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Onko kotitarvekalastus kato-
avaa kansanperinnettä?  

Suomen järvet ovat täynnä hyvää 
ja terveellistä ruokakalaa.  Olen 
ihmetellyt kesäisin uistellessani 
lähivesissä, että eipä siellä juuri 
muita näy.  Nykykalastus näyttää 
muuttuneen aivan urheilulajiksi.  
Kilpaillaan kalamääristä, suurim-
masta kalasta, kellä enempi lajeja.  
On kuhakunkkua, miljoonapilkkiä 
ym.  Eikös ennen menty kalaan 
hakemaan särvintä pöytään.  

Kyllä tänäkin päivänä on mah-
dollista kalastaa omaan tarpeeseen.  
Katiska tai pari antaa jo mukavasti 
saalista sopivaan paikkaan heitet-
tynä.  Siihen kun mato-ongella 
vielä muutaman särjen ja ahvenen 
nappaa, niin kalan makuun pääsee. 
Tällainen kalastusmuoto ei paljoa 
panostusta vaadi. Pieni soutuvene 
olisi hyvä olla. Katiskoita saa val-
miiksi koottuina ja onget eivät pal-
jon maksa. Onnistuu tuo toki ilman 
venettäkin sopivan syvästä rannas-
ta tai laiturilta. Katiskan pito vaatii 
yleensä luvan kalastuskunnalta tai 
omistajalta.  Onkiminen ja pilkki-
minen ei.  Tähänkin on poikkeus.  
Hoidetuissa virkistyskalastuskoh-
teissa tarvitaan erillinen lupa.  

Sitten, kun kalastus tempaa 
mukaansa voi alkaa tehdä mieli 
isompaa saalista. Katiskaan kyllä voi 
eksyä isokin hauki, mutta uistimella 
on mahdollista pyytää kunnon peto-
kaloja.  Hauki ja ahvenköriläs on 

mieluinen saalis, jotka voi tavoittaa 
ihan rannaltakin käsin. Jos on vene 
käytössä päästään hyödyntämään 
koko vesistön parhaat kalapaikat.  
Rantakaislikossa vaanivat hauento-
likat tavoittaa ruohikkouistimella 
järveltä päin.  Siinä riittää jännitystä, 
kun uistimen heittää lähelle rantaa ja 
alkaa kelata kaislojen väistä.  Yhtäk-
kiä vana alkaa lähestyä sivusta ja isku 
tuntuu vavassa, kuin piiskan sivallus. 
Tähän kalastusmuotoon tarvitaan 
sopivan kokoinen heittovapa ja 
umpi- tai avokela.  Alkuun pääsee jo 
marketin edullisella heittokalastus-
setillä.  Ruohikkouistimia kannat-
taa varata useampia mukaan.  Aina 
jokunen tarttuu hakoon tai pohjaan.  
Samoilla välineillä voi yrittää avove-
den puolelta ahvenia ns. lipalla tai 
lusikkauistimella.  Myös jigikalastus 
onnistuu näillä välineillä.  Heitto- eli 
virvelikalastus vaatii aina luvan.  

Oma mielikalastusmuotoni on 
vetouistelu.  Sitä voi harrastaa sekä 
soutaen että moottoriavusteisesti.  
Soutaminen olisi samalla hyvää 
kuntoilua, mutta pienellä perä-
moottorilla välttää turhat ponnis-
telut (heh).  Vielä kun ruuvataan 
veneen laitaan molemmin puolin 
vapatelineet ei tarvitse vapojakaan 
pidellä. Tähän kannattaa hankkia 
hieman järeämmät vavat ja hyrrä-
kelat. Yhdelläkin tietysti pärjää, 
mutta kaksi uistinta tuplaa mah-
dollisuudet.  Sitten vaan vavat teli-
neisiin ja leppoisasti hissukseen 

kierrellään mahdollisia kuhien 
ja haukien oleilupaikkoja. Tässä 
käytetään aina vaappuja, jotka 
eivät pyöri ja kierrä siimaa sykky-
rälle. Painoja voi käyttää, jos kalat 
tuntuva olevan syvällä. Kalastusta 
helpottaa ns. kaikuluotain, mutta 
ei ole välttämätön. 

