutu 
huonommaksi.

Kisaorganisaation 
tervehdykset:

Juha Kanervo, järjestelytoimikun-
nan puheenjohtaja

”Oli hienoa huomata, ettei talkoo-
porukalta sinni pettänyt, eikä jääty 
surkeilemaan viime kevään kisojen 
peruutusta.” Tehdään 2021 kevään 
kisoista turvallinen elämys kilpaili-
joille ja kotikatsomoihin!

Arto Tolonen, kilpailunjohtaja, Jari 
Kyllönen, kilpailun varajohtaja, Sir-
pa Härkönen kilpailusihteeri

Monen vuoden työskentely lähes-

myös kilpailijoille kovan fyysisen 
haasteen. Kotikatsomoihin on tar-
jolla viikonlopun ajan noin 12 tun-
tia suoraa lähetystä Saukkovaaras-
ta. Tuttuja talkoolaiskasvojakin voi 
vilahdella useaan otteeseen kuva-
ruudusta. Toivotamme kaikille tur-
vallista kisaviikonloppua! 

Jari Halonen, kisalääkäri
Vallitsevan koronapandemian 

vuoksi SM-hiihdot järjestetään ta-
vallista haastavammissa olosuh-
teissa. Yhteinen haasteemme ei 
ole lumitilanne, poikkeavat sääolo-
suhteet tai jokin muu lajiin suoraan 
liittyvä tilanne. Jokainen osallistu-
ja kilpailkoon ladulla kovasti, mut-
ta rehdisti parhaasta henkilökoh-
taisesta suorituksesta ja mitaleis-
ta niin kuin SM-hiihtojen pitkä pe-
rinne velvoittaa. Koronapandemiaa 
vastaan me taistelemme kuitenkin 
kaikki yhdessä. Olemme kaikki, niin 
kisoihin osallistuvat talkoolaiset, kil-
pailijat, huoltajat, tiedotusvälinei-
den edustajat, terveydenhuolto ja 
kaikki paikalla olijat samalla puo-
lella, yhteisessä rintamassa koro-
napandemiaa vastaan. Näin saam-
me Ristijärven SM-hiihdoista hie-
non ja terveysturvallisen tapahtu-
man kaikille.

Mira Heikkinen, kilpailukanslia
Kisakanslian väki on valmis pistä-

mään parastaan tulevina SM-hiihto-
päivinä ja tarjoamaan osaltaan kil-
pailijoille ja muulle väelle mieleen-
painuvan kisakokemuksen upeis-
sa Kainuun vaaramaisemissa.  Ko-

SM-kisat Saukkovaaran hienoissa 
maastoissa

tikisakatsomot pystyyn ja nautti-
maan kisoista!

Risto Karjalainen, paikoitus
Paikoitushenkilöstön toive on, 

että vältetään ylimääräistä liiken-
nettä Saukkovaaralle. Paikoitushen-
kilöstö muodostuu pääosin paikal-
listen järjestöjen henkilöistä. (mm. 
metsästysseuroista), sekä ympärys-
kuntien aktiiveista.

Alueelle mahdollisesti suuntau-
tuvia moottorikelkkailijoita pyy-
detään välttämään kisa-alueelle 
ajamista 24.-29.3. välisenä aikana.

 Pidetään mukavat kisat!

Titta Toivonen, mediavastaava
Kisaorganisaation asiantuntijuus 

ja pyyteetön tuki ovat olleet hen-
keäsalpaavan hieno kokemus jo tä-
hän saakka. Mediatiimin tavoittee-
na on välittää samaa ristijärveläis-
tunnelmaa usean mediakanavan 
kautta mahdollisimman laajasti. 
Helppoa - varsinkin näissä maise-
missa ja näillä hiihtäjämestareilla. 

Pekka Mikkonen, markkinointi
Isot kiitokset talkoolaisille moni-

vuotisesta uurastuksesta. Omalta 
kotisohvalta on mukava katella ki-
soja koko viikonlopun ajan.

Arto Klemetti, ratamestari
Latuja on ajettu ja toivon mukaan 

latupohjat kestävät hyvin. ”Toivon 
suotuisia, kauniita kelejä kilpailujen 
ajaksi”. Tsemppiä kaikille!

Ilmo Pulkkinen, turvallisuuspääl-

likkö
”Näin ulkopaikkakuntalaisena 

olen suuresti yllättynyt talkoolais-
ten aktiivisuudesta”. Kaikille kilpai-
luun osallistuville toivotan turvallis-
ta kisaviikonloppua ja pyydän nou-
dattamaan terveysturvallisuusoh-
jeita huolellisesti.

