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Vuosi lähestyy loppuaan, mut-
ta vauhti sen kun kiihtyy, ku-
ten Matin ja Tepon laulussa 

lauletaan. Hyvinvointialueen aloit-
taessa vuoden vaihteessa toimin-
tansa on loppuvuodesta ollut vie-
lä paljon tekemistä toimintojen val-
mistelussa.

Hyvinvointialueen 
aloittaessa

Tilavuokrissa pääsimme hyvin-
vointialueen kanssa yhteiseen ym-
märrykseen Attendolta vuokrat-
tujen sotetilojen vuokrasopimus-
ten siirrosta suoraan tulevalle hy-
vinvointialueelle. Kunnan omista-
mien sotetilojen osalta kiinteistö-
jen arvot selvitettiin ja vuokriin li-
sätään myös pääomavuokran tuot-
to annetun asetuksen mukaisesti. 
Tähän asti kunnat ovat vuokranneet 
tiloja sotelle ilman tuota 6 prosen-
tin tuottoa. Jatkossa kuntien on kui-
tenkin kyettävä ylläpitämään hyvin-
vointialueelle vuokrattuja tiloja il-
man kunnan kompensaatiota, niin 
kuin yleensä markkinoilla toimitaan.  

Ateria- ja kuljetuspalveluissa kun-
nan kilpailuttamat voimassa olevat 
sopimukset jaetaan niin, että hyvin-
vointialue hankkii palvelut suoraan 
nykyisiltä toimijoilta Attendolta ja 
Postilta. Hyvinvointialueen tarvitse-
mat siivouspalvelut tuotetaan kun-
nassa ensi vuonna siirtymäsäännös-

ten nojalla kunnan toimesta. Täl-
lä hetkellä kunnalla ei ole tarvet-
ta liittyä suunnitteilla olevaan in-
house-yhtiöön, jossa kunnat voivat 
myydä ateria- ja puhtaanapitopal-
veluita hyvinvointialueelle. Ympä-
ristöterveydenhuollon ottaa Sotka-
mon kunta isäntäkuntamallilla vas-
tattavakseen Kainuussa.

Työterveyshuollon järjestelyissä 
päädyttiin siihen, että olemassa ole-
va yhtiö myydään. Kilpailutuksessa 
tarjouksen voittanut tarjoaja Mehi-
läinen Oy jatkaa työterveyspalvelui-
den tuottamista Kainuunmeren Työ-
terveys Oy:n nimellä. Yhtiön myyn-
ti toi sievoisen siivun euroja omis-
tajiensa soten ja kuntien kassaan.

Tätä kirjoittaessa Kainuun soten 
vuoden 2022 talouden alijäämä 
näyttää kuroutuvan melkein um-
peen. Tämä on hyvä asia kunnan tu-
levien vuosien talouden näkökan-
nalta. Ensi kesän tasauslasku vuo-
den 2022 sotemenojen osalta jää-
nee pieneksi.

Maatalouslomitus ja 
maaseutupalvelut

Maatalouslomituksen siirtyessä 
vuoden vaihteessa Muhoksen kun-
nan vastuulle toiminta jatkuu meillä 
entiseen malliin. Työntekijät jatka-
vat samoissa tiloissa kunnantalol-
la kuin aiemminkin. Maaseutupal-
velujen osalta yhteistyö Puolangan 

kunnan kanssa jatkuu.

Kuntayhteistyö lisääntyy
Kuntayhteistyötä on lisätty muun 

muassa ympäristötarkastuksen 
osalta. Rakennusvalvonnan ja kaa-
voituksen osalta yhteistyön ra-
kentaminen niin ikään jatkuu. Kaa-
voituksessa on käynnissä tuulivoi-
mayleiskaavan laatiminen Pieni-Pal-
jakka alueelle ja toinen vireillä Kyl-
kivaaraan. Rantarakentamisessa on 
myös kaksi kaavaa vireillä, Iso Tuo-
maanjärven ranta-asemakaava ja 
Iijärven-Ristijärven rantayleiskaa-
van osittainen muutos. Uusia raken-
nuspaikkoja näiden kaavamuutos-
ten myötä tullee noin 30 entisten 
vapaina olevien noin 30:n lisäksi.

Kunnan talous
Tämä vuosi näyttää kunnan ta-

louden kannalta toteutuvan huo-
mattavasti paremmin, kuin mitä ta-
lousarviossa osattiin ennustaa. Ensi 
vuoden ja tulevien vuosien talou-
den suunnittelu on käynnissä. Hy-
vinvointialueen muutoksen myötä 
tämän hetken tiedon valossa kun-
nan talouteen ei ole tulossa helpo-
tusta. Verotulot ja valtionosuudet 
vaikuttavat jäävän kovin niukoiksi 
kattamaan kaikki jäljelle jäävät la-
kisääteiset menot. Taloutta on ta-
sapainotettava edelleen inflaatios-
ta, korkojen noususta, yleisistä pal-

kan- ja hintojen noususta johtuen. 
Polttoaineiden ja sähkön hintojen 
korotukset vaikuttavat myös kun-
nan menoihin. Kovin merkittäviin 
investointeihin ei lähitulevaisuu-
dessa ole varaa. 

Paljon tilaisuuksia tulossa
Loppuvuodesta on palattu toi-

minnoissa koronakaudesta normaa-
liin. Kuntalaisille, koululaisille, yri-
tyksille ja yhdistyksille on järjestetty 
tilaisuuksia keskustella ajankohtai-
sista asioista ja kunnan kehittämi-
sestä. Joulunavajaiset joulupuuroi-
neen järjestetään, ja itsenäisyyspäi-
vän juhlallisuuksia vietetään perin-
teiseen tapaan. Yhteisiä tilaisuuksia 
ja vuoropuhelua kunnan kehittämi-
seksi tulemme edelleen jatkamaan. 
Kesällä uudistetun kuntastrategian 
tavoitteita lähdetään toteuttamaan 
talousarvion kautta. 

Varautumisessa on suunnitelmia 
päivitetty ja harjoituksia pidetty. Vii-
meisin iso kuntalaisillekin näkynyt 
harjoitus oli evakuointikeskuksen 
toimintojen harjoittelu ja esittely 
monitoimikeskus Virtaalassa. Pai-
kalla oli 190 kuntalaista ja 50 har-
joitukseen osallistunutta toimijaa 
eri tahoilta. Tämä tilaisuus toi vies-
tiä kuntalaisille, että kaikista pide-
tään huolta häiriötilanteissa ja myös 
poikkeusoloissa.

Ensi talvesta on arvioitu tulevan 

koetinkivi meille kaikille. Sähkö-
energian riittävyys voi olla katkol-
la ja aiheuttaa sähkönjakelun kes-
keytyksiä. Näihin ja kaikkeen muu-
hunkin on hyvä varautua. Omavara 
kotona 72 tunniksi on meidän kaik-
kien hyvä varata. Olemme kokeneet 
tykkylumitalven, koronan, energi-
an hintojen rajun nousun viime ai-
koina, mutta selvinneet näistäkin. 
Yhdessä toisiamme auttaen tulem-
me selviämään myös muista vas-
taan tulevista haasteista.

Näillä kunnan ajatuksilla toivo-
tan kaikille hyvää joulun odotusta 
ja loppuvuotta.

Petteri Seppänen
Kunnanjohtaja

Loppuvuotta kohti vauhti kiihtyy

Kuluvana vuonna uutiset ovat 
olleet pääasiassa masenta-
via. Euroopassa käytävä sota, 

hintojen, kustannusten ja korkojen 
vauhdikas nousu sekä talouskasvun 
nopea hidastuminen iskee koko 
Suomeen ja maailmaan, ei ainoas-
taan Ristijärvelle. Kotitalouksien os-
tovoima heikkenee hintojen nous-
tessa ja kiihtyvä inflaatio näkyy eri-
tyisesti ruoan ja energian hinnas-
sa. On selvää, että moni ihminen 
miettii, mihin raha riittää. Sitä me-
kin täällä kunnantalolla mietimme.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
sekä pelastustoimen järjestämis-
vastuu ja siten niiden kustannukset 
siirtyvät kunnilta hyvinvointialueil-
le, jonka takia kuntien tuloja siirre-
tään valtiolle rahoittamaan hyvin-
vointialueiden toimintaa. Kaikki-
nensa verotuloja kertyy ensi vuon-
na Ristijärven kunnalle Kuntaliiton 
ja valtiovarainministeriön ennustei-
den mukaan noin 40 % vähemmän 
kuin tämän vuoden ennuste on, val-
tionosuuksia noin 90 % vähemmän. 

Sote-tehtävien siirtyessä pois 
kunnilta peruspalvelujen val-
tionosuusjärjestelmässä painote-
taan alle 16-vuotiaiden osuutta 
kunnan väestöstä, hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä sekä asukas-
määrän kasvuun perustuvaa lisää. 
Siinäpä meille haastetta kerrakseen. 
Taloudessa ei paljon liikkumavaraa 
ole, toimintakate on vain reilu 3,5 
miljoonaa euroa.

Kunnan palvelut ovat pääsääntöi-
sesti lailla säädettyjä, mutta myös 
kunnan itselleen ottamia vapaaeh-
toisia palveluita. Talouden ja pal-
velujen sopeuttaminen on jatkuva 
prosessi, jota on tehty Ristijärvellä 
jo usean vuoden ajan. Taloutta ta-
sapainotetaan edelleen omaa toi-
mintaa kehittämällä, mutta myös 
yhteistyössä Kainuun kuntien kans-
sa. Yhteiset projektit, yhteiset toi-
mintamallit ja yhteiset henkilöstö-
resurssit ovat ehdoton edellytys 
pienen kunnan elinvoimaisuudel-
le. Se mahdollistaa, että kustan-
nussäästöjä ja henkilöstöresursse-

Arjen kiireistä joulun rauhaan
ja voidaan kohdentaa myös kunnan 
kehittämiseen.

Kunta ei ole pystynyt investoi-
maan muutamaan vuoteen, vaan 
on pyrkinyt hoitamaan ainoastaan 
välttämättömät rakennusten ja inf-
ran korjauskustannukset. Lainakan-
taa on saatu näin pienennettyä ja 
korkojen noustessa tämä on ollut oi-
kea ratkaisu, mutta ei kestävä kun-
nan kehittämistä ja elinvoimaisuut-
ta ylläpitävä keino. 

Vaikka kunnan talous tällä hetkel-
lä näyttää haastavalta, eikä Ristijär-
velle herunut harkinnanvaraista val-
tionosuuden korotustakaan, ei hei-
tetä kirvestä kaivoon. Ei säästetä it-
seämme hengiltä, vaan suunnataan 
katseet tulevana vuonna yhdessä 
kehittämiseen ja positiivisiin uuti-
siin, elinvoimaiseen kuntakuvaan. 
Hyvinvointialueiden ja kuntien ra-
hoituskiemurat tarkentuvat ensi 
vuonna, jolloin olemme viisaampia. 

Jouluun kuuluu perinteitä, mut-
ta myös uusia tapoja, joita aletaan 
valmistella jo hyvissä ajoin marras-

kuussa. Joulukuusi, joulukukat, jou-
lukortit, joulukonsertit, jouluruoat 
- lista on loputon. Ei ihme, että jo 
ainoastaan Nisse-polkan sanat On 
vilinää, melskettä, helinää helsket-
tä pienten tiukujen saavat sykkeen 
nousemaan ja otsan hikoilemaan. 
Joka joulu lupaan itselleni, että vä-
hempikin riittää. Ei tarvitse taikoa 
seitsemän sortin kahvileipiä tai kek-
siä ennen näkemättömiä herkku-
ja joulupöytään. Tänä vuonna lu-
paus pitää!

