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Ristijärvi-Seuran pitäjälehti

Keskellä Kainuuta
SISUKKAASTI UUDISTUVA KASVUPITÄJÄ

YHTEISÖLLISYYS

LUONNONLÄHEISYYS

SINNIKKYYS

Yhdessä tekeminen, luottamus
lähimmäiseen ja auttamisen
halu ovat perusarvojemme.

Luonto on keskeinen osa jokapäiväistä
hyvinvointiamme. Kunnan
kehittäminen tähtää ekologisesti
kestäviin valintoihin.

Voimavaramme ovat sitkeys ja
periksiantamattomuus.
Kuuntelemme asukkaita kunnan
kehittämisessä ja päätöksenteossa
sekä kannustamme yrittäjyyteen.

VIRIKKEELLINEN KASVUPITÄJÄ
LUONNONLÄHEINEN HARRASTEKUNTA
MAHDOLLISUUKSIEN KUNTA
Ristijärven kuntastrategian 2022-2026 visualisoinnista vastaavassa työryhmässä olivat Leila Karppinen, Mari Korhonen, Matja Häyrynen, Pertti Raninen ja Salla Heikkinen.

Yhteisöllisyys, luonnonläheisyys ja sinnikkyys

N

äistä arvoista on Ristijärven
kunnan strategia tehty. Valtuusto päätti juhannusviikolla kuntastrategiasta Keskellä Kainuuta – Sisukkaasti uudistuva kasvupitäjä Ristijärvi, jonka pohjalta
kunnan kaikki keskeinen päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Strategia luo puitteet, mutta käytännön toteutus tehdään yhdessä kunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa.
Kunnilla on lakisääteisiä ja itselleen ottamia itsehallinnollisia vapaaehtoisia tehtäviä. Vaikka hyvinvointi-alueet aloittavat vuoden
vaihteessa, ei se poista kunnalta velvoitetta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kehittää alueensa elinvoimaa. On totta, että paremmassa asemassa ovat kasvavat kunnat, joiden veropohja esimerkiksi yhteisöverotuottojen ansiosta on laajempi, mutta meidänkin on yritettävä. Kunnan tehtävä-

nä on edelleen huolehdittava koulutuksesta, kaavoituksesta ja kehityksestä – siis kaikesta siitä, joka
luo puitteet elinvoimaisen kunnan
tulevaisuudelle.
Yksi strategian painopisteistä on
profiloitua virikkeellisenä kasvupitäjänä. Kasvupitäjä on monimerkityksinen sana. Tavoitteena on, että
kunta yhteistyökumppaneineen tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista tekemistä ja vaihtoehtoisia harrastuksia turvallisessa maaseutukunnassa. Kasvattajapitäjän tehtävänä on tarjota vakaa kasvu ja huolenpito läpi onnellisen lapsuuden ja
nuoruuden.
Kasvulla voidaan ajatella tavoiteltavan myös kasvavaa, elinvoimaista
kuntaa, vaikka se vähänevän väestönkehityksen osalta tänä päivänä
vaikuttaakin utopistiselta. Kiireetön arki lähellä maakunnan keskuskaupunkia mahdollistaa vanhempien harrastaa yhdessä lasten
ja isovanhempien kanssa, yhdis-

tää arki ja työ, vapaa-aika ja läheiset. Meille on kunnia-asia, että jokainen voi ylpeänä kertoa olevansa ristijärveläinen!
Kasvuteema mahdollisuuksien
kunta, edellyttää positiivista uutisointia ja monipuolista markkinointia, mutta erityisesti uusia toimintatapoja, uusia yrityksiä, uusia kuntalaisia. Yksin talkoohenki tai yhdessä tekeminen ei riitä, myös päätöksenteossa on huomioitava resurssit ja realiteetit. Kunnan tehtävänä
ei ole yritystoiminnan pyörittäminen, mutta kunta tukee yrittäjyyttä
ja osaamista, vaikka yrittäjyys lähtee tekijästä itsestään. Luonnonläheisessä harrastekunnassa on saatavissa peruspalvelut ja meille on
lähes sama matka mistä tahansa
lähikunnasta. Jos vähempi riittää,
pystymme tarjoamaan elämisen ja
yritystoiminnan edellytykset myös
meidän kunnassamme.
Yhteenvetona todettakoon, että
ilman aktiivisia kuntalaisia, tekijöi-

tä ja yrittäjiä, ei ole myöskään kasvumahdollisuuksia. Pitovoimaan ja
vetovoimaan on tietoisesti panostettava strategiassa määriteltyjen
arvojen ja päämäärien pohjalta. Nykyinen elinvoima ei riitä taloudellisesti turvaamaan lähivuosia, mikäli
tavoitteena on säilyä kuntana, ei ainoastaan pitäjänä, tämän valtuustokauden jälkeenkin. Sinnikkyyttä
meillä jo on, miten olisi ripaus tahtoa, tarmoa ja tekijöitä!
Kesää on vielä jäljellä, mutta katseet ovat kohti syksyä ja syksyn aikana valmisteltavia asioita. Syksyllä paneudumme valtuuston kanssa
ensi vuoden talousarvion valmisteluun sekä hallintosääntöuudistukseen. Hallitus saa käsiteltäväkseen
viestinnän ohjeet ja valtuustokauden viestintäsuunnitelman, joka
pohjautuu kuntastrategiassa tunnistettuihin vahvuuksiin - luonto,
retkeily ja tapahtumat.
Kuntastrategiaa on avattu tarkemmin kotisivuilla www.ristijarvi.

