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JUHLAVUODEN
KESÄ

älleen kerran takana
on tapahtumien täyttämä
kainuulainen kesä. Joka
viikonlopulle olisi ollut
käyntikohde, mikäli aika
olisi antanut myöten. Epävakainen sääkään ei ole saanut kansaa
pysymään pirteissään vaan väki
on innolla lähtenyt nauttimaan
tunnelmista. On ollut kesäteatteria, kamarimusiikkia, tanssia,
museotapahtumia , musafestareita, luontoelämyksiä, urheilua ja monenlaista muuta. Mikä
parasta, myös meillä Ristijärvellä
on ollut tarjota omat erikoisuutemme tähän kattaukseen!
Elokuu oli Ristijärven superkuukausi, jos ajatellaan vierailijoiden määrää kunnassa. Juustoleipämessut olivat laajuudessaan
ensimmäiset, kuitenkin myötäillen hyväksi koettua perusajatusta
ja Veisuuvestivaali onnistui odotetusti nimekkäiden esiintyjien
siivittämänä. Näistä seuraavana
viikonloppuna satoja koiria ohjaajineen kokoontui mittelemään
näyttelypalkinnoista. Tapahtumien järjestäjät ovat saaneet ihailevaa ihmetystä osakseen, miten
pieni Ristijärvi onnistuu pystyttämään näin mittavia tapahtumia.
Olen aina ollut sitä mieltä,
että pienuus on meidän vahvuutemme. Tunnemme toisemme,

taitomme ja asenteemme. Meillä talkootyö on vielä voimissaan
ja kunnasta tarvittavat luvat ja
päätökset tulevat jouhevasti pienen organisaation ansiosta. Toki
pienuus joskus ahdistaa: tekeviä
käsipareja ei aina saada riittävästi, ei jaksa, ei ehdi ja mitäpä
tällä on merkitystä. Uskaltaisin
kuitenkin väittää, että yhdessä
tekemisestä ja tehtävän loppuun
saattamisesta jää tekijöille hyvä
mieli vaikeuksista huolimatta.
Yhdistyksissä aletaan suunnitella
uusia voimainponnistuksia heti
kun edellinen on loppuun saatettu.
Tietysti parannettavaa aina
löytyy. Järjestäjät huomaavat
heti, kun jossain kohtaa tökkii.
Nämä asiat pyritään korjaamaan
joko saman tien tai seuraavana
kesänä. Myös tapahtumiin osallistujilta toivotaan palautetta, jotta
seuraava elämys olisi entistä nautittavampi!
Loppuvuosi kuluu suurten
juhlien merkeissä. Ristijärvi juhlii
150- ja Suomi 100-vuotista taivaltaan. Kunnan juhlan ohjelma löytyy tästä lehdestä. Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksista tiedotetaan
myöhemmin. Nämä ovat meidän
kaikkien juhlia, joihin juuri Sinä
olet tervetullut!

Tolosenjoen koulupiirin 1951- 1961 oppilaat kokoontuivat.
Lisää sisäsivulla 5.

Uutta henkilöstöä, laitoshuoltaja Pirjo Kemppainen aloitti siivoojan työssä, ja rakennusmestari Ahti Mikkonen rakennusmestarin
virassa 21.8. Molemmat ovat ristijärveläisiä.

Tervetuloa Ristijärven kunnan
150 –vuotisjuhlaan
la 23.9.2017
Monitoimikeskus Virtaalaan.
Klo 11.30-12.45
			

Ristijärven kunta tarjoaa palvilihakeiton
Monitoimikeskus Virtaalan piha-alueella.

Monitoimikeskus Virtaala
Klo 13.00
Alkusoitto
Esa Ronimus
Tervehdyssanat
Kunnanvaltuuston pj Ritva Tolonen
Musiikkia
Kaukametsän Kamarikuoro
Juhlapuhe
Ristijärven entinen kunnanjohtaja Reijo
			
Fredriksson
Vuoden kuntalaisen julkistaminen
Väliorit lavalla
”Kotiseutuni Ristijärvi” kirjoituskilpailun satoa ja palkitsemiset
Sata suoritusta -kuntokorttien palauttaneiden kesken arvonta.
Musiikkia
Keskuskoulun oppilaat Tytti Mikkonen ja
			
Nella Pääkkö
Ansiomerkkien jako kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille
Nälkämaan laulu
Yleisö, säestää Nella Pääkkö
Kakkukahvit
Juhlassa voit myös itse lyödä Ristijärven juhlavuoden kolikon.
Ristijärven kunnanhallitus
Mahdolliset muistamiset Ristijärven kunnan lahjatilille: FI51 5760
5120 0104 57 Ristijärven Osuuspankissa. Varat käytetään Ristijärven kunnan kulttuuritoimintaan.

150 vuotta
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RiStaos

Kirkon käyttöönottokokous 27.1.2017. Tämän jälkeen Jumalanpalvelukset
päästiin pitämään kirkossa. Kuvassa urakoitsija ja suunnittelijoita ja seurakunnan teknisen ryhmän jäseniä. Teknisen ryhmän puheenjohtajana toimi
Heikki Pulkkinen

Ristijärven
kirkon korjaus

R

Veikko Leinosen
(15.12.1923-10.5.2017)
muistolle

K

uudenkymmenen
vuoden ajan jokseenkin läheltä Veikkoa
tunteneena, tulee
mieleen, että harvoin
ihminen kokee niin sisältörikkaan, monivaiheisen ja inhimillisesti katsoen pitkän elämän.
Veikko säilytti elämänuskonsa
ja toimintakykynsä aivan viime
metreille asti – tuntuu, kuin ei
olisi kuin muutamia viikkoja siitä,

kun tapasin hänet autoineen
tuolla lajittelupisteessä kuormineen ja kantamassa kaiteeseen
kajoamatta tavaroita ylös kontin
portaita. Eikä siitäkään ole kauan,
kun hän kysyi, tuliko meillä rikki
ollut hana kuntoon!
Haastateltuani muutama
vuosikymmen sitten Veikkoa
videolle hän naurahtaen sanoi
aina olleensa vähän itsepäinen,
kuten mm. silloin, kun hän vanhempiensa estelystä huolimatta
17-vuotiaana ilmoitti lähtevänsä
vapaaehtoisena sille tielle, jolle
niin monet oli kutsuttu v. 1041.
Koulutuskauden ja -paikkojen

jälkeen hänet vietiin muiden
mukana ”rannoille Äänisen lahden”, Itä-Karjalan Poventsaan,
missä ankaran pakkastalven
alussa venäläiset olivat avanneet
Stalinin kanavan sulut. Veikon
viimeinen työmaa siellä oli ”Aallon” tukikohta sulkuportin kohdalla, jossa kuukausien kuluessa
tuli väkisinkin tappioita. Talven
muututtua kesäksi eräänä kauniina aamuna ”aallossa” olleista
viidestä miehestä jäivät kranaattikeskityksessä viimeisiksi poteroon Veikko ja varkautelainen
Pitkänen. Yksi kranaatti räjähti
sirpalesuojan reunalla, jolloin
Veikko näki kaverinsa lyyhistyvän
kasaan. Myöhemmin kaverista
kaivettiin 43 sirpaletta. Veikko
tunsi, ettei hänenkään asiat ole
kunnossa ja totesi lonkkaluun
törröttävän vaateriekaleiden
seasta. Apuun riensi Eino Antikainen ja pitkä kuopiolainen kantoi
haavoittuneen joukkosidontapaikalle ja sieltä röykyttävässä
autokyydissä 30 km Karhumäen
sotasairaalaan. -Haavoittuminen
ehkä pelasti toiselta pahalta, sillä
tilalle tulleet uudet miehet sieppasi hetken päästä venäläinen
partio vangiksi.
Sittenpä alkoi toipuminen ja
vuosi 1943 kului Maanselän Krivillä, kunnes tuli Jalkaväkirykmentti 35:lle käsky siirtyä tukkimaan
kesän -44 vihollisen hyökkäystä

istijärven kirkon korjaustyö tehtiin pääosiltaan syksyllä 2016, tosin
pihatöitä päästiin tekemään
vasta tänä kesänä. Kyseessä oli
laajamittainen työ, johon sisältyi kirkon lämmitysjärjestelmän
muutos maalämpöön, invaluiskan rakentaminen ja sivuoven
muuttaminen automaattisesti
sulkeutuvaksi ja painikkeesta
avautuvaksi, ulkoportaiden uusinta, paloilmoitusjärjestelmän uusiminen, parven kaiteiden korotus,
valaistuksen ja sähköistyksen
uusiminen sekä liikennealueiden

muutostyöt. Kustannusarvio oli
289 000 euroa, jota näillä näkymin ei ylitetä. Kirkkohallitukselta
saatiin avustusta lähes puolet
kokonaissummasta mutta lainaa
on jouduttu ottamaan projektiin.
Kirkkoneuvosto on kuitenkin luottavainen seurakunnan kyvystä
hoitaa kustannukset sekä kirkon
että parhaillaan toteutettavasta
seurakuntakodin korjauksesta.
Kuvat kertovat parhaiten tehdyistä muutostöistä.