Ollaan armollisia itsellemme, iloi-
taan yhteisestä ajasta läheisten 
kanssa ja unohdetaan kiire. Kyntti-
län lepatus aamuhämärässä, höy-
ryävä aamukahvi ja radiosta kuu-
luva joulumusiikki - jo näillä pääsee 
mainiosti joulutunnelmaan. Joulu-
mieli kumpuaa meistä itsestämme, 
ei kalliista lahjoista eikä notkuvista 
herkkupöydistä. 

Myös kunnantalo hiljenee joulun 
viettoon aaton aattona. Ovet ava-
taan jälleen ensimmäisenä arke-
na vuonna 2023, mutta meidät ta-

voittaa puhelimella ja sähköpostil-
la myös välipäivinä. Työntäyteinen 
vuosi on loppusuoralla ja on aika ke-
rätä voimia tulevaan vuoteen. Sitä 
ennen valtuusto kokoontuu vielä 
päättämään ensi vuoden talousar-
viosta kokouksessaan 14.12. Moni-
toimikeskus Virtaalassa. 

Rauhaisaa joulun aikaa, lämmin 
kiitos kuluneesta vuodesta ja elä-
män iloa ensi vuoteen!

Maarit

Jos on liian vähän aikaa, 
kokeilehan tätä taikaa.
Kääri kiire joulusukkaan, 
sano sille, mene hukkaan!
Johan loppuu turha touhu, 
saapuu rauhallinen joulu.
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN ohjelma
Ristijärvellä ti 6.12.2022

Klo 10.00 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus kirkossa, jon-
ka jälkeen kunniakäynti sankarihaudalla.

Itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakodilla
-Juhlapuhe  
-Juhlakahvit

Tervetuloa!
Järj. Paltamon seurakunta/Ristijärven alueseurakunta ja Ristijärven kunta
Kutsutaksia voi käyttää. 
J.K.
Pe 2.12.2022 klo 9.30 koululaisten kynttiläkulkue sankarihaudoille sekä 
tanssit Virtaalassa klo 11.45. Yleisöä mahtuu jonkin verran näyttämölle.

KYNTTILÄT SYTTYVÄT sankarihaudoille 
itsenäisyyspäivänä 6.12.2022 aamulla klo 8.30
Olet tervetullut sytyttämään kynttilöitä!
Veteraaniperinnetoimikunta

Kaikkien kainuulaisten yhteis-
tä Kainuun maakuntajuhlaa 
vietettiin tänä vuonna Ris-

tijärven Monitoimikeskus Virtaa-
lassa sunnuntaina 14.8.2022. Juh-
lan teemana oli liikunta. Ohjelman 
oli suunnitellut Ristijärven kunnan  
tapahtumatoimikunta yhdessä Kai-
nuun liiton kanssa.  

Tapahtuman ohjelma koostui 
mm. erilaisista musiikki- ja liikun-
taesityksistä sekä juhlapuheista, 
mutta tänä vuonna jaettiin myös 
ensimmäistä kertaa uusien kate-
gorioiden Pro Kainuu -tunnustus-
palkinnot perinteisen Pro Kainuu 
-palkinnon rinnalla. Uudet, Pro Kai-
nuu mainetyö ja Pro Kainuu nuori 
-palkinnot, ovat nimiensä mukai-
sesti suunnattu mainetyön saralla 
kunnostautuneiden ja maakunnan 
nuorien palkitsemiseksi. 

Juhlapuheen maakuntajuhlassa 

Kainuun maakuntajuhlaa vietettiin tänä vuonna Ristijärvellä 

Juhlan yhteydessä jaettiin myös 
Pro Kainuu -tunnustuspalkinnot 

piti ristijärveläislähtöinen teolo-
gian tohtori Laura Kallatsa. Laura 
työskentelee tutkijana ja opettaja-
na Itä-Suomen yliopistossa. Juhlan 
musiikista vastasivat Kaukametsän 
kamarikuoron lauluryhmä ja tango-
markkinoillakin menestynyt kajaani-
lainen Hanna Hirvonen. Lisäksi juh-
lassa esiintyivät mm. Ristijärven lii-
kuntakerholaiset. 

Pro Kainuu 
tunnustuspalkinnot 

Perinteisen Pro Kainuu -palkin-
non valitsee aina maakuntajuhlan 
järjestäjävuorossa oleva kunta par-
haaksi katsomallaan tavalla. Pro Kai-
nuu mainetyö ja Pro Kainuu nuori 
-palkinnoista päätti Kainuun maa-
kuntahallitus kuultuaan asiantun-
tijaraadin suositukset. Pro Kainuu 
nuori -palkinnon saajaksi oli yleisöl-
lä mahdollisuus nostaa nimiä, kun 

taas mainetyön ehdokaslistan val-
misteli Kainuun liiton koordinoima 
maakunnan mainetiimi. 

 
Pro Kainuu 

Maakuntajuhlavuorossa olevan 
kunnan myöntämä Pro Kainuu -tun-
nustuspalkinto myönnetään esimer-
kiksi taiteen, kulttuurin tai liikun-
nan parissa tehdystä elämäntyös-
tä maakunnan ja oman kunnan hy-
väksi. Palkittava henkilö tai taho on 
tehnyt Kainuuta tunnetuksi ja vah-
vistanut maakunnan identiteettiä.  

Pro Kainuu 2022 -tunnustuspal-
kinto myönnettiin Ristijärven Py-
rylle. 

Ristijärven Pyry on valtakunnalli-
sesti tunnustettu aktiivinen seura-
toimija. Urheiluseura on aiempina 
vuosina saavuttanut menestystä 
urheilussa ja nykyisin enenevässä 
määrin laadukkaana seuratoimija-

kaasta toiminnasta Kainuun näky-
vyyden ja positiivisen tunnettuu-
den hyväksi. 

Pro Kainuu -mainetyön tunnus-
tuspalkinto 2022 myönnettiin Da-
takeskus CSC Kajaanille ja CSC LUMI 
Supertietokoneelle. 

Kansainvälisesti ja moninkertai-
sesti palkitun LUMI-supertietoko-
neen nähtiin nostattavan Kainuun 
profiilia korkean teknologian kes-
kuksena ja kestävän kehityksen 
edelläkävijänä.  

 
Pro Kainuu nuori  

Pro Kainuu Nuori -tunnustuspal-
kinto myönnetään 13-29-vuotiaal-
le Kainuussa asuvalle tai Kainuusta 
kotoisin olevalle henkilölle tai nuor-
ten yhteisölle, joka on opinnoissa, 
työssä tai harrastuksissa tuonut 
uudella ja modernilla tavalla Kai-
nuuta esille.  

Pro Kainuu nuori -tunnustuspal-
kinto 2022 myönnettiin Ville Heik-
kiselle Kuhmosta. 

Ville Heikkinen on 29-vuotias Kuh-
mon Iivantiirassa asuva luontoku-
vaaja, joka on voittanut kaksi kertaa 
vuoden luontokuvakilpailun sekä 
monia muita kilpailuja. Hän auttaa 
luontokuvaajia kuvauskohteiden 
löytämisessä ja kohdeopastuksissa 
ja on järjestänyt mm. kuvauskurs-
seja ja näyttelyitä Kainuussa, Kuu-
samossa ja Helsingissä.  

Ville tekee työtä luonnon ja kai-
nuulaisten hyväksi suurella sydä-
mellä ja vie Kainuuta maailman-
kartalle.  

 Juhlatoimikunta kiittää kaikkia 
juhlan järjestelyihin osallistuneita!

Juhlapuheen maakuntajuhlassa piti ristijärveläislähtöinen teologian toh-
tori Laura Kallatsa (os. Kemppainen).

Pro Kainuu -palkintojen saajat vas. luontokuvaaja Ville Heikkinen, Ristijärven Pyry ry:n puheenjohtaja Arto Kle-
metti sekä  Kajaanin datakeskuksen johtaja Jukka-Pekka Partanen.

na sekä erinomaisena tapahtuma- 
ja kilpailujärjestäjänä.  

Talkootoiminta ja yhdessä tekemi-
nen ovat seuran läpileikkaavia tee-
moja kaikessa tekemisessä. Yleis-
seurana Ristijärven Pyry on huoleh-
tinut monipuolisesta urheilu- ja laji-
toiminnasta eri aikoina urheiluseu-
ran perustamisesta lähtien. 

Pro Kainuu mainetyö 
Pro Kainuu mainetyön -tunnus-

tuspalkinto myönnetään ansiok-

Kainuun maakuntajuhlaa vietettiin elokuussa Ristijärvellä Virtaalassa.

Kunnantalo pidetään suljettuna 
• ma 5.12.2022 itsenäisyyspäivää edeltävänä arkipäivänä 
• 23. - 30.12.2022 joulun ja uuden vuoden välisenä aikana.
Muulloin kunnantalo avoinna ma-pe klo 9-15, suljettu klo 11-12.
Os. Aholantie 25, 88400 Ristijärvi, www.ristijarvi.fi. Puh. 08 6155 431, s-posti: yhteispalvelu@ristijarvi.fi
Tulevia tapahtumia:
Pe 2.12.2022 klo 9.30 koululaisten kynttiläkulkue sankarihaudoille sekä tanssit Virtaalassa klo 11.45. Yleisöä 
mahtuu katsomaan jonkin verran näyttämölle.                                         
Ti  6.12.2022 Itsenäisyyspäivän juhla. Klo 10.00 jumalanpalvelus, kunniakäynti sankarihaudoilla, juhlakahvit 
seurakuntakodilla.
Ke 7.12.2022 klo 18.00 Uusien kuntalaisten tervetuliaistapahtuma Virtaalassa
To 8.12.2022 klo 18.00 Höppänätontun Joulu -joulukonsertti Virtaalassa. Avoin kaikille, konsertin tarjoavat 
Ristijärven varhaiskasvatus ja kulttuuritoimi  
La 10.12.2022 klo 11.00-13.00 joulun avaus ja joulumyyjäiset Virtaalassa.
Tapahtumista ilmoituksia toisaalla tässä lehdessä. Ristijärven kunta, www.ristijarvi.fi

Kunnantalon kiinniolo vuodenvaihteessa

Kainuun maanpuolustusjuhlaa 
ja Kainuun reserviupseeripii-
rin 70-vuotisjuhlaa vietettiin 

Ristijärvellä, Monitoimikeskus Vir-
taalassa 16.9.2022. Ohjelmassa oli 
mm. lipunnosto ja kenttähartaus 
Virtaalan piha-alueella, seppelpar-
tion lähettäminen sankarihaudoil-
le sekä pääjuhla Virtaalassa. Musii-
kista vastasi Lapin sotilassoittokun-
ta, johtajana musiikkimajuri Jarkko 
Aaltonen sekä Keskuskoulun oppi-
laiden kuoro. Virtaalan alueella jär-
jestettiin myös pienimuotoinen Kai-
nuun Prikaatin kalustonäyttely, pai-
kalla oli myös sotilaskotiauto.

