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Hyvä puskuri selviytymiseen - kunnan
tulos pitkästä aikaa ylijäämäinen
K

unnan taloustilanne on kahtalainen. Tilinpäätös viime
vuodelta on usean vuoden
jälkeen ylijäämäinen.
Kuluva vuosi 2022 on haasteellinen. Tämän hetken arvion mukaan
tulos on jäämässä miinukselle.
Vuoden 2023 alussa aloittaa Kainuussa tuottamaan sotepalveluita
uusi hyvinvointialue. Taloudessa
tapahtuu iso muutos, kun suunnilleen nykyisiä sotemenoja vastaava
määrä rahoituksesta valtionosuuksineen ja verotuloineen siirtyy kunnalta valtiolle ja edelleen hyvinvointialueelle. Arviot ja laskelmat näyttävät tällä hetkellä kunnan talouden
jäävän silloinkin miinusmerkkiseksi.
Kuntaan jää peruskunnan tehtävien lisäksi Kainuun Liiton ja ympäristöterveydenhuollon rahoittaminen. Talouden ennustettavuus paranee, kun kunnan rahoitettavana eivät enää ole alati muuttuneet
suuret sote-kustannukset. Taseen
reilu 1,2 miljoonan euron ylijäämä
on hyvä puskuri selviytymisessä tämän ja tulevien vuosien taloudessa.
Viime vuoden tulokseen vaikuttivat verotulojen ennakoitua parempi kasvu, soten maksuosuuden pienentyminen ja omassa toiminnassa
aikaan saadut säästöt. Investoinnit
olivat vähäisiä. Uutta lainaa ei talousarviovuoden aikana tarvinnut
nostaa ja lainakanta pieneni puo-

lella miljoonalla eurolla.

Elämää koronapandemian
kanssa

Koronapandemian kanssa elettiin jo toinen vuosi. Pandemiasta
ei aiheutunut kunnan taloudessa
merkittäviä muutoksia. Valtio ohjasi koronarahoitusta suoraan kuntien sijaan sotealueelle. Tämä osaltaan pienensi kuntien maksuosuuksia. Toiminta perusopetuksessa,
varhaiskasvatuksessa ja hallinnossa olivat lähes normaalilla tasolla.
Etätöitä ja etäkokouksia toteutettiin viranomaisten antamien suositusten mukaisesti.

Ukrainan kriisi tuntuu
meilläkin

Ukrainan kriisi vaikuttaa tänä
vuonna kunnan talouteen kasvavina
kuluina. Polttoaineiden ja tavaroiden hinta on kohonnut huomattavasti. Kuntien talouskasvu hidastuu
ja inflaatio kasvaa. Rahalla saa yhä
vähemmän. Huoli on myös työttömyyden kasvusta, vaikka tällä hetkellä monella alalla on akuutti työvoimapula.

Hoitoalan ja varhaiskasvatuksen työmarkkinatoimenpiteet vaikuttavat myös

Työmarkkinatoimenpiteet hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa sekä

perusopetuksessa ovat vaikuttaneet myös kunnassa. Ajoittain, kun
vielä koronakin aiheuttaa poissaoloja, on varhaiskasvatuksessa jouduttu rajoittamaan toimintaa. Onneksi
vanhemmat ovat olleet hyvin joustavia näissä tilanteissa. Toivoa sopii, että uudet virkaehtosopimukset saadaan aikaan nopealla aikataululla, ja että palkankorotukset
olisivat maltillisia.
Jostain on löydettävä rahoitus
kasvaviin kuluihin. Vuosien ajan kunnan omassa toiminnassa on kammattu säästöjä. Tämä tie on koluttu loppuun. Emme voi säästää kuntaa hengiltä.
Rahaa on löydettävä myös kunnan kehittämiseen. Yhteistyöllä
toisten kuntien kanssa on mahdollista löytää säästöjä ja hyviä käytäntöjä monessa asiassa. Kunnan
kehittämisessä yhteistyö Kainuun
ammattikorkeakoulun kanssa on
lähtenyt hyvin käyntiin.

Kunta tuottaa erilaisia
palveluita kuntalaisille

Kunnan on tuotettava suuri määrä erilaisia palveluita kuntalaisille.
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen tulee korostumaan jatkossa
entisestään. Yhteistyö kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa kantaa
tässä asiassa hedelmää. Yksin pieni
kunta ei pärjää.

Kunnassa on hyvä pöhinä päällä,
muun muassa monitoimikeskus Virtaalan toimintoja on saatu kehitettyä ja kehitetään edelleen.
Sotepalvelujen saatavuus omassa kunnassa on turvattava myös uuden hyvinvointialueen toiminnassa. Lähipalvelut, myös lääkäri kuuluu jokaisen kuntalaisen peruspalveluihin omassa kunnassa.

Meidänkin on varauduttava

Suomen Nato-keskustelu ja mahdollinen liittyminen siihen aiheuttaa huolta. Varautuminen on tämän
päivän normaalia toimintaa pahimman varalle. Varautumista jokaisessa kodissa vähintään 72 tunnin kotivaraan suositellaan.
On varauduttava myös laajoihin
tietoliikenne- ja sähkökatkoihin. Oikean ja luotettavan tiedon saamisella on suuri merkitys. Lähdekritiikkiä joudumme jokainen käyttämään muun muassa sosiaalisessa
mediassa käytävien keskustelujen
vuoksi. Mikä on totta ja mikä muunneltua totuutta. Viranomaisten oikea-aikainen tiedottaminen on erityisen tärkeää. Myös tähän on kunnassa varauduttu.

Elokuu on yhtä juhlaa

Kesää kohti mennään, ja kaikenlainen toiminta on palautumassa korona-aikaa edeltävälle tasolle. Ensi

kesän kesätapahtumia suunnitellaan hyvillä mielin. Saamme nauttia runsaista maakunnallisista ja paikallisista tapahtumista ensi kesänä.
Elokuussa kunnassa eletään yhtä
juhlaa, kun taas voidaan järjestää
Veisuuvestivaali ja Juustoleipämessut. Tulossa on omassa kunnassa
myös Kainuun Liiton maakuntajuhla ja maanpuolustusjuhla.
Hyvää kesää kaikille!
Petteri Seppänen
Kunnanjohtaja

Onnellista elämää keskellä kaunista Kainuuta

Y

K:n onnellisuusraportin mukaan Suomi on jälleen maailman onnellisin maa. Taloudellisen kehityksen mittaria kuvaa
bruttokansantuote, onnellisuutta
Bhutanissa alkujaan määritelty käsite bruttokansanonni, johon kansainvälinen vertailu pohjautuu. Kuusi onnellisuusmittarin avainmuuttujaa ovat elintaso, sosiaalinen tuki,
terveiden elinvuosien odote, vapaus
tehdä elämänvalintoja, anteliaisuus
ja vapaus korruptiosta.
Terveydenhuoltolain 12.1 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan
palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin. Näistä asioista raportoidaan valtuustolle vuosittain hyvinvointiraportissa, joka on
luettavissa myös kunnan nettisivuilla www.ristijarvi.fi. Laajassa hyvin-

vointikertomuksessa 2021-2025
määritellyt painopistealueet ovat
muuttoystävällinen kunta, onnellinen elämänkaari ja lähipalvelut sekä
elinvoimaisuuden vahvistaminen.
Hyvinvointi ja terveyden edistäminen on huomioitava kunnan talousarvion laadinnassa, kuntastrategiassa ja päätöksenteossa. Strategiassa määritellään tavoitteet, niitä tukevat toimenpiteet ja mittarit.
Ristijärvellä hyvinvointityöstä vastaa moniammatillinen hyte-työryhmä, johon kuuluvat kunnanhallituksen ja toimialojen edustajien lisäksi
lasten ja nuorten edustajat, vanhusja vammaisneuvosto sekä järjestöjen ja yhteistyötahojen edustus.
Onnellisuus, jonka itse liitän oleellisesti hyvinvointiin ja terveyteen,
on siis osa kunnan strategiatyötä.
Valtuusto työstää parhaillaan valtuustokauden strategiaa ja määrittelee tavoitteita hyvinvoivan kuntalaisen elämisen edellytyksiin luon-

nonkauniissa kunnassa keskellä Kainuuta. Ristijärvi on tunnettu huikeista vaaramaisemista, lukuisista
järvistä, joista, koskista ja soista,
joita pääsee ihailemaan patikointi-, melonta-, kelkka- ja pyöräilyreiteillä. Laskettelurinteet ja laaja
latuverkosto tarjoavat talvella hyvät puitteet koko perheen talviliikunnalle. Idyllinen, perikainuulainen maisema tarjoaa upeat puitteet luonnossa liikkumiseen. Kaikissa Suomen kunnissa on luontoa,
mutta onko meillä palveluita ja palveluntarjoajia, että voisimme hyödyntää edes osan olemassa olevista mahdollisuuksista.
Useat tutkimukset osoittavat,
että luonto parantaa ja antaa elinvoimaa, nostaa mielialaa ja on yksi
tie onnelliseen elämään. Harrastusmahdollisuudet Ristijärveä ympäröivässä luonnossa ovat äärettömät. Kunta pitää huolta olemassa olevista rakenteista ja on mu-

kana hankkeissa, joilla edistetään
kunnan elinvoimaisuutta. Löytyypä meiltä kaiken ikäisille tarkoitettu leikkipuistokin, Hyvän iän puisto,
jossa myös seniori-ikäiset pääsevät
harjoittamaan vaikkapa tasapainoa.
Liikunta- ja luontoharrastus on
osa hyvinvointointia, muu hyvinvointi koostuu mm. kulttuurista ja
tieteestä, musiikista ja taiteesta,
joissa niissäkin kunnalla on oma
roolinsa. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet, kaikki ikäryhmät
tavoittava kerhotoiminta, Ristijärvelle tunnusomaiset tapahtumat
ja onnellisuutta tukeva elämänmeno luovat puitteet niin nuorille perheille kuin ikääntyneille kuntalaisillekin. Tässä elintärkeinä yhteistyökumppaneina ovat yhdistykset ja
aktiiviset talkoolaiset, kiitos heille!
Kunnan panostukset hyvinvointikertomuksen painopisteisiin tukevat siis myös YK:n onnellisuusmiittarin avainmuuttujia.