Tali-Ihantalaan ”jänkäjääkärien”
joukkoon; kuumalle ja kuuluisalle
Pyöräkankaalle. Luoja säästi ristijärveläisille tärkeän ja tunnollisen
kauppiaan enemmiltä kolhuilta,
ja Veikko kotiutui monivuotisesta
savotasta lopullisesti 17.11.1944,
mutta kävi vielä vuosituhannen
lopulla Ihantalassa muistomerkin
paljastustilaisuudessa.
Veikko oli erinomainen kertoja
ja omasi ainakin minun mielestäni hirvittävän hyvän muistin.
Asioidessani rautakaupan puolella tuntui, että hän muisti joka
nippelin paikan ja määrän. Neljäkymmentä vuotta sitten hän
urakoi uuden kotimme putkityöt
ja usein iltaisin itse kääri hamppusäikeitä putkien liitoskohtiin.
Yhden esimerkin Veikon säntillisyydestään muistan erikoisen
hyvin: naapurimme kanssa olimme ongelmissa kunnan vesiliittymän kanssa ja tarvitsimme välttämättä yhden lisäosan. Sattui
olemaan sunnuntai, kun koputtelin kauppiaan ovella kiireistä
asiaani. Pitkään kauppias mietti,
arvasin asian myös omantunnon
kysymykseksi hänelle! Toivottavasti kolmannen käskyn rikkominen meni minun piikkiin…
Viime torstaina, 1. kesäkuuta, tuli kuluneeksi päivälleen 70
vuotta siitä, kun Veikko aloitti
varsinaisen elämäntyönsä kauppiaana isänsä tärkeänä apuna

V. Leinosen sekatavarakaupassa. Kun tietää, kuinka vaikeassa
tilassa maamme kaikkiaan oli
sodan jälkeen niin tarvikkeiden
kuin niiden perillesaattamisenkin osalta, ehkä ymmärtää, miten
paljon vaikeuksia oli voitettavana
kauppiaallakin täyttää kaikkien
asiakkaiden huutavat puutteet.
Isä-Väinön ja Veikon kaupalla
oli sivumyymälät Heikkisenjoen
Mäntylässä ja Jokikylässä (veli
Yrjö), ns. jakamoja oli Salomäessä, Uvan Tervolassa ja Karhuahossa, Tolosenjoen Kivimäessä,
Mustavaaran Leilivaarassa ja Lehdossa, Pihlajavaaran Purolassa ja
Koskenkylän Ylimyllyssä. Lisäksi
savotat, myymäläautot ja tasainen kilpailu – miten onnistutaan.
Vastuu kaiken onnistumiselle siirtyi kokonaan Veikolle, josta tuli
yksi kunnan suurimmista työnantajista. Tapaninkin työmaalle
tulee tänä syksynä ikää jo tasan
neljäkymmentä vuotta.
Veikkoa ajoi elämässään
eteenpäin nk. yrittäjähenki
puhtaimmillaan. Hän on osansa
kotikunnalleen antanut, samanhenkinen puoliso Anna-Liisa vierellään.

Kirkkoherra Pauli Kivioja

Teuvo Väisäsen puhe Veikko
Leinosen muistotilaisuudessa
4.6.2017
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RiStaos
Raimon
arkistosta
Pitkäaikainen kunnansihteeri Raimo Kemppainen
muistelee aikaa kun vaalikahvitilaisuuksissa keskusteltiin asioista jotka ”ottivat
niin rintaan, että niihin piti
saada vastinetta”. Tämä
juttu on julkaistu Kainuun
Sanomissa 21.10.1996.

”En muuttaisi Ristijärvelle”

T

ämän lehden vaalikahvitilaisuuksissa on säännönmukaisesti vastattu: ”en
muuttaisi Ristijärvelle”.
Herää kysymys miksi kukaan
ei muuttaisi Ristijärvelle. Mikä
esteenä, missä vika? Meissä ristijärveläisissä ihmisissäkö, meidän ylösrakentamassako kunnassamme, sen päättäjissäkö
sen pienuudessako, sijainnissako
vaiko ilkeyttäänkö eivät muuttaisi, kateuttaanko meitä onnellisia
kohtaan. Kysymyksiä on mittaamaton määrä.
Minä tulin Ristijärvelle tammikuun viimeisen päivän iltana
1956. Pirun kova pakkanen. Yksi
25 watin lamppu asemalaiturilla
eikä asemapäällikkö ollut päästää virka-aikansa ulkopuolella
keittiöönsä soittamaan VR:n
puhelimella taksia, kun havaitsin , että asema olikin jossain
korvessa kiiluvien tähtien alla

eikä kirkonkylässä. Kärvistellessäni nappaskengissä -40 asteen
pakkasessa ensi minuutteja Ristijärvellä kävi mielessäni jo eletty lyhyt elämäni ja edessä oleva
selvä paleltuminen – kuka sa..
na oli keksinyt rakentaa aseman
väärään paikkaan vai kyläkö se oli
väärässä paikassa vai minä?
Pelastuin Matkustajakoti Päivölään- tunnetumpi Huminana.
Iloni loppui lyhyeen. Huoneeni oli hyytävän kylmä. Edessä
vähintään keuhkokuume. Mutta
viisaana muistin matkatavaroissani olevan äitini ompeluttamat
villavälihousut- tiedättehän sellaiset itsestään itsekseen pystyssä pysyvät. Olin niitä käyttänyt viimeksi myös öisin JR 2:n Kuopion
kylmillä kasarmeilla.
Niinpä aamulla käveli sula poika varhain työpaikalleen missä
Maran Kirstilla paloivat jo iloiset
pystyvalkeat uuneissa. Siinä tulen
lämmössä kyyristelin. Niinpä jo
ensimmäisen yön kokemuksistani tiesin tulleeni jyry seudulle- Ristijärvelle – missä tulisin
viihtymään.
Mikset Sinä muuttaisi Ristijärvelle? Tätä varmasti moni on
täällä itseltään ja naapuriltaan
kysynyt.
Tiedän että me ristijärveläiset
riitelemme, juoruamme, pidämme ystäville peukkuja alaspäin,
olemme kateellisia, emme ole
avoimia, emme oikeudenmukaisia…. Eikö tämä kaikki ole inhimillistä useasti jopa humorististakin.
Moni elämässään on vain liian
tosikkona.
Ovatko myös nämä KS:n vastaajat olleet näitä tosikkoja, vain
asian pimeän puolen näkeviä,

Auttaminen työnä

D

iakonin työnkuva
herättää usein kysymyksiä, joita pyrin tässä
hieman selventämään.
Diakonina olen saanut kirkollisen koulutuksen lisäksi sosionomin koulutuksen. Alalla työskentelee myös diakonissoja, joiden
koulutukseen kuuluu puolestaan
sairaanhoitajan opinnot.
Diakonia on kirkon perustehtävä. Se on kristilliseen rakkauteen
perustuvaa palvelua lähimmäisten auttamiseksi. Diakoniatyön
tavoitteena on tukea erilaisten
ongelmien keskellä kamppailevia
ihmisiä. Diakonian perusajatus on
avun antaminen erityisesti niille,
joiden hätä on suurin ja joita ei
muulla tavoin auteta.
Kirkon tekemä auttamistyö
on tutkimusten mukaan tärkein
syy (85%) kuulua kirkkoon. Suomalaisten tärkeimpiä perusteita
jäsenyydelle on juuri kirkon työ
vanhusten ja vammaisten sekä
köyhien ja syrjäytyneiden parissa. Tässä on yksi syy, miksi teen
työtäni diakonina kiitollisuudella
ja kunnioituksella.
Työni painopiste on ihmisten
kohtaamisessa. Tapaan asiakkaita

joko toimistollani tai heidän
kodeissaan. Ennalta sopimaton
kohtaaminen voi tapahtua myös
vaikkapa kadulla tai kaupassa.
Ainoastaan oma kotini ei ole tarkoitettu asiakaskohtaamisiin.
Diakonian asiakas voi olla
esimerkiksi taloudellisen avun
tarpeessa, tai sitten juttelemme
mistä tahansa hänen elämäänsä
vaikuttavasta asiasta. Kotikäyntien aiheena voi olla asiakkaan
itsensä esittämä kutsu, läheisen
ihmisen antama vinkki, jolloin
tiedän soittaa ja sopia asiakkaan
luokse menemisestä. Tapaamisen syynä voi olla esimerkiksi halu
tutustua, yksinäisyys, kriisitilanne
tai tervehdyskäynti syntymäpäivän johdosta.
Tapaan ihmisiä myös ryhminä. Vedän seurakunnan kerhoja
ja teen vierailuja ristijärveläisiin
hoitolaitoksiin, jolloin kohtaan
kerralla koko talon väen henkilökunnasta asukkaisiin. Joissakin
tapaamisissa pidän alkuhartauden, jonka jälkeen voimme puhua
mistä tahansa ajankohtaisesta
tai mieltä askarruttavasta asiasta, laulaa, kahvitella, askarrella
tai vaikkapa jumpata istuallaan.