fi, käyhän tutustumassa. Sen pohjalta valmistellaan talousarvio, kuten kaikki muutkin kuntaa ja kunnan
asukkaita koskevat päätökset. Kiitos
luottamushenkilöistä kootulle työryhmälle, joka teki oheisen strategian näkyväksi ja visuaalisesti kiinnostavaksi.
Keskikesä on takanapäin, mutta minä aloitin lomailun vasta tällä viikolla. Kaikille vielä kesälomaa
viettäville ja jokaiselle kuntalaiselle lupsakoita loppukesän päiviä ja
elokuun kuutamoita. Nähdään Ristijärven tapahtumissa!
Maarit
On niitä, jotka jäävät ja toisia, jotka lähtevät, niin on ollut aina. Kukin saa valita itse, mutta on valittava ajoissa, eikä koskaan saa antaa periksi.
-Nuuskamuikkunen, kirjasta Muumilaakson marraskuu (1970)
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Laahtasen pitkospuuprojekti

Malliesimerkki talkootyön voimasta
M

elkein vuosi siinä vierähti ensimmäisestä suunnittelu- ja mietintäpalaverista Laahtasen pitkospuureitin avajaisiin. Eräs mukana ollut talkoolainen
kertoi avajaisaamuna olleensa 'erittäin epäileväinen, että tuleeko siitä valmista.' Kyllä tuli! Ahkeran talkooporukan, hyvän yhteishengen ja
päättäväisyyden siivittäminä, jopa
reippaasti etuajassa.

Työahneus iski pitkospuureitin rakennusvaiheessa

Talkoot jatkuivat pitkospuureitin rakentamisella heti lumien sulettua toukokuussa. Huhtikuussa
moottorikelkalla reitin varrelle ripotellut lankut ja telapuut odottivat kasaajiaan. Alku oli sellaista
työrytmin hakemista, mutta päivä
päivältä rakentamisen tahti petraantui kuin sika konsanaan juoksuaan parantaa.
Alunperin oli tarkoitus rakentaa
ensin metsä- ja kangasmaastokohtien pitkokset, ja sitten 'vähän odotella' avosuon kuivumista. Niin sitä
vaan yhteen kyytiin rakentaa rytyyteltiin ja rämmittiin suon tulvavetisyydestä huolimatta. Loppuvaiheessa homma soljui rutiinin karttuessa jopa kävelyvauhtia. Valmista
tuli jo kesäkuun vaihteessa.
- On sitä pöljemmissäkin hommissa tullut mukana oltua. Nätisti saatiin ahneella talkooporukalla
homma vietyä maaliin, sanoo projektipäällikkö Juha Kanervo tyytyväisenä.
- En olisi uskonut, että näin nopeasti valmista tulee. Kiitos suunnitelmallisuuden, saatiin homma
hyvässä vauhdissa eteenpäin, tuumii puolestaan talkoolainen Salla
Heikkinen.
Kesäkuun alku meni viimeisiä silauksia tehdessä avajaisia varten.
Oli tulipaikkojen kalusteiden uusimista ja kevään sahauksesta jää-

neiden pintojen pätkimistä polttopuuksi nuotiopaikoille. Tosin jatkuvaa polttopuuhuoltoa ei toistaiseksi järjestetä.
Pyhännänkylästä tuli myös 'Kaivonrenkaanpyörittäjien kylä', kun
yksi kaivonrengas saatiin myös
kauemmalle nuotiopaikalle vieriteltyä, puskettua ja asennettua. Kyllä
nyt kelpaa makkaraa ja muutakin
murkinaa kokkailla!
Talkoohommat meni välillä irvistelyksikin, ei todellakaan vastenmielisyydestä, vaan ripeän työntahdin
takia. Mutta monen talkoolaisen
mielestä Laahtasen pitkospuuprojekti oli hauskimpia projekteja ikinä.
Yhteensä talkoisiin osallistui toistakymmentä paikallista.
Projektin jatkumona Laahtaselle on tulossa opastetauluja, joissa
on tietoa myös Ristijärven muista
luontoretkeilykohteista. Myös Ristijarvi.fi-sivustolle laaditaan retkeilijöitä ja turisteja palveleva tietopaketti Laahtasesta karttakuvineen.
Pitkospuureitin avajaispäivä oli
kesän koleimpia, mutta se ei menoa eikä tunnelmaa haitannut.
Vaikka projekti olikin mennyt kaikin puolin onnistuneesti, kyläyhdistyksen Ilmatieteenlaitokselle lähettämä virallinen hakemus hienosta kesäsäästä meni parilla päivällä pieleen. Avajaispäivän aamuna,
19. kesäkuuta, sataa tihuutti, tuuli
yltyi ja ilmanala vielä viileni päivän
mittaan, mutta se ei avajaisvieraita säikytellyt: avajaisissa kävi vieraskirjan mukaan noin 80 henkeä
ja heistä 58 kiersi ainakin puolet
reitistä. Osallistujia oli kaikenikäisiä ja lemmikkejäkin oli otettu mukaan luonnon helmaan.
Kyläyhdistys tarjosi kävijöille pullakahvit ja kävijät saivat ostaa avotulella kypsytettyä makkaraa. Vehnänen oli 'vähän hemmetin hyvää'
kotipullaa ja makoisat kahvit keiteltiin pannumenetelmällä nuotiotu-

Yksi kaivonrengas vieritettiin kauemmalle nuotiopaikalle pitkospuita pitkin.

