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Siivoustalkoot Katvelassa
tiistaina 12.6.2018 klo 16.00 alkaen.
Ota mukaasi, mikäli
mahdollista, siivousvälineitä esim. ikkunanpesuun.

Tue Ristijärven
kulttuuritoimintaa.
Liity kulttuuritapahtuma
ry:n jäseneksi maksamalla
jäsenmaksu 7€ tilille:

Tervetuloa!

Kainuun OP Veisuuvestivaali FI40 5760 5120
0102 67

Ristijärvi-seura

KOTISEUTURETKI
Hiisijärvelle. Tervetuloa tutustumaan Jokiniemen vanhaan pirttiin ja järvenlaskun historiaan
sunnuntaina 17.6. klo 12.00-n.16.00. Lähtö Leinosen parkkipaikalta. Retken hinta 15 € (Ristijärvi-seuran
jäseniltä 10 €); sisältää linja-autokyydin (U. Mäkäräinen) sekä kahvit Hiisipirtillä.
Ilmoittautuminen su 3.6. mennessä tekstiviestillä/puhelulla p. 040 72 81 297 (Minna Pyykkönen) tai
s-postilla minna.pyykkonen@viesti.net
Järjestää Ristijärvi-seura

S

suhteutettuna meidän vestivaalimme ovat mittavia, puhumattakaan siitä miten tapahtumamme
toteutetaan, mahtavalla talkoovoimalla.
Veisuuvestivaali tulee näkymään tulevana kesänä entistä
voimakkaammin Kainuun kesässä, ohjelmaa katsoessa huomaa
merkittävän kasvamisen. Uusi
taiteellinen johto luo jo viehättävällä olemuksellaan erilaista
vetovoimaa. Nyt alkaa näyttää
siltä että Veisuut ja Juustoleipämessut nivoutuvat yhteen kuin
lakkahillo juustoleipään.
Tapahtumiemme järjestelyissä
pyörii suhteellisen pieni ydinjoukko aktiivisia kuntaisia ystävineen.
Itse tapahtumiin lisävoimat ovat
varmasti aina tervetulleita. Jokainen meistä kuntalaisista voi olla
jollakin tavalla mukana hengessä,
voimme kaikki olla kuntamme
markkinoijia, siis myyntitykkejä. Ystävät , sukulaiset , tuttavat
ja muut hengenheimolaiset on

Kajaanin seutuliikenteen kesän 2018 aika-taulukirja on julkaistu. Aikataulukirja sisäl-tää Kajaanin seudun joukkoliikenteen
Waltti-vuorojen aikataulut ajalle 4.6.-8.8.2018. Toukokuusta
alkaen aikataulukir-jaa on saatavilla kunnanvirastolta sekä
seu-tuliikenteen linja-autoista. Aikataulukirja on maksuton.
Kesä tuo myös muutoksia joukkoliikenteen aikatauluihin.
Ristijärven kautta ajavalle linjalle 40 tulee uusi, sunnuntaiiltapäivisin ajettava vuoro Kajaaniin ja takaisin.

Aikataulukirja saatavilla sähköisessä
muodossa osoitteista:
www.kajaaninseudunjoukkoliikenne.fi sekä
www.facebook.fi/kajaaninseudunjoukkoliikenne.
Samoista osoitteista löytyy tarkempaa tietoa mm. lipuista,
hinnoista ja reiteistä sekä liiken-nettä koskevia tiedotteita.
Aikatauluhaku palvelee osoitteessa opas.matka.fi.
Liikennejärjestelmäyksikkö
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Kesä yllätti
yksyllä näkee monesti
otsikon ”talvi yllätti ” tai
”talvikeli yllätti autoilijat”. Olemmeko koskaan
nähneet otsikkoa ”kesä yllätti?”
Johtuukohan se siitä että kesää
odotetaan enemmän tai kesä on
useammalle mieluisampi vuodenaika. Varmaa aina on, että niin
kesä kuin talvikin tulee omalla
ajallaan. Ehkäpä ”haastavan” talven jälkeen on mukava tarkastella
tulevaa kesää.
Tapahtumia ja menoja Suomessa riittää kesäisin jokaiselle,
kaikkiin kiinnostaviin kekkereihin ei millään ehdi. Kainuussa on
monia valtakunnallisesti ja jopa
maailmanlaajuisesti tunnettuja
tapahtumia.
Vertauskuva pienen ponnistuksesta on monesti osuva, Ristijärveenkin.
Se, mitä meillä on viimevuosina kesätapahtumien suhteen
saatu aikaiseksi, ei ole kuitenkaan
pientä ponnistusta. Väkimäärään

Joukkoliikenteen
kesäaikataulukirja julkaistu

JÄÄKÄRILIIKETTÄ RISTIJÄRVELLÄ
Käö kahtomassa -museotapahtuma Katvelassa,
Kirkkotie 5, Ristijärvi
torstaina 14.6. klo 17.00-19.00.
Suojeluskunta- ja lottanäyttelyesittelyt klo 17.00 ja 18.00.
Vapaa pääsy. Myytävänä kahvia ja pullaa.
Tervetuloa!
Ristijärvi-seura
helppo ottaa kohteeksi ja kammeta tapahtumiemme asiakkaiksi. Nykyaikaiset verkostomme
antavat markkinoinnille loistavat
puitteet.
Ottakaamme siis oman pitäjän
menot ensin ”haltuun”, toimien,
osallistuen ja nauttien, kokemista riittää varmasti niin junioreille,
välioreille kuin senioreillekkin !
Positiivioptimisti tietää että
tuleva kesä synnyttää uusia kokemuksia ja elämyksiä, niitä odottaen !
Olavi

Liittymällä Ristijärvi-Seuran jäseneksi tuet paikkakuntamme kotiseututyötä. Jäsenmaksu 10,00 €/hlö
(ainaisjäsenmaksu 100,00 €, kannattajajäsenmaksu 50,00 €) Jäsenmaksu maksetaan Ristijärvi-Seuran
tilille: FI53 5760 5120 0082 87 Maksun saaja: Ristijärvi-Seura Ry Katvela Laita nimesi ja osoitteesi/sähköpostiosoitteesi Viesti maksun saajalle -osioon. Lisätietoja: Minna-Liisa Laakso, pj. 050 4142123 Minna
Pyykkönen, siht. 040 7281297

Kiitokset kaikille minua muistaneille
täyttäessäni 100 vuotta!
Elma Kinnunen
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Pyöräillen
Kalliokoskelle

T

oukokuun viimeisenä sunnuntaina
27.5.2018 Jokikylän
kyläyhdistys järjestää
perinteisen Kalliokosken kierros
-pyöräilytapahtuman, joka on
hyvä aloitus uudelle pyöräilykaudelle. Tapahtuma on ristijärveläisten ja hyrynsalmelaisten välinen
leikkimielinen pyöräilykilpailu,

jossa lasketaan kumman kunnan
väkeä käy enemmän Ristijärven
Jokikylässä sijaitsevalla Kalliokosken laavun taukopaikalla.
Ristijärven kirkonkylältä lähdettäessä kierrokselle kertyy pituutta 27km ja Hyrynsalmelta 35 km.
Viime vuosina ristijärveläiset ovat
olleet enemmistönä, mutta tänä
vuonna tilanne on taas aivan uusi

ja kunniaa on jaossa ottajille.
Jokikylän kyläyhdistys myy Kalliokosken taukopaikalla lettuja,
makkaraa sekä kuumaa ja kylmää
juotavaa klo 9.00 – 15.00. Tapahtumaan osallistuneiden kesken
arvotaan palkintoja. Nyt ei muuta
kuin polkupyörä kuntoon, kypärä
päähän ja polkemaan. Tavataan
Kalliokoskella!

