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Kuntavaalit pidetään kesäkuus-
sa ja uudet valtuutetut aloit-
tavat kautensa 1.8.2021. Kun-

talain mukaan jokaisessa kunnassa 
on oltava kuntastrategia, jota käsi-
tellään vuosittain talousarvion yh-
teydessä. Vähintään kerran val-
tuustokaudessa on hyvä tarkas-
tella myös visiota, arvoja ja tavoit-
teita, joihin tähtäämme seuraavan 
valtuustokauden aikana. Kuntastra-
tegian tavoitteille määritellään mit-
tarit ja niitä arvioidaan tilinpäätök-
sessä vastuualueittain. 

Jotta saavuttaisimme strategias-
sa määritellyt päämäärät, on jokai-
sen kuntalaisen mielipide ja osallis-
tuminen strategian työstämiseen 
tärkeää. Kuntalaisia kannustetaan 

Elinvoimaisessa ja kehittyvässä maaseutu-
kunnassa asuvat hyvinvoivat kuntalaiset

osallistumaan oman elinympäris-
tönsä kehittämiseen ja yhdessä te-
kemiseen, nyt siihen on tilaisuus. 

Tiesitkö, että strategiassa määri-
tellyt arvot, jotka ohjaavat kaikkea 
kunnan toimintaa ja kehitystä ovat 
turvallisuus ja luonnonläheisyys, yh-
teisöllisyys ja luotettavuus, yhteis-
työkyky ja avoimuus sekä yritysys-
tävällisyys. Arvot kuvaavat ainakin 
sitä talkoohenkeä, jota muualta saa 
etsiä. Mikä sinun mielestäsi on juu-
ri meidän kunnallemme ominaista, 
kuinka erotumme muista kunnista? 

Ristijärven vetovoimatekijöitä 
ovat puhdas luonto ja luonnon lä-
heisyys. Elinvoimatekijöillä kunta 
säilyy itsenäisenä ja yrittäjät löy-
tävät täältä puitteet, jotka tukevat 

monipuolista yritystoimintaa. Mo-
nipaikkainen työ, kuten sitä nykyi-
sin nimitetään, edellyttää toimivia 
tietoliikenneyhteyksiä ja etätyötilo-
ja. Pitovoimatekijät takaavat sään-
nölliset verotulot, joilla kunta pys-
tyy tuottamaan vähintään lakisää-
teiset palvelut ja jos rahaa jää, myös 
vähän extraa. Lumovoimat tukevat 
kunnan imagoa, meillä täällä Risti-
järvellä on hyvä elämä. 

Strategiassa määritelty visio Koti 
keskellä kaunista Kainuuta on ta-
voite, johon me vastaamme säilyt-
tämällä tarvittavat arjen palvelut. 
Tämä visio ei toteudu ilman konk-
reettisia tavoitteita ja toimenpitei-
tä. Meillä tulee olla tarjottavaa – 
tontteja, asuntoja, päivähoito-, kou-

lutus- ja harrastusmahdollisuuksia 
sekä sote-palveluja vanhusten hoi-
vapalveluita myöten. 

Toivon, että jokainen kuntalainen 
pysähtyy hetkeksi ja miettii, mikä 
on meille tärkeää, mikä tekee elä-
mästä huippua täällä Ristijärvellä ja 
miten turvaamme onnellisen ja ar-
vokkaan elämän kaikille kuntalaisille 
elämänvaiheesta riippumatta. Elin-
voimaisen kunnan voimavara on ak-
tiiviset ja hyvinvoivat kuntalaiset!

Jos korona sen suo, järjestämme 
syksyn aikana yhteisen tutustumisil-
tapäivän kuntalaisten ja uusien val-
tuutettujen kesken. Kahvin kanssa 
tarjoamme ajatuksia ja ideoita kun-
nan kehittämiseksi, siihen tarvit-
semme juuri sinua. Kuntastrategi-

aan liittyen luvassa on myös kunta-
laiskysely sekä strategiatyöpaja yh-
dessä valtuutettujen kanssa. Näis-
tä asioista tiedotamme lähemmin 
elokuussa. 

Jos sinulla jo heräsi ajatuksia, 
toiveita tai ideoita, niin lähetä nii-
tä ennakkoon millä tahansa medi-
alla ja kenelle tahansa kunnan vas-
tuualuepäällikölle. Henkilöstön säh-
köpostiosoitteet ovat muotoa etu-
nimi.sukunimi@ristijarvi.fi. Toivotan 
kaikille lehden lukijoille aurinkoista 
kesää, voi hyvin! 