Pitkospuureitin avajaispäivänä sataa tihuutti, tuuli ja ilma viileni, mutta se ei säikytellyt avajaisvieraita, joita
kävi noin 80 henkeä.
lilla. Avajaisten yhteydessä reitin
kiertäneet saivat osallistua arvontaan, jossa oli melkoinen määrä
tuotepalkintoja. Avajaistunnelma
oli leppoisa; kahvittelun ja rupattelun yhteydessä kuului varsin tyytyväisiä kommentteja sekä pitkospuureitistä että avajaisjärjestelyistä. Kiitos kaikille kävijöille!
Laahtasen pitkokset on kunnostettu tallattaviksi - käyhän sinäkin kokeilemassa! Jo ennen avajaisia pitkospuuprojektista uutisoivat
mm. Kainuun Sanomat ja Koti-Kajaani ja YLE Kajaani kävi haastattelemassa talkoolaisia Laahtasella. Lisäksi kesän aikana retkeilijäbloggaajia on tulossa testaamaan
pitkokset ja laatimaan juttuja ko-

kemuksistaan.
Avajaisten jälkeen sana uusitusta pitkospuureitistä on kiirinyt myös
somessa ja henkilökohtaisten vinkkausten kautta. Retkeilijöitä on ollut kiitettävästi ja tulipaikoilla välillä jopa jonoksi asti. Mutta kyllä
Laahtaselle lampsijoita mahtuu!
Yksi Laahtasprojektin tavoitteista
onkin tehdä kauniista retkeilypaikasta ja -reitistä entistä tunnetumpi. Kertokaahan tekin, Ristaos-lehden lukijat, Laahtasesta eteenpäin!
Päätimme myös järjestää Reitin
tunnettuuden lisäämiseksi kesäkampanjan.
Olisi mukavaa kuulla, mitä mieltä olette Laahtasen luonnosta ja
uusitusta pitkospuureitistä & tuli-

paikoista. Kerro Laahtasretkestäsi ainakin yhdellä kuvalla tai useammalla, eikä pieni tarinakaan pahitteeksi ole! Jos jaat kokemuksesi 1.7.2022-31.8.2022 välisenä ainakin yhden Laahtaskuvan kera ja
tägäät sen #Laahtanen joko Facebook-, Instagram- tai Twitter-tililläsi, osallistut 50 € arvoisen S-ryhmän
lahjakortin arvontaan. Voittaja arvotaan syyskuun 2022 alussa. Varmistathan, että julkaisusi on julkinen eli kaikkien nähtävillä.
Kiitos kaikille tavalla tai toisella
pitkospuuprojektiin osallistuneille ja hyvää kesänjatkoa jokaiseen
torppaan!
Pyhännänkylän kyläyhdistyksen väki

Ristijärven kunnan virkistysiltapäivä

R

istijärven kunnan työntekijät
viettivät pitkästä aikaa yhteistä virkistysiltapäivää. Teimme
oikein kyselyn kevättalvella niistä toiveista, mitä voitaisiin tehdä.
Ja yllätys yllätys, ei mentykään
pilkkimään tai onkimaan, ei menty
lumilinnoja rakentamaan eikä keilaamaan, vaan niin kuin serkkupoika entisen tyttöystävänsä kohdatessaan sanoi, otettiin käyttöön Plan B.
Lähdimme kesäkuun aurinkoisena iltapäivänä Paltamon Metelinniemeen tutustumaan golfaamisen saloihin. Luvassa oli swingiä ja
puttausta sekä tietysti pieni kisailu kaiken kukkuraksi.
Lyötiin rautaseiskalla ja rautaysillä. Sama lyönti, eri pituus. Niin
helppoa se tuntui olevan. Varmaan
jo jonkinlainen joukkue saataisiin
kasaan. Tosin puttausta pitää vielä
kaikkien ahkerasti harjoitella.
Lähipelialueen jälkeen kävimme
vielä nauttimassa talon antimia ja
suuntasimme kotiin kohti uusia
seikkailuja.
Golfkärpäsen puraisemana
Oiva

Hiisijärven kyläyhdistyksen toimintaan avustus

”Potkua pienhankinnoilla” Elävä Kainuun
Leaderin teemahankkeesta
H
iisijärven kyläyhdistys on
saanut toimintaan avustuksen, jolla saatiin kylän jäteasiat kuntoon sekä kylätalo Hiisipirtin asiakkaille juhlia varten asianmukainen telttakatos. Avustuksen on
myöntänyt Elävä Kainuun Leader ry.
Kyläyhdistys oli ollut pitkään huolissaan kylän jäteasioiden huollosta ja jätteen lajittelusta kylätalo
Hiisipirtin ja Hiisijärven Hiekkojen
alueella. Jätteen lajittelu täytyisi
saada ajantasaiseksi. Tästä oli aiemmin huomauttanut muun muassa
pelastusviranomainen.
Koronan myötä kyläyhdistyksen
toiminta hiipui lähes kokonaan. Perinteisiä juhannusjuhliakaan ei voitu järjestää. Toisaalta huomattiin,
että juhlatelttakin oli päässyt tiensä päätökseen. Kyläyhdistyksen toiveena oli kuitenkin, että toimintaa
pystytään aktiivisesti jatkamaan
myös koronan jälkeen.
Elävä Kainuu Leaderilla käynnistyi sopivasti teemahanke: ”Potkua
pienhankinnoilla.” Hiisijärven kyläyhdistys päätti hakea avustusta,
joka myönnettiin hakemuksen mu-

Hiisijärven kylätalon pihalle rakennettiin talkootyönä jätekatos.