Hiihtokoulu liikuttaa
ympäri vuoden

Ristijärven Pyryn hiihtokoulun kesä 2018

H

iihtokoulu on torstaisin klo 18.00. Ohjelmamuutoksista ja -tarkennuksista ilmoitetaan Pyryn
WhatsApp-ryhmässä. Liity ryhmään lähettämällä viesti Kimmolle p.0440121079.

Suunnitelmassa on myös muita Ristijärvellä ja lähialueilla järjestettäviä liikuntatapahtumia. Kaikki Skipassin lunastaneet ovat vakuutettuja myös kesäajan hiihtokoulun harjoituksissa. Hiihtokauden 2018-2019
skipassit / lisenssit hankitaan kesäkuussa. Ristijärven Pyry kustantaa aktiivisesti hiihtokouluun ja kilpailuihin osallistuvien skipassit/lisenssit ja kilpailujen osallistumismaksut. Kesän kilpailuilmoittautumiset
kisoihin tehdään sähköpostilla (ripy.hiihto@gmail.com).
Toivotamme uudet osallistujat tervetulleiksi hiihtokouluun, erillistä osallistumismaksua ei ole, ainoastaan Pyryn jäsenmaksu (alle 16 v 5 €, yli 16 v 10 €, FI89 5760 5140 0028 31).
pe 18.5. Kunniakierros klo 18.00 urheilukentällä ja seurailta Pyrylässä klo 19.00
su 20.5. Kainuun maastojuoksumestaruuskilpailut Kuhmossa klo 11.00
to 24.5. rullahiihto ja -luistelu koululla
su 27.5. Kalliokosken kierros -pyöräilytapahtuma, lähtö koululta
to 31.5. yleisurheilu 1 urheilukentällä
ke 6.6. Sisuviestit Suomussalmella
to 14.6. yleisurheilu 2 urheilukentällä
to 21.6. ampumatestijuoksu 2 metsästysmajalla
to 28.6. rullahiihto/ -luistelu koululla
la 30.6. Jättiläisten juoksu, Kivesvaara Uphill Run
to 2.8. yleisurheilu 3 urheilukentällä
la-su 4.-5.8 Sisuhuipentuma Paltamossa
to 9.8. Hiisijärven hiekoilla
Syksyn ohjelma tarkentuu koulujen alettua.
Tulevia talkootapahtumia:
26.5. Kuuluttamo-rakennuksen talkoot Sauk-kovaaralla
13.-14.7. Suopotkupallokisojen paikoitus Hyryn-salmella
1.9. Saukonselän vaellus
Ristijärven Pyryllä on rullahiihtovälineitä jäsenten käyttöön. Ota yhteyttä hiihto-koulun ohjaajiin, niin
saat tarkemmat ohjeet välineiden lainaamiseen.
Hiihtokoulun ohjaajat:
Kimmo Väisänen, puh.0440121079
Mervi Hälinen, puh. 0503072866
Annamari Komulainen, puh. 0443792305
Liikunnallista kesää kaikille ja tervetuloa mukaan Ristijärven Pyryn toimintaan!

R

istijärven Pyryn hiihtokoulu on toiminut kymmeniä vuosia, mutta nykymuodossaan ympärivuotisena puolenkymmentä vuotta. Vuosikymmenen alkupuolella Atte Leinonen
uudisti hiihtokoulua nykyisenkaltaiseksi. Tällä hetkellä toiminnassa
on aktiivisesti mukana kymmenkunta lasta ja nuorta sekä kolme
ohjaajaa.
Päättyneen hiihtokauden aikana hiihtokoulussa treenattiin taas
hiihtotekniikkaa entistä paremmaksi, leikittiin ja pelattiin erilaisia
pelejä ja siinä sivussa kehitettiin myös liikkuvuutta, nopeutta, voimaa ja kestävyyttä. Hiihtokoulu on kuitenkin myös paljon muuta
kuin liikuntaa. Hiihtokoulussa tavataan kavereita, harjoitellaan
yhdessä toimimista, kannustetaan toisia, opitaan periksiantamattomuutta, iloitaan onnistumisista ja harjoitellaan myös pettymysten
käsittelyä.
Tälläkin talvikaudella hiihtokoululaiset pääsivät kisaamaan sekä
yksin että viestijoukkueina. Kilpailut ovat oma maailmansa ja tarjoavat hyviä tilanteita haastaa itsensä. Kilpaa on hiihdetty sekä
kotikisoissa Saukkovaaralla että muissa maastoissa. Hiihtokauden
kruunasi kolmipäiväinen kilpailumatka Inariin Kultapullokisoihin
20.-22.4.2018. Perjantaina Pyryä edusti kolme pariviestijoukkuetta
ja lauantaina sekä sunnuntaina yksilökilpailuissa oli molempina päivinä seitsemän Pyryn hiihtäjää. Saaliikseen urheilijat saivat mitaleita
ja kunniapalkintoja sekä ennen kaikkea upeita kokemuksia.
Usein mediassa keskustellaan lasten ja nuorten harrastusten
pilviin karanneista hinnoista. Pyryn hiihtokoulu on toiminut periaatteella, että jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus
osallistua. Tämän periaatteen toteuttamiseen tarvitaan lukuisia
talkootyötunteja ja yhdessä tekemistä. Tämä toiminta on yhteisöllisyyttä parhaimmillaan ja siihen voimme myös lapsia ja nuoria
kasvattaa.
Vaikka hiihto mielletäänkin yksilölajiksi, sen ei missään nimessä tarvitse olla yksinäistä. Yhteisharjoitukset, yhteiset kisamatkat,
toistemme tsemppaaminen, viestikilpailut ja taustajoukkojen kannustushuudot kaikille junnuille tekevät meistä tiimin.
Ympärivuotinen monipuolinen liikunta tekee lapsista ja nuorista
liikunnallisesti hyvin taitavia useissa lajeissa. Hiihtokoulun aktiivijunioreissa kehityksen voi todella huomata. Tulevana kesänä hiihtokoulun kattauksessa on taas hurjasti erilaisia lajeja ja liikunnan iloa.
Mukaan toivotaan lisää lapsia ja nuoria. Hiihtokouluun tullakseen ei
tarvitse olla urheilija tai superlahjakkuus. Jos tykkää liikkua, silloin
on oikeassa porukassa.

