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Viimeinen matka

Koiso-Kanttilan suunnittelemasta terveyskeskuksesta on jäljellä enää kasa. Pulveroitu kivikasa ajetaan odottamaan murskausta. Lukemattomia riemunpäiviä nähnyt terveyskeskuksen kivimateriaali päätyy arvoiseensa loppusijoitukseen – ristijärveläisen metsätien runkoon.

Kuntavaalit
18.4.2021
RISTIJÄRVI

Tule mukaan vaikuttamaan lähde ehdolle kuntavaaleissa

Kotikuntamme itsenäisyyden puolesta
Ristijärven kunnan elinvoimaisuuden tukemiseksi
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi
Peruspalveluiden turvaamiseksi ristijärveläisille
Turvallista asumista keskellä Kainuuta
p. 0400 154522, paavo.oikarinen@pp.inet.fi
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TYHJÄ EI PAOKAHA

(kainuulainen sananlasku)

T

ämä vuosi jää kunnassamme muistiin koronasta ja KonMarista (= muoti-ilmiö, missä on tarkoituksena
hävittää kaikki tavara, mikä ei tuota iloa). Korona sikseen – se vain on ja pysynee – mutta maisemastamme on kadonnut ja katoamassa rakennuksia, joihin sisältyy paljon muistoja, ja jotka ovat kaunistaneet myös kylänraittiamme. Purkaminen alkoi tosin Saukkovaaralta; vuonna 1967 rakennettu Saukon
Maja laajennettiin myöhemmin ravintolaksi, joka sai v. 1980 vierelleen hotellin. Kainuun ainoa vaaran laella
sijaitseva hotelli-ravintola tuli tiensä päähän vuonna 2019.
Oululaisarkkitehti Jouni Koiso-Kanttila suunnitteli Ristijärvelle uuden terveyskeskuksen, joka valmistui
vanhan suojeluskuntatalon, myöhemmin kunnansairaalana toimineen Suomelan paikalle vuonna 1985.
Moni ristijärveläinen kertoo tipan tulleen linssiin kaivinkoneen kauhaistessa ensimmäiset rouhaisut kauniin tiilirakennuksen kyljestä. Maisema tulee avartumaan entisestään, mikäli kylänraitin helmi, vanha
lääkäritalo-päiväkoti, puretaan pois. Toivionkin talona tunnetun, v. 1948 valmistuneen talon runkona on
pappilan hirsinen pirttirakennus, mikä lienee peräisin 1800-luvun alkupuolelta. Raha – ja erityisesti sen
puute – sanelee ratkaisuja; sisäilmaongelmat muuttuvat hetkeksi ulkoilmaongelmiksi, kunnes muistot
haalistuvat ja kaipaus kevenee.
Ristijärven kylänraitti on ollut arkkitehtuuriltaan vuosikymmenten läpileikkaus ja peili. Rakennuksemme
säilyivät sodan julmuuksilta 75 vuotta sitten, kun pohjoisemmat kirkonkylät poltettiin. Vanhoja rakennuksia on ikävä kyllä jäljellä enää vain muutama, kauniit ristikirkkomme ja Katvela niistä vanhimmat julkiset rakennukset. Aika näyttää, mikä tulee olemaan esimerkiksi vuosina 1823-24 valmistuneen pappilan
kohtalo.
Kirkon lisäksi kylän päätien maisemaa hallitsevat 50-luvulla valmistunut keskuskoulu, 60-luvun arkkitehtuuria edustava vanha kunnanvirasto, 70- 80 -lukujen matalat tiilirakennukset sekä 90-luvun vaaleat
pankki- ja kirjastorakennukset. Uusin luomus, palvelukeskuksemme, edustaa 2020 -luvun arkkitehtuuria.
Jokaisella on makunsa mukaiset mielipiteensä rakennusten arkkitehtuurin soveltumisesta katukuvaan.
Ihmisten varhaisimmat muistot liittyvät kodin lisäksi kouluun ja 70-luvulla syntyneillä päivähoitoon. Päiväkotitoiminta alkoi kunnassamme vuonna 1977 juuri tuossa vanhassa lääkäritalossa jatkuen myöhemmin
vasta puretussa Terveyskeskusrakennuksessa. Juuriaan siellä kasvattaneet, maailmalle lähteneet nuoremme saavat palata päiväkoteihinsa kenties vain valokuvien välityksellä. Äkkiä ajateltuna rakennukset ovat
vain rakennuksia, vanhan tilalle voidaan rakentaa uutta, mutta mieleen palailee Karjalan evakkojen tarinat: ”Eihän sinne enää halua mennä, eihän siellä ole enää rakennuksiakaan…” Kieltämättä purkaminen
lisää apeuden tunnetta monissa alkuasukkaissa ja vuosikymmeniä paikkakunnalla asuneissa ihmisissä
näinä muutoinkin epävarmoina aikoina.
Rakennuksiin ja maisemiin sisältyy paljon muistoja, muistot kasvattavat ihmisten juuria kotiseutuunsa.
Kenties joku paluumuuttaja palaa asumaan kotiseudulleen näiden muistojen siivittämänä. Katvelassa
käy iloksemme kesäisin - ja usein myös talviaikaan - lukuisa joukko entisiä ja nykyisiäkin ristijärveläisiä
muistelemassa eloa ja oloa Ristijärvellä. Muualta tulleet matkailijat ihailevat Katvelan hienoa entisöintiä
ja tunnelmaa. Vilpittömät kiitokset niille puuhaihmisille, jotka näkivät vanhassa koulurakennuksessa vision uudelle! Katvelan pihapiiri muodostaa Onnellisten ringin mahtavan metsikön kanssa eheän, siistin ja
hyvin hoidetun kokonaisuuden (kiitos talkoomaalareiden!), joka kirkkopihan ohella on kuntamme merkittävimpiä nähtävyyksiä. Pappilanrannan rantaraitti olisi myös nähtävyyden arvoinen, haasteena vain on
edelleen Pappilan ympäristön pellot; kuinka ne saadaan hoidetuksi, jotta kaunis Pappila olisi arvoisessaan
miljöössä. Nämä Katvelan ja Pappilan kohteet yhdistämällä saisimme kirkonkylälle matkailua palvelevan
kulttuurikävelykierroksen - Lönnrotia unohtamatta. Näin itsenäisyyspäivän alla on syytä toivottaa kaikille
hyviä, syviä juuria kotipitäjämme maaperään!

OLENKO RIKAS?