kysymyksen ansaan menneitä ja
tulos: ”en muuttaisi Ristijärvelle”.
Eihän Kainuussa tämän parempaa paikkaa olekaan. Olemme Kainuun sydän, Peter Panin –sadun
lailla olemme täältä hetkessä
kauppakadulla, lentokoneessa,
junassa, uima-altaiden kuohuissa, erämaan yksinäisyydessä.
Itsekukin ylösrakentamansa elämän viehtämysten mukaan.
Ja sitten kaikki kääntäen.
Elokuisen yön perhospyydyksen houkuttelemien perhosten
lailla olette te ”en muutttaisi Ristijärvelle”- ihmiset täällä vapaaaikoinanne pilvin pimein. Talvisin
te ylistätte tykkypuisia vaarojamme ja hohtavia järviemme selkiä,
hiihdätte latujamme. Kesäisin teitä kyykkii haitalle asti vaarojemme rinteiden jokaisessa vadelmapensaassa ja marjamättäät ovat
polkemianne. Syysilloin etsitte
metsästyskoirianne siinä missä
vielä toiset etsivät kuusikoistamme viimeiset suppilovahverot.
Ristijärvellä tämä oikean elämän laatu olisi joka hetki käsienne kosketeltavissa.
Verisuonten tavoin kulkevat
kauttamme mukaan Karjalan
vettäkin sekoittuen Hyrynsalmen
vesireitti, radat Koillismaalle ja
Kostamukseen, valtatiet Lappiin
ja Venäjälle ja iltaisin vilkuttaa
meille Kuusamon iltakone tähtitaivaalta, minkä kannen alla on
Kainuun paras paikka- Ristijärvi.

Kutumuikunpyynnin lomassa.
Raimo Kemppainen

Tärkeää on myös ihmisten keskinäinen kohtaaminen kerhoajan
puitteissa, joten en vaadi mitään
orjallista kerho-ohjelman noudattamista.
Huolimatta siitä, että olen seurakunnan palveluksessa, en tuputa uskontoa tavatessani ihmisiä.
Kaikki kohtaamiset ovat erilaisia
ja niissä on toisistaan poikkeavia
odotuksia ja toiveita. Pyrin työskentelemään niin, että vastaanottajat olisivat tyytyväisiä ja saisivat
sitä, mitä tapaamiselta odottavat.
Juuri tämä tekee työstäni mielenkiintoisen. Jokainen päivä on erilainen sen mukaan, ketä kohtaan
työssäni.
Teen yhteistyötä paikallisen
peruskoulun kanssa aamunavausten muodossa. Erityisryhmien
kirkkopyhät, yhteyspäivät, retket ja joulujuhlat ovat myös osa
työtäni. Samoin teemapäivät ja –
tapahtumat, kuten naistenpäivä,
elomyyjäiset, yhteisvastuukeräyksen toteutus, sekä tänä vuonna
myös 70- ja 75- vuotta täyttävien
yhteinen syntymäpäiväjuhla.
Työhöni kuuluu muutamia kertoja vuodessa myös avustajan työt
sunnuntaiaamun messussa.
Järjestän EU-ruoan jakelua
seurakunnan toimesta. Viime
keväänä myös paikallinen S-Market lähti mukaan ruokatalkoisiin,
luovuttamalla ylijäämäruokaa

Apua
akupunktiosta

A

kupunktio on vanha kiinalaiseen lääketieteeseen
perustuva hoitomuoto. Pitkissä koulutuksissa perehdytään hoidon kiinalaiseen teoriaan, jossa ihmisen häiriintyneitä energiavirtoja säädellään pistämällä neuloja tarkoin
määriteltyihin pisteisin. Pisteet sijaitsevat meridiaaneilla, jotka
muodostavat kehon kuntoa ylläpitävän verkoston. Meridiaaneissa kulkevat energiat ravitsevat ja puolustavat kehoa. Kiinalaisen
lääketieteen mukaan sairauden/kivun osasyy on meridiaanin
tukos, joka voidaan avata akupunktion keinoin ja näin vahvistaa
kehon omaa kykyä parantua.
Länsimaissa ajattelemme akupunktiota enemmän lääketieteen ja kivun lievityksen kautta. Sen vaikutus perustuu hermostojärjestelmän aktivointiin ja kipuviestin kulkemisen estoon.
Akupunktio tutkitusti myös vapauttaa kemiallisia välittäjäaineita (mielihyvähormoneja), jotka vaikuttavat suotuisasti ihmisen
hyvinvointiin. Myös länsimaisessa ajattelussa käytetään hyväksi perinteisiä akupisteitä, mutta lisäksi lihasten triggerpisteitä,
mikä laukaisee lihasjännitystä ja lisää verenkiertoa hoitoalueella.
Akupunktiossa käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kertakäyttöisiä neuloja. Niiden läpimitta vaihtelee
0,16 - 0,40 mm välillä ja pituus 15 - 90 mm välillä. Neuloissa ei
ole viistoa, leikkaavaa kärkeä kuten ruiskuneuloissa, vaan kärki
on pyöreästi terävä. Pistämisessä on tärkeää tietää oikea paikka,
syvyys ja suunta. Hoitojen määrä arvioidaan yksilöllisesti. Akuuteissa kiputiloissa yksikin hoitokerta saattaa jo tehota, mutta
usein tarvitaan 1-2 kertaa viikossa yhteensä 5-10 kertaa. Akupunktio ei ole ihmehoito, eikä kaikille saada toivottua vaikutusta.
On tutkittu, että noin 70 % hoidetuista hyötyy jollain tapaa akupunktiosta ja 30 % hyötyy erittäin paljon. Kokeileminen on turvallista, sillä sivuvaikutukset ovat vähäiset: mustelma tai veren
tihkuminen pistoskohdasta, väsymys tai lievä pahoinvointi.
Akupunktiolla hoidetaan usein päänsärkyä, migreeniä, niskahartia- ja olkapääkipuja, alaselkä- ja iskiaskipuja, tenniskyynärpäävaivoja, polvi- ja lonkkakipuja, penikkatautioireita, nuhaa ja
astmaa, unettomuutta, huimausta ja tinnitusta. Fysioterapiassa
akupunktio usein yhdistetään muuhun hoitoon, jolloin sen vaikutus tehostuu.
Fysioterapeutti Minna-Liisa
Laakso puh. 050 4142123

diakonian käyttöön. Lisäksi paikallinen lounaspalveluyrittäjä
lahjoittaa ylijäänyttä ruokaa seurakunnan kautta jaettavaksi tarvitseville. Tämä kaikki apu on tarpeen ja olen kiitollinen tahoille,
jotka mahdollistavat ruoka-avun
jakamisen.
Vapaaehtoistoimijoita tarvitaan seurakunnan toiminnassa
paljon. Esimerkiksi seurakuntatalon keittiössä ei ole ollut palkattua työntekijää enää vuosiin, ja
jokaiseen tapahtumaan tarvitaan
kahvinkeittäjää, pullanpaistajaa
ja tarjoilussa avustajaa. Joissain
tapauksissa tarvitaan myös lämpimän ruoan valmistajaa. Jokainen auttava käsipari on tarpeen,
joten minulle voi soittaa ja tarjoutua avustajaksi vaikka yhteenkin
tapahtumaan elämässään. Pesti
ei ole välttämättä pysyvä, ellei
itse niin tahdo.
Diakoniatyön lisäksi vastaan
Ristijärven seurakunnassa myös
lähetystyöstä, joka sisältää
monenlaista toimintaa. Myös
tähän yhteyteen kaipaamme
lisää vapaaehtoistoimijoita.
Yhtenä käytännön ongelmana koen työssäni tiedottamisen.
Käytettävissä ei ole lehteä, joka
saavuttaisi kaikki ristijärveläiset
ja esimerkiksi ruoka-avun jakamisesta ilmoittaminen jää ”tolppamainosten” varaan. Kiinnitän

