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Katse kohti kesää!

enellekään ei varmaankaan ole jäänyt epäselväksi nykyisen poikkeustilan aiheuttaja. Kaikista tuuteista tätä toitotetaan niin, ettei juuri viitsi radiota aukaista TV-uutisten katsomisesta puhumattakaan.
Onhan tämä aiheuttanut rutkasti muutoksia ja rajoituksia elämäämme.
Uutisoinnissa on toki paljon hyvää mutta kaikki informaatio ei mielestäni ole oikeaa ja asiallista.
Järjen käyttö on sallittua ja annettuja ohjeita noudatettava. Kaikenlainen ylimielisyys ja väheksyvä
suhtautuminen annettuihin ohjeisiin ja rajoituksiin on typerää ja voi olla hyvinkin vahingollista. Nuorison on varmasti vaikea sopeutua nykyiseen tilanteeseen kun ei voi tapailla kavereita.
Kaikissa asioissa on kuitenkin vähintäänkin kaksi puolta.
Kesä keikkuen tulevi ja meille metsäläisillehän se on kuin paratiisin ovet aukeaisivat. Pääsemme
mökille (toivottavasti Kainuun sisällä) rapsuttamaan nurmikoita,
suunnittelemaan kesäkukkapenkkejä ja siivoilemaan hämähäkinseitit seinistä.
Johonkin tontin nurkkaan kannattaa tehdä pieni ryytimaa, josta saa yrtit, potut,
sipulit ja porkkanat.
Jos käy niin, etteivät ahkerat thaimaalaiset pääsekään marjanpoimintaan, niin nyt on aika syödä
pakastimet tyhjiksi, siivota kellarit ja aitat valmiiksi marja-aikaa odottelemaan. Ja sitten me kaikki
ryntäämme metsään poimimaan hillat, mustikat ja puolukat. Ensi talvena kainuulaisten terveys on
tapissa terveellisen ruuan ansioista.
Nyt on hyvä aika ottaa esille KORONAPELI ja nauttia yhdessäolosta perheen kanssa. On aikaa uppoutua kirjojen ihmeelliseen maailmaan. Olen kuullut, että sellaisetkin jotka eivät koskaan ole lukeneet
mitään vapaaehtoisesti, ovat jääneet koukkuun e-kirjoihin. Hyvä näin! Joku tykkää lukea perinteisesti
ja toinen kuunnella. Tehdään käsitöitä, askarrellaan, ideoidaan kaikkea uusia juttuja ja ennen kaikkea
ollaan positiivisella mielellä.
Lauri Tähkän laulaman kappaleen sanoin

”Mä en pelkää tän elämän eessä
vaikka sormista se katoaa.
Niin kuin hiekka se tuulessa lentää.
Ei se haittaa mä en pelkää”
Ei anneta pelolle valtaa mutta suhtaudutaan vakavasti.
Toivottavasti tämä kaikki saa ihmiset huomaamaan,
ettei kannata valittaa joka asiasta.
Kesää ja kärpäsiä odotellen
Ellu

M

oni meistä lienee
miettinyt, auttaako
korona-aika näkemään elämää uusin silmin.
- Ainakin itsestään selvänä
pidetty normaalin arjen rikkaus monine mahdollisuuksineen
kajastelee nyt kovin tavoittelemisen arvoisena.
Viime vuosi, se normaaliajassa eletty, oli kirjastossamme monia aikaisempia vuosia
vilkkaampi. Kävijälaskuriin
kirjautui 12 025 käyntiä. Omatoimikirjautumisia oli
1 131. Kävijämäärä kasvoi
edellisvuodesta 1 500:lla
osittain omatoimikäyntien
myötävaikutuksesta. Käyntejä/
asukas oli Ristijärvellä 9,4,
Kainuun ja Suomen yleisissä
kirjastoissa 9,8. Lainamäärän lisäys meillä oli n. 700
lainaa, jolloin lainoja/asukas
kertyi 14,4. Kainuun ja koko
Suomen kirjastojen vastaava
lainamäärä 15,7 ei ole kovin
kaukana omastamme. Sekä
lasten kaunokirjallisuuden että
aikuisten tietokirjallisuuden
lainaus kasvoi meillä n. 10 %.
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Kotiseutumatkailukesä
– tutustu Ristijärveen!

N

äinä aikoina, kun matkailumahdollisuudet ovat
sangen rajattuja, on nyt
loistava mahdollisuus tutustua
tulevana kesänä oman kotikuntamme nähtävyyksiin. Ristijärvi-seura kannustaa lähtemään
liikkeelle pienille päiväretkille
autoillen – ja reippaimmat jopa
pyöräillen!
Laitamme kuuteen kohteeseen
laminoidun opastaulun, jossa
kerrotaan lyhyesti paikan historiasta. Taulussa on myöskin
kysymys, mihin löytyy vastaus
tekstistä.
Mikäli saat kerättyä viisi vastausta, laita ne tulemaan sähköpostiin ristijarviseura@gmail.
com tai WhatsAppina (kuva
vastauksista tai viesti) tai tekstiviestinä Minna Pyykköselle p.
040 7281297 tai postikortilla
os. Ristijärvi-seura, Kynnääntie
1, 88400 Ristijärvi. Liitä viesteihin myös lähettäjän nimi (sähköpostiin ja postikorttiin myös
puhelinnumero). Arvomme
osallistuneiden kesken syksyllä pieniä palkintoja (vastausten palautus viimeistään
3.8.2020).