Atte Leinonen, hiihtotapavalvonta
Hiihtotapavalvonnassa valvom-

me ladulla mahdollisesti tapahtu-
via rikkeitä esimerkiksi hiihtotyy-
lien tai estämisten osalta. Vaadi-
taan tarkkaa silmää, kuten MM-ki-
sat jo meille osoittivat. Haastetaan 
siis katsojatkin mukaan; tätähän voi 
tehdä vaikka kotisohvalta! :)

Kimmo Väisänen:
stadionpäällikkö
Markku Mäkäräinen:
rakenteet/ TV 
Leila Karppinen, talkoopäällikkö:
majoitus- ja ruokahuolto
Petri Seppänen:
kulunvalvonta kisa-alueella
Ate Pennanen:
latupartio
Urho Mäkäräinen:
kuljetukset
Hannu Tolonen:
järjestyksenvalvonta
Jenni Härkönen:
dopingtestaus
Hannu Keränen:
sähkö
Oiva Jansson, Ahti Mikkonen:
Ristijärven kunta

tyy huipentumistaan. Isot kiitokset 
kaikille talkoolaisille jaksamisesta. 
Toivomme, että tapahtuma palkit-
see meitä kaikkia onnistuneella lä-
pimenollaan sekä yhdessä tekemi-
sen tuntemuksilla... Kolme päivää 
kovaa, rehtiä kisaamista maasto-
hiihdon SM-mitaleista Saukkovaa-
ran raastavissa maastoissa asettaa 

Atte Leinonen vastaa 
SM-kisoissa hiihtotapa-

valvonnasta.



4  nro 1 / 2021 nro 1 / 2021  5 

Perjantaina 29.1.2021 vietettiin 
kunnan pitkäaikaisen hallin-
topäällikön Terttu Härkösen 

ja varhaiskasvatusvastaava Minna 
Härkösen läksiäisiä.

Terttu Härkönen pääsi pitkän 
työuran jälkeen hyvin ansaituille 
eläkepäiville ja Minna Härkönen 
siirtyi Paltamon kunnan varhais-
kasvatuksen palvelukseen.

Lämmin kiitos molemmille kun-
nan hyväksi tehdystä työstä.

Ristijärven kunnanhallitus

Minna Härköstä muistamassa rehtori/sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano 
ja kunnanjohtaja Petteri Seppänen.

Terttu Härkösen eläkkeellejäämistilaisuudessa muistamiset luovutti val-
tuuston puheenjohtaja Ritva Tolonen ja kunnanjohtaja Petteri Seppänen.

Kuvittelin, että kun olen ker-
ran yhtiölle päässyt töihin, 
niin siellä olen sitten eläke-

ikään saakka. Näin ei kuitenkaan 
käynyt. Olin aloittanut pari vuotta 
aikaisemmin oikeustieteen opinnot 
avoimessa yliopistossa Joensuussa, 
kun vuonna 2014 jouduin työttö-
mäksi UPM:ltä. Tietotekniikan in-
sinöörin tutkinnosta oli aikaa, eikä 
koulutus vastannut enää nykyajan 
vaatimuksia.

 Kunnallishallinnon perusteet ovat 
tulleet tutuksi oltuani lähes pari-
kymmentä vuotta erilaisissa luot-
tamustehtävissä Kajaanissa. Ennen 
Ristijärvelle tuloa olin Kajaani Oy:s-
sä ja sen jälkeisissä yhtiöissä lähes 
28 vuotta. Aktiivisena järjestöihmi-
senä työskentelin Insinööriliitossa, 
eduskunnan kansliassa kansanedus-
tajan avustajana, Puolangan kun-
nassa hallinnon erityisasiantunti-
jana sekä viimeksi Hyrynsalmella 
hallintopäällikkönä.

Olin uudessa tilanteessa, jota ei 
monesti työelämässä vastaan tule, 
pääsin valitsemaan useammasta 
paikasta. Osasivat pitää niin hyvän 
myyntipuheen työhaastattelussa, 
että valitsin vuoden alussa Ristijär-
ven hallintopäällikön pestin. Hallin-
topäällikkönä vastaan kunnanjohta-
jan alaisuudessa mm. hallinto- ja ta-
louspalveluista.