Maarit Ojavuo
hallintopäällikkö

Valtuuston nelivuotinen toimi-
kausi alkaa olla kohta tapu-
teltu. Kaudesta tulee muuta-

man kuukauden ylimittainen, kos-
ka kuntavaalit siirtyivät suunnitel-
lusta ajankohdasta huhtikuulta ke-
säkuussa pidettäviksi. Valtuutetut, 
joilla riittää intoa ja paloa kotikun-
tamme yhteisten asioiden hoitoon, 
ovat asettuneet ehdolle jatkaak-
seen uudelle kaudelle. Itse kuulun 
joukkoon, joka jää rivikuntalaisten 
kanssa kiinnostuneena seuraamaan, 
millaista suuntaviivoja ja ratkaisu-
ja he kotikuntamme parhaaksi nui-
jivat. Ehdokaslistoilla näkyy ilahdut-
tavan paljon uusia kasvoja, jotka ha-
luavat tuoda osaamistaan Ristijär-
ven kunnan kehittämiseen.

Ehdokkaaksi lähtiessäni reilu nel-
jä vuotta sitten, lupasin ”tehä par-
raani”. Senhän se pitäisi oikisuun-
nassa riittää, ajattelin. Lisäksi mie-
lessä pyöri, että kuntalaiset tienne-
vät , mitkä asiat ovat minulle tärkei-
tä ja joiden puolesta pitäisin ääntä, 
jos he oman äänensä minulle vaa-
leissa antavat.

Nyt vissiin on sopiva hetki tehdä 
tiliä, menikö kaikki parhain päin vai 
jääkö jossiteltavaa. Monesti mie-
tin, millaisia reaktioita kuntalaiset 
kokevat lukiessaan tehtyjä päätök-
siä. Päätös, joka on yksimielises-
ti hyväksytty hallituksessa tai val-
tuustossa tai tarvittaessa molem-
missa, vaikuttaa tylyltä. Ihan kuin 
se olisi nuijittu ilman pohdintaa il-
man isompaa keskustelua. Se ei juu-
rikaan näy se käsittely, missä laajuu-
dessa tai kuinka syvällisesti sitä on 
puitu. Täytyy myöntää, että kaiken 

muun elämän tiimellyksessä, pää-
tettäviin asioihin paneutuminen ja 
riittävään informaatioon tutustumi-
nen, jää toisinaan liian vähälle. Vir-
kamiehet tekevät parhaansa esitel-
lessään päätettäviksi tulevia asioita. 
Luottamushenkilönä minulla pitäi-
si olla tarpeeksi taustatietoa, kau-
kokatseisuutta, että tietäisin, mitä 
päätös loppupeleissä tarkoittaa. 

Pidän arvokkaana sitä informaa-
tiota, jota tulee kuntalaisten yhtey-
denotoissa. Kannustavat kommen-
tit  säilön mielensopukoihin siihen 
osastoon ”ota iloiten vastaan kiitos 
sieltä mistä saat”. Kissa elää kiitok-
sella, sanotaan. Kuntalaiselta saa-
tu kiitos siitä, että olen luottamus-
tehtävääni hoitanut oikeaan suun-
taan, jos se ei ihan elätä, niin an-
taa se tsemppiä. Kuntalaiset avaa-
vat sanaista arkkuaan valitettavan 
vähän. Olen poikkeuksetta vienyt 
keskusteltavaksi mm. hallitukseen 
ne asiat, joista on tullut kuntalaisten 
taholta yhteydenottoja. Kaikkea ei 
voi kunta kustantaa, kaikkea ei voi-
da toteuttaa. Mutta moneen epä-
kohtaan ja asiantilaan pystyy mei-
dän pienen kunnan ketterä hallinto 
reagoimaan nopeasti. Harmi vaan, 
että kovin harva ottaa yhteyttä.

Valtuustokauden alussa valtuute-
tut ja virkamiehet käyvät kyläkier-
roksen. Se on sitä arvokasta kunta-
laisten kuulemista, jonka voisi mie-
lestäni toteuttaa vaikka vuosittain. 
Leppoisa vuoropuhelu Putaan pir-
tissä jäi mieleen kyläkierroksen hel-
menä. Noissa tilaisuuksissa luotta-
mushenkilöt ja virkamiehet ovat 
enemmän kuuntelijan roolissa. Kun-

Viisaammatpa ne päättää
talaiset pääsevät omalla maaperäl-
lään kertomaan mielenpäällä ole-
vista asioista.

Taitolaji sinänsä on osata esiintyä 
ymmärrettävästi, mutta taitoa se 
vaatii osata kuunnella aidosti tois-
ta. Molempia taitoja voi onneksi 
harjoitella ja oppia koko elämän. 
Aktiivisuutta hyvät kuntalaiset sii-
hen, että tuotte ajatuksianne, toi-
veitanne, ruusuja ja risuja päättäji-
en kuulosalle. Ja rakentavasti totta 
kai! Pelkästään  ”viisaammatpa ne 
päättää”-ajattelu kuulostaa korvis-
sani enemmän katkeralta huokaisul-
ta kuin vilpittömältä luottamuksen 
osoitukselta.