värikkäät ilmoitukset S-Marketin
ilmoitustaululle, huoltoasemalle,
terveyskeskuksen aulaan, kirpputorin, apteekin ja kirjaston oviin,
Kyläkaivolle sekä Virtaalaan.
Kehotan siis vilkaisemaan kylällä
liikkuessa äsken mainittuja paikkoja. Se, milloin ruoka-apua on
tarjolla, riippuu täysin siitä, milloin saan riittävästi ruokaa tukijoiltani, jotta jaettavaa riittäisi
jokaiselle tarvitsijalle.
Jätän työnkuvastani luettelematta virkamiesyhteistyön ym.
yhteistyötahot, joissa toimin
seurakunnan edustajana. Lisäksi
seurakunnan sisällä on työryhmiä, joiden kanssa kokoonnumme säännöllisesti puhumaan ja
suunnittelemaan etenkin diakonia- ja lähetystyön toimintaa.
Ota rohkeasti yhteyttä halutessasi. Ei kannata etu käteen
miettiä, että onkohan tämä riittävä syy ottaa yhteyttä diakoniin.
Kaikki syyt ovat. Minut tavoittaa helpoiten työnumerostani
(044 362 0023), sekä tiistaisin ja
torstaisin toimistolta klo 9-10.
”Kantakaa toistenne taakkoja,
niin te toteutatte Kristuksen lain.”
(Gal. 6:2).
Marikka Hiltunen
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MENNEEN KESÄN TAPAHTUMIA
Suomi täyttää 100 ja Ristijärven
Veisuuvestivaali 15 vuotta!

V

iidestoista Veisuuvestivaali järjestettiin 4.-6.8.2017
Nimekkäät taiteilijat houkuttelivat
runsaasti väkeä; konsertteihin ja
yhteislaulutilaisuuksiin osallistui
lähes 1200 henkeä.
Festivaali alkoi Pertti Ranisen
ja Kaarlo Kurkisen johdolla yhteislaululla Katvelassa. Varsinaisissa
avajaisissa Pyrylässä täysi sali
kuunteli lääninrovasti Risto Kormilaisen ajatuksia tangon ja virren yhtäläisyyksistä. Tilaisuus
jatkui Siionin virsien toivotuilla.
Juhlat jatkuivat Pentti, Heini ja
Roosa Hietasen kirkkokonsertilla,
jossa runsaslukuiselle yleisölle
tarjottiin monipuolinen ohjelma
hengellisiä lauluja. Konsertin jälkeen kirkossa veisattiin toivevirsiä kirkkoherra Pauli Kiviojan ja
kanttori Saara Eskolan johdolla.
Illalla Virtaalassa lavalle nousivat Hietasten, ja veisuitten kutsuman, petroskoilaisen Kanteleyhtyeen kanssa Sheila Surban ja
Piirpauke. Yli kahden tunnin konsertissa tarjottiin huipputaiteilijoiden yhteistyönä monipuolinen
kattaus musiikillisia elämyksiä.

Kantele pääsi osoittamaan taituruutensa ja monipuolisuutensa
vastatessaan konsertin päätösosuudesta.
Sunnuntaina kokoonnuttiin
kansanlaulumessuun, laulettiin hengellisiä lauluja ja käytiin
koululla kuuntelemassa Kanteletta sekä katsomassa Juustoleipämessu-vieraan, unkarilaisen
kansantanssiryhmän esitystä.
Festivaali päättyi hienoimmalla
mahdollisella tavalla.
Sopraano Soile Isokosken
upea, lämmin sopraano kaikui
kirkossa Lauri-Kalle Kallungin
säestyksellä. Ohjelma koostui
hengellisistä lauluista ja virsistä.
Veisuuvestivaalin ja messuiksi
kasvaneen Juustoleipätapahtuman välinen yhteistyö jatkui
hedelmällisenä. Tapahtumat järjestettiin samanaikaisesti, mikä
mahdollisti yhteiset tilaisuudet.
Unkarilaisen tanssiryhmän kanssa järjestetyn kouluesityksen
lisäksi Kantele vieraili Juustoleipämessuilla.
Juhlavuoden festivaalia suunniteltaessa kunta ja Kulttuuritapahtuma ry päättivät panostaa erityisen korkeatasoiseen

Kuvassa: Sopraano Soile Isokoski ja kanttori Lauri-Kalle Kallunki ja tuottaja Stiina Kallioinen
ohjelmaan. Samalla otettiin
taloudellinen riski, mikä osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Kun kunnan tavallista suuremman tuen
lisäksi Kainuun Kulttuurirahasto
myönsi veisuille avustuksen ja
Musiikin edistämissäätiö tappiotakuuta, voitiin vahvistaa esiintyjien kanssa tehdyt sopimukset.

Myös lipputuloja kertyi arvioitua
enemmän, joten tapahtumalla
on hyvä pohja siirtyä suunnittelemaan ensi vuotta.
”15. veisuut ovat minun viimeiseni, eläkepäivät odottavat. Haluan kiittää kaikkia ristijärveläisiä,
joiden kanssa olen saanut tehdä
yhteistyötä Veisuuvestivaalissa,

Nuoressa Teatterissa ja Juustoleipätapahtumassa/messuilla.
Hyvää jatkoa!”
Stiina Kallioinen, Veisuuvestivaalin ja Nuoren Teatterin tuottaja.

Nuori Teatteri - 20 VUOTTA

K

Dom Kantele
Petroskoista esiintyi
Juustoleipämessuilla
ja Virtaalassa.

esäkuun alussa 4.6.-9.6.2017 Nuoren Teatterin valtakunnallinen koulutustapahtuma järjestettiin Kainuussa,
Ristijärvellä 21. kerran. Koulutustapahtuma järjestettiin
ensimmäisen kerran 1997, joten tänä vuonna Nuori Teatteri
täytti 20 vuotta.
Leirillä tutustuttiin teatterin ja esittävän taiteen eri muotoihin mm. liikkeen, äänen, klovnerian, näyttelijäntyön kautta. Leirillä harjoiteltiin näyttelemisen perustaitoja, kokonaisvaltaista
fyysistä ilmaisua ja tehtiin pienimuotoisia demoja.
Koulutustapahtumaan osallistui tänä vuonna 28 nuorta. He
olivat eri puolilta Suomea ja iältään 13-19-vuotiaita. Ohjaajina
leirillä toimivat näyttelijä Heini Haapaniemi, teatteriohjaaja
Sanna Heikkinen, tanssija-koreografi Heidi Naakka, ilmaisutaidon ohjaaja Sami Sainio ja näyttelijä Heikki Törmi. Koulutustapahtuman yleisöesitys oli Ristijärven Keskuskoululla torstaina
8.6. klo 18.00.
Nuoren Teatterin pitkäaikainen tuottaja Stiina Kallioinen jää
tämän kesän jälkeen viettämään hyvin ansaittuja eläkepäiviä.
Koulutustapahtuman sisältöä luotsannut Heikki Törmi jättäytyy
myös Nuoren Teatterin toiminnasta sivuun.
”Olen erittäin kiitollinen kaikista näistä 20 vuodesta, jotka
olen saanut olla mukana Ristijärvellä tekemässä Nuoren Teatterin koulutustapahtumaa. Vuosien saatossa useat sadat nuoret
ovat olleet leirillä. Heidän innostuminen ja vilpitön heittäytyminen sekä välitön halu tutustua teatteriin yhdessä toisten nuorten kanssa on ollut hyvin koskettavaa. Tuntuu, että maailma
on hiukan parempi paikka Nuoren Teatterin johdosta. Haikein
mielin siirryn syrjään taiteellisen johtajan pestistä. ”
Heikki Törmi
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Harvinaisempi luokkakokous
Uvan kylätalolla
Lauantaina 9.9. kokoontui Uvan kylätalolle
Tolosenjoen koulupiirin 1951 -1961 oppilaita,
iäkkäin paikallaolijoista oli 80- ja nuorin 65- vuotias.
Kokoonkutsujien mielestä vielä hiukan kuritonta
joukkoa, puheensorina ei meinannut tauota edes
ohjelman ajaksi.

