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Näin kehotti kan-
salaisia aikoinaan 
jo Niilo Tarvajär-
vi suositun sun-
n u n t a i a a m u n 

radio-ohjelmansa lopuksi. 
Nykyihmiselle sopisi kehotuk-
sen yksinkertaisempikin muoto: 
YLÖS JA LIIKKEELLE! Olemmehan 
noista Tarvan ajoista muuttuneet 
enemmän sohvaperunoiksi ja 
myös työmme ovat vaihtuneet 
riuskoista hommista istuma-
asentoon.

Me kaikki tiedämme, mitä 
hyvää liikkuminen ja liikunta meil-
le antaa. Miksi liikkeelle lähtemi-
nen on sitten niin vaikeaa? Kaik-
kein hankalinta on ihan uuden 
liikuntamuodon kokeileminen. 
Silloin kannattaa ottaa mukaan 
sellainen kaveri, jolle homma 
on tuttua ja joka osaa neuvoa 
alkuun. Toisaalta kahdestaan voi 
ihan huoletta kokeilla vaikkapa 

tankotanssia, jos kumpikaan ei 
osaa ennestään mitään. Vertais-
tuki löytyy läheltä! Muutenkin 
kaveri on oivallinen kannustaja. 
Kun itselle laiskana päivänä kave-
ri kysäisee - Eiköhän sitä lähetä 
taas…? niin mitä siihen voi muuta 
vastata kuin - Joo.

Jotta liikunnan hyvät vaiku-
tukset näkyisivät arjessamme, 
liikunnan tulisi olla säännöllistä. 
Monesti asetamme itsellemme 
liian suuria ja vaikeasti saavutet-
tavia tavoitteita. Aloita ajatuk-
sesta: Kerran viikossa liikun itse-
ni hikeen. Tuntuu vähältä, mutta 
jostain on aloitettava. Kerran 
viikossa  siis helppoa! Olennaista 
on löytää itselleen mieleiset tavat 
ja sopivat hetket liikkumiseen. 
Säännöllisyys tuo mukanaan mie-
lihyvää onnistumisesta, virkeyttä 
ja apua mm. painonhallintaan. 
Aivan mahtavaa on, että meillä 
Ristijärvellä on mahdollisuudet 

monipuoliseen niin ohjattuun 
kuin omatoimiseenkin liikuntaan. 
Yleensä aikaa löytyy siihen, mitä 
pidämme tärkeänä. Eikä unohtaa 
sovi hyötyliikuntaa. Kun lunta 
tulee säännöllisesti, myös kolat 
ovat käytössä yhtä tiuhaan. Hikeä 
pukkaa - ei haittaa!

Monet ikäihmiset voivat 
ajatella, että mitäpä se enneä 
hyvejää pinnistellä. Tutkimuk-
sissa on kuitenkin todettu, että 
esimerkiksi vielä 8090 vuoden 
iässä aloitettu voimaharjoittelu 
kohottaa kuntoa, lisää lihasvoi-
maa ja sitä kautta vähentää kaa-
tumisia, mitkä voivat monesti 
olla kohtalokkaita. Moni vanhus 
haluaisi ulkoilla, mutta ei välttä-
mättä yksin uskalla lähteä apu-
välineidenkään kanssa liikkeelle. 
Tässä voisimme me nuoremmat 
olla apuna ja lähteä kaveriksi 
tuulettamaan keuhkoja ja aja-
tuksia. Yhdessä ulkoillessa monet 

mukavat muistot ja tarinat löytä-
vät kuulijansa, ja matka on antoi-
sa kummallekin osapuolelle.

Mukavia liikuntahetkiä kaikille!
MLL

YLÖS, ULOS JA LENKILLE! KOULUMUISTOT 
TALTEEN

Ristijärviseura kerää ja 
tallentaa koulumuisto-
ja Ristijärven kouluista. 

Muisto voi olla lyhyt tai pitkä. 

Kirjoitelmat tulee lähettää 
spostiin ristijarviseura@
gmail.com tai postitse os. 
Minna Pyykkönen, Kynnään-
tie 1, 88400 Ristijärvi tai hen-
kilökohtaisesti Minna Pyykkö-
selle tai MinnaLiisa Laaksolle. 

