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Kesällä varmistui soteuudistuk-
sen läpimeno eduskunnassa 
ja nyt väliaikainen valmistelu-

toimielin työstää uuden hyvinvoin-
tialueen hallintoa ja rakenteita. Hy-
vinvointialueen ensimmäisten alue-
vaalien vaalipäivä on sunnuntaina 
23.1.2022. Aluevaltuustot päättä-
vät muun muassa hyvinvointialue- 
ja palvelustrategiasta, palveluver-
koston periaatteista, pelastustoi-
men palvelutasosta, hyvinvointi-
alueen talousarviosta ja -suunnitel-
masta ja jäsenten valitsemisesta toi-
mielimiin. Aluevaltuuston toimikau-
si on neljä vuotta.  Aluevaltuustot 
aloittavat toimikautensa 1.3.2022. 
Näissä vaaleissa on tärkeää äänes-
tää, jotta kunnan ääni saadaan kuu-
lumaan päätöksenteossa. 

Talousarviovuosi 2022 tulee jää-
mään historiaan viimeisenä vuotena 
ennen hyvinvointialueen alkamista 
vuonna 2023. Nyt rakennetaan as-
kelmerkkejä tulevaisuuteen. Tule-
van hyvinvointialueen rahoitus siir-
tyy kunnilta valtiolle. Palveluraken-
teeseen tuskin ehditään enää teh-
dä vuoden 2022 aikana kovin mer-
kittäviä muutoksia. Uusi hyvinvoin-
tialue tulee määrittelemään palve-
lurakenteen Kainuussa. Tärkeää on, 
että palvelut säilyvät lähellä kunta-

laisia omassa kunnassa.
Vuosi 2021 ja talousarviovuosi 

2022 vaikuttavat tulevaan hyvin-
vointialueen rahoitukseen. Mitä 
enemmän kunnat käyttävät rahaa 
sotepalveluihin nyt, niin sitä parem-
min turvataan tulevan hyvinvointi-
alueen rahoituspohja. Kainuun kun-
tien maksuosuudet soten toimin-
nan rahoittamiseen ovat kasvaneet 
n. 30 me vuosina 2020-2021 ja lisä-
paineita kasvulle on edelleen vuon-
na 2022. Tätä taustaa vastaan Kai-
nuun kunnat ovat omalta osaltaan 
kantaneet vastuunsa tulevan hy-
vinvointialueen rahoituksen suh-
teen. Tuo rahoitustaso tuskin tu-
lee kovin pitkään säilymään hyvin-
vointialueella.

Hyvinvointialueen rahoituksen 
turvaamisella kuntien maksuosuuk-
sia kasvattamalla on myös kääntö-
puolensa. Kasvulla on vaikutuksia 
kuntien valtionosuuksiin alenevas-
ti vuonna 2023 ja sen jälkeen. Risti-
järven kunnan sotemenot ovat kas-
vaneet jo useana peräkkäisenä vuo-
tena. Tälle vuodelle on tulossa ar-
violta noin 700.000 euron lisälas-
ku ja ensi vuodelle vähintäänkin 
samansuuruinen lisäys. Tällä het-
kellä kunnan kaikista menoista yli 
60 % on sotemenoja. Kunta voi vai-

Kohti hyvinvointialueen alkua 2023
kuttaa omalla toiminnalla vain noin 
kolmen miljoonan euron menoihin. 
Sotemenojen kasvun suuruisia sääs-
töjä on mahdotonta löytää. Kunnan 
on hoidettava myös muut lakisää-
teiset tehtävät. 

Talouden tasapainottamistoimia 
on tehty jo vuosia. Kunnallisvero-
tulot ja valtionosuudet pienene-
vät talousarviovuotena 2022 ver-
rattuna kuluvaan vuoteen. Kun-
nan tuloveroprosentin nostolla 22 
% arvioidaan kunnallisverokerty-
män säilyvän suunnilleen kuluvan 
vuoden tasolla. Toimintoja, palve-
luita ja rakenteita joudutaan kehit-
tämään edelleen yhä pienenevään 
tulopohjaan ja asukaslukuun peila-
ten, myös hyvinvointialueen aloit-
tamisen jälkeen. Talousarviovuo-
tena varaudutaan ottamaan uutta 
syömävelkaa ja turvautumaan pa-
han päivän varalle kerättyihin sääs-
töihin. Tavoite on selvitä vuodesta 
niin, ettei kriisikuntakriteeristö kun-
nan osalta täyty.

Kuntien kesken tehtävällä yhteis-
työllä saavutetaan säästöjä. Käyn-
nissä olevan työllisyydenhoidon 
kuntakokeilun myötä palvelua to-
teutetaan Paltamon kunnan vetä-
mänä yhdessä Hyrynsalmen kun-
nan kanssa. Aluearkkitehti- ja ra-

kennuslupapalvelut ostetaan Hy-
rynsalmen kunnalta. Maaseutuhal-
linnon palvelut, lomituspalvelut ja 
kansalaisopiston toimintaa toteute-
taan yhdessä naapurikuntien kans-
sa. Kuntayhteistyölle on tilausta täl-
täkin näkökannalta.

Kuntalaisten hyvinvointi ja ter-
veys eli hyte-työ vaatii myös kun-
nalta panostusta niin ennalta eh-
käisevän päihdetyön, liikunnan kuin 
kulttuurinkin merkeissä. Monitoi-
mikeskus Virtaalan toimintoja ke-
hitetään edelleen niin, että käyt-
töaste ja palvelujen määrä lisään-
tyy. Te, arvoisat kuntalaiset, olette 
avainasemassa myös tässä kehitys-
työssä. Mitä enemmän on käyttä-
jiä, sitä enemmän kyetään myös tar-
joamaan palveluja. Tavoite on saa-
da yhä useampi kuntalainen liikku-
maan ja pitämään huolta tervey-
destään ja kunnostaan. Hyte-työ 
on ennaltaehkäisevää työtä hyvän 
terveyden edistämiseksi ja sairauk-
sien välttämiseksi.

Kuntastrategian päivittäminen 
on uudella valtuustolla käynnis-
sä ja valmistuu kesään mennessä. 
Kaavoituksessa on tuulivoiman osal-
ta aloitettu ensimmäinen tuulivoi-
mayleiskaavan laatiminen. Ilmas-
totavoitteet ja siirtyminen uusiutu-

vaan energian käyttöön näyttäyty-
vät tässä muodossa kunnassamme. 

Työllisyydenhoito siirtyy vuoden 
2023 alusta kuntien vastuulle. Maa-
talouslomitus siirtyy samaan aikaan 
Muhoksen kunnan hoidettavak-
si Kainuun osalta. Maaseutuhallin-
toa on tiivistettävä Kainuussa niin, 
että palvelu toteutetaan nykyisen 
kahden toimijan sijaan yhden toi-
mijan toimesta. Ympäristötervey-
denhuollon palvelut on niin ikään 
vuoden 2023 alusta lukien tuotet-
tava Kainuussa kuntien omalla ra-
hoituksella. 

Ristijärvi on sitkeää sorttia. Tällä 
sitkeydellä tulemme kääntämään 
taloudessa olevat haasteet voitok-
si talousarviovuotena ja suunnitte-
lukaudella. Varmaa on ainakin se, 
että vuodesta 2023 eteenpäin kun-
nan talouden hallittavuus ja ennus-
tettavuus paranevat huomattavas-
ti, kun alati kasvaneiden sotemeno-
jen maksu siirtyy valtiolle. 

Näillä sanoilla haluan kiittää Teitä 
kaikkia kuluneesta vuodesta ja toi-
votan kaikille Hyvää Joulua ja me-
nestystä tulevalle vuodelle!

Petteri Seppänen
kunnanjohtaja

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
ohjelma Ristijärvellä ma 6.12.2021

Klo 13.00 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 
kirkossa, jonka jälkeen kunniakäynti sankarihaudalla.

Itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakodilla
-Juhlapuhe, kunnanvaltuuston pj. Arto Tolonen
-Juhlakahvit

Tervetuloa!
Järj. Ristijärven seurakunta, Ristijärven kunta

Koululaisten kynttiläkulkue sankarihaudoille 
pe 3.12.2021 klo 9.30.

Kutsutaksia voi käyttää.                                               

Kunnantalolla on ahkeroitu ja 
valmisteltu ensi vuoden ta-
lousarviota, mutta myös poh-

dittu valtuutettujen kanssa valtuus-
tokauden strategisia linjauksia ja ta-
voitteita. Syksyn aikana valtuute-

tut ovat perehtyneet kunnan toi-
mintaan ja saaneet runsaasti tietoa 
kunnan toiminnasta ja toiminnan ra-
hoittamisesta. Vuoden 2022 talous-
arvioon päättäjät ovat joutuneet te-
kemään valintoja, jotka vaikuttavat 

jokaisen kuntalaisen arkeen. 
Tänä vuonna tätä kirjoitettaes-

sa Ristijärvelle on syntynyt viisi 
vauvaa, onnittelut vanhemmille! 
Kunta maksaa seuraavana vuonna 
vauvarahaa hakemuksesta päätty-
vän vuoden aikana syntyneistä lap-
sista. Myöskään alle 3-vuotiaiden 
vanhemmille kunnan maksamasta 
kotihoidon kuntalisästä ei ole luo-
vuttu. Lasten ja nuorten näkymi-
nen kylän raitilla kertoo, että Risti-
järvi on elävä ja vilkas yhteisö tule-
vinakin vuosina.

