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Lunta tiellä, kohan ei pirtissä !
Syksyllä monesti otsikoidaan: Talvi yllätti. Kun talvi on tullut, se ei enää yllätä, niin luulisi. Me suoma-

laiset, jos kukaan, tiedämme, mitä on talvi. Tämän talven jälkeen ollaan taas rahtusen viisaampia, 
vain muutos on pysyvää. 

Tämän päivän toiminta edellyttää runsasta liikkumista, ei pelkästään kuntomme ylläpitämiseksi, 
vaan yhteiskunnan toimintojen turvaamiseksi, siis paikasta toiseen vaikka työn vuoksi. Kulkeminen 
edellyttää reittien olevan kunnossa, vieläpä siinä kunnossa, että sitä mennään varsin lujasti. Kun pitää 
joutua, kiirehän se on, ajallaan oltava, lähtiessäkin on otettava viimetippa.

Jopa se on lumi outo elementti. Toisinaan toiset sitä jopa toivoo, joskus se on ihan välttämättömyys, 
kinoksena pimeällä tiellä pahin painajainen. 

Kun on se kiire ja juoksutuskinos tyssää ajopelin menon, tai syrjätiellä lipu loppuu parinkymmenen 
sentin vitiin, tulee miltei poikkeuksetta  ”mikäsiinon jottei oo aorattu”? Eipä liene juuri mediaa, missä 
talvisin ei moitita kunnossapitoa koska se auttaa. On vain pari yksityiskohtaa, jotka ovat konsulttiakin 
kovempia tällä alalla, luonto (talvi) ja raha (euro).

Aluksi voisi tutustua kansainvälisen internetin sisällön avulla teiden talvihoitoon ja talvihoitoluok-
kiin. Ihan on kapitalistinen homma, voisi ajatella luettuaan. Kuitenkin se vain on niin, että missä liikkuu 
eniten kiireisiä niin siellä siivotaan tolokummin. Entä jos lähdetään sitten suorittavasta päästä, pane-
tellaan ne aura-autokuskit? Toki se mieltä keventää sekin, he vain lähtevät liikkeelle silloin kun tulee 
käsky päivystäjältä tai urakoitsijalta. Ennen ei ole lupa lähteä. Entäpä sitten kun ajavat ”hitaasti” tiellä 
tientukkona ja lunta pöllyttäen, justiinsa kun minulla on se kiire! 

Hetkeksi voisi myös asettua tienhoitourakoitsijan asemaan, jolla on väkeä töissä ja joka myös itse 
ajaa kalustoa. Todennäköisesti hän tekee itse kaikkein pisintä päivää, päivystää lähtökäskyt ja välittää 
ne edelleen, sekä ottaa vastaan (vxxxxxxxx) moitteet, lisäksi pitää vielä kalustonsa kunnossa. He ovat 
suomalaisia yrittäjiä, pitävät tiet auki kaikille. Niin pyrkyreille kuin kiipijöillekin!

Onko sitten pääherra se joka aurauksen lähtökäskyt antaa? Pitäisi tietää sataneet sentit, juoksutta-
neet aukkopaikat ja vielä syrjäteiden päässä asuvat vuorotyöläiset sekä apua tarvitsevat vanhukset. 
Siihen tarvitaan jo ite urikelleri tai seleväksikahtoja. 

Mikä sitten helpottaa, jotta kaikki tiet ovat aina ja ajallaan auki? Hä? Jos olisin vänkylä, sanoisin jotta 
ilmastonmuutos! Sekö lie etelänkin lumet vieny. En sitä toivo, jos en pelkääkään. 

Varautuminen! Sitä meidän kannattaa yhdessä pohtia. Yhteiskunnassamme on valtava määrä hyvällä 
mallilla olevia asioita. Monta juttua voidaan myös parantaa. Pieniinkin asioihin voimme itse kukin varau-
tua varsin pienin askelin. Yksi pieni askel voisi olla, että tiedostamme ylemmät voimat, luonnon ja talven. 
Ennen kaikki oli varmaan helpompaa, kun ei ollut kiirettä. Sanottiin, jotta akanottoon menee miehellä 
ja hevosella talvi. Nykyisin rivakka mies vanahattaa parikin akkaa talvessa ja uranaisten lapsetkin ovat 
syntyissään jo puolivuosikkaita. Loistava riimittelijä Pauli Matti Juhani Leskinen kuvasi aikoinaan talven 
vaikeuksia ja pyrkimyksiä oivallisesti: ”taivalsin läpi tuulen ja tuiskun, nähdäkseni sun puuterihuiskun”.