Kulunut vuosi on kuihduttanut 
kaikkia tapaamisia ja kokoontumi-
sia. Tapahtumat toisensa jälkeen 
on jouduttu perumaan. Kunnan 
kokouksissakin on osa osallistujis-
ta etäyhteyden päässä annettujen 
suositusten mukaan. Valitettavas-
ti keskustelu ja puheenvuorot eivät 
solju entiseen malliin, vaikka reilus-
sa vuodessa tekniset valmiudet ja 
rohkeus puheenvuoroihin onkin pa-
rantunut. Moni puheenvuoro jää pi-
tämättä, kun emme kohtaa kasvo-
tusten. Toivottavasti uusi normaali 
tuo entistä aktiivisemman keskus-
teluyhteyden takaisin.

Kaiholla muistelen valtuustokau-
den alkupuolta. Tilaisuuksissa ja ta-
pahtumissa tavattiin muiden kunti-
en päättäjiä ja kontakteja omiin kun-
talaisiinkin tuli tämän tästä. Eihän 
ilmapiirille ja tunnelmalle löytyne 
vertaa kuin on Juustoleipä- ja vei-
suuvestivaalit. Sitä henkeä ja ilois-
ta pöhinää tarvitsemme jatkossa-

kin. Samoin sitä yhteenhiileenpu-
haltamista, mitä näimme Saukko-
vaaran SM-kisajärjestelyissä, voi 
vaan ylpeänä muistella. Muistan-
pa myös pilke silmäkulmassa luok-
kakokousta, jossa sain olla muka-
na tuomassa kunnan tervehdyk-
sen. Ihana ja lämmin kokoontumi-
nen täynnä koulumuistoja vuosi-
kymmenten takaa ja voi sitä koti-
seuturakkauden määrää. 

Kuntatalouden ainainen kukkaron 
nyörien kiristeleminen tuntuu ikä-
vältä. Monet päätökset ja toimen-
piteet ovat olleet kuluvalla kaudel-
lakin talouden sopeuttamista, kulu-
jen säästöä, höyläämistä ja kirveen 
iskuja. Rahanpuute koskee kipeäs-
ti meidän palveluihin, joista ei enää 
paljon pysty ottamaan. Kuntastrate-
giamme tunnuslause:” Koti keskel-
lä kaunista Kainuuta” on niin totta. 
Harva pystyy tai haluaa asua kau-
niissa vaaramaisemassa, jos perus-
palveluista leikataan lisää. Haluam-
me, että kotikuntamme säilyy elin-
voimaisena. Senpä takia kuntapoli-
tiikassa on oltava tarkkana, ettem-
me säästä itseämme ”hengiltä”. 

Tulevat valtuutetut Ristijärvipuo-
lueena olette avainasemassa Ris-
tijärven kehittämisessä. Sote-me-
not jatkuvine lisälaskuineen ahdis-
tavat kuin olisimme pimeään nurk-
kaan ajettuna vailla selviytymisen 
mahdollisuutta. Tuoreilla voimilla, 
yhteistyöllä ja ”Kyllä se hyvejää” 
-asenteella voi ottaa niskaperse 
-otteen ja luoda myönteistä kehi-
tystä. Kaikki pyrkimykset sitä koh-
ti, että ”Meillä oesi teällä hyvä el-
leä” jatkossakin ovat tarpeellisia. 

Kääntäkää sitä kuntien välistä yh-
teistyökorttia uusin silmin. Usko-
kaa unelmiin elinvoimaisemmas-
ta tulevaisuuden Ristijärvestä. Etä-
työn mahdollisuudet on jo tunnis-
tettu ja tunnustettu. Reijo Fredriks-
son kannusti kunnanjohtajana toi-
miessaan ristijärveläisiä lapsente-
kotalkoisiin: Yrittäkää edes! Sama 
kannustus käy uusille valtuutetuil-
le Ristijärven elinvoimaisuuden ke-
hittämiseksi.

Monta asiaa nousee näitä kir-
joitellessa mieleen. Teinkö lähes-
kää aina parraani? Tässä vielä tap-
paos, jolloin tapani mukaan kuun-
telin aidosti, mutta mittään en oo 
tehny asian hyväksi.

Noin neljä vuotta sitten esitet-
ty kehittämistoive tuli ekaluokan 
pojalta. Kuntavaalien jälkeen me-
nin töihin. Naapuriluokan topakka 
nuorimies tuli heti aamulla luokkani 
ovelle ja kysyi: -Pääsitkö sinä sinne? 
Minä ihmettelin, että mitä tarkoi-
tat? -No sinne… -Valtuustoonko? – 
Niin! Minä toivoisin, että tänne Ris-
tijärvelle tehtäisiin skeittiramppi! 

Onneksi Ristijärven vanhempain-
yhdistys on toiminut lasten ja nuor-
ten viihtyvyyden ja aktiivisuuden 
lisäämiseksi. Konkreettisena osoi-
tuksena siitä on koulun pihalle saa-
tu tolokut pingispöydät. Peukku Ri-
VaRylle!