Väestöennusteen mukaan vuosi-
kymmenen lopussa suurin ikäluokka 
Ristijärven väestöstä on 70–74-vuo-
tiaat, mikäli tulevina vuosina nuoril-
le ei ole tarjota mielekästä tekemis-
tä, koulutusta ja työpaikkoja omas-
sa kunnassa. Hyvät verkkoyhteydet 
mahdollistavat etäopiskelun niin 
kuin työskentelynkin etänä. Erilai-
sissa elämäntilanteissa olevat pe-
ruskoulunsa päättävät nuoret voi-
vat valita perinteisen luokkaope-
tuksen lisäksi myös muita opinto-
polkuja, esimerkiksi oppisopimus-
koulutuksessa opiskelija opiskelee 
ammattiin työpaikalla käytännön 
töissä. Työkokeilusta yrittäjälle ei 

Loppuvuoden tuoksinassa 
aiheudu kustannuksia, mutta se voi 
parhaimmillaan innostaa työnteki-
jän opiskelemaan alalle tai innostu-
maan yrittäjyydestä. 

Työllisyys ja yrittäjyys on nostettu 
keskeiseen osaan myös valtuuston 
linjauksissa uuden kuntastrategian 
valmistelussa. Elinvoimainen kunta 
luo puitteet arvokkaaseen elämään 
ja tarjoaa tekemistä kaikille ikäluo-
kille. Elinvoiman ylläpitämiseen tar-
vitaan yhteisöllisyyttä, yhdessä te-
kemistä ja tekeviä käsiä, siihen ei 
yksin kunnan työntekijät pysty eikä 
verorahoitus riitä. Ideoita, ajatuksia 
ja unelmia toteuttamaan tarvitaan 
myös yrittäjiä ja yhdistyksiä, jotka 
ovat elintärkeä osa kunnan olemas-
saoloa ja kuntalaisten hyvinvointia.

Joulun aika on mielestäni paras-
ta aikaa vuodesta. Kotitonttuna mi-
nut tekee onnelliseksi läheisten läs-
näolo ja yhdessä tekeminen, mutta 
myös levollisuus ja kynttilän lepa-
tus. Aamuvirkkuna, kun muut vie-
lä nukkuvat, voin kaikessa rauhas-
sa nautiskella kahvikupposesta ja 
tuumailla omia mietteitä, valmis-
tella ruokia tai katsoa televisiosta 
ohjelmia, jotka ovat työkiireiden 
takia jäänyt väliin.

Kunnantalolla hiljennytään joulun 
aikaan aaton aattona, jolloin ovet 
laitetaan säppiin. Palvelemme kun-
talaisia jälleen ensimmäisenä ar-
kena vuonna 2022. Työntäyteinen 
vuosi lähenee loppuaan ja on aika 
kerätä puhtia tulevaan vuoteen. 
Sitä ennen valtuusto kokoontuu vie-
lä päättämään ensi vuoden talous-
arviosta kokouksessaan 15.12. Mo-
nitoimikeskus Virtaalassa. 

Leppoisaa joulun aikaa, lämmin 
kiitos kuluneesta vuodesta ja eloi-
saa ensi vuotta!

Maarit Ojavuo
hallintopäällikkö  

Kun talvi maan voittaa
ja puhurit soittaa
ja korvia koittaa,
niin parhain saa:
nääs joutuvi luvat
ja juhlaiset tuvat
kun kaukaiset kuvat
yön valloittaa!

(Talvilaulu 3. säkeistö, sanat Z. 
Topelius)
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Kaavoituskatsaus

Vuosittain kunta julkaisee kaa-
voituskatsauksen, jossa esi-
tellään kunnassa vireillä ole-

vat ja lähiaikoina vireille tulevat kaa-
vahankkeet. Tuoreimpaan kaavoi-
tuskatsaukseen voi tutustua kun-
nan nettisivuilla www.ristijarvi.fi > 
Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus. 

Kaavoitus on kunnan perustehtä-
viä. Kaavoituksella ohjataan maan-
käyttöä. Maanomistajilla on perus-
tuslaillinen oikeus käyttää omai-
suuttaan haluamallaan tavalla ja 
asuinpaikan saa valita itse, mut-
ta lainsäädäntö antaa näillekin jo-

Kunta kaavoittaa elinvoimaa ja tuulivoimaa 

 

Onko sinulla rantaa 
kirkonkylän lähialueella?  

Tai maata hyvällä 
näköalapaikalla?  
 

  Haluatko nostaa maasi arvoa? 

Haluatko kehittää Ristijärveä?  

Kaavoitetaan yhdessä uusia tontteja! 
Ota yhteyttä Petteri Seppänen 044 715 9300  

petteri.seppanen@ristijarvi.fi  
Ulla-Maija Oikarinen 044 710 4630 

ulla-maija.oikarinen@hyrynsalmi.fi  

Maanrakennuslain (MRL:n) 
mukaan lähes kaikki raken-
tamiseen liittyvä tarvitsee 

jonkinlaisen luvan. Luvan tarve ja lu-
patyyppi määräytyy hankkeen vaati-
vuuden ja kohteen käyttötarkoituk-
sen mukaisesti. 

Poikkeamislupa (MRL 23 luku) hae-
taan, kun hanke poikkeaa voimassa 
olevista määräyksistä. Poikkeamislu-
valla selvitetään esim. voidaanko ra-
kennuslupa myöntää, kun rakentami-
nen tapahtuu ranta-alueelle, missä 
ei ole kaavaa.

Rakennuslupa (MRL 125§) on haet-
tava, kun kysymyksessä on merkittä-
vä rakentaminen. Esim. asuinraken-
nukset, lomarakennukset, majoitus-
tilat, teollisuustilat sekä näihin liitty-
vät talousrakennukset (autotallit, va-
rastot, nukkuma-aitat jne.). Aina kun 
hanke sisältää  tulisijan (sauna, gril-
likota, kesäkeittiö jne.) se vaatii ra-
kennusluvan.

Toimenpidelupa (MRL 126§) tar-
vitaan kun kyse on vähemmän vaa-
tivasta rakentamisesta. Tällaista ra-

kentamista on esim. kevytrakentei-
set varastot ja talousrakennukset, 
katokset sekä erilaiset rakennelmat.

Ilmoitusmenettelyä (MRL 129§) 
voidaan käyttää kun rakentaminen 
on todella vähävaikutteista ja/tai 
pientä. (Esim. kevytrakenteiset va-
rastot alle 6 m2).

Tarkemmat ohjeet eri lupien tar-
peesta löytyvät Ristijärven kunnan 
rakennusjärjestyksestä sivuilta 2-5.

Aina kun suunnittelet rakentamis-
ta, tutustu kunnan rakennusjärjestyk-
seen, josta löytyvät ohjeet rakenta-
miseen. Tarvittaessa ota yhteyttä ra-
kennusvalvontaan, sieltä saat neu-
vontaa ja opastusta suunnittelemaasi 
hankkeeseen. Ristijärven kunnan ra-
kennusjärjestys löytyy kunnan koti-
sivuilta www.ristijarvi.fi -> Asuminen 
ja ympäristö -> 

Tekniset palvelut ja 
rakentaminen

Mikäli lupa on jäänyt jostakin syys-
tä hakematta sellaiseen hankkeeseen 
tai kohteeseen, joka olisi pitänyt lu-

Asiaa rakentamisesta ja rakennushankkeiden luvittamisesta 

Ristijärven kunta aloittaa 
luvattomien rakennusten 
kartoittamisen 

vittaa, voit hakea lupaa jälkikäteen 
31.1.2022 mennessä. Lupa haetaan 
sähköisesti Lupapiste-palvelussa ht-
tps://www.lupapiste.fi/

Määräaikaan haetusta luvasta kun-
ta veloittaa normaalin lupamaksun. 
Tämän jälkeen Ristijärven kunnan 
rakennusvalvonta aloittaa tehoste-
tun lupien tarkastamisen, jossa sel-
vitetään luvattomien rakennuksien 
ja hankkeiden lupien puuttuminen. 
Kunta velvoittaa asiakkaan hakemaan 
puuttuvan luvan ja veloittaa lupamak-
suna kaksinkertaisen lupamaksun.

Mikäli kehoituksesta huolimatta 
luvattomalle rakennukselle ei haeta 
lupaa, kunta ryhtyy lain sallimiin toi-
menpiteisiin (esim. luvattoman raken-
nuksen tai rakennelman purkaminen). 