Eteenpäin, sanoi tiine lehmä ummessa!

Ola VI

Kevät keikkuen tulevi!

Uuteen vuosikymmeneen 
vaihdettiin intoa ja teke-
mistä puhkuen. Hiihdon 

SM -kilpailujen valmistelut ja 
uuden hoivatalon rakentaminen 
ovat olleet päällimmäisimpiä 
asioita ja puheenaiheita kunnas-
samme. Uusi hoivatalo luovute-
taan käyttäjille helmikuun puo-
livälissä ja muutto tapahtunee 
molemmin puolin helmi-maalis-
kuun vaihdetta. Virallisia avajaisia 
vietetään maaliskuun loppupuo-
lella. Myöhemmin keväällä val-
mistuu koulun entisen asuntola 
-kerrostalon remontti, jossa isoja 
asuntoja muutetaan pienemmik-
si asuinnoiksi. Kesään mennessä 
pääsemme kunnassa palaamaan 
väistötiloista normaaliin päiväjär-
jestykseen. 

Tulevan kevään haasteellisin 
tehtävä Kainuussa tulee ole-
maan soten toimintamenojen 
ja palvelurakenteen sopeut-
taminen vastaamaan kuntien 
maksukykyä. Edessä on suuren 
luokan säästöjen löytäminen 
vuositasolla, puhutaan lähes 20 
miljoonaa euron säästötavoit-
teesta. Nykyinen perussopimus 
maksujen ja palvelujen yhteen 
sovittamisen osalta ei kannusta 
kuntia säästöjen hakemiseen 
palvelutasoa laskemalla. Kuka-
pa kunta olisi valmis luopumaan 
olemassa olevista palveluista, 
jos kunnan maksuosuus ei vas-
taavasti pienene. Edessä on pal-
jon vaikeita kysymyksiä! 

Kevään aikana neuvotellaan 
uusiksi työ- ja virkaehtosopi-
muksia eri aloilla. Palkankoro-
tusvaatimukset ja odotukset 
varsinkin hoito- ja hoiva-alalla 
tuntuvat olevan suuret. Kunta-
alan palkankorotusvaatimusten 
ajoitus sattuu nyt todella huo-
noon aikaan. Kuntien talou-
dellinen tilanne myös palkan-
korotuksien näkökannalta on 
todella heikko. Valtiovaltakaan 
ei ole luvannut helpotusta kun-
tien taloudelliseen ahdinkoon. 
Nähtäväksi jää, miten kunnissa 
kyetään vastaamaan palkanko-
rotuksiin ja onko tulossa lakko-
kevät. 

Kunnassa järjestettävät hiih-
don SM –kilpailut ansaitsevat 
suuret kiitokset järjestäjille 
urheiluseura Ristijärven Pyryl-
le lukuisina satoine talkoolai-
sineen. Pieni urheiluseura on 
ottanut itselleen rohkean haas-
teen kisojen järjestämisessä. 
Kokemusta kisojen järjestämi-
sestä löytyy toki jo aiemmalta-
kin ajalta - muun muassa vuo-
den 2014 nuorten SM –hiihdot  
hiihdettiin Saukkovaaralla. 

Saukkovaaraa on kehitetty vuo-
sia pienin askelin ja nyt sieltä 
löytyvät FIS –luokitellut ladut 
tämänkin tasoisiin kilpailuihin. 
Mukana Saukkovaaraa kehit-
tämässä on ollut myös Elävä 
Kainuu Leader –yhdistys, jon-
ka tarkoituksena on kannustaa 
maaseudun asukkaita yhteis-
työhön alueensa kehittämisek-
si. 