Sitten on ehkä se perinteisin 
kalastusmuoto, eli verkkokalastus. 
Omasta mielestäni työläin näistä. 
Vaatii tietenkin veneen ja kaksi 
kalastajaa, soutajan ja verkon käsit-
telijän.  Näiden yhteistyö on sujut-
tava saumattomasti.  En suosittele 
aloittelijoille.  Verkkopyynnillä 
saaliksi saadaan lähes kaikkia kaloja 
mitä vesistössä on (jos on tietotai-
toa!).  Kalastuskunnat märittävät 
verkkojen silmäkoon, jolla alamit-
toja pyritään säästämään.  Lupa 
vaaditaan.  Meillähän verkkoka-
lastus sallitaan ympärivuotisesti 
toisin kuin norppavesissä, joissa 
valitettavasti kuutit jäävät verkkoi-
hin ja hukkuvat, kuten viimepäivinä 
on uutisoitu Saimaalta. 

18 – 65 vuotias tarvitsee  kala-
kortin, muun ikäisiltä ei vaadita. 
Hinta on vuonna 2019 45 € / vuosi, 
15 € / viikko ja 6 €/päivä. Ristijär-
vellä paikallisiin vesiin lupia myy 
mm. Kirppis ja Pirtti.

Lisää tietoa luvista: https://
kalastusluvat.kalapaikka.net/tar-
vittavat-kalastusluvat 

 
Kireitä siimoja!                               t: pra

Kotitarvekalastus; hiipuva harrastus?

Kuva: Pekka Agarth

SAUKONSELKÄVAELLUS 
31.8.2019 klo 9 alkaen omaan tahtiin 

Saukkovaaran kaksoislaavulta

Ei osallistumismaksua! Sinisillä nauhoilla merkityt helppokulkuiset 
reitit ovat 7, 12 ja 20km pituiset.Lakivaaran laavulla myytävänä mak-

karaa, lettuja, munkkeja, kahvia ja mehua. Tuulentuvalla ja Nurmessa mak-
suttomat vesi- ja mehupisteet. Huoltopisteet avoinna klo 9 – 15. Lopuksi 
hae kunniakirja lähtöpaikalta. Lisätietoja Annamari Komulainen puh. 044 
379 2305. Järjestäjänä Kunta ja Pyry.

Lippu tulee lunastaa perjantaina 2.8. 
infosta Kyläkaivolla 12-18. 

Samalla voit tarkistaa jäsenyytesi. 
Yhdistyksen jäsenmaksu 5 e.

Tied. Pirjo Saarinen, puh 0400 455 884

Ristijärven kirkonkylän kyläyhdistys 
tarjoaa jäsenelle yhden vapaalipun  
Veisuuvestivaalin konserttiin 2.-4.8.
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Ristijärven kunnan vapaa-aikatoimi yhteistyössä Ristijärven 
4H-yhdistyksen kanssa järjestivät alakouluikäisille lapsille kesäloman 

ensimmäisellä viikolla päiväleirin, jossa hurjimmat lapset uskaltautuivat 
uimaan Pappilantaan. Lisäksi päivät sisälsivät yhteisiä pelejä, leikkejä, 
kädentöitä ja ruoanlaittoa. 

Ristijärveläisillä lapsilla oli tänä kesänä mahdollisuus osallistua myös 
Virtaalassa järjestettyyn vesipedon uimakouluun. Lisäksi alakouluikäisil-
le järjestettiin kesäkuun viimeisellä viikolla perinteinen Hiisijärven leiri 
yhdessä Hyrynsalmen vapaa-aikatoimen kanssa. Oli hienoa nähdä, kuinka 
reippaita lapset ovat ja kuinka nopeasti he ystävystyivät uusien kaverei-
den kanssa. Hiisijärvenhiekat ja uiminen olivat tänäkin kesänä leiriläisten 
mielestä parhaat asiat leirillä. Uimisen lisäksi leirillä pelattiin, leikittiin, 
askarreltiin ja taisteltiin Leiriolympialaisten voitosta.

Heinäkuussa vapaa-aikatoimi järjesti urheiluleirin 12–14-vuotiaille 
tytöille. Urheiluleirillä pelattiin hiekalla lentopalloa, pyöräiltiin, uitiin, 
pelattiin törmäystyyny jalkapalloa ja paljon muuta. On ollut upea nähdä, 
kuinka aktiivisesti ristijärveläiset lapset ja nuoret osallistuvat kesällä jär-
jestettyihin toimintoihin. Lisäksi paikalliset yhdistykset ovat tarjonneet 
mahdollisuuksia osallistua järjestetyille kesäretkille Power Parkiin, Tornion 
Duudson parkkiin ja Haaparannan ostoskeskukseen sekä Kalajoelle.    