Juustoleipämessut 2017
Ristijärvellä

R

istijärvellä pidettiin 5.8.2017 Juustoleipämessut, samaan
aikaan oli myös Veisuufestivaali. Messutapahtuma
oli levittäytynyt kirkonkylän alueelle ja tarjonta oli hyvin monipuolista. Urheilukentälle olivat
Kainuun Mobilistit tuoneet esittelyyn mitä erilaisempia koneita
ja traktoreita ja samalla alueella
oli myös koirien agility- näytöksiä.
Koulun ja Virtaalan alueella oli
mm. ruokailu- ja kahvittelu mahdollisuus ja myyntitorilla oli myös
myyjiä myymässä omia tuotteitaan. Yhteistyökumppanimme
Ristijärven Pyry järjesti voimanaiskisan ja juustoleipäjuoksun.
Lapsille oli omaa ohjelmaa, oli
sirkustaidetta ja taikuri.
Katvelan alueella oli itse päätapahtuma, jossa saimme mm.
nauttia erilaisista esityksistä, oli
” Väliorit”, unkarilainen tanssiryhmä . Dom Kantele Petroskoista, Pihkaniskat soittelivat ja Heikki
Rahko julkaisi levynsä tapahtumassa.
Janne Pekkala tekaisi erilaisia
juustoleipäherkkuja uudella tvistillä , ja nehän yleisölle maistui.

Marttojen vetämät työpajat
Katvelan alueella olivat yleisön
suosiossa, siellä oli piirakoiden ja
rieskan leivontaa, oli käsityöpaja, jossa oli tilkkutöitä, kehruuta,
huovutusta, lankojen värjäystä, tuohitöitä ym. Messumaton
kudontaa oli myös tarjolla, johon
muutamat messuvieraat kutoivat oman raitansa. Ja pääosassa
oli Juustoleipä ja juustoleivän
paistanta kymmenen paistajan
voimin syntyi suuri määrä juustoleipiä, määrä ei vastannut kysyntää, olisi mennyt herkuttelijoille
paljon enemmän.
Ristijärvi Seura opasti vastanteossa, eli kaikkea perinteisiä
työtapoja saimme siellä nähdä.
Metsäkeskus lahjoitti pienen
kuusentaimen 100v Suomen
kunniaksi. Saimme ihailla naisen
kädestä syntyviä moottorisahaveistoksia.
Vaikka messupäivän ilma
oli epävakainen, niin paikalle
kerääntyi tuhatpäinen yleisö.
Juustoleipämessut on löytänyt
paikkansa täällä Kainuun sydämessä. Ristijärven Martat kiittää
kaikkia talkoolaisia, yhteistyökumppaneita ja tapahtumaan

osallistunutta yleisöä, saimme
aikaan hienon tapahtuman 100vuotiaan Suomen kunniaksi.
Talkoolaisten työpanos on ollut
ensiarvoisen tärkeä tapahtuman
läpiviemiseksi onnistuneesti.
Talkoolaisten palaute/kiitos lounas on sunnuntaina 24.9.2017
klo 12 Marttalassa. Talkoolaisten
palautetilaisuuteen osallistujien
kesken arvomme 50 € lahjakortin Paltamon Vaatetukseen.
Ilmoittautuminen ruokailua
varten perjantaihin 22.9.2017
mennessä. Tervetuloa.

I

dea kokoontumiseen oli syntynyt jo vuosia sitten, Rauni
Suutarin, Liisa Juntusen ja Pirkko Paanasen tapaamisessa. Tämä
”kolmen kopla” oli lähettänyt kutsut 64:lle. Tolosenjoen koulussa
on aikoinaan ollut 81 oppilasta, heistä 15 on jo muuttanut pois
maallisesta koulusta, kahden yhteystietoja ei ollut löytynyt. Paikalle
saapui 40 oppilasta.
Paikalle oli saapunut entisiä Tolosenjokelaisia ympäri Suomea, kaukaisimmat Rovaniemeltä ja Espoosta. Osalla on edelleen vankkoja siteitä Ristijärvelle, sukulaisia ja monilla myös kesämökki jossa viihdytään
kesäaikaan. Aikaa edellisestä tapaamisesta oli monien kohdalla kulunut sikäli paljon että kaikkia eivät järjestäjätkään tunteneet entiseltä
näöltä.
Tolosenjoen koulupiiri on perustettu 1947 koulupiirijaossa. Monien mutkien myötä koulutoiminta aloitettiin 1951 vuokrahuoneistossa
Tapion talossa, käsityötilat olivat Tolosenjoella. Tapiossa koulu toimi
6 vuotta. Tämän jälkeen koulu toimi Tolosenjoella seuraavat 4 vuotta. Sittemmin koulu siirrettiin Uvalle, valmiiseen koulurakennukseen.
Oppilaita tuli silloin Uvan kouluun Tolosenjoen puolelta 32, Huovinen
joutui ajamaan oikein kahdella autolla, muistelee Kivimäen Liisa. ”Olihan siinä aina jonkinlaista kissanhännänvetoa Uvalaisten kesken” lisää
Kivimäen Pirkko. Uvalaisia oli tuolloin koulussa vähemmistö.

Avaamme myös kanavan yleisölle, jotta voitte antaa palautetta tapahtumasta; mikä
auttavat meitä kehittämään
tapahtumaamme. Eli sähköposti ristijarvenmartat.@gmail.
com, sekä laitamme Kyläkaivolle palautelaatikon, jonne voitte
palautteen toimittaa. Palautteet
toivomme syyskuun loppuun
mennessä.
Kiitoksia, tapahtumassa mukana olleille ja hyvää syksyä kaikille
toivottavat Ristijärven Martat.

Tolosenjoen koulupiirin luokkakokouksen koollekutsujat: Liisa Juntunen,
Rauni Suutari ja Pirkko Paananen olivat iloisia saadessaan porukan kokoon.
Monet kokoontuneista muistelivat että tuolloin ei ollut kouluissa
päteviä opettajia, jotkut opettajat työskentelivät jopa keskikoulupohjalla, sitten myöhemmin opiskelivat lisää ja saavuttivat pätevyyden. ”Ei
sitä kouluaikana huomattu, nyt myöhemmin sen on tiennyt” arvelivat
kokoontuneet.
Tapaamisen ohjelmaan kuului laulua, poisnukkuneiden muistaminen, laulua, ruokailu, itse kunkin esittäytyminen ja tietysti menneitten muistelemista. Ristijärven kunnan tervehdyksen tilaisuuteen toi
valtuuston puheenjohtaja Ritva Tolonen.

Janne Pekkala tekaisi erilaisia juustoleipäherkkuja uudella tvistillä

Uvan kylätalo täyttyi Tolosenjoen porukasta, tilaisuudessa oli oikea luokkakokoushenki, lihakeitto maistui ja kuulumisia vaihdettiin.
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Kansanedustaja Marisanna Jarva
vierailulla päiväkoti Saukonsilmussa

Keho tasapainoon
kalevalaisella
jäsenkorjauksella

Kansanedustajat ovat tehneet Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi vierailuja keväällä kouluihin ja syksyllä päiväkoteihin. Päiväkoti Saukonsilmu sai kunnian olla ”pään avaajana” kansanedustajien vierailuihin Kainuussa. Marisanna Jarva saapui vieraaksemme keskiviikkona
23.8.2017.

” Jos on luu luiskahtanut, siihen luuta luiskahuta.
Jos on jäsen järkähtänyt, siihen jäsentä järkähytä.
Jos on liha liikahtanut, siihen lihaa liikahuta.”
-Kalevalan 15.lukua mukaellen-

Marisanna toi tullessaan eduskunta –muistipelin, joka kirvoitti keskustelua ja kysymyksiä lasten
keskuudessa.

Päivä aloitettiin kahvi ja mehuhetkellä .

Lahjoituksia päiväkoti Saukonsilmulle
Keskuskoululle siirtymisen myötä päiväkodin leluhyllyt ovat ammottaneet tyhjyyttään. Vaikka
leluja, pelejä ja askartelutarvikkeita onkin tilattu läjittäin, niin olemme kiitollisina ottaneet vastaan
lahjoituksia.

Paikallisen S-marketin myymäläpäällikkö
Helka Tolonen ilahdutti lapsia tuodessaan
valtavan laatikollisen hiekkaleluja päiväkodille
maanantaina 21.8.2017.

MTK Ristijärvi ja Valtra taas lahjoittivat uutuuttaan kiiltelevät menopelit päiväkodille keskiviikkona 23.8.2017. Lahjoitus sai aikaan lasten
joukossa ihmetystä ja ihastelua! Lämmin kiitos
lahjoituksia tehneille!