Olosuhteet hiihtokilpailujen 
järjestämiseen täällä Kainuussa 
ovat erinomaisen hyvät. Meillä 
vähemmän huolettaa keskital-
vella lumen puute, toisin kuin 
tänäkin talvena eteläisessä 
Suomessa. Luonnon lunta on 
saatu riittävästi ja ladut ovat 
erinomaisessa kunnossa. Lie-
neekö ilmaston muutos pysy-
vää vaiko tilapäistä laatua tänä 
talvena. Täällä vaara -Kainuussa 
lunta riittää takuuvarmasti tule-
vinakin talvina järjestää hiihto-
kilpailuja.

Ristijärven Saukkovaara 
tarjoaa haastavat ja upeat 
maisemat maastohiihdolle. 
Latuprofiilit ovat rankat niin 
kilpailuja kuin harjoitteluakin 
varten. Saukkovaaran laduilta 
on kasvanut pari ristijärveläistä 
maailmanmestaria ja lisää on 
kasvamassa pyryn hiihtokou-
lun kasvatteina. Kun kuuntelee 
ympärillä käytävää keskustelua 
ilmaston lämpenemisestä ja 
lumirajan siirtymisestä vuosit-
tain yhä pohjoisemmas, tulee 
tässä Saukkovaarassa oiva tilai-
suus tarjota hyviä puitteita täl-
laiselle toiminnalle tulevaisuu-
dessa. Meillä on edelleen neljä 
selkeää vuodenaikaa ja olosuh-
teen sen mukaiset ympärivuo-
tiseen ulkoiluun, liikuntaan ja 
myös kilpaurheiluun. 

Toivotan kaikille kilpailijoille 
onnea ja menestystä! Vietetään 
reilut ja rehdit kilpailut, parhaat 
voittakoot! Hiihtokansalle läm-
pimästi tervetuloa Ristijärvelle 
hiihdon SM –kisoihin.

Kunnanjohtaja
Petteri Seppänen

Vaara-Kainuun 
maaseutuhallinnossa muutoksia

Tammikuun alusta on 
Vaara-Kainuun maaseu-
tuhallinnossa maaseu-

tusihteerin työn aloittanut Anita 
Karjalainen, samalla maaseutus-
ihteerin sijaisuutta hoitanut Lassi 
Keränen vakinaistettiin. Kaija Kor-
honen jatkaa edelleen maaseutu-
päällikkönä.

Henkilömuutoksien myötä 
muuttuivat myös kuntien maa-
seututoimistojen miehitys. Risti-
järvellä maaseututoimistolla on 
tästä eteenpäin Anita Karjalai-
nen. Pääsääntöisesti Anita on Ris-
tijärven toimistolla maanantaisin 
ja tiistaisin, toki paikalle tullaan 

Ristijärven maaseutus-
ihteeri Anita Karjalainen 
etualalla,
vas. Kaija Korhonen jatkaa 
maaseutupäällikkönä.

erikseen sovittaessa myös muul-
loinkin. Anitan vastuulla on myös 
Paltamon maaseututoimisto, jos-
sa hän on paikalla pääsääntöisesti 
torstaisin ja perjantaisin.

Tervetuloa asioimaan maaseu-
tutoimistolle!

Maaseutusihteeri 
Anita Karjalainen

anita.m.karjalainen@
puolanka.fi, 
puh. 040 6884294
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5-vuotiaat kävelyllä Onnellisten ringillä

runsasta osanottoa mm. lipun-
kantoon. 6.12. itsenäisyyspäi-
vänä toteutettiin kunniavartio 
sankarihaudoilla yhdessä res.
upseerien kanssa samoin kuin 
25.12. vartio joulukirkon aika-
na. Maksaneita jäseniä on tällä 
hetkellä 25.

Yhdistyksen puheenjohtaja-
na toimii Risto Pyykkönen puh. 
044 5371688, ristopyykko-
nen64@gmail.com ja sihtee-
rinä Anne Moilanen puh. 044 
5331470, anne.heikkinen75@
hotmail.com.