E

ipä onnetar antanut taaskaan oikeita lottonumeroita. Mitä tapahtuisi JOS
niin kävisi? Laittaisinko setelit
tyynyni alle ja pöyhisin niitä välillä? Olisinko kitupiikki kuin Roope
Ankka? Olisinko avokätinen ja
tekisin lahjoituksia? No, saahan
sitä unelmoida!
Kauan sitten olin todistamassa
kahden henkilön väittelyä siitä,
kumpi ansaitsee paremmin ja
maksaa veroa enemmän. Osapuolet, henkilö A (ammattitaitoinen duunari) ja henkilö B (akateemisen koulutuksen omaava)
olivat kuppeja kallistelleet ja
kommunikointi oli hyvin kiivasta.
Kiista alkoi kallistua siihen suuntaan, että A ansaitseekin enemmän, jolloin B:llä alkoi desibelit
kohota ja hän ilmaisi tuntonsa
siten, että hän on sentään akateemisesti sivistynyt. Seurasimme mielenkiinnolla (sivistymätöntä!) tapahtumien kulkua ja
veljeni totesi meille, että katsokaan nyt, kun kerrankin näette
sivistyneen ihmisen. Olikohan
tässä sivistymättömiä muitakin
kuin seurueeni!
Onko rikkaus sama kuin varallisuus? Eipä taida olla.
Ihminen, joka ei ole koskaan
lukenut muuta kuin kenties Raamattua ja Kainuun Sanomia, voi
olla monta kertaa sivistyneempi
ja rikkaampi kuin joku korkeasti
kouluttautunut. Jos ihmisellä on sydämen sivistystä, niin
eikö tämä ole suurta rikkautta;
on avoin erilaisille mielipiteille,
suvaitsee erilaisuutta, on tasapuolinen, kohtelee toisia niin
kuin odottaa toisten kohtelevan

itseään jne.
Eikö hyvät tavat, sydämen sivistys ja velvollisuuden tunto luo
yhteisöllisyyden eli siis rikkauden!
Usein kuulee sanottavan, että
on lottovoitto syntyä Suomeen.
Yhdyn tähän täysin. Meillä ei
ole jatkuvasti sotia eikä konflikteja, puhdas luonto (vielä näillä
korkeuksilla), neljä vuodenaikaa
vaikkakaan ei niin selkeitä kuin
ennen, mutta kuitenkin. Eikö
tämä ole rikkautta!
Suomen kieli on rikasta ja sanalla
voi olla monta ihan erilaista merkitystä. Vastakkainasetteluna
köyhyys ja rikkaus. Eikö pitäisi
sanoa varattomuus ja vauraus.
Vaurauskin voi olla jotakin muuta kuin iso setelimäärä. Henkinen vauraus on sisäistä rikkautta ja sitä voi lisätä loputtomasti,
eikä sitä pörssikurssit heilauttele. Luin tai kuulin joskus jostakin,
että rikkaus on elämänasenne:
pitää olla vähän hullu, pikkusen
lapsellinen. Positiivinen.
Onhan tosiasia, että pienikin
rahallinen varallisuus antaa
turvallisuuden tunnetta, mutta
josko me jokainen yrittäisimme
hiukkasen kasvattaa sitä henkistä rikkautta itsessämme.
Ryhdytäänkö kasvattamaan henkistä rikkautta jokainen omalta
osaltamme ja varallisuuden osalta muistetaan, että tärkeää ei ole
suuret tulot vaan pienet menot.
Ei onni synny sellaisen saavuttamisesta, mitä meillä ei ole, vaan
sen arvostamisesta, mitä meillä
on. (Koenig)
Näitä mietiskeli Ellu

”Peä pystyyn, pysy eli ei.”
Minna Pyykkönen

Perunat
Kinkku
Porkkanalaatikko
Hunajaiset lanttukuutiot
Punajuurigratiini
Tuoresalaatti
Riisipiirakat, munavoi
Ruisleipä ja juomat
Jälkiruoka: Jouluhalko ja kahvi/tee
Hinta 18,50€

Riisipuuro
Sekahedelmäsoppa
Kinkku
Riisipiirakat, munavoi
Ruisleipä ja juomat
Jälkiruoka: Jouluhalko ja kahvi/tee
Hinta 12€

Myymme myös kotipakettiin!

Monitoimikeskus Virtaala Koulutie 4
044 257 1857, hilkka.kemppainen@virtaala.ﬁ
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Uusia ominaisuuksia
Kainet-kirjastojen
Finna-verkkokirjastossa

K

ainet-kirjastojen Finnaverkkokirjastoon on tuotu
uusia ominaisuuksia.
Asiakkaat voivat nyt itse muuttaa omia osoitetietojaan ja
tapaa, jolla kirjasto lähettää
muistutuksia ja noutoilmoituksia. Muutokset tehdään kirjautumalla verkkokirjastoon ja
valitsemalla Omat tiedot. Muutetut tiedot päivittyvät suoraan
kirjastojärjestelmään. Kirjasto ei
saa osoitetietoja Väestörekisterikeskuksesta, vaan muuttuneet
yhteystiedot on aina itse ilmoitettava kirjastolle.
Finna-verkkokirjastosta löytyy
nyt myös toivottu Lainahistoria
-ominaisuus. Lainahistorian tallentamisen saa otettua käyttöön
Omat tiedot -valikosta Kirjaston
ylläpitämät henkilötiedot -otsikon alta. Lainahistorian tallennus on oletuksena pois päältä.
Lainahistoria alkaa kertyä, kun
lainoja palautetaan. Lainahistorian tiedot näkyvät vain palveluun kirjautuneelle käyttäjälle.

Mikäli lainahistoria on ollut käytössä vanhassa verkkokirjastossa, palvelu toimii normaalisti
Finna-verkkokirjastossa eikä sitä
tarvitse ottaa erikseen käyttöön.
Vanha verkkokirjasto poistuu
käytöstä

Vanha verkkokirjasto
poistuu
käytöstä 1.1.2021 Kirjasto suosittelee vanhassa verkkokirjastossa Oma hylly -toimintoa käyttäneitä asiakkaita siirtämään
teokset Finna-verkkokirjaston
Suosikit-listoille ennen vanhan
verkkokirjaston sulkeutumista.
Hyllyyn tallennetut kirjat eivät
siirry automaattisesti Finnaverkkokirjastoon. Sulkemisen
jälkeen vanhaan verkkokirjastoon tallennettuihin tietoihin
ei pääse enää käsiksi. Ohjeet
Suosikkilistojen tekoon löytyvät
Finna-verkkokirjaston Ohjeetosiosta.