Merkittävin rooli onnellisuudessa on kuitenkin ihmisellä itsellään.
Jakamalla iloa ja positiivisuutta, levittämällä hymyä ja ilon pilkahduksia, osoittamalla kiitollisuutta, välttämällä asioiden murehtimista silloin kun niihin ei itse voi vaikuttaa ja
pitämällä huolta sosiaalisita suhteista, moni merkityksetön ikävä asia
unohtuu ja ihminen on avoin asioille, joita ei rahassa mitata vaan koetaan. Onnellinen elämä on omanlainen ja sitä voi harjoitella. Onko
sinun lasisi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä?
Lumoavaa kevättä ja auvoista kesän alkua!
Maarit
Minun elämäni yhtenä johtotähtenä on ollut: kun unohtaa sen, mitä
ei voi muuttaa, on onnellinen.
- Arvo Ylppö -
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Kylävene Helemi sai vihdoinkin katoksen
R
istijärven kunta lahjoitti kylävene Helemin Ristijärvi-seuralle viime vuonna. Seuran
talkoolaiset rakensivat syksyllä Katvelan pihaan Helemille katoksen,
missä taitavien venemestareiden
kätten tuotos on nyt nähtävillä.
Viiden airoparin puuvene Helemin rakensivat ristijärveläiset puutyön harrastajat vuonna 1999. Puutavara veneeseen saatiin seurakunnan metsästä Iiniemeltä. Veneen
teko aloitettiin kesäkuun 8. päivä, ja
kolmen kuukauden kuluttua se luovutettiin Ristijärven kunnalle. Lahjakirjassa ovat venemestarien nimet: Veikko Kurkinen, Erkki Mikko-

nen, Hannu Oikarinen, Veikko Mikkonen, Kalevi Heikkinen sekä Jaakko Kemppainen, ja lieneepä talkoissa ollut muitakin. Lahjakirjan saate
kertoo veneentekijöiden toiveista:
”Oulujoen vesistön Tervasoudun innoittamina me allekirjoittaneet ristijärveläiset puutyön harrastajat
olemme rakentaneet viisihankaisen
kirkkoveneen. Haluamme lahjoittaa
sen Ristijärven kunnalle ensisijaisesti ristijärveläisten matkailuyritysten
käyttöön. Olkoon myös ristijärveläisillä harrastusryhmillä oikeus saada tämä vene käyttöönsä seuratapahtumiin. Edellytämme, että käyttäjät pitävät veneestä hyvää huol-

Venemestarit 3.10.1999: vas. Hannu Oikarinen, Erkki Mikkonen, Veikko Mikkonen, Veikko Kurkinen, Jaakko Kemppainen ja Kalevi Heikkinen.
ta niin, että se palvelee useita vuosikymmeniä. Ehdotamme, että veneen sijoituspaikaksi tulisi Ristijärven Pirtin ranta.”
Vesillelasku tapahtui 3.10.1999
Ristijärven Pirtin rannassa kansanedustaja Paula Lehtomäen kastettua veneen Helemiksi, ja kirkkoherra Ilkka Tariston siunauksen saattelemana Helemi lähti neitsytsoudulleen. Helemillä soudettiin muutamina kesinä Tervasoutu rajalta rannikolle -tapahtumassa, kirkkosoutuja Pirtiltä Pappilanrantaan sekä joi-

Helemi katoksen suojassa.

takin harrasteryhmien soutuja. Valitettavasti suunniteltu venekatos
Ristijärven Pirtille jäi rakentamatta, ja Helemin kohtalo oli vuosia
talvehtia taivasalla, kunnes Ristijärvi-seura järjesti Helemin pelastamiseksi katostalkoot. Yksityiset henkilöt lahjoittivat katokseen rakennustarpeita. Kiitämme kaikkia talkoisiin osallistuneita ja lahjoituksia
tehneitä – Helemin tarina jatkuu.

R

räistäkin vastuuta ihan riittävästi.
Uuden, raikkaan ilmeen saanut
paviljonki odottaa nyt tulevaa kesää avoterasseineen ja siistittyine
pukuhuone- ja wc-tiloineen. Katsotaan, millaisia palveluita paviljonki kykenee tarjoamaan ensi kesänä ja jatkossakin ilmeensä pesseelle uimaranta-alueelle saapuville vierailleen.
Kyläyhdistys järjestää lauluiltoja.
Samoin juhannuksena seurakunnan kanssa yhteinen juhannustapahtuma kokkoineen. Lisäksi yleisöllä mahdollisuus varata paikkaa
käyttöön 10 e / kerta. Paikalta löytyy kahvin- ja vedenkeitin sekä sähkögrilli. Lisätietoja p. 0440 982402
Hannu, 044 5954461 Irmeli tai 0400

455884 Pirjo. Otetaan koko ranta kyläläisten ikiomaksi kokoontumis- ja oleskelupaikaksi. Pidetään

R

Minna Pyykkönen
Katoksen pohjan tekoa.

Paviljonki ennen saneerausta...

paikat kunnossa ja siisteinä meidän kaikkien niin lasten, nuorison
kuin aikuisväestönkin viihtyvyy-

P

erjantaina 29.4.2022 vietettiin mukava kahvihetki kunnantalolla Jorma Mikkosen
eläkkeelle siirtymisen merkeissä.
Paikalle oli kerääntynyt Jorman työkavereita parikymmentä henkeä.
Jorma Mikkonen on tullut Ristijärven kunnan palvelukseen 9.5.1990.
Työuraa kunnassamme ennätti kertyä melkein 32 vuotta. Korjausmiehen nimikkeellä alkanut työura on
pitänyt sisällään monenlaista. Siinä ovat tulleet tutuksi niin laavut
ja ladut kuin tilat ja tuvatkin. Teknisen puolen korjaus- ja päivystystyöt sekä moninaiset huoltotyöt
ovat tulleet matkan varrella Jormalle tutuiksi. Samoin ihmiset. Kaikki
Jorman tunsivat ja pyysivät Jorman
apua. Ja Jormahan meni, ei hän kieltäytynyt, vaan halusi auttaa kaikkia
parhaan kykynsä mukaan.
Kahvitilaisuudessa Jorma Mikkoselle ojennettiin Suomen Kuntaliiton myöntämä kultainen an-

Vappuhulinoita vietettiin 4.5. kivojen pelien, naamiaisten, munkkien,
hattaroiden ja mehun parissa. Hauskaa ja sokerista oli!

siomerkki 32 vuotta kestäneestä
työurasta. Lisäksi Jorma kukitettiin
ja annettiin työnantajan ja työkavereiden muistamiset.

den takeeksi. Unohtamatta kelpo
mattopesulaa!

istijärven Reservinaliupseerit ry perustettiin 20.11.1960.
Sääntöjen mukaan yhdistys
toimi paikkakunnan reservin aliupseerien yhdyssiteenä, loi toiminnallaan oikean käsityksen aliupseerikunnan merkityksestä ja jäsentensä
velvollisuuksista sekä huolehti erilaisten kilpailujen ja liikuntamuotojen avulla jäsentensä henkisestä ja
ruumiillisesta kunnosta. Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi piirityönjohtaja Iikka Matero. Ensimmäisten vuosikymmenien aikana merkittäviä toimintamuotoja olivat maanpuolustushengen ylläpitämiseen liittyvät erilaiset tilai-

suudet ja reserviläispiirien kilpailut
sekä retket eri kohteisiin. Yhteisiä
suunnistusharjoituksia ja -kilpailuja
pidettiin yhdessä Ristijärven Pyryn
kanssa. Yhteistä toimintaa on ollut
alusta alkaen myös Reserviupseerien kanssa. Yhdistys on ollut järjestämässä paikkakunnalla maanpuolustusjuhlia, avustanut sotainvalidien ja -veteraanien varainkeruussa ja pitänyt koulutustilaisuuksia
mm. viranomaisia avustavasta pelastuspartiotoiminnasta. Yhdistys
sai oman lipun vuonna 1979.
Yhdistyksen säännöt uusittiin
vuonna 2006, jolloin nimi muutettiin Ristijärven Reserviläiset ry:ksi.