LÄHIAJAN TOIMINTAA: 
EKOASEAMMUNTAA vanhal-
la kunnantalolla TIISTAISIN klo 
17.00 Reserviläiset, klo 18.30 
Urheilumetsästäjät. 3.3.2020 
Leikkimieliset ekoasekilpailut. 
TERVETULOA mukaan kaiken 
ikäiset ammunnasta ja reip-
paasta ulkoilusta kiinnostuneet! 

Ristijärven SM-kisoihin 
ilmoittautunut lähes 300 talkoolaista

Ristijärvellä järjeste-
tään hiihdon SM-kisat 
3.-5.4.2020. Kisat kiin-

nostavat talkoolaisten osalta 
hyvin koko Suomen alueella. 
Toivottavasti kisat kiinnostavat 
myös kisakatsojia ja mahdolli-
simman moni tulee paikanpääl-
le kokemaan kisojen tunnelmaa 
ja ihastelemaan Saukkovaaran 
huikeita maisemia. Ristijärven 
Pyryn kasvatti ampumahiihtäjä 
Kaisa Mäkäräinen aikoo laittaa 
kisalapun rintaan ja suunnata 
lapsuuden tutuille laduille. 

Ristijärven Pyry on pieni 
urheiluseura, joka järjestää 
tänä keväänä isot SM-kisat. 
Saukkovaaralla on hyvät ja vaa-
tivat kisaladut kisojen järjestä-
miseen. Ristijärvellä on paljon 
asukkaita, jotka ovat kiinnos-
tuneita tekemään talkootöitä 
kisojen järjestämiseksi. Uvalai-
set kertovat, että heille talkoi-
siin lähteminen on tapa, eivätkä 
he osaa olla pois tapahtumista. 
Kuitenkaan meidän Ristijärve-
läisten työpanos ei ihan riitä 
tällaisen tapahtuman järjestä-
miseen, joten olemme saaneet 
mukaan hienoon tiimiin tal-
koolaisia Kainuun alueelta sekä 

muualta Suomesta. Lähes 300 
talkoolaisen yhteistyönä saam-
me järjestettyä hienot SM-kisat 
Ristijärvellä, joita kannattaa tul-
la katsomaan paikan päälle niin 
läheltä kuin kaukaakin.

SM-kisojen talkoolaiset 
kokoontuivat lauantaina 
8.2.2020 Virtaalassa kuulemaan 
SM-kisojen ohjelman sekä 
oman työtehtävänsä kisoissa. 
Paikan päällä oli 150 talkoolais-
ta. Talkoolaisten joukossa on 
useita, jotka ovat olleet muka-
na vuonna 2014 järjestetyissä 
nuorten SM-kisoissa ja Kainuun 
alueen muissa urheilutapahtu-
missa mm. rastiviikoilla. Heillä 
on halu olla mukana järjestä-
mässä Kainuun alueen tapah-
tumia, jotta hyviä tapahtumia 
pystytään järjestämään myös 
tulevaisuudessa. SM-kisat tuo-
vat usealla myös erilaista teke-
mistä viikonlopuksi ja he näke-
vät vanhoja tuttuja ja tutustuvat 
uusiin ihmisiin. 

SM-kisoista julkaistaan kisa-
lehti keskiviikkona 25.3. ja se 
jaetaan Kainuun alueella Koti-
Kajaanin välissä. Lisätietoja 
kisoista löytyy Ristijärven Pyryn 
verkkosivuilta 

ristijarvenpyry.fi. Kisavalmistelu-
ja voi seurata sosiaalisen median 
kautta #smristijärvi2020.

Kisojen ohjelma:

pe 3.4.    N 10 km, M 15 km V 
(väliaikalähtöinä)

la 4.4.     viestit N 3x5 km 
(1P+2V), M 4x10 km (2P+2V)
su 5.4.    N 30 km, M 50 km P 

(väliaikalähtöinä)

Ristijärven SM-kilpailun jär-
jestelytoimikunta toivottaa 
kaikki Kainuun peruskoululai-
set katsomaan maksutta kisoja 
perjantaina 3.4.2020. 