Kylätalo Hiisipirtillä pidettiin yhteinen kyläpäivä 16.7.
kaisena jätekatoksen rakentamiseen ja telttakatoksen hankintaan.
Kylätalon pihalle rakennettiin talkootyönä jätekatos, johon tuli biojäteastia, sekajäteastia ja vielä erikseen astiat lasille ja metallille. Uusi
tapahtumateltta myös on nyt valmiina isompia tapahtumia varten.
Asiaan liittyen Kylätalo Hiisipirtillä pidettiin yhteinen kyläpäivä 16.7.
jonka aikana Anu Koskela Ekokympistä antoi asianmukaista tietoa jätteen käsittelystä ja kompostoinnista. Samalla saatiin Ville Juntusen
opastuksella hyödyllistä tietoa vieraslajeista ja niiden poistosta.
Päivän kuluessa katseltiin Eero
Pyykkösen dronella ottamia kuvia

Hiisijärven alueelta sekä erittäin
mielenkiintoinen luento Hiisijärven historiasta. Lopuksi tehtiin Eeron johdolla kyläkävely Hiisijärven
veden ryöstäytymispaikoilla.
Illan päätti vielä kolmen vuoden
jälkeen karaoke-ilta. Kyläläisiä ja kokoontui päivän aikana runsain joukoin paikalle. Pitkästä aikaan saatiin kokoontua paikalle, tavata toisia ja jutella kahvin ja nuotiomakkaran merkeissä. Innokkaimmat lämmittivät vielä saunankin.
Kyläyhdistys kiittää kaikkia aktiivisesta osallistumisesta. Tästä on
hyvä jatkaa!
Hyvää kesää kaikille toivottaa Hiisijärvi ry johtokunta

KAINUUN MAANPUOLUSTUSJUHLA
KAINUUN
MAANPUOLUSTUSJUHLA
Ristijärvellä pe 16.9.2022
Ristijärvellä pe 16.9.2022
Kainuun maanpuolustusjuhlaa
maanpuolustusjuhlaa vietetään
Ristijärvellä.
Kainuun
vietetääntänä
tänävuonna
vuonna
Ristijärvellä.
Juhlan
tarkemmasta
ohjelmasta
ja
aikataulusta
tiedotetaan
lähempänä
juhlaa.
Juhlan tarkemmasta ohjelmasta ja aikataulusta tiedotetaan
lähempänä
juhlaa.
Alustava aikataulu:
aikataulu:
Alustava
Klo
10.30
Lipunnosto
pihalla,
Klo 10.30
Lipunnostojajakenttähartaus
kenttähartausVirtaalan
Virtaalan
pihalla,
Seppelpartion
lähettäminen
sankarihaudoille
		 Seppelpartion lähettäminen sankarihaudoille
Klo11.15
11.15 Ruokailu
Klo
RuokailuKeskuskoululla
Keskuskoululla
Klo
11.30
Kainuun
Virtaalassa
Klo 11.30
KainuunRU-piiri
RU-piiri7070v.,v.,vastaanotto/onnittelut
vastaanotto/onnittelut
Virtaalassa
Klo
13.00
Pääjuhla,
Monitoimikeskus
Virtaala
Klo 13.00
Pääjuhla, Monitoimikeskus Virtaala
Juhlassa mukana
mukana Lapin
Juhlassa
Lapin sotilassoittokunta.
sotilassoittokunta.
Alueella Kainuun
Kainuun Prikaatin
sekä
Sotilaskotiauto.
Alueella
Prikaatinpienimuotoinen
pienimuotoinenkalustonäyttely
kalustonäyttely
sekä
Sotilaskotiauto.
Mahdollisuustutustua
tutustua Suojeluskunta–
Suojeluskunta– ja
ja lottanäyttelyyn
lottanäyttelyyn sekä
sekä 50-luvun
50-luvun koululuokkaan
koululuokkaan Katvelassa
Mahdollisuus
Katvelassa
Tervetuloa!
Tervetuloa!
Juhlan järjestävät
järjestävät Ristijärven
ja Ristijärven
kunta
Juhlan
Ristijärvenreserviläisreserviläis-sekä
sekäveteraanijärjestöt
veteraanijärjestöt
ja Ristijärven
kunta

Kainuun maakuntajuhla
sunnuntaina 14.8.2022 klo 13.00
Ristijärvellä monitoimikeskus Virtaalassa
kahvitarjoilu klo 12.00 Keskuskoululla