... ja sen jälkeen.

Veteraanijärjestökentässä mullistuksia - tukitoimintaa jatketaan

V

eteraanijärjestökenttä muuttuu radikaalisti lähivuosina
toiminnan muuttuessa entistä enemmän perinnetyön suuntaan. Valtakunnallisella tasolla Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Sotainvalidien veljesliitto
perustavat yhdessä Sotien 1939 1945 Perinneliiton.
Kainuun osalta muutos merkitsee sitä, että Kainuun Sotaveteraanipiiri lopettaa vähitellen toimintansa, ja sen tilalle perustetaan Sotien
1939 - 1945 Kainuun perinneyhdistys. Vastaavasti kuntatasolla toimivat sotaveteraaniyhdistykset lak-

kautetaan, ja niiden tukitehtävät
siirtyvät paikallisille perinnetoimikunnille, jotka eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä.
Ristijärvellä ollaan muutoksessa
mukana: Ristijärven Sotaveteraanit ry on päättänyt lakkauttaa toimintansa kuluvan vuoden lopussa.
Työn jatkajakin on tiedossa: Sotien
1939 - 1945 Ristijärven perinnetoimikunta perustettiin 1.12.2021. Toimikunnassa ovat edustettuina Ristijärven kunta, Ristijärven alueseurakunta, Kainuun Sotainvalidipiiri ry,
Ristijärven Sotaveteraanit ry, Ristijärven Reserviupseerit ry, Ristijär-

ven Reserviläiset ry, Ristijärvi-seura ry, Koululaitos ja Kainuun Lottaperinneyhdistys ry.
Perinnetoimikunnan tehtäviin
kuuluvat mm. veteraanien, heidän
leskiensä ja puolisoidensa kuntoutukseen ja kotona asumiseen liittyvä tukeminen, sotilas- ja kotirintamaperinteen ylläpitäminen ja siirtäminen tuleville sukupolville, vuosittaisen perinnetoiminnan toteuttaminen koordinoimalla asiaan liittyvät vuosipäivät, seppeleenlaskut
ja muut kunniatehtävät, veteraaniperinteen tallentaminen ja julkaiseminen mahdollisuuksien mukaan,

sekä sotiemme muistomerkeistä
huolehtiminen ja tarvittaessa niiden vaatiman kunnostustyön organisoiminen.
Ristijärven Sotaveteraanit ry tukee tänä vuonna veteraanien leskien kuntoutusta kustantamalla fysikaalista hoitoa tai jalkahoitoa viisi hoitokertaa. Hoidot voi itse kukin jakaa haluamallaan tavalla. Jatkossa tukitoimintaa voidaan hoitaa
samassa laajuudessa, vaikka yhdistys lopettaa toimintansa: vuodesta
2023 alkaen leskien kuntoutuksen
maksajana on Ristijärven perinnetoimikunta. Näiden hoitojen lisäk-

Pitkästä aikaa sekä varhaiskasvatuksen että koulun väki on päässyt
uimakouluihin. Päiväkodin ja eskarin väki harjoittelevat Virtaalassa,
perusopetus Suomussalmella. Harjoitusten jälkeen on hetki aikaa myös
leikkiä. Kesä otetaan vastaan pikkuisen paremmalla uimataidolla.

Ristijärven kunnanhallitus kiittää
Jormaa pitkästä työurasta Ristijärven kunnan hyväksi ja toivottaa antoisia eläkepäiviä.

Aliupseereista reserviläisiksi – yli
60 vuotta maanpuolustushenkeä

Pappilan rannan huoltorakennuksen - PAVILJONGIN - uusi elämä
istijärven kunnan omistama ja
nyt kirkonkylän kyläyhdistykselle vuokraama paviljonki on
uinunut ”prinsessa ruususen unta”
vuodesta 2000 alkaen, mistä johtuen Elävä Kainuu Leaderin 60-prosenttisesti rahoittama saneeraushanke tarjosi riittävästi monipuolisia haasteita tekijöilleen.
Esimerkiksi vesikate oli haljennut
rakennuksen harjalta ja sen ansiosta rakennevaurioita ilmaantui luultua huomattavasti runsaammin. No
vaikeudet kuitenkin voitettiin osaavien tekijöiden ansiosta budjettia
ylittämättä.
Vaikka uutterien ”työmuurahaisten” talkootyömäärä hipoi 500 tuntia, jäi kyläyhdistykselle euromää-

Jorma Mikkonen eläkkeelle

si voidaan tarvittaessa kustantaa
muutakin apua.
Veteraanit, heidän puolisonsa ja
leskensä voivat hakea lisäksi Sotaveteraaniliitolta avustusta mm. lääkeja hoitokulujen omavastuuosuuksiin, silmälaseihin sekä erilaisiin
apuvälineisiin. Tuloraja avustusten saamiseen on 1400 euroa/kk.
Sotaveteraaniyhdistys auttaa hakemusten laadinnassa. Lisätietoja:
Martti Romppainen, puh. 040 531
0349; sähköposti: kmo.romppa@
gmail.com.

Sääntömuutoksen myötä se muuttui avoimeksi maanpuolustusjärjestöksi, jonka jäseneksi voi liittyä sotilasarvoon ja sukupuoleen katsomatta, kunhan henkilö on 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen.
Reserviläistoiminnan tärkeimpiä
toimintamuotoja nykypäivänä ovat
ammuntaharjoittelu, -tapahtumat
ja -kilpailut ampumaradalla, veteraanityö sekä matalan kynnyksen
liikuntatapahtumat painottuen kesäaikaan. Talvella ammuntaa harjoitellaan Ekoaims-aseilla viikoittain. Yhdistys osallistuu aktiivisesti
juhlapäivien lippu- ja kunniavartioihin sankarihautausmaalla. Edelleen
toimimme yhdessä Reservinupseerien ja Ristijärven Urheilumetsästäjien kanssa monien yhteisten asioiden tiimoilla. Tällä hetkellä yhdistyksessä on 31 jäsentä (miehiä ja
naisia), jotka osallistuvat aktiivisesti mm. MPK:n koulutuksiin ja erilaisiin kilpailuihin. Yhdistys saikin Kainuun Reserviläispiirin kiertopalkinnon vuonna 2021.
Tervetuloa mukaan reipashenkiseen toimintaan. Puheenjohtaja Risto Pyykkönen 044 5371688, ristopyykkonen64@gmail.com, sihteeri Matti Muilu 045 8493835, mattimu@hotmail.com.

Veisuuvestivaali 18. kerran elokuun alussa

V

eisuuvestivaali pyörähtää käyntiin 18. kerran 5.7.8.2022 sisältäen upeita
konsertteja kirkossa, Virtaalassa ja
Katvelan lumoavassa salissa. Konserttien lomassa veisataan virsiä,
nautitaan Juustoleipämessun toriohjelmasta ja torin monenlaisista herkuista. Päivät päätämme tunnelmalliseen musiikkikattaukseen
iltaisin Pyrylän Tavernassa.
Avajaisissa perjantaina 5.8. Sydä-

mestäni rakastan - kansansävelmiä
ja kauneinta kantelemusiikkia - Eeva-Maria Nivalainen ja Saimi Kokkonen, konserttikanteleet.
Konsertissa kuullaan suomalaisia
kansanlauluja kanteleilla soitettuna
ja runoilla höystettynä sekä soittajien valitsemia kauneimpia kantelesävellyksiä ja -sovituksia.
Perjantai-illan päätös Pyrylän Tavernassa huipentuu Edu Kettunen
duon esiintymiseen. Edu Kettunen

tunnetaan 1980-luvun Lentäjän poika -jättihitistä, pitkästä urastaan
ja Broadcast-yhtyeestään. Hän on
myös tunnettu taitavana sanoittajana, ja on käsitellyt uudella levyllään Kaivo aavikolla suomalaiseen
sielunmaisemaan vahvasti liittyviä teemoja.
Lauantaina kuullaan upeaa, paljon mainetta saanutta Mustarastas
-gospel-yhtyettä ja Virtaalassa viihdyttää Leif Lindeman yhtyeineen.

Koulupoliisi Janne Heikkinen vieraili Keskuskoululla keskiviikkona 5.5. Hän
piti kaksi oppituntia yhteiselämän pelisäännöistä, kiusaamiseen puuttumisesta ja hieman myös liikenteessä toimimisesta. Janne sai kuuntelijoiden
jakamattoman huomion ja herätteli oppilaita miettimään omaa käyttäytymistään arjen tilanteissa.

Ristijärven kunnantalo on suljettu pe 27.5.2022
ja 4.-29.7.2022.