Kisaväki kyselee jatkuvasti 
majoitustilaa vuokralle SM-
kisojen ajaksi. Jos sinulta löytyy 
vapaana oleva tila perusmuka-
vuuksilla, ole yhteydessä Leila 
Karppiseen 040 703 7854 tai 
smhiihdot2020@gmail.com ja 
tienaa itsellesi rahaa.

Lipunmyynti ja 
kisatuotteet:

Ristijärven SM-kisojen 
ennakkolippuja myydään Vir-
taalassa aukioloaikoina sekä 
Ticketmaster-verkkokaupassa.

Lippujen hinnat 8€ / päivä ja 
20€ / 3 päivää.

Kisapäivinä portilta lippuhin-
nat ovat 15€ / päivä ja 30€ / 3 
päivää.

Alle 7-vuotiaat pääsevät 
maksutta osallistumaan kisoi-
hin. 

Kisatuotteina Ristijärven SM-
kisoissa on pipo ja villapusero. 
Ne ovat tehty laadukkaasta 
aidosta villasta ja niissä on uniik-
ki Ristijärvi 2020 -kisalogo. Pipo 
maksaa 30€ ja villapusero 90€. 
Tuotteita voi ostaa Virtaalasta. 

Jonna Herva

Ristijärven 
Reserviläisten 

terveisiä!
2.5.2019 pidettiin pitkästä 

aikaa reserviläisten kokous, 
jossa herätettiin henkiin vuosi-
en myötä hiipunutta toimintaa. 
Kokouksessa valittiin yhdistyk-
selle toimihenkilöt ja saatiin 
viralliset paperit ajan tasalle. 
Heinäkuun kokouksessa oli vie-
raana Kainuun Reserviläispiiri 
ry:n toiminnanjohtaja Terho 
Pelli, jolta saatiin arvokasta tie-
toa nykypäivän reserviläistoi-
minnasta. 

Ristijärven reserviläiset ry 
tekee yhteistyötä Ristijärven 
Reserviupseereiden ja Urhei-
lumetsästäjien kanssa. Kesän 
aikana järjestettiin Reserviup-
seerien kanssa kahdet yhtei-
set ammuntaharjoitukset ja 
Urheilumetsästäjien kanssa 
on yhteinen ekoaseammunta 
talviaikaan. 19.6.2019 Ristijär-
ven reserviläiset osallistuivat 
Kainuun reserviläisyhdistys-
ten pistooliammunta- (2x 5 
laukausta) /juoksukilpailuihin 
ja menestyivät varsin hyvin! 
20.9. Yhdistys osallistui Palta-
mossa järjestettyyn maanpuo-
lustusjuhlaan. Tänä vuonna 
juhla pidetään syyskuussa Ris-
tijärvellä, joten sinne toivotaan 

Iloinen tervehdys 
varhaiskasvatuksesta!

Varhaiskasvatuspalve-
luiden piirissä on tällä 
hetkellä 36 lasta. Arkem-

me täyttyy iloista ja nauruista, 
uuden oppimisesta ja onnistu-
misen riemusta, välillä pettymyk-
sen kyynelistä ja suuttumuksen 
tupsahduksista sekä yhteisistä 
leikeistä ja touhuista.
Talvi ja lasten riemu lumesta 
näkyy päiväkodissa innokkaana 
ulkoiluna. Kolat, lapiot, lumen-
työntimet ja sankot ovat kovassa 
käytössä lumitöissä. Estelyistä 
huolimatta lunta syödään ulkoi-
lussa vatsat pullolleen! Urheilu-
kentän liukurimäki on ehkä paras-
ta mitä päiväkodin arjessa talvella 
voi olla. Luistelukausi on juuri nyt 
hyvässä vauhdissa ja pian siirry-
tään hiihtämisen harjoitteluun.
Helmikuu on Ristijärven varhais-
kasvatuksen historiassa merkit-
tävä etappi, koska pääsemme 
muuttamaan uusiin tiloihin. Päi-
väkoti perustettiin Ristijärvelle 
1970-luvun loppupuolella ja nyt 
monien vaiheiden jälkeen saam-
me ensimmäisen kerran juuri 
meidän toimintaamme varten 
suunnitellut toimitilat. Tunnelma 
on odottava, iloinen ja malttama-
ton! Lasten keskuudessa odote-
taan innolla mm. kerrossänkyjä, 

yläsängyn paikoista on jo vähän 
ehditty väitelläkin.
Pääsemme aloittamaan toimin-
tamme uusissa tiloissa viikolla 10. 
Kiitämme perusopetusta jousta-
vuudesta ja tilojen lainaamisesta.