Ristijärven kunta 
Rakennustarkastaja Jari Hurskai-

nen puh. 044 7104434, jari.hurskai-
nen@hyrynsalmi.fi

Palvelusihteeri Terttu Tolonen 
puh. 044 7159726, terttu.tolonen@
ristijarvi.fi

tain rajoituksia. Esimerkiksi rannoil-
le rakentamista säädellään ja tuu-
livoimaloita ei voi rakennella joka 
paikkaan. 

Tuulivoimaa Ristijärvelle 
Pikku-Paljakkaan

Kainuussa on viimeisen vuoden 
aikana tullut vireille useita uusia 
tuulivoimapuistojen kaavoitushank-
keita, joista osa sijoittuu ihan kiin-
ni Ristijärven kunnanrajaan Puolan-
gan ja Paltamon puolelle. Jo aikai-
semmin on tuulivoimayleiskaavoja 
hyväksytty Hyrynsalmen puolelle. 
Hyrynsalmella ja Suomussalmella 

on jo valmiita voimaloita. Tuulivoi-
mala-alueilla voi vierailla vapaasti. 

Yli kymmenen voimalan kokonai-
suudet vaativat merkinnän tuulivoi-
mamaakuntakaavaan, jota ollaan 
juuri uudistamassa. Kaavaluonnos 
tulee nähtäville ja kommentoitavak-
si lähiaikoina. Nähtäville tulosta tie-
dotetaan Kainarin sivuilla ja kunta-
kin kuuluttaa asiasta. 

Pikku-Paljakan tuulivoimayleis-
kaavoitus on käynnistynyt kunnan 
päätöksellä tänä syksynä. Yhdeksän 
voimalan alue sijoittuu Ristijärven 
ja Puolangan rajalle niin, että Risti-
järven puolelle tulisi kuusi voima-
laa. Ensi vuonna valmistuu osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma ja lo-
pulta kaavan arvellaan tulevan hy-
väksyttäväksi vuonna 2023. Hank-
keessa tehdään myös ympäristö-
vaikutusten arviointi eli YVA. Hank-
keesta voi antaa palautetta useas-
sa eri vaiheessa ja yleisötilaisuuk-
sia järjestetään. 

Rantatontteja 
kaavoittamaan

Tontinostajien toiveisiin ja tarpei-
siin pyritään vastaamaan monipuoli-
sella tonttitarjonnalla, mutta ranta-
tonttien kohdalla alkaa jo olla pula. 
Ristijärven ja Iijärven rantayleiskaa-
van muutos onkin tullut vireille vii-
me kesänä yksityisen maanomista-
jan aloitteesta. Samassa prosessissa 
voidaan käsitellä muidenkin maan-
omistajien mahdollisia kaavamuu-
tostoiveita. Myös ihan taajamassa-
kin on alueita, jonne rantarakennus-
paikkoja voitaisiin kaavoittaa. Kan-

nattaakin ottaa yhteyttä kuntaan ja 
katsotaan yhdessä, miten rakenta-
mismahdollisuuksia voitaisiin lisätä. 

Kaavoitukseen voi vaikuttaa
Joka tason kaavahankkeista il-

moitellaan aina kunnan nettisivuil-
la ja kunnan asukkailla, lomalaisil-

Ristijärven kunnan pitkäaikainen 
kunnansihteeri Raimo Kemp-
painen nukkui ikiuneen Kai-

nuun keskussairaalassa lokakuun kuu-
dentena päivänä 91 vuoden ikäisenä. 
Viitasaarelta lähtöisin ollut Raimo 
Kemppainen valittiin Ristijärven kun-
nan kunnansihteeriksi vuonna 1956.

Kainuun Sanomien haastatellessa 
tuolloin uutta kunnansihteeriä tämä 
toteaa: “Ensivaikutelma on hyvä. Pir-
teältä täällä näyttää. Tuntuu, että 
tulen viihtymään. Olosuhteet muis-
tuttavat hyvin paljon Pohjois-Karja-
lan olosuhteita. Kunnantoimistos-
ta puheenollen on todettava, että 
henkilökuntaa on riittävästi, joskin 
olosuhteet ovat muuten vaatimat-
tomat. Tämän vuoden alusta tänne 
on perustettu sosiaalisihteerin virka, 
joten sekin virka varmaan tulee hy-
vin hoidetuksi.”

Aiemmin Pankakoskella kunnansih-
teerin virkaa hoitaneen Raimo Kemp-
paisen ennustus viihtymisestä piti 
paikkansa paremmin kuin hyvin. Risti-
järven luonto, harrastusmahdollisuu-
det ja ihmiset lumosivat pian nuoren 

miehen, huolimatta tuloajankohdan 
40 asteen pakkasista ja ensimmäisen 
majapaikan, matkustajakoti Huminan, 
hyytävistä olosuhteista. Vakiintumi-
nen sinetöityi, kun hän löysi paikka-
kunnalta rinnalleen puolisoksi tuol-
loin sairaanhoitajana ja kunnankäti-
lönä toimineen Komulan Ruusa Kin-
nusen. Perhe kasvoi 60-luvun alussa, 
kun Tiina ja Jussi syntyivät.

Raimo Kemppaisen virkavuosien al-
kuaikoina Ristijärvi eli väkimäärältään 
kultakauttaan; vuonna 1960 kunnan 
väkiluku oli huipussaan, 3968 henkeä. 
Kunnansihteerin työpäivät venyivät 
silloin, ja myöhemminkin. Kehittä-
miskohteita riitti: Pihlajavaaralle pe-
rustettu, myöhemmin keskuskoulun 
asuntolaan siirretty kunnalliskoti, v. 
1955 valmistunut keskuskoulu sekä 
sivukylien koulut, terveyden- ja sai-
raanhoito mukaan lukien 1980-luvul-
la perustettu eläinlääkärin vastaanot-
to, sosiaalityö, lasten päivähoito, ve-
sihuolto-osuuskunta, Saukkovaaran 
matkailun nousut ja laskut, sekä yri-
tystoiminnan kehittäminen kunnassa 
muutamia mainitakseni. Nämä kaikki vaativat kunnansihteeriltä lukuisia lä-

hetystömatkoja Helsinkiin ja Ouluun, 
lukuisia kirjelmiä ja neuvotteluita.

Raimon toimiessa virassaan Risti-
järvi kuntana kehittyi voimakkaasti - 
siihen kunnansihteerilläkin oli osuu-
tensa. Raimo Kemppaisen pitkäai-
kainen työtoveri, nykyään eläkkeellä 
oleva kunnan rakennusmestari Pent-
ti Kemppainen muistelee Raimon ai-
kaansaannoksia Ristijärven kunnan 
hyväksi ihaillen ja kunnioittaen: 

“Raimolla oli periaate, että töistä 
ei lähdetä kotiin ennen kuin pöytä on 
tyhjä papereista. Siispä työt tuli teh-
tyä, mutta työpäivät saattoivat venyä 
hyvinkin pitkiksi. Hänellä oli myös joh-
tajalle tärkeä ja harvinainen ominai-
suus; hän osasi pyytää anteeksi suo-
rapuheisuuttaan tai tehtyä virhet-
tä, ja suoritti anteeksipyyntönsä jul-
kisesti. Raimo piti alaistensa puolta 
hankalissa tilanteissa, sovitteli ja oli 
valmis auttamaan tilanteessa kuin ti-
lanteessa. Kunnanviraston kahvipöy-
dässä vallitsi Raimon paikalla ollessa 
usein hilpeä tunnelma, Raimolla riit-
ti tunnelmaa keventäviä tarinoita.” 

Virkamiehet ja luottamushenkilöt 
vaihtuivat, mutta Raimo tunsi Risti-
järven kunnan ja sen asukkaat parem-
min kuin omat taskunsa. Vapaa-aika-

na Raimo Kemppainen toimi useissa 
yhdistyksissä. Erityisesti hänen sy-
däntään lähellä entisenä sotilaspoi-
kana oli sotaveteraaniyhdistys- sekä 
reserviläistoiminta, hän oli yksi Ris-
tijärven Reserviupseerien perusta-
jajäsenistä.

Työn vastapainoksi Raimo sai voi-
maa luonnosta; metsästyksestä, vael-
tamisesta, hiihtämisestä, marjastuk-
sesta ja kalastamisesta. Raimo Kemp-
paisella oli sana hallussaan paitsi ar-
moitettuna tarinankertojana, myös 
kynäilijänä, kirjuri kun oli. Hän otti 
kantaa lukuisissa yleisönosaston kir-
joituksissa ja kirjoitti kuvailevia, aina 
huumorilla höystettyjä muisteloita 
elämästään. Itselläni oli ilo olla läs-
nä monissa yhteisissä tilaisuuksissa, 
kun Raimo aloitti tarinointinsa hymyn 
karehtiessa kasvoilla: “Sieluni silmin 
minä näin…” Ja Raimo loihti nautin-
nollisen, polveilevan tarinan, joka hu-
vitti yhtä paljon kertojaa kuin pöytä-
seuruettakin.