Kirjoituksen voi tehdä myös 
nimimerkillä, mutta olisi 
mukavaa saada kirjoituksen 
yhteyteen muistelijan nimi (ja 
osoite),ja tieto siitä, saako kir-
joituksen julkaista esim. RisTa-
oSlehdessä ja museoluokkaan 
sijoitettavassa kansiossa. 

Kynä ja koneet 
sauhuamaan!

V EISUUVEStIVAALI 
pyörähtää käyntiin 
17. kerran 2. 4.8.2019 
antaen jälleen mie-

lenkiintoisia konsertteja; kir-
kossa, Virtaalassa, seurakun-
tatalolla ja barokkikonsertteja 
Katvelan lumoavassa salissa. 
Konserttien lomassa lauletaan 
ja nautitaan kaksipäiväisten 
Juustoleipämessujen toriohjel-
masta sekä torin monenlaisista 
herkuista. Illat päätämme tun-
nelmalliseen musiikkikattauk-
seen Pyrylän tavernassa.

Kirkossa kuullaan 
monipuolista ohjelmaa

Avajaisia vietetään perjantaina 
2.8. klo 18 Kainuussa vaikuttavi-
en urkutaiteilijoiden Kaisa Ala-
saarelan ja Olli Kinnusen innoit-
tamissa virsisävelmissä Virsien 
virrassa ja lauantai tarjoaa tri-
bute to Mahalia Jacksonkonser-
tin, jossa kuullaan maailman par-
haaksi gospellaulajaksi nimetyn 
yhdysvaltalaisen laulajattaren 
musiikkia jazzin hengessä. Tul-
kitsijana altto tiina Sinkkonen 

yhtyeineen ja sunnuntaina sop-
raanoa Anu Hälvää ja urkuria 
Jouni Someroa ohjelmalla Armo-
laulu.

Paikallista väriä festivaalil-
le antaa sunnuntain konsertti 
Seurakuntatalolla KuulaLeino 
& Suomen taiteen kultakau-
si. Konsertissa kuullaan toivo 
Kuulan musiikkia, kerrontaa 
Toivo Kuulan ja Eino Leinon 
ystävyydestä sekä ihastelemme 
1900-luvun vaihteen taidemaa-
lareiden töitä taustakankaalle 
heijastettuna.

Barokkikonserteissa lauan-
taina ja sunnuntaina kuullaan 
cembalon taitajia mm. Aapo 
Häkkistä ja traverson soittajaa 
Pauliina Frediä.

Virtaalassa esiintyy legen-
daarinen Muska Babitzin yhty-
eineen ja festivaali päätetään 
Pyrylän tavernassa flamencon 
tunnelmissa.

Minna tuhkala 
Veisuuvestivaalin 
taiteellinen johtaja

Ensi kesän veisuut

Kuva: Pekka Agarth

TÄHELLISTÄ TIETOA!
tieavustusten hakuaika on muuttunut: avustushakemukset tulee jät-
tää kuntaan 31.5.2019 mennessä, tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei 
käsitellä. Myöntämisperusteet ovat säilyneet ennallaan lukuun ottamatta 

hallintokustannuksia, joita ei enää huomioida avustusta myönnettäessä.

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Lain mukaan edellytyksenä yksityistieavus-
tuksen myöntämiseen tiekunnalle on kaksi avustuskriteeriä, jotka kunnan tulee ottaa 
huomioon avustuspäätöksiä tehdessään:

1. Yksityistietä koskevien asioiden hoitamiseen on perustettu tiekunta
2. Yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla yksityistierekisterissä, jota ylläpitää 
Maanmittauslaitos

Tiekuntien tulee ilmoittaa itse nämä tiedot osoitteessa https://maanmittauslaitos.fi/
kiinteistot, sekä tie ja katuverkon tietojärjestelmässä, jota ylläpitää Väylä (ent. Liikenne-
virasto). Tiekuntien tulee ilmoittaa itse nämä tiedot osoitteessa https://vayla.fi/digiroad

Ristijärven kunta, 
Tekninen toimi

TÄHELLISTÄ TIETOA! 
Kutsu yrittäjäiltaan Ristijärven kunta järjestää ke 8. 
toukokuuta klo 18.20

YRIttÄJÄILLAN kunnantalon Kyläkaivolla.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Ristijärven alueella toimivat yrittäjät sekä yritys-
toimintaa suunnittelevat. Ohjelmassa mm. kunnan puheenvuoro, hankintaasiamiehen 
puheenvuoro, Kainuun yrittäjien puheenvuoro.
Tule kuulemaan ja keskustelemaan sekä tuo omia ideoita esille asioiden edistämiseksi 
ja kehittämiseksi.