Ohjelma
Tervetuloa!
Arto Tolonen
Ristijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kaukametsän kamarikuoron lauluryhmä
Juhlapuhe
TT Laura Kallatsa
Ristijärven liikuntakerholaisten esitys
Pro Kainuu palkintojen jakaminen
Mikko Polvinen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja
Pentti Malinen, maakuntajohtaja
Kaukametsän kamarikuoron lauluryhmä
Vuoden 2023 maakuntajuhlan järjestelyvuoron
siirtyminen Puolangan kunnalle
Nälkämaan laulu
***
Konsertti
Hanna Hirvonen, laulu
Minna Partanen, piano
Laura Hiltunen, poikkihuilu
Juontajat
Ville Kinnunen ja Mari Korhonen

Juhlaan järjestetään maksuttomat linja-autokuljetukset Kainuun kunnista. Bussiliput on
noudettavissa 18.7.-5.8.2022 kuntien kirjastoista ja Kajaani-infosta.
Lisätietoa aikatauluista www.kainuunliitto.fi/maakuntajuhla
Kainuun liitto

Ristijärven kunta
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Jouko Heikkinen puhuu
maalauksillaan

K

uvataiteilija Jouko Heikkisen
öljyvärimaalauksia on tänä
vuonna nähtävillä monessa
eri näyttelyssä. Hän on tuottelias
taiteilija, joka saa innoituksensa
luonnosta, ajankohtaisista maailman tapahtumista ja nykyään myös
ihmishahmoista.
Maalaaminen on Joukolle hyvin
merkityksellistä, koska reilu kym-

menen vuotta sitten sydänleikkauksen seurauksena tullut aivoinfarkti vei hänen liikuntakykynsä ja
myös puheen tuottaminen vaikeutui. Hänen oikea puolensa halvaantui ja hän joutui siirtämään siveltimen vasempaan käteen. Harjoittelu tuntui vaikealta, mutta sinnikkyys
toi tulosta ja niin syntyi ensimmäinen vasenkätisenä maalattu teos

Ukraina.

Näyttelyjä:

2.7. - 6.8.2022 Moisiovaaran kyläkoulu, Hyrynsalmi
1. - 30.9.2022 Elämäntyönäyttely, Kulttuurikeskus Koivu ja Tähti, Muhos
1. - 31.12.2022 Galleria Kieppi, Suomussalmen kirjasto
4.7. - 22.8.2022 Hyrynsalmen kirjasto
18.7. - 8.8.2022 Kainuun opisto, Paltamo

”Mies nousee mustasta merestä”.
Tämä teos on nähtävillä Moisiovaaran näyttelyssä.
Jouko Heikkinen syntyi Hyrynsalmen Moisiovaaralla 1946 kymmenlapsiseen perheeseen. Tuohon aikaan lapsista toivottiin ahkeria ja
kovia työihmisiä. Joukon elämän
merkittäväksi suunnannäyttäjäksi osoittautui kyläkoulun opettaja Lauri Niskanen, joka näki hänen
taiteellisen lahjakkuutensa. Opettaja antoi maaleja ja maalauspohjia.
Opettajapariskunta kannusti oppilaitaan kaikkeen luovaan: käsityöhön, kuvaamataitoon, musiikkiin ja
myös urheiluun.
Opettajan rohkaisu ja tuki sai Joukon lopulta hakeutumaan Helsinkiin
Ateneumin taideteolliseen oppilaitokseen, mistä hän valmistui vuonna 1972. Sitä ennen hän oli jo käynyt graafisen valokuvaajan opinnot.
Opiskelut jatkuivat vielä faktorin eli
kirjapainon teknisen johtajan tutkinnolla, mikä antoi vakaan leipätyön
Mikkelissä. Taide kulki harrastuksena mukana koko ajan.
Jäätyään eläkkeelle vuonna 2009
Jouko muutti Mikkelistä Ristijärvelle edesmenneen vaimonsa kotitaloon. Kainuuseen vetivät erityisesti
kotiseuturakkaus ja metsästysharrastus. Elämällä oli kuitenkin käänteitä tarjottavana. Metsästys sai
väistyä, mutta taide jäi ja vahvistui!
Taiteilijan elämänhalu ja -tahto
on vahva. Vaikka puhuminen on vai-

R

Erkki Oikarinen kertoi elävästi
Seitenoikean rakentamisesta ja sen
tuomista muutoksista paikallisten
elämään. Oiva Oikarisella, Aulis Luhtalalla ja monella muulla retkeläisellä oli omakohtaisia muistoja jaettavana kosken kuohuista ja voimalaitoksen rakennusajasta.

O

sansa lienee ollut sadepäivien väliin osuneella poutapäivällä, että päivä maalla -tapahtuma keräsi 400-päisen
yleisöjoukon.
Uvalla, Tervolan tilalla päivän
järjesti Mty Maitovirta, yhteistyökumppaneista Atria ja Valio tarjosivat pienet purtavat, Martat hoitivat kahvinmyynnin ja tarjoilun.
MLL ja Ristijärven vanhempainyhdistys toimittivat pomppulinnan ja

Mies nousee
mustasta
merestä.

sen valvonnan, Ristijärven Urheilumetsästäjät järjesti ekoaseammuntaa. Lapsia kiinnostivat tietysti eläimet. Pihalla oli talon vasikka, Hannu Keräsen porsaita ja Antti Heikkisen lampaita.

Pomppulinna oli kovassa käytössä. Kuva Kati Rita.