Raimo Kemppainen jäi ansaitulle 
eläkkeelle keväällä 1992, jolloin oli 
enemmän aikaa harrastaa rakkaita 
harrastuksia; talvisin ikuista intohi-
moa, eli hiihtämistä Saukkovaaral-
la ja talviverkkokalastusta Väisäsen 
Teuvon kanssa kotijärvellä, keväisin 

”Vanha” tulossa hangilta hiihtämästä pääsiäisenä 1988. (Kuva ja Raimon 
oma teksti kotialbumista)

la ja kaikilla, joita asiat koskettavat 
on mahdollista vaikuttaa kaavoi-
tukseen. Kannattaa seurata hank-
keiden etenemistä ja olla aktiivinen. 

Lukekaa kaavoituskatsaus, niin 
tiedätte, mitä Ristijärvellä kaavoi-
tuksessa tapahtuu. 

Muistoissamme - Raimo Kemppainen
2.6.1930 - 6.10.2021

ja kesäisin ahkerointia piha- ja puu-
tarhatöissä Ruusan kanssa kotona 
Karirannassa, syksyisin mahtavien 
marja- ja sienisaaliiden keräämistä. 

Raimo oli kulttuurin suurkulutta-
ja. Hän oli Ruusan kanssa vakiovie-
ras kaikissa Ristijärven tapahtumis-
sa sekä harrasti teattereissa ja kon-
serteissa käymistä Helsinkiä myöten. 
Myös matkailu kotimaassa ja ulko-
mailla kuului Raimon ja Ruusan elä-
kepäiviin, sekä tottakai puuhailu las-
tenlasten kanssa.

Kainuun Sanomien haastattelussa 
31.12.1986 kerrotaan näin:

“Kunnansihteeri Raimo Kemppai-
nen Ristijärveltä katsoo, että maail-
ma menee aina eteenpäin, Kainuus-
sa hiljaisempaa tahtia kuin muualla.

Kovin kiihkeään rytmiin hän ei edes 
kaipaa. Hän korostaa vaatimatto-
muutta ja säästäväisyyttä elämän ar-
voina.” Kaipaamaansa rauhaa Raimo 
sai monissa kirjoituksissaan ylistämis-
tä kotimaisemista; Iijärven kalavesil-
tä, Saukkovaaran lumisten tykkyjen 
ja marjamaiden sylistä, rakkaasta Ka-
rirannasta maailman muuttuessa ja 
mennessä eteenpäin. Voimat ehtyi-
vät pikkuhiljaa, arvot säilyivät - oh-
jeeksi meille jälkipolville.

Minna Pyykkönen

Raimo Kemppainen viimeisenä työpäivänään v 1992 kunnanvirastossa työpöytänsä ääressä. (kuva Pentti Kemp-
painen)

Kirjasto ja Kyläkaivo avoinna 27.-30.12.2021
ma-ti klo 12-17, ke 9-15, to 12-15

 Omatoimikirjasto avoinna ma-su klo 9-20

Marraskuussa Kyläkaivol-
la on esillä jokikyläläisen 
Eila Oikarisen viime vuo-

sina syntynyttä taidetta.  Maise-
mamaalausten lisäksi ikinuoren 
taiteilijamme näyttelyssä on mu-
kana kedon kukkasia ja asetelma. 
Kubistista kokeilua edustaa Picas-
so kävi kylässä.

Kirjaston näyttely koostuu Erk-
ki Kinnusen Matkan varrelta -valo-
kuvista. Erkin kuvausharrastus alkoi 
1970-luvulla Anttilan postimyynnis-
tä hankitulla kameralla.  Seesteis-
ten maisemien ääressä on hyvä vii-
vähtää kirjastokäynnin yhteydessä.

Lokakuussa kirjastossa aloitti 
työssäoppijana Elina Leimu. Kirjal-
lisuutta Joensuun yliopistossa pää-
aineenaan opiskellut Elina osallis-
tuu lähikuukausina monipuolises-
ti kirjaston töihin. Tähän mennes-
sä hän on muun ohessa suunnitel-
lut ja toteuttanut satutuokion päi-
väkodin viskareille ja koulun pik-

Kirjaston ja kulttuuri-
toimen tapahtumia

kuoppilaille. Kirjavinkkausta on jat-
kossa tulossa myös yläkoululaisille. 
Aikuisten lukupiirissä kehkeytyi aja-
tus satutuokiosta aikuisille. Sitä en-
nen saamme 17.11. virtuaalivieraak-
si Rakel Liehun, joka viime vuonna 
ilmestyneessä teoksessaan Valaan-
luiset koskettimet kertoo välähdyk-
siä lapsuudestaan maaseutupappi-
lassa Ristijärvellä 1940-luvulla. 

Marraskuun loppuun saakka Ky-
läkaivolla päivystää maanantaisin 
klo 12–16 ja keskiviikkoisin klo 10–
14 tietoteknisissä pulmissa autta-
va Janne Kela. Apu on maksutonta. 

Joulukuussa kirjastossa järjeste-
tään omatoimikirjastokysely, jolla 
kartoitamme tämän palvelutavan 
toimivuutta ja kehittämistarpeita. 
Kyselyyn voi vastata sekä kirjastos-
sa että netitse.

Hyvän loppuvuoden toivotuksin 
Maritta, Maire ja Elina

Tervetuloa mukaan Kajaanin 
ammattikorkeakoulun vetä-
mään ESR-hankkeeseen ”Kai-

nuulaisten yritysten työhyvinvoin-
nin edistäminen” - KYTE. Hankkeen 
kumppaneina ovat Kuhmon, Palta-
mon ja Ristijärven kunnat. 

Hankkeen tavoitteena on yrittä-
jien ja yritysten työntekijöiden ko-
konaisvaltainen työhyvinvoinnin 
parantaminen. Hankkeella vasta-
taan mikro- ja pk-yrityksistä nou-
sevaan tarpeeseen kokonaisvaltai-
sessa hyvinvoinnissa sekä liiketoi-
minta- ja johtamistaidoissa. Muu-
toskyvykkyyden edistämisellä edes-
autetaan yrittäjien psyykkistä, sosi-

aalista, fyysistä ja ammatillista hy-
vinvointia.

Hankkeen tarjoamat valmennuk-
set liiketoimintaosaamisen kehittä-
miseen antavat yrityksille mahdol-
lisuuden parantaa toimintaedelly-
tyksiään ja sitä kautta kannatta-
vuuttaan sekä yrittäjän hyvinvoin-
tia. Niille yrittäjille, joilla on yrityk-
sessään työntekijöitä, hanke tar-
joaa mahdollisuuden kehittää joh-
tamisosaamista muuttuvassa liike-
toimintaympäristössä.

KYTE-hankkeen tavoitteina ovat:
1. Yrittäjien työhyvinvoinnin pa-

rantaminen, työssä jaksaminen val-
mentavalla ja sparraavalla otteella

2. Tuoda uusia välineitä ja osaa-
mista liiketoimintaan ja johtami-
seen muuttuvassa työympäristös-
sä toimimiseksi 

3. Työntekijöiden kokonaisval-
taisen hyvinvoinnin parantaminen

Hankkeessa toteutetaan en-
sin työhyvinvoinnin ja osaamisen 
kartoitus keskittyen terveyteen ja 
toimintakykyyn, elämän tasapai-
noon ja työn rajaamiseen, sosiaa-
lisiin verkostoihin, arvoihin ja asen-
teisiin sekä osaamiseen. Yritykset 
kartoittavat asiantuntijan ohjauk-
sessa omat henkilö-/yrityskohtai-
set hyvinvointiin, liiketoiminta- ja 
yrittäjyysosaamiseen liittyvät tar-

peensa. Kartoituksessa käytetään 
Lapin yliopiston kehittämää työn 
laatu (QWL) -mittausta, jossa huo-
mioidaan työhyvinvointia tukevat 
ja motivoivat tekijät sekä kuormi-
tustekijät. Kartoitus toteutetaan 
ulkoisen konsultointifirman teke-
mänä ja se on osallistujille ilmainen. 

Kartoituksen jälkeen toteutetaan 
yrittäjien valmennusryhmiä hank-
keen kunnissa Kuhmossa, Palta-
mossa ja Ristijärvellä. Valmennuk-
set suunnitellaan siten, että niihin 
osallistuvien on mahdollista vali-
ta valmennuksia joustavasti oman 
osaamistarpeen ja aikataulujen 
mukaisesti. 

Seuraa hankkeen ilmoittelua ja 
tule mukaan hakemaan uusia eväi-
tä yrityksesi menestykseen!

Lisätietoa hankkeesta: projekti-
päällikkö Anu Piirainen, anu.piirai-
nen@kamk.fi

KYTE - Kainuulaisten yritysten työhyvinvoinnin edistäminen
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Takana satojatuhansia kilomet-
rejä ajettuja työmatkoja. Taka-
na 43 vuotta Ristijärven kun-

nassa tehtyä työtä. Takana niin pal-
jon elettyjä muistoja. On ollut mo-
nenlaisia työvuosia, toiset raskaam-
pia, toiset tasaisempia…aina olosuh-
teista ja tilanteista riippuen. Työni on 
ollut kuitenkin aina rakasta ja miele-
kästä. Olen saanut olla töissä päivä-
hoidon- ja koulun puolella. Minulla 
on ollut työvuosieni aikana lukuisia 
esimiehiä ja työkavereita, perheitä 
sekä lapsia, joita olemme yhdessä hoi-
taneet, kasvattaneet ja opettaneet. 
Opiskelijat ja harjoittelijat ovat tuo-
neet oman, innostavan lisän työyh-
teisöihin. Yhteistyökumppaneita on 
ollut vuosien varrella paljon. Yhdes-
sä olemme kollegojen kanssa vuoro-
vaikuttaneet ja kehittäneet Kainuun 
päivähoitoa mm. erilaisten kokous-
ten, hankkeiden ym. muodossa. Kii-
tän kaikkia!