Tilaisuus aloitetaan tutustumalla Attendon Ristijärven hoivakodin työmaahan klo 
17.30 alkaen ohjatulla kierroksella.
Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään 2.5.2019 mennessä os. oiva.jansson@
ristijarvi.fi.

tERVEtULOA !
Ristijärven kunta
Petteri Seppänen, 
kunnanjohtaja

J.K. Jos et pääse tilaisuuteen, lähetä omat ter-
veisesi ja kehittämisideasi kunnan yritystoi-
minnan toimenpiteistä kehittämispäällikkö 
Oiva Janssonille, os. oiva.jansson@ristijarvi.
fi, puh. 044 7159 311.
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Tmi Leena-mari Heikkinen

puh. 050 340 7367 
Aholantie 14, RISTIJÄRVI

- koulutettu hieroja / urheiluhieroja
- kalevalainen jäsenkorjaaja
- fysioterapeuttiopiskelija

LÖYDETTY
Kiiniotettu musta emälammas kello kaulassa, valkea karitsa 
mukana, kesävilloineen, kokokorvineen. Omistaja käyköön peri-
mässä allekirjoittaneelta 14 vuorokauden kuluessa, muutoin 
menettelen niiden kuin omaini kanssa. Ristijärvi 31 p. lokak. 1911.

taneli Karppinen, Pyhäntä, Koljatti
Kajaanin Lehti, 03.11.1911, nro 127, s. 4

https:// digi.kansalliskirjasto.fi/ 
sanomalehtibinding/1203468?page=4 

Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

LAULELLEN 
KOHtI KEVÄttÄ!

Lauletaan yhdessä talvisia
lauluja 5.3. klo 18:00 

Kyläkaivolla.
Lämpimästi tervetuloa!

Ristijärven 
kuttuuritapahtuma ry.

Ristijärviseura 
hankkii 

SELHVIEKEPIN 
ensisijaisesti seu-

ran käyttöön. 

Keppiä voidaan
vuokrata jäsenistölle!

Alkuvuoden viikkoja kirjastossa ovat värit-
täneet monet päiväkotilasten ja koulu-
laisten vierailut. Talvimetsässä lasten 
pyöreän hyllyn sisällä on tunnelmoitu tal-

viaiheiden lisäksi mm. klassisten satujen ja esikoulu-
laisille sopivien helppolukuisten kirjojen ympärillä. 
Aikuisten lukupiirissä on aloitettu keskustelu Eeva 
Kilven tuotannosta muun kiinnostavan luetun lisäk-
si.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan Alueellisen 
eKirjasto julkistettiin 8.2. Tämä hanke tarjoaa alu-
een asukkaille tasa-arvoiset e-aineistopalvelut kir-
joina, äänikirjoina, koti- ja ulkomaisina sanoma- ja 
aikakauslehtinä, musiikkina, musiikin videokoului-
na, sanakirjoina ja elokuvina. Aineistoihin pääset 
kirjaston www-sivun kautta, osaan myös kirjaston 
ulkopuolelta ja mobiililaitteilla.

Näyttelyt

* Mauno Keräsen Eilisen aarteita -maalauksia Kylä-
kaivolla helmikuussa.

* Pehmojen Yö kirjastossa. Kirjasto kutsuu pehmo-
lelut yökylään keskiviikkona 13.2. Lelujen vastaan-
otto keskiviikkona klo 9-15 ja nouto ystävänpäivänä 
torstaina klo 12–15 välillä.

* Eineliisa Heikkisen ompelutöiden näyttelyn ava-
jaiset Kyläkaivolla 28.2. klo 16.30 –
17.30. Näyttely on esillä maaliskuun ajan.

* Eija Kurkinen-Kauppilan kirjoneuleita kirjastossa 
helmikuussa.

28.2. klo 17.30–19.30 esittelyssä lankoja, puikkoja 
ja ohjeita. Eija Kurkinen-Kauppila
esittelee näyttelynsä neuleita ja neulekirjoja. Lisäksi 
jaetaan yhdessä vinkkejä ja keskustellaan
neulomisesta. Ota oma neulomus mukaan! Arvon-
taa. Langanvaihtopiste.

VAROItUS! NEULOOSI ON tARttUVAA! 
tERVEtULOA!