Juhlan järjestivät Ristijärven re-
serviläis- sekä veteraanijärjestöt 
sekä Ristijärven kunta.

Juhlapuheen piti Kainuun prikaa-
tin esikunnan operaatiokeskuksen  
varapäällikkö majuri Tomi Juopperi. 
Tervehdykset juhlaan toivat myös 
majuri Timo Keinonen Kainuun ra-

Kainuun maanpuolustusjuhlaa 
vietettiin Ristijärvellä

javartiostosta ja Suomen Reserviup-
seeriliiton puheenjohtaja reservin 
yliluutnantti Aaro Mäkelä.

Ristijärven Sotaveteraanit ry:n 
puheenjohtaja Seppo Tähkäpää 
luovutti juhlassa rautasormustau-
lun ristijärveläiselle Martti Romp-
paiselle ansioituneesta toiminnasta 
veteraanien hyväksi. Toinen rauta-
sormustaulu kiertää vuosittain seu-
raavan maanpuolustusjuhlan järjes-
täjäkunnalle, nyt vuorossa oli ensi 
vuoden järjestäjäkunta Puolanka, 
taulun vastaanotti Seppo Rajala. 

Lisätietoja rautasormuksista löy-
tyy os. https://fi.wikipedia.org/wiki/
Rautasormus.

Kiitämme kaikkia juhlan järjeste-
lyihin osallistuneita.

Juhlatoimikunta

Suomen lipun airuina Vinja Väisänen ja Paavo Halonen, lippua kantoi Han-
nu Liljeblad.Kenttähartauden piti kenttärovasti Penna Parviainen.

Lippulinna järjestettiin Virtaalan pihalle lipunnoston ja kenttähartauden 
ajaksi.

Juhlapuheen piti Kainuun prikaatin 
esikunnan operaatiokeskuksen  va-
rapäällikkö majuri Tomi Juopperi.

Seppo Tähkäpää luovutti juhlassa 
rautasormustaulun ristijärveläiselle 
Martti Romppaiselle (oikealla). Toi-
nen rautasormustaulu kiertää vuo-
sittain seuraavan maanpuolustus-
juhlan järjestäjäkunnalle, nyt vuo-
rossa oli ensi vuoden järjestäjäkun-
ta Puolanka, taulun vastaanotti Sep-
po Rajala (keskellä). 
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Ristijärven nuorten oma tila 
Nuokkari on viime vuosien ai-
kana ollut muutosten kohtee-

na. Sen sijainti on vaihtunut mon-
ta kertaa, mutta nyt jo muutaman 
vuoden ajan Nuokkari on ollut Willa 
Wanhassa 4H:n tilojen yhteydessä. 
Kirpputorin hyörinä, aikuisten läsnä-
olo sekä aikuiseen makuun sisustet-
tu tila eivät houkutelleet nuorisoa 
ottamaan tilaa omakseen. Omaa ti-
laa kyllä kaivattiin, mutta ei tällais-
ta. Eikö niille mikään kelpaa?

Marraskuun lopulla vietettiin Lap-
sen oikeuksien päivää (20.11.), ja 
itse asiassa tähän on Suomessa va-
rattu vuosittain kokonainen viikko. 
Lapsen oikeuksien sopimus on kan-
sainvälinen 54 artiklasta koostuva 
sopimus, joka koskee kaikkia sopi-
musmaiden alle 18-vuotiaita lapsia 

ja nuoria. Lapsen oikeuksien sopi-
muksen yhteydessä puhutaan usein 
”kolmesta P:stä”. Niillä tarkoitetaan 
lapsen oikeutta suojeluun (englan-
niksi protection), oikeuteen osuu-
teen yhteiskunnan voimavaroista 
(provision) ja oikeuteen osallistua 
(participation). Sopimus korostaa 
lasta oikeuksien haltijana sekä ak-
tiivisena toimijana. Lasten oikeuk-
siin kuuluu mm. oikeus sanoa mie-
lipiteensä asioissa, jotka vaikutta-
vat hänen elämäänsä. Tämä ei tie-
tenkään tarkoita sitä, että lasten 
pitäisi aina antaa päättää kaikes-
ta. Kun otamme lasten ajatukset 
huomioon ja oikeasti kuulemme, 
mitä heillä on sanottavanaan, saa-
tamme oppia paljon uutta ja ym-
märtää asioita paremmin. Samal-
la lapset oppivat, että heitä arvos-

Hyvä tullee, ku ite tekkee

Uusia kalusteita testaamassa Ruusa Väisänen, Maija Tolonen ja Vinja Väi-
sänen.

Ostoksilla Kajaanissa olivat Ruusa Komulainen, Riia Heikura ja Vinja Väisänen.
tetaan, jolloin he puolestaan op-
pivat arvostamaan toisia ihmisiä. 
Lapsuus on itsessään arvokasta ja 
jokainen lapsi on omana itsenään 
arvokas ja tärkeä. Lapsissa on vii-
sautta, jota meidän ei ole vara hu-
kata välinpitämättömyydellämme.

Ja onneksi meiltä löytyy myös 
kuulevia korvia. Nuorisovaltuuston 
kummi Mari Korhonen, MLL:n Risti-
järven yhdistyksen Mari Väisänen 
ja kunnan vapaa-aikaohjaaja Mir-
va Kytömäki ottivat nuorten asiat 
vakavasti ja mahdollistivat paikan 
stailauksen. MLL:n rahallisella tuel-

la tilaan oli mahdollista hankkia uu-
sia huonekaluja ja tarvikkeita viih-
tyisyyttä tuomaan. Tarvittiin kulje-
tusapua vanhojen, loppuunkäytet-
tyjen huonekalujen kuskauksessa ja 
uusien tarvikkeiden ostosreissulla.  
Nuoret saivat itse päättää ostoksis-
ta ja he myös siistivät ja sisustivat 
tilat itse. Yhteisen, itselle tärkeän 
tavoitteen eteen nuoret ovat teh-
neet kovasti töitä.

Asioita itse esille ottaen ja toi-
mien voi vaikuttaa. Mikä sen hie-
nompaa, kuin oppia tämä jo nuo-
rena. Ei, kaiken ei tarvitse kelva-

Nyt tuntui sopivalta ajalta ot-
taa omaa aikaa ja liittyä elä-
keläisten joukkoon, vaikka 

kyllä työmotivaatiotakin löytyy vie-
lä. Kaikkea tai ainakin melkein on 
tullut kokeiltua ja tehtyä.

Ensimmäiset työhommat olivat 
maatalouslomitusta 1970-luvun 
alkupuolella muutamassa talossa 
ja sitten muutamana kesänä leik-
kikentällä ohjaajana. Tämän jäl-
keen olin vuosia pätkätöissä, muu-
tamasta kuukaudesta vuoteen, vä-
lillä työttömänä. 

Ristijärven kuntahan kuului Kes-
ki-Kainuun kansanterveystyön 
kuntainliittoon ja olin töissä vuo-
den verran Ristijärven kasvatus- ja 
perheneuvolan toimistossa. Töihi-
ni kuului lähinnä sanelujen purkua 
ja niiden kirjoittamista puhtaaksi 
sekä jonkin verran myös neuvolan 
kirjoitushommia, mm. lastenneu-

volalääkärin saneluja.  Hauskoina 
muistoina noilta ajoilta jäi muuta-
ma huvittava juttu. Työnantajalla oli 
toiveena, että vastaan puhelimeen 
”Keski-Kainuun kansanterveystyön 
kuntainliiton Ristijärven Kasvatus- 
ja Perheneuvola”, olihan se niin pit-
kä litania, että kirjoitin sen paperil-
le muistin virkistämiseksi ja liimasin 
seinään mistä luin sen. Talon sisältä 
soittavat sanoivat heti, että ei tar-
vitse kertoa, tiedetään kuka siellä 
on. Kirjoitin jonkin verran hälytys-
tehtäviä varten listaa potilaista ja 
sairauksien latinankieliset nimet, 
täytyi välillä käydä tarkistuttamassa 
ammattihenkilöillä, että sairaus oli 
oikein ja etten ollut keksinyt uusia 
vaivoja. Meinasi kerran hymy hyy-
tyä, kun muuan mummo tuli sano-
maan, että sinä se laiska olet, kun 
et viitsi penskojasi hoitaa (mies hoi-
ti ne kotona). Olin myös terveyskes-

kuksen puolella toimistossa tuuraa-
massa joitakin kertoja, kirjoittamis-
ta ja laskutusta. 

Kirjastossa olin töissä n. 1990-lu-
vun paikkeilla parikin eri jaksoa. 
Muovitin kirjoja kuten nykyisinkin, 
mutta kirjat merkittiin kortteihin, 
oma kortti kirjan mukaan ja arkis-
tokortti kirjastoon. Tämä jälkeen 
lähdin koulun penkille ja valmistuin 
atk-merkonomiksi 1992.

Olin kouluavustajana Koskenky-
län koululla ja siellä ollessa tutkin, 
mitä koulun historia kertoo. Har-
mi vain, että aikaa oli niin vähän sii-
hen, koska avustajan työ kesti vain 5 
kuukautta. Koko koulu loppui muis-
taakseni oppilaiden vähyyteen, ei 
minun vuokseni. Sitten oli Pyhän-
nänkylän koululla avustajana ja sa-
malla siivosin koulun oppilaiden läh-
dettyä. Kuinka kävikään, koulu lop-
pui. Menin Jokikylän koululle avus-

tajaksi sekä siivoustyöt kuuluivat 
tehtäviini ja mitä tapahtui, koulu 
loppui.  Olin välillä myös kirkonky-
län koulullakin avustajana muuta-
mia kertoja ja viimeisin oli koko lu-
kuvuoden, yläasteella.  Enää en us-
kaltanut ottaa kouluavustajan pes-
tiä sillä voihan käydä niin että vii-
meinenkin koulu loppuu.

Ristijärven terveyskeskuksen ala-
kerrassa oli pesula ja sielläkin ker-
kesin olla vuoden verran yhteen-
sä ja sekin työpaikka loppui, välil-
lä koululla siivoojana ja pieni pätkä 
päiväkodilla töissä.

Näitten jälkeen olen ollut sisus-
tusliikkeen toimistossa tehden toi-
mistotöitä ja Itellalla jonkin aikaa.  
Sitten olen ollutkin nykyisessä työs-
sä toistakymmentä vuotta ja vapaa-
päiviä käytin maataloustoimistos-
sa istumiseen ja kyllä minä siellä-
kin kirjoitin, mutta etupäässä nu-

meroita. Joskus olen itsekin ihme-
tellyt, että kuinka monessa paikas-
sa sitä on tullut oltua. 

Pitäneekö lopuksi kertoa, kun Pasi 
T. huomautti, että missä ne omien 
lehmien hoidot muiden töiden li-
säksi. No sitäkin hommaa on tullut 
tehtyä jo pienestä pitäen. En vain 
voi sanoa ”helppoa kuin heinänte-
ko”. Sitäkin hommaa on kokeiltu ja 
tehty, ei ole helppoa nostaa märkiä 
ja kosteita heiniä seipäälle.

Kaikki työpaikat ansaitsevat kii-
tokset, sillä kaikkiin on ollut mukava 
mennä ja tehdä, huonoa ei ole ollut.

Vielä kerran KIITOKSET menneistä 
vuosista Maritta, Lea, Terttu ja kaik-
ki, joiden kanssa olen ollut samois-
sa paikoissa töissä. KIITOS.