Itseään tutkiskeli: 

Ritva Tolonen
valtuuston puheenjohtaja

Ristijärven Pyry on hankkinut Elävä Kainuu Leaderin hankerahoituksella 
välineitä kerhotoimintaan. Välineet ovat Virtaalassa kaikenikäisten toimi-
joiden käytettävissä. Lapset ovat jo päässeet kokeilemaan patjoja, hula-
vanteita, trampoliinia ja voimistelupenkkiä Virtaalan salissa.
Mukana on myös painotettuja hulavanteita aikuisten vyötäröiden muok-
kaamiseen. Kompasseja ja ajanottokelloja pääsemme käyttämään kesän 
tultua sekä suksien huoltovälineitä seuraavilla lumilla. "Kipinöitä kerho-
toimintaan" -hanke on tuonut uutta intoa ja vauhtia kerhoihin!

Uusia välineitä Ristijärven Pyryn 
kerhotoimintaan

Jokainen ikääntyy koko ajan. Suo-
men suurimman eläkeläisjärjes-
tön yhdistyksenä haluamme 

muistuttaa kuntapäättäjiä kestä-
vän ikääntymisen osatekijöistä. Toi-
mintakykyä pitävät yllä oikea-aikai-
set riittävät palvelut, hyvinvoinnin 
edistäminen ja tietoon perustuvat 
päätökset. Lainsäädäntö velvoit-
taa näihin kaikkiin -ja parantami-
sen varaa on.

Kotihoidon ja laitoshoivan palve-
luiden riittävyys ja asiakasturvalli-
suus on taattava, samoin henkilö-
kunnan oikea mitoitus. Pitkien etäi-
syyksien ja pienten kuntien Kainuus-
sa huolta kannetaan myös lähipal-
veluiden saatavuudesta ja laitos-
paikkojen pysymisestä vanhuksen 
kotipaikkakunnalla ja lähellä omai-
sia. Vanhusten asumismuodossa 
on pyrittävä aitoon valinnanmah-
dollisuuteen. Ikäihmisen mielipi-
dettä näissä ratkaisuissa on kuul-
tava, vaikka se poikkeaisikin vallit-
sevasta linjasta. 

Ikääntyneiden kulttuuri-, liikunta- 
ja koulutuspalvelut ehkäisevät kor-
jaavien palveluiden tarvetta ja niitä 

tulee olla tarjolla edullisesti. Mak-
suttomat kokoontumistilat tarjo-
avat puitteet yhdessäoloon ja syr-
jäytymisen ehkäisyyn.

Koronapandemia rajoituksineen 
on jättänyt monet vanhukset yksin, 
jolloin yhdistysten vapaaehtoistyö 
on ollut arvokasta. Yksittäisten hen-
kilöiden kohtaamiseen ja ryhmien 
kerhotoimintaan on tarjottava kan-
nustimia ja toimintaedellytyksiä 
avustusten muodossa. Sähköisten 
palveluiden käyttöönotossa, digi-
taidoissa, vanhukset tarvitsevat kä-
destä pitäen neuvontaa ja välineitä.  

Ikäihmisiltä saatu palaute on otet-
tava huomioon, kun henkisen, fyysi-
sen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tar-
peisiin halutaan vastata. Yksi tärkeä 
kanava tälle kokemusasiantuntijuu-
delle on kunnan vanhusneuvosto, 
jota päättäjien on kuultava. 

Olemme päättäjien kanssa samal-
la puolella: veronmaksajina emme 
halua lisätä vältettävissä olevia kus-
tannuksia. Tiedossa oleviin haastei-
siin kannattaa vastata ajoissa en-
nen kuin ongelmat kasvavat suu-
remmiksi ja vaativat kalliimpia pal-

veluita. Pysyviä kustannussäästöjä 
saadaan edistämällä ikääntyneiden 
ihmisten hyvinvointia kaikilla poli-
tiikan aloilla.

Iäkkäät eivät ole julkisen talouden 
uhka tai kuluerä, vaan aktiivisia yh-
teiskunnan jäseniä ja oman elämän-
sä subjekteja. Hoivaa ja hoitoa tar-
vitsevinakin heille kuuluu kunnioit-
tava ja arvostava kohtelu niin hen-
kilökohtaisissa kohtaamisissa kuin 
julkisissakin palveluissa.  

Eläkeliiton Ristijärven yhdistys

Ikääntymisen huomioiminen 
politiikassa tuo säästöjä

Ristijärven vanhempainyh-
distyksen ensimmäinen toi-
mintavuosi päättyi ja uudelle 

vuodelle lähdettiin täynnä tarmoa. 
Ristijärven vanhempainyhdistys ry 
tarttui tammikuussa 2021 tilaisuu-
teen, kun Elävä Kainuu LEADERIN 
teemahankkeen Potkua pienhan-
kintoihin alahankkeella hakuaika 
läheni loppua. 