Hiihtokoulu-gallup
Kuinka kauan olet ollut hiihtokoulussa?
Miksi aloitit hiihtokoulun?
Mikä hiihtokoulussa on parasta?
Maija Tolonen, 8 vuotta
3,5 vuotta
Halusin hiihtää.
Jalkapallo ja hiihto.

Hiihtokoulu-gallup

Ruusa Väisänen, 9 vuotta
4 vuotta
Hiihtäminen on suosikkilajini.
Hiihtäminen ja kilpaileminen.

Neea Kemppainen, 12 vuotta

1. Kuinka kauan olet ollut hiihtokoulussa?
Neea Kemppainen, 12 vuotta
2. Miksi aloitit hiihtokoulun?
3. Mikä hiihtokoulussa on parasta?
Olen pienenä käynyt hiihtokoulussa ja nyt isompana aloitin hiihtokoulun uudestaan
keväällä 2017.
Maija
Valitsin hiihtokoulun siksi, koska tykkään tosi paljon hiihdosta. Siellä myös liikutaan
eri Tolonen, 8 vuotta
tavoin kesäisin ja pelataan pelejä.
1. 3,5 vuotta
2. Halusin hiihtää.
Hiihtokoulussa parasta on monipuolinen liikunta, kaikki tapahtumat, joihin voi osallistua
3. Jalkapallo ja hiihto.
Pyryn kautta, sekä se, että siellä on hauskaa liikkua muiden kanssa.

Vinja Väisänen, 11 vuotta
Ainakin 5 vuotta
Hiihtäminen kiinnosti.
risHiihtäminen ja erilaiset pelit.

1. Olen pienenä käynyt hiihtokoulussa ja nyt isompana aloitin hiihtokoulun
uudestaan keväällä 2017.
2. Valitsin hiihtokoulun siksi, koska tykkään tosi paljon hiihdosta. Siellä myös
liikutaan eri tavoin kesäisin ja pelataan pelejä.
3. Hiihtokoulussa parasta on monipuolinen liikunta, kaikki tapahtumat,
joihin voi osallistua Pyryn kautta, sekä se, että siellä on hauskaa liikkua
muiden kanssa.

Ruusa Väisänen, 9 vuotta
Annamari ja Ruusa Komulainen
1. 4 vuotta
2. Hiihtäminen on suosikkilajini.
3. Hiihtäminen ja kilpaileminen.

a,

I-

Vinja Väisänen, 11 vuotta
1. Ainakin 5 vuotta
2. Hiihtäminen kiinnosti.
3. Hiihtäminen ja erilaiset pelit.

Ruusa Komulainen, Maija Tolonen ja Ruusa Väisänen Inarissa huhtikuussa 2018.

Annamari ja Ruusa Komulainen

Attendo willa wanhan perinteiset kevätmarkkinat
Willa wanhan piha-alueella
Pe 1.6.2018 Klo 11.00-18.00 (Koulutie 7, ristijärvi)
Mukana mm.
-Työkenkämyyjä, seniorivaatemyyjä
-Kivikylän liha-auto (metrilakua,
lihaa, makkaraa)
-Pulla-Pirssi, apteekkituotteita,
hyvinvointituotteita
-Tilaisuuden suojelijan avauspuhe klo 12.00, europarlamentaarikko Merja Kyllönen
-Kunnan tervehdys, kunnanjohtaja Petteri Seppänen

-Ulkolavalla elävää musiikkia
Jarmo Haverinen klo 11-17 sekä
Tanssiyhtye Anka klo 17-18
Sinulla on mahdollisuus tulla myymään tarpeettomiksi käyneitä
tavaroita kirppisteemalla (ilmainen). Muutamia pöytäpaikkoja
tarjolla tai vaikka sivummalla
suoraan auton peräkontista!
Järjestöt ja yrittäjät olette tervetulleita kertomaan toiminnastanne!

Ota rohkeasti yhteyttä,
kerromme lisää!
Raimo Kela puh. 0400 388772
Sari Korpela puh. 050 4966476
Tulkaa viettämään yhdessä leppoisaa alkukesän päivää, myymään, ostamaan ja nauttimaan
kesän alkamisesta!
Ystävällisin terveisin Attendo
Willa Wanhan väki. Tervetuloa!

men-

äyy-

n-
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OLETKO SIIVOAMASSA ULLAKKOA, PIHAVARASTOA TAI
MUMMOLAN VINTTIÄ?

UVAN KYLÄYHDISTYS TOIMII

Ota yhteyttä!

25.5.klo10.00-16.00 S-market -tapahtuma Ristijärvellä
22.6 klo 19.00 Kaiken Kansan Juhannus Karppalan myllyllä
1.7. klo12.00 Heinäkuun avaus Karppalan myllyllä
7.7. Kesäteatteriretki Rautavaaralle ( tarkemmat tiedot
myöhemmin )
8.7 klo 19.00-23.00 Sunnuntai-illan tanssit Kylätalolla
13.-14.07 Osallistuminen Hyrynsalmen suopotkupallo
kisoihin ( tuomaritoiminta )

Minna-Liisa Laakso 050 4142123 tai Minna Pyykkönen 040
7281297

puh.joht. Antero 0400 283332
siht. Kerttu 0500 340397

Löytyikö vanhaa esineistöä, valokuvia tai muuta, mille et
löydä sijoituspaikkaa? ÄLÄ HÄVITÄ! Ristijärvi-Seura ottaa
vastaan perinne-esineistöä ja tallentaa yhteistä historiaamme.

UVAN KYLÄYHDISTYS TOIMII
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Hölöseviikko 21.- 27.5.2018
Maanantai 21.5. klo 11.45 Virtaalassa Vihreän Vihtametsän Uutisia
Kajaanin kaupunginteatterin alueteatteriesitys. Kesto 45 min. Suositellaan kaikille sadunnälkäisille ja erityisesti 4–10-vuotiaille
Maksuton. Järj. Ristijärven kulttuuri- ja sivistystoimi
______________________________________________________
Maanantai 21.5. klo 12 – 16 Kirpparilla Aholantie 27 avajaiskahvit
______________________________________________________
Tiistai 22.5. klo 18 – 19 Kyläkaivolla Keväisiä lauluja, kesää kohti!
Säestää Pertti ja Olli Järj. Ristijärven kulttuuritapahtuma ry
______________________________________________________
Keskiviikko 23.5. klo 11–13 IKÄBITTI-vertaistukikoulutus kirjasto
Omat laitteet mukaan: kannettava tietokone, älypuhelin, tablet-laite.
Ilmoittautumiset p. 040 186 2668, Tarja Elfing. Järj. Kainuun Tietokoneyhdistys ry
______________________________________________________
Keskiviikko 23.5. klo 18 – 20 Pyrylässä tuote-esittelypäivä. Esittelijät
Mari Karjalainen PXC Underwear, Anna-Kaisa Lapinlampi me & i lasten ja naisten vaateet, Leena Halmetoja Tupperware, Irmeli Heikkinen
Swipe, Anja Pääkkönen Oriflame. Kahvitarjoilu
______________________________________________________
Sunnuntai 27.5. klo 9 – 15 Kalliokosken kierros
Tapahtuma on ristijärveläisten ja hyrynsalmelaisten välinen leikkimielinen pyöräilykilpailu, jossa lasketaan kumman kunnan väkeä käy
enemmän Ristijärven Jokikylässä sijaitsevalla Kalliokosken laavun taukopaikalla. Nyt ei muuta kuin polkupyörä kuntoon, kypärä päähän ja
polkemaan. Tavataan Kalliokoskella!
Myynnissä makkaraa, lettuja, kylmää ja kuumaa juotavaa. Osallistujien
kesken arvotaan palkintoja. Järj. Jokikylän kyläyhdistys ry
______________________________________________________

Kirjastolla Marttojen pannulappuja 8.6. saakka
Marttojen järjestämä Kautta aikain -patalappunäyttely kirjastossa
8.6. saakka.