Päivystykset kunnantalon ollessa suljettuna:
Kirjasto avoinna ma 12-19, ti 12-17, ke 9-15, to 12-15 ja pe 12-16.
Kyläkaivo kirjaston ja kunnantalon aukioloaikoina.
Kiinteistöpäivystys arkisin numerossa 044 715 9337, 044 7159 339.
Kiinteistöpäivystys iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä numerossa 040
582 0958.
Lomatoimisto palvele etänä normaalisti arkipäivinä puhelimitse, 044 7159
360, 044 7159316, 044 7159 358 ja sähköisesti. Tapaamisista toimistossa
sovittava etukäteen.
Maaseutusihteeri; Heinäkuussa voi maaseutusihteeriin olla yhteydessä
sähköpostilla osoitteeseen maataloustoimisto@puolanka.fi tai puhelimitse 040 688 4294. Voit lähettää asiakirjasi tietoturvallisesti turvasähköpostin avulla, kun menet osoitteeseen turvaposti www.puolanka.fi.
Lisätietoa lähemmin kunnan verkkosivulta www.ristijarvi.fi.

Illan päätteeksi Tavernan Pyrylässä jazztunnelmaa luo laulaja-trumpetisti Mikko Penttinen basson ja
kitaran siivittämänä.
Katvelan upeassa salissa kuullaan upeita barokkikonsertteja lauantaina sekä sunnuntaina teemanaan ranskalainen barokkimusiikki.
Sunnuntaina kirkkoon astuu suuri
taiteilija. Palkittu, vaativien laulujen
tulkitsijana tunnettu elävä legenda,
lady Anneli Saaristo, mukanaan pia-

nisti Elina Mäkiranta, ohjelmallaan
La Dolce Vita.
Festivaali päätetään sunnuntaina Pyrylän Tavernassa Edith Piafin
kuuluisimpien laulujen tunnelmissa.
Tervetuloa viihtymään kulttuuritapahtumaan Ristijärven upean
luonnon keskellä, josta löytyy varmasti vähän kaikkea kaikille.
Minna Tuhkala
Veisuuvestivaalin taiteellinen
johtaja
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Seitenoikean historiaa

Ikkunoita kirjasto- ja kulttuuritoimen
menneeseen ja tulevaan

S

uomusalmen itälaidalta ja jopa
Venäjän puolelta alkaa vesistöreitti poikki Suomen Ouluun
asti. Isosta Kiantajärvestä Emäjokena Hyrynjärveen ja siitä kovina
koskina Jokikylään ja Ristijärvellä Iijärveen.
1950-luvulla teollistuva yhteiskunta tarvitsi yhä enemmän sähköenergiaa ja siihen aikaan sitä saatiin vain koskia patoamalla. Oulujoen kosket oli jo valjastettu ja nyt
katseet suunnattiin Oulujärven yläpuolisiin koskiin. Seitenoikean, ehkä
seitsemän kosken jono punnittiin
ja tehokkaaksi havaittiin. Parhaaksi voimalaitoksen paikaksi todettiin kuntien rajalla oleva kapeikko.
Voimalaitos tarvitsee yläpuolellaan
vesivaraston ja siihen muodostuisi
pian tekojärvi. Kymmenisen taloa
jouduttiin siirtämään pois uuden
järven tieltä ja korvauksista jotenkuten sovittiin.
1956-57 aloitettiin isot metsänhakkuut koskelle johtavilta teiltä,
voimalaitoksen rakennuspaikalta,
täytemaan ottopaikalta, sähkölinjoilta ja tietenkin veden alle jääviltä alueilta. 1958 siirrettiin Oravivaaran pieni asema Karppilaan, missä
rautatie kulki lähimpänä voimalaitostyömaata. Asemalle tehtiin sivuraide purku- ja lastaustöitä varten ja tietenkin myös tulevaa henkilöliikennettä ajatellen. Ensin tuli
juna tuoden isot puskutraktorit eli
pillarit ja miehistön parakkeineen.
Myöhemmin heittokauhakaivurit.
Vanhalta maantieltä Katajasuolta
pillarit puskivat tieyhteyden ensin
Karppilan asemalle ja sitten kosken
rantaan työmaalle. Junkkosenkankaalta pillarit poistivat pintamaan
laajalta alueelta, täytemaan ottoa
varten. Sitten tuli ihmekoneet junassa asemalle, dumpperit, jotka
Junkkosenkankaan montulla ajaessaan höyläsivät mahanalta ison
lavansa täyteen täytemaata, pillari
puski perästä apuna. Nämä koneet
tekivät ensin tiepenkereen vanhalta maantieltä radalle ja kohti koskea, sitten alkoivat tehdä korkeaa
pengertietä koskenrantaan. Nämä
Amerikan ihmeet jylläsivät ympäri
vuorokauden ja tie koskelle eteni.
Työmaalla tarvittiin myös sähkövirtaa ja sen takia vedettiin juuri valmistuneelta Pyhännänkosken
pieneltä voimalaitokselta erämaan
poikki Nenämäen kautta 20 kilovoltin, 10 km pitkä voimalinja Seitenoikealle. Linjan päähän muuntaja ja
siitä saatiin koko työmaalle käyttösähkö. Sitten tuli osiksi lohkotut
kaivinkoneet junavaunuissa. Telaketjuilla liikkuvat heittokauhaiset
kaivinkone/nosturit avusti rakennusmiehiä vanhan koskenuoman
ja patovallin ylittävän betonisillan
rakentamisessa korkealle ilmaan.
Vanhan koskenuoman itäsivulle
alettiin louhia kuivalle kalliolle uutta
uomaa voimalaitosrakenteita varten. Ilmakompressorit/kallioporat
jymisivät ja illalla jymisivät latureiden panostamat pitkät porareiät,
sortaen lohkareet kanavan pohjalle. Kallion reunalla ylhäällä ahersivat

T

ammikuussa kirjastossa palkittiin Vuoden 2021 Lainaajana Ulrika Leiniö.
Kautta vuosikymmenten Ulrika
on lukenut monipuolisesti ja paljon
sekä kauno- että tietokirjallisuutta.
Kirjaston lukupiiriläisenä hän on ollut piirin alkuajoista (2012) saakka.
Kiitoksena aktiivisuudestaan Ulrika sai kunniakirjan ja valitsemansa tietokirjan.
Maaliskuussa kirjasto sai valtion
avustusta lukemisen edistämiseen.
Kirjastoharjoittelija Elina Leimu
aloittaa Monilukutaito kartalla

-hanketyöntekijänä toukokuun aikana. Hanke on tarkoitettu 5.–9.-luokkalaisten valmiuksiin käyttää kirjaston tarjoamia aineistoja ja palveluja. Kokonaisuuteen sisältyy lasten
ja nuorten lukutapojen- ja tottumusten selvitys, kirjavinkkaus, erilaisten sisältöjen ja kanavien esittely sekä tutustumien median monilukutaitoon.
Keskiviikkona 25.5. klo 14 Kyläkaivolla kirjailija, rovasti Risto Kormilainen luennoi aiheesta Runoilla ja
huumorilla läpi koronan. Tilaisuus
on avoin kaikille.

Kevään edetessä on saatu jatkoa
Paltamon kansalaisopiston taide- ja
käsityöpiirien näyttelyille.
Kirjastossa ja Kyläkaivolla on 27.5.
saakka esillä Ristijärven taide-posliininmaalauspiiriläisten töitä.
Kesän taiteilija Katvelassa on Eeva-Kaisa Jakkila Taivalkoskelta. Aavistuksia ja asenteita -näyttely on
esillä 29.6.–7.8.
Lämmintä ja virkistävää kesää
kaikille!

Runoilla ja huumorilla läpi koronan

T
kaivinkoneet, nostaen kivet ylös kanavan reunoille mitä kauhaan sai, ja
pienet kivet miehet lastasivat vaihtolavoille pois nostettaviksi. Vanhan
koskenuoman päälle ja uuden sillan
alle tehtiin oma kanava jykevillä porteilla varustettu pato tulvaluukuin
ohijuoksutusta varten. Vedenpinta
pidettiin rakennustyön ajan matalalla työn helpottamiseksi ja normaalia isompi vesimäärä laskettiin ohi
tulvaluukun puolelta. Kallioporarit
tekivät yläkanavaan reitin uudelle
virtaukselle ja sitten ison pystysuoran, pyöreän ja syvän reiän betonoitavaksi vesiturbiinille. Joen virtaus
ohjattaisiin meneväksi venemoottorin tapaisen potkurin läpi sen ulkopuolelta kohti kehän napaa, toimien päinvastoin, kun veneen potkuri. Näin ollen ei potkurin korkeudella kanavien korkeuserossa ollut merkitystä, kunhan veden virtausnopeus olisi suunniteltu. Mittavat betonivalut uuden voimalaitoksen puolella saatiin päätökseen ja
odotettiin koneiden tuloa. Raskaat
koneet Kaplan-turbiini, generaattori jykevine akseleineen ja painavin
muuntaja tuotiin Karppilan asemalta Oulujoki-yhtiön erikoislavetilla,
joka kulki teräslevyjen päällä, joita pillari siirsi takaa eteen matkan
edetessä. Joen vesi kulki yhä laitoksen ohi, kunnes rakennettu voimalaitoskanava ja tulvaluukku kanava
valmistuivat 1961.
Luukut suljettiin ja vedenpinta alkoi nousta ilmoitettuun korkeuteen
padon yläpuolella. Isojen maansiirtodumpperien ajamat penkereet
joen länsipuolella ja Pölhöjoen puolella jäivät nyt maanteiden pohjaksi
veden noustessa ilmoitettuun korkeuteen n. 16 metriä ylemmäs entisestä. Oli syntynyt Suomen suurin maapato ohjaamaan Emäjoen
vedet Seitenoikean vesivoimalaitokseen, valtakunnan energiatarpeisiin. Samoihin aikoihin voima-