SYYSTORI
Tarjotaan
asuntoja Ristijärven
keskustasta:

1kpl 2h + k + sauna 56m2
3kpl 1h + kk 30,7m2
7kpl 1h + kk 27,5m2
Tiedustelut Sirpa Akkanen, puh. 0400-685395
Ristijärvi-Seuraan voit liittyä
maksamalla 10 euron henkilöjäsenmaksun tilille FI 53 5760 5120
0082 87 Saaja: Ristijärvi-Seura
Viesti: Maksajan nimi ja osoite tai
sähköpostiosoite

KATVELAN ALUEELLA
LAUANTAINA 16.9. klo 10 – 12
TULE MYYMÄÄN SYKSYN SATOA;
PERUNAT, JUUREKSET, MEHUT, HILLOT..
TULE OSTAMAAN TAATUSTI TUORETTA LÄHIRUOKAA!
ARPOJA, voittoina torituotteita
Myynti omasta peräkärrystä/ -kontista. Tarvittaessa toripöytä
käytettävissä. Paikkahinta kerätään ”kymmenyksenä” myyjän
pöydän tuotteista järjestäjän arpajaisvoitoiksi.
Jäseniltä toivotaan myynti / arpajaistuotteita myös yhdistyksen
omaan pöytään.
Järjestää Eläkeliiton Ristijärven yhdistys
TERVETULOA!

K

alevalaisen jäsenkorjauksen, vanhan suomalaisen perinnehoidon,
nimi juontaa juurensa Kalevalan
15. luvusta, jossa Lemminkäisen
äiti pelastaa poikansa Tuonelan
virrasta. Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa ei suinkaan lueta loitsuja tai hoitoon muutenkaan liity
mitään mystiikkaa! Käsittely on
rauhallista, liikkeen ja venytyksen
avulla tehtävää mobilisaatio- eli
liikehoitoa. Siinä avataan lihasten
lisäksi kalvorakenteita eli faskioita, nivelten liikeratoja, elvytetään
aineenvaihduntaa sekä hermoston toimintaa. Tavoitteena on
kehon toiminnan, ryhdin ja liikkumisen tasapaino.
Äkillisiä ”niksautteluja” tai
voimakeinoja ei käytetä, vaikka
nimitys ”jäsenkorjaus” saattaa
erehdyttävästi sen mielikuvan
tuoda. Hoito perustuu koko
kehon kineettisen- eli liikeketjun tasapainottamiseen. Näin ei
päädytä käsittelemään pelkästään kipukohtaa, vaan etsitään
ja pyritään hoitamaan aina vaivan
alkuperäistä aiheuttajaa.
Tämä lempeä perinnehoito
sopii kaiken ikäisille. Hoitoaikaa
varatessa ja ensimmäisen käsittelykerran aluksi tehdään asiakkaan
kanssa alkuhaastattelu, jossa käydään läpi terveydentila ja kartoitetaan mahdolliset vasta-aiheet

eli tekijät, jotka rajoittavat käsittelyä tai estävät hoidon. Kalevalaisesta jäsenkorjauksesta voi
olla apua esimerkiksi seuraavien
vaivojen hoidossa; selkäkipu,
tenniskyynärpää ja rannekanavan oireilu, kantapääkivut (plantaarifaskiitti), migreeni ja jännityspäänsärky, lasten kasvukivut,
vauvojen ”koliikki” ja suoliston
häiriötilat.
Ristijärvellä kalevalaisen
jäsenkorjauksen vastaanottoni
muuttaa syyskuun alussa uusiin
tiloihin Aholantie 14:aan, Unikkorakennukseen terveyskeskuksen
naapurissa. Käyttöön tulee oma
hoitohuone eli käsittelyaikoja on
jatkossa varattavissa aiempaa
runsaammin! Keikkavastaanotot
Kajaanissa ja Sotkamossa jatkuvat entiseen tapaan.
Tarjolle tulee uutena palveluna myös klassinen- tai urheiluhieronta opiskelijatyönä. Suoritan
parhaillaan Vuokatin Urheiluopistolla hierojan ammattitutkintoa, josta valmistuminen on
keväällä 2018.

IHASTUS VAI
INHOKKI?

kasvattaa kukkavarren heinäkuun
alkupuolella. Se tulee katkaista,
jotta kasvin energia suuntautuisi juurisipulin kasvattamiseen.
Syysistutteinen sipuli on valmis
nostettavaksi elokuulla, tänä
myöhäisenä kesänä nostoaika
oli käsillä vasta syyskuun alussa.
Noston jälkeen se pestään puhtaaksi mullasta. Suositus on, että
sipulit kuivattaisiin naatteineen
varastotautien ehkäisemiseksi,
mutta valkosipulista naatin voi
katkaista ellei halua tehdä lettejä. Sitkeät juuret on helpompaa
katkaista kuivauksen jälkeen. Kuivattaminen pitää tehdä huolella
ilmavassa lämpimässä paikassa.
Sipulin ulommaisen kuoren tulee
irrota helposti. Oikeaan aikaan
nostettu ja tehokkaasti kuivattu
valkosipuli säilyy homehtumatta
pitkälle seuraavaan kevääseen.
Siis jos herkkusuut eivät ehdi
ensin tekemään vakavaa varastohävikkiä!

S

yksyn uusi juures- ja
vihannessato on nyt maukkaimmillaan. Ajatus mehua
tihkuvasta aromikkaasta kotimaisesta valkosipulista nostaa veden
kielelle. Valkosipulia saa ostettua
syystoreilta ja viljelijöiltä, mutta
entäpä jos itse haluaisit kasvattaa
sitä…
Valkosipulinkynnet istutetaan
joko syksyllä tai keväällä riippuen
lajikkeesta. Se tarvitsee kylmäkäsittelyn, jotta kasvu lähtisi käyntiin ja sipuli tuleentuisi aikanaan.
Keväällä se on helpointa viileässä
kellarissa tai jääkaapissa. Syksyllä istutettavalle sipulille se tulee
luonnostaan talven aikana. Talvisipuli nostaa nokkansa maasta
heti kun lumi sulaa penkin päältä.
Sen kasvu on vahvaa ja näyttävät
naatit ovat pian yli puolimetrisiä.
Valkosipuli tarvitsee multavan
ravinteikkaan maan ja riittävästi
vettä. Viljelijän olisi hyvä harrastaa myös rikkaruohojen kitkemistä, etteivät ne olisi kilpailemassa valkosipulin kanssa tilasta,
valosta ja ravinteista. Talvisipuli

Tervetuloa kehonhuoltoon!
Syysterveisin
Leena-Mari Heikkinen,
050 340 7367
Lisätietoja palveluista
myös kotisivuillani:
www.leenamariheikkinen.fi

Valkosipulia Ristijärvellä myyvät:
Leila Karppinen, 040 7037854
Myös marinoituja kynsiä!
Sulo Tokkonen, 050 4306752
Matti Laakso, 050 4142122
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Hirvenhaukkukokeet Uvalla 9.9.2017

S

yyskuisensa lauantaina kilpailtiin
Ristijärven Uvalla hirvenhaukkukokeen
merkeissä. Samalla
ratkottiin vuosittainen Kainuun
Hirvikoirayhdistyksen mestaruus.
Tapahtuman järjestelyistä vastasi jälleen, muisteluiden mukaan
jo vuodesta 1999 lähtien, Uvan
metsästäjät. Ylituomarin virkaa
hoiti Kalle Immonen ja sihteerinä
toimi Juha Seppänen.
Koemaastoja oli hankittu
ympäri Kainuuta. Aamukahvien ja maastoarvonnan jälkeen
maastoihin starttasi 21 koiraa
mukanaan koiranohjaaja ja kaksi palkintotuomaria. Hirviä alkoi
löytyä maastoista aamulla jo
ennen kahdeksaa, viimeisten
koirien löytäessä haukuttavan
pelikaverin vasta puolen päivän
jälkeen. Liekkö osasyynä hirvien
löytymisen vaikeuteen ollut edellisyön sade? Osa porukasta joutui
palaamaan
koepaikalle todeten, että hirviä ei
sitkeästä hakemisesta huolimatta
sinä päivänä vain löytynyt.
Perinteiseen tapaan koepaikalla pääsi heti metsästä tulon
jälkeen lihapatojen ääreen. Einot
Karjalainen ja Kymäläinen olivatloihtineet koeväelle pöytään
lihakeiton lisukkeineen. Osallistujat kehuivat,että ruoka oli jälleen hyvää ja sitä oli riittävästi!
Myös metsästysmajan sauna oli
lämmitettynä halukkaille, sinne
näkyikin porukkaa suuntaavan
ylituomarin luona käynnin ja keiton syönnin jälkeen.
Koepäivänä 13 koiraa löysi
hirven ja ykköstuloksia (yli 70