Totesin koululla, että on ihanaa 
jäädä eläkkeelle iloisin mielin. Se on 
merkki siitä, että olen saanut toimia 
omalla kutsumusalallani. Nämä työ-
vuodet ovat kuluneet ja vilistäneet 
nopeasti. Vastahan aloitin työni Kai-
nuun Vastaanottokodilla Pelastakaa 
Lapset ry:llä. Siitäkin on jo 45 vuotta. 
Siellä, ensimmäisessä työpaikassani, 
koin joskus yökkönä ollessani valtavan 
elämyksen. Kaikki ne pienet, ihanat ih-
miset olivat minun vastuullani. Vaikka 
olin nuori, niin minuun luotettiin. Koin 
hellyyden ja suojelunhalun hyvin voi-
makkaana. Siispä suuntauduin opiske-
lemaan alalle. Lastentarhanopettajak-
si kouluttautuessani meillä oli teorian 
lisäksi paljon käytännön työharjoitte-
lua. Opiskelukavereistakin tuli lähei-
siä. Olemme kokoontuneet myöhem-
minkin. Yhteinen iso saavutuksemme 
oli matka Italian Garda-järvelle. Kerä-
simme varat matkaa varten pitämäl-
lä mm. lastenjuhlia. Suunnittelimme 
ja toteutimme ohjelmaa erilaisiin ti-
laisuuksiin. Sahailimme illat puisia 

Kohti uutta - ja vähän menneitäkin muistellen…
palapelejä, koska ne olivat silloin hy-
vin suosittuja myyjäistuotteita. Niin 
pääsimme näkemään Dolomiitit, Ve-
netsian, Milanon. Koimme kulttuuri-
shokin tutustuessamme Italian päi-
vähoitoon. Meillähän oli aina opis-
keluaikana tähdennetty kaiken hal-
lintaa. Meidän oli mietittävä tavoit-
teita jopa erilaisiin siirtymätilantei-
siin. Pitämämme opetustuokiot ar-
vosteltiin hyvin tarkasti. Pelotti, että 
entä jos joku lapsista tekeekin asiat 
toisin kuin itse olin suunnitellut. Vie-
raillessamme esim. Milanon päiväko-
deissa, saimme todeta, että tyyli oli 
hyvin erilainen. Lapset olivat äänek-
käitä, iloisia, vilkkaita ja he puhuivat 
myös käsillään elehtien. Lapset vael-
telivat toimintapisteiltä toisille val-
loittaen koko talon. He ottivat tilat 
haltuunsa. Myöhemmin myös tääl-
lä Suomessa havahduttiin joiltakin 
osin muutoksiin. Itsekin sain osallis-
tua Kunnallisopistolla pidettyyn täy-
dennyskoulutusviikkoon "Voisiko päi-
vähoidossa olla jotain toisin?”. Var-
maan minäkin olen pyrkinyt aina kuu-
liaisesti noudattamaan kaikkia lakeja, 
asetuksia ja säädöksiä. Myöhempinä 
työvuosinani, kokemuksen jo kartut-
tua, uskalsin toimia myös välillä toi-
sin. Olen uskaltanut käyttää jo omaa 
järkeä mikäli kysymys on ollut pel-
kistä suosituksista eikä lakipykälistä.

Tulin aluksi v. 1979 Ristijärvelle so-
siaalitarkkaaja-perhepäivähoidonoh-
jaajan työhön. Sitten pääsin päiväko-
dinjohtajan paikalle. Päiväkoti oli pe-
rustettu v. 1977, kunnallinen perhe-
päivähoito jo aiemmin. Pidin aina tär-
keänä, että kunnassamme on päivä-
hoitojärjestelmä, johon kuuluvat per-
hepäivähoito ja päiväkotihoito mo-
lemmat. Arvostan suuresti perhe-
päivähoitajia, samoin kaikkia päivä-
kodin ja koulun työntekijöitä. Olen 
kiitollinen, että perhepäivähoito sai 
toimia kunnassamme niin kauan kuin 
se oli mahdollista. Pätevöidyin työn 
ohessa esikoulunopettajaksi. Perus-

timme esikoulun myös kirkonkylälle 
1995 ja minä pääsin sinne opettajak-
si. Työskentelin samanaikaisesti kou-
lulla ja päiväkodilla. En ole kerennyt 
kyllästyä työhöni koska työnkuvaani 
on tullut useammastikin muutoksia. 
Perhepäivähoidonohjaajan tehtävät 
lisättiin minulle v. 1996 ja näinollen 
sain huolehtia varhaiskasvatusvas-
taavana kotihoidontukiasioista, per-
hepäivähoidosta ja päiväkodista. Ol-
tuani 12 vuotta esikoulunopettajana 
edellisten töiden lisäksi, siirryin koko-
naan tekemään töitä vain päivähoito-
puolella. Kunnes…syksyllä 2016 huo-
masin olevani kokonaan perusope-
tuksen puolella esikoulunopettajana. 
Olen ollut valtavan innoissani päästyä-
ni ”eskariopeksi” ja saadessani opet-
taa ja seurata samoja lapsia, joita olin 
jo päiväkodin puolella hoitanut. Myös 
useiden lasten vanhempia olin saanut 
hoitaa aikoinani. Koin tämän suurena 
rikkautena työssäni. Tästä työstä jään 
nyt siis eläkkeelle.

Olen saanut elää työvuosinani mo-
nia muutoksen aikoja, niin hallinnon 
kuin kenttätyönkin puitteissa. Aivan 
konkreettisesti olen saanut kokea 
kuinka kunnassa siirryimme kuivamus-
tekynäajasta tietokoneaikaan. Peru-
nat hankittiin suoraan talosta päivä-
kodin keittiölle. Poimittiin marjoja ja 
retkeiltiin paljon (henkilökunnan omil-
la autoilla, koska se oli vielä sallittua), 
käytiin uimassa jne. Jotkut muutok-
sista ovat kyllä olleet tarpeellisia. On 
myös huomattu, että hyviä ja toimi-
via asioita ei ole syytä muuttaa. Suo-
men, Kainuun, Ristijärven päivähoito 
ja perusopetus ovat turvallisella ja va-
kaalla pohjalla.

Vaikka maailma muuttuu kiivaal-
la tahdilla (koko ajan kehitellään jo-
tain uutta), niin pienen lapsen tar-
peet ovat yhä samat kuin ne olivat 
45 vuotta sitten ja kuin ne ovat ol-
leet aina : rakkaus, syli, turvallisuus, 
perustarpeiden tyydyttäminen ja ai-
kuisen läsnäolo! Myöskin nuoret tar-

vitsevat aikuisten läsnäoloa, unta riit-
tävästi, liikuntaa, terveellistä ruokaa 
ja kavereita. Meillä Ristijärvellä ovat 
ihanat ja vastuuntuntoiset nuoret, 
kunhan vain muistamme kulkea hei-
dän rinnallaan. Koulussa kannattaa 
ahkeroida. Opettajina olemme valin-
neet ammatin juuri siksi, että pidäm-
me lapsia ja nuoria todella tärkeinä. 
Näemme opetustehtävässämme suu-
ren, arvokkaan yhteiskunnallisenkin 
merkityksen. Ei kannata mennä siel-
tä mistä aita on matalin, on otettava 
vastaan haasteita. Opettajina emme 
vaadi nuoria opiskelemaan sen vuok-

si, että haluaisimme kiusata heitä...
vaan…niin mielellämme näkisimme 
jokaisen nuoren tulevaisuudessa sel-
laisessa ammatissa, että hän voi olla 
tyytyväinen ja onnellinen ihminen.

Yksin en ole saanut mitään suurta 
aikaan. Yhdessä olemme työkaverei-
den kanssa luotsanneet päivähoitoa 
ja koulua eteenpäin. Kiitollisin, vaik-
kakin haikein mielin, olen jättämäs-
sä työelämän. Samalla olen kuiten-
kin odottavana ja uteliaana…. jotain 
uutta on alkamassa.

Kiittäen Kerttu Härkönen

Koululla on kuluneena syksynä pitkän tauon jälkeen käynyt vierailijoita. Tanssinopettajat Minna Palokangas ja 
Arto Petjala Kajaani Dancesta ovat opettaneet oppilaille tanssia, kuvassa kolmas- ja neljäsluokkalaiset opette-
levat vaihtoaskelta. Marraskuussa saimme nauttia Suomen tunnetuimman nykykansanmusiikkiyhtyeen Värtti-
nän konsertista.