Tervetuloa tutustumaan uusiin 
tiloihimme palvelukeskuk-
sen avoimien ovien päivänä 
19.2.2020 klo 14-17!
Talven riemuja toivotellen, Risti-
järven varhaiskasvatus

5-vuotiaat luistelemassa
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Puukaupassa notkahdus, 
vuodet eivät ole veljeksiä hakkuumäärissä

Yksityisluonteisilta tiloilta 
myytiin Kainuussa vuonna 
2018 ennätysmäärä puu-

ta hyvän suhdanteen ja laajojen 
lumituhojen vuoksi. Puukauppaa 
käytiin ensimmäistä kertaa yli 
kahden miljoonan kuutiometrin 
määrästä. Viime vuonna 2019 
puukaupan määrä sitten putosi 
rajusti melkein kolmanneksen. 
Kuluvan vuoden puukauppa on 
lähtenyt verkkaisesti käyntiin 
tehtaiden tuotannonrajoitusten 
vuoksi. 

Kuitupuun keskihinnat säi-
lyivät kuitupuulla viime vuon-
na edellisvuoden tasolla sekä 
kanto- että tienvarsihinnoissa. 
Tukkipuun keskimääräiset hin-
nat notkahtivat kymmenen 
prosenttia sahauksen huonon-
tuneen kannattavuuden vuoksi.

Vaikeudet kasaantuneet 
tälle talvikaudelle

Puunjalostuslaitosten lakot 
sekä huonot puunkorjuukelit 
metsässä ovat osaltaan pienen-
tämässä tarvittavan puun mää-
rää alkuvuoden 2020 aikana. 
Niinpä tilanne on monin paikoin 
sen laatuinen, että talvihakkui-
den kausi jää poikkeuksellisen 
heikoksi roudattoman maapoh-
jan vuoksi.

Kuitupuun jalostus 
käyttää paljon puuta, 

mutta tukkien tarve on 
arvoitus

Sellupohjaiset tuotteiden 
valmistus sekä puun energia-
käyttö säilyvät korkealla tasolla. 
Sellun hinnan nyt tasaannuttua 
ja lähtiessä saattaa kuitupuun 
käyttö jopa kasvaa tänä vuon-
na. Metsänomistajan puun-
myyntituloista valtaosa tulee 
tukkipuun myynnistä ja odotet-
tavissa onkin, että vuonna 2018 
saavutettu metsämaahehtaa-
ria kohti laskettava nettotulos 
putoaa reilusti vuoden 2018 
ennätyksestä (82 €/ha).

Puunkäyttöä kaivataan 
lisää sekä tukilla, 

että pieniläpimittaiselle 
puulle

Kainuun metsien kasvu ja sen 
mukana hakkuumahdollisuudet 
ovat kasvaneet kovasti. Metsi-
en hoitotöihin on tehty suuria 
panostuksia sekä yhteiskunnan 
että metsänomistajan kukka-
rosta. Näiden investointien 
hedelmät olisi nyt mahdollista 
poimia harvennushakkuiden 
kautta. Harvennushakkuiden 

määrää tulisi merkittävästi 
lisätä. Ennätysvuonna 2018 
ensiharvennusten toteutuneet 
määrät jäivät puoleen met-
sienhoidon vuotuistavoittees-
ta. Mikäli ensiharvennukset 
jäävät tekemättä, seuraukse-
na on ylitiheät metsät, joiden 
tukkipuun tuotto on alhainen 
eli metsänomistajan kannalta 
huonotuottoinen metsä. Ilman 
uusia metsäteollisuusinvestoin-
teja Kainuu jää puureservaatik-
si, jossa hakkuumahdollisuuk-
sia pystytään täysimääräisesti 
hyödyntämään vain talouden 
huippusuhdanteessa.