pistettä) haukuttiin 12 kappaletta. Kainuun Hirvikoirayhdistyksen
mestaruuden vei nimiinsä jämtlanninpystykorvauros Piteälvens
Motto (omistajat Veijo & VeliAntti Leinonen). Toiseksi tuli niin
ikään saman rotuinen Tuike Salon
Cemi (omistaja Tuomas Mäkäräinen) ja kolmannelle sijalle itsensä haukkui harmaa norjanhirvikoirauros. Korvenkiertäjän Rolle
(omistaja Mika Tolonen). Tässä
kohtaa voidaan varmaan mainita, että näiden kaikkien kolmen
koiran kotikopit sijaitsevat Ristijärvellä.
Lopulliset tulokset:
(sijoitus, rotu, koiran nimi, omistaja, pisteet)
1. 42/1 PITEÄLVENS MOTTO,
Veijo & Veli-Antti Leinonen 90,00
pistettä
2. 42/1 TUIKE SALON CEMI, Tuomas Mäkäräinen 86,00 p.
3. 242/1 KORVENKIERTÄJÄN ROLLE, Mika Tolonen 85,50 p.
4. 42/1 PYSTYTUULEN JYRY, Tuomo Karjalainen 84,50 p.
5. 48/1 KORPIRITARIN KAPU,
Heikki Punju 81,00 p.
6. 42/1 SILTASAAREN MOSSE,
Tatu Tervo 80,50 p.
7. 48/1 KÄÄRMEKAARAN NERO,
Risto Karjalainen 80,00 p.
8. 242/1 KORVENKIERTÄJÄN
HAKU, Hannu Kananen 78,00 p.

9. 42/2 VÄKKÄRÄSALON ESTELLE,
Mikko Lämsä 77,50 p.
10. 42/2 ONTUVAN SIRO, Esko
Klemetti 76,00 p.
11. 42/1 JYTKY, Matti Keränen
76,00 p.
12. 242/2 MÄENTAUSTAN MAESA, Jorma Härkönen 73,75 p.
13. 42/1 PYSTYTUULEN JURRI,
Juha Salmela 59,50 p.
14. 42/2 MOONA, Lari Heikkinen
14,00 p.
15. 42/1 AUTIOVAARAN ROBBE,
Markku Pääkkönen 14,00 p.
16. 242/2 HIILLOKSEN KÄNTTY,
Sanna & Seppo Keränen 14,00 p.
17. 48/1 KIVIVAARAN PÖSÖ,
Hannu Karjalainen 14,00 p.
18. 48/1 KORPIRITARIN JAGER,
Risto & Esko Karjalainen 12,50 p.
19. 42/2 IPPA, Risto Tienhaara &
Jaana Tabell 12,50 p.
20. 48/2 KUURA, Juha Sutinen
11,00 p.
21. 42/2 RAIKUKORVEN ÅNITA,
Ari Hurskainen 9,50 p.
rotujen selitykset
42 = jämtlanninpystykorva
242 = harmaa norjanhirvikoira
48 = karjalankarhukoira
1 = uros
2 = narttu

7.-luokkalaiset Hiisijärvellä

A

amulla yhdeksän aikoihin Ristijärven keskuskoulun 7. luokkalaiset saapuivat taksilla Hiisipirtille. Suunnitelmana oli viettää
päivä pelien ja aktiviteettien parissa. Aluksi pelattiin erilaisia
ryhmäytymisleikkejä, joissa muun muassa kerrottiin asioita itsestä
ja yritettiin kommunikoida puhumatta. Sen jälkeen tehtiin ryhmissä
erilaisia taideteoksia luonnon tarvikkeista. Materiaaleja olikin helppo
löytää; olimmehan metsän keskellä.
Auringon paistaessa muutamat oppilaat kävivät uimassa Hiisijärven
hiekoilla, jonne kaikki kävelivät pirtiltä. Uinnin jälkeen monet olivat
jo nälkäisiä, joten päätettiin paistaa makkarat. Oppilaat kerääntyivät
nuotion ympärille syömään eväitä, joihin kuului leipiä ja hedelmiä.
Kun eväät oli syöty, keräännyimme katokseen loppuhuipennusta varten. Kilpailun ideana oli pysyä mahdollisimman pienen paperin päällä
pareittain, ja kisan palkinto oli molemmille voittajille oma varavirtalähde puhelinta varten. Voittajat Jenni Korva ja Sonja Suutari olivat oikein
iloisia tästä palkinnosta.
Pian kilpailun jälkeen oppilaat nousivat takaisin bussiin ja lähtivät takaisin koululle. Retki oli monien mielestä oikein mukava kokemus.
Nella Hälinen ja
Tytti Mikkonen

Oppilaat Hossan kansallispuistossa

R

Juhlavuoden kolikko
Ristijärven kunnan täyttäessä 140 –vuotta ,
lyötiin kuntajuhlassa tasavuosien kunniaksi
omaa Ristijärvi kolikkoa.
Nyt kuntamme täyttäessä 150- vuotta, on
mahdollisuus jälleen käydä lyömässä itse juhlavuoden kolikko. Tällä kertaa se on samalla
myös Itsenäisen Suomen satavuotiskolikko,
tuttu leijonakuvio koristaa ”Suomi”puolta.
Juhlakolikon lyöntimahdollisuus on Ristijärven kunnan 150 – vuotisjuhlassa 23.9. Virtaalassa.

istijärven keskuskoulun 5.-9.-luokkalaiset kävivät tutustumassa tiistaina 22. elokuuta Hossan kansallispuiston Värikallioon. Lähdimme matkaan puoliyhdeksältä ja olimme kahden
ja puolen tunnin päästä perillä. Sää oli aurinkoinen, ja kun olimme
päässeet parkkipaikalle, siellä jaettiin eväät ja sen jälkeen alkoi kolmen
ja puolen kilometrin taival ensimmäiselle pysähdyspaikalle, laavulle.
Matka laavulle oli möykkyinen ja pitkä. Maisemat olivat juuri sellaisia
kuin kuvittelinkin: koskematonta metsää, kaatuneita puita, linnunlaulua, paljon kiviä ja mäkiä.
Oppilaiden tehtävänä oli ottaa kotoa pehmolelu mukaansa, josta
täytyisi ottaa kuvia Hossan kansallispuistossa. Perillä laavulla oppilaat
söivät eväitään ja nauttivat maisemista. Halutessaan sai paistaa makkaraa.
Kun eväät oli syöty, matka jatkui vielä kolme sataa metriä Värikalliolle. Värikallio sijaitsi vesistön äärellä ja sitä pääsi katsomaan tarkemmin
vieressä olevan ponttoonisillan kautta. Osa oppilaista oli sitä mieltä,
ettei Värikallio ollut niin hieno, kuin oli kuvitellut, mutta muiden mielestä oli mielenkiintoista nähdä Värikallio ja siihen 3500-4500 vuotta
sitten maalatut peuran jalat ja kolme ihmistä.
Hetken katseltuamme Värikalliota lähdimme kävelemään neljä kilometriä pitkän matkan takaisin parkkipaikalle. Reitti oli erilainen kuin
aikaisemmin: se meni yläkautta, oli pitempi ja haastavampi, ja sillä
polulla piti koko ajan varoa edessä olevia puun juuria ja kiviä. Matka
sujui kuitenkin rattoisasti, kun samalla jutteli kavereille ja katseli maisemia.
Perillä linja-autolla odoteltiin vielä muita ja syötiin eväitä. Kävelty
matka sinä päivänä oli noin kahdeksan kilometriä. Reissusta jäi kaikin
puolin hyvä ja iloinen fiilis. Plussaa oli sää, joka pysyi melkein koko ajan
aurinkoisena.
Laura Liljeblad 8.lk
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RISTIJÄRVI TIEDOTTAA
Ristijärven 150-v. ja Suomen
100-v. juhlaa tehdään yhdessä!
Pyydämme koululla pidettävään
itsenäisyyspäivän näyttelyyn
6.12.2017 ristijärveläisiltä koulussa tehtyjä käsitöitä, kouluvihkoja yms. käden töitä menneiltä
vuosikymmeniltä.
Olisimme iloisia, jos kaikkien
kylien alueilta löytyisi katseltavaa aikaisempien sukupolvien
käden töistä. Näyttely pystytetään joulukuussa ja pyydämme
töitä tuotavaksi koulun kansliaan
varustettuna tekijänsä nimilapulla ja mahdollisilla tarkemmilla
tiedoilla milloin ko. työ on tehty.
Esineet palautetaan omistajilleen
näyttelyn jälkeen.
Tarvitsisimme esille laitettavat
työt 24.11.2017 mennessä koululle. Yhteistyöstä kiittäen kunnan juhlatoimikunta
Tiinaliisa Portano, Ristijärven
keskuskoulun rehtori/sivistyspäällikkö
Puh. 044-7159334,
tiinaliisa.portano@ristijarvi.fi