Tammikuun alkupuolella RIVARYn 
hallituslaisten ja aktiivitoimijoiden 
työpöydillä kävi suhina, kun pikai-
sella aikataululla päätettiin tarttua 
härkää sarvista ja tehdä jotain konk-
reettista. Lukuisten tarjouspyyntö-
jen, hintavertailujen sekä puhelin-
soittojen jälkeen saatiin hakemus 
valmiiksi. Epävarmuus hankkeen 
omarahoituksesta huoletti nuorta 
yhdistystä ja päädyttiin kysymään 
mukaan muita ristijärveläisiä toi-
mijoita, joille suurkiitokset luotta-
muksesta. RIVARY jätti hankeha-
kemuksen Potkua Pienhankintoi-
hin teemahankkeeseen alahank-
keena Ulkopingispöydät ja väline-
lainaamon perustaminen. Jännit-
tävä odotus päättyi riemukkaasti 
helmikuun alussa myönteiseen ra-
hoituspäätökseen. Hankkeen kus-
tannusarvio on 9 738,99 €, josta 75 
% on Kainuun ELY-keskuksen myön-
tämää avustusta.

Talven uurastus hankkeen ympä-
rillä alkoi konkretisoitua 20.4., kun 
kaksi betonista ulkopingispöytää 
saapui Ristijärven keskuskoulun sei-
nustalle Hyvän iän -puistoon. 

Välinelainaamon tarvikkeet mm. 
pingismailat ja -pallot ovat jo mat-
kalla, mutta koska korona, niiden 
tulo ajoittuu toukokuun puolivä-
liin. Välinelainaamo sijoitetaan Ris-
tijärven kirjastolle ja lainaus onnis-
tuu kirjastokortilla. Lisäohjeistus kir-
jastolla välineiden saavuttua. Väli-
nelainaamoon tulee muun muas-

Potkua pienhankintoihin -hankkeen avulla 
ulkopingispöydät ja välinelainaamo Ristijärvelle

sa pallopeli-, sirkustaide-, pingis-, 
keilaus- ja minigolfvälineitä. Toi-
vomme, että ulkopingispöydistä ja 
muista välineistä pidetään hyvää 
huolta ja niistä on iloa pitkäksi ai-
kaa kaikille.

Pöydät ovat kaikkien vapaassa 
käytössä. Ristijärven vanhempain-
yhdistys toivottaa kaikki tervetul-
leiksi pelaamaan pingistä! Erityiskii-

tos yhteistyöstä Ristijärven kirkon-
kylän kyläyhdistykselle, MLL Risti-
järven paikallisyhdistykselle, Mo-
nimediayhdistys Studio Napa ry:l-
le, Ristijärven reserviupseerit ry:l-
le, Ristijärven Eläkeliittolle ja Risti-
järven alueseurakunnalle.

Lasten, nuorten, perheiden ja 
vanhempien hyvinvointi ja jaksa-
minen on meille tärkeää. Yhdis-

tyksemme on kuntakohtainen van-
hempainyhdistys, ja toiminnassam-
me voivat olla mukana kaikki, jotka 
kokevat olevansa osa kasvatusyh-
teisöä. Vanhempainyhdistykseen 
voit liittyä verkkosivuiltamme htt-
ps://ristijarvenvanhempainyhdistys.
yhdistysavain.fi/ Jäsenyys on mak-
suton, sillä uskomme, että vanhem-
muuteen ja kasvattajuuteen ei tar-

Pingispöydät saapuivat Ristijärven Hyvän iän -puistoon 20.4.2021 Kuvaaja Matilda Veijola-Pyykkönen.

vita jäsenmaksuja. Toivomme innok-
kaita toimijoita mukaan sekä yhtey-
denottoja verkkosivujemme kaut-
ta, miten vanhempainyhdistys voi-
si olla mukana tekemässä meidän 
Ristijärveä.

Matilda Veijola-Pyykkönen
RIVARY sihteeri
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KUULUTUS 

Äänestäminen kuntavaaleissa 2021 

1. Ennakkoon äänestäminen 

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

Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 26.5. – 8.6.2021. 

Ristijärven kunnan ennakkoäänestyspaikka on Kunnantalo, Kyläkaivo, Aholantie 25 

Ennakkoäänestys on avoinna: 

26.–28.5.2021 klo 9–15  
29.-30.5.2021 klo 12–14 
31.5.–4.6.2021 klo 9–15 
5.-6.6.2021 klo 12-14 
7.-8.6.2021 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. 

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Omaishoitajan ää-
nestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänes-
tykseen tehdään. 

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 

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. 
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Ristijärven kunta 

Aholantie 19, 88400 RISTIJÄRVI   ●   Puh. (08) 615 5431*   ●   Faksi (08) 681 313   ●   www.ristijarvi.fi   ●   etunimi.sukunimi@ristijarvi.fi   ●   www.ristijarvi.fi 
 

 

3. Vaalipäivän äänestys 

Vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Äänestysaika vaalipäivänä on klo 9.00 - 20.00.  