Maire Kuvaja

Maire Kuvajan muistelmia työuran varrelta

Kahden vuoden koronatau-
on jälkeen viriteltiin jälleen 
vuodesta 1998 saakka järjes-

tettyä Ämmäinviikkoa osaksi syk-
syn tapahtumatarjontaan. Ristijär-
veläisen perinteen mukaan Vuoden 
Ämmä on satavuotias tai nuorem-
pikin eri tavoin ansioitunut nainen. 
Pikkuämmäksi nimetään kyseisenä 
vuonna kuntaan ensimmäiseksi syn-
tynyt tyttö. 

Tänä vuonna Ristijärven kunnan 
kulttuuritoimi ja Ristijärven Kult-
tuuritapahtuma Ry valitsivat Vuo-
den Ämmäksi 97-vuotiaan Iida Karp-
pisen. Karjovaaran Iidana tunnet-
tu Taavetti ja Anni (o.s. Kyllönen) 
Karppisen tytär on yksitoistalapsi-
sen perheen keskimmäisen. Iidan 
kirkkaat muistot ulottuvat aina Es-
ko-veljen syntymävuoteen 1926 
saakka.

Lukemaan Iida opetteli veljensä 
Heikin kanssa almanakasta, Raa-
matusta ja virsikirjasta. Yhä muis-
tuvat mieleen päiväkohtaiset nimi-
päivät. Sujuvasti Iida häntä haas-
tatellessani pisti osan elämästään 
kalevalalaiseen runomittaan. Kan-
sakouluaika, isän kuolema ja mat-
ka härkävaunussa talvisodan evak-

koon Paavolaan kuuluvat ovat osa 
menneisyyttä.

Nuoresta saakka Iida on autta-
nut läheisiään ja naapureita mo-
nin tavoin. Äidin ja veljien tukemi-
nen heidän vaiheissaan aina kuo-
lemaan saakka on ollut suuri osa 
Iidan elämäntehtävää. Sen lisäk-
si tämä itseoppinut sairaanhoitaja 
on kirjoittanut runoja runsain mää-
rin. Hän kertoo muistavansa kaikki 
runonsa ulkoa. Mikä muistamisen 
lahja tällä jo 30 vuotta näkövam-
maisena eläneellä viisaalla naisella!

Ämmien julkistamistilaisuudes-
sa Ristijärven kulttuuritapahtuman 
edustajana mukana ollut Mari Kor-
honen luki kaksi Iidan kirjoittamaa 
runoa. Sitten kahviteltiin ja seu-
rusteltiin.

Iida ei ollut mukana Ämmien jul-
kistamistilaisuudessa, joten hän sai 
kukkaset, kunniakirjan, kahvia ja lah-
jakortin hyvinvointiaan tukevaan 
palveluun nykyisellä asunnollaan.

Pikkuämmä on tänä vuonna maa-
liskuussa syntynyt Sofia Lauronen. 
Myöskään hän ei päässyt julkista-
mistilaisuuteen. Viikkoa myöhem-
min Sofia otti kirjastossa tyynen 
uteliaana vastaan kukkaset, kun-

niakirjan ja Cafe 5-stopin pehmeän 
paketin yhdessä äitinsä Mariannen 
kanssa. Vanhempien lisäksi perhee-
seen kuuluu lisäksi kaksi alle koului-
käistä poikaa.

Viikon aikana naiset ja myös mie-
het saivat tuulettua Ämmäinviikon 
tapahtumissa. Raijan kampaamo-
palvelut ja tuotteet kiinnostivat 
monia, Pyrylässä kahviteltiin ja teh-
tiin ostoksia paikallisten yrittäjien 
pöydistä. Viikon päätteeksi laulel-
tiin Pertin ja Ollin säestyksellä Ky-
läkaivolla. 

Onnittelut Ämmillemme ja kiitok-
set kaikille mukana olleille. 

Ensi vuonna on kulunut 25 vuot-
ta ensimmäisestä Ämmäinviikosta. 
Ehkä juhlaviikkoon on mahdollis-
ta panostaa vahvasti yhteisvoimin. 

Valoisuutta loppuvuoteen!

Maritta Karjalainen
Ristijärven kirjasto- ja 
kulttuuritoimi

Vuoden 2022 Ämmät 

Kuntalaisilla oli mahdollisuus 
tutustua Ristijärven evaku-
ointikeskukseen Monitoimi-

keskus Virtaalassa. Evakuointikes-
kukseen tutustui päivän aikana 190 
henkeä. Henkilökuntaa järjestelyis-
sä oli mukana 50 henkeä. 

Tapahtumassa oli mukana Kai-
nuun pelastuslaitoksen, Kainuun 
soten, Ristijärven kunnan ja seu-
rakunnan, poliisin ja rajavartiolai-
toksen sekä Suomen Punaisen Ris-
tin ja Kainuun Nuotan toimijoita ja 
kalustoa.

Ristijärven evakuointikeskus on 
suunniteltu Virtaala-monitoimita-
lolle, joka mahdollistaa tarvittaessa 
tilapäisen majoittamisen tai pesu- 
ja ruokailumahdollisuuden isol-
le henkilömäärälle. Evakuointikes-
kusta voidaan tarvita esimerkik-
si, jos asukkaat tarvitsevat laajem-
paa apua tai suojaa poikkeuksellisis-
sa tilanteissa. Evakuointikeskukset 
otetaan tarvittaessa käyttöön pe-
lastusviranomaisen määräyksestä.

Evakuointitoimet ja väestön aut-
taminen edellyttävät ennakkoon 
valmisteltua yhteistyötä - viran-
omaisina toimivat sekä pelastus-
laitos että kunta ja sosiaali- ja ter-
veydenhuolto, mutta myös järjes-
töillä ja muilla yhteisöillä on oma 
tärkeä osansa.

Ristijärven evakuointikeskusta 
esiteltiin marraskuussa

Pienemmille 
tapahtumaan 

osallistujille 
pelastuslaitos jakoi 

kypäriä.

Pelastuskalustoa Virtaalan piha-alueella. Tapahtumassa oli mukana Kainuun pelastuslaitoksen, Kainuun soten, Ristijärven kunnan ja seurakunnan, polii-
sin ja rajavartiolaitoksen sekä Suomen Punaisen Ristin ja Kainuun Nuotan toimijoita.

Pikkuämmä Sofia Lauronen otti kirjastossa tyynen uteliaana vastaan kuk-
kaset, kunniakirjan ja Cafe 5-stopin pehmeän paketin yhdessä äitinsä Ma-
riannen kanssa.

ta aikuisten antamana. Jos ja kun 
ajatusta ja intoa löytyy, niin ilman 
muuta voi tahtoa mieluisampaa. 
Mitä sitä sanottiinkaan kissasta ja 
sen hännästä tai lusikoista ja kau-
niista käsistä?

Uuden ilmeen saaneen Nuokka-
rin avajaisia suunnitellaan jutun kir-
joittamisen aikaan innokkaasti. On-
nea uuteen tupaan!  

Kirjoitteli Kati R.
Lähde:
MLL Lapsen oikeuksien sopimus
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Isäni Esa Tolonen syntyi 28.6.1930 
Salokylän Möttösenvaaralla yh-
deksänlapsiseen perheeseen, 

jonka lapsista kaksi kuoli pienenä. 
Isä oli kolmanneksi nuorin. Möttö-
senvaara oli suurehko maatila. Per-
heen isä kuoli vuonna 1940 ja ko-
tona asuneet lapset joutuivat ot-
tamaan vastuuta maatilan töistä.

Isän kansakoulu jäi kesken sodan 
ja pitkien etäisyyksien takia. Maa-
tilan kiireet estivät häntä hakeutu-
masta Kainuun opistolle heti sodan 
jälkeen. Tämä toteutui kuitenkin 
syksyllä 1953, jolloin isä pääsi opis-
tolle ja suoritti 1953-54 kesken jää-
neen kansakoulun. Häntä kannus-
tettiin hakeutumaan Kajaanin se-
minaariin, minne hän pääsikin syys-
kesällä 1954 ja josta hän valmistui 

opettajaksi 1959.
Isä löysi puolisokseen Saarijärvel-

tä lähtöisin olevan Helenan, joka oli 
tullut opetusharjoitteluun Saloky-
lälle 1952. Helena valmistui opet-
tajaksi Jyväskylässä 1954. Perhee-
seen syntyi kuusi lasta, joista kaksi 
kuoli aivan pienenä. 

Isän valmistuttua opettajaksi 
1959 nuori perhe asettui Jokikylään, 
jonka kansakoulun ja myöhemmin 
peruskoulun opettajina vanhem-
pani toimivat 30 vuoden ajan. Ris-
tijärven kouluverkko oli tuolloin ti-
heä ja koulu oli kylän keskus. Risti-
järven opettajayhteisö oli tiivis ja 
opettajat pitivät yhteyttä toisiin-
sa myös vapaa-aikana. Muistan ti-
lanteita, joissa kotimme olohuone 
oli täynnä vanhempiemme opet-

Esa Tolonen – opettaja ja kasvattaja
tajaystäviä. 

Isän muistotilaisuudessa yksi hä-
nen oppilaistaan kertoi, että Esa ei 
ollut vain opettaja vaan hän oli myös 
kasvattaja. Opettajan ammatti oli 
isälle elämäntehtävä. Hän saattoi 
vapaa-ajallakin osallistua pihaleik-
keihin ja joukkuepeleihin.

Seurakunta oli isälle tärkeä ja hän 
osallistui sen toimintaan monipuo-
lisesti. Isä toimi pitkän ajan luot-
tamushenkilönä ja lauloi kirkko-
kuorossa. Hän oli Ristijärven seu-
rakunnan ensimmäisiä ehtoollis-
avustajia ja suoritti myös saarna-
lupatutkinnon. 

Talvi 1953-54 Kainuun opistolla oli 
isälle merkittävä ja hän löysi hen-
gellisen kotinsa herännäisyydestä. 
Yhteys opistolle pysyi tiiviinä ja lä-

heisenä vuosikymmenien ajan ja isä 
toimi myös opiston johtokunnassa.

Viimeisinä vuosina isä oli pitkään 
omaishoitajana äidin sairastuessa 
muistisairauteen, kunnes äiti sai 
hoitopaikan hoitokoti Pihlajasta. 
Vaikka tämä jakso hänen elämäs-
sään oli monin tavoin haastava, isä 
säilytti silti positiivisen asenteensa. 
Vahva kristillinen elämänkatsomus 
oli hänen turvanaan ja hän saattoi 
tyynesti todeta eläneensä hyvän 
elämän. Viimeiset kuukaudet isä 
oli myös hoitokoti Pihlajassa, jossa 
hän kuoli levollisesti 24.9.2022. Isä 
jätti meille merkittävän henkisen 
ja hengellisen perinnön.   

Jorma Tolonen     

Syksyn tummimpana hetkenä, 
18. lokakuuta 2022, saapui lu-
kuisan määrän ristijärveläisiä 

elämänpolkunsa alkuun avustanut 
Ruusa Kemppainen oman elämän-
polkunsa päähän. 