Jouko Heikkinen opetteli maalaamaan vasemmalla kädellään aivoinfarktin halvaannuttua hänen oikean puolensa.
keaa, maalaamalla voi kertoa asioita ja tuoda esiin sisimmän tuntoja.
Voimakas ilmaisu näkyy mm. ajan-

Kotiseuturetki Seitenoikealle ja
Kaunislehtoon
istijärvi-seura järjesti kotiseuturetken Seitenoikean voimalaitokselle ja Kaunislehtoon
26.6.2022. Osallistujia oli noin 40,
sää suosi, retkikahvit maistuivat ja
retkeläiset kuulivat mielenkiintoisia asioita Seitenoikean historiasta. Retkeläisistä puolet jatkoi vielä
Kaunislehdon talomuseolle.

Päivä maalla keräsi yleisöä

kohtaisessa maalauksessa ”Ukraina”, joka on nähtävillä Hyrynsalmen kirjastossa.

Ohjelmaa kaiken ikäisille esittivät Hepokönkään Höppänä ja Puumiehet showryhmä. Kuva Marko Karvonen.

Juha ja Elina Keränen
hautauspalveluyrittäjiksi
R
istijärven ja Kajaanin Hautauspalvelun yrittäjinä ovat kesäkuun 2022 alusta alkaen toimineet Elina ja Juha Keränen. He
ovat ristijärveläisille tuttuja toimittuaan jo lähes neljän vuoden ajan
yrittäjä Heli Lehtisen liikekumppaneina. Vaikka omistajapohjassa on
tapahtunut pieniä muutoksia, palvelut ja aukioloajat säilyvät ennallaan sekä Ristijärven että Kajaanin
toimipisteissä.
Elina ja Juha kertovat, että Ristijärvellä vaalitaan ja arvostetaan
vanhoja hautausperinteitä. Täällä arkkuhautauksia on enemmän
kuin tuhkauksia, jotka ovat yleistyneet kaupunkiseurakunnissa. Usein
omaiset haluavat luoda haudan umpeen ja levittää kummulle itse tuodut, kenties vainajan kotikuusen havut. Samoin täällä omaisilla on tapana tulla kuuntelemaan sanomakelloja kirkkopuistoon. Yrittäjät arvostavat paikallisia totuttuja tapoja. Tutut perinteet tuovat lohtua ja
auttavat surutyössä.
Hautauksen järjestäminen on monelle myös ihan uusi ja vieras asia.
Silloin tarvitaan erityistä tukea ja
opastusta, johon Elina ja Juha ovat
ammatissaan oppineet. He haluavat huomioida asiakkaan tarpeet
ja tunteet kaikessa toiminnassa kiirehtimättä.
Ristijärven ja Kajaanin Hautauspalvelun kautta asiakas saa halutessaan myös hautakivien kaiverrukset ja entisöinnin sekä uudet
hautakivet. Kukkakeskus toimittaa
Hautauspalvelulle kukat tilauksesta.

Pitopalvelu Huokauksesta hoituvat
muistotilaisuuksien ruoka- ja kahvitarjoilut. Elina leipoo itse tarjottavat lukuun ottamatta leipiä, jotka
tulevat Kotileipomo Herkkusuulta.
Ristijärven toimipiste (Urheilutie 34) on avoinna MA ja KE klo 9
– 11.30.

Kajaanin toimipiste (Kirkkokatu
22) on avoinna MA - PE klo 10 – 16.
Muina aikoina palvellaan ajanvarauksella. Asioimisajan voi varata kotisivujen kautta, sähköpostilla info@
kajaaninhautauspalvelu tai soittamalla 08 629792. Tarvittaessa myös
kotikäynnit onnistuvat.

HYVÄ MAINOSTAJA ja ILMOITTAJA

Jatkuvaluonteiset mainokset julkaisemme
automaattisesti seuraavassa lehdessä samanlaisena
ellet tee muutosta tai ilmoita muuta poikkeavaa.
Kaikessa lehteen tulevassa materiaalissa pyydämme
noudattamaan annettua päivämäärää.
Näin toimien työmme helpottuu ja pysymme
Lehden toimitus
aikataulussa. Kiitos.
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LAUANTAI 6.8.
Juustoleipäkeitto
Krutongit

MESSU

MENU

G (")

Juustoisia lihapullia L,G
Kasvispihviä L,G
Yrttismetanakastiketta L,G
Keitettyjä perunoita L,G
Paahdettuja juureksia L,G

16.00 €

SUNNUNTAI 7.8.
Juustoleipäkeitto G (")
Krutongit

6.00 €

Paneroitua kanaa L,G
Täytettyjä paprikoita L,G
Talonpojan juureksia L,G
Makeaa tomaattikastiketta L,G
Marjarahkaa

L,G

16.00 €

Lounaan hintaan sisältyvät,
runsas salaattibuffet,
leivät, levitteet, ruokajuomat
( * saa gluteenittomana)
( " saa laktoosittomana)