laitoksen kanssa valmistui valtatie
numero 5 pitäjän rajalle, josta olikin vain neljän sadan metrin matka uudelle padolle. Pölhöjoen vesi
joki kulki uuden sillan ali ja korkeat
maavallit lähtivät sillalta niin etelään, kuin pohjoiseen ja tämä oli uuden viitostie pohja. Veden noustessa tekojärveen, silta jäikin keskelle
Seiten-Pölhöjärveä. Tervankuljetus
oli loppunut jo ennen sotia, mutta
puutavara kaipasi vielä uimavettä
länteen sahoille ja sellu/paperitehtaille. Irtouitto ei tullut enää kysymykseen, koska voimalaitokseen ei
rakennettu uittoränniä. Seitenoikealle tehtiin voimalaitoskanavan
ja ohijuoksutuskanavan väliin nippunosturi alapuolen siirtovaunuineen puutavaranippujen ylisiirtoa
varten, joka toimikin tehokkaasti
1980-luvulle asti, kunnes kumipyörät valtasi alan.
Laitoksen rakennusaikana huomattiin, ettei alapuolen joki tulisi vetämään vettä ja tukkinippuja
odotettuun tahtiin ja alakanavan
kaivukin vaatisi järeämpää konetta. Niinpä asemalle tuotiin valtakunnan suurin heittokauhakaivuri Marion 7400. Amerikasta tuotu, vuonna 1950 valmistettu jättikone painoi lähes 600 tonnia ja se
tuotiin paloiteltuna 50:ssä junavaunussa Karppilaan. Osat kuljetettiin lavetilla, kuorma-autoilla ja pillareilla joen rantaan, jossa pienemmät kaivinkoneet nostivat palat paikoilleen. Kaivurin siirto ja kokoaminen vei 3 kuukautta. Kone vaati
energiakseen 4000 voltin sähkövirtaa, jota saatiin muuntajan kautta
Pyhännänkosken siirtoliljasta, koneen omat muuntajat ja tasavirtageneraattorit muuttivat sen koneen sähkömoottoreille sopivaksi. Virta tuotiin sille paksulla kaapelilla, jota pillari siirsi työn edetessä ja tasasi väliaikoina nostomaata
kaivurin reitille kuivumaan. Kaivuri

oli valtava laitos ja sen konehuone
oli omakotitalon kokoinen, mutta
kuljettajan yksiö vasemmassa etukulmassa oli lämmitetty, tuuletettu ja äänieristetty. Se pystyi heittämään n.8 kuutiometrin kauhaansa
yli joen. Kone toimi joella monen
kilometrin matkalla ja käveli omin
isoin tassuin jopa 240 metriä tunnissa, jos ei maannut mahallaan työpaikallaan. Kone työskenteli ympäri
vuorokauden vaatien 3 miestä/vuoro, kaksi rasvasi ja huolsi. 8 kuution
heittokauha painoi 16 tonnia ja ylsi
60 metrin puomin päästä heitettynä 50 mm paksun vaijerin varassa
paljon puomin nokkaa pidemmälle taitavan kuskin käsissä. Kauhan
yksi loppuun kulunut kolmikymmenkiloinen kynsi oli meillä velipojan kanssa paja-alasimena pitkään.
Rantaan se veti soran mukana tonnien painoisia kiviäkin, tehden niistä jopa kymmenen metrin paksuisen kulkuväylän itselleen joen varteen. Luottamus tiettyjen kauhanheittäjien taitoon kasvoi niin lujaksi, että aamulla saattoi olla miesporukka koneen vieressä ja kysyi jos
nakkaisit meidät kauhassa tuonne joen taakse raivaustöihin, kun
ei jaksettaisi kiertää tuolta sillan
kautta. Niin ja tietysti illalla takaisin päin, jos sopii. Joen itärannalle koneen ei tarvinnut tulla, mutta
länsirannalla se nakkeli kauhaansa
pari kilometriä yli joen Roukajokisuuhun asti.
Sama kone kävi vielä tiettävästi
ainakin Vuoksen vesistöllä heittämässä kauhaansa, ennen kuin romutettiin Iijoen varrelle viimeiselle
työmaalleen 1986, toisen samanlaisen koneen tavoin, kauha jäi muistomerkiksi. Kolmas Marion palautettiin Atlantin taakse, jossa se kaivoi vielä vuosituhannen vaihteessa.
1961 keväällä alettiin keräämään
vettä padon yläpuolelle ja täyttämään tekojärveä. Alapuolella Emä-

joen pinta aleni ja vedenpinta laski Roukajokisuussa myös niin alas,
että uittopuut jumittuivat 5-tien sillanpieleen joen rannoille. Jokivarsilla koettiin kevättulvan sijasta nyt
vedenpuute. Eihän tämä täysin yllätyksenä tullut, olihan voimayhtiön miehet vuosia tekemässä sopimuksia taloissa. Voimalaitoksen yläpuolella vedenpinta nousi suunnitellusti n. 16 metriä ylemmäs, vaikuttaen eniten padon lähialueelle.
Padon alapuolisille rannoille kausivaihtelu olikin sitten normaalia pienempi, mutta ei odotettu. Nyt edettiinkin voimayhtiön uusilla sopimilla säännöillä.
Koskienergiasta olikin tullut normaalista vakiotuottajasta säätöenergialaitos. Fysiikanlakien mukaan sähköenergiaa ei voi varastoida ilman akkuteknologioiden kehittymistä merkittävästi. Kivihiilen, öljyn, puun tai turpeen tekemää höyryvoimaa voidaan säätää polttamista vähentämällä tiukoissa päästörajoissa vielä muutamia vuosia. Atomivoimalat tuottavat vakioteholla suunnitellun tehon, joskus vain
10 vuotta suunnitellusta myöhässä (tai joskus ei koskaan). Tuulienergia on voimakkaasti kasvava ja
jotenkuten ennustettavissa, mutta vaikeasti säädettävissä. Jää vain
padottu vesienergia vedenkorkeudenvaihteluineen vanhoissa reiluissa rajoissa nopeaksi säätövoimaksi.
Modernisoitu enemmän läpipäästävä Seitenoikean voimalaitoksen
turbiini saattaakin hetkeksi hyrähtää ehkä Oulusta kauko-ohjattuna
käyntiin modernisoidulla teholla
milloin vain, vieden tai liaten viikonloppupyytäjän verkot ja veneuistelijan suunnitelmat.
Jaakko Kemppainen

sestaan Ristijärven kirjaston Kyläkaivolla keskiviikkona 25.5. klo 14.
Hän kertoo kokoelman ensimmäisten runojen syntyneen maaliskuussa 2020 ja viimeisimmät kokoelmaan ehtineet ovat tämän vuoden
tammikuulta. Yksi keskeinen ulottuvuus koronassa on ollut eristäminen ja sen synnyttämä yksinäisyys.
Yksinäisyys on hyvin monimuotoista. Joku on aina yksin, muttei yksinäinen. Hoitokodissa oleva vanhus
voi olla yksinäinen, vaikka ympärillä on koko ajan ihmisiä, niin hoitajia
kuin asukkaitakin. Lapsi ja nuori voi
olla yksinäinen kodissa ja koulussa.
Koronassa monet asiat muuttuivat
etä-asioiksi ja -toimiksi.
Erityisesti Kormilainen on halunnut kirjoittaa runoihin kattavan toivon, elämän jatkumisen tässä ja

Mikä ihmeen HINKU?

V

aikka se kuulostaa ihan joltain taudin määritykseltä tai
että olisi kamala halu saada
jotain. Kyllä tämä tässä tapauksessa tarkoittaa ihan muuta.
HINKU tulee sanoista (HI=hiili,
N=neutraalit, KU=kunnat).
Syksyllä tehtiin valtuustoaloite Ristijärven kunnan liittymiseksi HINKUun. Kunnanhallitus perusti työryhmän selvittämään etuja/
haittoja liittymisestä olisi.
HINKU-työryhmään kuuluu Olavi Oikarinen, Ulla-Maija Oikarinen,
Matja Häyrynen ja Pertti Raninen pj.

Miksi Ristijärven sitten pitäisi liittyä ko. verkostoon?

HINKU-kuntien verkosto on luotu kuntien ilmastotyön kirittäjäksi.
Nyt pitäisi olla jokaiselle selvää, että
ilmasto lämpenee päästöjen takia.