Ilmastokeskustelussa 
kiihkeyttä

Varsinkin sosiaalisessa 
mediassa mielipiteet ja tutki-
mustieto ovat samanarvoisia. 
Se on vahinko, sillä päätösten 
tulisi aina perustua faktatie-
toon. Faktatietoa on Kainuun 
metsien erinomainen kasvun 
kehitys, kun metsien kasvu on 
meillä lisääntynyt  kolmesta 
miljoonasta kuutiometristä 
seitsemään miljoonaan kuu-
tiometriin vuodessa. Hakkuut 
eivät ole ylittäneet neljää mil-
joonaa kuutiometriä vuodessa 
vielä koskaan eli puun määrä 

Kainuun metsissä eli hiilivaras-
ton nettomäärä lisääntyy kol-
mella miljoonalla kuutiometrillä 
vuosittain.

Uudistushakkuita tehdään 
huomattavasti pienemmillä 
pinta-aloilla ja harvennushak-
kuita suuremmilla pinta-aloilla 
kuin ennen. Puuta on keski-
määrin paljon enemmän heh-
taarilla kuin aikaisemmin. Heh-
taarikohtainen puuston kasvu 
metsämaalla on noussut ennä-
tykselliseen 4,2 kuutiometriin 
vuodessa.

Metsät ovat lääke 
ilmaston lämpenemiselle

Mitä paremmin metsät kas-
vavat, sitä enemmän ne sitovat 
hiilidioksidia yhteyttäessään. 
Puiden hiilensidonta on vähäis-
tä heikkokuntoisissa puustoissa 
ja saattaa mennä miinusmerk-
kiseksi suuren luonnonpoistu-
man takia. Ilmaston lämpene-
misen pahiksia ovat fossiiliset 
raaka-aineet (öljy, kivihiili).

Puukuidusta valmistetuil-
la tuotteilla voidaan korvata 
fossiilisia raaka-aineita ja näin 
estää ilmaston lämpenemistä. 
Luulen, että muutaman vuo-
den kuluttua puukuituja käyte-

tään enemmän tekstiilien kuin 
sanomalehtipaperin tekoon.

Vaikka vuodet eivät jatkos-
sakaan ole veljeksiä myöskään 
puukaupassa, metsien hyödyn-
täminen tulee   lisääntymään. 
Ihmiskunnan kannattaa korva-
ta puukuiduilla fossiilisia raaka-
aineita, ja siten estää ilmaston 
liiallinen lämpeneminen.

Metsänhoitoyhdistys on 
metsänomistajajäsentensä hal-
litsema organisaatio. Ne pysty-
vät lähtemään toiminnassaan 
metsänomistaja tavoitteista. 
Metsänhoitoyhdistysten toi-
mihenkilöitä on Kainuun jokai-
sessa kuntataajamassa. Toi-
mihenkilöt tekevät työkseen 
puukauppoja ja heidän valta-
kirjaskauppojensa tiedot ovat 
puukauppaa suunnittelevien 
metsänomistajien käytössä. He 
tietävät puun kysynnän paikka-
kunnalla, eri ostajien maksamat 
hinnat sekä puutavaran jakau-
tumisen tukki- ja kuitupuuhun. 
Heihin kannattaa olla yhteydes-
sä.

Heikki Rahko,
 MTK metsälinja, 
kenttäpäällikkö

Ristijärven vanhempainyhdistys 
RIVARY perustettiin

Keskiviikkoiltapäivänä 
18.12. kokoontui kes-
kuskoululle vanhempia 

kahdeksasta perheestä perusta-
maan Ristijärven vanhempain-
yhdistystä RIVARYa. Kiinnostus 
vanhempainyhdistyksen perusta-
mista kohtaan nousi esille syksyllä 
päiväkodin vanhempainillassa ja 
vielä samana iltana kerättiin toi-
minnasta kiinnostuneiden van-
hempien yhteystietoja. Perusta-
miskokoukseen kutsuttiin kaikkia 
Ristijärven päiväkoti Saukon-
silmun lasten ja keskuskoulun 
oppilaiden vanhempia ja huolta-
jia Wilma-viestillä, repputiedot-
teilla sekä tiedottamalla sopivissa 
Facebook-ryhmissä. Kiinnostu-
neita ilmoittautui, vaikka heidän 
kaikkien ei ollut mahdollista tulla 
perustamiskokoukseen.