150 vuotta

KI R JASTON KU U LU MISIA :
Kirjasto avoinna
ma
12 - 19
ti
12 - 17
ke
09 - 15
to
12 - 15
pe
12 - 16

Kyläkaivo
09 - 19
09 - 17
09 - 15.30
09 - 15.30
09 - 16

http://kainet.verkkokirjasto.fi
puh. 044 715 9324
Kirjastojen yllätyskassit tarjoavat
lapsiperheille iloa ja tukea arkeen
Kainuun kirjastoissa kokeillaan
lapsiperheiden yllätyskasseja. Kassit tarjoavat lapsiperheille yhdessä
tekemistä, palkittuja lastenkirjoja
ja ajankohtaista luettavaa vanhemmille. Yllätyskasseja voi lainata Kainuun alueen kirjastoista
vuoden loppuun saakka. Yllätyskassin sisältö on koottu yhteistyössä Kainuun soten lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöiden ja kirjastojen
henkilökunnan kesken. Kassin ideana on, että jokainen kainuulainen
voi omalla toiminnallaan edistää
lasten ja nuorten hyvinvointia.
Yhteistyössä Kainuun sote ja kirjastot

VAPAA-AIKATOIMI
TIEDOTTAA:

TULEVIA TAPAHTUMIA 2017
RISTIJÄRVELLÄ

Alakoululaisten liikuntakerho
alkaa viikolla 36. Liikuntakerho on
perjantaisin 8.9 alkaen Virtaalan
liikuntasalissa klo 12.45-13.30.
Ohjaajina toimivat Elisa Pääkkönen ja Annikki Hyttinen.
Senioreiden liikuntakerho
alkaa viikolla 36. Liikuntakerho
on torstaisin 7.9 alkaen klo 8.309.30. Tavataan tuokion alussa
koulun pihalla, ison katoksen luona. Ohjaajana toimii Elisa Pääkkönen/ vapaa-aikaohjaaja.
Nuokkari avoinna maanantaisin klo 15-18 ja lauantaisin 18-21.
Tervetuloa! Discoista ilmoitamme tolppamainoksin sekä nuokkarin ilmoitustaululla.

La 23.9.2017 klo 13 Ristijärven
kunnan 150 –vuotisjuhla Virtaalassa. Järj. Ristijärven kunta.
30.10-5.11.2017 Ämmäinviikko.
Viikon tapahtumat pyydetään
ilmoittamaan kunnantalolle
16.10. mennessä
os. yhteispalvelu@ristijarvi.fi
tai puh. 08-6155 431. Järj. Ristijärven Kulttuuritapahtuma ry ja
kunta.
La 25.11.2017 klo 13 Pyhännänkylän metsästysseura tarjoaa
Hirvikeittoa Kylätalo Valvolassa.
Tervetuloa metsästäjät, maanvuokraajat, kyläläiset ja alueen
kesäasukkaat! Järj. Pyhännänkylän kyläyhdistys ja metsästysseura.

Kirjaston ja Kyläkaivon
tulevia tapahtumia:
Syyskuu: Ristijärvi-aiheisia maalauksia Kyläkaivolla.
14.9.2017 klo 18 Janne Nevala:
Kirja & Kitara. Kirjailija-muusikko
Janne Nevala (s. 1966, Taivalkoski)
julkaisi heinäkuussa kolmannen
romaaninsa Kylän halki virtaa joki.
Kirja on kertomus ontuvasta ystävyydestä, Iijoesta, rautatiestä ja
ihmisistä jotka sinnikkäästi odottavat radan varrella oikeaa junaa
saapuvaksi. Kirja & Kitara -tuokiossa Nevala kertoo tarinoita kirjan
taustalta ja esittää siihen liittyviä
lauluja.

18.9.-6.10.2017 Kuvia kirjaston
vuosikymmeniltä Aholantiellä
kirjastolla.
2.-26.10.2017 Seppo Kemppainen: Kaksi Laivaa –öljyvärimaalauksia Kyläkaivolla.
5.10.2017 klo 18 Reijo Vähälä
Suomi 100 –runomatinea Kyläkaivolla.
30.10.-30.11.2017 Väinö Juntunen Maisemakuvia Kainuusta
–valokuvanäyttely Kyläkaivolla.
6.12.2017

Su 26.11.2017 klo 18 Kauneimmat Joululaulut Pyhännänkylän
Kylätalo Valvolassa. Järj. Pyhännänkylän kyläyhdistys ja seurakunta.
6.12.2017 Ristijärven itsenäisyyspäivän juhla.
Juhlajumalanpalvelus, kunniakäynti sankarihaudoilla, kahvit
Seurakuntakodilla. Tilaisuus jatkuu koululla: Ristijärven Päiväkoti 40 vuotta , Ristijärven kunnan
koululaitos 120 vuotta v.2016.

Jalkojenhoito
Tmi Tiina Oikarinen
Jalkojenhoito
Aholantie
14, Ristijärvi.
Jalkojenhoito
Tmi
Tiina
Oikarinen
Myös Tmi
koti –jaTiina
laitoskäynnit.
Oikarinen
p. 041-492
Aholantie
14,6378
Ristijärvi.
Aholantie
14, Ristijärvi.
Myös koti
–ja laitoskäynnit.
Myös6378
koti –ja laitoskäynnit.
p. 041-492
p. 041-492 6378

Tmi Leena-Mari Heikkinen
Uusi vastaanottotila Ristijärvellä
osoitteessa Aholantie 14

Kalevalainen jäsenkorjaus
Klassinen - / urheiluhieronta opiskelijatyönä
Lisätiedot ja varaukset p. 050 340 7367
Tutustu yritykseen; www.leenamariheikkinen.fi & Facebook-sivulla

Lisätietoja tapahtumista Kainuun tapahtumakalenterista:
http://www.kainuuntapahtumat.fi/?kunta=6 .

Kylätalo Pyrylästä

Tarjoamme kokous- ja
juhlatilat käyttöönne.
Tervetuloa tutustumaan!
Ristijärven kirkon
kyläyhdistys
Eila Repo 044 594 8568
Pirjo Saarinen 0400 455 884
Hannu Liljeblad
044 098 2402
MLL: perhekavila
Palaa kesätauolta
Kokoontuminen kylätalo Pyrylässä parillisten
viikkojen torstaina klo
9.30-11.00. Ensimäinen
kokoontuminen 7.9.

Koulutettu hieroja
Seija Juntunen
Asematie 7, Ristijärvi
p. 050-5713994

Ristijärven ikäihmisten neuvontapisteen
auikoloajat syksy 2017
Ristijärvellä toimii ikäihmisille ja heidän omaisilleen
tarkoitettu maksuton ikäihmisten neuvontapiste, josta
iäkäs kuntalainen saa tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa
ja ohjausta.
Asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta.
Yhteispalvelupiste Kyläkaivossa Aholantie 25, keskiviikkoisin 6.9. 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11.,
13.12. ja 27.12. klo 10.00 –11.00.
Asiakasohjaajan puhelinnumero on 044 744 8192
ma - to klo 9.00 - 15.00 ja pe 9.00 - 14.00
sähköposti: palveluohjaus.vanhuspalvelu@kainuu.fi

RISTAOKSESSA

Katseltavana on nyt toinen Ristijärvi-seuran toimittama lehti. Kommentteja ensimmäisestä ei juurikaan ole tullut, lienee tulkittava että
kaikki on hyvin mennyt. Palaute olisi seuralle tästä työstä tarpeen,
tarvitaanko yleensä tämän tyyppistä painotuotetta? Jos tarvitaan
mitä pitäisi julkaista tai kirjoittaa.
Olemme tarjonneet ilmoitus- ja mainostilaa, yrityksiä tämä ei
kovinkaan paljoa kiinnosta. Ilman kustannuksia ei tätäkään lehteä
julkaista, seuran on pohdittava mistä kaivetaan rahat lehden tekemiseen, jos jatkossa lehteä tehdään. Hyviä vinkkejä ja palautetta
voi antaa seuran sähköpostiin: ristijarviseura@gmail.com taikka
suoraan hallituksen jäsenille. Seuraava lehti on tarkoitus saada aikaiseksi ennen itsenäisyyspäivää. Pistäkääpä siis aineistoa tulemaan
seuran sähköpostiin.
Toimitus

KIITOS kaikesta muistamisesta
jäädessäni eläkkeelle.
Kaisa Kurkinen