Kyläkaivolla kesäkuussa

Kyläkaivolla Heinäkuussa

Piia Mikkonen: Lakeus

Jukka Nissinen

Lakeus on tasankomainen paikka luonnossa. Näyttelyni Lakeus koostuukin sanan innoittamana luonnosta ja seesteisyydestä. Lähes kaikki
näyttelyn teokset on tehty viimeisen vuoden aikana. Lakeus koostuu
lähinnä piirustuksista, sekatekniikkatöistä sekä puupiirrosten ja linolaattojen vedoksista. Toivon, että Lakeus piristää sinua samalla tavalla
kuin kävely alati muuttuvassa luonnossa.

Jukka Nissinen Kajaanin Kuvataiteilijoista, olen osallistunut näyttelyihin vuodesta 1985 lähtien, välillä
kuvan tekeminen oli vähempää kotikiireiden ja muiden harrastusten takia, mutta sitten on taas intoa
taiteen tekemiseen piisannut. Kahtena viime vuotena olen osallistunut 15 näyttelyyn, joista 8 yksityisnäyttelyä. Intoa on lisännyt opiskelu Limingan taidekoulussa vuonna 2017. Työskentelen nopeasti ja
monesti käy niin että, jos työ ei jostain syystä toimi, niin maalaan sen uudelleen tai teen kokonaan erilaisen
työn. Käytän paljon eri tekniikoita, akryyli, spray, lehtikulta, lyöntimetalli yms. ja sekoittelen niitä ilman
kummempia sääntöjä. Monesti työni ovat abstrakteja mutta ei aina, tyylissä pyrin omaperäisyyteen.

Lämpöä vanhoille
varpaille
Ristijärven Martat ja neulonnan ystävät olemme ottaneet Leena
Valtasen haasteen vastaan ”Lämpöä vanhoille varpaille” ja ryhtyneet neulomaan villasukkia ristijärveläisille vanhuksille. Ristijärven
hoivaosastolle olemme jo maaliskuussa lahjoittaneet 15 paria villasukkia.
Neulontaprojekti jatkuu lokakuun loppuun saakka.
Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat tuoda neulomansa sukat
Sinikka Härköselle os. Pajatie 42, 88400 Ristijärvi, puh. 050 577
6488 tai Kaisa Kurkiselle os. Puolangantie 13 A 3, 88400 Ristijärvi,
puh. 040 836 1853.
Jos jostain syystä et neulo, mutta sinulla on lankoja, otamme
mielellämme ne vastaan, pienetkin kerät ovat tarpeellisia raitalangoiksi. Sukan neulontaohjeita saa kirjastosta.
Kiitämme Ristijärven S-Markettia ja yksityisiä henkilöitä lankalahjoituksista, saimme neulottua monet iloisenväriset sukat.
Kiitos ahkerille neulojille, nautitaan kesästä ja jatketaan syksyllä.
Terveisin Kaisa ja Sinikka

Ristijärven hoivaosastolle maaliskuussa lahjoitetut villasukat.
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Maija Vanhatapion maalauksia
kesänäyttelyssä
VÄREILYJÄ 26.6. - 5.8.2018

Kaatuneitten muistopäivänä 20.05
Vapaussodasta muistopäi100 vuotta.
Kaatuneitten
vänä 20.05,

Maija Vanhatapion maalauksia kesänäyttelyssä
VÄREILYJÄ 26.6. - 5.8.2018
Katvela
Ristijärvi

Jumalanpalveluksen
jälkeen on
Vapaussodasta
100 vuotta.
kunnianosoitus Sankarihaudoilla.
Jumalanpalveluksen
jälkeen on
kunnianosoitus Sankarihaudoilla.Kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Tervetuloa!!
Tervetuloa

Maija Vanhatapio on Helsingissä syntynyt, Tampereen ja
Rovaniemen kautta vuonna 2013 kainuulaistunut taitellija.
Hän on opiskellut Helsingin Taideteollisessa oppilaitoksessa graafisella linjalla. Suorittanut kuvataiteen avoimia opintoja Lapin Yliopistossa sekä osallistunut erilaisille kuvataiteen kursseille. Hän on mukana useissa kuvataidealan yhdistyksissä ja on Oulun taitelijaseura -63 ry:n jäsen. Vanhatapiolla on ollut useita yksityisnäyttelyitä ja hän on osalvierailjat
löytävät
mieleinen työtapa
on saapuneetniin
listunuttaitelijalla
moniin yhteisnäyttelyihin
kotimaassa
kuin ulkototeuttaa kollaasitekniikalla
abst- teoksista myös omia maisemiaan
mailla.

Katvela
Ristijärvi

M

aija Vanhatapio
on Helsingissä syntynyt, Tampereen ja
Rovaniemen kautta vuonna 2013
kainuulaistunut taitellija. Hän on
opiskellut Helsingin Taideteollisessa oppilaitoksessa
graafisella linjalla. Suorittanut
kuvataiteen avoimia opintoja
Lapin Yliopistossa sekä osallistunut erilaisille kuvataiteen kursseille. Hän on mukana useissa
kuvataidealan yhdistyksissä ja
on Oulun taitelijaseura -63 ry:n
jäsen. Vanhatapiolla on ollut
useita yksityisnäyttelyitä ja hän
on osallistunut moniin yhteisnäyttelyihin niin kotimaassa kuin
ulkomailla.
Aktiivityöstä mainostoimistoyrittäjänä luovuttuaan Vanhatapio on keskittynyt päätoimisesti
kuvataiteeseen. Kuitenkin kipinä
taiteen tekemiseen syntyi jo lapsuudenkodissa
taitelijaisän opastamana.
Vanhatapion teosten aihemaailma löytyy Lapista. Lukuisat
retket, työtehtävät pohjoisessa ja
perheen Peuransilmämaja Laanilassa ovat jättäneet lähtemättömät muistijäljet ”ylä-maan”
avaruuden luomista maisemista.
Nyt myös Kainuun omaleimainen
kuiskinta on valloittanut taiteilijan.
Valokuva ei ole ainoa keino
tallentaa näkymiä. Maalaminen antaa Vanhatapiolle keinon
tallentaa kokemuksia, yhdistää
näkemäänsä ja rakentaa maisemansa uudelleen. Poimia siihen
olennaisimmat ja puhuttevimmat elementit: väri, valo ja muoto.
Päämediana Vanhatapio käyttää akryylia, joka sallii nopeasti
kuivuvana jatkaa työstämistä jo
muutaman tunnin jälkeen ensimmäisistä maalikerroksista. Toinen