Myös kuntien pitää osallistua torjumaan ilmastonmuutosta. Kunnille on joka tapauksessa tulossa velvoite tehdä ilmastosuunnitelma.
Varsin pienilläkin resursseilla voidaan vauhdittaa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja tässä HINKU-verkosto on suurena apuna. Kun saadaan päästövähennyksiä on mahdollista saada uudenlaisia kasvunäkymiä elinkeinoelämälle puhumattakaan imagohyödyistä, kun
kuntamme on ilmastoasioissa edelläkävijänä.
HINKU-verkosto edellyttää kuntaa sitoutumaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 80 %:lla
vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030
mennessä.
Kainuusta HINKU-kuntia ovat
jo mm. Puolanka ja Paltamo. HINKU-verkostoon liittyminen ei mak-

Tieavustukset ovat haettavina 31.5.2022 saakka. Hakulomakkeita www.ristijarvi.fi Lomakkeet-osiosta sekä
kunnantalon yhteispalvelupisteeltä, Aholantie 25. Lisätietoja www.ristijarvi.fi/Ajankohtaista.
Tied. tekn.pääll. Ahti Mikkonen puh. 044 715 9744.

TULEVIA TAPAHTUMIA
RISTIJÄRVELLÄ V. 2022

Maritta, Maire ja Elina

Kirjailija, rovasti Risto Kormilainen luennoi Ristijärvellä:

untematon virus valtasi maailman vuoden 2019 lopussa aiheuttaen maailmanlaajuisen
pandemian. Tiedotusvälineet ovat
täyttyneet päivittäin runsaista koronauutisista. Niissä on tuotu esiin
eri alojen, mutta erityisesti lääketieteellinen ja hoidollinen näkökulma.
Ihmisiä on haluttu palvella, mutta
myös rauhoitella raskaan pandemian keskellä. Maan hallituksen ja
alueviranomaisten taholta on luotu erilaisia rajoituksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi.
Kirjailija, rovasti Risto Kormilainen on kirjoittanut korona-ajan tuntoja eri puolilta kartoittavan Korona-ajan runoja-teoksen, joka on hänen 50. teoksensa. Teos ilmestyi tämän vuoden maaliskuussa. Hän kertoo korona-ajasta ja uudesta teok-

Ristijärven kunta tiedottaa

nyt, vaikka korona jatkuu, vaikka se
muuttaisi muotoaan, vaikka siitä tulisi jatkuva olotila, toivo ja lähimmäisyys kannattelevat. Myös hyvä huumori auttaa jaksamaan kestämään
sekä näkemään maailman uudessa
valossa. Kokoelman päätösruno kuvaa luonnon antamaa virkistystä ja
voimaa korona-ajan keskelle sekä
kevään luovaa rohkeutta:

Ristijärven KeväHölöseviikko 23.- 29.5.2022 www.ristijarvi.fi
Veisuuvestivaalit ja juustoleipämessut 5.- 7.8.2022 https://www.veisuuvestivaali.fi/ https://www.martat.fi/marttayhdistykset/ristijarven-martat/
Kainuun maakuntajuhla su 14.8.2022 https://kainuunliitto.fi/
Kainuun maanpuolustusjuhla la 16.9.2022
Ämmäinviikko 31.10-6.11.2022 www.ristijarvi.fi
Itsenäisyyspäivän juhla ti 6.12.2022 www.ristijarvi.fi
Tapahtumista lähemmin ennen tapahtumia www.ristijarvi.fi ja kunnan
facebook-sivulla.

Kahmaisen kirkkaan puron vettä käsiini.
Vesi tulee jostain kaukaa,
en tunne sen alkulähdettä,
läheiseen järveen vesi päätyy,
sieltä edelleen toisen puron
järvien ja jokien kautta mereen.
Toivo virtaa meissä.
Siemailen sitä puron varrella.
Eivätkä kämmenet vuoda.

sa kunnalle mitään.
Tulevista tuulivoimaloista saadaan kompensaatiota tavoitteeseen pääsemiseksi.
Samoin liikenteen vähittäinen
siirtymä kohti sähkö- ja biokaasuautoja, rakennusten energiatehokkuuden jatkuva parantaminen sekä
maatilojen biokaasun talteenotto.
HINKU-verkostoon lähtemisen
edellytyksenä on vuoden sisään
liittyminen KETS:iin, = Kunta-alan
energiatehokkuussopimus.
KETS:ssä mukanaolosta ei myöskään ole suoria kustannuksia, mutta niiden on raportoitava vuosittain
tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista säästöistä.
Ristijärven kunnanvaltuusto päättää HINKUun liittymisestä syksyyn
mennessä.
PRa

Suomen Ladun Kävelykipinä -kampanjan innoittamana Ristijärven keskuskoulun luokat kävelevät toukokuussa ja ilmoittavat kävelemänsä kilometrit kampanjaan. Suomalaiset halutaan saada huolehtimaan kunnostaan ja nauttimaan kävelystä yksin tai yhdessä. Kampanja- aika on 1.5.30.9. Tee sinäkin hyvää itsellesi, kävellen. Säästä bensaa - polta rasvaa!
www.suomenlatu.fi

Luonto lähellä

Juho Kanervo

Pyöräilykypärä suojaa lapsen ja vanhemman päätä silloin kun
vahinko sattuu

T

ulitko ajatelleeksi, että polkupyöräilijän yleisin vamma on
pään vamma ja yleisin tapaturmatyyppi on yksittäistapaturma eli yksin kaatuminen. Pyöräilykypärä suojaa päätä silloin kuin vahinko sattuu – aivan samalla taval-

la kuin turvavyö autossa. Taitavinkin pyöräilijä voi kaatua tai törmätä
omasta tai jonkun toisen aiheuttamasta syystä tai vaikka tiessä olevan kuopan takia. Päävamman riski
on pyöräilykypärää käyttävillä pyöräilijöillä yli 70 % pienempi kuin ky-

pärää käyttämättömillä. Pienetkin
päävammat voivat olla vakavia, kivuliaita ja hitaita paranemaan. Huolehdithan omasta ja lapsesi pyöräilykypärän käytöstä.
Liikenneturva, pyöräilykypärä:
https://www.liikenneturva.fi/

Pyhännänkylän Iso-Kainuasta on hyvä seurata joka keväistä hirvien vaellusta ihan ikkunasta käsin. Suosituimpia vesistön ylityspaikkoja on Kainuansalmen ja Hoikanselän välissä. Tänäkin keväänä siitä meni seitsemän
hirveä neljän päivän aikana yli, joista onnistuttiin peräti kuusi vielä näkemään. Lisäksi Kainuan ja Kostamusradan välistä meni vielä viisi hirveä samaan aikaan Sotkamontien yli kohti kesälaitumia. Joten tarkkana saa olla
tien päällä myös näin keväällä vaeltavien hirvien seassa!
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Ristijärven
keväHölöseviikko
23.5.-29.5.2022
Maanantaina 23.5. klo 17-19 Tuote-esittely ilta Pyrylässä. Ei maksua
pöytävarauksesta.
Ilm. Pirjo Saarinen puh. 0400 455 884
Maanantaina 23.5. Klo 18.15-19.00 Kävelykipinä: Yhteinen
kävelylenkki. Nappaa vaikka kävelysauvat tai kaveri mukaan ja innostu
kävelystä porukassa. Lähtö Monitoimikeskus Virtaalan pihasta,
järjestäjänä Ristijärven vapaa-aikatoimi.
Tiistaina 24.5. Klo 18 Tietoa viljelylaatikon perustamisesta, Ristijärven
Marttalassa, Saukontie 11, Kahvitarjoilu, järjestäjänä Martat.
Keskiviikkona 25.5. klo 14 Kyläkaivolla kirjailija, rovasti Risto
Kormilainen: Runoilla ja huumorilla läpi koronan.
Keskiviikkona 25.5. klo 17-19 Seurakunnan lettukahvit kirkonpihassa
ja tapulilla, säävarauksella.
2.-27.5. Kirjastossa ja Kyläkaivolla Paltamon kansalaisopiston Ristijärven
taidepiirin näyttely.
Sunnuntaina 29.5. klo 9.00-14.00 Kalliokosken kierros, perinteinen
pyöräilytapahtuma, taukopaikka Kalliokosken laavulla. Makkaraa,
mehua, kahvia, arpajaiset yms. pientä maksua vastaan. Järjestäjä Jokikylä
Ry.

Tervetuloa nauttimaan
KeväHölöseviikon ohjelmasta!