Ryhmävaraukset ennakkoon
p. 0400 290728, ristijarvenmartat@gmail.com

Mirva Kytömäki aloittaa
liikunnanohjaajana

V

apaa-aikaohjaajana Ristijärven kunnassa aloittaa
1.8.2022 alkaen liikunnanohjaaja (AMK) Mirva Kytömäki vs.
vapaa-aikaohjaaja Laura Poikosen
aloittaessa hierojaopinnot Vuokatissa. Laura kerkeää opintojensa
ohella pitämään vielä joitakin iltakursseja kansalaisopistossa Ristijärvellä, joten häntä tulemme näkemään vielä jatkossakin iltaharrastusten parissa silloin tällöin. Kiitokset Lauralle kevään töistä ja voimia
uuden opiskeluun!
Mirva Kytömäen perheeseen kuuluu neljä lasta ja puoliso sekä koti
Vuokatissa. Hänen omaan urheilutaustaansa kuuluvat hiihto, suunnistus sekä pesä- ja jalkapallo. Mirva
on tottunut hanketyöhön sekä yhteistyöhön järjestöjen ja eri-ikäisten ja -kuntoisten ihmisten kanssa. Hän on aikaisemman työuransa aikana toiminut muun muassa
uimavalvojana, vesijumppaohjaajana ja liikuntakerhojen vetäjänä.
Mirvaa kiinnostaa kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen sekä nuorisotyön kehittäminen Ristijärven kunnassa. Tervetuloa töihin Ristijärvelle!
Mirvan tavoittaa elokuusta lähtien mirva.kytomaki@ristijarvi.fi ja
puhelimella 044 7159 310.

Elävä Kainuu Leader ry käynnistää
teemahankkeen, jonka kautta voi hakea tukea
yhdistysten ja yhteisöjen pienhankintoihin.
Tuki kohdistetaan pieniin digi-, liikunta-,
turvallisuus-, energia- ja ympäristöinvestointeihin
sekä tilojen turvallisuutta ja esteettömyyttä
parantaviin pieninvestointeihin.

6.00 €

Vatkattua marjapuuroa,
vaniljavaahtoa L(*)

JUUSTOLEIPÄ
MESSUT 6.-7.8.2022

Potkua pienhankinnoilla

OHJELMA LA 6.8.2022KLO 11-16
KUNNAN TERVEHDYS ARTO TOLONEN
KLO 11.00 MUSIIKKIA KATI NEVALAINEN
KLO 11.30 KOKKI KAISA LUKKARI "VILLIÄ JA HERKULLISTA"
-VILLISTI LÄHIRUOKAA
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 "VILLIÄ JA HERKULLISTA"
-VILLISTI LÄHIRUOKAA
KLO 15.00 TAIKURI ELIAS KVIST, MYÖS LÄHITAIKUUTTA
KLO 15.30 MUSIIKKIA KATI NEVALAINEN

Hakuaika: 8.8.2022 – 7.9.2022
Tukitaso: 75 % (tuki 500 - 6650 €)
Hakuinfo videovälitteisesti 9.8.2022
klo 18.00 -19.30.
PERJANTAI 5.8.

Klo 18.00 Kirkko
Avajaiset Sydämestäni rakastan
Liput 15 €
Klo 19.30 Katvela
Yhteislaulua
Klo 21.00 Taverna
Edu Kettunen duo
Liput 20 €

Klo 22.00 Taverna
Jazzin pyörteissä
Liput 15 €

SUNNUNTAI 7.8.

Klo 10.00 Katvelan piha
Kansanlaulumessu
Klo 11.30 Laulupolku lapsille

Klo 14.00 Katvela
Barokkikonsertti
Liput 20 €

Klo 15.00 Kirkko
Gospel-yhtye Mustarastas
Liput 20 €

Klo 16.00 Kirkko
Anneli Saaristo
Liput 25 €

Klo 16.30 Katvela
Barokkikonsertti
Liput 20 €
Klo 18.30 Srk-koti
Yhteisveisuu Siionin virret
Klo 19.30 Virtaala
Leif Lindeman
Liput 25 €

(

Lisätiedot, hakulomakkeet ja -ohjeet:
www.kainuuleader.fi/potkuapienhankinnoilla2
Elävä Kainuu Leader ry
toimisto@kainuuleader.fi
puh. 040 774 2080 / Eeva-Liisa Kemppainen

kysy lisää: 0400 290728 tai
ristijarvenmartat@gmail.com

Koulutie 4

TUOTTAJAPUODIN PULLA-AUTO

paikalla Juustoleipätapahtumassa la 6.8.2022.

31.5.1962 Ristijärven
kunnallisesta keskikoulusta
päästötodistuksen saaneille
LAKIVAARAN
LAAVULLA
NUOTIOKAHVILA
MEHUPISTEET
TUULENTUVALLA JA
NURMESSA
KOKO PERHEEN VAELLUS
PYÖRÄILYMAHDOLLISUUS

Mirva Kytömäki aloittaa elokuun alussa Ristijärven kunnan liikunnanohjaajana Laura Poikosen puolestaan aloittaessa hierojaopinnot Vuokatissa.

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

KATVELA KIRKKOTIE 5, 88400 RISTIJÄRVI

info@veisuuvestivaali.fi
www.veisuuvestivaali.fi
Puh. 040 575 7364

MATKAT: 7, 12 JA 16 KM
LÄHTÖ:
SAUKKOVAARAN
KAKSOISLAAVULTA

10.00
11.30
12.30
13.00

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

Klo 18.00 Taverna
Piaf - En kadu mitään
Liput 20 €

Tervetuloa pullaja leipäostoksille!
Myös gluteenittomia
leivonnaisia.
Eeva-Liisa Tolonen
Puh. 050 5971 622

KLO
KLO
KLO
KLO

MESSURAVINTOLA PALVELEE LA-SU KLO 11 - 16

Klo 13.00 Kirkko
Yhteisveisuu Uudet virret

LAUANTAI 6.8.