Beaglet kisasivat
piirinmestaruudesta
Ristijärvellä

P

erjantaina 16.10. aamun
pimeydessä Beagle miehet ja naiset ovat kokoontuneet Ristijärven metsästysmajan pihamaalle. Kello on 6:30,
kun ylituomari Mika Heikkinen,
ottelutoimikunnan puheenjohtaja Risto Karjalainen ja Kainuun
Beagle ry:n puheenjohtaja Kalle
Keränen toivottavat osallistujat
tervetulleiksi beaglen piirimestaruuskokeeseen, joka oli samalla
myös pohjanlohkon valintakoe.
Koronatilanteesta johtuen
aloitustilaisuus pidettiin poikkeuksellisesti ulkona. Kaikille
koirakoille jaettiin kirjekuori,
joka sisälsi tuomareiden arvostelukortit ja muut tarvittavat
paperit. Kokeeseen osallistui 10
Kainuun piirin koiraa ja yksi koira Hailuodosta, joka ei kisannut
kokeessa piirin mestaruudesta.
Koemaastot sijaitsivat pääsääntöisesti Ristijärvellä ja Hyrynsalmella.
Kolmen kärkeen piirinmestaruuskokeessa sijoittuivat Eräsoinnun Tuksu/Kari ja Marja
Virtanen, Sakin Jermu/Erkki
Savolainen sekä Kepein B-suunnitelma/Inga ja Petri Keränen.
Pohjanlohkoon kisaamaan lähtevät Eräsoinnun Tuksu/Kari ja

Marja Virtanen, Sakin Jermu/
Erkki Savolainen sekä Konttikuusen Lila/Hannu Virkkala
Kokeen tulokset löytyvät Suomen ajokoirajärjestön sivuilta
osoitteesta:
htt ps : / / ko i rat i eto ka nta .
fi/ajokoetulokset/Ristijarvi_20201016.htm
Krista Karjalainen

Piirinmestari Eräsoinnun Tuksu
ja Marja Virtanen

Päättämisen sietämätön keveys!

M

iten niinku omasta
mielestä meni?
Kysymys on aiheellinen joskus esittää ihan itselle,
tarkastellessa omaa roolia kunnallisena päättäjänä. Vastausta pohtiessa nousee mieleen
ajatuksia menneestä kaudesta.
Missä on onnistuttu, mikä ei
ihan mennyt niin kuin piti.
Hyvin hän se on mennyt tai ainakin ´´kohtuuvella``.
Olisiko terveyskeskuskiinteistöä pitänyt yrittää korjata purkamisen sijaan? Vaikka osa
työntekijöistä ei enää pystynyt
työskentelemään. Senkin uhalla, että vuokraajan taholta tuli
ukaasi; jos ette tee mitään, niin
avi kyllä tekee. Olisiko kunnan
säilytettävä sisäilmaongelmaisia kiinteistöjä ajatuksella, että
josko tuollekin jotain käyttöä
vielä löytyisi? Välillä kuulee
kylältä ”niiden taas päättäneen”
jotain, mistä kukaan päättäjä
ei vielä ole kuullutkaan. Lienee sitä disinformaatiota, josta
kuulijalle syntyy kuva, ettei ne
siellä kunnanhallituksessa ja
-valtuustossa keskustele eikä
pohdi asioita. Tulevaisuuden
talouden uhkakuvat haastavat

niin kuntia kuin maakuntia sekä
koko yhteiskuntaa. Rahan riittävyys tai riittämättömyys säätelee
meidän palvelujen tuottamismahdollisuuksia. Eikä pandemian mukanaan tuomat uhkakuvat
helpota taloustilannetta. Rahaa
tarvitaan elvyttämään ja auttamaan yhteiskuntaamme pysymään jaloillaan.
Olemme saaneet kuntaamme
uuden hyvinvointikeskuksen, nyt
käyttöön otetun. Hyvät tilat ja
mahdollisuuden tuottaa perustason palveluita kuntalaisille.
On laboratorio, hammaslääkärin sekä sairaanhoitajien tilat ja
lääkärinkin. Päiväkotikin toimii
uusissa ja terveissä tiloissa. Vanhuksille on uusi tuetun palvelun
asumisyksikkö. Näin on vastattu
palveluiden ulkoisiin puitteisiin
liittyvään tila kysymykseen. Palveluiden sisällöstä ja laajuudesta
keskustellaan maakunnallisesti,
niiltä osin kuin palvelut kuuluvat
sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Saukkovaaralle on mahdollistettu saada uutta toimintaa. Purkamalla vanhat ja huonokuntoiset
rakennukset pois. Pirtinkin alueen soisi alkavan kehittyä uuden
omistajan myötä, ilman kunnan

rahallista panostusta.
Tonttikauppakin on virkistynyt,
jopa useita kesämökkitontteja
on myyty.
Kunnan taloutta on parannettu
poistamalla taseesta sellaisia
kohteita jotka eivät ole merkityksellisiä peruspalvelujen
tuottamisessa. On syytä tarkoin
miettiä mikä palvelee kuntalaisia
pitkälle tulevaisuuteen. Ilman
että siitä aiheutuisi liian raskasta taakkaa kuntalaisille verojen
muodossa. Tulevaisuuden taloudelliset haasteet pitää huomioida ja ennakoida mahdollisuuksien mukaan.
Kaiken kaikkiaan päättäjät ovat
onnistuneet tekemään päätöksiä keskustellen ja pohtien
yhteiseksi hyväksi ja kuntalaisten
parhaaksi. Huolehtien meidän
kaikkien hyvinvoinnista ja palveluista. ´´Nuin niinku`` omasta
mielestä.
Muistamme varovaisuuden ja
vaalimme terveyttämme. Huolehdimme kanssaihmisistä.
Mukavaa syksyä sekä joulun ja
uudenvuoden odotusta.
Paavo B. Oikarinen