Ruusa syntyi Ristijärven Karinie-
meen 15.8.1927. Ruusan isä Johan-
nes Kinnunen rakensi Kariniemen pi-
hapiiriin perheelle oman talon, Ko-
mulan. Ruusan lapsuus ja nuoruus 
kului tiiviissä yhteiselossa kannus-
tavien vanhempien, Jussi-isän ja Hil-
da-äidin sekä kahden sisaren, veljen 
ja suvun vanhusten kanssa. Vanha-
körttiläisyys loi omat, tiukat sään-
tönsä arkeen, erityisesti isän siskon 
Jaelin toimesta, jonka mielestä kaik-
ki koristautuminen oli syntiä värik-
käistä vaatteista lähtien.

Kansakoulun Ruusa kävi kirkonky-
lällä. Koulumatkoilla oli omat jänni-
tysmomenttinsa, joita varmaankin 
ruokki jo tuolloin vilkas mielikuvi-
tus. Kotona vapaa-aika oli työntäy-
teistä, ja oman leimansa tuolle ajal-
le toi tietenkin sota, jonka syttyes-
sä Ruusa oli 12-vuotias. Sota-aika-
na Ruusa työskenteli lasten parissa 
mm. lastenkodeissa Valtimolla ja Ka-
jaanissa saaden työkokemusta sai-
raanhoitajan haaveammatiinsa. So-
dan jälkeen Ruusa oli kolme vuot-
ta töissä Ristijärvellä Ipatin kaupas-
sa tehden tuttavuutta mm. sillityn-
nyriin eksyneen rotan kanssa (mitä 
tarinaa Ruusa mielellään kertoi ta-
pansa mukaan sangen eläväiseen 
tyyliinsä). Mieli paloi kuitenkin hoi-
totyöhön, ja työkokemuksen ja suo-
situsten saattelemana Ruusa pääsi 
opiskelemaan Oulun diakonissalai-
tokselle sairaanhoitajaksi.

Ruusa tuli Ristijärvelle sairaan-
hoitajaksi v. 1953 vastavalmistu-
neeseen kunnansairaalaan. Muu-
tamaa vuotta myöhemmin hän 
täydensi opintojaan Helsingin kä-
tilöopistolla ja palasi tuttuun kun-
nansairaalaan saaden kohta ylihoi-
tajan viran. Ristijärven väkiluku oli 
tuolloin huipussaan, kelloa ei kat-
sottu, jos käsky kävi. Ruusa työs-
kenteli kutsumustyössään tohtori 
Elias Toivion oikeana - jos vasem-
panakin kätenä.

1950-luvun loppupuolella kun-
taan saapui kunnansihteeriksi vii-
tasaarelainen Raimo Kemppainen. 
Vakka löysi kantensa. Ruusa ja Rai-
mo perustivat perheen, johon syntyi 
1960-luvun alkupuolella kaksi las-
ta, Tiina ja Jussi. Perhe asui vuok-
ralla kirkonkylällä, kunnes v. 1975 
lapsuuskotien Kariniemen ja Ko-
mulan viereen valmistui oma rakas 
talo, Kariranta. Tuolloin Ruusa oli 
jo jättänyt ylihoitajan viran ja toi-
mi äitiys huollon terveydenhoitaja-
na. Työmatkat kotikäynteineen ym-
päri pitäjää sujuivat pääsääntöises-
ti polkupyörällä. Työmatkaliikunta 
ei suinkaan vähentänyt vapaa-ajan 
liikkumista. Ruusan ja Raimon omin 
suksin polkema latu nousi joka tal-
vi Karirannasta Saukkovaaralle. Lu-
mettomaan aikaan pariskunnan 
kuntoa kasvattivat laajan kasvi-
maan hoito, rankasavotat, marjas-
tus, sienestys ja luonnossa liikkumi-
nen. Ruusa oli intohimoinen liikun-
nan puolestapuhuja.

Ruusa jäi eläkkeelle v. 1987. Elä-
mään tulivat vähitellen mukaan 
neljä rakasta lastenlasta. Oli myös 
aikaa kirkkokuorossa laulamiselle 

sekä rakkaalle harrastukselle, maa-
laamiselle. Ruusa ikuisti tauluihin-
sa Ristijärven historiaa, läheisten-
sä muotokuvia, kotiympäristön kau-
neutta ja matkojensa muistoja. So-
ta-aikana Ruusa toimi pikkulotissa 
ja halusi myöhemmin kunnioittaa 
rakkaan isänmaan puolustajia toi-
mimalla viimeisiin vuosiinsa asti Kai-
nuun Lotta Svärd -perinneyhdistyk-
sessä. Ruusalle velvollisuudet oli-
vat oikeuksia.

Ruusa oli ilmeikäs ja ihastutta-
va Kertoja. Hän lumosi tarinoinnil-
laan kuulijat, kerronnassa oli muka-
na lämpö ja huumori - usein myös 
opetus ja ohje läsnäolijoille. Ystävä-
piiri oli laaja ja Karirannan emäntä 
ja isäntä vieraanvaraisia.

Viimeiset yhteiset vuodet Ruusa 
ja Raimo saivat asua toisiaan tu-
kien omassa kodissaan, loppusalla 
Ruusan toimiessa Raimon omaishoi-
tajana. Heidän yhteinen elämänpol-
kunsa päättyi lähes tasan vuosi en-
nen Ruusan polun päätettä. Ruusan 
lempilaulun Nocturnen tumma met-
sä, tuulinen vaara, vanamon tuoksu 
ja veden varjo johdattivat Ruusan 
hämäräisen tien tuntemattoma-
han tupaan.

Minna Pyykkönen
 (Lisää tarinaa Ristijärven nettisi-

vujen juttupalstalla...)

Ristijärvellä syntynyt ja elä-
mäntyönsä tehnyt opetus-
neuvos Eero Oikarinen siir-

tyi ajasta iäisyyteen viime kesänä 
kunnioitettavassa 97 vuoden iäs-
sä. Eero Oikarinen syntyi Uvan ky-
län Väisälän taloon 11.6.1925. Lap-
suus- ja nuoruusaika kului maatalon 
töissä suuren sisarusparven kanssa. 

Perheessä arvostettiin koulutus-
ta ja kouluttautumista. Koulunkäyn-
tiin innosti varmaankin myös Eeron 
syntymävuonna valmistunut Uvan 
koulu, joka sijaitsi kodin lähettyvillä. 
Maatalouskerhot antoivat tuolloin 
oppia maanviljelyyn; Eerokin liittyi 
Uvan maatalouskerhoon 10-vuoti-
aana. Sotavuosien alla Uvan koulus-
sa oli opettajana Toivo Komulainen, 
joka toimi mukana suojeluskunnan 
Uvan osastossa. Kodin ja koulun 
isänmaallishenkiset ja uskonnolli-
set vaikutukset näkyivät Eero Oika-
risen toimissa elämän läpi. Välirau-
han aikaan vaihtelua kylän nuorten 
poikien elämään toi veistokoulu, jo-
hon Eero innokkaasti osallistui. Jat-

kosodan aikana Eero Oikarinen toi-
mi aktiivisesti sotilaspojissa.

Opinhaluinen, lahjakas nuori mies 
pääsi Kajaanin seminaariin, ja val-
mistuttuaan opettajaksi sekä käy-
tyään armeijan, Eero sai opettajan 
viran Sotkamosta Kontinjoelta. Kou-
lulle tuli naisopettajaksi Sortavalas-
ta lähtöisin ollut Salme Toiviainen. 
Nuoret avioituivat ja perustivat 
perheen, johon syntyi kuusi lasta.

Paluu kotipitäjään sinetöityi, kun 
Eero Oikarinen sai opettajan viran 
Ristijärven kansakoulusta v. 1950, 
mistä alkoikin sitten sangen mit-
tava ja kunnioitettava ura Ristijär-
ven koululaitoksessa. Ristijärvelle 
oli 1940-luvun lopulla anottu lupaa 
keskikoulun perustamiseen ja sitä 
myöten aloitettu uuden kouluraken-
nuksen rakentaminen v. 1953. Kes-
kikoulua ennen saatiin lupa amma-
tillisen keskusjatkokoulun perusta-
miseen, johon ensimmäisten opet-
tajien joukkoon kesällä 1954 valittiin 
Eero Oikarinen yleisaineiden opet-
tajaksi ja koulun johtajaksi. 

Uusi koulurakennus, jonka raken-
tamista Eero Oikarinen luotsasi, val-
mistui v. 1955-56, jolloin siinä aloit-
ti keskusjatkokoulun lisäksi toimin-
tansa myös luvan saanut kunnalli-
nen keskikoulu. Vuonna 1958 am-
matillinen jatkokoulu muuttui kan-
salaiskouluksi, johtajanaan edelleen 
Eero Oikarinen. Yhdessä keskikou-
lun rehtorin Ilmari Turusen kans-
sa he muodostivat edistyksellisen 
ja tehokkaan parivaljakon Ristijär-
ven koululaitoksen kehittäjinä. Tu-
rusten muutettua Kuopioon Eero 
Oikarinen toimi myös keskikoulun 
johtajana kaksi vuotta, kunnes kan-
salaiskoulujen ja keskikoulujen aika-
kausi päättyi ja siirryttiin peruskou-
luun. Ristijärvi oli ensimmäisten pe-
ruskouluun siirtyvien kuntien jou-
kossa, sekin Eero Oikarisen ansiota.

 Eero Oikarinen tunsi kotipitäjän-
sä haasteet ja vahvuudet läpikotai-
sin. Hän oli vuosikaudet mukana val-
tuustotyössä sekä kunnassa että 
seurakunnassa. Hänellä oli monia 
maakunnallisia luottamustehtäviä 

ja hän toimi lukuisissa yhdistyksis-
sä vuosikymmenet. Hänen sydän-
tään lähellä olivat mm. veteraani-
järjestöt, 4H-yhdistys, reserviup-
seerikerho, Partiolippukunta Sau-
kon Samoojat, Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto sekä yksi tärkeim-
mistä, seurakunnan parissa tapah-
tuva vapaaehtoistyö.

Jäätyään eläkkeelle yläasteen reh-
torin virasta v. 1985, Eero Oikarisel-
la oli aiempaa enemmän aikaa jat-
kaa kirjallisia harrastuksiaan. Syntyi 
kirjoja ja julkaisuja Ristijärven his-
toriasta sekä omista muistelmista. 
Kirkkokuoroharrastus Salme-vai-
mon kanssa jatkui, ja nuorena saa-
dut veistokoulun opit jalostuivat 
taidokkaiksi puutöiksi. Verkkaisin 
askelin kävelivät Eero ja Salme kä-
sikynkkää ulkoilulenkeillään pitkin 
kylänraittia, käsi nousi arvokkaas-
ti tervehdykseen tutulle vastaan-
tulijalle, vaihdettiin kuulumiset ja 
jatkettiin matkaa. Salmen kuoltua 
v. 2018 Eero asui vielä pari vuot-
ta yksin kotonaan Oikarissa Urhei-

lutiellä, mutta voimien huvetessa 
hän muutti kodin lähelle valmistu-
neeseen uuteen hoivakotiin, mis-
sä asui tyytyväisenä kuolemaan-
sa saakka. Juhannuksen jälkeen, 
26.6.2022 oli hoivakodin lipputan-
gossa suruliputus.     