 Yhdistyksen ensimmäisel-
le kaudelle puheenjohtajaksi 
nimettiin Kati Rita ja hallituk-
sen jäseniksi valittiin Marja-
Leena Tervo, Matilda Veijola-
Pyykkönen, Meri Heikkinen, 

Miia Varanka ja Sirpa Oikarinen. 
Yhdistyksen jäseneksi toivo-
taan liittyvän mahdollisimman 
monen. Mukaan pääsee Risti-
järven päiväkoti Saukonsilmun 
lasten ja keskuskoulun oppilai-
den vanhemmat ja huoltajat 
sekä ko. kasvatusyhteisöiden 
henkilöstö. Päätimme, että 
emme kerää, ainakaan nyt 
perustamisvuonna, jäsenmak-
sua vaan kartoitamme muita 
mahdollisuuksia varainhankin-
taan. 

Perustamiskokouksessa vaih-
dettiin paljon ajatuksia siitä, 
mitä yhdistyksen toiminta voisi 
olla. Tavoitteenamme on toimia 
vanhemmuuden vertaisryh-
mänä ja kasvatusyhteisöiden 
kumppanina. Lisäksi käytiin 
vilkasta keskustelua varainke-
ruusta ja erityisesti sen vaihto-
ehtoisista mahdollisuuksista. 
Emme aio kilpailla leipomisessa 
tai pesuainemyynnissä koulu-
luokkien kanssa vaan haastam-

me itsemme keksimään uusia 
keinoja. 

Kokouksessa päätimme 
perustaa yhdistykselle oman, 
suljetun Facebook-ryhmän, 
johon voivat liittyä kaikki yhdis-
tyksen jäsenet. Ryhmässä tiedo-
tetaan yhdistyksen toiminnasta 
vapaamuotoisemmin sekä käy-
dään keskustelua yhdistyksen 
toimintaan ja vanhemmuuteen 
liittyen. Yhdistyksellä on myös 
kotisivut, josta löytyy jäsenha-
kemus ja yhteystiedot. 

Hallitus kokoontui tammi-
kuussa tekemään hallinnollisia 
linjauksia ja hahmotteli tarkem-
paa suunnitelmaa toimintaansa 
liittyen.  Suunnitteilla on hakea 
järjestöavustuksia ja hyödyn-
tää niitä koulun taito- ja taide-
aineiden väline- ja tarvikehan-
kinnoissa. Nämä suunnitellaan 
yhdessä koulun henkilöstön 
kanssa. Tuki päiväkodille suun-
nitellaan yhdessä myös hen-
kilöstön kanssa kunhan väki 
ensin asettuu uusiin tiloihin ja 

mahdolliset tarpeet nousee 
esille. Vanhempainyhdistys 
haluaa kantaa kortensa kekoon 
myös lukutaidon kehittämises-
sä. Suunnitteilla on yhteistyös-
sä kirjaston kanssa vanhempain 
lukudiplomi, jolla kannustetaan 
vanhempia lukuharrastuksen 
pariin tai tuomaan tuttuun har-
rastukseen uusia näkökulmia. 
Vanhempien malli lukuinnos-
tuksen syntymisessä ja ylläpi-
dossa on kultaakin kalliimpaa! 
Tästä lisää tietoa kevään aikana 
RIVARYn sivuilla.

Uskomme, että yhdistys 
löytää roolinsa ja paikkansa 
kunnan aktiivisena toimijana ja 
yhteistyökumppanina. 

Lisätietoa 
www.ristijarvenvanhempainyh-
distys.yhdistysavain.fi ja 
https://www.facebook.com/
groups/rivary/

Kati Rita
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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.
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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.  

 