RISTIJÄRVEN KIRKON URUT
10 VUOTTA

R

istijärven kirkko sai toiset urkunsa vuoden 2010
lopussa. Nykyisin jo eläkkeellä oleva kanttori Eero Mikkonen nosti aika ajoin urkujen uusimistarpeen esille, mutta hanke
sai tuulta siipiensä alle vasta, kun
viimeisinä virkavuosinaan silloinen kirkkoherra Matti Mäkelä oli
tokaissut kanttorin kuullen katsoessaan urkuparvelle kutakuinkin tähän tapaan: ”Pitäsikköön
nuo laettoo uusiksi?” Mäkelän
ripeän toiminnan ansiosta muutaman kuukauden kuluttua kirkkohallituksen merkittävä tuki
oli järjestetty ja seurakunnan
omarahoitus sovittu. Soittimen
rakennuskilpailutus ja tilaaminen voitiin toteuttaa. Tilaus lähti
Sotkamon Urkurakentajat Oy:lle.
Urkutoimikunta vieraili Sotkamon urkurakentajien verstaalla syyskuun lopussa,
jolloin hankkeen todettiin
olevan aikataulussa ja urkujen valmistuvan vuoden loppuun mennessä.
Urkujen vihkiäisjumalanpalvelus vietettiin loppiaisena
2011. Tällöin urut päästivät
ensimmäiset julkiset äänensä Eero Mikkosen soittaessa Johann Sebastian Bachin
jykevällä jalkiosoololla alkavan c-molli preludin. Samana
iltana Erkki Tyni soitti monipuolisen vihkiäiskonsertin.
Juhlallisuudet jatkuivat monipuolisin konsertein. Kaukametsän kamarikuoro esiintyi

helmikuussa teemalla -Urut
ja laulumusiikki- yhdessä Pirjo Aunesluoman (sopraano),
Erkki Tynin (urut) ja Juha Mikkosen (kuoronjohto) kanssa,
jolloin konsertin pääteos oli
Felix Mendelssohn-Bartholdy: ”Hör’ mein Bitten.”.
Huhtikuussa palmusunnuntaina pidetty konsertti sai
teemakseen -Urut ja soitinmusiikki-. Tällöin soolourkuteoksia soitti Tuomas Pyrhönen. Hän soitti myös uruille
ja puhaltimille sävellettyjä
yhteisteoksia Kellojärvi Brass
quintetin kanssa.
Veisuuvestivaalien ja yksittäisten konserttien myötä
uuden soittimen ääressä on
käynyt kuulijoita ilahduttamassa monia urkuri- ja kirkkomuusikkopiireissä arvostettuja pedagogeja ja taiteilijoita.
Heitä ovat mm. Maija Lehtonen, Risto Ainali, Markus
Malmgren, Lauri Kalle Kallun-

ki ja Juhani Haapasalo. Ristijärven urut saivat huomion
myös urkutaiteen seura Organumin lehdessä vuonna 2011.
Urut ja auto ovat siinä mielessä samanlaisia, että
molemmat tarvitsevat määräaikaishuoltoa. Laadukkaasti rakennettujen urkujen
äänenlaatu paranee iän myötä. Soitettavuudeltaan urut
onnistuivat erinomaisesti.
‘Äänittämiseksi’ kutsuttu kunkin pillin soinnin viimeistely
joudutaan tekemään joskus
uudelleen, jos osa pilleistä jää
kokonaissoinnissa tai yksitellen liian voimakkaaksi, vaimeaksi tai soinniltaan kehnoksi.
Tällaisen tarkastelun paikka
on nyt 10-vuotiaan soittimemme kohdalla.
Timo Mikkonen
urkutaideharrastaja
bit.ly/urutristijarvi
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Ristijärven seurakunta
pahoittelee, että kuluvan
vuoden 70-, 75-, 80- ja
85-vuotiaiden yhteinen
syntymäpäiväjuhla
jouduttiin perumaan
koronan takia.

Iloisena uutisena
seurakunta ilmoittaa,

että diakoniatyö
muistaa ristijärveläisiä
koteja 21.12., jolloin
seurakunnan joulutontut
pistäytyvät kotiovilla
noin klo 10-15 –välisenä
aikana.

os
RiSta

Kainuun Sanomat talvella 1956

Ristijärven terveystilanne yleensä hyvä

PAHOJA KULKUTAUTIEPIDEMIOITA
EI OLE ESIINTYNYT
Ristijärven kunta on suhteellisen hyvin varustettu kulkutauteja ym. sairauksia vastaan, paremmin kuin joku muu
vastaavan kokoinen kunta. Kunnansairaala, joka tosin
kärsii jonkin verran ahtaista tiloista, on hyvin varustettu
mm. ajanmukaisin instrumentein. Kätilöitä ja terveyssisaria on useampia, jotka täten ehtivät pitää huolta terveystilanteesta syrjäkylillä, jonne saattaa olla lähes 30 km
matkaa, suurimmaksi osaksi tietöntä taivalta. Pahemmat
kulkutaudit onkin kyetty pitämään hyvin kurissa ja terveystilanne koko pitäjässä on yleensä erinomainen.

N

äin kertoi lehdellemme
Ristijärven kunnanlääkäri lääk.tri Ulrik Litonius,
joka puolitoista vuotta kestäneen
toimintakautensa aikana on ehtinyt saada hyvän käsityksen ristijärveläisistä vastustuskykyisinä ja
yleensäkin terveinä kansalaisina.

Kunnanlääkärillä pienessäkin kunnassa, varsinkin,
kun hänellä on sairaalan
”ylipäällikkyys” hoidossaan,
on epäilemättä työtä kädet
täynnä.
Mutta annamme hänen
itsensä kertoa havainnoistaan ja kokemuksistaan Ristijärvellä:
- Tänä aikana, jolloin olen
täällä toiminut, olen voinut tyydytyksellä todeta,
että kulkutaudit eivät ole
pahemmin päässeet iskemään täkäläiseen väestöön.
Tällä hetkellä on täällä tosin
melko runsaasti tuhkarokkoa, jopa siinä määrin,
että voidaan puhua epidemiasta. Tämä on kuitenkin

laadultaan melko lievää.
Valtaosa sairastuneista on
tietenkin lapsia, mutta on
jokunen aikuinenkin hoidossa. Tuhkarokko jättää
yleensä jälkitauteja ja niitä
on nytkin esiintynyt, mutta vaikeampia jälkitauteja
kuitenkin vain vähäisessä
määrässä. Tapausten kokonaismäärä nousee hieman
yli kolmensadan. Toinen
kulkutauti, jota on esiintynyt vähäisemmin – noin
sata tapausta – on keltatauti, joka on myös laadultaan
melko lievää. Sensijaan ei
yleisvaarallisia tartuntatauteja, kuten tulirokkoa, kurkkumätää tai lapsihalvausta
ole sairastettu ollenkaan.
Viime viikkojen pitkät ja
ankarat pakkaskaudet ovat
saaneet aikaan sen, että
vilustumissairauksia on
esiintynyt tavallista runsaammin.