MÖKKINUOHOUKSET

Nuohousliike
Oikarinen
p. 0400 154 522

raktiivisia mielikuviaan. Myös ja niihin liittyviä tunnehetkiä.
pastelliliidutAktiivityöstä
ja akvarellivärit
mainostoimistoyrittäjänä luovuttuaan Vanhasopivat
tapio on keskittynyt päätoimisesti kuvataiteeseen. Kuitenkin kipinävälineiksi.
taiteen tekemiseen syntyi jo lapsuudenkodissa
taiteilijan luomistyön
taitelijaisän opastamana.
Kainulan kesänäyttelyyn
tuo- Maija Vanhatapio
mansa teokset Vanhatapio on Alakatu 10
Vanhatapion
teosten
löytyy Lapista. Lukuisat
valinnut muutaman
vuoden
ajal- aihemaailma
87100 Kajaani
työtehtävät
ja perheen Peuransilmäta sopimaan retket,
hirsiseinien
kainuu-pohjoisessa
0400512500
maja Laanilassa
ovat jättäneet
lähtemättömät muistijäljet
laiseen tunnelmaan.
Hän toivoo,
mvanhat@gmail.com
”ylä-maan”
avaruuden
luomista
maisemista. Nyt myös Kaiettä ristijärveläiset ja muualta http://www.maijavanhatapio.fi
nuun omaleimainen kuiskinta on valloittanut taiteilijan.

Valokuva ei ole ainoa keino tallentaa näkymiä. Maalaminen antaa Vanhatapiolle keinon tallentaa kokemuksia, yhdistää näkemäänsä ja rakentaa maisemansa uudelleen.
Poimia siihen olennaisimmat ja puhuttevimmat elementit:
väri, valo ja muoto.
Päämediana Vanhatapio käyttää akryylia, joka sallii nopeasti kuivuvana jatkaa työstämistä jo muutaman tunnin jälkeen ensimmäisistä maalikerroksista. Toinen mieleinen
työtapa taitelijalla on toteuttaa kollaasitekniikalla abstraktiivisia mielikuviaan. Myös pastelliliidut ja akvarellivärit sopivat taiteilijan luomistyön välineiksi.
Kainulan kesänäyttelyyn tuomansa teokset Vanhatapio on
valinnut muutaman vuoden ajalta sopimaan hirsiseinien
kainuulaiseen tunnelmaan. Hän toivoo, että ristijärveläiset
ja muualta saapuneet vierailjat löytävät teoksista myös
omia maisemiaan ja niihin liittyviä tunnehetkiä.
Kuva:
Maija Vanhatapio toivottaa myös tervetulleeksi tutustumaan työhuonenäyttelyynsä Kainuun Kostrundankierroksen aikana 8. ja 9. syyskuuta. Telineessä Katvelan
kesänäyttelyyn tuleva, Lampi
Maija Vanhatapio
Alakatu 10
87100 Kajaani
0400512500
mvanhat@gmail.com
http://www.maijavanhatapio.fi

Ristijärven kunnan teknisellä puolella korjausmiehenä

Ristijärven
teknisellä Jorma Mikkonen
vuodesta 1990kunnan
lukien työskennellyt
puolella
korjausmiehenä
vuodesta
täytti huhtikuussa 60 vuotta.
1990 lukien työskennellyt Jorma MikJormaa onniteltiin kunnantalolla kahvituksen merkeissä.
konen täytti huhtikuussa 60 vuotta.

Onneaonniteltiin
Jormalle!kunnantalolla kahJormaa
vituksen merkeissä.
Onnea Jormalle!

Tule paikallisen ja
palvelevan pankin
asiakkaaksi.

Tähän Paavo Oikarisen mainos. Sama

Maija Vanhatapio toivottaa myös tervetulleeksi tutustumaan työkuinKainuun
Väylälehdessä
oli. aikana 8. ja 9.
huonenäyttelyynsä
Kostrundankierroksen
syyskuuta. Kuvassa Katvelan kesänäyttelyyn tuleva, Lampi

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

Uuden
omistaja-asiakkaan
etuna saat
päivittäisasioinnin
palvelumaksut
vuodeksi
veloituksetta.

Lepikontie 19 | p. 010 258 9301 |
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7-12 – vuotiaiden liikuntakerho
Kenelle: 7-12 – vuotiaille lapsille
Missä: Ristijärven urheilukentällä/ koulun tekonurmikentällä
Milloin: 11.–20.6.2018 maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 13–14
Hinta: maksuton
Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tavataan paikan päällä!
Järjestää: Ristijärven vapaa-aikatoimi, Elisa Pääkkönen p.044 7159 310, elisa.paakkonen@ristijarvi.fi

KALLIOKOSKEN KIERROS –
pyöräilytapahtuma
su 27.5.2018 klo 9-15.

13–17-vuotiaiden liikuntakerho

Liikuntakerhossa pelataan nuorten toiveiden mukaan eri pelejä kuten jalkapallo, lentopallo, pesäpallo jne. Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tavataan paikan päällä!

Tapahtuma on ristijärveläisten ja hyrynsalmelaisten välinen
leikkimielinen pyöräilykilpailu, jossa lasketaan kumman kunnan
väkeä käy enemmän Ristijärven Jokikylässä sijaitsevalla Kalliokosken laavun taukopaikalla. Nyt ei muuta kuin polkupyörä kuntoon,
kypärä päähän ja polkemaan. Tavataan kalliokoskella! Laavulla
myynnissä lettuja, makkaraa sekä kuumaa ja kylmää juotavaa.
Tervetuloa!

Järjestää: Ristijärven vapaa-aikatoimi, Elisa Pääkkönen p.044 7159 310, elisa.paakkonen@ristijarvi.fi

Järjestää: Jokikylän kyläyhdistys ry

Kenelle: 13–17 – vuotiaille nuorille
Missä: Ristijärven urheilukentällä/ koulun tekonurmikentällä
Milloin: 11.–20.6.2018 maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 15–16.30.
Hinta: maksuton

Nuorisotalo Nuokkari

Hiisijärven leiri

Kenelle: lapsille ja nuorille
Missä: Nuokkarilla, Aholantie 18
Milloin: 8.-18.6.2018 maanantaisin klo 16.30–18 ja perjantaisin klo 18–21.
Järjestää: Ristijärven vapaa-aikatoimi ja 4H-yhdistys

Kenelle: alakouluikäisille
Missä: Hiisipirtillä, Hiisijärvellä
Milloin: 26.–28.6.2018 tiistaista torstaihin (2 yötä)
Hinta: 25€

Päiväleiri
Kenelle: alakouluikäisille
Missä: koululla
Milloin: 4.-8.6.2018 kello 10–15 maanantaista perjantaihin
Hinta: 5€/ päivä
Leirillä askarrellaan, liikutaan, pelataan pelejä, tehdään yhdessä ruokaa ja uskaliaimmat voivat käydä uimassa Pappilan rannalla.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 31.5 mennessä Annikki Hyttiselle p. 044 352
7925 tai ristijarvi@4h.fi
Päiväleirin järjestävät Ristijärven 4h-yhdistys ja vapaa-aikatoimi.