Ristijärvi ei ole entuudestaan tut-
tu paikka, mutta eiköhän tämä en-
nen pitkää tutuksi tule. Haaveena 
on kesäpaikka Iijärven ilta-aurin-
gossa, josta voisi talvellakin kulkea 
kunnantalolle. Se olisi lähellä töitä ja 
kuntalaisia, samalla luonto kiittäisi. 

Kun työhön on aamulla mukava 
lähteä ja illalla kotiin hyvillä mielin 
palata, on asiat mallillaan. Kunnan-
talolla on osaava ja kokenut henki-
löstö, jolta olen joutunut monesti 
pyytämään apua. Arvostan työyh-

Luottamushenkilöstä 
virkamieheksi

teisössä avoimuutta ja oma-aloit-
teisuutta ja luotan siihen, että yh-
dessä tekemällä pystymme säilyt-
tämään vähintään nykyiset palve-
lut ja huolehtimaan kuntalaisten 
hyvinvoinnista kuntastrategian ta-
voitteiden mukaisesti. Toivon, että 
Ristijärven kunnan kehittämisessä 
mukana ovat luottamushenkilöi-
den lisäksi myös kaikki kuntalaiset.   

Keski-ikäkin taisi mennä meno-
jaan, sillä olen jo täyttänyt 55 vuot-
ta. Perheeseeni kuuluu kaksi tytär-
tä perheineen. Silmäniloa riittää ke-
väästä syksyyn, kun saan ihailla kuk-
kaloistoa yrittäjämieheni taimitar-
halla. Harrastuksiani ovat kokkai-
lun, käsitöiden ja liikunnan lisäksi 
toimiminen vapaaehtoisena riita- ja 
rikosasioiden sovittelijana. Näiden 
lisäksi aikaa jäisi vielä mökkeilyyn.

 
Maarit Ojavuo
hallintopäällikkö

Koululaisten ja opiskelijoiden 
kesätyöllistäminen ja 
työllistämisen tukeminen

Ristijärven kunnan vuoden 2021 talousarviossa on varattu 1 600 euron määräraha opiskelijoiden 
ja koululaisten kesätyöllistämisen palkkakuluihin ja 1 200 euroa työllistämistukea muille työn-
antajille. Tavoitteena on, että jokainen hakukriteerit täyttävä nuori saa joko kunnan tukeman 

yrityspaikan tai työllistyy kuntaan.
Työllistäminen koskee vuosina 2000 - 2004 syntyneitä nuoria. Alaikäraja ei koske peruskoulun ke-

väällä 2021 päättäviä nuoria. 
Kesätyöllistäminen koskee ammattikoululaisia, peruskoululaisia, lukiolaisia ja keväällä 2021 perus-

koulun tai lukion päättäneitä nuoria. Oikeutettuja eivät ole ammattiin jo valmistuneet, työttömyys-
turvaan ja työmarkkinatukeen tai vastaavaan etuun oikeutetut.

Kunnan järjestämän työpaikan ja muulle työnantajalle maksettavan tuen (kesätyöseteli) myöntä-
misen muut ehdot ovat:

nuoren tulee olla kirjoilla Ristijärvellä hakuajan päättyessä
nuoret hakevat työpaikkaa joko yrityksestä tai kunnalta
työjakson ei tarvitse olla yhtämittainen, mutta sen tulee olla samalla työnantajalla
vähimmäistyöaika (60 h / 2 vko). TES:n mukaista palkkaa maksettaessa päivittäinen työaika on enin-

tään 8 tuntia
kuntatuki työllistävälle taholle on 160 €/2 viikkoa edellyttäen, että työllistäminen on toteutunut ehto-

jen mukaisesti ja nuorelle maksettu kahden viikon palkka on vähintään 320 € + sivukulut (minimipalkka) 
yritykseen työllistyvä ei saa olla työllistävän yrittäjän tai yrityksen omistajan perheenjäsen 
yrityksellä/yrittäjällä tulee olla Y-tunnus lukuun ottamatta kotitalouteen työllistävää työnantajaa
työpaikan tarjoavan yrityksen ei tarvitse olla ristijärveläinen tai omata toimintaa Ristijärvellä
yrittäjä, yhdistys tai muu työllistäjä valitsee työntekijät ja vastaa työnantajana kaikista työnantaja-

velvoitteista, (mm. tapaturmavakuutus, sosiaaliturvamaksu yms.)
työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa
työsuhteen tulee olla voimassa 1.6. - 31.8.2021 välisenä aikana 
kesätyöavustuksella palkattavat nuoret ovat kesäharjoittelijoita
yrittäjä, yhdistys tai muu työnantaja toimittaa kesätyöavustusta koskevan hakemuksen kuntaan vii-

meistään 30.9.2021
Hakuaika päättyy 26.4.2021 klo 15.30.