- Ns. puutostaudit, jotka
saattavat johtua heikosta
ravitsemustilasta tai puutteellisista olosuhteista,
ovat ilahduttavan harvinaisia täällä, sillä niitä löytyy
vuosittain vain aniharva
tapaus. Sensijaan lapamato
on Ristijärvellä niinkuin kai
koko Kainuussa, lähes joka
ihmisellä. Silloin tällöin on
vastaanotolla käynyt henkilöitä, jotka sairastavat mm.
verinäivetystautia. Tämän
aiheuttaa juuri em. lapamato. Ainoa keino tämä
vertaimevä loinen, on olla
syömättä raakaa kalaa, vaikka se olisi kuinka hyvin suolattu. Juuri tässä asiassa on
Ristijärvellä tehty jo kauan
pontevaa valistustyötä.
- Hygieniassa on viime
vuosina edistytty, mutta
vielä on kuitenkin muutamissa syrjäkylissä toivomisen varaa. Varsinkin käymälöitten ja pihamaitten
siisteys on joskus vähän niin
ja näin. Syöpäläisiä esiintyy
vielä runsaasti, ehkä ei niinkään paljon luteita, mutta
torakoita eli russakoita sitä
runsaammin. Onpa sattunut tapauksia, että lääkäri
on joutunut poistamaan
russakan korvasta, jonne se
oli ryöminyt yön aikana!

Potkua pienhankinnoilla
Elävä Kainuu Leader ry on käynnistänyt teemahankkeen,
jonka kautta voi hakea tukea yhdistysten ja yhteisöjen pienhankintoihin.
Tuettavia investointeja voivat olla esimerkiksi digivälineet ja -laitteet,
kalusteet, kalustot ja välineet, muut koneet ja laitteet,
pienrakenteet sekä pienet energia- ja ympäristöinvestoinnit.
Hakuaika: 20.1.2021 mennessä
Tukitaso: 75 % (tuki 500 - 7500 €)
Hakuinfo videovälitteisesti 8.12.2020 klo 18.00 -19.30.
Lisätiedot, hakulomakkeet ja -ohjeet:
www.kainuuleader.fi/potkuapienhankinnoilla
Elävä Kainuu Leader ry
toimisto@kainuuleader.fi
puh. 040 774 2080 / Eeva-Liisa Kemppainen
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KOULUSSA JA KOULULLA MELKEIN
KOKO ELÄMÄ

SAUKKOVAARALLA
TÄNÄ TALVENA ?
TARVITSEMME
LISÄÄ TALKOOVÄKEÄ,
JOTTA NÄIN TAPAHTUU
TULE SINÄKIN APUUN !

R

istaoksen numerossa
3/2020 Jaakko Kemppainen, Ketolan Jaska,
Jokikylästä kirjoitti mukavan kirjoituksen kansakouluajastaan.
Niinpä minullakin heräsi ajatus
muistella.
Syyskuun ensimmäinen päivä
1963 oli tihkusateinen ja harmaa. Äidin pyörän päällä matkustin Jokikylän koulun pihalle,
jossa jo oli oppilaita vilisemällä.
Kyllä jännitti! Olinhan ainut lapsi
perheessämme ja kovin ujo. Tuttuja oli vain Harjun Arja ja Aholan Tuula, joka oli jo tokaluokkalainen ja iso, ja hänellä omat
kaverit. Kello soi, ja menimme
jonoon portaiden eteen. Opettajat, Kyllikki Rautiainen ja Helena
ja Esa Tolonen, päästivät luokat
vuorollaan sisälle ja niin pääsimme tutustumaan omaan luokkaamme. Ykköset ja kakkoset
olivat samassa luokkahuoneessa. Pelottikin jo. Äiti oli luokan
seinustalla muutaman muun
äidin kanssa, häntä mahtoi jännittää yhtä paljon! Ensimmäisen
tunnin jälkeen olimme ulkona
välitunnilla, mutta en uskaltanut
äidin helmasta irrottaa otetta.
Toisen tunnin jälkeen äidin piti
lähteä kotiin ja minä olin aivan
surkeana! Onneksi Arjan äiti otti
minut suojiinsa ja tunsin oloni
turvallisemmaksi. Siitä se pikkuhiljaa alkoi koulunkäynti sujua.
Alaluokat kuljin Heikkisen Kalevin koulubussissa seitenoikealaisten kyydissä. Kolmannesta
luokasta lähtien kuljin koulussa
kävelemällä Viitostien reunaa,
koulumatkaa oli noin 2,5 km.
Silloin ei ollut paljon liikennettä,
nyt ei onnistuisi! Kuudennella
luokalla piti päättää, meneekö
keski- vai kansalaiskouluun. Keskikouluun oli pääsykokeet, jotka
kestivät kaksi päivää kesäkuun
alussa. Kirkonkylän koulun salissa oli pulpetit, ja niiden ääressä
hikoiltiin. Pääsin Ristijärven kunnalliseen keskikouluun ja opiskelu alkoi syyskuun 1969 alussa. Se
se vasta jännää olikin! Oppilaita
oli pitäjän joka kulmalta ja vilinä
koulun pihalla melkoinen! Luokkamme oli iso, oli kait meitä nelisenkymmentä. Jotenkin ahtauduimme yläkerroksen yhteen
luokkahuoneeseen. Luokanvalvojanamme oli rehtori Ilmari
Turunen. Koko koulunkäynti oli
erilaista kuin kansakoulussa. Oli
aineenopettajat ja liikuimme eri
aineen luokkiin. Ei ollut omia
pulpetteja enää… Välitunneilla
kiersimme koulua pareittain tai
muutamien oppilaiden ryhmissä. Isommat oppilaat ”opettivat” meitä uusia talon tavoille.
Menetelmät olivat sellaisia, että
nykyään puhuttaisiin koulukiusaamisesta. Koska luokkamme
oli noin iso, seuraavana lukuvuo-

PYÖRIIKÖ HISSI

KULUKORVAUKSET
EDUSTAMALLESI
YHDISTYKSELLE
KYSY LISÄÄ:
p. 041 7041422
saukko2015@gmail.com

Jokikylän kansakoulun 1.lk, 1963-1964. Opettaja Kyllikki Rautiainen.