Koululla tapahtunutta

VERSO-ohjelma tuo varhais-
kasvatus- ja opetusalan am-
mattilaisille sekä lapsille, op-

pilaille ja opiskelijoille restoratiivi-
sia kohtaamisen menetelmiä arjen 
toimintaan. Restoratiivinen lähetys-
mistapa vahvistaa sovittelevaa toi-
mintakulttuuria ja  tarjoaa vaihtoeh-
toisen menetelmän ratkaista lasten 

ja oppilaiden keskinäisiä sekä opet-
tajien ja oppilaiden välisiä ristiriito-
ja arjen toiminnassa.

Sovittelu on selkeä toimintamal-
li, jonka avulla sovittelijoiksi koulu-
tetut koulun henkilökunnan jäsenet 
ja oppilaat auttavat osapuolia itse 
löytämään ratkaisun ristiriitaansa. 
Osapuolet saavat kertoa oman nä-

kemyksensä tapahtuneesta, kuva-
ta tuntemuksiaan ja pohtia eri rat-
kaisuvaihtoehtoja. Mallia noudatta-
malla edetään sopimukseen, jonka 
toteutumista seurataan. Sovittelulla 
puututaan mieltä pahoittavaan toi-
mintaan mahdollisimman varhain.

Verson pelisäännöt • Puolueetto-
muus • Vaitiolo • Etsitään ratkaisuja 
• Ei rangaistuksia • Vapaaehtoisuus

Ristijärven keskuskoululta kou-
lutettiin yli 20 vertaissovittelijaa ja 
kolme henkilökunnan jäsentä ver-
so-sovittelijoiksi ja verso-aikuisik-
si. Olemme nyt vähän toista viik-
koa sovitelleet ja oppilaat ovat in-
nostuneita ja lähtevät mielellään 
vertaissoviteluun. 

VERSO-ohjelma koululle ja päiväkodille

Päiväkoti Saukonsilmuun saimme eräänä syksyisenä aamupäivänä värikkäitä vieraita. Venni, Vilppu sekä Her-
ra Harmi kävivät kertomassa lapsille uudenlaisesta tavasta suhtautua ristiriitoihin ja erimielisyyksiin. Uusi tapa 
on sovittelu ja sen nimi on Miniverso. 
Venni, Vilppu ja Harmi toivat mukanaan Saukonsilmuun välineistöä, jota käytetään sovittelemista harjoitelles-
sa ja ihan oikeissa sovittelutilanteissa. 
Myös päiväkodin henkilökunta on saanut koulutusta Miniversosovittelusta. 
Sekä lapset että henkilökunta ovat iloisia Vennin, Vilpun ja Herra Harmin vierailusta ja innokkaasti harjoittele-
vat uutta tapaa sovitella erimielisyyksiä. 

Kirkkovene Helemi on nyt katoksen 
alla suojassa sateilta ja paisteilta 
Katvelan pihassa. Ensi kesänä ka-
tos viimeistellään ja Helemi terva-
taan. Katoksen rakennustalkoissa 
ovat ahkeroineet Ristijärvi-Seuran 
ja reserviläisten väkeä.

Riitta Trumf 
eläkkeelle 

Juhannusviikolla vietettiin pie-
nimuotoista juhlaa Esalan ryh-
mäkodissa. Riitta Trumf jäi kesä-

kuun lopussa eläkkeelle työskennel-
tyään lähes 23 vuotta ohjaajana Esa-
lan ryhmäkodissa ja kymmenisen 
vuotta Toimintakeskus Unikossa.

Ristijärven keskuskoulun kotitalousopettaja Suvi Heikkinen otti vastaan 
MTK Ylä-Kainuun lahjoittaman suomalaisen ruokakassin. Tuottajajärjes-
tön kampanjaterveiset toi Ville Kemppainen.

Helemi pääsi 
katon alle Moni muistaa Laahtasen Kur-

kisen Erkistä ja kalastuslupa-
myynnistä. Enää Laahtaselle 

ei istuteta pyyntikokoista kalaa, mutta 
luontaisten lajien, mm. siian poikasis-
tutuksia tehdään edelleen, ja lomaky-
lässäkin on uusi yrittäjä.

Mutta Laahtanen on myös erämaa-
mainen, rauhaisan tunnelmallinen ret-
keily- ja patikointipaikka, johon pääsee 
helposti Sotkamontieltä poikkeamalla. 
Laahtasjärven ympärillä retkeilyreitte-
jä on seitsemän kilometrin verran, ja 
maasto on helppokulkuista; siksi se so-
piikin hyvin monen ikäisten luonnossa 
viihtyjien kohteeksi. Reitti kiertää koko 
Laahtasen järven, mutta matkaa voi ly-
hentää ylittämällä järven sen keskivai-
heilla olevia siltoja pitkin ja kiertämäl-
lä vain järven pohjois- tai eteläosan. 

Somessa on yllättävän paljon tari-
noita ja kuvakertomuksia Laahtaseen 
ihastuneista retkeilijöistä, joista moni 
on lähtenyt matkaan perheensä ja 
lemmikkiensä kanssa. Osa reitistä tai-
valletaan pitkospuita pitkin kauniissa 
suomaisemissa. Valitettavasti aika on 

Laahtasen pitkospuita kunnostetaan yhteisvoimin
tehnyt tehtävänsä, ja paikka paikoin, 
etenkin keväisin, patikoija on saatta-
nut joutua heittämään tahtomattaan 
talviturkkinsa pitkosten pettäessä alta. 

Pyhäntäläiset Laahtasretkeilijät huo-
lestuivat pitkospuiden kehnosta kun-
nosta. Kun samaan aikaan Metsähalli-
tus ilmoitti luopuvansa retkeilyreittien 
ylläpidosta sekä keräävänsä lahonneet 
pitkospuut pois, Pyhännänkylän kylä-
yhdistys päätti kunnostaa pitkospuut. 
Pohdimme tilannetta parissa palave-
rissa, ja hankesuunnitelma sekä käy-
tännön toteutustapa syntyivät sutjak-
kaasti. Pitkospuiden materiaaliksi par-
haiten käyvää järeää lehtikuusta löytyi 
Ristijärveltä, tukkien kenttäsahaus teh-
dään keväällä Laahtaskankaalla. Leh-
tikuusi on luontoystävällinen materi-
aali: se on kestävää ilman kemiallis-
ta suojausta. Samalla myös pari reitin 
varrella olevaa tulipaikkaa kunnoste-
taan. Tosin polttopuuhuoltoa ei tois-
taiseksi järjestetä. 

Haimme myös avustusta hankkee-
seen Elävä Kainuu Leader ry:ltä, joka 
suureksi riemuksemme myönsi rahoi-

tusta. Kiitos ja kumarrus kyseisen toi-
mijan hallitukselle! Vaan eivät ne pit-
kokset ihan itsestään sinne reitille il-
maannu: tarvitaan innokkaita talkoo-
laisia ja auttavia käsiä. 

Tämä kirjoitus on samalla myös kut-
su kaikille mukavaan talkoohommaan, 
mukavassa seurassa. Ilmoittelemme 
hyvissä ajoin talkooajankohdista mm. 
Facebookin Ristijärvi-ryhmässä. Hank-
keen sivujuonteena haluamme tehdä 
Laahtasesta nykyistä tunnetumman ja 
suositumman retkeilykohteen. Joten 
kerrottehan Laahtasesta ja kunnostus-
hankkeesta eteenpäin. Tehdään yhteis-
tä hyvää yhteisvoimin! Laahtasen luon-
nosta pääsee nauttimaan myös talvi-
saikaan, ennen kevään pitkostalkoita: 
Laahtasen leirintä- ja lomakylän yrit-
täjä pitää joka talvi yllä noin 4,5 km:n 
mittaista perinteisen tyylin hiihtola-
tua, joka kiertelee järven rantamilla 
ja osittain jäällä.

Hankkeesta voi mielellään kysel-
lä lisää Pyhännänkylän kyläyhdistyk-
sen Leilalta 040 703 7854 ja Juhalta 
040 822 8369.

Lahjoitus koululle

Anna Kemppainen ja Riitta Trumf 
muistivat toisiaan lahjoin.

RISTIJÄRVEN IKÄIHMISTEN NEUVONTA-
PISTEEN AUKIOLOAJAT SYKSY 2021

Ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitettu maksuton ikäih-
misten neuvontapiste. Kainuun soten ikäihmisten palveluiden 
asiakasohjaaja kertoo yleisimmistä ikäihmisten palveluista ja hä-
neltä voit kysyä asioista, jotka askarruttavat kotona asumisessa 
ja arjessa selviytymisessä. Neuvontapisteestä ei kuitenkaan voi 
tiedustella lääkäriaikoja eikä laboratorion tutkimusten tuloksia.

Asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta Yhteispal-
velupiste Kyläkaivossa, Aholantie 25, torstaisin 9.9., 23.9., 7.10., 
21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12. ja 30.12. klo 10.00–11.00.