Iso kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja reippaille kesätyöntekijöille! 
Ensi kesänä taas leireillään ja liikutaan yhdessä.

Elisa Pääkkönen/ vapaa-aikaohjaaja

Leireilyä ja liikuntaa oli jälleen tänä kesänä tarjolla 
ristijärveläisille lapsille ja nuorille

JUUSTOLEIPÄMESSUT
Katvelan pihatori 
lauantai 3.8.2019 klo 11 – 16
Alueelle vapaa pääsy
klo 11.00  Musiikkia - Ville Häyrynen  
klo 11.30  Kokkausnäytös, kotikokit 
klo 12.00  ”Äijät lavalla” kainuulaisten miesten nykytanssiryhmän
  tanssiesitys 
klo 12.30  JOKERI POKERI BOX ILOPILLERI show, Taikuri 
  Simo Aalto TV:stä tuttu vuonna 2000 Lissabonissa pal-
  kittu taikuuden maailmanmestari   
klo 13.00  Musiikkia Ville Häyrynen
klo 13.30  Kokkausnäytös, kotikokit
klo 14.00  Nykytanssia Äijien tapaan
klo 14.30  JOKERI POKERI BOX ILOPILLERI show, Taikuri 
  Simo Aalto. Valokuvauskilpailun palkintojen jako aihe 
  ”Kainuulainen juustoleipä arjessa ja juhlassa” tarkemmat 
  ohjeet ja säännöt Kainuun juustoleipä facebook-ryh-
  mässä 
klo 15.30  Musiikkia Ville Häyrynen 

Runsas myyntitori 
Käsityö- ja leivonta työpajoja 
Juustoleipää paistetaan ja myydään niin kauan kuin riittää
Juustoleipämessu alueen kahvio ja ruokaravintola palvelee 
klo 11 – 18.00
 

Katvelan pihatori palvelee 
sunnuntaina 11 - 16
Alueelle vapaa pääsy
klo 10.00  Kansanlaulumessu
klo 12.00  Kajaanin Casamba ry Flamencoryhmä
klo 12.30  Pelimannit Kainuun Musiikkiopisto 
klo 13.30  Kilpailu
klo 15.00  Kajaanin Casamba ry Flamenco ryhmä
 
Katvelan pihatorilla kahvio ja maittava messulounas 11 – 18.30

Tiedustelut: ristijarvenmartat@gmail.com tai puh 040 0290728
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DESIGN EEWA

YKSILÖLLISET KORUT
JUHLAAN JA ARKEEN

KAINUULAISTA KÄSITYÖTÄ

EEVA KEMPPAINEN
P. 040 542 5364

DESIGNEEWA@GMAIL.COM

Ukkini Samuli Suutari  per-
heineen muutti Tolosenjoelle 

Kajaanin maalaiskunnan Lahnas-
järvellä sijainneesta Kukkulan tor-
pasta alkukesästä. 1919.  Kokoon-
nuimme 14.7.2019 Ristijärvelle 
sukutapaamiseen sadan vuoden tul-
tua kuluneeksi.

Meitä Samulin lapsenlapsia 
perheineen oli koolla 83 henkilöä 
vauvasta vaariin. 

Aluksi osallistuimme jumalan-
palvelukseen Ristijärven kirkossa, 
ja sen jälkeen jatkoimme seurakun-
takodilla. Muistelimme esivanhem-
piamme ja tutustuimme toisiimme. 
Menimme lopuksi hautausmaan 
kautta Tolosenjoen pihalle. 

Siellä totesimme etteivät kylä-
läisten luulot olleet toteutuneet. 
Muuan uvalainen isäntä oli arvel-
lut tarkenevansa porstuan nurkassa 
turkki päällä sen aikaa kun Samppa 
isäntänä pysyy.

Suuri olikin perhe. Lapsia oli 
yhdeksän: Feelix 20v, Iida 17v, Jal-
mari 14v, Hilja 10v, Kalle 9v, Sulo 
6v, Helpi 5v, Lempi 4v ja äitini Hel-
mi vajaan vuoden vanha.Tolosen-
joella syntyivät Onni 1920, Urho 
1922  ja Martta 1923

Matka Kukkulan torpasta Tolo-
senjoelle oli pitkä ja monivaihei-
nen. Karhuahon Kalle oli muuton 
aikaan 9-vuotias, ja hän on muistel-
lut 79-vuotiaana tätä matkaa.