Opastaulut ovat paikoillaan
15.6. - 31.7.2020

Tarkemmat tiedot/kartta paikoista löytyy Facebookista Ristijärvi-seuran sivulta sekä kunnan kotisivulta 15.6. lähtien.
Kohteisiin ei ole pääteiltä tarkkaa opastusta, joten kohteen
löytäminen vaatii hieman kartanlukutaitoa. Neljään kohteeseen on alle puolen kilometrin
kävelymatka (Hiisi, Savi, Louhi
ja Terva)
Kohteet ovat:
Hiisi: Hiisijärven hiekat, pukukopin ulkoseinä
Savi: Savijoen mylly, Pyhännänkylä
Pirtti: Ristijärven Pirtti, opastaulu
Louhi: Louhen kota, Uva
Humalajoki
Kallio: Kalliokosken laavu/silta,
Jokikylä
Terva: Tervahauta, Laahtaskoski
Kohteissa on nuotiopaikka,
joten retkeen voi yhdistää ulkona ruokailun, ellei ole metsä-/
ruohikkopalovaroitus päällä, ja
nuotio tulee sammuttaa huolellisesti!

Mukavaa
retkeilymatkailua!
Ristijärvi-seura

Kirjastosta ja kulttuurista
Lämpimät kiitokset aktiivisesta
kirjastonkäytöstä lapsille ja
aikuisille.
Eskarilaisten kanssa alkuvuonna tutustuttiin monia
aiheita käsitteleviin pikkutarinaisiin Kirjatiikeri-sarjan
kirjoihin, joissa on lukemista
helpottavat tavuviivat. Lisäksi jutusteltiin mm. talvisista
aiheista, luettiin runoja ja
tutustuttiin urheilukirjojen
avulla ajankohtaisiin lajeihin.
Kevätlukukauden alussa
5.-6.-luokkalaisten lukupiirit
aloitettiin kirjavinkkaustuokiolla. Vinkatuista kirjoista
oppilaat valitsivat mieleisensä,
jolloin syntyi pieniä ja vähän
isompia lukupiirejä. Näihin
piireihin oppilaat kokoontuvat
viikoittain eri puolille kirjastoa lukemaan ääneen. Kuten
tiedämme, lukemaan oppii
vain lukemalla. Välillä luettua
referoitiin kirjoittamalla.
Yläkoululaisten kirjastokäyntien aikaan heille vinkattiin nuortenkirjoja ja suomalaisia klassikkoja. Tästä minä
tykkäsin -lukupiirin kokoontu-

miset jatkuivat jälleen tammikuussa. Piiriläiset ovat ehtiviä
lukijoita. Vinkkejä sekä kaunokirjallisuudesta että tietokirjoista saadaan joka istunnon
aikana runsaasti.
AVIn rahoittama kirjaston ja
varhaiskasvatuksen Tarinankertojat-hanke helmi-maaliskuussa liittyi lukemisen edistämiseen ja erityisesti pienten
lasten kielellisen kehityksen
tukemiseen ja lukutaidon
herättelyyn. Tuohon liittyvään
retelling-menetelmään sanataideopettaja Teija Mursula
tutustutti käynneillään lapset,
päiväkodin henkilökunnan ja
kirjastolaiset.
Eineliisa Heikkisen Näe puu
metsältä – pieniä puu-installaatioita ja Jouko Heikkisen
maalaukset Kyläkaivolla ja
kirjastossa olivat esillä tammihelmikuussa.
Kulttuuritoimen, Kirkonkylän
kyläyhdistyksen ja Eläkeliiton
Ristijärven piirin järjestämä
teatteriretki Kajaaniin toteutui
11.1., jolloin näimme Lailamusiikkikuvaelman.

Vuosi sitten helmikuussa
suuren suosion saavuttanut
Pehmojen Yö oli tarkoitus
järjestää samalla viikolla kun
saimme valtioneuvoston velvoitteen sulkea kirjastot monien muiden julkisten laitosten
kanssa koronavirustilanteen
vuoksi. Kansalaisopiston odotettua kevätnäyttelyä emme
myöskään voineet toteuttaa
suunniteltuna aikana huhtitoukokuussa.
Normaalioloja vastaavan ja
tulevaisuuteen suuntautuvan
toiminnan ylläpitäminen
on myös kirjastossa sulkuaikana ajankohtaista. Tänä aikana
eKirjaston ja verkkoaineistojen
käyttö on vilkastunut entisestään. Kainuun- ja PohjoisPohjanmaan kirjastot ovat
panostamassa e-aineistojen
hankintaan nyt normaalia
voimallisemmin. Kirjastolaisilla on myös tilaisuus tuottaa
vinkkejä ja aineistoa verkkoon,
esim. satutuokioina ja lukupiireinä.
Muuta ajankohtaista tekemistä on syksyllä ilmestyvien

kirjojen ennakkotilaaminen.
Viikoittain kirjastoon tulee
aikaisemmin tilattua aineistoa,
jonka lainauskuntoon saattaminen on tarkoituksenmukaista kirjaston jälleen avaamista
silmälläpitäen. Myös vanhentuneen aineiston poistaminen
varastosta on sekä tärkeää
että aikaa vievää…
Valoisaa toiveikkuutta ja
terveyttä teille kaikille.
Tapaamme kirjastossa ennemmin tai myöhemmin!

Näyttelyn esittely 10.7. klo 13.00,
mikäli voimme avata Kyläkaivon.
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M

inä oon syntyny lokakuussa, elikkä minä
alotin koulun käönnin kuusivuotiaana. Sillon kirjotettiin vuosiluku 1957. Meiltä
kottoa, Saokkovoaran rinteestä
oli matkoa vanahalle koululle osapuilleen 2,5 kilometrie.
Pitempiehi koulumatkoja oli,
Pyhännänkylältä päen ja Valajanvoaralta oli koululaesilla
jopa viijen kilometrin matkoja,
mennen tullen. Koulukyyvistä
ei ollu tietoakaan, omin neuvon
piti mennä ja tulla. Menomatka
alamäkkeen kirkolle oli, varsinnii talavella joutusoa potkurilla
tae suksilla. Sukset soatettiin
jätteä Siltasuolla tienpenkkaan
outtamaan ja siinä ne sitten oli
kun tultiin kottiinpäen. Koulusta
palatessa voaranrinteen nousu
suoraan sannoen pakkasi joskus
tympäsemmään, varsinnii loppupuolella lukuvuotta. Kellosta
ei ymmärretty höykösen pölläöstä, Äeti laetto kotoa meijät
matkaan sillälaella, että kerettiin kouluun. Ensimmäenen
luokka oli ”vanahalla koululla”.
Oman muistikuvan mukkaan
Katvelassa, van kun kahtoon
tuota kuvvoa nii nuo akkunat ei
oekeen sovi sinne van paremminnii Uutelaan. Tae sitten tuo
kuva on toeselta luokalta. Opettajana oli Kirsti Manninen, joka
opetti meitä ensimmäesellä ja
toesella luokalla. Opettajalla oli
asunto Katvelassa, talon moantien puoleisessa peässä.
Tuosta kuvasta kun kahtoo
niin sillonnii on ollu isoja luokkakokoja. Van sillonhan olikin
koulutusvuorossa ns. suuret
ikäluokat. Ite minä oon tuossa
kuvassa oekealla tuon pellavatukkasen tytön vieressä. Sillon
oli istumajärjestys niin että
poeka ja tyttö istu vierekkäen.
Ja piti istuo hilijoa, opettaja
piti ja sae pitteä kuria ja sae
rankasta jos siihen oli aehetta. Tämmösessä joukossahan
sitä aehetta joskus tuppasi
olemaan, joskus vähän liiannii
kanssa. Näöttääpä olleen sillonnii lämpimie syksyjä. Minulla, niin kuin monella muullahi

Koululaesena 60-luvun Ristijärvellä

poijalla näkkyy olevan lyhyvet
housut. Tätä kuvvoa kun ei
kuitenkaan oo otettu ihan
syyskuun alussa. Siinä sitä koulunkäöntie aloteltiin, toesten
joukossa. Ensimmäesen luokan
totistusta kun kahtelen, mitä
aeneita sillon on ollu. Äetinkieli lukeminen ja kirjalliset
harjoitukset tunnilla opeteltiin aakkosie ja muita aineita
oli numeroelle opettelu, laolutunti oli kyllä semmonen josta
en oekein tykänny. Käentaetoja
harjoteltiin askartelu- ja käsityötunnilla, tämä oli minulle
mieluinen aene. Piirrustus oli
kanssa aene josta minä tykkäsin. Liikuntoa opeteltiin voemistelu, leikki ja urheilutunnilla. Se oli kae paljouvessaan
jalakapallon potkimista ja juoksuo ja muita höpöstelyitä. Talavella oli mäenlaskuo koulun
pihassa olleessa mäessä ja en
muista olisiko ollu jo hiihtoa.
Ympäristöoppie ja askarteluo
näkkyy kansa olleen.
Sillon oli kouluo lauantaenahi, se oli kuitennii vähän
lyhkäsempi päevä ja päevän
viimenen tunti oli ”yhteinen
tunti”, jollon oppilaat sae ite
esitteä ohjelmoa. Kuka esitti laoluo, toenen kävi vitsin
murjasemassa ja mitä millonni

keksittiin. En muista että ite olisin ollu niin rohkea että olisin
käöny mittään esittämässä.
Paremminnii olin siellä kuuntelupuolella. Koulun puolesta
ei ollu sillon vielä mitään kouluruokaeluo vaan jokkaesen piti
tuuva evväät kottoa. Se eväs
oli voeleivät ja maetopullo jotka sitten jossaen välissä syötiin
luokassa. En muista tarkkaan
millon ruvettiin soamaan koulusta ruoka. Aenakin ensimmäesellä luokalla oli omat evväät.
Voe olla että sitten toesella
luokalla tae viimmeistään kolomannella luokalla soatiin koulusta ruokavero, käveltiin sitten
jonossa keskuskoululle, asuntolan alakertaan ruokaelemmaan. Siellä oli sitten ruokoa
jakamassa yläkoulun tytöt. Jos
halusi lisseä, piti nostaa lautanen ylös jollonka joku tyttöistä
kävi sen täöttämässä.
Välitunnilla sitten touhuttiin
mitä millonnii, sulan moan
aekana hippasta, pallon potkimista ja siihen Katvelan pihalle
oli kunta laettanu semmosen
karusellin jossa köyvestä roekkuen otettiin jalolla vaohtie.
Talavella oltiin lumisotasilla ja
jos oli nuoska keli niin soatettiimpa tehä vaekka lumiukko. Semmosen muistan että

Uutelan pihhaan teki ylemmän
luokan poijat kaksikerroksisen
lumilinnan.
Koulun pihasta lähti myös talavisin, olisikohan ollu puolenkilometrin latu jonka kerkesi kierteä sen viijentoesta minnuutin
aekana minkä välitunti kesti.
Ennen joululommoa pijettiin
luokan kesken pikkujoulu.
Arvottiin kuka kellekkii laettaa
paketin. Arvonnan jäläkeen sitten välitunnilla vaeheltiin niitä
lappuja että soatiin mieluinen
oppilas jollekka laettaa sitten
paketin. Joulukorttie sae jokkaenen laettoa niin monta kun
halusi ja kellekkä vaan. Viimmesenä ennen joululommoa
käötiin sitten jou-lukirkossa.
Koulumatkat kulettiin millon
yksinään ja toesinaan sitten
porukassa. Siltä suunnalta oli
paljo oppilaeta eri luokilla. Joskus soatto olla isokin se sakki
joka nousi voarantörmeä ylöspäen. Sillon se kotimatka kesti
vähän pitempään. Oli kaekenlaesta toemittamista, mitä nyt
keksittiin. Jos nähtiin että juna
oli tulossa Siltasuolle, nii äkkie
juostiin ylikäötävälle höyryveturin höyryyn. Toesinaan
sit-ten laetettiin lantti junakiskoelle ja katottiin mitenkä littanaksi se meni, kun juna ajo

yli. Loppusyksystä oli puolukat
makkeitä voaranrinteessä, niitäki piti käyvä maestelemassa.
Talavella soatettiin jeähä Multipurolle mäenlaskuun. Loppujen lopuksi kuitennii peästiin
kottiin, jossa alako sitten läksyjen teko.
Tällälaella se koulunkäönti alako aekanaan. Kansakouluo oli
kuusi luokkaa ja sen jäläkeen
pyrittiin oppikouluun tae mentiin sitten kansalaeskouluun
joka oli kaksivuotinen Siellä
sitten opeteltiin vähän käötännönlähheisempie aeneita.
Itekki kävin tavan vuoksi pyrkimässä oppikouluun van en
peässy ja menin sitten kansalaeskouluun.
Opettajie tuon kaheksan vuojen aekana kerkesi olla monenlaesie. Oli semmosie joella oli
aoktoriteetti synnynnäestä, jos
oli jottaen hämminkie luokassanna opettajan ei tarvinnu
kun vähän vilikasta siihen suuntaa ja rykästä, nii järjestys palasi. Ja sitten oli semmosie jotka
ei soanu minkäänlaesta kurie,
varsinnii kansalaeskoulussa
joutu yksikin opettaja jopa
paenisille kurittoman oppilaan
kansa. Tämmösen jäläkeenhän
tämmöstä opettajjoa ei totellu
kukkaan.
Näen jäläkeen päen ajatellen
olisi voenu panneotuo koulunkäöntiin vähän totisemmin.
Sillon se tuntu semmoselta
välttämättömältä pahalta. Ajateltiin että kyllä se savottatilin
kuittoamisseen riittää vähempiki oppi.
Ei voe kun kovasti kiitteä niitä
kaekkie opettajjie jotka tuon
koulutaepaleen aekana meitä
opetti, kaekki se oppi, mitä sillon soatiin on ollu tarpeellista
ja tähellistä.
Pentti Partanen

Ristijärven kunta tiedottaa

P

ertti Möttönen sai omatekemällä tasapainolla 19.4.2020 pilkkimällä 12,06 kg painoisen hauen Iijärvestä. Hauen mitat 121cm
pituus ja 55cm ympärysmitta. Melkoinen vonkale!

T

IEAVUSTUKSET (taloteiden
asumisavustukset ja tiekuntien avustukset) ovat haettavina 31.5.2020 saakka.
Tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. Avustusten
myöntämisperusteet ovat
säilyneet ennallaan.
Hakulomakkeita on saatavilla
www.ristijarvi.fi Lomakkeetosiosta.

Tiekuntien osalta pyydetään
huomioimaan, että mahdolliset muutokset tiekunnan
tiedoissa on ilmoitettu Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriiin https://maanmittauslaitos.fi/kiinteistot sekä tie- ja
katuverkon tietojärjestelmään
Digiroadiin
https://vayla.fi/digiroad

Lisätietoja antaa tekn.pääll.
Ahti Mikkonen
puh. 044 715 9744
YKSINYRITTÄJIEN KORONAAVUSTUSTA voi hakea kunnasta, jossa yritys kirjoilla.
Avustusta myönnetään 16.3.31.8.2020 välillä yritystoiminnan kiinteisiin ja muuttuviin
kustannuksiin taloudellisen
toiminnan vakauttamiseksi.
Avustusta voi hakea päätoiminen yksinyrittäjä, jonka
liiketoiminta on häiriintynyt
koronaepidemian takia ja liikevaihto on vähentynyt vähintään 30 %. Tuki on 2000 euroa
ja se on kertaluonteinen.
Hakemukset liitteineen tulee
toimittaa Ristijärven kuntaan
viimeistään 31.8.2020. Hakemukset käsitellään pikimmiten

ja saatetaan maksatukseen
välittömästi.
Tarkemmat tiedot ja hakulomakkeet: ristijarvi.fi/ajankohtaista tai kehittämispäällikkö
Oiva Jansson
puh. 044 7159 311 tai
oiva.jansson@ristijarvi.fi
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HENKISTÄ HÖLKKÄÄ

K

irjoitan tätä pääsiäisenä.
Ristaoksen ilmestymiseen
on vielä useampi viikko
aikaa. Tämä huomautus tähän
alkuun niin kuin varaukseksi.
Tilanteet elävät ja muutostahti on
maailmassa normaalioloissakin
nopea. Näissä poikkeusoloissa
sitä vasta mennään kovaa haipakkaa. Tilanteet ja tunteet vaihtuvat kuin vuoristoradan huimassa
vauhdissa ylös alas.
Joka paikasta tulviva informaatio kertoo koronaepidemian
leviämisestä, rajoitustoimista, menehtyneistä… Surua ja
epätoivoa monella rintamalla
kokonaisvaltaisesti. Ilonpilkahduksia, hymynkaretta, naurua
ja toivoa me tarvitsemme jaksaaksemme.
Minulta kysytään usein, miten
koulutyö on mielestäni muuttunut tänä kahdenkymmenen
vuoden aikana, jolloin olen näitä töitä tehnyt. Aloitan yleensä
vastaukseni, että tosi paljon…
Nyt sanoisin, ettei se muutos
ollutkaan mitään verrattuna
meidän koulun ja koko Suomen
koulujen parin viikon takaiseen
muutokseen.
Koulunkäyntimme siirtyi dramaattisen nopeasti tutusta ja
turvallisesta koulurakennuksesta koteihin ja etäkouluksi
noin kaksi viikkoa sitten. Tässä,
jos missä on ollut iso rypistys
kaikilla osapuolilla; oppilailla, opettajilla ja vanhemmilla.
Sopeutumiskykyä on kysytty

ihan ääneen! Monella vanhemmalla ovat työkuviot menneet uusiksi. Ihailtavaa sisukkuutta ja sopeutumiskykyä on
löytynyt meiltä kaikilta. Eipä
siinä tilanteessa, kun määräyksen sanelee valtion ylin johto,
voi muuta kuin totella. Enempiä surkuttelematta ja kintaita
tiputtamatta otimme homman
haltuun kykyjemme mukaan.
Muutosvastarinnalle tässä ei
ollut aikaa. Ei päässyt nillittämään, että miksi pitää tehdä
näin, onko ihan pakko ja kuka
tämän muka taas keksi? Rankkaa tämä on, mutta hitto soikoon me klaarataan tämäkin.
Hyvää tunnelmaa pyritään
pitämään yllä ja huolehtimaan,
että kaikki pysyvät mukana ja
niin hyvällä fiiliksellä kuin vain
on mahdollista poikkeuksellisissa oloissa.
Itselle nauraminen on koettu vapauttavaksi. Kannattaa
kokeilla (aluksi vaikka tekonaurua, jos taito on unohtunut)!
Eräs äiti laittoi viestin pähkäilyään jälkeläisensä matikantehtävää siinä oman etätyönsä
lomassa, että tämä tehtävä on
mahdoton. Eihän tätä voi ratkaista. Kirjantekijäkin siinä sai
sapiskaa. Open korvia kuumotti tämän pienen ”kriisin” aikana kummasti. Tuntui vahvasti
siltä, ettei kaikki epäilykset
tulleet äidillä viesteihin kirjoitetuksi. Ratkaisun löydyttyä
äitiä ja minua nauratti yhden

housupyykin verran. Äiti viestittikin lopuksi, että tässä nauretaan koko tälle meidän elämälle. Nauru yhdistää! Nauru
vapauttaa!
Ei se maailman murheita pois
saa pyyhkäistyä, mutta nauroitpa sitten itselle, koko elämälle
tai Fingerporin oivalluksille,
naurulla on hyvää tekevä vaikutus. Nauru on helpoin terveystoimi, joka vahvistaa sydäntä
ja keuhkoja, hieroo ruuansulatuselimiä ja laskee verenpainetta. Tutkittu juttu! Hekotus
lisää endorfiinin tuotantoa ja
vähentää kipua (henkistä laastaria). Sehän on valtava voimavara, jota on joskus oivallisesti
verrattu henkiseen hölkkään.
Toisinaan joutuu kahden vaiheille itkeäkö vai nauraa? Tiedät tunteen. Etäkoululaisteni
kanssa olen ottanut mielestäni
aimo loikan tässä digiopetuksen saralla. Oppilaani napottavat sovittuna aikana Meetyhteyden päässä kotonaan.
Siellä sitten vaihdamme kuulumisia ja opetelemme uusia
asioita. Tunnen itseni norsuksi
posliinikaupassa yrittäessäni
tavoitella huolettomuutta ja
näppärää osaamista digiympäristössä. No, taisin vähän liioitella (en suinkaan tuosta rymistelevästä norsusta) vaan tuosta
näppärästä etäyhteydestä, joka
on saavutettavissa nappia painamalla. Monen yrityksen ja
erehdyksen jälkeen tilanne oli

tosiaan jossain vaiheessa siinä
pisteessä, että kaikki etäoppilaani olivat siinä ruudulla kuulo- ja näköyhteyden päässä. Se
tuntui mukavan yhteisölliseltä
se. Lapsistakin oli aistittavissa innostusta, että ME ollaan
nyt yhdessä. Alkuun päästään,
mitä nyt kuva väpätti, mikrofonit välillä ujelsivat. Yksi
lähettää viestin, ettei hänen
mikrofoninsa pelitä, joten hän
vastaa pikaviesteillä. Melkein
jokainen napero halusi puhua
samaan aikaan. Sehän tuntui
vain kotoisalta, niinhän se toimii luokassakin. Ympäristöopin
aiheena on vesi. Tämä on laaja
ja globaaliaihe, josta ennätimme tehdä tutkimuksia ennen
etäkouluun siirtymistä. Ajattelen avata aihetta kysymällä,
mihin kaikkeen vettä tarvitaan.
Vastauksia alkaa satamaan
ja samalla joku huomaa, että
Pekka (nimi muutettu) ei näytä
olevan enää langoilla. No niinpäs puuttuu. Hmm! Vettä tarvitaan kahvin keittoon, joku saa
äänensä kuuluviin. Ja meillä
hevonen joi aamulla kaksi sangollista vettä. Juo se koirakin…
ja meidän kissa! Kaikki eläimet
juovat! EI linnut juo mitään.
Juovatpas!! Tällä tunnilla ei
kukaan ottanut aikalisää lähteäkseen teroittamaan kynää,
juomaan sitä elintärkeää vettä
tai vessaan. Ne valttikortit ovat
luokassa normaalia tekemistä.
Nyt oli sen verran sähköinen

tunnelma, että kaikki halusivat olla täydellä sydämellä
mukana. Paitsi Pekka, jonka
tietsikan akku tyhjeni kesken
mielenkiintoisen meetin. Olen
huomannut tämän lyhyehkön
meet,-etä-, WhatsApp-ope
urani aikana, että oppilaillani
on tämä digivalmius sisäänrakennettu ominaisuus, joka
minulta puuttuu. Ykkösluokkalaiseni usein ohjaavatkin
minua, että painapa ope sitä
toista nappia! Tunnen samaa
kuin olisin maratonin lähtöviivalla ja lapset ovat saaneet
tunnin etumatkan. Yritän tässä
pakkoraossa vimmatusti saada
haltuuni temppuilevia yhteyksiä, vaikka kone yskähtelee ja
yhteydet pätkivät. Mutta olen
minä jo vähän edistynyt siitä
naapurin isännästä, joka heitti
60-luvun Asavisiota kumiterällä, saadakseen jumittuneen
kuvan taas elämään.
Itkeäkö vai nauraa? Valitsin
hekotusnaurun yksikseni opetustuokion päätteeksi. Kyllä
lasten ja nuorten digiosaamisella on hyvät edellytykset
ottaa loikkia. Mummuihmisille
loikka on ylisana; pikemminkin
askel joskus jopa kaksi eteenpäin, yksi taaksepäin. Välillä
henkistä hölkkää ja taas askel
eteen.
Ritva Tolonen
luokanopettaja
Jokikylästä

Koululaisten kirjoituksia

E

täopetus on ihan ok. Siinä
oppii käyttämään meet
sovellusta. Ja vaikeinta on
ehkä kokeet. Ja käsityöt. Helpointa on ehkä liikka ja äikkä.
Kaikki muut tehtävät on ihan
ok. Etäopetuksessa on helppo ja
hyvä ruokalista. Minun mielestä
etäopetus on kivaa. Koulussa olisi
silti parempi opiskella.

Henri Tolonen ja
Aleksi Rautiainen 4.lk

Koronavirus ja etäkoulu

E

täopiskelu on sujunut hyvin
ja se on ollut kivaa. Liikunnassa on saanut tehdä vaikka mitä. Liikuntatunneilla olen
luistellut järven jäällä ja ulkoillut.
Muut tunnit ovat olleet Meetissä.
Kokoonnumme tietokoneella tai
puhelimella Meet-sovellukseen.
Paikalla on opettaja ja oppilaat.
Opettaja lähettää viestejä myös
whatssappiin luokan ryhmään.
On ollut kivaa olla kotona ja
opiskella.

Eetu Leinonen 4lk.
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Koronavirus ja etäkoulu

oronavirus tuli 18.3.2020
Kun korona tuli se tuntui
unelta. Pian sai tietää
että koulut pitää sulkea koko
Suomesta. Lentoja peruttiin
ja yli kymmenen hengen
tapahtumia ei pidetty. Kokouksia pidettiin etänä ja jotkut
tekevät jopa töitä kotoa pitäin
etänä. Ihmiset ostivat ainakin
viikoksi ruokaa ja välttävät
ihmis tapauksia. Vessapaperi
ja säilykepurkki tonnikala ovat
kovaa huutoa nykypäivänä.
Etäkoulu on kivaa. Jotkut asiat
taas tuntuvat vähän vaikeammilta. Kun jotkut asiat ovat
taas helpompia kotona kuten
tavaroiden liikuttelu paikasta
toiseen. Vaikeampaa on taas
kuvataide,käsityö ja äidinkieli.
Kuvataiteessa ja käsitöissä
vaikeaa on se että opettaja ei
tiedä mitä kuvikseen tai käsitöihin käytettäviä tarvikkeita
kullakin oppilaalla on kotona.
Se tuottaa vähän ongelmia

opettajille ja oppilaille. Niistä
on kuitenkin selviydytty ja
tullaan selviämään. Äidinkielessä vaikeaa on se että
opettaja ei pysty samalla
tavalla selittämään ja näyttämään esimerkkiä kuin koulussa. Jotkut muutkin tehtävät
ovat joskus vähän vaikeita tai
tuottaa enemmän tekemistä
mutta niistäkin on selviydytty
ja tullaan selviämään. Huonoa
on kuitenkin se että ei näe
ystäviä. Ruokailu kotona on
joillekin vaikeaa. Meillä on
onneksi mummu ja ukki jotka
tekevät meille ruuan joka
päivä. Paitsi jos äiti on kotona
se tekee. Koululta pystyi hakemaan ruokakasseja ja siellä oli
pinaattilettuja, pastaa, riisiä,
jugurttia, kanaa, salaattia ja
vihanneksia. Toivottavasti
korona loppuu pian ja pystyy
palaamaan normaaliin arkeen.
Maija Tolonen 4. lk
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täkoulu alkoi 18.3 keskiviikkona. Ensin en tykännyt etäkoulusta yhtään
mutta näin jälkeenpäin tämä on
ihan hauskaa käydä koulua tällä
tavalla. Ensimmäiset etäpäivät
meni siihen että opeteltiin käyttämään Hangouts Meet:iä. Kun
kaikki oli saanut meet:in toimimaan ruvettiin opiskelemaan
ihan tavallisesti lukujärjestyksen mukaan. Kaikki oppi todella
nopeasti käymään tätä etäkoulua. Nykyään meet:issä on tosi
hyvä opiskella eikä kenellekään
jää mitään epäselvyyksiä. Meillä
on kolmen eri opettajan tunteja.
Rehtori pitää meille Englantia ja
äidinkieltä. Sitten meidän oma
luokanvalvoja pitää suurimman
osan meidän tunneista. Englannin ja äidinkielen tunneilla Rehtori käyttää sovellusta Let’s view.
Sieltä se näyttää erilaisia tehtäviä ja me teemme ne vihkoon tai
lausumme ääneen. Eilen harjoittelimme matikan tunnilla Kenguru Kilpailun tehtäviä. Yleensä
me teemme tavallisesti matikan

tunnilla kirjasta seuraavan kappaleen tehtäviä. Liikuntatunneilla
meillä on ollut tähän asti pelkkää
ulkoliikuntaa. Käsityötunnit aloitetaan aina meet:issä. Siellä opettaja antaa selvät ohjeet mitä pitää
tehdä. Minun mielestä etäkoulussa ei ole puutteita. Ikävää on vain
se kun ei näe ystäviä. Hyviä puolia
etäkoulussa on se että ei tarvitse
herätä niin aikaisin eikä tarvitse
mennä taksilla kouluun. Minun
mielestä se on mukavaa että saa
päättää mitä tekee liikka tunnilla. Minun mielestä etäkoulussa
ei ole mitään ongelmaa paitsi se
että pojat ei osaa pitää meet:issä
mikkiä kiinni.

Milla Tolonen 4.lk
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RiStaos
Peruskalliosta siperrettyjä
MYNTTI-PELI KIVIÄ, SARJOITTAIN
sieviin muovirasioihin pakattuna kiskurihinta,
halapuu tinkoamalla
kahden sarjan ostajalle varakivet mukaan
Reäpyksen RompOOli

Koulutettu hieroja
Seija Juntunen
Asemantie 7, Ristijärvi
Puh.050 5713994

Saukontie 10

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

Lue kunnanjohtajan kevättervehdys
ristijärvi.fi -sivulta.
Kirpputori, Matkahuollon asiamiespiste ja
4H-yhdistyksen toimisto
ovat muuttaneet! Uusi osoite Koulutie 7,
Willa Wanha 1. krs
Tervetuloa asioimaan!

ristijarvenautoasennus@gmail.com

KATVELAN MUSEOT ja TAIDENÄYTTELYN

NUOHOUKSET

Nuohousliike
Oikarinen

avaamme ti 23.6.2020,
JOS yleinen ohjeistus sen mahdollistaa.

Katvelan kesänäyttely:

Ruusa Kemppainen Elämästäni
– maalauksia vuosikymmenten varrelta
23.6. – 2.8.2020

p. 0400 154 522

JUUSTOLEIPÄMESSUT
siirretään pidettäväksi
7. - 8.8.2021
ja
VEISUUVESTIVAALI
6. - 8.8.2021.

Myös pienkonehuolto

LÄHIKAUPAN KEVÄTUUTISET

mullat, turpeet, kalkit,
lannoitteet ja siemenet

ma-pe klo 8.00- 17.00
la klo 8.00-15.00
sunnuntaina suljettu

TERVETULOA!

Tilaa taimikonhoito
metsänhoitoyhdistykseltäsi!

Metsillä on keskeinen rooli hiilensidonnassa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Taimikonhoito kiihdy ttää puiden kasvua ja
edesauttaa metsää saavuttamaan parhaan kasvuk yk ynsä nuorempana. Kaikkein tehokkain hiilinielu on sellainen metsä, joka
on terve, runsaspuustoinen ja kasvaa hy vin. Nuoret ja varttuneet
kasvatusmetsät sitovat parhaiten hiiltä.
Tilaa metsänhoitoyhdistyksen taimikonhoito, samalla ylläpidät
metsän hiilinielua: mhy.fi/taimikonhoito.
Metsänomistajat
KAINUU

Metsänhoitoyhdistys Kainuu Ry LKV • Kauppakatu 25 A • 87100 Kajaani • Puh. 040 750 7301 • www.mhy.fi/kainuu

RiStaos

Julkaisija: Ristijärvi-seura ry

Seuraava Ristaos, kainuulaisen
kotiseutuhengen äänenkannattaja,
ilmestyy viikolla 30.
Aineistot oltava sähköpostissa
(ristijarviseura@gmail.com) 11.7.2020

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

Koronan vuoksi
aukioloajat poikkeuksellisesti:
Arkisin riskisyhmille
klo 7.30-8.00

TULEVAISUUDEN
METSÄNOMISTAJILLE

A!

PIHA- JA PUUTARHATARVIKKEET:

Hyvä asiakkaamme
Jos haluat Koronan vuoksi
välttää asioimista kaupassa,
voit tilata tarpeesi
puhelimella: 08681380
tai sähköpostilla:
veikko.leinonen@co.inet.fi
Toimitalle tavarat kotiovelle sopivana aikana

M

Joka päivä meillä paistettua
leipää, pullaa,
riisipiirakoita,
croissantteja, munkkeja.
Tilaa isompi määrä ja
aikataulu etukäteen
puhelimella 08681380

PY LÄLO

TILAA
METSÄNHOITOYHDISTYKSEN
TAIMIKONHOITO 31.5.2020
MENNESSÄ JA OLET MUKANA
ARVONNASSA!
Arvomme yhteensä 10 kpl lahjakortteja Holiday Club kylpylöihin
(arvo 138 €). Lahjakortti oikeuttaa
2 hengen1 vrk:n kylpylälomaan.

www.mhy.fi/ taimikonhoito

Painos numerot 1000 kpl
Taitto ja sivuvalmistus: Paltamon Kirjapaino Ky
Paino: Lehtisepät, Pieksämäki 2020