Retki Saukkovaaran näköalalaavulle
Kenelle: alakouluikäisille
Missä: Lähtö koululta. Kävellen Saukkovaaralle ja takaisin.
Milloin: 12.6.2018 tiistaina klo 10–15
Hinta: 5€ (sis. retkieväät ja juomista, iltapäivällä välipalan ja jäätelön)
Lähdemme kävellen koululta Saukkovaaran näköalalaavulle. Siellä paistamme
makkaraa ja syömme eväitä. Sen jälkeen kävelemme takaisin koululle ja halukkaat pääsevät uimaan Pappilan rantaan.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Ilmoittautumiset 8.6 mennessä Elisa Pääkköselle
elisa.paakkonen@ristijarvi.fi tai puh. 044 715 9310.
Retken järjestävät kunnan vapaa-aikatoimi ja Ristijärven 4h-yhdistys.

Kesäretki Särkänniemeen ja ysitien
lemmikkieläinpuistoon 29.–30.6.2018.
Retki sisältää kyydin, ohjauksen, liput Särkänniemeen ja eläinpuistoon, ruokailun, ilta- ja aamupalan sekä mökkimajoituksen leirintäalueella. Hinta 100€.
Ilman ranneketta 70€.
Huom! Alle 10-vuotiaat ovat tervetulleita retkelle vanhempien, vanhemman
sisaruksen tai saman ikäisen kaverin kanssa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: viimeistään 8.6. mennessä numeroon
044 3527925 tai ristijarvi@4h.fi

Perinteisellä Hiisijärven leirillä liikutaan, pelataan pelejä, uidaan, saunotaan, syödään
ja vietetään aikaa yhdessä touhuten.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Ilmoittautumiset 8.6 mennessä Elisa Pääkköselle
elisa.paakkonen@ristijarvi.fi tai puh. 044 715 9310.
Leirin järjestävät kunnan vapaa-aikatoimi ja Ristijärven 4h-yhdistys.

Tyttöjen Urheiluleiri
Kenelle: 10–13 –vuotiaille tytöille
Missä: Nuokkarilla ja koulun pihalla
Milloin: 2.-3.7.2018 kello 10–15 maanantaina ja tiistaina
Hinta: 5€/ päivä
Leirillä liikutaan, harjoitellaan erilaisia liikunnallisia taitoja, uidaan järvessä ja tehdään
yhdessä ruokaa.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 21.6 mennessä Elisa Pääkköselle
elisa.paakkonen@ristijarvi.fi tai puh. 044 715 9310.
Urheiluleirin järjestävät kunnan vapaa-aikatoimi ja Ristijärven 4h-yhdistys.

MLL Ristijärvi
Saa hyppiä! -tapahtuma Ristijärvellä 15.5.2018 klo. 17–19 koulun pihalla (sateen
sattuessa Virtaalassa). Tapahtuman järjestävää Kainuun liikunta yhteistyössä Ristijärven MLL:n kanssa.
Kesäretki Jukuparkkiin 28.7.2018. Lähempänä reissua MLL:n paikallisyhdistyksen facebook sivuilta saat lisätietoa osallistumismaksusta ja aikatauluista.
Kaikenikäisille soveltuvia liikuntavälineitä lainattavissa Ristijärven vapaa-aikaohjaajalta Elisa Pääkköseltä p. 044 715 9310/ elisa.paakkonen@ristijarvi.fi. Lisäksi liikuntakasseja lainattavissa myös kirjastolta. Nyt myös senioreille suunnattu liikuntakassi
(sininen) lainattavissa kirjastolta. Välineiden lainaaminen on maksutonta.

Jokikylän kyläyhdistys järjestää lauluillan Jokikylän laavulla ke 18.7.2018
klo 19.00. Myynnissä virvokkeita ja pientä purtavaa. Tervetuloa laulamaan yhdessä!
Senioreiden liikuntakerho torstaisin klo 8.30–9.30 Virtaalassa. Kerho jää
kesälomalle 21.6.2018. Kaiken ikäiset ja kuntoiset ovat tervetulleita kerhoon. Kerho
on maksuton. Järjestää: Ristijärven vapaa-aikatoimi, Elisa Pääkkönen
elisa.paakkonen@ristijarvi.fi puh. 044 7159 310.
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9-Luokan luokkaretki prahaan

M

aanantai 16.4 noin
kello 6.10 kaikki paitsi
Juha Salo oli jo saapunut Kajaanin rautatieasemalle.
Tunnelma oli hieman väsynyt
ja jännittynyt. Juha saapui vasta, kun kaikki olivat jo menneet
istumaan paikoilleen junaan noin
6.25. Juna lähti ajallaan kohti Helsinkiä 6.33. Tunnelma junassa oli
hyvä, mutta jokseenkin väsynyt.
Kello 12.44 saavuimme Tikkurilan asemalle, jossa vaihdoimme
lähijunaan,joka suuntasi HelsinkiVantaan lentoasemalle. Kävimme syömässä Cesar Little Italy
-ravintolassa. Ruokailun jälkeen
menimme check-iniin ja laitoimme ruumaan menevät laukut
hihnalle. Saimme boarding passimme, siitä turvatarkastukseen
ja kaikki meni moitteettomasti.
Tax Free alueella meillä oli aikaa
oleskella ja kierrellä kaupoissa.
Sitten menimme lentokoneeseen. Lento sujui hyvin. Saavuimme Prahan lentokentälle noin
16.55 paikallista aikaa. Odotimme matkalaukut ruumasta ja sitten hyppäsimme linja-auton kyytiin joka vei meidät hotellillemme

nimeltä Florenc. Lepäsimme hetken hotellilla ja sitten lähdimme
katselemaan maisemia lähipiirissä.
Tiistaina kävimme Staromestske namestilla eli Prahan vanhankaupungin aukiolla, noin tunnin
verran katsoimme kauppoja ja
keskustaa. Aukiolta suuntasimme
kohti Kaarlen sillalla, joka on Prahan kuuluisin nähtävyys. Kaarlen
sillalta lähdimme takaisin aukiolle ja saimme vapaata aikaa iltaan
asti ja 200czk ruokailua varten.
Maha täyttyi paikallisella kebabilla.
Keskiviikkona Juha-ope oli
löytänyt meille hyvän reitin raitiovaunulla Pyhän Vituksen
Katedraalille. Aamupalan jälkeen lähdimme kohti katedraalia. Katedraalilla ja museoissa
kiersimme muutaman tunnin.
Päivä oli helteinen. Palasimme
yhden aikaan keskustaan ja saimme vapaata aikaa iltaan asti, Keskiviikko päivän mukavin asia oli
tottakai vapaa-aika kaupungilla
ja sää oli täydellinen.
Torstaina suuntasimme kohti
isoa ostoskeskusta joka sijaitsi