Hakulomakkeen voi tulostaa kunnan nettisivuilta (www.ristijarvi.fi) kohdasta lomakkeet.  Kunnan 
työpaikkaa hakevalle ja muun työnantajan paikkaa hakevalle on oma lomakkeensa. Lomakkeita saa 
myös kunnantalolta ja Kyläkaivolta sekä koululta.

Hakuaika päättyy 26.4.2021 klo 15.30. Allekirjoitetun hakemuksen voi palauttaa myös sähköpostil-
la os. yheispalvelu@ristijärvi.fi.

Lisätietoja lomakkeisiin ja niiden täyttämiseen liittyvissä asioissa antaa palvelusihteeri Terttu Tolonen,
puh. 044-7159726 tai terttu.tolonen@ristijarvi.fi.
Lisätietoja muissa asioissa antaa hallintopäällikkö Maarit Ojavuo, puh. 044 -7159309 tai maarit.oja-

vuo@ristijarvi.fi

Terttu Härköstä ja Minna Härköstä 
muistettiin

Uvalainen Ari Härkönen on 
taittanut tuhansia kilomet-
rejä mm. aura-auton ratis-

sa vuosien varrella. Talviset teiden 
kunnossapitotyöt hän aloitti vuonna 
2002 ja tällä hetkellä omalla kontolla 
on noin 200 kilometriä tietä Ristijär-
ven ja Puolangan kuntien alueella.

Tien kunnossapito puhuttaa aina 
käyttäjiä; milloin ei ole aurattu tar-
peeksi ajoissa tai jos on aurattu, se 
on tehty huonosti, tiessä on koloja 
ja liukastakin on, vaikka on hiekoi-
tettu. Kuitenkin on niin, että Arin 
kalusto lähtee liikkeelle vasta, kun 
käsky käy. ELY-keskus työn tilaaja-
na valvoo työn laatua. Pääurakoit-
sijana Destia tarkkailee teiden kun-
toa ja tiedottaa aliurakoitsijoille, ku-
ten Arille, milloin lähteä hommiin. 
ELY-keskuksella on myös ulkopuo-
linen konsultti, joka valvoo tienpi-
toa. Lisäksi tiet on luokiteltu tärke-
ysjärjestykseen. Arin listalla seutu-
tie 888 on se tärkein, sen jälkeen 
tulevat pienemmät päätiet ja vas-
ta viimeisenä kylien soratiet. Tal-
ven työt vaativat jatkuvan valmiu-
den lähtöön tunnin varoitusajalla 
kellonajasta riippumatta lokakuun 
alusta huhtikuun loppuun. 

Liukkaus on hankalinta hoitaa. Sil-
loin ei ehdi hiekoittaa juuri muuta 
kuin päätiet, koska hiekka painuu 
jäähän varsinkin, jos tihuuttaa ali-
jäähtynyttä vettä, ja homma on aloi-
tettava alusta. Ari kehottaakin tien-
käyttäjiä punnitsemaan tarkoin, läh-
teäkö huonolla kelillä liikkeelle ol-
lenkaan, jos ei ole välttämätön pak-
ko. Silloin säästytään monelta mie-
liharmilta. Ari sanookin, että paras 

Yrittäjä Ari Härkönen tyttärensä 
Helin kanssa.

Tien päällä

kiitos työstä on, kun teiden kunnos-
ta ei kuulu yhtään mitään!

Arin työparina kalustoa ajaa oma 
tytär Heli, joka valitsi mieluummin 

vaihtelevan työnkuvan konepuolel-
la kuin toimistotyössä agrologina. 
Helillä on myös asepalvelus suori-
tettuna kuljettajatutkintoineen. Ke-

sällä työ jatkuu tienvarsien raivauk-
silla, hiekka- ja murskeajoina ja kai-
vurihommissa.

Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoit-

taa maanteiden kunnosta ja liiken-
teen ongelmista 0200 2100 ympä-
ri vuorokauden. 

Vapaana oleville taloille ja 
mökeille on kysyntää!