Klo 10.00 Kirkko
Yhteisveisuu Toivevirret

OHJELMA SU 7.8.2022 KLO 11-16

Kokoonnumme Keskuskoululle
la 6.8.2022 kello 12.00.
Edellisen kerran kokoonnuimme 10 vuotta
sitten ja silloin meitä oli mukana 19.
Toivottavasti nähdään mahdollisimman
monen entisen luokkakaverin kanssa!
Terveisin Liisa Juntunen (entinen Kemppainen)

virtaala@virtaala.fi
044 257 1857

JUUSTOLEIPÄÄ
VOI OLLA
RAJOITETUSTI
SAATAVILLA

Virtaalan altaan
aukioloajat
8.8.- 2.9.2022
ma 11:00 - 17:00
ti - ke suljettu
to 13:00 - 17:00
pe 15:00 - 20:00
la - su suljettu
kulkulätkällä pääset
sisälle milloin tahansa
soita, jos tarvitset lätkän
tai muuta apua

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.
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TMI ERJA TOLONEN
Koulutettu hieroja
ja urheiluhieroja

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

050 3372 668 tai 050 3315 563

Koulutie 4, Ristijärvi

jtmurakointi@ristijarvi.net
Teollisuustie 1 A, 88400 Ristijärvi

Puh. 050 5481 769

TIM-TAXI 119

Kela-taksin tilaus 0800-93399
Korpitaksi
Timo Kemppainen 040 5837 648
Taksi 040 1805 005
Sotkamontie 86, Ristijärvi

4

Koulutettu hieroja
Seija Juntunen
Asemantie 7, Ristijärvi
Puh. 050 5713 994

Myös jäsenkorjaus
RiStaos

NUOHOUKSET
NUOHOUKSET

NuohousNuohousliike
liike
Oikarinen
Oikarinen
RISTIJÄRVELLÄ

KALLIOMURSKEITA

0-16 mm, 0-32 mm, 0-56 mm, 0-100 mm
toimitettuna tai noudettuna.
Mäkäräisen yhteismetsä
Keijo Mäkäräinen 040 547 8880

SUURI RANTATAPAHTUMA
la 6.8.22 klo 10-15 venesataman paviljongilla.

Ohjelmassa: avoimet RANTAONKI-kisat ja Kainuun Eläkeläiset ry:n yhdistysten onkikisat naisille ja miehille. Maksu 10 e, lapset ilmaiseksi, kaikkien
osanottomaksun maksaneiden kesken arvotaan naisten ja miesten sarjoissa
50 euron S-ostokortti. Hyvät PALKINNOT, kilpailuaika 11-14. Lisäksi alueella
naulanlyönti-, tikan- ja kettinginheittokisat. Myydään kahvia, pullaa ja grillimakkaraa, kunnon arpajaiset.

Tapahtuman osallistujia viihdyttää

AATU & ARMANDO.
Tervetuloa mukaan!

p. 0400 154 522
P. 0400 154 522

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

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.

Ristijärven
Hautauspalvelu
P. 08 629 792

Urheilutie 34
Ristijärvi
P. 08 681 432

Saukontie 10
88400 Ristijärvi
044 2847 180

Kysy vapaita
asuntoja:

ristijarvenautoasennus@gmail.com

Huollot, korjaukset!

MYYTÄVÄNÄ

kuumalla liekillä palavia
KOIVUHALKOJA!
Markku 040 527 5172

AUTO- ja
KONEHUOLTOPISTE
RISTIJÄRVEN APTEEKKI

Ristijärvi
Lopussaa!
Asemankuja
8
Saukontie
39
ILTAMAT
Pyryllä 7.3. klo
19:00!
88400 Ristijärvi
Ohjelmassa
mm. Paltamo Kabaree,
Ansku
ja 873
Pojat.
Puh. 050
5880
Lopuksi jalalla koreasti Pihkaniskat-bändin tahdissa.
pienkonehuolto
Avoinna: ma-pe
Liput9-17
10€ (sisältääMyös
nisukahvet).
Puh. 08 681 139

Seuraava RiStaos, ristijärveläisen pitäjähengen äänenkannattaja, ilmestyy viikolla 48.
Painos: 1000 kpl. Julkaisija: Ristijärvi-Seura ry
Toimituskunta: Minna-Liisa Laakso, Olavi Oikarinen, Elsa Mustonen, Pertti Raninen, Minna Pyykkönen
Uudet ilmoitushinnat: 1,00 e/pmm, yhdistykset 0,60 e/pmm.

R

YSTÄVÄNÄ -palvelu
ikäihmisille

istijärven 4H-yhdistys
yhdessä VÄKKEÄ-hankkeen kanssa on ideoinut
YSTÄVÄNÄ -palvelua. Palvelun

Sivunvalmistus: Puolanka-lehti, 2022
Paino: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani 2022
Annikki kertoo, että yhdistykOta meihin
sessä on palkattu henkilö, joka
rohkeasti yhteyttä!
aloittaa tässä työtehtävässä.
Ystävävierailu voi olla kestolLisätiedot ja varaukset:

