
Ristijärven kunta tiedottaa
Tieavustusten (taloteiden asumisavustukset ja tiekuntien avustukset) 
hakuaika on muuttunut: avustushakemukset tulee jättää kuntaan 
31.5.2019 mennessä, tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. 
Myöntämisperusteet ovat säilyneet ennallaan lukuun ottamatta 
tiekuntien hallintokustannuksia, joita ei enää huomioida avustusta 
myönnettäessä. 

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Lain mukaan edellytyksenä 
yksityistieavustuksen myöntämiseen tiekunnalle on kaksi avustuskri-
teeriä, jotka kunnan tulee ottaa huomioon avustuspäätöksiä tehdes-
sään:

•Yksityistietä koskevien asioiden hoitamiseen on perustettu tiekunta
•Yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla  yksityistierekisteris-
sä, jota ylläpitää Maanmittauslaitos. Tiekuntien tulee ilmoittaa itse 
nämä tiedot osoitteessa  https://maanmittauslaitos.fi/kiinteistot sekä 
tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä, jota ylläpitää Väylä (ent. Liiken-
nevirasto)  tiekuntien tulee ilmoittaa itse nämä tiedot 
osoitteessa  https://vayla.fi/digiroad  
  
Ristijärven kunta
Tekninen toimi

RiStaosistijärvi eura 02 / 2019

Me ollaan sankareiTa kaikki!

Ilmasto ja sen muuttuminen 
on ollut miltei puhutuin 
aihe kevään aikana. Hys-
teria lähti oikein kunnon 
juoksuun vaalien alla vaik-
ka lämpeneminen on ollut 

tiedossa jo viimeiset 25 vuotta. 
Vuonna 1993 Silmu-hankkeessa 
arvioitiin ilmaston lämpenevän 
puolella asteella kymmenessä 
vuodessa. No eipä pahasti mennyt 
pieleen; lämpeni vain 0,2 astetta. 
Nyt epäillään että sama tahti jat-
kuu. Onko asialle tähän mennessä 
paljonkin tehty? Vaalien alla alkoi 
asia jostain syystä valtavasti kiin-
nostaa, ainakin poliittisesti akti-
voituneita. Jopa koululaisia on 
kehuttu ja innostettu lakkoiluun, 
on kannettu huolta metsien hak-
kuista, lihansyöntikin on leimattu 
ympäristökysymykseksi.

Taitaa olla kuitenkin niin että 
ilmastoahdistuksesta kärsitään 

eniten kehä kolmosen sisäpuolel-
la. Maaseudulla sitä hiilennielijää 
kyllä riittää. 

Meille suomalaisille niin luon-
nollisesta asiasta kuin metsästä 
ja niiden hakkuista on mieles-
täni vain yksi selvä ohjenuora; 
pidetään metsätalousalueemme 
kunnossa ja tuottavana, muuta 
ei tarvita. Tätä kannattaa joskus 
miettiä senkin kaupunkilaisen 
joka vääntäytyy muutama vuo-
si avohakkuun jälkeen kunnon 
vatukkoa kasvavaan murrok-
koon ja poistultuaan kehuskelee 
valtavalla vattusaaliillaan. Se on 
muuten paras marja, sen perässä 
ei juokse venäläiset. Katsokaapa 
vaikka karttapaikka ohjelmasta, 
vuosi vuodelta avohakkuualue 
näyttää erilaiselta kunnes on taas 
metsää hiiltä nielemässä.

Täällä pohjoisessa maa-
talous on valtaosaltaan 

nautakarjataloutta ja perustuu 
tehokkaaseen nurmiviljelyyn, 
tätä edesauttaa pitkä päivä. Kas-
vava nurmi on erittäin tehokas hii-
lensitoja, eli lihansyönti välillisesti 
on aivan ilmastoteko, puhumatta-
kaan kulinaristisista arvoista. Niin, 
onhan meillä Ristijärvellä omatkin 
ilmastopäivät. Juustoleipämes-
sut! Nämä arvot ovat tärkeitä ruo-
kaviraston pääjohtaja Antti-Jussi 
Oikariselle kun hän 27.4 Lapualla 
asetteli viljelijöille sankarin viittaa 
ilmastonmuutoksen hillinnässä. 
Johtuneeko tämä siitä että Oikari-
sella on vahvat siteet Ristijärvelle 
ja kyky ajatella maalaisjärjellä.

Ilmastokysymykset liittyvät 
vahvasti lapsiin ja nuoriin. Var-
haiskasvatuksessa ja opetuksessa 
on erityisen tärkeää että ilmasto-
hysteriaa ei liioitella, asia ei saa 
paisua ahdistukseen asti. Me suo-
malaiset osaamme ratkaista myös 

tämän kysymyksen, vaikeammis-
takin on selvitty.

Nyt keväällä, kun katselemme 
ympärillemme ilo ja optimismi 
astuvat myrtyneimmänkin pessi-
mistin eteen mahlakauhoineen. 
Vedet virtaavat, hauenkutukaan 
ei mene sivu jäitten alla, har-
voinpa se kyllä on noussut jään 
päällekkään kutemaan, hölöse 
on kohta sivuutettu ja rospuut-
tokelitkään eivät olleet aivan 
pahimmat. Haittaa ei sekään että 
joutsenet näyttävät joskus kurjil-
ta tai liiterin takana pötköttävän 
majorin turpon päälle oli pesinyt 
ilmarinta. Nautitaan siitä, mitä 
meillä on! Onko kohta uusi veto-
naula? Muista kuitenkin oikeat 
painotukset kun kehotat; aja läski 
pyörällä Saukkovaaralle!

olavi

 

 
Kunnantalo on suljettu 31.5.2019 sekä ajalla 1.-28.7.2019 
 
Ajalla 1.-28.7.2019: 
Tekninen toimisto päivystys, puh. 044 7159 339. 
Kiinteistöpäivystys arkisin, puh. 044 7159 339. Klo 16-07, la , su ja juhlapyhät puh. 044 7159 343. 
Rakennustarkastus  suljettu. 
Asuntotoimisto suljettu 15.-28.7.2019. 
Ateria- ja puhtaanapitopalvelut  avoinna. Keskuskeittiö puh. 044 7159 368. 
Sosiaalitoimisto avoinna ajanvarauksella; aikuissosiaalityö puh. 044 7104 480, lastensuojelu puh. 044 7159 
321, toimistosihteeri puh.  044 7159 319 ja kuntouttava työtoiminnan ohjaaja puh. 044 7970 447. 
Lomatoimisto avoinna normaalisti. 
Kirjasto ja Kyläkaivo avoinna normaalisti ma 12-19 ti 12-17 ke 09-15 to 12-15 pe 12-16. Omatoimiajat 
Omatoimiaika ma 09-12 ja 19-20, ti 09-12 ja 17-20, ke 15-20, to 09-12 ja 15-20, pe 09-12 ja 16-20,  
la-su 09-20. 
 
 
 
 
 

Muistitte somasti minua 
ylenmäärin aattelitte, 
siitä kiitoksen sanelen 

ilon kannan kaunihimman!

Minna-Liisa

risTijärven 
kUnTa MYY 

Pajuniemen tien pohjalta 
latvukset polttopuuksi hin-
taan 1 €/m3. 

lisätiedot: 044-7159 744 
Ahti Mikkonen
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Avajaisia vietetään pe 
2.8. klo 18 Ristijärven 
kirkossa missä kaksi 
nuorta urku taiteilijaa 

Kaisa Alasaarela ja Olli Kinnunen 
esittävät urkumusiikkia virsisävel-
mien innoittamana. 

Kirkossa 3.8. klo 15 on ainut-
laatuinen gospel-konsertti Maha-
lia Jacson tribute ja su 4.8 klo 

17.30 Armolaulu sopraano Anu 
Hälvän ja urkuri Jouni Someron 
tulkitsemana. 

Seurakuntatalossa su 4.8. klo 
15.30 on ainutlaatuinen kattaus 
suomalaista musiikkia Kuula-Lei-
no & Suomen taiteen kultakausi. 
Konsertti koostuu Toivo Kuulan 
musiikista sekä historia kerron-
nasta Toivo Kuulan ja Eino Leinon 

ystävyydestä. Kertojana kirjailija 
Esko Piippo. Taustalla on heijas-
tettuna 1900-luvun taidemaa-
lareiden töitä. Musiikista vastaa 
Minna Tuhkala viulu, Mikko-Pek-
ka Salo sello ja Marko Mustonen 
piano. Konserttia tukee Jenni & 
Antti Wihurin rahasto. 

Katvelassa upeita barokkikon-
sertteja la 3.8. klo 16.30 Barokkia 

lintujen sävelin Minna Tuhkala 
barokkiviulu ja Anna Orasmaa 
cembalo ja su 4.8. klo 14 Isän 
kädestä Pauliina Fred traverso 
(poikkihuilu) ja Aapo Häkkinen 
cembalo. 

Virtaalan valloittaa Mus-
ka Babitzin yhtyeineen la 3.8 
klo 19.30. Ohjelmia on tarjolla 
eripuolilla Kainuuta julkisilla 

paikoilla ja lippuja voi varata 
ennakkoon sähköpostitse info@
veisuuvestivaali.fi. Ohjelma 
myös nähtävillä www.veisuu-
vestivaali.fi.

Tervetuloa
 viihtymään!

Minna Tuhkala

Veisuuvestivaali 2.-4.8.
on jo hyvin lähellä.
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eU-vaalit järjestetään sunnuntaina 26.5.2019. äänestyspaikka avoinna klo 
9.00 – 20.00. äänestyspaikan osoite: aholantie 25 vaalien ennakkoää-
nestys toimitetaan ajalla ke 15.5. – ti 21.5.2019. 

ennakkoäänestyspaikka on Kunnantalo (Kyläkaivo), Aholantie 25. Ennakko-äänestys-
paikka on avoinna äänestystä varten seuraavasti:

ke 15.5.2019 – pe 17.5.2019  klo 09.00 – 15.30 
la 18.5. 2019 –su 19.5.2019  klo 11.00 – 14.00 
ma 20.5.2019    klo 09.00 – 16.30 
ti 21.5.2019    klo 09.00 – 16.00

Laitosäänestys
Laitosäänestys suoritetaan yhtenä ennakko-äänestysajanjaksoon sijoittuvan päivänä 
vaali-toimikunnan määräämänä aikana.

Henkilöllisyyden selvittäminen
Vaalilain mukaan äänestäjä on 
velvollinen antamaan selvityksen 
henkilöllisyydestään. Äänestäjä 
voi todistaa henkilöllisyytensä 
voimassa olevalla poliisin anta-
malla henkilökortilla, passilla, 
kuvallisella Kela-kortilla tai ajo-
kortilla. Jos äänestäjällä ei ole 
mitään henkilöllisyyden osoit-
tavaa asiakirjaa, poliisi myöntää 
äänestystä varten väliaikaisen 
henkilökortin.

keskusvaalilautakunta

oPasTeTTU HaUTaUsMaakierros
”Ressan Heikistä Lönnrotiin” Ristijärven hautausmaalla 

sunnuntaina 16.6.2019 klo 14.00
Tervetuloa!

Järjestäjä: Ristijärvi-seura

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

Design Eewa

Meidän kaikkien tuntema laboratoriohoitaja Eeva Kemp-
painen valloittaa uusia ulottuvuuksia luomalla käsillään 
ja taiteellisella silmällään kauneutta värikkäistä helmistä. 
Hänen työpöydältään on lähtenyt jo monia upeita helmi-

koruja tyytyväisille asiakkaille. Kaikki sai alkunsa Eevan Leena-sisaren 
tiedusteltua, olisiko Eeva kiinnostunut tekemään helmikoruja. Leena 
hankki erään koruntekijän jäämistön ja Eevahan innostui! Taidot kart-
tuivat seuraamalla nettivideoita ja vain tekemällä. Ristijärvellä Eevan 
koruja oli ensimmäisen kerran myynnissä Virtaalan joulumyyjäisissä 
2018.  

Korun suunnittelu lähtee asiakkaan toiveista; mitä värejä, mihin 
asuun ja minkä pituisena työ toteutetaan. Eevan valtavasta helmi-
valikoimasta löytyy värejä joka lähtöön ja materiaalia hän tilaa lisää 
tarpeen mukaan. Koruihin on saatavilla myös kauniita lukkoja, mikä 
täydentää tyylikkään kokonaisuuden. Metalliosissa ei ole allergisoivia 
tai myrkyllisiä aineita.

Tällä hetkellä Eeva on määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä sel-
käongelmien vuoksi. Virkeyttä päiviin tuo kuntoilu, minkä Eeva sanoo 
olevan välttämättömyys, etteivät kivut pääse niskan päälle. Korujen 
tekeminen taas on joskus aivan vimmaista. On suuri ilo nähdä kätten-
sä jälki ja oppia uutta! Eeva haluaakin rohkaista varsinkin vaikeissa 
elämäntilanteissa olevia itselle mielekkääseen tekemiseen, etteivät 
ajatukset keskittyisi vain omaan jaksamiseen ja selviytymiseen. Pienet-
kin ilonaiheet ovat portaita voimaantumiseen ja seuraavaan päivään. 

Tällä hetkellä suurin osa valmiista koruista on esillä Kajaanin kau-
punginkirjastolla toukokuun ajan, mutta Eeva valmistaa koruja tila-
usten mukaan. Näin keväisten juhlien lähestyessä kannattaa käydä 
ihastumassa!

kevätjuhlakorutilaukset 18.5. mennessä!

Uusimmat 
kompostointimenetelmät tutuiksi ja 

kesän viljelykset kukoistamaan!

Tule tutustumaan uusiin kompostointimenetelmiin; bokashi- ja matokom-postointiin. Anu Koskela 
Ekokympistä kertoo kyseisten menetelmien teo-riasta ja käytännöstä.

Bokashi-kompostointi on helppoa, nopeaa, edullista, siistiä ja ennen kaikkea hyödyllistä ja jär-
kevää. Keittiöjätteet hapatetaan mikrobirouheen avulla sisätiloissa. Ei siis tarvita isoja ja kalliita 

ulkokompostoreita. Keittiöjätteistä saa nopeasti ja hajuttomasti käyttökelpoista maanparannusainetta niin 
sisäkasveille kuin ulkoviljelyyn.

Testataan samalla bokashi-mullan toimivuutta ja laitetaan Ristijärven Marttalan kesäistutukset kuntoon. 
Jos jollain on mopo karannut kesäkukkia kylväessä, niin ylimääräisiä taimia voi tuoda Marttalaan. Saa 
harrastaa myös taimivaihtoa.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Ristijärven Martat ja Ekokymppi.

ilmoittautuminen 31.toukokuuta mennessä ja lisätietoja kaisa kemppainen
p. 050 5710 820 ristijarvenmartat@gmail.com

Liisa Joensuu 
kertoi 6.5. Kylä-
kaivolla Eeva 
Kilven elämästä 
ja tuotannos-
ta lukupiirin 
kevään viimei-
sessä tapaami-
sessa.



RiStaos 3

Ristijärven KeväHölöseviikko  
20.- 26.5.2019 
 
18.5. klo 11.00 Marttojen Gulassikeittotapahtuma Katvelan alueella  
Myynnissä keittoannoksia lisukkeineen. Myynnissä myös rieskaa ym.  
leivonnaisia kotiin vietäväksi. (erittäin huonon sään sattuessa tapahtuma siirtyy  
pidettäväksi Marttalassa).   
Järj. Ristijärven Martat, puh. 0400 290728, ristijarvenmartat@gmail.com                               
_______________________________________________________________  
20.5 klo 18.00 alkaen Pyrylässä tuote-esittelypäivä 
Mukana Oriflamen, Noshin, ja Swipen esittelijät. Myynnissä myös leivonnaisia!    
______________________________________________________________  
20.5 klo 18.00–18.30 Pyrylässä taimien vaihtoa. 
Tuo tullessasi ja vie mennessäsi. Järj. Ristijärven 4H-yhdistys 
_______________________________________________________________ 
21.5 klo 18.00 Kyläkaivolla, Laulellen kohti kesää! Lauletaan yhdessä keväisiä ja muitakin 
lauluja. Lämpimästi tervetuloa!  Järj. Ristijärven kulttuuritapahtuma ry. 
_______________________________________________________________  
22.5. klo 17.00 perinteiset tapulikahvit kellotapulin juurella lähetyksen hyväksi.  
Lettukahvin hinta on 2e.  Järj. Ristijärven Seurakunta 
_______________________________________________________________ 
23.5. klo 17–19 Saa hyppiä! on kaikille avoin tapahtumakiertue, johon voivat  osallistua 
niin vanhemmat kuin isovanhemmat, kummit, tädit ja enot yhdessä lasten kanssa. Tekemistä ja 
haastetta riittää ihan kaikille. Tapahtuma järjestetään Ristijärven keskuskoulun pihalla. Huonon 
sään sattuessa varapaikkana on Virtaala.   Järj. Kainuun Liikunta ja Ristijärven kunta 
_________________________________________________________________ 
24.5. klo 17.00 Urheilukentällä Rollaattorimarssi – Ikäihmisten liikunta tempaus 
Kaikille avoin liikuntatapahtuma. Tule yksin tai kaverin kanssa, rollaattorilla tai ilman. Kierretään 
muutama kierros kenttää ympäri. Kaikille rollaattorimarssiin osallistuville ikäihmisille ilmaiset 
pullakahvit ja makkara Pyrylän kodalla.    Järj. Ristijärven Vanhusneuvosto 
_______________________________________________________________ 
24.5. klo 18.00 Urheilukentällä Kunniakierros – tehdään yhdessä hyvää 
Keräilylistoja Elisa Pääkköseltä p. 044 7159 310 ja  Mervi Häliseltä 050 3072 866 sekä Virtaalasta  
Järj. Ristijärven Pyry 
_______________________________________________________________ 
26.5. 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! Laavulla myynnissä makkaraa, lettuja, kylmää ja kuumaa juotavaa. 
Osallistujien kesken arvotaan palkintoja.   Järj. Jokikylän kyläyhdistys ry 
_________________________________________________________________ 
Ihan solmussa - Heli Kemppaisen makramee-töitä Kyläkaivolla 14.5.- 27.6. 
Makramee-solmeilu on käsityötekniikka, jossa solmuja käyttämällä saadaan aikaan koristeellisia 
nyörejä ja pintoja 
___________________________________________________________________ 
Päiväkodin lasten taidetta kirjastossa 14.5.–27.6. 
____________________________________________________________________ 
    

    Tervetuloa KeväHölöseviikon tapahtumiin! 

oTaPPa kUva !
Valokuvakilpailu aiheena : 

Kainuulainen juustoleipä arjessa ja juhlassa

Kilpailun järjestää Ristijärven Martat ja sen on ideoinut valokuvaaja Kauko Keränen, häneltä tuli aikanaan idea 
myös juustoleipämessujen järjestämiseen.

Kilpailussa on yksi sarja; Avoin, osallistua voi ainoastaan digikuvalla ja kuvia saa muokata ja käsitellä. 
Kuva ei kuitenkaan olla aikaisemmin julkaistu ja kuva pitää olla kilpailijan itsensä ottama.  Kotirauhan tai muun 
suojan piirissä kuvatulta henkilöltä pitää olla lupa kuvan julkaisuun.

Osallistua voi korkeintaan 3 kuvalla/ kilpailija, kuitenkin vain yksi kuva voi tulla palkituksi.

Kuvat lähetetään osoitteeseen: kuvakake@gmail.com   31.5. 2019 mennessä. Viestiin kirjoitettava kuvaajan nimi, 
yhteystiedot, kuvanottovuosi ja kuvan nimi.

Tulokset julkaistaqan juustoleipämessuilla 3.8.2019 klo 15. Kolme parasta palkitaan. 
Kilpailun tuomaristossa ovat taiteilija Eeva-Liisa Polso Pelkosenniemeltä, valokuvaaja Pekka Agarth Kajaanista 

jaSuomen kameraseurojen liiton pj. Jukka Kosonen Lappeenrannasta. Tuomariston puheenjohtajana toimii 
Kauko Keränen. 

”Huumorilla mukaan” kehottaa idean isä Kauko Keränen, ”kännykkä ym kuvat kelpaa!”

kainuun nuotta ry ja Hiisijärvi ry järjestää 
”avoimet kylät” tapahtuman la 8.6.2019 
Hiisijärven hiekoilla klo 12-14.

Tarjolla on nokipannukahvit ja ongintaa. Tapahtu-
ma järjestetään samanaikaisesti koko Suomessa.

Tervetuloa!

eineliisa Heikkinen
Kainuun Nuotta ry, johtokunnan jäsen

TERVETULOA 
RISTIJÄRVEN PIRTILLE!

Ristijärven Pirtti valmistautuu taas uuteen kesä-
sesonkiin luottavaisin mielin. Matkailijoilta on 
saatu hyvää palautetta niin palvelusta kuin 

alueen viihtyisyydestä. Pirtin isäntä Mikko Ylijuku-
ri muistuttelee myös paikkakuntalaisia, että Pirtin 
alueen kodat, uimaranta ym. on KAIKKIEN VAPAASTI 
KÄYTETTÄVISSÄ. Mikäpä mukavampaa kuin kesäilta-
na ajella vaikka pyörällä paistamaan makkaraa siistiin 
kotaan järven rantaan! 

Ravintola palvelee ympäri vuoden tilausravintolana 
ja kesäisin joka päivä. Pirtiltä on ostettavissa myös 
alueen kalaluvat ja nestekaasua.  Vuokramökkejä 
Pirtin alueella on 12 ja Saukkovaarassa 4, Caravan 
sähköpaikkoja on 40 ja telttapaikkoja 20. Pirtillä on 
ympärivuotinen ja -vuorokautinen päivystys: Vaikka 
ovet ovat kiinni, puhelimella tavoittaa numerosta 045 
610 8651 ja www.ristijarvenpirtti.fi.

OLET LÄMPIMÄSTI 
TERVETULLUT YKSIN, 

KAKSIN TAI PORUKALLA!

Siinä se nyt on! Ristijärviseuran suurhankinta! 
SELVHVIEKEPPI. Nyt saapi jokkainen seuran 
jäsen sitä lainata kohtuullista korvausta vastaan. 
Saat kunnon kuvia itestäsi ja soppii kaveritihi kuv-
vaan. Kyssyy voipi Olavilta ja YP:stä sitten hakkee.
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lasTen ja nUorTen kesä 2019 risTijärvellä
Päiväleiri 
kenelle: alakouluikäisille Missä: koululla 
Milloin: 3.-7.6.2019 kello 10–15 maanantaista perjantaihin Hinta: 5€/ päivä

Leirillä askarrellaan, liikutaan, pelataan pelejä, tehdään yhdessä ruokaa ja uskaliaimmat 
voivat käydä uimassa Pappilanrannassa.

ilmoittautuminen ja lisätietoja: 27.5 mennessä annikki Hyttiselle p. 044 352 7925 
tai  ristijarvi@4h.fi Päiväleirin järjestävät Ristijärven 4h-yhdistys ja Ristijärven kunnan 
vapaa-aikatoimi.

Vesipedon uimakoulu
kenelle: 8-12 -vuotiaille Missä: Monitoimikeskus Virtaalassa, Koulutie 4
Milloin: ti 11.6, ke 12.6, ti 18.6 ja ke 19.6 klo 11–12
Hinta: 3€/kerta tai 5€/2kertaa

Vesipedon uimakoulussa opetellaan uimaan ja liikkumaan vedessä erilaisten leikkien 
ja pelien avulla. Yhdelle tuokiolle mahtuu max. 10 lasta. 

ilmoittautumiset ja lisätietoja: 7.6 mennessä elisa Pääkköselle  elisa.paakkonen@
ristijarvi.fi tai puh. 044 715 9310. Uimakoulun järjestää kunnan vapaa-aikatoimi

Hiisijärven leiri yhdessä Hyrynsalmen lasten ja 
nuorten kanssa
kenelle: alakouluikäisille Missä: Hiisipirtillä, Hiisijärvellä
Milloin: 25.–27.6.2019 tiistaista torstaihin (2 yötä)
Hinta: 25€

Perinteisellä Hiisijärven leirillä liikutaan, pelataan 
pelejä, uidaan, saunotaan, syödään ja vietetään 
aikaa yhdessä touhuten. Leirille mahtuu 30 lasta, 
joista 15 Ristijärveltä ja 15 Hyrynsalmelta. 

ilmoittautumiset ja lisätietoja: ristijärveläisten 
ilmoittautumiset 7.6 mennessä elisa Pääkkösel-
le  elisa.paakkonen@ristijarvi.fi tai puh. 044 715 
9310. Leirin järjestävät Ristijärven ja Hyrynsal-
men kunnan vapaa-aikatoimet sekä Ristijärven 
4h-yhdistys.

Ristijärven Pyry
Hiihtokoulu tiistaisin touko- ja kesäkuussa. 
Tarkemmat tiedot löydät Ristijärven Pyryn
 WhatsApp-ryhmästä.

Tyttöjen Urheiluleiri
kenelle: 12–14 –vuotiaille tytöille Missä: Koulun pihalla ja lähimaastossa
Milloin: 2.-4.7.2019 tiistaista torstaihin kello 10–14
Hinta: maksuton

Leirillä liikutaan, harjoitellaan erilaisia liikunnallisia taitoja ja uidaan järvessä. Leirille 
kannattaa ottaa mukaan omat eväät mukaan.

ilmoittautuminen ja lisätietoja: 21.6 mennessä elisa Pääkköselle  elisa.paakkonen@
ristijarvi.fi tai puh. 044 715 9310. Urheiluleirin järjestää kunnan vapaa-aikatoimi

Kesäretki Power parkkiin 18.–19.6.2019. 
Retken hinta yli 130cm 125 e, alle 130 cm 115 e. Hintaan sisältyy matka, majoitus 
(Seinäjoen leirintäalue), ranneke, lounas menomatkalla sekä aamupala ja iltapalat. 
Menomatkalla käymme tuurin kyläkaupassa shoppailemassa.

lisätietoja ja ilmoittautumiset annikki Hyttiselle numeroon 044 3527925 tai 
ristijarvi@4h.fi

MLL Ristijärvi
Retkipäivä Tornion Duudson parkkiin ja Haaparannan ostoskeskukseen on lauantaina 
6.7. Retki on MLL ristijärven paikallisyhdistyksen jäsenperheille ilmainen, muille hinta 
on 25€/hlö. Lähtö koululta, lähtöaika selviää myöhemmin. 

ilmoittautumiset ja lisätietoja: marivaisa@gmail.com tai p. 040 8484 215.

Seurakunta
Seurakunta järjestää 10.7 perheretken Kalajoelle. ilmoittautumiset ja lisätietoja: sari 
Mikkonen p. 050 3008751 tai  sari.mikkonen@evl.fi

TAPAHTUMIA
Kepparikisat Vuokatin Superparkissa lauantaina 11.5.2019 klo 10.30–13.00. 3 sarjaa + 
kauneuskisa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen  www.kajaani.4h.fi/tapahtumat

saa HYPPiä! tapahtuma Ristijärvellä 23.5.2019 klo. 17–19 koulun pihalla (sateen sat-
tuessa Virtaalassa). Tapahtuman järjestävää Kainuun liikunta

kalliokosken kierros – pyöräilytapahtuma su 26.5.2019 klo 9-15. 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  pää-
hän ja polkemaan. Tavataan kalliokoskella! Laavulla myynnissä lettuja, makkaraa sekä 
kuumaa ja kylmää juotavaa.  Tervetuloa!  Järjestää: Jokikylän kyläyhdistys ry

LENTOPALLO LIIKUTTAA!

Virtaalan sali raikaa naurusta ja puhkuu hyvää meininkiä kak-
si kertaa viikossa, kun innokkaat monen ikäiset lentopallo-
harrastajat pääsevät valloilleen. Paikkakunnalle aikoinaan 
menestystäkin tuonut laji meinasi välillä kuihtua olemat-

tomiin, mutta nyt muutaman vuoden ajan harrastusringissä on ollut 
25 pelaajaa. Keskiviikkoisin ja sunnuntaisin paikalle rientää naisia ja 
miehiä reilusti kahdeksi joukkueeksi. Innokkaimmat käyvät lisäksi 
perjantaisin pelaamassa Paljakassa ja torstaisin Kontiomäessä. Myös 
Ristijärvellä käy säännöllisesti harrastajia Paltamosta, Hyrynsalmelta 
ja Kajaanista. Kesällä pelit siirretään läheiselle beach volley -kentälle 
säiden niin salliessa.

Tänäkin talvena osa porukasta on osallistunut turnauksiin mm. 
Paljakassa ja Oulussa. Paljakassa pelattiin tammikuussa jo perinteek-
si muodostunut Koukkupolviturnaus arvotuin sekajoukkuein. Valke-
an Kaupungin Turnauksessa Oulussa huhtikuussa RiPyn sekajoukkue 
pelasi harrastesarjassa. Eri sarjoissa urakoi lähes 100 joukkuetta ja niis-
sä 700 pelaajaa. Kainuuta edusti RiPyn lisäksi Puolanka ja Kajaanista 
useampi joukkue.

Lentopallo tuo harrastajilleen niin ruumiin kuin sielunkin kuntoa! 
Joukon yhteisöllisyys kannattelee huonoina päivinä ja onnistumisista 
saadaan yhteistä iloa. Koska mukana on lajia pitkään harrastaneita, 
peli on välillä kovaa, mutta ei kuitenkaan totista. Tärkeintä on mukava 
liikunta, yhdessäolo ja reilu peli!
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Ristijärven keskuskoulun 
viisi 8-9-luokkalaista 
oppilasta sekä kaksi 
opettajaa lähtivät 28.3-

4.4.2019 EUreKorpus reissuun 
Ranskan Dunkerqueen. 

Reissu alkoi aikaisin aamulla 
kun lähdimme Kajaanin lento-
kentältä 5.25 kohti Helsinkiä, jos-
ta jatko lento lähti Brysseliin 7.40. 
Brysseliin päästyttyä suuntasim-
me ensimmäisenä syömään, jon-
ka jälkeen menimme tapaamaan 
espanjalaisia nuoria. Päivä sujui 
lentokentällä hyvin heidän kans-
sa pelejä pelaten ja ensimmäisiä 
tuliaisia ostaen.

Lentokentältä pääsimme läh-
temään kohti Ranskaa vasta noin 
16.30, kun kaikki espanjalaiset, 
suomalaiset, slovakialaiset ja 
romanialaiset olivat laskeutu-
neet lentokentälle. Olimme Dun-
kerquen koululla vasta illalla noin 
kello 21.00, jossa tapasimme 
ensimmäistä kertaa perheemme.

Alkujännityksen jälkeen eng-
lanti alkoi kaikilla sujumaan ja löy-
simme yhteisen sävelen majoitta-
jiemme kanssa. 

Vaihdon teemana oli terveel-
linen elämä, joka näkyi meidän 
tehtävissä. Viikon aikana teimme 
erilaisia esitelmiä, tutustuimme 
kaupunkiin, kävimme teatteris-
sa, tehtiin monenlaisia projek-
teja sekä tärkeimpänä, saatiin 
tutustua uusiin ihmisiin.Vapaa-
ajalla meillä oli perheiden kanssa 

erilaisia aktiviteetteja, kuten 
matkustimme Englannin kanaa-
lin luokse ja kävimme pelaamas-
sa laser-sotaa. Opettajat pääsivät 
osallistumaan karnevaaleihin.  

Söimme koulussa perheen van-
hempien tekemät eväät. Yleensä 
ne sisälsivät esimerkiksi vaaleaa 
leipää, hedelmiä, joitakin pieniä 
suolaisia naposteltavia ja suklaa-
patukoita. Koulun oppilailla on 
siellä yleensä mahdollista syödä 
kouluruokaa, mutta vanhempi-
en on maksettava siitä erikseen. 
Ranskalainen ruokarytmi poikke-
aa melko paljon siitä, mihin me 
olemme tottuneet täällä Suo-
messa. Aamupalalla oli monesti 
leipää, croisantteja, muroja ja eri-
laisia hedelmiä. Seuraavan kerran 
söimme eväät koulussa. Kun pala-
simme koulusta saatoimme syödä 
hieman välipalaa, mutta lämmin 
ruoka oli vasta suunnilleen kah-
deksan aikoihin illalla. 

  Koulussa oli paljon enem-
män oppilaita kuin täällä, jonka 
takia koulukin oli suurempi ja 
oppitunnit olivat heillä yleensä 
aina eri rakennuksissa. Onneksi 
sokkeloisessa koulussa ei tarvin-
nut löytää mihinkään yksin, vaan 
oma majoittaja oli yleensä samas-
sa ryhmässä neuvomassa reitin. 
Koulu oli muuten ihan viihtyisä ja 
esimerkiksi aulaan oli laitettu vih-
reitä kasveja tuomaan raikkautta.

 Viimeisenä iltana meillä oli 
jäähyväisjuhla, jonne perheiden 

vanhemmat olivat tuoneet eri-
laisia syötäviä. Ilta kului haikeissa 
tunnelmissa, sillä viikko oli ollut 
erittäin mukava, emmekä olisi 
välttämättä halunneet lähteä jo 
silloin takaisin kotiin. Palasimme 
viimeisen kerran perheisiin illalla 
suunnilleen kahdeltatoista, eikä 
meillä ollut enää kovin paljon 
aikaa nukkua.

Paluumatka alkoi hieman jän-
nittävin tunnelmin. Perheille oli 
annettu ohjeeksi, että suomalais-
ten on oltava koululla 3.00 mutta 
yöllä selvisi että yksi nuorista on 
perheen luona nukkumassa, vaik-
ka bussin olisi pitänyt juuri lähteä 
kohti Brysselin lentokenttää. 

Lopulta kaikki sujui hyvin, ja 
pääsimme ajallaan lentokentäl-
le. Brysselistä lentomme lähti 
kohti Helsinkiä 7.30. Helsingissä 
kävimme syömässä ja Kajaanin 
lentomme lähti 12.10. 

Pääsimme kaikki kotiin fluns-
saisina ja väsyneenä mutta monia 
kokemuksia rikkaampina, sekä 
olimme saaneet paljon uusia 
kavereita.

Kuvissa suomalaiset: 
nella Pääkkö, iikka laakso, laura 
liljeblad, eetu oikarinen ja elina 
korpela

Kirjoittanut: 
elina korpela ja nella Pääkkö

Maanantaiaamuna 
29.4.2019  läh-
dimme kello 6.30 
Kajaanin rautatie-

asemalta Tikkurilan kautta kohti 
Helsinki-Vantaan lentokenttää. 
Lensimme sieltä 2.5 tunnin len-
non Amsterdamiin. 

Sää Amsterdamissa oli osittain 
aurinkoinen ja kolea koko viikon 
ajan. 

Päästyämme hostellille söim-
me siellä päivällisen ja tutustuim-
me lähiympäristöön.

Tiistaina päivämme alkoi kana-
varisteilyllä, jossa saimme hyvän 
kuvan Amsterdamin katukuvasta. 
Risteilyn jälkeen suuntasimme 
Van Goghin museoon. Näimme 
siellä yhden hyvin tunnetun teok-
sen taidesarjasta ‘’Auringonkuk-
kia’’. Loppupäivä olikin vapaata.

Keskiviikkona menimme tiede-
keskus Nemoon, joka on saman-
kaltainen kuin Suomen Tietomaa 
ja Heureka. Tiedekeskuksessa oli 
paljon katseltavaa ja mielenkiin-
toista nähtävää. Kiertelyn jälkeen 
menimme yhdessä pitsalle, jonka 
jälkeen saimme hieman vapaa-
aikaa. Päivän päätteeksi kävimme 
punaisten lyhtyjen kadulla. Osa 

meni takaisin hostellille ja osa 
meni Believe or not -museoon. 

Torstaina lähdimme aikaisin 
aamulla kohti kotia. 

Kokemuksena Amsterdam oli 
positiivinen yllätys. Kaupunki oli 

siisti ja siellä oli helppo liikkua 
paikasta toiseen. Pyöräilijöitä oli 
paljon, joita täytyikin väistellä 
ja olla varovainen. Rakennukset 
olivat kauniita ja yhtenäisiä, sekä 
paikalliset olivat auttavaisia ja 

heiltä löytyi kielitaitoa. Päällim-
mäisenä ajatuksena Amsterdam 
on mukavan oloinen kaupunki, 
joka muutti kaikenlaiset ennakko-
luulot paremmiksi. Luokkaretki-
kohteena Amsterdam oli mainio, 

koska siellä oli rauhallista ja sieltä 
löytyi tekemistä kaikille.

laura liljeblad ja 
essi Härkönen, 9.lk

Ristijärven 9. luokan oppilaat Amsterdamissa

Ristijärven oppilaat vierailivat 
EUreKorpus reissulla Ranskassa
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ristijärven kulttuurita-
pahtuma ry vuosikokous 
pidettiin 25.4.2019 Pyry-
lässä.

Kokouksessa valittiin 
puheenjohtajaksi seuraa-
valle kaudelle Anu Kemp-
painen sekä hallituksen 
jäseniksi Elsa Jansa, Min-
na-Liisa Laakso, Raija Mulari, Elsa Mustonen, Pertti Raninen ja 
Pirjo Saarinen. Varajäseniksi Maritta Karjalainen, Tarja Härkönen 
ja Olavi Oikarinen.

Toimintakauden visio:
Kulttuuritapahtuma ry:n tarkoituksena on kulttuuritoiminnan 
tukeminen ja edistäminen. Paikallisten järjestöjen kanssa yhteis-
toiminnan kehittäminen lasten, nuorten ja aikuisten parissa Ris-
tijärvellä.

Tulevana toimikautena yhdistys järjestää veisuuvestivaali- tapah-
tuman, jonka taiteellisena johtajana toimii Minna Tuhkala Kajaa-
nista. 3-päiväinen tapahtuma tarjoaa mm. konsertteja Katvelassa, 
Seurakuntakodilla, kirkossa, Pyrylässä ja Virtaalassa. Unohtamatta 
perinteisiä virsi- ja lastenlaulu tuokioita. Veisuuvestivaali hakee 
lisää monipuolisuutta ja kansainvälistä näyttävyyttä.

Yhdistys tekee yhteistyötä Ristijärven kulttuuritoimen kanssa 
Ämmäinviikon järjestelyisä sekä

järjestää lauluiltoja.

Liity sinäkin Ristijärven kulttuuritapahtuma ry:n. Tuet asuinkuntasi 
elinvoimasuutta ja vireyttä, sekä saat etuja mm. pääsylipuissa. 

liittyä voit maksamalla 10€ järjestön tilille: 
oP Fi40 5760 5120 0102 67.

Kirjasto- ja kulttuurikuulumisia 

Kirjastojen e-aineistojen suosio jatkaa kasvuaan 

 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen eKirjasto julkaistiin 8. helmikuuta tänä vuonna. 
Kirjastojen asiakkaat ovat löytäneet e-aineistot erittäin hyvin, laina- ja varausmäärät ovat 
kasvussa. Suosituimpia ovat olleet e-kirjat, e-äänikirjat ja e-lehdet. Suomenkieliset aineis-
tot ovat lainatuimpia, mutta myös englanninkielisten e-aineistojen käyttö lisääntyy.  Kai-
nuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjaston kokoelmaan kuuluvia e-kirjoja ja e-äänikirjoja on 
lainattu alkuvuoden aikana noin 20 000 kertaa. Varauksia niihin on tehty melkein 8 000. E-

lehtipalveluita on käytetty yli 108 000 kertaa. Kirjaston elokuvien- ja musiikinsuoratoisto-
palveluihin on alkuvuoden aikana tullut noin 8 000 katselua ja kuuntelua. 

 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjastossa on yhteensä noin 2500 e-kirjaa ja e-

äänikirjaa, yli 7000 e-lehteä, tuhansia tunteja musiikkia, satoja elokuvia ja paljon aineistoa 
itseopiskeluun ja tutkimukseen. eKirjastosta löytyy luettavaa, katsottavaa ja kuunneltavaa 
kymmenillä eri kielillä. Erilaisia e-aineistoja on niin lapsille ja nuorille kuin kaiken ikäisille 
aikuisillekin. E-aineistojen valikoimaa ja sisältöjen määrää kehitetään jatkuvasti. E-

äänikirjojen ja e-kirjojen jatkuvasti kasvavan suosion myötä aineistot ovat paljon lainassa. 
Kiinnostaviin e-kirjoihin tai e-äänikirjoihin kannattaakin tehdä varaus. 

 Ellibs ja OverDrive e-kirjapalveluiden käyttö on helpointa Ellibs ja Libby -nimisten sovel-
lusten kautta, jotka löytyvät ilmaiseksi mobiililaitteen sovelluskaupasta. Ellibs sisältää pää-
osin suomenkielistä aineistoa ja OverDrive pääosin englanninkielistä. Suurinta osaa e-

palveluista on mahdollista käyttää etänä ja kaikkien palveluiden käyttö on ilmaista. E-

palveluihin kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla.  

 E-aineistopalveluiden linkit löytyvät kirjaston www-sivulta ja osoitteesta https://
outi.finna.fi/Content/ekirjasto. 

E-aineistojen alkuvuoden 2019 lainatuimmat: 

Ellibs 

1.      Thomas Erikson Idiootit ympärilläni: Kuinka ymmärtää muita ja itseään 

2.      Enni Mustonen Taiteilijan vaimo 

3.      Kyung-sook Shin Pidä huolta äidistä 

4.      Satu Vasantola En palaa takaisin koskaan, luulen 

5.      Alexandre Dumas Monte-Criston kreivi 2 

6.      William Shakespeare Romeo ja Julia 

7.      Lucy Maud Montgomery Anna omassa kodissaan 

8.      Reijo Mäki Gekko 

9.      Mauri Kunnas Koirien Kalevala 

10.     Timo Parvela Ella ja jättipotti 

 OverDrive 

1.      J. K. Rowling Harry Potter ja salaisuuksien kammio 

2.      J. K. Rowling Harry Potter and the Philosopher’s Stone 

3.      J. K. Rowling Harry Potter ja viisasten kivi 
4.      Mackenzi Lee The Gentleman's Guide to Vice and Virtue 

5.      J. K. Rowling Harry Potter ja kuoleman varjelukset 

6.      Douglas Adams The Hitchhiker's Guide to the Galaxy 

7.      Stephen Hawking My Brief History 

8.      Michelle Obama Becoming 

9.      Victoria Schwab City of Ghosts 

10.     Holly Black The Cruel Prince 

Viddla 

1.      Hevi reissue 

2.      Woman Walks Ahead 

3.      Raja 

4.      Tulppaanikuume 

5.      Ozzy 

6.      Wind river 

7.      You were never really here 

8.      Tully 

9.      Molly’s Game 

10.     The Guardian angel – Suojelusenkeli 
 

Hyvän kevään toivotuksin 

kirjaston henkilökunta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ristijärven kulttuuritapahtuma ry:n vuosiko-
kous pidettiin 25.4.2019 Pyrylässä. 
 
Kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi seuraaval-
le kaudelle Anu Kemppainen sekä hallituksen jä-
seniksi Elsa Jansa, Minna-Liisa Laakso, Raija Mu-
lari, Elsa Mustonen, Pertti Raninen ja Pirjo Saari-
nen. Varajäseniksi Maritta Karjalainen, Tarja Här-
könen ja Olavi Oikarinen. 
 
Toimintakauden visio: 
Kulttuuritapahtuma ry:n tarkoituksena on kult-
tuuritoiminnan tukeminen ja edistäminen. Paikal-
listen järjestöjen kanssa yhteistoiminnan kehittä-
minen lasten, nuorten ja aikuisten parissa Risti-
järvellä. 
 
Tulevana toimikautena yhdistys järjestää Vei-
suuvestivaali- tapahtuman, jonka taiteellisena 
johtajana toimii Minna Tuhkala Kajaanista. 3-
päiväinen tapahtuma tarjoaa mm. konsertteja 
Katvelassa, Seurakuntakodilla, kirkossa, Pyryläs-
sä ja Virtaalassa. Unohtamatta perinteisiä virsi- ja 
lastenlaulu tuokioita. Veisuuvestivaali hakee lisää 
monipuolisuutta ja kansainvälistä näyttävyyttä. 
Yhdistys tekee yhteistyötä Ristijärven kulttuuritoi-
men kanssa Ämmäinviikon järjestelyisä sekä 
järjestää lauluiltoja. 
 
Liity sinäkin Ristijärven kulttuuritapahtuma ry:n. 
Tuet asuinkuntasi elinvoimaisuutta ja vireyttä. 
 
Liittyä voit maksamalla 10€ järjestön tilille: 
OP FI40 5760 5120 0102 67. 

Vuoden 2018 Lainaajat 
Irma Ronimus sekä 
Annamari ja Ruusa 
Komulainen palkittiin 
aktiivisuudestaan 
kirjastonkäyttäjinä Lai-
nan päivänä 8.2.2019.  
 
Ihan solmussa - Heli 
Kemppaisen makra-
mee-töitä Kyläkaivolla 
14.5. - 27.6. 
Makramee-solmeilu on 
käsityötekniikka, jossa 
solmua käyttämällä 
saadaan aikaan koris-
teellisia nyörejä ja pin-
toja. 
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Näyttely: 

Päiväkodin lasten taidetta kirjastossa 14.5.-27.6. 

Näyttely: 
Päiväkodin lasten taidetta kirjastossa 14.5.-27.6.

Näyttely: 
Päiväkodin lasten taidetta kirjastossa 14.5.-27.6.

Kirjastojen e-aineistojen suosio jatkaa kasvuaan
 

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen eKirjasto julkaistiin 8. helmikuuta tänä vuonna. 
Kirjastojen asiakkaat ovat löytäneet e-aineistot erittäin hyvin, laina- ja varausmäärät ovat 
kasvussa. Suosituimpia ovat olleet e-kirjat, e-äänikirjat ja e-lehdet. Suomenkieliset aineistot 
ovat lainatuimpia, mutta myös englanninkielisten e-aineistojen käyttö lisääntyy.  Kainuun ja 

Pohjois-Pohjanmaan eKirjaston kokoelmaan kuuluvia e-kirjoja ja e-äänikirjoja on lainattu alkuvuoden 
aikana noin 20 000 kertaa. Varauksia niihin on tehty melkein 8 000. E-lehtipalveluita on käytetty yli 108 
000 kertaa. Kirjaston elokuvien- ja musiikinsuoratoistopalveluihin on alkuvuoden aikana tullut noin 8 
000 katselua ja kuuntelua.

 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjastossa on yhteensä noin 2500 e-kirjaa ja e-äänikirjaa, yli 7000 
e-lehteä, tuhansia tunteja musiikkia, satoja elokuvia ja paljon aineistoa itseopiskeluun ja tutkimukseen. 
eKirjastosta löytyy luettavaa, katsottavaa ja kuunneltavaa kymmenillä eri kielillä. Erilaisia e-aineistoja 
on niin lapsille ja nuorille kuin kaiken ikäisille aikuisillekin. E-aineistojen valikoimaa ja sisältöjen määrää 
kehitetään jatkuvasti. E-äänikirjojen ja e-kirjojen jatkuvasti kasvavan suosion myötä aineistot ovat paljon 
lainassa. Kiinnostaviin e-kirjoihin tai e-äänikirjoihin kannattaakin tehdä varaus.

 Ellibs ja OverDrive e-kirjapalveluiden käyttö on helpointa Ellibs ja Libby -nimisten sovellusten kaut-
ta, jotka löytyvät ilmaiseksi mobiililaitteen sovelluskaupasta. Ellibs sisältää pääosin suomenkielistä 
aineistoa ja OverDrive pääosin englanninkielistä. Suurinta osaa e-palveluista on mahdollista käyttää 
etänä ja kaikkien palveluiden käyttö on ilmaista. E-palveluihin kirjaudutaan kirjastokortin numerolla 
ja PIN-koodilla. 

 
E-aineistopalveluiden linkit löytyvät kirjaston www-sivulta ja osoitteesta https://outi.finna.fi/Content/
ekirjasto.

E-aineistojen alkuvuoden 2019 lainatuimmat:
ellibs
1.      Thomas Erikson Idiootit ympärilläni: Kuinka ymmärtää muita ja itseään
2.      Enni Mustonen Taiteilijan vaimo
3.      Kyung-sook Shin Pidä huolta äidistä
4.      Satu Vasantola En palaa takaisin koskaan, luulen
5.      Alexandre Dumas Monte-Criston kreivi 2
6.      William Shakespeare Romeo ja Julia
7.      Lucy Maud Montgomery Anna omassa kodissaan
8.      Reijo Mäki Gekko
9.      Mauri Kunnas Koirien Kalevala
10.     Timo Parvela Ella ja jättipotti
 
overDrive
1.      J. K. Rowling Harry Potter ja salaisuuksien kammio
2.      J. K. Rowling Harry Potter and the Philosopher’s Stone
3.      J. K. Rowling Harry Potter ja viisasten kivi
4.      Mackenzi Lee The Gentleman’s Guide to Vice and Virtue
5.      J. K. Rowling Harry Potter ja kuoleman varjelukset
6.      Douglas Adams The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
7.      Stephen Hawking My Brief History
8.      Michelle Obama Becoming
9.      Victoria Schwab City of Ghosts
10.     Holly Black The Cruel Prince
 
viDDla
1.      Hevi reissu
2.      Woman Walks Ahead
3.      Raja
4.      Tulppaanikuume
5.      Ozzy
6.      Wind river
7.      You were never really here
8.      Tully
9.      Molly’s Game
10.     The Guardian angel – Suojelusenkeli

Kirjasto ja kulttuurikuulumisia:

Ihan solmussa - Heli Kemppai-
sen makramee-töitä Kyläkaivol-
la 14.5. - 27.6.

Makramee-solmeilu on käsityö-
tekniikka, jossa solmua käyttä-
mällä saadaan aikaan koris-
teellisia nyörejä ja pintoja.

Vuoden 2018 Lainaajat Irma Ronimus sekä Annamari ja Ruusa 
Komulainen palkittiin aktiivisuudestaan kirjastonkäyttäjinä Lainan 
päivänä 8.2.2019.
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Ristijärven 4H-yhdistys on aloittanut huhti-
kuun alusta hankkeen, jonka tarkoituksena 
on etsiä pitkäaikaistyöttömille mahdolli-
suuksia edetä kohti koulutusta ja työelä-

mää. Hankkeen kautta etsitään työkokeilupaikkoja 
ja palkkatukityömahdollisuuksia paikallisista yhdis-
tyksistä ja järjestöistä eli niin sanotuilta välityömark-
kinoilta. Tarkoituksena on auttaa työntekijän ja työn 
tarjoajan kohtaamista. Hankkeen toiminta-alueena 
on miltei koko Kainuu Kajaani pois lukien. Sotkamos-
sa ja Kuhmossa hankkeeseen voivat osallistua vain 
nuoret eli 18-29 -vuotiaat pitkäaikaistyöttömät. 
VÄKKEÄ-hanketta rahoittaa Kainuun TE toimisto.