Kunnasta tiedustellaan usein vapaina 
olevia omakotitaloja, mökkejä ja 
mummonmökkejä niin ostotarkoituk-
sessa kuin vuokrallekin. 
Jos omistat tai tiedät tyhjänä tai 
vajaakäytöllä olevan talon tai mökin, 
niin oletko yhteydessä kuntaan. 

Ristijärven kunta
Kehittämispäällikkö
Oiva Jansson 
puh. 044 7159 311 
oiva.jansson@ristijarvi.fi
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Talvi tuli, jäävytti järven jäät, lumikinos pellot peitti, laolettiin enti-
vanahaan. 

Lunta on soatu tasapuolisesti ympäri maan, mutta isot tilukset 
on soanu sitähii vähän enempi. On siinä kevätaoringolla sulattelemista, 
mutta onneksi on aorinko rokottamata, että soapi korona helottaa täy-
vellä teholla. 

Se oesi aeka ennustella kesän ilimoja luonnon merkeistä, mutta ei sitä 
ihan vielä peäse tutkimaa, varsinnii jos tulloo se ulukonaliikkumiskielto. 

Tuleva kesä soattaa olla hyvinnii vähäluminen, joten voidellaan rulla-
sukset liukkaaksi, ei kuitenkaan pitoa liikaa jotta ei tarvihe viskellä ratas-
suksie pitkin poekin pikiteitä.

Van soattaa se sattoa rivaottaa vettähii jos on oekeen pilivinen ilima, 
poutakelillä ei niinkään. 

Van kunse aamulla on paeste, niin illalla sattaa varsinkin jos poutata-
evaalla jollain kantilla on synkkie pilivie, niin aoringon kiertäessä samalle 
kantille ni soattaa ropsaottoa.

Eipä sitä muuta ku ollaan sisäruokinnalla ja outellaan kevvään ja kesän 
tulloa. Pääsiäinen on tulollaan, joten kananmunat valamiiksi, että peäs-
tään värjeämään, joten mämmirikasta peäsiäestä entisaikojen virpojien 
sanonnalla ”isännille itra paksu, emännille leuka leveä”!

Tolokunmies

Kevätahava

Liittymällä Ristijärvi-Seuran 
jäseneksi tuet paikka- 

kuntamme 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/sähköposti- 
osoitteesi Viesti-osioon. 

LISÄTIETOJA: 
Minna-Liisa Laakso, pj. Puh. 050 4142 123 

Minna Pyykkönen, siht. Puh. 040 7281 297.

Kävin keskikoulua vv. 1968- 1972. Tuolloin teinikunta järjesti illanviet-
toja, joissa oli lupa pareittain kiertää ympyrää.

Isäni kuului mm. koulun johtokuntaan. Muistan miten me tytöt 
toistuvasti muun tekemisen puutteessa kiusattiin isää tietyllä kysymyk-
sellä. Hän oli pihalla tekemässä jotain puuhommia, vasaroi niitä liian pit-
kiä nauloja. Hän ei keskeyttänyt töitään, kun kysyimme miksei meidän 
koulussa saa tanssia. Hikipisarat kohosi nenälle ja ääni voimistui, kun hän 
sanoi vakiovastauksensa. ”Kun sinne sokkeliin on muurattu Raamattu.”

Voitte varmasti kuvitella, miten juhlapuheissa, vaikkapa koulun avajai-
sissa, vakuutetaan toiminnan ja opetuksen perustuvan kristillisiin arvoi-
hin. Rakennuksen perusta eli perustus on työkielellä sokkeli. Isä konkre-
tisoi meille asian työmiehen kielellä.

Aika onnistunut mielikuva ja kielikuva.

Ristijärvellä 31.1.2021

Riitta Liisa Oikarinen

Saukkovaaran huikea talvi

Tämä talvi on ollut ennätyk-
sellinen laskettelutalvi Sauk-
kovaaralla.

Monet asiakkaat ovat kuulleet 
vasta nyt, että Saukolla rinteet 

ovat auki ja lähteneet katsomaan 
paikkaa. 

Kaikki ovat kiitelleet rinteiden hy-
vää kuntoa ja ihastelleet mahtavia 
maisemia! 

Moni on tänäkin talvena oppinut 
täällä laskettelun taidon. 

Muutamat jopa haluaisivat muut-
taa tänne asumaan, kun on niin iha-
na paikka ja jos se olisi mahdollista.

ISOT KIITOKSET TALKOOVÄELLE! 
Ilman teitä homma ei toimi, toi-
vottavasti ensi talvenakin talkooin-
toa riittää.