Kukkulan torpasta lähdettiin 
avojaloin ja pettuleipää eväänä. 
Nuorimmat lapset lastattiin hevo-
sen kärryihin tavaroiden kanssa, 
Feelix ja Iida taluttivat lehmiä. 
Kajaanissa koko konkkaronkka 
nousi Salo nimiseen laivaan, joka 
kuljetti matkustajia, eläimiä ja 
tavaroita päivittäin. Melalahdes-
sa 6-vuotias Sulo hyppäsi maihin 
luullen että ollaan perillä. Laiva 
ennätti lähteä jo matkaa jatkamaan 
kun asia huomattiin. Piti peruuttaa 
hakemaan poika mukaan. 

Kiehimässä noustiin maihin. 
Ukki, Feelix ja Iida taluttivat leh-
mät ja hevosen korpipolkuja pitkin 
Heiluanmäen kautta Tolosenjoel-
le. Toisten matka jatkui noutamaan 
tulleella veneellä jokea pitkin. Kos-
kipaikoissa miehet vetivät veneen 
ylös ja toiset kulkivat rantaa pit-
kin. Uuran koululla levähdettiin 
ja juotiin pullakahvit. Illan tullen 
päästiin Karppalaan, jossa emän-
tä odotti valmiin ruoan kanssa. 

Saatiin syödä oikeaa ruisleipää ja 
sitä annettiin evääksikin seuraava-
na päivänä. Karppalan Erkki-isäntä 

Samuli Suutari perheineen tuli Tolosenjoelle 100 vuotta sitten

juonsi porukan veneellä Pientä 
Uvaa pitkin Tolosenjoelle. Maan-
tietä ei silloin vielä ollut eikä 

Tolosenjoessa siltaa.

Kirjoitti Liisa Juntunen

Se iso kauppa pienessä kylässä- 

kannattaa poiketa!

Karppalan myllypäivä keräsi satapäisen ihmisjoukkion ja mittavan museokalunäyttelyn. 

Kiinnostaako AMMUNTA harrastuksena? 

TULE MUKAAN!
 
Kesällä ammuntaharjoituksia ke - to, hirvenjuoksukilpailut
Talvella laseraseammunta – mukavaa ja turvallista sisätiloissa, hirvenhiihdot

Ristijärven Urheilumetsästäjät, Reserviläisjärjestöt

pj. Aki Palo aki.palo@gmail.com 050 4076857
siht. Veli Hyttinen veli.a.hyttinen@gmail.com 044 5840818

juustoleipätorilla
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Ristaos ilmestyy 4 kertaa vuodessa: viikolla 8, 20, 30 ja 48.
Aineistoa voi lähettää sähköpostilla: ristijarviseura@gmail.com

Aineistot 4/2019 lehteen laitettava 18.11.2019 mennessä

Ilmoitushinnat:
50x50mm 40€
100x50mm 80€
100x75mm 120€
100x100mm 160€
palsta-mm 0,80€

Ristaos-lehti, ristijärveläisen kotiseutuhengen äänenkannattaja

Julkaisija: Ristijärvi-Seura ry
Toimituskunta: Minna-Liisa Laakso, Olavi Oikarinen, Pertti Raninen, 
Minna Pyykkönen

Painos: numerot 1 ja 4, 1000 kpl
numerot 2 ja 3, 1300 kpl

Taitto ja sivunvalmistus: Paltamon Kirjapaino ky
Paino: Lehtisepät, Pieksämäki 2019

Uuden omistaja-
asiakkaan 
etuna saat 

päivittäisasioinnin 
palvelumaksut 

vuodeksi 
veloituksetta.

Aukioloajat: 

Ma 9 - 16 
Ti 9 - 16 
Ke 9 - 15 
To 9 - 16 
Pe 9 - 15

Kassapalvelut klo 9 - 12

ristijarvenautoasennus@gmail.com

Ristijärvi-Seura on perustettu v. 1959 tavoitteenaan mm. kotiseu-
tuhistorian vaaliminen ja tallentaminen sekä Ristijärven kulttuuri-

toiminnan luominen, kehittäminen ja tukeminen muiden paikallisten 
yhdistysten kanssa.

Ristijärvi-Seura ry

Ristijärvi-Seuran 
omistama vil-
jamakasiini eli 
lainajyvästö

Katvelan 
50-luvun koulu-

luokka