Prahan keskustan ulkopuolella
samalla kävimme SK Slavia Prahan stadionilla, mutta valitettavasti emme päässeet stadionille.
Jouduimme tyytymään joukkueen fanikauppaan. Ostoskeskuksella pyörimme noin tunnin verran. Sen jälkeen puolet menivät
raitiovaunulla keskustaan ja
loput puolet menivät TipSport
areenalle jossa Suomen jääkiekkojoukkue harjoitteli aamulla.
Torstai iltapäivä meni kaupungilla
tuliaisia ostamassa. Torstai illalla
menimme metrolla kohti Kaarlen
siltaa ja meillä oli tarkoituksena
mennä jokilaivaristeilylle, mutta
metrotunnelissa saimme 140e
sakot koska meille oli myyty väärät liput, joten risteily peruuntui.
Onneksi pääsimme polkuveneajelulle. Illalla oli kaunis auringonlasku.
Perjantaina, aamulla lähdimme takaisin Prahan lentokentälle,
lentomme lähti 11.40, Helsingissä olimme iltapäivällä, ruokailun
jälkeen lähdimme Tikkurilan asemalta junalla kohti Kajaania.
Juha, Kalle, Aapeli, Manu

9-Luokkalaisilla riitti nähtävää prahan kaduilla.

Pyhännänkylän karitsat

M

ikko ja Sonja Suutarin lampolassa on keväällä ollut
vilskettä, karitsoita on syntynyt ja iloinen määkiminen kuuluu pihalle asti. Muutamaa pienintä on jouduttu ruokkimaan tuttipullolla elämän alkumetreillä.
Aktiiviset nuoret ovat olleet monessa mukana, Sonja on työskennellyt koululla ja opiskellut töiden ohella koulunkäynninohjaajaksi.
Mikko on osallistunut kun-nalliseen päätöksentekoon valtuustossa ja
kunnanhallituksessa.
Pariskunnalla on edessä muutokset, Mikolle jo kolmatta kertaa tarjottu työpaikka vetää nuoret pohjoiseen, napapiirin yli. Niinpä kotieläimille on etsittävä uusi koti, mukaan lähtee vain hirvikoira.

R iS taos
istijärvi

eura

Ristaos-lehti, ristijärveläisen kotiseutuhengen äänenkannattaja

Julkaisija: Ristijärviseura ry
Toimituskunta: Minna-Liisa Laakso, Olavi Oikarinen, Pertti Raninen,
Minna Pyykkönen
Painos: 1400 kpl
Paino ja taitto: Paltamon Kirjapaino Ky 2018
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Historian lehdiltä poimittua
Juttu on julkaistu Savon Sanomissa 29.5.1914. Vanhoja sanomalehtiä löytyy Kansallisarkiston
digitoiduista aineistoista kts. linkki.

PAKINAA MATKAN
VARRELTA
Ristijärvi

N

yt täytyi matkankulussa tehdä ”tasavinkkeli”
ja kääntyä ”Kiusausjärvelle” eli oikeammin Ristijärvelle.
Muutoin Salamo Pulkkisen lääni
taitaisi jäädä käymättä ja sitä ei
saa mitenkään tehdä, sillä Ristijärvellä on niinkin pieneksi pitäjäksi paljon kertomisen arvoista.
Matka sattuu nyt Uvan kylän
kautta. Siellä eletään vain sydänmaan elämää, vaikka onhan sitä
jotakin uudistunutkin. Kauppias
Matti Kervinen on sinne pystyttänyt haarakaupan, jota käyttävät ei
ainoastaan uvalaiset, vaan myöskin puolankalaiset. Meijeriin sitä
Uvaltakin kermaa viedään.
Mutta Pihlajavaaran kylä. Mitä
minä sinusta sanon. Siellä on kylä
missä ennen elettiin, niityt perkattiin, korvet raivattiin ja pellot
muokattiin. Ja nyt vain juodaan
ja mellastetaan metsärahoilla.
Maa kärsii isäntien juoppoudesta, rakennukset kallistelevat
ja katot vuotavat. Sinulle tulee
ennen pitkää Sodoman ja Gomoran tuomio.
Ei ole paljon paremmin asiat
Jokikylässäkään. Mustanvaaran,
Hiisijärven, Pyhännän ja Kirkonkylässä ollaan elämän touhussa.
Meijeri pyörii kirkonkylässä ja
puimaosuuskuntakin on perustettu. Yksityiset ovat kirkonkylään perustaneet sahan, mutta
se ei vielä ole näyttänyt hyviä
tuloksia. Osuusmeijeri on vähän
myöskin, mutta se nyt sentään
tervehtynee, jos vain oikeat hoitajat saadaan ja lisää lääkettä,
s.o. kermaa. Mylly on myöskin
osuusmeijerin yhteydessä ja on
se menestynyt hyvin.
Osuustoiminnasta kertoessa täytyy mainita myöskin

osuuskauppa, joka 8 vuotta harjoitti kauppaliikettä Ristijärvellä,
mutta se viime vuonna näytti
tappiota useita satoja. Tästä
osuuskunnan jäsenet päättivät
kaupan lopettaa ja myydä. Niin
tekivätkin. Ostajaksi ryhtyi Mieslahden osuuskaupan hoitaja ja
osti kaupan kuin mies. Siinä juuri
esiintyy monipuolista heikkoutta
osuustoiminnassa.
Kirkonkylässä on nykyisin 3
yksityiskauppiasta ja kilpailu suuri. Kilpailun takia se osuuskauppakin alkoi tappiota näyttää. Ne
jotka asioita tuntevat, sanovat tai
ennustavat, että yksityiset kauppiaat tekevät Ristijärven taloista
tulettomia. Ja sitä on jo osaksi
toteutettukin. Ennustetaan vielä,
että ristijärveläiset kyllä tulevat
vielä huomaamaan, että osuuskauppaa olisi pitänyt käytännöllisesti kannattaa kilpailunkin aikana. Pistäkääpä tämä muistiinne.
Ristijärven kirkko on Suomussalmelta tulevan joen rannalla,
jota kirkonkohdalla nimitetään
Ristijärveksi, se nimittäin esiintyy
kirkonkohdalla järven muotoisena, joskin virta käypi, varsinkin
tulvanaikana. Ristijärven kirkonkylä on saviperäistä maata, niin
että sadeilmoilla pellon pientaria kulkiessa saapi aikamoisia
kuperkeikkoja. Kirkossa kävijöitä
ovat uuteria ristijärveläiset, ja
nyt erinomattain kuin heillä on
hyvillä hengenlahjoilla varustettu pappi. Nuori väki tulee kirkolle,
varsinkin merkkipyhinä, joitten
tarkoituksena on, ei ainoastaan
kirkossa käynti, vaan yöjuoksu
j.n.e. Varsinkin Perttulista saadaan Ristijärvellä huono kuva.
Työväenyhdistyksellä on kirkonkylässä riepumaja, vain tavallisesta pultaanista ja viholaissäkistä
tehty teltta. Talvella se on kylmä
mutta kesällä siinä voipi kyllä
tanssia pitää.
Yleensä Ristijärven luonto on
vaihtelevaa. Korkeita vaaroja