Minna Pyykkönen                                                       

Lämpimät kiitokset meitä muistaneille ja iltamiin 
osallistuneille!
5.11.2022 lomituspäällikkö Merja Kemppaisen sekä 
puolison Olavi Oikarisen järjestämissä syntymäpäi-
väjuhlissa juhlittiin 2xkuusikymppisiä Monitoimikes-
kus Virtaalassa.
Merja on toiminut Ristijärven kunnan palveluksessa 
vuodesta 1986 lukien, alkuun maataloussihteerinä, 
sittemmin lomituspäällikkönä. 
Olavi on toiminut lukuisissa kunnan, seurakunnan ja 
eri yhdistysten luottamustoimissa vuodesta 1987 lu-
kien, nykyisin hän vaikuttaa mm. kunnanvaltuuston 
1. varapuheenjohtajana.

Ristijärven vanhin asukas Anna Oi-
karinen täytti 101 vuotta 9.5.2022. 
Lämpimät Onnittelut Annalle! Kunnan tekninen päällikkö Ahti Mikko-

nen täytti heinäkuussa 60 vuotta, on-
nittelukahvit juotiin kunnantalolla. Ahti 
Mikkonen on ollut kunnan palvelukses-
sa vuodesta 2017 alkaen.
- Kiitän kaikkia muistamisesta!
Ahti Mikkonen, tekninen päällikkö

Kirjastopalvelusihteeri Maire Kuvaja jäi pitkän työuran 
jälkeen eläkkeelle 1.10.2022. Mairea onnittelemas-
sa kirjasto- ja kulttuurivastaava Maritta Karjalainen. 
Toisaalla tässä lehdessä Mairen muisteloita työu-
ran varrelta.

Vanhus- ja vammaisneuvosto 
perustuu kuntalakiin. Laki 
velvoittaa kunnanhallituk-

sen asettamaan vanhusneuvoston 
ikääntyneen väestön osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuuksien var-
mistamiseksi ja huolehtimaan sen 
toimintaedellytyksistä. Samoin kun-
nanhallituksen on asetettava vam-
maisneuvosto vammaisten hen-
kilöiden osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksien takaamisek-
si. Vammaisilla sekä heidän omai-
sillaan ja järjestöillään tulee olla riit-
tävä edustus vanhus- ja vammais-
neuvostossa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto kä-
sittelee kattavasti ikääntyneen vä-
estön ja vammaisten henkilöiden 
hyvinvointiin ja osallisuuteen liit-
tyviä asioita. Kunnan on annetta-
va neuvostolle mahdollisuus vaikut-
taa eri toimialojen toiminnan suun-
nitteluun, valmisteluun ja seuran-
taan asioissa, jotka liittyvät ikäänty-
neiden ja vammaisten terveyteen, 

elin ympäristöön, asumiseen, liikku-
miseen, päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumiseen ja heidän tarvitse-
miinsa palveluihin. Neuvosto voi 
tehdä esityksiä ja aloitteita sekä an-
taa lausuntoja kunnan viranomaisil-
le. Kuntalainen voi olla yhteydessä 
suoraan vanhus- ja vammaisneu-
voston sihteeriin tai jäseniin neu-
voston tehtäviin liittyvissä asioissa. 

Ristijärven vanhus- ja vammais-
neuvoston puheenjohtajana on Paa-
vo Keränen ja varapuheenjohtaja-
na Jouko Sievänen. Muut jäsenet 
ovat Pilvi Heikkinen, Matja Häyry-
nen, Irja Kemppainen, Saimi Kurki-
nen, Riitta Leinonen ja Marja Luk-
kari. Lisäksi jäsenille on nimetty va-
rajäsenet. Matja Häyrynen on neu-
vostossa kunnanhallituksen edusta-
jana. Sihteerinä toimii kunnan va-
paa-aikaohjaaja Mirva Kytömäki. 
Neuvosto on kokoontunut vuonna 
2022 kaksi kertaa. 

Maaliskuun 2022 kokouksessa 
neuvosto nimesi Kainuun hyvin-

vointialueen vanhusneuvoston jä-
seneksi Raija Sieväsen ja vammais-
neuvoston jäseneksi Riitta Trumfin 
ja heille varajäsenet. Neuvosto tu-
tustui kunnan hyvinvointikertomuk-
sen ikäihmisiä koskevaan kohtaan ja 
nosti esiin seuraavia teemoja: yksi-
näisyys on hyvä nostaa esille hyvin-
vointikertomuksissa, tapahtumat ja 
kokoontumiset ovat selvästi vähen-
tyneet korona-aikana, lääkäripalve-
lut omalla kylällä koetaan merkit-
tävinä ja osa ikäihmisistä kokee pu-
helinpalvelut haastavina. 

Esiteltiin hyvinvointitoimijoiden 
ja ikäihmisten yhteinen toukokuus-
sa pidettävä työpaja. Todettiin, että 
on ilmennyt tarve tiivistää Ristijär-
ven kunnan, yhdistysten ja seuro-
jen yhteistyötä. Esiteltiin ajatus seu-
rafoorumista, jossa toimijat voisi-
vat keskustella yhteistyön kehit-
tämisestä ja toimintojen näkyvyy-
den ja saavutettavuuden paranta-
misesta. Seurafoorumia ehdotet-
tiin järjestettäväksi keväällä 2022. 

Ristijärven vanhus- ja 
vammaisneuvosto

Marraskuun 2022 kokouksessa 
valittiin neuvostolle uudeksi pu-
heenjohtajaksi Paavo Keränen ajal-
le 2022–2025. Raija Sievänen toi ko-
koukseen terveiset Kainuun hyvin-
vointialueen vanhus- ja vammais-
neuvostolta ja esitteli Palvelut tu-
kenasi -hanketta, jonka tarkoituk-
sena on luoda Kainuun alueen ikäih-
misille kotiin tuotavien palvelujen 
yhtenäinen toimintakokonaisuus 
ja mallit. Lisäksi keskusteltiin syr-
jäkylillä asuvien asiointikyydeistä 
ja omaishoitajien tilanteesta. To-
dettiin, että kotona asuville ikäih-
misille on toivottu kohtaamispaik-
kaa. Kotokunnaalle esitettiin tava-
roiden säilytystilaa ja lämmintä ti-
laa ladattaville laitteille. Keskustel-
tiin myös yhteistyömahdollisuuksis-
ta eri järjestöjen kanssa ja toivottiin, 
että saataisiin nuoria mukaan ikäih-
misten kanssa toimimiseen.

Vanhus- ja vammaisneuvoston 
toiminta on koettu myönteisenä. 
Monet toimenpiteet ovat olleet 

pieniä arkea helpottavia käytän-
nön toimia, kuten hiekoitussoran 
vieminen ikäihmisille ja sälekaih-
timien käytön helpottaminen hei-
dän asunnoissaan. Aikoinaan, kun 
väkeä on ollut enemmän, on järjes-
tetty yhteistapahtumia, kuten rol-
laattorimarssi ja potkukelkkakulkue, 
joissa on ollut paljon osallistujia.  

Kentältä tullut palaute on tärkeää, 
jotta neuvosto voi pyrkiä vaikutta-
maan. Esimerkiksi Kotokunnasta on 
kehitetty esteettömäksi asuintilak-
si asukkaan palautteen perusteella: 
on tehty ramppeja ja asuntoihin es-
teetön kulku pyörätuolia käyttävil-
le. Neuvoston jäsenillä on ollut ta-
pana käydä esittäytymässä seura-
kunnan kerhossa kerran vuodessa.   

Seuraavan kerran neuvosto ko-
koontuu tammikuussa 2023 laati-
maan toimintasuunnitelman.

Ruusa Kemppaisen muistolle

Esa Tolonen ei ollut vain opetta-
ja vaan hän oli myös kasvattaja. 
Opettajan ammatti oli hänelle elä-
mäntehtävä. 

Eero Oikarinen teki pitkän uran Ristijärvellä

Eero Oikarinen teki pitkän uran Ris-
tijärven koulumaailman hyvälsi.

Toivotamme Paljon Onnea myös muille merkkipäiviä/juhlia viettäneille!      Ristijärven kunnanhallitus
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Viime jouluna yli 55 600 lah-
japakettia lapsille ja nuoril-
le kerännyt Joulupuu-kerä-

ys järjestetään tänäkin vuonna ym-
päri Suomen. Keräys tullaan jär-
jestämään tänä vuonna myös Ris-
tijärvellä.

Valtakunnallisella tempauksel-
la kerätään joululahjoja esimer-
kiksi sosiaalihuollon piirissä olevil-
le lapsille ja nuorille, jotka voivat 
olla vaarassa jäädä ilman joululah-
jaa. Keräyk seen voi osallistua tuo-
malla lahjapaketin oman paikka-
kunnan paikalliskeräykseen tai te-
kemällä rahalahjoituksen sähköi-
sesti osoitteessa ejoulupuu.fi. Ke-
räykseen voivat osallistua niin yk-
sityishenkilöt kuin organisaatiot ja 
yrityksetkin.

Viime vuonna Joulupuu-keräyk-
seen osallistuneet lahjoittivat yli 
55 600 pakettia ja yli 326 000 eu-
roa lahjoja varten lapsille ja nuoril-
le. Joulu on aika, jolloin perheiden 
eriarvoisuus korostuu ja useat lap-
set ja nuoret ovat uhassa jäädä il-
man joululahjaa. Joulu on esillä joka 

puolella ja siitä ulkopuolelle jäämi-
nen on vahva syrjäyttävä kokemus. 
Joulupuu haluaa olla vähentämäs-
sä eriarvoisuutta, sillä mielestäm-
me jokainen lapsi ja nuori ansait-
see joululahjan.

- Kuka tahansa voi tuoda lahjan 
Joulupuu-keräykseen. Pienet lap-
set toivovat esimerkiksi satukirjo-
ja, legoja ja askarteluvälineitä. Tei-
nit haaveilevat vaateliikkeiden lah-
jakorteista, urheiluvälineistä ja lef-
falipuista. Eniten on tarvetta tei-
nien lahjoille, kertoo Joulupuu ry:n 
toiminnanjohtaja Doris Tuohimaa.

Joulupuu-keräyksiä on järjes-
tetty joka joulu vuodesta 2000 al-
kaen. Keräyksen valtakunnallinen 
järjestäjä ja koordinoija on Joulu-
puu ry. Kaikki keräykseen tuodut 
lahjat jaetaan perille luotettavien 
tahojen, kuten paikallisen sosiaa-
lihuollon kautta. Lahjat menevät 
suoraan perheille ja lapsille ilman 
kuluja. eJoulupuu-keräys järjeste-
tään yhteistyössä Kotimaanavun 
kanssa (Keräyslupa RA/2020/639). 
Tarkat ohjeet keräykseen osallistu-

misesta löytyvät osoitteesta www.
joulupuu.org/osallistu-keraykseen. 

Ristijärven 
paikalliskeräyksen tiedot:

Vanhempainyhdistys Rivary ja 
MLL järjestävät keräyksen Ristijär-
vellä ensimmäistä kertaa. Kerääm-
me lahjoja Ristijärven sosiaalitoi-
men kanssa yhteistyössä. Lahjat 
toimitetaan perheisiin ennen jou-
lua, joten toivomme lahjojen anta-
jien huomioivan keräyksen päätty-
mispäivän (15.12.2022 klo 15.00). 

Hyvän mielen Joulupuu-keräys 
Ristijärvellä!