Äänestyspaikka: Kunnantalo, Aholantie 25. 

Vuoden 2021 kunnallisvaaleissa on äänioikeutettu henkilö, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 
vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on 51 päivää ennen vaalipäivää. 

4. Henkilöllisyyden todentaminen 

Äänestäjällä on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, 
passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähim-
mältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä ha-
kiessasi tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa. 

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Ristijärven kunnan julkisilla verkkosivuilla 26.4. – 13.6.2021 klo 20.00.  

RISTIJÄRVEN KUNTA 

Keskusvaalilautakunta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         Ristijärven kunta tiedottaa 

 

Tieavustukset ovat haettavina 31.5.2021 saakka. Hakulomakkeita www.ristijarvi.fi Lomakkeet-osiosta sekä 
kunnantalon yhteispalvelupisteeltä, Aholantie 25. 
 
Lisätietoja: tekn.pääll. Ahti Mikkonen puh. 044 715 9744. 

 

 
 

 

Tieavustukset ovat haettavina 31.5.2021 saakka. 
Hakulomakkeita www.ristijarvi.fi Lomakkeet-osiosta sekä kunnan-

talon yhteispalvelupisteeltä, Aholantie 25.

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

KESÄLLÄ KYLÄKAIVOLLA 
29.6. - 31.7.2021 Merja Koskela VÄRISTÄ – maalauksia ja veistoksia

2. - 21.8.2021
KUVAKERTOMUKSIA - Akvarellimaalauksia

Tykkään tarinoista, olivatpa ne missä muodossa tahansa. Kuvia, kirjoja, 
musiikkia, elokuvia. Siksi tykkään myös itse maalata tarinallisia kuvia. Näyt-
telyn maalaukset ovat syntyneet sekoittamalla nestemäisiä akvarellivärejä 
suoraan paperilla. Jossain kohtaa mieli löytää värien muodoista tarinanpoi-
kasen, jota voi jatkaa valmiiksi kuvaksi. Silti niihin jää arvoituksia ja tulkin-
nanvaraa jokaiselle katsojalle. Katso kuvia. Katso toisenkin kerran ja anna 
mielikuvituksesi lentää. Ota selvää, mitä kuvat sinulle kertovat. Jaa ajatuk-
sesi vieraskirjaan muiden kävijöiden iloksi. 

Sirpa Pulkkinen 
Suomen Taiteilijat ry. jäsen
www.taidesivut.net/sirpapulkkinen/taidemyynti 
Lisää maalauksia Instagramissa nimellä Sirpa Shymuru Pulkkinen www.

instagram.com/sirpa_shymuru_pulkkinen/

Maatalousyrittäjien eläke-
laitos (Mela) uudistaa lo-
mituspalvelujen paikalli-

syksikkörakennetta sosiaali- ja ter-
veysministeriöltä saamiensa linja-
usten perusteella. 

Mela yhdistää 1.1.2023 alkaen ny-
kyiset Muhoksen, Posion, Ristijär-
ven, Sallan, Siikalatvan, Sodankylän, 
Sotkamon ja Ylitornion paikallisyk-
siköt 1.1.2023 alkaen. Mela valitsi 
vastuukunnaksi Muhoksen kunnan.

Muhoksesta vastuukunta pohjoisen 
Suomen lomitukseen

Melan perusteluissa kerrotaan, 
että ratkaisussa otettiin huomioon 
sosiaali- ja terveysministeriön kans-
sa sovitut näkökohdat: tosiasialli-
set alueelliset keskittymät, asiakas-
tyytyväisyys, taloudellinen tehok-
kuus, hyvä johtaminen sekä toimin-
nan uudistaminen ja kehittäminen.

Yhdistymisten tukemiseksi Mela 
on käynnistänyt hankkeen, jossa 
pienryhmissä kehitetään yhteisiä 
hyviä käytäntöjä lomitustoiminnan 

eri osa-alueille. Ristijärven paikalli-
syksiköstä Tiina Korhonen  osallis-
tuu pienryhmään, jossa kehitetään 
keskitettyä asiakaspalvelumallia ja 
Merja Kemppainen osallistuu pien-
ryhmään, jossa on aiheena hybridi-
johtaminen (lähi- ja etäjohtaminen).

Ristijärven kunta on vuodesta 
2004 vastannut lomituspalveluis-
ta Hyrynsalmen, Paltamon, Puolan-
gan, Ristijärven ja Suomussalmen 
kunnan alueilla. Uusi paikallisyksik-

kö tulee olemaan asiakas- ja henki-
löstömäärältään noin kymmenker-
tainen nykyiseen verrattuna. 

Merja Kemppainen
lomituspäällikkö

Ristijärven kunta 
onnittelee 
100-vuotiasta 
Anna Oikarista!

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.