”Hankkeen toiminnassa etsitään ratkaisuja työlli-
syyden esteiden poistamiseksi ja ohjataan oikeiden 
palvelujen piiriin”, kertoo projektipäällikkönä toi-
miva Annikki Hyttinen hankkeen käytännön tavoit-
teista. Hänellä on Ristijärven 4H-yhdistyksen kautta 
usean vuoden kokemus työkokeiluista ja palkkatyöl-
listämisestä. Hankkeessa mukana olevat työhönval-
mentajat Eija Kemppainen ja Helena Leinonen ovat 
toimineet aiemmin työllisyyden hoidon parissa eri 
hankkeissa. Yksilöohjaajana toimii sosiaalityön opis-
kelija Hanna-Leena Keränen.

”Toiminnan kautta on mahdollisuus myös osal-
listua erilaisiin korttikoulutuksiin, kuten vaikkapa 
työturvakortti, hygieniapassi ja tulityökortti. Niiden 
avulla voidaan päivittää tämän päivän osaamista,” 
muistuttaa Helena Leinonen, joka toimii Paltamo-
Puolanka -alueen työhönvalmentajana.

”Ottakaa vaan rohkeasti yhteyttä ja tulkaa 
mukaan toimintaan”, kehottaa Eija Kemppainen, 
joka toimii työhönvalmentajana Ristijärven, Hyryn-
salmen ja Suomussalmen alueella. 

VÄKKEÄ-hankkeen 
yhteystiedot:
Ristijärven 4H- yhdistys
annikki Hyttinen p. 044 3527 925 
annikki.hyttinen@4h.fi
eija kemppainen p. 044 7799 483 
eija.kemppainen@4h.fi
Helena leinonen p. 044 7511 518 
 helena.leinonen@4h.fi
Hanna-leena keränen p.044 7416 161
hanna-leena.keranen@4h.fi

Väkkeä- hankkeella kohti työelämää

Laulellen kohti kesää!
Lauletaan yhdessä keväisiä ja 

muitakin lauluja tiistaina
21.5. klo 18:00 Kyläkaivolla.

Lämpimästi 
tervetuloa!

Ristijärven kuttuuritapahtuma ry

Ristijärven keskuskoulun lapset ja nuoret juoksivat tänään tunnin lahjoittaakseen rahaa syöpälasten 
hoitoon ja taudin tutkimiseen. Rynkeby - juoksun mahdollistivat lahjoituksillaan Tmi Ristijärven 
Autoasennus, Monimarket K- Leinonen, parturi- kampaamo Raija Väisänen, Ristijärven Apteekki 

ja S-market Ristijärvi sekä Keskuskoulu. SUURKIITOS lahjoittajille ja reippaille liikkujille.

Kulttuurin täyttämää viikkoa on vietetty Keskuskoululla. Runonlauluperinnettä ja vuorolaulua, Cajanus-
oopperaan tutustumista sekä erilaisia seikkailuja Kultturan matkalaukkujen kera.

Pyhännänkylän kyläyhdistys 
toteutti viime vuonna Elä-
vä Kainuu Leaderin Move 

It hankkeen, Rakensimme kyläta-
lon pihapiiriin lasten leikkipaikan, 
nuotiopaikan ja lentopalloken-
tän. Lisäksi hankimme pesäpallo-
välineitä, joita käytämme kirkon-
kylän urheilukentällä pelattavissa 
koko kansan pesäpallo harjoituk-
sissa. pelit alkanevat taas kesä-
kuun alkupuolella. Paikat ovat 
kaikkien käytettävissä. Lentopal-
lo on varastettu, joten kannattaa 
olla oma pallo mukana, kun tulet 
pelaamaan. Kylätalon olemmme 
remontoineet kuntoon Kotiseu-
tuliiton avustuksella. Talo on mai-
nio kokoontumispaikka varsinkin 
kesäisin. 

Pyhännänkylän kyläyhdistys ry
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kukkakauppa silmun 
noutopisteet

ristijärvellä: Cafe 5-Stop
Hyrynsalmella:

 Kainuun Lemmikkiruoka 
ja –tarvike

Toimitukset ti – la

kuljetusmaksu 
noutopisteeseen: 5 eur. 

kotiin tuonti sopimuksen 
mukaan.

040 5467997

Saukontie 10 
88400 Ristijärvi 
044 284 7180

ristijarvenautoasenus@
gmail.com

Huollot, korjaukset!

ristaos ilmestyy 4 kertaa vuodessa: viikolla 8, 19, 30 ja 48. 

aineistoa voi lähettää sähköpostilla: ristijarviseura@gmail.com. 

aineistot 3/2019 lehteen hyvissä ajoin 14.7. mennessä.

ilmoitushinnat: 
50x50mm 40,00€ 
100x50mm 80,00€ 
100x75mm 120,00€ 
100x100mm 160,00€ palsta-mm 0,80€

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. 050 414 2123 Minna Pyykkönen, siht. 040 728 1297

julkaisija: Ristijärviseura ry
Toimituskunta: 
Minna-Liisa Laakso, Olavi 
Oikarinen, Pertti Raninen, 
Minna Pyykkönen
Painos: 
numerot 1 ja 4, 1000 kpl 
numerot 2 ja 3, 1300 kpl
Paino ja taitto: Paltamon 
Kirjapaino Ky 2019

risTaos-leHTi, 
ristijärveläisen kotiseutu-
hengen äänenkannattaja

RISTIJÄRVEN APTEEKKI 
SAUKONTIE 39 
88400 RISTIJÄRVI 

Avoinna: ma‐pe 9‐17 
Puh. 08‐681 139 

Rauhallista Joulua! 

RISTIJÄRVEN APTEEKKI 
SAUKONTIE 39 
88400 RISTIJÄRVI 

Avoinna: ma‐pe 9‐17 
Puh. 08‐681 139 

Rauhallista Joulua! 

DESIGN EEWA
Yksilölliset korut

 juhlaan ja arkeen.
Kainuulaista käsityötä.

Eeva Kemppainen
 p. 040 542 5364

designeewa@gmail.com

Käö KaHtomaSSa 
-muSeotapaHtuma

koululauluilta 
katvelassa

tiistaina 
25.6.2019 klo 18.00

Tervetuloa laulamaan van-
hoja koululauluja harmo-
nin ja pianon säestyksellä 
50-luvun koululuokkaan!

Myytävänä 
kahvia ja pullaa.

Ristijärvi-seura

KATVELA Kirkkotie 5, 
Ristijärvi

suojeluskunta- ja lottanäyt-
tely

50-luvun koululuokka

katvelan kesätaidenäyttely
Seppo Kemppainen:
Retki meren rantaan

Avoinna 25.6.-4.8.2019

tiistai – perjantai  11-17
lauantai   10-16
sunnuntai   12-16
(maanantaisin suljettu)

liput: 3€
pe 2.8. ja la 3.8. 10-18, 
su 4.8. 11- 18

Esittelyvaraukset ja tiedus-
telut: Ristijärvi-seura/Minna 
Pyykkönen 040-728 1297

AUTO- ja KONE-
HUOLTOPISTE

Ristijärvi
Asemankuja 8
050-5880873

PARTURI-
KAMPAAMO

Raija Väisänen
Aholantie 20

AVOINNA 
AJANVARAUKSELLA !

Puh. 08 681158, 044 3069325
olen loMalla
30.5. – 9.6 -19

70 
 
  
 
 

WWW.MRL-PYYKKONEN.COM

Kaikkien 
kuntalaisten kirkkopyhä 26.5.

Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Olette kaikki tervetulleita!