 
Asiakasohjaajan puhelinnumero on 08 615 69728 ma–to klo 

9.00–15.00 ja pe 9.00–14.00. ja sähköposti: palveluohjaus.van-
huspalvelut@kainuu.fi
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Koko 100x50  
Yhdistyshinta 40€ 

 

 

 

Kainuun Vihreät on asettanut Ristijärvellä tähän 
mennessä kaksi vahvaa ehdokasta:  

Ulla-Maija Oikarinen ja Pertti Raninen. 

Huomenna Ristijärvi on vihreä! 
www.vihrearistijarvi.fi 

 

 ALUEVAALIT 
23.1.2022 

Ristijärven kunnantalo on suljettu to 23.12. - pe 31.12.2021.
Päivystykset kunnantalon ollessa suljettuna:
Lomatoimisto, puh. 044 7159 316, 044 7159 358
Kiinteistöpäivystys arkisin, puh. 044 715 9337
Kiinteistöpäivystys iltaisin ja viikonloppuisin puh. 040 582 0958
Kirjasto ja Kyläkaivo ovat avoinna ma 27.12. klo 12–19, ti 12-17, ke 9-15, to 12-15, pe 31.12. klo 12–15. 
Omatoimikirjasto on avoinna päivittäin klo 9-20.

Ristijärven kunnanhallitus

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

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

Pyhännänkylän
Hirvikeitto Kylätalolla
la 4.12.2021 klo 13 - 16

Kutsumme metsästäjät,
maanvuokraajat, kyläläiset ja
kesäasukkaat keitolle
Järj. Metsästysseura ja  
 Kyläyhdistys

Kauneimmat
Joululaulut

 su 5.12. klo 15
Kylätalolla

Sotkamontie 77B
Tervetuloa kaikki!

 

Ristijärveläiset
Keskustan ehdokkaat
aluevaaleissa

Salla
Heikkinen

Hyvinvointia kaikille
kainuulaisille
tasavertaisesti!

Paavo
Oikarinen
 

Arto J.
Tolonen
 

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

Joulun ajan
aikataulu
su-ma       suljettu
ti     7.12.  9:00 - 15:00, videovesijumppa klo 13-14
ke   8.12.  suljettu
to    9.12. 14:30 - 18:30
pe 10.12. 15:00 - 20:00
la   11.12. 10:00 - 15:00, uimakoulut klo 10-13
su              suljettu
ma 13.12. 14:30 - 18:30
ti    14.12. 9:00 - 14:00, videovesijumppa klo 13-14
ke  15.12. suljettu
to   16.12. 14:30 - 18:30
pe  17.12. 15:00 - 20:00
la    18.12. 10:00 - 15:00, uimakoulut klo 10-13
su suljettu
ma 20.12. 14:30 - 18:30
ti    21.12.   9:00 - 14:00, videovesijumppa klo 13-14
ke  22.12.   suljettu
to   23.12.  14:30 - 18:30
pe-su suljettu Hyvää Joulua!
ma 27.12.  14:30 - 18:30
ti     28.12.  9:00 - 14:00, videovesijumppa klo 13-14
ke  29.12.  suljettu
to   30.12. 14:30 - 18:30
pe  31.12. 15:00 - 20:00
la-su suljettu Hyvää Uutta Vuotta!
ma 3.1.     14:30 - 18:30
ti   4.1.       9:00 - 14:00, videovesijumppa klo 13-14
ke 5.1.       suljettu
to  6.1.       suljettu
pe  7.1.     15:00 - 20:00
la    8.1.    10:00 - 15:00, uimakoulut klo 10-13
su suljettu
ma siirrymme normaaleihin aukioloihin, kansalais-
opiston ryhmät alkavat  Koulutie 4, Ristijärvi

p. 044 257 1857
virtaala@virtaala.fi

MONITOIMIKESKUS
VIRTAALA

Videovesijumppaa pyydettäessä!
Tervetuloa käymään!

+ kansalaisopiston ryhmät tiistaina

+ kansalaisopiston ryhmät tiistaina

Talvi on tullut jälleen

LÄMPIMIÄ SM2020 KISANEULEITA

on vielä saatavilla

KYSY LISÄÄ: 040 7037854 TAI SAUKONHIIHTO@GMAIL.COM
NEULEITA VOIT OSTAA MYÖS VIRTAALASTA

Lahjavihje!

 
OHJATTU KUNTOSALI 60+
ma 6.9.2021 alkaen klo 11:30 - 12:30

 
Ohjattuun ryhmään voivat osallistua sekä aloittelijat että
enemmän harrastaneet. 
Harjoitamme monipuolisesti kaikkia lihasryhmiä.

 

 Monitoimikeskus Virtaala Koulutie 4, Ristijärvi  044 2571857

Ohjaajana toimii Elisa Pääkkönen 
044 7159310, elisa.paakkonen@ristijarvi.fi

Kuntosalimaksun (3,50€ ja 5,50€) lisäksi ohjausmaksu on 3€/kerta

Kainuun perussuomalaisten 
ry:n piirihallitus on valinnut 
ja julkaissut 60 ensimmäis-

tä aluevaaliehdokasta. Puolue on 
saamassa täyden listan ehdokkaita.

KAJAANI
Karjalainen Tuukka, Manninen 

Anssi, Kilpeläinen Pasi, Arffman 
Pasi, Arffman Valtteri, Aavakare 
Eila, Alanne Olga, Hakkarainen Eija, 
Härkönen Kimmo, Heikkinen Jari, 
Heikkinen Tea, Ikäheimo Tommi, 
Kinnunen Mika, Korhonen Nea, Kos-
kelo Sakari, Ohtonen Reetta, Par-
tanen Minna, Suutari Janne, Rae-
salmi Toni, Tervonen Jouni, Leso-
nen Jyrki, Väisänen Harri, Haataja 
Tomi, Laatikainen Jarmo, Kääminen 
Teppo, Raatikainen Mika, Romppai-
nen Mikko, Pyykkönen Jukka, Kip-
pola Kristiina, Valtanen Tomi, Ti-
hinen Ari, Ojavuo Valeri, Ritvanen 
Veli, Sankala Marko, Niva Teemu, 
Mikkonen Jarno, Kaikkonen Arto, 

Suokko Jukka

SOTKAMO
Heikkinen Jouni, Karppanen Ari, 

Korhonen Ari, Korhonen Hannu, 
Mustonen Marko

KUHMO
Lipsonen Tapio, Tuomela Mari-

ka, Satu Heikkinen, Kari Juntunen

PALTAMO/RISTIJÄRVI
Kärkkäinen Saila, Suutari Mikko, 

Sotala Anssi, Viitanen Jani

HYRYNSALMI
Moilanen Heimo, Kyllönen Esko

PUOLANKA
Haapala Toni, Jaana Kemppainen, 

Esko Rautiainen

SUOMUSSALMI
Pulliainen Mikko, Pihlajamaa 

Sami, Matero Petteri, Holappa Keijo

Perussuomalaisten 
aluevaaliehdokkaat

FIS-HÄRKÖSTEN HIIHDOT 
18.-19.12.2021 Saukkovaaralla

KAIKEN KANSAN ILTAHIIHTOCUP:
4.1.-22 Saukkovaara. Perinteinen hiihtotapa
18.1.-22 Saukkovaara. Vapaa hiihtotapa
1.2.-22 Hyrynsalmi. Perinteinen hiihtotapa
22.2.-22 Suomussalmi. Perinteinen hiihtotapa
22.3.-22 Puolanka. Vapaa hiihtotapa
Lisäksi SM-talkoolaisten ruokailu 17.12.-21 Virtaalassa klo 16.-19.00.

Eläkeliiton 
Ristijärven 
yhdistyksen 
puheenjohtaja 
ja hallitus 2022

Ristijärven yhdistys valitsi syys-
kokouksessaan puheenjohta-
jakseen nykyisen puheenjoh-

tajan Hannu Liljebladin.
Muut hallituksen jäsenet ovat: 

Kurkinen Saimi, Kemppainen Jou-
ni, Leinonen Riitta, Kukkonen Tert-
tu, Möttönen Arto, Palviainen Lee-
na-Maija, Kemppainen Irja.

KAIKILLE AVOIN KINKKUBINGO 
KESKIVIIKKONA 15.12. KLO 11.30 
KYLÄTALO PYRYLÄSSÄ

Järjestää Eläkeliiton Ristijärven yhdistys ry

Haluatko tukea ristijärveläi-
siä lapsiperheitä tai yksinäis-
tä vanhusta joulun aikaan? 

Voit ostaa haluamasi hintaisen 
lahjakortin paikallisesta kaupasta 
ja toimittaa sen seurakunnan dia-
konille. Kortit toimitetaan seura-
kunnasta edelleen koteihin. 