PAIKKA, MISSÄ VOI TURVALLISESTI JÄRJESTÄÄ

YSTÄVIEN JA TUTTAVIEN KANSSA

RIEMULLISET JUHLAT, RATTOISAT KOKOUKSET

YHTEISTÄ TEKEMISTÄ

LAIDASTA LAITAAN

ÄLÄ MEITÄ KYSYMÄTTÄ OHITA
Tilaukset Pirjo Saarinen puh. 0400 455 884 
 s-posti: pirjo.saarinen@pp7.inet.fi

Kauppapuutarhat ovat lahjoit-
taneet tänä vuonna orvokke-
ja istutettavaksi yli 40 koulun 

ja päiväkodin pihalle. Kaiken kaik-
kiaan kauppapuutarhat lahjoittivat 
yli 4 000 orvokkia. 

Kauppapuutarhaliiton mukaan 
orvokit sopivat hyvin tähän aikaan 
vuodesta istutettavaksi, sillä ne 
kestävät kylmää ja kukkivat kome-

asti koulujen ja päiväkotien pihoilla 
koko kevätkauden ja pitkälle kesään. 

Päiväkoti Saukonsilmu saa pihal-
leen 50 orvokintainta, samoin Kes-
kuskoulu. Lapset istuttavat orvo-
kit tulevien viikkojen aikana kaik-
kien kuntalaisten iloksi päiväkodin 
ja koulun pihaan. Suurkiitos kaup-
papuutarhaliitolle kaikkia ilahdut-
tavasta lahjasta.

Sinä koira, olet ihmisen paras 
ystävä, olet oikea tassutera-
peutti.

Ihmettelen kuitenkin omistajasi 
ihmisyyttä? Miksi hän antaa sinun 
tehdä tarpeesi porttini pieleen tai 
heittää kakkapussi kuusiaidan yli 
pihalleni?

En ymmärrä.

Lea Oikarinen
eläinten ystävä

Keskuskoululaiset 
mukana 
Digitutorit-hankkeessa

Orvokkeja päiväkodin ja koulun 
pihalle

Kuvassa viidenben luokan oppilasagentti Iitu Karjalainen osallistumassa 
Itä Suomen Yliopiston Oppilasagenttikoulutukseen.

Orvokit ilahduttavat kuntlaisia päiväkodin ja koulun pihalla.

Ristijärven keskuskoulu on 
osallistunut yhdessä Kuh-
mon, Suomussalmen ja Hy-

rynsalmen kanssa useita vuosia 
kestäneeseen Digitutorit ja oppi-
lasagentit -hankkeeseen. 

Hankkeessa Joensuun Yliopis-
to on kouluttanut kuntiin opetus-
henkilöstölle digitutorit ja ohjan-
nut peruskoulun oppilaista osaa 

Oppilasagenteiksi. Oppilasagentit 
toimivat nuorempien oppilaiden 
apuna heidän harjoitellessaan di-
gitaitoja, esimerkiksi sähköpostin 
käyttöä, taulukkolaskentaa, ohjel-
mointia tai vaikkapa Ekapeliin kir-
jautumista.

Vuoden 2023 alusta lomituksen 
paikallisyksikköverkko tiivistyy. 

Nykyisestä 38 yksiköstä muo-
dostetaan 12 paikallisyksikköä.

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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Kunnantalo on suljettu: ma 5.7. - su 1.8.2021, to 23.12. - pe 31.12.2021.
Päivystysajat tiedotetaan myöhemmin kunnan kotisivulla.
Ristijärven kunnanhallitus

PAISTA MUNAT JA KÄY ÄÄNESTÄMÄSSÄ!
Kuntavaalit on kuntalaisen tärkein  
vaikuttamismahdollisuus kotikunnassaan. 
Meillä Risti järvellä tulevissa vaaleissa  
jokaiselle löytyy sopiva äänestettävä, 
ehdolla on sekä nuoria että kokeneempia. 
Kuntalaisten valitsema valtuusto tekee  
päätökset ja linjaukset siitä, miten  
kuntamme hyvinvointi rakentuu.  
Haluan että olemme edelleen onnellisia,  
olinpa päättämässä tai en.

Minunkin lumeroni löytyy tästä lehdestä.

(ilmoituksen maksaa Olavi Oikarinen)

Artot Toloset
Koska meitä on vaaleissa ehdolla kaksi Arto Tolosta, päätimme 
kertoa itsestämme äänestäjille joitakin valintaa helpottavia seik-
koja. Teillähän on valittavana ainakin kaksi hyvää miestä…
Tässäpä muutamia luonnehdintoja meistä:

- toimiupseeri, 
 evp
- naimisissa 
 Ritvan kanssa, 
 2 lasta, 2 lasten-
 lasta
- kotoisin ja asuu 
 Jokikylässä
- luodikolla ampuja

- mehtäherra
- naimisissa 
 Kaisan kanssa, 
 4 lasta, 4 lasten- 
 lasta
- kotoisin Joki-
 kylästä, asuu 
 kirkolla
- haulikolla ampuja

Meille yhdessä tärkeintä kotikunnan hyväksi työskentely ja yhteistyö. 
Ilman yhteistyötä Ristijärvi ei menesty.