Maakuntajuhla Ristijärvellä
sunnuntaina 14.8.2022

M

aakuntajuhlaa vietetään
perinteisesti elokuussa
Kainuun maakuntakukan
eli Kanervan päivän aikoihin. Tänä
vuonna juhlimme Ristijärven Virtaalassa sunnuntaina 14.8.2022 klo
13.00 alkaen.
Juhlan valmistelut ovat jo hyvällä mallilla, kiitos tästä kuuluu aktiivisille ristijärveläisille ja kunnan nimittämälle juhlatoimikunnalle. Ristijärvi valmistelee juhlaa yhteistyössä Kainuun liiton kanssa.
Ohjelman tarkasta sisällöstä kerromme hyvissä ajoin ennen juhannusta.
Kainuun maakuntajuhlan viettämisen voidaan katsoa alkaneen
vuonna 1998. Silloin ei pidetty vielä varsinaista maakuntajuhlaa, mutta Sotkamossa pidetyn maakunnan
huippukokouksen lopuksi juhlittiin
Kainuun maakuntalipun naulaamista ja käyttöön vihkimistä.
Muistatko edellisen maakuntajuhlan Ristijärvellä, kun Aira Samulin osallistui juhlaan? Tuolit loppuivat Virtaalasta, kun juhlaväki saa-

pui Virtaalan saliin. Positiivinen tuoliongelma ratkaistiin nopeasti hakemalla lisätuoleja koulun puolelta.
Vuosi oli siis 2014. Näin se aika
juoksee, ja on jälleen Ristijärven
vuoro olla maakuntajuhlan keskiössä.
Tänä vuonna konserttiosion esiintyjänä on Tangomarkkinoiden kainuulainen menestyjä Hanna Hirvonen.
Maakuntajuhlan monipuoliseen
ohjelmaan kuuluu Pro Kainuu -tunnustuspalkintojen jako.
Palkitsemiskriteerit on nyt uusittu; niitä jaetaan kolmessa eri kategoriassa, joilla on erilaiset kriteerit
ja valintamekanismit.
Ensimmäisessä kategoriassa jatkuu aiempien vuosien kaltainen
”elämänura”-palkinnon myöntämisperinne kuitenkin niin, että palkittavan henkilön tai yhteisön päättää maakuntajuhlan järjestävä kunta eli tänä vuonna Ristijärvi.
Toinen, aivan uusi palkitsemismuoto, liittyy Kainuun mainetyöhön. Valintaperusteena on henki-

lön tai yhteisön ansiot Kainuun tunnetuksi tekijänä. Ehdotukset maakuntahallitukselle tekee Kainuun
mainetiimi.
Kolmas kategoria on suunnattu
nuorten palkitsemiseen, ja juuri tähän sinäkin voit vaikuttaa!
Pro Kainuu Nuori -tunnustuspalkinto myönnetään 13–29-vuotiaalle
Kainuussa asuvalla tai Kainuusta kotoisin olevalle henkilölle tai nuorten
ryhmälle, joka on opinnoissa, työssä
tai harrastuksissa tuonut uudella ja
modernilla tavalla Kainuuta esille.
Pro Kainuu Nuori -ehdokashaku
on avoinna 22.5.2022 saakka, jonka
jälkeen asiantuntijaraati tekee ehdotusten pohjalta esityksen maakuntahallituksen päätettäväksi.
Siispä, kerro oma ehdotuksesi
Kainuun liiton verkkosivuilla https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/viestinta-maakuntakuva-ja-mainetyo/
maakuntajuhlat-ja-seminaarit/ehdota-pro-kainuu-nuorelle/
Sinikka Korhonen

Päivä maalla

M
12.5. seurakuntakodilla oli esillä 30 kpl puuhapiiriläisten valmistamia Äiti
Teresa-peittoja. Peitot on neulottu ja koottu viime talven aikana. Lankaa
peittoihin on kulunut n. 50 kiloa, lappuja peittoihin on neulottu 1440 kpl.
Sydämelliset kiitokset kaikille lankojen lahjoittajille ja neulojille! Nyt mukava piirimme jää kesätauolle.

TK on muutamia vuosia
sitten järjestänyt eri kunnissa "Päivä maalla" nimikkeellä tapahtumia. Käytännössä
tämä on ollut maatilan avointen ovien päivä. Viimeksi Ristijärvellä järjestetystä päivästä on yli viisitoista
vuotta. Tulevana kesänä 10.7. tapahtuma on tarkoitus toteuttaa Tervolan tilalla Uvalla. Järjestelyissä ovat
mukana Ristijärven vanhempainyhdistys ja MLL. Erityisesti lapsille ja
vanhemmille tarkoitetussa tapahtumassa on paikalla mm. Hepokönkään Höppänä ja muita yhteistyökumppaneita.

P

TIETOA
VILJELYLAATIKON
PERUSTAMISESTA

Virtaalan kuntosali
ja liikuntasali
ovat
käytössäsi
myös
kesäaikaan

Ristijärven Marttalassa
Saukontie 11
ti 24.5.2022 klo 18
Kahvitarjoilu

kulkulätkällä pääset
sisälle milloin tahansa
soita, jos tarvitset
lätkän tai muuta apua

Oppaana Puutarhamartta Kaisa Kemppainen
Kaikille avoin ja maksuton

Ässäkokki-kurssit

virtaala@virtaala.fi
044 257 1857

Osuuskauppa Maakunta järjestää yhdessä Kainuun Marttojen
kanssa Ässäkokki-kurssin Ristijärven WillaWanhan keittiöllä.
Kurssi järjestetään perjantaina 10.6. klo 10–13. Osallistujille
maksuton Ässäkokki-kurssi on suunnattu 8–12 -vuotiaille
lapsille.

JUUSTOLEIPÄ
MESSUT 6.-7.8.2022

Kurssipäivän aikana toteutetaan kasvispainotteinen ateriakokonaisuus,
joka pyritään kokoamaan alkukesän satokausiteemaa hyödyntäen. Lisäksi leivotaan suolaista tai makeaa välipalaa.

OHJELMA LA 6.8.2022KLO 11-16

Kokkaamisen ohessa kursseilla keskustellaan terveellisestä ruoasta, keittiöhygieniasta ja kierrätykseen liittyvistä asioista.

KUNNAN TERVEHDYS ARTO TOLONEN
KLO 11.00 MUSIIKKIA KATI NEVALAINEN
KLO 11.30 KOKKI KAISA LUKKARI MAISTATTAA
JUUSTOLEIPÄHERKKUJA
KLO 12.30 ÄIJÄT LAVALLA
KLO 13.00 TAIKURI ELIAS KVIST, MYÖS LÄHITAIKUUTTA
KLO 13.30 MUSIIKKIA KATI NEVALAINEN
KLO 14.00 ÄIJÄT LAVALLA
KLO 14.30 KOKKI KAISA LUKKARI MAISTATTAA
JUUSTOLEIPÄHERKKUJA
KLO 15.00 TAIKURI ELIAS KVIST, MYÖS LÄHITAIKUUTTA
KLO 15.30 MUSIIKKIA KATI NEVALAINEN

Kurssille otetaan mukaan kahdeksan lasta ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset ke 8.6. mennessä p. 044 7047 950 tai sähköpostitse kaino.kinnunen@martat.fi . Ilmoita osallistujan nimi, ikä, mahdolliset erityisruokavaliot ja puhelinnumero, johon voidaan tarvittaessa ottaa kurssipäivän aikana
yhteyttä.

OHJELMA SU 7.8.2022 KLO 11-16

(

KLO
KLO
KLO
KLO

10.00
11.30
12.30
13.00

KANSANLAULUMESSU
PELIMANNIT JA PELIMANNIPOPPOO ESIINTYVÄT
HAITARIMUSIIKKIA TERHO LÄMSÄ
KAO:N KOKKIOPISKELIJAT VALMISTAVAT
JUUSTOLEIPÄHERKKUJA
KLO 14.00 TANSSIA "PUUMIEHET" SHOW -RYHMÄ
KLO 14.30 TAIKAMUMMO TUULA HONKANEN JA
KANTELE TAITEILIJA EILA KOSTAMO
KLO 15.00 YHTEISLAULUA HAITARIN SÄESTYKSELLÄ
TERHO LÄMSÄ

MESSURAVINTOLA PALVELEE LA-SU KLO 11 - 16

Ville Kemppainen ja pikku Kiira toivottavat vieraat tervetulleeksi tutustumaan maatilan elämään heinäkuussa.

Laahtasen pitkokset-hanke toteutusvaiheessa

yhännänkylän kyläyhdistys
uusii Laahtasen reitin pitkospuut ja kunnostaa siltojen läheisyydessä olevat tulipaikat talkootyönä. Elävä Kainuu Leader myönsi kyläyhdistykselle hankerahaa lähes 10000 € talkootöineen. Hankkeen varsinainen toteutusvaihe alkoi maaliskuussa, kun ristijärveläisestä metsästä kaadetut lehtikuuset
ajettiin Laahtaselle sahausta varten.
Huhtikuun ensimmäisellä viikolla
päästiin sahaushommiin. Yhteensä
12 eri talkoolaista osallistui hankkeen toteutukseen huhtikuun aikana. Talkootyötunteja kertyi jo lähes
140 tuntia ja talkoita jatketaan lumien sulettua. Seuraa ilmoittelua
Ristijärvi- ja Pyhännänkylä ryhmistä facebookissa. Kaikki ovat tervetulleita talkoisiin!