Kortteja otetaan vastaan 15.12. 
saakka: diakoni Marikka Luukkonen 
(044 362 0023) tai kirkkoherranvi-
rasto ma klo 9 -12 (08 617 2361).

keskustelun omista toiveistasi.
kaksi ohjattua kertaa haluamiisi lajeihin sekä henkilökohtaisen
kunto-ohjelman Hinta 50,00€
Myöhemmin voit ostaa edistymis-/tsemppauskertoja      
 12,50€/kerta

HENKILÖKOHTAINEN
KUNTO-OHJELMA

      Aloituspaketti sisältää:

 Monitoimikeskus Virtaala Koulutie 4, Ristijärvi  044 2571857

Ohjaajana toimii Elisa Pääkkönen 
Sovi Elisan kanssa tarkemmin: 044 7159310

elisa.paakkonen@ristijarvi.fi

Ristijärven kunnanhallitus toivottaa 
kuntalaisille

Rauhallista joulunaikaa
ja

Hyvää Uutta Vuotta vuodelle 2022!

Joulunavaus ja
joulumyyjäiset

kunnan ja seurakunnan tervehdys
yrittäjien, koululaisten ja järjestöjen
myyntipöytiä ja arpajaisia
Joulupukki vierailee
kunta tarjoaa kaikille Joulupuuroa
8. luokan TORTTUKAHVIO

Ristijärvellä Virtaalassa 11.12.2021 klo 11 - 14

Myyntipöytävaraukset 9.12. mennessä
Virtaalaan p. 044 2571857 tai

virtaala@virtaala.fi

Tervetuloa!

Virtaalan syksyssä ovat jatku-
neet tuttuun tapaan monen-
laiset Kansalaisopiston ryh-

mät. Keskustelua ovat herättäneet 
mm. sali- ja allasmaksut. Maksu al-
taalle on ollut ennenkin, se on vain 
peritty joka kerta erikseen. Allas-
maksun kerralla perimisen taustal-
la on ajatus kävijöiden sitouttami-
sesta niihin ryhmiin, joihin itse ku-
kin on ilmoittautunut. Tällä tavoi-
tellaan täysiä ryhmiä, koska pois-
jäännit vievät kuitenkin paikan siltä, 
joka ei ole ryhmään mahtunut. Sa-
mat perusteet koskevat salimaksu-
ja. Toisaalta peruste maksuille löy-
tyy Virtaalan toiminnan kannatta-
vuudesta; kaikessa toiminnassa on 
omat kustannuksensa, jotka täytyy 
kattaa. Luultavasti me kaikki ha-
luamme, että Virtaalan ovet pysy-

vät auki ja palvelut pelaavat.
Virtaalaa hallinnoi Osuuskunta 

Seniorisilta, jonka hallitukseen kuu-
luvat Leila Karppinen, Ritva Tolonen, 
Anu Kemppainen, Oiva Jansson ja 
Minna-Liisa Laakso. Hallitus valitaan 
aina kalenterivuodeksi. Osuuskun-
ta on kunnan alaisuudessa toimiva 
yksikkö, jonka osuuksia omistavat 
Ristijärven kunta, Hannu Liljeblad ja 
Ristijärvi-Seura ry. Osuuskunta mak-
saa palkkaa halliemännälle. Osuus-
kunnan, kansalaisopiston ja muiden 
toimijoiden kautta kunta täyttää la-
kisääteistä tehtäväänsä kuntalais-
ten terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisessä. Se ei kuitenkaan tarkoi-
ta, että palvelut olisivat kuntalaisil-
le ilmaisia. Tärkeää on, että niitä on 
tarjolla ja jokainen voi valita mielei-
sensä oman hyvinvointinsa tueksi.

Osuuskunnalla on vuokrattavana 
Verkkotiellä kaksi omaa huoneistoa, 
joista se saa lisätuloja toimintaan. 
Kunnan omistamista Aholantien 
asunnoista Osuuskunta saa vuok-
ratuloja yhdestä kaksiosta. Kun-
ta maksaa Virtaalan lämmitys- ja 
sähkökulut sekä altaan ylläpidon.

Olemme muokanneet Virtaalan 
aukioloaikoja enemmän käyttäjien 
toiveiden mukaisiksi. Nyt ohjattua 
toimintaa on myös lauantaisin. Täs-
tä lehdestä löydät omat tiedotteet 
vapaan uinnin ajoista, liikuntaryh-
mistä sekä tulevista tapahtumista. 
Lisätietoja voit kysyä halliemäntä 
Hilkalta p. 044 257 1857 ja Leilalta 
p. 040 703 7854. 

Osuuskunta Seniorisillan hallituk-
sesta Minna-Liisa Laakso

Tervetuloa Virtaalaan!

Nousepa sohvalta, ota itseä-
si niskasta kiinni ja suuntaa 
Virtaalaan! Jätä ennakko-

Liiku, ihminen, liiku!
lissa järjestettäviin jumppa- ja pe-
liryhmiin? 

Kuntosalille pääsee kulkulätkällä 
aukioloaikojen ulkopuolellakin ja al-
taassa on päivittäin jaksoja, jolloin 
pääsee omatoimisesti jumppaa-
maan tai vaan pulahtelemaan. Sau-
na kuuluu samaan pakettiin. 

Tule ja tutustu mahdollisuuksiin 
kohentaa omaa kuntoa ja hyvin-
vointia. Hilkka opastaa ja neuvoo 
mielellään kaikissa Virtaalan pal-
veluasioissa. 

Osuuskunta Seniorisillan hallituk-
sesta Ritva Tolonen

(kuva: Jouko Sievänen)

luulot romukoppaan. Tule rohkeas-
ti kokeilemaan kuntosalia tai allas-
liikuntaa.  Tai mikset tule ja liity sa-
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Seuraava RiStaos, ristijärveläisen pitäjähengen äänenkannattaja, ilmestyy viikolla 2. 
Aineistot on oltava sähköpostissa 23.12.2021 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

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!
 

AUTO- ja 
KONEHUOLTOPISTE

Ristijärvi
Asemankuja 8

Puh. 050 5880 873
Myös pienkonehuolto

Hyvää Joulua!

Ristijärven 
Hautauspalvelu 

P. 08 629 792

Urheilutie 34 
Ristijärvi

P. 08 681 432

Kysy vapaita 
asuntoja:

KOULUTETTU HIEROJA / URHEILUHIEROJA
KALEVALAINEN JÄSENKORJAAJA, FYSIOTERAPEUTTIOPISKELIJA

Tmi Leena-Mari Heikkinen
Koulutie 7 (2. krs) RISTIJÄRVI
P. 050 340 7367

Kiitokset kaikille asiakkailleni ja yhteistyökumppaneilleni 
kuluneesta vuodesta! 

Rauhaisaa joulun aikaa ja onnekasta uutta vuotta! 

Kiitos kuluneesta vuodesta. 
Rauhallista Joulun aikaa!
Onnellista uutta vuotta!

Tervetuloa!

Ristijärvi p. 08681380

Kunnaksentie 7 
88400 RISTIJÄRVI 
Puh. 040 4102628 
olli.pietila(a)ollivilla.fi

RAUHALLISTA JOULUA!

Kiitän kaikesta muistamisesta, 
toivon kaikille 

Rauhaisaa Joulua ja 
Onnekasta Uutta 

Vuotta!
Parturi-Kampaamosta 

Raija

RISTIJÄRVEN APTEEKKI
SAUKONTIE 39

88400 RISTIJÄRVI

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

Hyvää joulua!

Haltijantuvan 
joulupuoti 

Avoinna pe-la 3.-4., 10.-11., 
17. ja 18.12. klo 12-16
Hierontalahjakortit!

Asemantie 7, Ristijärvi  
P. 050 5713 994

http://www.haltijantupa.fi/

Kiitos asiakkailleni ja  
Hyvää Joulua sekä mukavaa 

Uutta Vuotta 2022!
Seija  Juntunen

Paikallista palvelua Kukkakauppa Silmusta!
Liike sijaitsee Hyrynsalmella, Ristijärvelle hoidamme kukka-asiat päivittäin, 
sopimuksen mukaan. Soita tai tule käymään Hyryn liikkeessä. 
Ammattitaidolla sidotut juhlakukat ja surusidonnat (kappelitoimitus maksuton).
Tuoreet kukat joka viikko. Tilaa ajoissa. 
Uutuuksia jouluun!
Lahjat, suklaat, enkelit ym. kotimaista.
Avoinna: ma-pe 10-17, la 9-13
Hyryntie 33, Hyrynsalmi
P. 040 546 7997

 
  p. 040 546 7997        www.silmulehto.fi 

Ristijärvi-Seuran SYYSKOKOUS  
pidetään sunnuntaina 5.12.2021 klo 19.00 

Katvelassa, Kirkkotie 5.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!  Hallitus

Ristijärvi-Seura kiittää saamistaan 
lahjoituksista.

Hyvää ja Rauhallista Joulua 
jokaiseen kotiin!

R I S T I J Ä R V E L L Ä
T A R J O L L A
M O N E N K O K O I S I A

P A R I - J A  R I V I T A L O A S U N T O J A
Kysy lisää:
Ristijärven Vuokratalot Oy
Oiva Jansson
p. 044 7159311
oiva.jansson@ristijarvi.fi

viihtyisiä
lähellä palveluita
rauhallisessa kirkonkylämiljöössä
luonnonkauniiden lenkkipolkujen
äärellä