tena meidät jaettiin A- ja B-luokkiin. Se helpotti opiskelua. Keskikoulu tuli käydyksi jotenkuten,
en halunnut lukioon, lukeminen
ei kiinnostanut. Toukokuun 1973
lopussa kirmasimme kesälaitumille.
Niinpä sitten pyrin ja pääsin
Kajaanin Kotiteollisuuskouluun
ompelulinjalle. Se sijaitsi Sissilinnassa, entisessä suojeluskuntatalossa. Asuntola oli samassa
rakennuksessa. Kajaanin koulu kesti kaksi vuotta. Sitten oli
edessä pyrkiminen jatko-opintoihin Kuopion Käsi- ja taideteollisuusopistoon. Ensimmäisellä
kerralla ei tärpännyt, oli välivuosi
edessä. Se meni kotona ommellessa vieraille tilaustöitä ja kevättalvesta kesään päiväapulaisena hoitamassa pientä poikaa
kirkonkylällä. Uusi pyrkiminen
Kuopioon tuotti tulosta ja elokuussa 1976 juna kuljetti minut
Savon ”piäkaapuntiin”. Siellä
oli asunto varattu asuntolasta
ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joten oli helppoa asettua
opiskelemaan. Opiskelu oli tosi
mielenkiintoista ja uusia kavereita tuli heti monta. Viikonlopuiksi
matkustin kuitenkin Ristijärvelle,
koska poikaystävä oli siellä. Toisena Kuopion vuotena haimme
ja saimme kolmen muun tytön
kanssa kimppakämpän kaupungilta yksityiseltä vuokranantajalta. Se oli mukavaa aikaa!
Biletimme torstai-iltaisin, joten
perjantait koulussa oli jotenkin
tahmeat…
Valmistuin keväällä 1978 Kotiteollisuusohjaajaksi ja suoritin
myös pukuompelijan ammattitutkinnon. Sitten työnhakuun. Ei
ollut helppoa, ei. Ompelin taas
kotona tilaustöitä. Sitten syksyllä 1979 Väinö Kärnä, Paltamon
kansalaisopiston Ristijärven
yhdyshenkilö, otti yhteyttä ja
”sain jalan oven rakoon”. Hiisijärven ompelupiiristä se alkoi
ja vanhainkodin askartelu- ja
uutispiiristä. Sitä kansalaisopiston tuntiopettajuutta kesti sitten
vuoteen 2007 eri kylillä. Kun väki
väheni ja vanheni kylillä, opinto-

piiritkin kutistuivat ja loppuivat.
Piti keksiä muuta työtä. Olinkin
ollut käsityön, kuvaamataidon ja
kotitalouden opettajan sijaisena koululla jo monesti ja sijaistanut myös luokanopettajia,
joten työskentely koulussa tuntui luontevalta. Sain väliaikaisia
pestejä koulunkäyntiavustajan
hommiin. Ensimmäinen oli liikuntavammaisen oppilaan henkilökohtainen avustaminen Jokikylässä. Sitten vuosi kerrallaan
tuli aina uusi työsuhde, kunnes
suoritin koulunkäyntiavustajan
ammattitutkinnon 2003 ja sain
lopulta vakityön kolme vuotta
myöhemmin. Ammattinimike
muuttui koulunkäynninohjaajaksi 2016. Siinäpä se sitten eläkeikä tulikin vastaan 2020 ja joulukuun alusta minua saa puhutella
eläkeläiseksi.
On hienoa, että olen saanut olla
samassa työpaikassa. Ristijärven
keskuskoulu on tullut tutuksi ja
sen henkilökunta ja oppilaat.
Mutta koululla se meni myös
”siviilielämäkin ” 30 vuotta! Avioiduin kesällä 1978 ja haimme
nuorena parina asuntoa kunnalta. Silloin oli asuntopula ja vasta
syksyllä 1979 tärppäsi kahdella
tapaa. Saimme asunnon Jokikylän koululta ja minä olin raskaana! Mieheni toimi Jokikylän
koulun sivutoimisena talonmiehenä 18 vuotta koulun lakkauttamiseen saakka, joten asuimme
koululla. Siellä kasvatimme maailmalle kolme lasta. Näin ollen
olen elänyt koulun vuosirytmissä
melkein koko elämäni.

!

hje

vi
hja

La

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

MYYJÄISET
MARTTALASSA
la 5.12.2020 klo 12-14

Myynnissä:
leivonnaisia, palvilihakeittoa, joululaatikoita, piirakoita yms.
voit varata etukäteen: P. 0400 290728 tai
ristijarvenmartat@gmail.com

Jokikylässä 12.11.2020
Sirkka Kinnunen (os. Oikarinen)

Tuleekohan se lumitalvi?
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Kainuun Sanomat helmikuu 1956

Joulun ajan
aikataulu

Ristijärvellä
ajanmukainen
kunnansairaala

ma 14.12. 14:00 - 19:00
ti 15.12.

8:30 - 15:00, 8:30-10 musiikiton

ke 16.12.

14:00 - 17:00

to 17.12.

14:00 - 18:00

pe 18.12.

14:00 - 20:00

Synnytysosaston
tiloja on riittänyt
naapurikunnillekin

la-su suljettu
ma 21.12. 14:00 - 19:00
ti 22.12.
ke 23.12.

8:30 - 15:00, 8:30-10 musiikiton
14:00 - 17:00

to-su suljettu Hyvää Joulua!
ma 28.12. 14:00 - 19:00
ti 29.12.

8:30 - 15:00, 8:30-10 musiikiton

ke 30.12. 14:00 - 17:00
to 31.12.

14:00 - 20:00

pe-su suljettu Hyvää Uutta Vuotta!
ma 4.1.
ti 5.1.

14:00 - 19:00
8:30 - 15:00, 8:30-10 musiikiton

ke 6.1. suljettu
to 7.1.

14:00 - 17:00

pe 8.1.

14:00 - 20:00, 14-16 musiikiton

la-su suljettu

MONITOIMIKESKUS
VIRTAALA

Videovesijumppaa pyydettäessä!
Tervetuloa käymään!

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

KORISTELE PIHAKUUSI
JA OSALLISTU KUVAKISAAN!

K

oristele ja valaise pihakuusesi, olipa se sitten kasvava tai jouluiloksi muuten tuotu, ota
siitä kuva ja lähetä se meille sähköpostilla 15.12 2020 mennessä: ristijarviseura.gmail.
com. Koristelun ei tarvitse noudattaa perinteistä tyyliä, vaan tyyli on vapaa. Liitä mukaan
nimesi ja yhteystietosi. Halutessasi voit jakaa kuvasi myös Ristijärven Facebook-sivulla kaikkien
ihasteltavaksi. Kärkikolmikko esitellään Ristijärven kunnan nettisivulla Ajankohtaista.