Elävä Kainuu Leader palkitsi 17.11.2022 Suomussalmella pidetyssä Kai-
nuun KyläGaalassa Pyhännänkylän kyläyhdistyksen Vuoden maaseututoi-
mijana 2022. Perusteluina palkitsemiselle oli yhdistyksen määrätietoinen, 
aktiivinen ja osallistava paikallinen kehittämistyö. Erityisen ansiokasta on 
ollut Laahtasjärven ympäri kulkevan reitistön kunnostaminen ja laskette-
lun mahdollistaminen Saukkovaaralla yhteistyössä useiden paikallistoimi-
joiden kanssa. Perusteluissa kerrottiin pyhännänkyläläisten olevan kanta-
va voima useiden eri tapahtumisen toteutuksessa Ristijärvellä - yhteisös-
sä on virtaa, voimaa ja tahtoa tehdä monenlaista hyvää.

Elävä Kainuu 
Leader palkitsi 
Pyhännänkylän 
kyläyhdistyksen

Olen Virtaalan käyttäjä, niin 
kuntosalin kuin allasosas-
tonkin. Nyt on alkanut as-

karruttamaan Virtaalan kohtalo. 
Olen paasannut ja kehunut yli kun-
tarajojen, kuinka kaukonäköises-
ti meidän päättäjät ovatkaan aja-
telleet kuntosalin ilmaiskäytöstä 
eläkeläisille. 

Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, 
jossa pohditaan todella toiminnan 
kannattavuutta.  Olen valmis mak-
samaan kuntosalillakin muutaman 
euron. Miksi meidät onkaan ope-
tettu siihen, että kaikki pitää olla 

Virtaala uuteen nousuun
ilmaista!!!

Omasta terveydestä ja kehon-
huollosta pitäisi kyllä huolehtia jo 
työikäisenä eikä vasta eläkkeellä ol-
lessa, kuten yleensä taitaa käydä.  
Mutta parempi myöhään kuin sil-
loinkaan, vai mitenkä se menikään! 

Kyllä se raha tulee takaisin sitä 
kautta, ettei tarvitse terveyspal-
veluja käyttää niin paljon.

Huoleni kohdistuu lähinnä allas-
osaston jatkuvuuteen. Minä odotan 
hartaasti Virtaalan toiminnan jatku-
van edelleen, mutta se edellyttää 
kävijämäärän lisääntymistä. Mär-

SAUKKOVAARALLA
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L A S K E T T E L U -
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TARVITSEMME
MYÖS SINUN TYÖPANOSTASI
OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ 

 
p. 041 7041422 tai 0400455884

saukko2015@gmail.com tai
pirjo.saarinen@pp.inet7.fi

 
PYÖRITÄMME HOMMAA TALKOILLA 

OPASTAMME TYÖHÖN!
 

TALKOO
KORVAU

S

10€/tun
ti

EDUSTA
MALLESI

YHTEISÖ
LLE!

Ristijärven kunnanhallitus toivottaa 
kuntalaisille

Rauhallista joulunaikaa
ja

Hyvää Uutta Vuotta vuodelle 2023!

Hyvää ja Rauhallista Joulua 
jokaiseen kotiin!

Ristijärvi-Seura

Joulupuut ja lahjojen toimituspis-
teet ovat K-Monimarket Leinoses-
sa ja Ristijärven S-marketissa. Lah-
joja voi toimittaa kauppojen auki-
oloaikoina ja ne toimitetaan pake-
toimattomana tai lahjakassissa. Ha-
lutessasi voit myös tehdä rahalah-
joituksen eJoulupuun kautta. Va-
rat käytetään paikallisten lasten ja 
nuorten hyväksi.

 
Lisätietoja 
paikalliskeräyksestä: 

Kati Rita, projektipäällikkö, Jou-

lupuu Ristijärvi, ristijarvi@joulu-
puu.org, 045 105 2371, www.jou-
lupuu.org 

Lisätietoja 
valtakunnallisista asioista: 

Doris Tuohimaa, toiminnanjoh-
taja, Joulupuu ry, doris@joulupuu.
org, +358 408679805, www.jou-
lupuu.org 

kätilojen ylläpito on todella kallista!
Hyväksytään siis kitisemättä toi-

minnasta perittävät maksut.              
Kyllä sinne altaaseen jäävät niin 

psyykkiset kuin fyysisetkin kivut jos-
kaan ei kerralla eikä kahdella mut-
ta ajan mittaan.

Pidetäänhän yhdessä tämä py-
tinki pystyssä!

Elsa Mustonen

Kunnan päättäjiä koululla avoimien ovien päivänä vastaamassa koululaisten kysymyksiin ja kuuntelemassa ideoita.

Avoimet ovet koululla

Puolanka
P U T I I K K I

Puolanka
P U T I I K K I

Puolanka
P U T I I K K I

��������
P U T I I K K I

Puolanka
P U T I I K K I

Palvelemme: MA-TO 9-16.30, PE 9-16
Ouluntie 1, 08 653  2200

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAMME: 
puolankaputiikki.fi

Palveleva ja monipuolinen 
lahja-, erä- ja sisustustarvikeliike lahja-, erä- ja sisustustarvikeliike 

Puolangan keskustassa.

Pieni-Paljakan tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi

Kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteinen kaikille avoin yleisö-
tilaisuus järjestetään Monitoimikeskus Virtaalassa, osoitteessa Koulutie 4, Ristijärvi 
torstaina 15.12.2022 klo 17.00–19.00. Tilaisuuden etäosallistumisen linkki julkaistaan Ris-
tijärven kunnan nettisivuilla ja ympäristöhallinnon nettisivuilla www.ymparisto.fi/pienipal-
jakkatuulivoimaYVA lähempänä tilaisuutta. Tervetuloa!

RISTIJÄRVEN KUNTA Ristijärven Pyry järjestää tal-
ven aikaan lukuisia hiihto-
tapahtumia Saukkovaaralla. 

Kilpailukausi alkaa todenteolla kol-
mipäiväisillä Fis Härkösten hiihdoil-
la 16.-18.12. 

Perjantaina Suomen 18- ja 
20-vuotisten hiihtäjien parhaim-
misto hiihtää katsastukset nuor-
ten MM-hiihtoihin, PM-hiihtoi-
hin ja nuorten talviolympialaisiin, 
myös yleiset sarjat hiihtävät sprin-
tin. Lauantaina ja sunnuntaina ki-
sataan kaikissa sarjoissa normaali-
matkoilla, molemmilla hiihtotavoil-
la. Varapäivät ovat loppiaisviikon-
loppuna, mikäli lumitilanne estää 
kilpailujen järjestämisen. 

To 29.12. hiihdetään perintei-

sellä kaiken kansan iltahiihdot. Ke 
15.3.23 Kainuun ja Vaalan koululai-
set hiihtävät vauhdikkaan XCX-ki-
san, jossa kilpaillaan teknisesti erit-
täin vaihtelevalla radalla sprintti-
tyylisesti. 

24.-26.3. hiihdetään valtakunnal-
liset Koululiikuntaliiton mestaruus-
kilpailut. Varsinkin perjantaina vaa-
rassa on todellinen talviliikuntakar-
nevaali. Ristijärven koululaiset ovat 
mukana seuraamassa vauhdikasta 
XCX-hiihtoa ja voivat osallistua eri-
laisiin lajikokeiluihin. 

Saukkovaaran laturetken ajan-
kohta tiedotetaan myöhemmin. 
Ajankohtaisimman tiedon löydät 
Pyryn ja KLL:n somekanavilta ja 
nettisivuilta.

Saukkovaarassa jälleen vilkas hiihtotalvi

• Lahjatavarat
• Sisustustavarat
• Erätuotteet
• Koiratarvikkeet
• Atk- ja puhelintarvikkeet
• Skannauspalvelu:  

digitoinnit negatiiveista suuriin  
rakennuspiirustuksiin

• Dna-palvelupiste
• Suurkuvatulosteet:  

useille eri materiaaleille,  
julisteet, kartat, valokuvat, kanvakset

• Passikuvat digitaalisina  
lupahallinnon kuvapalvelimelle  
tai paperisina heti mukaan 
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VIRTAALAN
JOULUN SEUDUN 
AUKIOLOAJAT

MA -TI            5. - 6.12.       SULJETTU
KE                7.12.             9:00 - 12:30  
TO                8.12.             12:30 - 17:00
PE                9.12.             15:00 - 20:00
LA               10.12.            9:00 - 14:00, 
SU - TI            11. - 13.12.   SULJETTU
KE                14.12.           9:00 - 12:30
TO                15.12.           12:30 - 17:00
PE                16.12.           15:00 - 20:00
LA                17.12.           9:00 - 14:00,  
SU - TI            18. - 20.12.   SULJETTU
KE                21.12.           9:00 - 12:30
TO                22.12.         12:30 - 17:00
PE                23.12.         15:00 - 19:00

LA-TI               24. - 27.12.    SULJETTU,  HYVÄÄ JOULUA!
KE                28.12.           9:00 - 12:30
TO                29.12.           12:30 - 17:00
PE                30.12.           15:00 - 20:00
LA                31.12.            9:00 - 14:00,  
SU - TI            1.1. - 3.1.      SULJETTU,  HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!
KE                 4.1.               9:00 - 12:30
TO                 5.1.               12:30 - 17:00
PE                 6. 1.              SULJETTU
LA                 7.1.               9:00 - 14:00,   
SU                 8.1.               SULJETTU
MA                9.1.               ALKAVAT KANSALAISOPISTON KURSSIT
                                             JA PALAAMME NORMAALEIHIN 
                                             AIKATAULUIHIN

Monitoimikeskus Virtaala, Koulutie 4, Ristijärvi p. 044 257 1857, virtaala@virtaala.fi, www.virtaala.fi

Kulkulätkällä pääset kuntosalille ja liikuntasaliin 24/7
Soita, jos tarvitset lätkän tai muuta apua. Tervetuloa!

UIMAKOULUT 9-12

UIMAKOULUT 9-12

UIMAKOULUT 9-12

UIMAKOULUT 9-12

Virtaalan lahjakortti
mainio

lahjaidea
muista lunastaa 
myös tykysetelit

ajoissa
Monitoimikeskus Virtaala
Koulutie 4, 88400 Ristijärvi

044 257 1857
virtaala@virtaala.fi

Ristijärvi-Seuran 
sääntömääräinen SYYSKOKOUS  

pidetään perjantaina 9.12.2022 klo 18.00 
Katvelassa. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Päälogistikkotonttuna häärää Minna, joka siirtelee, karsinoi, korjaa ja 
edelleen siirtelee juttuja paikasta toiseen. Hänellä on neljä kertaa vuo-
dessa viikonlopun kuumalinja Puolangalle, jossa taittotonttu Tuomo kau-
lii ja kääntää jutut lehden sivuille luettavaan järjestykseen.
Vihreä ITU-tonttu Pertti on valaissut toimitukselle monta näppärää teks-
tinkäsittelyvinkkiä. Tiedossa on vihoviimein, miten saadaan esimerkik-
si rivivälit oikeiksi.
Reipas tonttu Ola VI hoitaa kaikki suhde- ja suhteettomuusasiat. Hän hoi-
taa suhteet kuntaan ja muutkin suhteettoman pienet ja isot asiat. Hän 
osaa myös suhteuttaa, mahtuvatko kaikki uutiset neljään sivuun...vai pi-
tääkö sittenkin olla kahdeksan…
Tarkka tonttu Elsa pitää huolta, että kaikki tarpeelliset pilkut ovat menossa 
mukana ja ylimääräiset heitetään kelkasta. Elsan tultua mukaan toimitus 
on terävöitynyt eikä yksikään juttu ole (enää/vielä) unohtunut lehdestä.
Kuvasta puuttuu järkitonttu Minna, joka pitelee kiinni kukkaron nyöreis-
tä ja huolehtii niiden avaamisesta, kun seuralle virtaa pennosia julkaise-
mistaan mainoksista.