Ilmoituksen maksaa Artot

- metsästää mieluiten kanalintuja
- perhonheittäjä
- kalastaa mieluiten Käsivarressa
- ei laula, lyö rumpuja
- lentopallossa yleispelaaja
- innokas pyryläinen
- tykkää raivaussahatöistä
- ollut pitkään mukana kunnallis-
 politiikassa
- Huovisfani

- metsästää mieluiten jäniksiä ja hirviä
- perhonsoutaja
- kalastaa mieluiten Tenolla
- laulaa
- lentopallossa keskitorjuja
- Pyryn hiihtojaoston pj 
- tykkää raivaussahatöistä
- haluaa nyt kunnallispolitiikkaan
- ”Mä maalaispoika oon..”

Arto O. 26 Arto J. 16

Katvela      Kirkkotie 5, Ristijärvi 
• Suojeluskunta- ja lottanäyttely 
• 50-luvun koululuokka 
• Paltamon kansalaisopiston taide- ja käsityöpiirien 

kesänäyttely 
• Käsitöitä myytävänä 

 
Avoinna 29.6.-8.8.2021 
maanantaisin   suljettu 
tiistai - perjantai  11-17 
lauantaisin   10-16 
sunnuntaisin  12-16 
Muulloin sopimuksen mukaan. Pääsymaksu 3,00€. 
Kansalaisopiston kesänäyttelyyn ilmainen pääsy. 
 
Lisätietoja: Ristijärvi-seura 
Minna Pyykkönen      p. 040 72 81 297 
Minna-Liisa Laakso     p. 050 41 42 123 

Ristijärvi-seuran  
KEVÄTKOKOUS pidetään  

keskiviikkona 9.6.2021 klo 19.00 
Katvelassa.

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Simo 
Kinnunen
metsuri

Riitta Liisa 
Oikarinen

FM, lääkäri

Sosialidemokraattinen puolue

20

21

27 28

RISTIJÄRVI ON HYVÄ
PAIKKA ASUA JA ELÄÄ

Me teemme siitä paremman

Yhteisö ja turvallisuus. 
Kaikenikäisten asialla. 

Turvataan peruspalvelut. 
Lisätään vetovoimaa.

Marko Kurtti Anssi Sotala

Mikko Suutari

Äänestä
perussuomalainen

ehdokkaasi
valtuustoon!

Teemamme
ja arvomme:

Ennakkoäänestys:
26.5. - 8.6.2021

Varsinainen vaalipäivä
13.6.2021
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24

Muikkulahdella paljastui järvisimpukkapopulaatio kun vesi huomattavan 
vähissä. Kuvan lähettäjä Matti Kemppainen.

Juha 
Kanervo

Pyhännänkylä, Kainua
Metsätalousinsinööri

Kestävää päätöksentekoa.
Suositaan paikallista 

yrittäjyyttä 
ja yhdistystoimintaa.
Nostetaan Ristijärvi 

houkuttelevaksi vaihtoehdoksi 
etätyöläisille.

Pidetään Ristijärvi
elinvoimaisena!

8
Olli Pietilä
yrittäjä

Arto Tolonen
metsänhoitaja

- Kokemusta
päätöksentekoon
- Vastuuta Ristijärven
tulevaisuudesta

M
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n 
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 ry

25
26
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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

 

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
Myös pienkonehuolto

Ristijärven Hautauspalvelu 
P. 08 629 792

Urheilutie 34 Ristijärvi
P. 08 681 432

OLEN LOMALLA
5.6.-31.7.

Parturi-Kampaaja 
R. Väisänen

Kysy vapaita 
asuntoja:

Koulutetun jalkahoitajan 
palvelut koti- ja 
hoivakäynteinä.

Hyvinvointi- ja koulutus-
palvelu Aino

Aino Uppa, 050 551 2010
aino@hyvinvointiaino.fi
www.hyvinvointiaino.fi

Puolanka
P U T I I K K I

Puolanka
P U T I I K K I

Puolanka
P U T I I K K I

��������
P U T I I K K I

Puolanka
P U T I I K K I

Palvelemme: MA-PE 9-16, kesälauantaisin 10-13
Ouluntie 1, 08 653  2200

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAMME: 
puolankaputiikki.fi

Palveleva ja monipuolinen 
lahja-, erä- ja sisustustarvikeliike 

Puolangan keskustassa.
• Lahjatavarat
• Sisustustavarat
• Erätuotteet
• Koiratarvikkeet
• Atk-varusteet
• Skannauspalvelu: digitoinnit 

negatiiveista suuriin raken-
nuspiirustuksiin

• Suurkuvatulosteet: useille 
eri materiaaleille, julisteet, 
kartat, valokuvat, kanvakset

• Dna-palvelupiste
• Passikuvat digitaalisina lupa-

hallinnon kuvapalvelimelle 
tai paperisina heti mukaan 