Yhteistyökumppanit osallistuvat lahjoituksillaan osallistujien palkitsemiseen.
Arvovaltainen raati valitsee kärkikolmikon. Raatiin kuuluvat Maritta Karjalainen,
Jouko Sievänen ja Minna-Liisa Laakso.
Valoa, iloa ja leikkimieltä pimeään vuodenaikaan!
Yhteistyössä K-Monimarket Leinonen, Ristijärven Pyry ja S-Market Ristijärvi

Ristijärvellä on ollut oma kunnansairaala vuodesta 1950
lähtien. Huolimatta siitä, että rakennus on rakennettu
aikoinaan muita tarkoituksia varten – suojeluskuntataloksi – on se asiantuntijoitten mukaan ajanmukainen,
asiallinen ja hyvin varustettu. Mainittakoon mm., että
monista kunnansairaaloista vielä puuttuva röntgenkone
kuuluu Ristijärven sairaalan varusteisiin. 6-paikkainen
synnytysosasto on ollut sairaalan yhteydessä vuodesta
1951 lähtien. Tämä osasto on palvellut huomattavasti
myös Kainuun muitten kuntien tarpeita. Sairaalan lääkärinä on lääketieteen tri Ulrik Litonius, ylihoitajattarena
sairaanhoitaja Martta Vatjus ja synnytysosaston vastaavana kätilön Lahja Jäkälä. Heidän lisäkseen kuuluu henkilökuntaan 2 osastonhoitajaa ja 2 apuhoitajaa.

A

ikoinaan sairaalan oletettiin tulleen liian suuren.
Virallinen paikkaluku on
22, potilaita tällä hetkellä on 23.
Hyvin tavallinen määrä melkein
koko talven on ollut 28 potilasta.
Paitsi erilliset naisten ja miesten
osastot, kuuluu sairaalaan myös
eristettävien osasto leikkaussalista luonnollisesti puhumattakaan.
Varsinainen sairaalan puoli on
kokonaisuudessaan ensimmäisessä kerroksessa toisen kerroksen kuuluessa synnytysosastolle
ja henkilökunnan asunto-osalle.
Myös röntgenkuvausta varten on
oma huoneensa. Täällä voidaan
suoritta keuhkojen ja raajojen
läpivalaisua. Kovimpienkin pakkasten aikana on sairaala saatu
pysymään hyvin lämpimänä. Vain
vesijohtojen sulana pitäminen
on tuottanut vaikeuksia. Viime
kesänä suoritettiin sairaalassa
vähäisiä kunnostustöitä, jota ensi
kesänä jatketaan.
Synnytysosastoa tarkastelimme osaston kätilön, Lahja Jäkälän, keralla. Tänne satuimmekin
sopivaan aikaan, sillä osastolta
tapasimme kaksosten synnyttäjän. Vaikka kolmosten ja nelostenkin synnytyksiä sattuu silloin
tällöin, ovat jo kaksosetkin kuitenkin melko harvinaiset. Niinpä viime vuoden aikana syntyi
sairaalan synnytysosastolla vain
kolmet kaksoset syntyneitten
lasten lukumäärän ollessa kaik-

kiaan 130.
Tämänkertaisen kaksosten
äidin, Kivikylän Heikkisenjoelta kotoisin olevan rva Mirjami
Heikkisen, kertoi Jäkälä ollen
reippaan synnyttäjän. Hän oli
suhtautunut asiaan täysin rauhallisesti, oikein mallikelpoisesti. Haastattelimme kaksospoikien äitiä, iloista ja pirteätä
rouvaa, joka kertoi jo ennen
synnytystä aavistelleensa, että
”tulijoita” voi olla kaksikin. Liikkeitä oli enemmän kuin
yhdellä.
Rouva Heikkinen on nuoresta
iästä – 26 vuotta - huolimatta
synnyttänyt aikaisemmin yhden
tytön. Huomauttaessamme,
että tätä vauhtia kyllä ehtii
kauniisiin saavutuksiin, vastasi haastateltavamme heleästi
naurahtaen: - Jospa ensi kerralla tulee jo kolmoset…
Synnytysosaston tilojen kertoi kätilö Jäkälä hyvin riittäneen
oman pitäjän tarpeeseen, saisivatpa ahkerampiakin olla, lisäsi
kertojamme. Mutta tyhjänä ei
osasto ole joutunut olemaan,
sillä naapurikunnat ovat sitä
käyttäneet. Niinpä viime vuonna oli täällä yli 20 puolankalaista synnyttäjää sekä useita
Hyrynsalmelta, Suomussalmelta, Sotkamosta, Paltamosta ja
jopa Kuhmostakin.
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METSÄPÄIVÄ

R

istijärven keskuskoulun 7.- 8. luokalle oli
suunniteltu metsäpäivä
20.10.2020. Me lähdimme taksilla Iiniemelle, jossa oli hakkuutyömaa. Siellä oli metsäasiantuntija
Kaisa Kemppainen, joka kertoi
omasta työstään ja metsäalan
ammateista. Sitten menimme
katsomaan metsäkonetta. Siellä
metsäkoneenkuljettaja kertoi
meille metsätyöstä ja metsäkoneista. Heidän puheita tuli kuuntelemaan myös ajokoneen kuljettaja. Kun he olivat kertoneet

tarpeeksi, menimme tekemään
nuotion. Sen jälkeen teimme
hernekeittoa trangioilla. Meillä
oli leipää, karjalanpiirakkaa, leikkeleitä ja makkaraa. Sitten kun
olimme syöneet saimme metsätaitovisa-paperit ja lähdimme
tekemään niitä. Metsätaitovisassa meidän piti tietää päämetsätyyppi, arvioida puun korkeutta
ja katsoa relaskoopilla puita.
Ennen viimeistä tehtävää meillä
oli kahvitauko. Saimme teetä,
kahvia ja muffinsseja. Viimeisenä tehtävänä oli lajintunnistus.

Kirkonkylän kyläyhdistys

Sitten kun kaikki olivat tehneet
lajintunnistuksen, lähdimme
takaisin koululle. 4H toteutti
tämän metsäpäivän meille. Meidän mielestämme siellä oli vähän
kylmä, mutta kaikesta huolimatta
päivä oli ihan hyvä.
TEKIJÄT: Netta Hälinen, Vinja Väisänen, Topi Kemppainen
ja Milla Sormunen

kiittää yhteistyökumppaneita
ja jäseniä
kuluneesta vuodesta.
Jatkamme entiseen malliin,
mutta haluamme myös
kehittää toimintaamme.
Puheenjohtaja
Irmeli Heikkinen  
(044 5954461
a.irmeliheikkinen@gmail.com)
ja sihteeri Pirjo Saarinen
(0400 455 884
pirjo.saarinen@pp7.inet.fi)
ottavat vastaan ehdotuksia,
jotta saisimme
tietää mahdollisimman monen
toiveita tässä kehitystyössä.