Laskettelu jatkuu vielä pääsiäise-

nä sekä sen jälkeen viikonloppuisin 
niin kauan kuin lunta riittää. 

TERVETULOA Saukon keväthan-
gille laskettelemaan ja hiihtämään! 

Saukkovaaran rinteet 

Ristijärven reserviläisjärjestö-
jen aloitteesta sankarihauto-
jen sankariristin molemmille 

puolille pystytettiin lipputangot ke-
sällä 2020. 

Tangot kustansi Ristijärven seura-
kunta, ja alueen raivaamisesta sekä 
tankojen pystyttämisestä vastasi-
vat Ristijärven reserviläisjärjestöt. 

Ensimmäinen liputus tangoissa oli 
28. marraskuuta Mannerheim-ris-
tin ritarin Tuomas Gerdtin hautajais-
päivänä ja seuraava liputus itsenäi-
syyspäivänä 6. joulukuuta. 

Tangoissa liputetaan sankarivai-
najiin liittyvissä tilaisuuksissa. 

Sankarihaudoille 
lipputangot

Sokkeliin 
muurattu 
Raamattu

Kunnantalo on suljettu: pe 14.5.2021. Ma 5.7. - su 1.8.2021. To 23.12. - pe 31.12.2021.
Päivystysajat tiedotetaan myöhemmin kunnan kotisivulla.
Ristijärven kunnanhallitus
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Seuraava Ristaos, ristijärveläisen pitäjähengen äänenkannattaja, ilmestyy viikolla 21. 
Aineistot lehteen on oltava sähköpostissa 1.5.2021.

ristijarviseura@gmail.com
Julkaisija: Ristijärvi-Seura ry

Toimituskunta: Minna-Liisa Laakso, Olavi Oikarinen, Elsa Mustonen, Pertti Raninen, Minna Pyykkönen
Painos: 1000 kpl

Sivunvalmistus: Puolanka-lehti, 2021
Paino: Lehtisepät, Pieksämäki 2021

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

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

 

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!
 

RISTIJÄRVEN APTEEKKI

Saukontie 39
88400 Ristijärvi

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

AUTO- ja 
KONEHUOLTOPISTE

Ristijärvi
Asemankuja 8

Puh. 050 5880 873

Urheilutie 34 Ristijärvi
P. 08 681 432

Hyrynsalmi 
Ristijärvi 
0405467997 

 
  p. 040 546 7997        www.silmulehto.fi 

Kukkakauppa Silmu 
Ristijärvi
Willa Wanha
Koulutie 7, 2 krs
040 5467 997 Tarja Korhonen
Palvelu ja noutopiste palvelee 30.4. 
asti sopimuksen mukaan. Kukkien 
toimitus tai nouto onnistuu usea-
na päivänä viikossa, soita ja sovi 
toimitus. 
1.5. alkaen uudet aukioloajat.

UUTTA! Hyrynsalmen Silmu 
Hyryntie 33 (ent. Nordean tila).
Kukkakauppa avoinna tiistaisin 
ja torstaisin klo 9-12.
Myymälä auki myös muina aikoina, 
soita ja sovi tapaaminen. 
Myös kukkien toimitus. 
1.5. alkaen uudet aukioloajat.

kukkakauppasilmugmail.com

Tiedätkö, mitä Puolangalla tapahtuu?
Niistä on kertonut Puolanka-lehti jo vuodesta 1983 alkaen.

Lisää eri tilausvaihtoehtoja toimituksestamme, puh. 08 6532 200. KYSY LISÄÄ!

42,-
Digilehti kestotilaus

Tilaukset joko puhelimella 08 6532 200 tai 
www.puolankainfo.fi/tilaa-lehti

Vain

Tilaa Puolanka-lehden digiversio, saat 
luettavaksesi samalla kaikki digilehdet 

vuodesta 2013 alkaen. Esimerkiksi 17.3. 
ilmestyneessä Puolanka-lehdessä tarinoi 

ristijärveläinen Teuvo Väisänen. 
Jokainen Puolanka-lehden tilaaja osallistuu 

tilaajakilpailuun, jossa arvomme 30.11. yhden 
170 euron ja kaksi 80 euron lahjakorttia sekä viisi 
joulukinkkua. Kilpailuun osallistuvat kaikki 30.11. 

voimassa olevat Puolanka-lehden tilaukset.

Ristijärven Hautauspalvelu 
P. 08 629 792