Toimituksen tontut työn touhussa

J o u l u n a v a u s  j a
j o u l u m y y j ä i s e t

K U N N A N  J A  S E U R A K U N N A N  T E R V E H D Y K S E T

Y R I T T Ä J I E N ,  K O U L U L A I S T E N  J A  J Ä R J E S T Ö J E N

 M Y Y N T I P Ö Y T I Ä  J A  A R P A J A I S I A

J O U L U P U K K I  V I E R A I L E E

K U N T A  T A R J O A A  K A I K I L L E  J O U L U P U U R O A

8 . L U O K A N  T O R T T U K A H V I O

Myyntipöytävaraukset 8.12. mennessä
Virtaalaan p. 044 2571857 tai

virtaala@virtaala.fi

R I S T I J Ä R V E L L Ä  V I R T A A L A S S A  
L A  1 0 . 1 2 . 2 0 2 2  K L O  1 1  -  1 3

Tervetuloa!

5€ / pöytä

 
Tervetuloa joulukahville Mhy Kainuun toimistoille 
Paikalla uusi johtajamme Harri Savonen sekä metsäasiantuntijamme. 
Harrin ajankohtaiset metsäkatsaukset klo 9.00 ja 11.00

Ristijärvi 2.12. klo 9-12 
Vuolijoki 5.12. klo 9-12 
Kajaani 7.12. klo 9-12 
Paltamo 8.12. klo 9-12 
Kuhmo 12.12. klo 9-12 
Hyrynsalmi 15.12. klo 9-12
Suomussalmi 16.12. klo 9-12

KUTSU SINULLE RISTIJÄRVELLE v. 2022 MUUTTANUT 
 
 
 
 
 
 
 
Tervetuloa uusien asukkaiden iltaan ke 7.12.2022 klo 18.00 Monitoimikeskus Virtaalaan. 
 
Tule ja tuo perheesi! Nyt on hyvä tilaisuus tutustua toisiimme ja kuulla siitä, mitä kaikkea 
Ristijärvellä tapahtuu ja on tarjolla. Kaikille jaetaan pienet muistamiset. 
 
Tarjolla torttukahvit ja mehut.     Tavataan Virtaalassa! 
 
Järj. Ristijärven kunta, Paltamon seurakunta/Ristijärven alueseurakunta 
   
 
 

 
 

Uvalla asusteli kesän ajan kaksi mandariinisorsaa, joista toisen jalka vioit-
tui keskinäisessä kiihkeässä leikissä. 

Euroopan jätteen vähentämi-
sen viikon teemana on tänä 
vuonna kestävä tekstiili ja 

tekstiilien kiertotalous.
Tekstiili- ja vaateteollisuus on 

yksi maailman eniten saastuttavis-
ta teollisuuden aloista ja sen ym-
päristö- ja ilmastovaikutukset ovat 
merkittävät. Vaatteiden tuottajien 
lisäksi myös kuluttajilla on mahdol-
lisuus vaikuttaa alan kehittymiseen 
kohti kestävämpiä toimintatapoja, 
mitä korostetaan myös 19.-27. mar-
raskuuta järjestettävällä Euroopan 
jätteen vähentämisen viikolla. Suo-
messa viikon näkyvimpiä toimijoita 
ovat kuntien omistamat jätehuolto-
yhtiöt sekä niiden kattojärjestö Suo-
men Kiertovoima ry KIVO.

- Tavallisen kuluttajan rooli ja 
arvo tekstiilien käyttäjänä, lajitte-
lijana ja kierrättäjänä on mitä suu-
rin, toteaa viestintäpäällikkö Kaisa 
Halme KIVOsta.

- Kaikki lähtee vastuullisesta ku-
luttamisesta ja harkinnasta jo tuot-
teen hankintahetkellä. Paras vaate 
on sellainen, jota käytetään mah-

dollisimman pitkään ja se myös kes-
tää sen, Halme jatkaa.

Poistotekstiilin keräys 
laajenee valtakunnalliseksi, 
lajittelun merkitys kasvaa

Vuonna 2021 hyväksytty jätease-
tus velvoittaa kunnat järjestämään 
asumisesta syntyvän tekstiilijätteen 
vastaanoton ensi vuoden alusta al-
kaen. Monet jätelaitokset ovat kui-
tenkin lähteneet edistämään teks-
tiilinkeräystä jo etuajassa.

- Poistotekstiilin keräys leviää 
koko ajan, ja vuoden 2023 alusta 
lähtien voidaan puhua valtakun-
nallisesta keräysverkostosta, Hal-
me kertoo tyytyväisenä ja muistut-
taa samalla uudistuksen merkityk-
sestä tekstiilien kiertotaloudelle.

- Jätelaitokset - Kainuussa Eko-
kymppi - etsivät kaikelle kotitalouk-
sista peräisin olevalle poistotekstii-
lille parhaan, kiertotalouden mu-
kaisen hyödyntämisratkaisun. Pois-
totekstiilit käsitellään vastuullises-
ti kotimaassa ja siitä saatavat kui-
dut käytetään uusien tuotteiden 

Poistotekstiilin kierrätys-
mahdollisuudet paranevat

raaka-aineeksi. Tekstiilimateriaalin 
hyödyntämiseksi on tehty vuosien 
ajan tuotekehitystyötä, joka tuot-
taa nyt hedelmää Paimiossa sijait-
sevassa poistotekstiililaitoksessa, 
jossa avatusta tekstiilikuidusta on 
kehrätty lankaa sekä valmistettu 
uusiotuotteita.

Kainuussa poistotekstiilit 
ja myyntikelpoiset tekstiilit 
voi viedä samassa pussissa 
keräyspaikkaan

Ekokymppi on toiminta-alueel-
leen suunnitellut toimintamallia, 
jossa asiakkaat saavat samassa 
muovipussissa tuoda keräyspaik-
kaan sekä myyntiin kelpaavat että 
uusiokuiduksi kelpaavat tekstiilit. 
Anu Koskela Ekokympistä kertoo, 
että asiakkaiden tuomat poistoteks-
tiilit lajitellaan jäsenkuntien kirppu-
toreilla tai toimintakeskuksissa, joi-
hin keräyspaikatkin tulevat.

- Nämä ottavat myytäväksi kel-
paavat tekstiilit myyntiin, ja uu-
siokuiduksi kelpaava tekstiili kul-
jetetaan Kajaaniin kierrätyskes-

kus Entrinkiin. Sieltä tekstiilit lähe-
tetään Paimion jalostuslaitokselle, 
jatkaa Koskela.

- Uusiokuiduksi soveltuvat käyt-
tökelvottomaksi kuluneet, mutta 
puhtaat, hajuttomat ja kuivat pai-
dat, housut ja hameet sekä kodin-
tekstiilit. Myyntiin kelpaavat teks-
tiilit ovat tietenkin käyttökelpoisia 
ja puhtaita. Molemmat, sekä myyn-
tiin ja uusiokuiduksi kelpaavat teks-
tiilit voi tuoda samassa pussissa ke-
räykseen, mutta alusvaatteet, su-
kat, sukkahousut ja kaikki likaiset, 
märät tai haisevat tekstiilit kuuluvat 
sekajäteastiaan, Koskela selventää.

Nyt, kun lajittelumahdollisuus tu-
lee kaikkien ulottuville, palataankin 
jälleen koteihin ja asukkaiden roo-
liin onnistuneessa kiertotaloudessa. 

- Kuluttajat ovat kiertotalouden 
kuninkaita ja kuningattaria, Kaisa 
Halme toteaa hymyillen. 

- Kulutetaan siis harkiten ja kun 
tulee aika luopua vaatteista tai 
muista tekstiileistä, lajitellaan ne 
huolellisesti ja tehdään yhdessä työ-
tä kestävämmän huomisen eteen.

Jo nyt monet suomalaiset löytä-
vät kotikunnastaan poistotekstii-
lin vastaanottopaikan. Osoitteesta 
www.kierrätys.info sekä oman jäte-
laitoksen sivustolta löytää lähinnä 
olevan keräyspisteen. Kierrätys.in-
fossa uudelleenkäytettävien vaat-
teiden ja asusteiden vastaanottopis-
teet löytyvät valitsemalla kohdas-
sa ”Mitä haluat kierrättää?” Teks-
tiili. Poistotekstiilit vastaanotetaan 
omissa pisteissään ja ne löytyvät va-
litsemalla ”Poistotekstiilit”.

 
Lisätiedot
Neuvoja Anu Koskela, 044 071 

0067, anu.koskela@ekokymppi.fi
 

HUOM! TO 15.12. 
KANSALAIS-

OPISTON 
KORVAUSKERRAT.
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Seuraava RiStaos, ristijärveläisen pitäjähengen äänenkannattaja, ilmestyy helmikuussa 2023. 
Julkaisija: Ristijärvi-Seura ry

Toimituskunta: Minna-Liisa Laakso, Olavi Oikarinen, Elsa Mustonen, Pertti Raninen, Minna Pyykkönen
Painos: 1000 kpl. Uudet ilmoitushinnat 1,00 e/pmm, yhdistykset 0,60 e/pmm

Sivunvalmistus: Puolanka-lehti, 2022
Paino: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani 2022

RISTIJÄRVEN APTEEKKI
SAUKONTIE 39

88400 RISTIJÄRVI

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

Hyvää joulua!

AUTO- ja 
KONEHUOLTOPISTE

Ristijärvi
Asemankuja 8

Puh. 050 5880 873
Myös pienkonehuolto

Hyvää Joulua!

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

MYYTÄVÄNÄ 
kuumalla liekillä palavia 

KOIVUHALKOJA!
Markku 040 527 5172

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!
 

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

Parturi-Kampaamo 
R. Väisänen

Hyvää 
Joulua ja 
Onnellista 
Uutta 
Vuotta!

 
    p. 040 546 7997        www.silmulehto.fi 

Kukkakauppa Silmu
palvelee 

Hyrynsalmella
Laadukkaat joulukukat ja 
kotimaiset lahjat.
Kaikki kukkasidonnat.
Nouto tai toimitus. Ristijärvelle 
onnistuu ma-la. Nouto 0 e Cafe 
5 Stopin luota. Kysy lisää.

Avoinna: 
ma-pe 10-17 
la 9-13
Hyryntie 33
Hyrynsalmi
040 546 7997

TMI ERJA TOLONEN
Koulutettu hieroja 
ja urheiluhieroja
Koulutie 4, Ristijärvi
Puh. 050 5481 769

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

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

•Fysioterapia lähetteellä ja ilman
•Hieronta •Purentalihashieronta

Kysy vapaita 
asuntoja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKiiiittooss  kkuulluunneeeessttaa  vvuuooddeessttaa  
HHyyvvääää  JJoouulluuaa  jjaa  

OOnnnneelllliissttaa  UUuuttttaa  VVuuoottttaa!!  

 

GOSPEL-JOULUEVANKELIUMI
KIRKOSSA MA 19.12. KELLO 18.00

Kainuun Gospelkuoro, johtaa Matti Oikarinen