Kansa
kalliolla
Tää kansa vakavanha on
kuin kallio
Sen kalliolle Luoja loi
se elää ja se kuolla voi
eest esivallan ruhtinaan ja
isiensä maan

Tervehdys Ristijärven
kunnasta!
Ristijärven kunta on sitoutunut noudattamaan viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia vallitsevassa koronatilanteessa.
Taudin leviämisen ehkäisemiseksi on suosituksena välttää
tapahtumia, joissa samaan paikkaa varsinkin sisätiloihin
kokoontuu yhtä aikaa paljon ihmisiä.
Kuntalaisten terveyden turvaamiseksi joudumme siirtämään
perinteisiä tapahtumia turvallisempaan aikaan.
Ristijärven kunnan järjestämät seuraavat tilaisuudet:
- joulunavaus ja myyjäiset Virtaalassa siirretään ensi vuoteen
- itsenäisyyspäivän juhla siirretään ensi vuoteen, kirkko ja seppeleenlasku sankarihaudoille järjestetään normaalisti
- uusien kuntalaisten tapaaminen siirretään ensi vuoteen. Kunta hankkii tervetuliaislahjat uusille kuntalaisille ja tiedottaa luovuttamisesta henkilökohtaisesti kirjeellä
- tältä vuodelta siirtynyt maanpuolustusjuhla suunnitellaan
ensi vuonna perjantai 17.9.2021
Näillä järjestelyillä haluamme turvata kuntalaisten terveyden.
Ristijärven kunta kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta!
Rauhallista ja turvallista Joulua sekä
Onnea Uudelle Vuodelle!
Ristijärven kunta

Seurakuntatalolla kokoontuu jokatoinen perjantai MLL:n
kerho.Vilkkaiden lasten kanssa yhdessä on myös nuorten
äitien joukko. Mukana on myös yksi näpäkkä ukkikin.

Tää kansa myrskyt seisovi
kuin kallio
Sen onni on vaan tyyni työ
mut ennen pettuleivän syö
se omalt uudispelloltaan
kuin vehnää vierahan
Tään kansan juuret syvät on
kuin kallion.
sill on vaan yksi, yksi maa
Tää kansa kieltään rakastaa
ja lakejaan ja laulujaan
ja isäin muistojaan
Tää kansa katsoo ylöspäin
kuin kallio
Se pyrkii päivään ,valohon
sen valta valtaa hengen on,
ei valtaa tykkein tuiskuvain
ei miesten miljoonain
Eino Leino
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Kohti ikäystävällistä Suomea
Ristijärven yhdistys toimii:
Pyrylä Verkkotie 11

Uusi hallitus vuodelle
2021 valittu:
Hannu Liljeblad pj.
Terttu Härkönen
Jouni Kemppainen
Terttu Kukkonen
Saimi Kurkinen
Riitta Leinonen
Arto Möttönen
Leena Maija Palviainen
Irja Kemppainen

Hei eläkkeensaaja!
Tule mukaan reippaaseen toimijajoukkoon.
Kokoonnumme Pyrylässä parillisten viikkojen keskiviikkoisin kello 10:00. Kokouksissa esitelmiä
elämän eri aloilta. Pelejä, yhteislaulua, kahvittelua ja mukavaa
yhdessäoloa! Kokouksen päätteeksi jännitystä 5 eurolla, Bingo!
Liikunnallinen tuokio Virtaalassa
parittomien viikkojen torstaina kello 9:00. Tule sinnekin mukaan!

Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta!
Parturi – Kampaamo
R.Väisänen

RISTIJÄRVI-seura kiittää
saamistaan lahjoituksista ja toivottaa
joulun iloa jokaiseen kotiin!

Ristijärven Vanhaintukisäätiö
tarjoaa vuokralle asuntoja
Ristijärven keskustasta:
1 kpl 2 h + kk 55 m2
1 kpl 1 h + kk 27,5 m2
Tiedustelut Sirpa Akkanen,
puh. 0400-685395

Kiitokset kaikille asiakkailleni ja
yhteistyökumppaneilleni vuodesta 2020!
Rauhaisaa joulun aikaa ja onnekasta uutta vuotta!
TMI LEENA-MARI HEIKKINEN
• Koulutettu hieroja
• Kalevalainen jäsenkorjaaja
• Fysioterapeuttiopiskelija

NUOHOUKSET

Nuohousliike
Oikarinen

p. 0400 154 522

Myös pienkonehuolto

Saukontie 10
ristijarvenautoasennus@gmail.com

Ristijärvi-seuran
yhdistetty
kevät- ja syyskokous
perjantaina 4.12.2020
klo 19.00 Katvelassa.
Esillä sääntömääräiset
asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

RiStaos

Julkaisija: Ristijärvi-seura ry

Seuraava Ristaos, kainuulaisen
kotiseutuhengen äänenkannattaja,
ilmestyy viikolla 12.
Aineistot oltava sähköpostissa
(ristijarviseura@gmail.com) 8.3.2021

Toimituskunta:
Minna-Liisa Laakso
Olavi Oikarinen
Elsa Mustonen
Pertti Raninen
Minna Pyykkönen

K-Monimarket Leinonen on lisännyt kaupan yhteyteen
uuden palvelun, pieni kahvio Kahvipaussin. Asioidessanne kunnan Yhteispalvelupisteessä, kirjastossa tai kaupassa
voitte piipahtaa helposti kahvioon. Voitte tavata ystäviä ja
kavereita koronarajoitukset huomioiden. Tarjolla kahvin lisäksi
teetä, mehua ja vettä, erilaisten pienten leivonnaisten kanssa.
Tervetuloa!

Tarinaperinteen tallennus jatkuu!
Keräämme muistoja vanhan lääkäritalon (Toivion
talo, vanhaa kunnantaloa vastapäätä) vaiheista.
Muistot voivat liittyä lääkärissä käyntiin, päiväkotiaikaan tai muuten talon historiaan. Laita muistelmasi joko s-postiin: ristijarviseura@gmail.com
tai toimita se kirjastoon.
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