voipi luetella melkoisen joukon:
Humalavaara, Pihlajavaara, Lehtovaara, Lampovaara, Saukkovaara ja Mustavaara. Saukkovaara on kaikista korkein ja pisinkin.
Sitä ulottuu aina Paltamon puolelle. Kun Saukkovaaran päälle
nousee, näkee silmänkannon
maailmaa joka suunnalle. Lampovaaralla joka on erittäin korkea,
kerrotaan ennenaikaan asuneen
”Paholaisen”. Siellä se oli ennen
aikaan ajaa rallatellut vaaran
rinteitä ylös ja alas, joskus erityisten tapausten edellä pitänyt
aika melua. Mihin lienee ”vaari
joutunut, kuin ei enää kuulu siellä temppuilevan? Eikö viitsine
pirukaan olla nykyisten ihmisten
seurassa?
”Porokirkolla” eli oikeastaan
Hiisijärvenkylässä on järvi nimeltä Hiisijärvi. Ennen aikaan, tarun
mukaan, kerrotaan Hiisijärven
kuivauksesta m.m. seuraavaa:
Harjun talossa on ollut ”ukko”,
joka on hengen voimalla kuivauttanut Hiisijärven. Jo 3 vuorokautta ennen veden lähtöä oli vesi
järvessä häränsilminä pyörinyt,
ikään kuin lähtöhommia pitäen,
ja sitten kuin se oli lähtenyt niin
se ei ollut pieni rytäkkä. Vesi teki
uuden joen ja vei mukanaan mitä
tielle sattui. Kokonaista 9 syltä on
vesi pudonnut Hiisijärvestä. Entisille järven lietteille on kasvanut
jo tukkimetsä. On paljon järven
kuivumisen takia saatu niittyäkin. On muutoin luonnollista että
”Harjun ukko” kaivoi ensin ojaa,
josta vesi pääsi alkuun ja kuin Hiisijärven ympäristö on porokkoa
tai toisin sanoen hienoa multaa,
niin ei ihme jos vesi sitä voi syövyttää. ”Porokirkon” nimi lienee
aiheutunut siitä, että Hiisijärven
kylän seudut, olletikkin järven
rannoilla ja törmillä, ovat juoksevaa poroa tai multaa.
Ennenaikaan kerrotaan Ristijärvellä olleen vahvoja miehiä
ja urheiluun innokkaita. Vilho

Kemppaisen, joka vanhuuden
päiviään viettää Mieslahdella,
on ollut kova kirveen ja malon
nakkaaja ja painimies. Kirvestä
kerrotaan hänen nakaneen 40
syltä. Urheilija kuuluu pojastakin
tulleen. Penna Keräsen kerrotaan
olleen taas kovan lintan heittäjän.
Kirkolta Pappilaan kuuluu mies
kurauttaneen. Matkaa lienee
toista sataa syltä.
Säätyvaltiopäivillä on ollut
talonpoikaissäädystä edustajana Ristijärveltä Lauri Keränen,
keskuudessaan tunnettu nimellä
”Tuliukko”. Hän on ollut aikansa
tunnetuimpia ja kyvykkäimpiä
henkilöitä paikkakunnalla ja vieläpä koko Kajaanin kihlakunnassa.
Puolueitten tultua, on hän jäänyt
uneksimaan suomettarelaisuutta
ja luulee sen maalaisillekin onnen
tuovan. Onpa vielä itsekin kovasti
vanhoillaan väittänyt puolueensa puolesta ja väitöstään toteaa
sillä, että suomalaisen puolueen
ohjelma on prikusta prikkuun
sama kuin ennen talonpoikaissäädyllä. Kuinka vanhoillinen tai
porvarillinen tuo lienee siihen
aikaan ollut talonpoikaissääty,
sellaiselta se kuitenkin ”Tuliukon”
väitöksien mukaan tuntuisi.
Ed. Salomo Pulkkisesta, nykyisestä maalaisliiton edustajasta,
jonka kotipaikka on Ristijärven
sydänmaalla, tekee mieleni sana
sanomaan: Ensinnäkin Pulkkinen on köyhän torpan poika,
ollut pienestä pitäen tukkijoella.
Maahan ja maanviljelykseen teki
hänen mielensä. Senpätähden
hän rakensi sydänmaan korpeen
torpan ja siellä itseopiskeli pääasiassa kirjallisuutta lueskellen ja
luonnosta tutkien syntyjä syviä.
Hyvää kirjallisuutta tarjosi hän
muillekin. Sanomalehtiin alkoi
hän kirjoitella ja oppi paljon siitäkin. Yhteistoimintaan hän ryhtyi
heti naapureinsa kanssa ja onkin
siinä paljon vaikuttanut Ristijärven edistymiseksi. Osuuskaupan

perustajana ja kaupanhoitajanakin toimi m.m. Samoin osuusmeijerin y.m. Onpa hän kirjoittanut
kirjasenkin Ristijärven luonnosta
ja havainnoista. Siitä selviää paljon Ristijärven elämän tapoja
y.m. Ostakaa ja lukekaa se! Maalaisliiton työmaalle astui Pulkkinen ensimäisenä heti silloin kuin
maalaisliitto perustettiin ja onkin
saanut koko kihlakunnan tunnustuksen.
Edistysseuroja on, kuten muuallakin, Ristijärvellä, maamiesseurat y.m. yhdistykset. Nuorisoseuratkin on kirkonkylässä ja
sen yhteyteen on nyt perustettu
urheiluosasto nim. ”Yrittäjä”. Vielä elää siis isäin henki Ristijärvelläkin. Muutoin valitetaan, etteivät
nuorisoseuralaiset saa huonetta
kokouksilleen ja iltamilleen. Se
osoittaa suurta vanhoillisuutta
Ristijärvellä. Eivät isännät huomaa, mikä seuraus on nuorison
toiminnan estämisestä. Tuskin
ovat juoppoudesta, yöjuoksusta, korttipelistä y.m. sellaisesta
kieltäneet, vaan nyt kun nuoriso
aikoo kulkea valistuksen tiellä ja
kohota pois alentavista elämäntavoista, niin se estetään. Tekee
oikein mieli kehoittaa talon isäntiä ja emäntiä antamaan nuorisoseuralaislle suojaa ja itsekin
olemaan mukana. Se auttaa nuorison toiminnassa hyväänpäin.
Katsokaa! Jos te estätte nuorisoseuran toiminnan, niin kyllä
”Riepula” saapi sinne nuorison ja
mitä se kasvattaa Teidän keskuuteenne? Olkaapa niin ystävällisiä
ja harkitkaa asiaa! Ymmärtäkää,
että nuoriso, jolla on elämänhalu,
se kaipaa muutakin kuin Siionin
veisuuta.
Siinä havaintoni Ristijärveltä.
Uke.
https://digi.kansalliskirjasto.fi ,
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