Koulutie 4

*Katvelan pihalla runsas myyntitori
*Käsityö- ja leivontatyöpajoja
*Juustoleipää paistetaan ja myydään niin kauan kuin
riittää.
*ALUEELLE VAPAA PÄÄSY

RISTIJÄRVEN KIRKONKYLÄN KYLÄYHDISTYS
Pyrylän ja kodan tilaukset tapahtumiin, kokouksiin
puheenjohtaja Irmeli Heikkinen 044 595 4461,
sihteeri Pirjo Saarinen 0400 455 884

Yhdistyksen jäsenmaksu 5 e,

KATVELA KIRKKOTIE 5, 88400 RISTIJÄRVI

voit jättää maksun kuoressa yhteystiedon kera kirpputorille.

kysy lisää: 0400 290728 tai
ristijarvenmartat@gmail.com

Veisuu vestivaali 5 – 7.8.

Muutokset
mahdollisia

yhdistys tarjoaa jäsenelle lipun yhteen konserttiin.

Tuote-esittely ilta Pyrylässä 23.5. 17 – 19.

Ilm. sihteerille, ei maksua pöytävarauksesta.

SYNTYMÄPÄIVÄSANKARIT 90+

Ristijärven alueseurakunta on perinteisesti muistanut henkilökohtaisesti kaikkia 90 vuotta tai sitä enemmän täyttäviä henkilöitä. Muistaminen on tapahtunut joko puhelimitse tai kotikäynnillä, josta on vastannut seurakunnan diakoni tai pappi.
Iäkkäiden henkilöiden yhteystietojen löytäminen on joskus vaikeaa, sillä
puhelinnumeroa ei välttämättä löydy hänen nimellään ja vanhoista kodin osoitetiedoista huolimatta henkilö saattaakin asua jossain Kainuun
alueen hoitokodissa. Mikäli lähiomaisista ei ole tietoa, on jopa mahdotonta selvittää, mistä kyseisen syntymäpäivän viettäjän tavoittaa.
Asian helpottamiseksi seurakunta pyytää, että lähiomaiset ilmoittaisivat seurakuntaan, mistä heidän iäkkään läheisensä löytää – etenkin
jos tämä haluaa tulla syntymäpäivänään muistetuksi seurakunnan osalta. Yhteydenotot: diakoni Marikka Luukkonen (044 362 0023/marikka.
luukkonen@evl.fi) tai kirkkoherranvirasto 040 688 4114.

MYYTÄVÄNÄ

kuumalla liekillä palavia
KOIVUHALKOJA!
Markku 040 527 5172
Liittymällä Ristijärvi-Seuran
jäseneksi tuet paikkakuntamme
kotiseututyötä.

Jäsenmaksu 10 euroa/hlö (ainaisjäsenmaksu 100 euroa, kannattajajäsenmaksu
50 euroa).
Maksun saaja Ristijärvi-Seura ry Katvela,
tili FI53 5760 5120 0082 87.
Laita nimesi ja osoitteesi/sähköpostiosoitteesi Viesti-osioon.
LISÄTIETOJA: Minna-Liisa Laakso, pj.
puh. 050 4142 123, Minna Pyykkönen,
siht. puh. 040 7281 297.

MATKAT: 7, 12 JA 16 KM
LÄHTÖ:
SAUKKOVAARAN
KAKSOISLAAVULTA
LAKIVAARAN
LAAVULLA
NUOTIOKAHVILA
KOKO PERHEEN VAELLUS
PYÖRÄILYMAHDOLLISUUS
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RiStaos

JTM Urakointi
Ammattitaitoiset rakennus- ja remonttityöt
sekä maanrakennuspalvelut
Ristijärven alueella.

NUOHOUKSET
NUOHOUKSET

AUTO- ja
KONEHUOLTOPISTE
RISTIJÄRVEN APTEEKKI

050 3372 668 tai 050 3315 563

Saukontie 39
88400 Ristijärvi

jtmurakointi@ristijarvi.net
Teollisuustie 1 A, 88400 Ristijärvi

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

NuohousNuohousliike
liike
Oikarinen
Oikarinen

Ristijärvi
Asemankuja 8
Puh. 050 5880 873
Myös pienkonehuolto

p. 0400 154 522
P. 0400 154 522

RISTIJÄRVELLÄ

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

Ristijärven
Hautauspalvelu
P. 08 629 792

Saukontie 10
88400 Ristijärvi
044 2847 180

Urheilutie 34
Ristijärvi
P. 08 681 432

ristijarvenautoasennus@gmail.com

Huollot, korjaukset!

Uudessa palvelukeskuksessa on avoimet ovet
keskiviikkona
19.2.2020 klo 14-17 Palvelukeskuksessa
KALLIOMURSKEITA
toimii Attendon hoivakoti Onnentupa (entinen Willa
0-16
mm,
0-32palvelukeskuksessa
mm, 0-56 mm, on
0-100
Wanha).
Lisäksi
sotenmm
toimitettuna
tai noudettuna.
hoivakoti
Pihlaja, päiväkoti
Saukonsilmu ja
terveysasema.
Mäkäräisen
yhteismetsä

Keijo Mäkäräinen 040 547 8880
Tervetuloa tutustumaan.

Ristijärvi PAVILJONKI RANTATAPAHTUMA

la 6.8.22 klo 10-15. Iloista tekemistä. Kilpaillaan rantaonki-, naulanlyönti-,
kettingin- ja tikanheittokisat (hyvät palkinnot). Arpajaiset. Kahviosta tarjolla kahvia, pullaa ja makkaraa. Musiikilla viihdyttää Aatu & Armando.
Tervetuloa!
Puolangan Eläkeläiset

*kahviastiasto
*kahvinkeitin 10 L
*termos 10 L
*liinoja
*ruokailuastioita
*tarjoiluastioita
*lämpöallas
*hääkakkuteline

Pyhännänkylän
kyläyhdistys ry
pyhannankyla@gmail.com
040 7037854, Leila
050 3493816, Terttu

Kysy vapaita
asuntoja:

Taksi 506
Juha Mara 0400 381 981
08-681 681
Korpitaksi
Kela-taksi 0800-93399

R

Parturi-Kampaamo
YSTÄVÄNÄ -palvelu
R. Väisänen
ikäihmisille Aholantie 20
Ristijärvi-Seuran sääntömääräinen

Annikki kertoo, että yhdistykistijärven 4H-yhdistys
KEVÄTKOKOUS
pidetään
on palkattu26.5.2022
henkilö, joka
yhdessä VÄKKEÄ-hank- sessätorstaina
aloittaa
tässä
työtehtävässä.
keen kanssa
on
ideoinut
klo 18.00 Katvelassa,
Kirkkotie 5.
Ystävävierailu voi olla kestolYSTÄVÄNÄ -palvelua. Palvelun
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
		
Hallitus
1-2 tuntia kerrallaan.
Ystätarkoituksena
on järjestää
ikäih- taan
misille jutteluseuraa, pelaamista, vä voi käydä vierailulla joko
lehden lukua, kahvittelua ja muu- säännöllisesti viikoittain tai
ta mielenvirkistystä.
sopimuksen mukaan. VapaaRistijärven 4H –yhdistyk- ehtoistoimintaa tehdään toisen toiminnanjohtaja Annikki mijan taidoin ja tiedoin, se ei
Hyttinen kertoo, että tällai- korvaa ammattilaisen tekemää
selle palvelulle olisi tarvetta. työtä. YSTÄVÄNÄ -palvelu on
Tätä on jo kokeiltu Kainuussa asiakkaalle maksutonta. Hän
muuallakin ja koetaan, että se muistuttaa kuitenkin, että hoion ollut toimivaa ja tarpeellista. va- ja siivoustyö ei kuulu YSTÄVÄNÄ -palvelun piiriin.

Tulevana
kesänä
Ota meihin
perjantaisin
suljettu.
rohkeasti yhteyttä!
Avoinna ajanvarauksella.

Lisätiedot ja varaukset:
Puh. 044
306 9325
Annikki
Hyttinen
p. 044 3527 925
sähköposti: ristijarvi@4h.fi

Seuraava RiStaos, ristijärveläisen pitäjähengen äänenkannattaja, ilmestyy viikolla 30.
Aineistot on oltava sähköpostissa 17.7.2022 ristijarviseura@gmail.com.
RiStaos
Julkaisija: Ristijärvi-Seura ry
Julkaisija: Ristijärvi-seura ry
Toimituskunta:
Minna-Liisa
Laakso,
Seuraava Ristaos,
ristijärveläisen
koti-Olavi Oikarinen, Elsa Mustonen,
Pertti Raninen,
Minna PyykkönenToimituskunta:
seutuhengen äänenkannattaja,
ilmesMinna-Liisa Laakso
tyy viikolla 19.
Painos: 1000 kpl
Olavi Oikarinen
Elsa Mustonen
Pertti Raninen
Minna Pyykkönen

Aineistot oltava
sähköpostissa
Sivunvalmistus:
Puolanka-lehti,
2022.(ristijarPaino: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani 2022
viseura@gmail.com) 24.4.2020.