Kirjasto- ja kulttuurikuulumisia

RISTIJÄRVEN IKÄIHMISTEN 
NEUVONTAPISTEEN

AUKIOLOAJAT KEVÄT 2019
Ristijärvellä toimii ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitettu 
maksuton ikäihmisten neuvontapiste, josta iäkäs kuntalainen 
saa tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa ja ohjausta.

Asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta Yhteispal-
velupisteKyläkaivossa Aholantie 25, keskiviikkoisin 9.1., 23.1., 
6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5. ja 29.5. klo 9.00-10.00

Asiakasohjaajan puhelinnumero on 044 748 4893 ma – to klo 
9.00 – 15.00 ja pe 9.00 – 14.00 sähköposti: palveluohjaus.van-
huspalvelut@kainuu.fi

Hyvä urheilun ystävä!
Mikäli haluat osallistua tai tukea seuraamme, niin voit maksaa Risti-
järven Pyryn jäsenmaksun oheisilla tiedoilla.

Maksu:
Alle 16-vuotiaat 5 €
16-vuotiaat ja yli 10 €
Kannattajajäsenmaksu 20 €

Maksaessasi jäsenmaksun, laita viestikenttään perheenjäsenten etu-
nimet ja syntymävuodet jäsenrekisteriä varten. Jäsenenä olet terve-
tullut osallistumaan Pyryn järjestämiin tapahtumiin.

Saaja: Ristijärven Pyry
tili: FI 89 5760 5140 0028 31

Muun muassa täl-
laisella lauseella 
Yhteisvastuukerä-
ys 2019 herättelee 

ihmisiä osallistumaan keräyk-
seen, jolla tuetaan nuorten mah-
dollisuutta opiskella Suomessa 
ja maailman katastrofialueilla. 
Peruskoulun päästötodistuksella 
on nykymaailmassa vaikeaa löy-
tää ammattia ja työpaikkaa. Köy-
hyys estää monen nuoren amma-
tillisten haaveiden toteutumisen 
ja nyt meidän on mahdollista 
auttaa näitä nuoria pääsemään 

kiinni opintoihin ja tulevaisuuden 
rakentamiseen. 

Yhteisvastuukeräys 2019 jär-
jestetään Ristijärvellä maalis-
kuun aikana, jolloin lipaskerääjät 
kolkuttelevat kotien ovilla lippai-
den ja keräysmateriaalin kanssa. 
Pienikin summa kasvattaa keräys-
tä, joten meidän jokaisen panos 
keräykseen on tärkeä.

Lipaskeräyksen lisäksi Risti-
järven seurakuntakodilla jär-
jestetään lauantaina 16.3. koko 
perheen YV-tapahtuma, jossa on 
tarjolla toimintaa kaiken ikäisille. 

Rippikoululaiset järjestävät lap-
sille toimintaa niin sisällä kuin 
ulkona, seurakuntasalissa tar-
jotaan Yhteisvastuulounas sekä 
järjestetään leipämyyjäiset sekä 
arpajaiset sitä mukaa, kuin löytyy 
arpajaispalkintojen lahjoittajia. 
Palkintoja otetaan vastaan diako-
nin toimistossa (p. 044 3620023).

tervetuloa mukaan yhteiseen 
talvitapahtumaan!
Diakoni Marikka Hiltunen

tYHMÄ VAI KÖYHÄ?
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Sehän alituiseen vaihtelee. Joskus on tyylinä kävellä käppyräkärkisillä piek-
suilla toisella vuorolla kengillä, joissa kantapäät ovat vähän kallellaan. 
Varrenpituustyylikin eri aikoina on erilainen. Toisinaan sen pitäisi ulottua 
päälle polven ja sitten taas tulee toinen aika, jolloin pieksunvarren suu-

puolen tulee olla siinä nilkkaluun yläpuolella.
Vanhat kokeneet käytännön miehet astuivat ennen aina kohtalaisen pitkävarti-

sissa pieksuissa. Varren suupuolen käänsivät alas. Tämä nurinkäännetty suupuoli 
suojeli aina keskivartta naarmuilta ja silloin säästyi paljon nahkatavaraa. Yhdet 
pieksun varret saivat näin kuluttaa kolmetkin uudet kengänterät.

Entäpäs ne vasikannahkasta neulotut käsineet? Niistä toinen sai suupuoleensa 
napin nahkasta, toinen vastaavan napinreiän. Silloin joka kerta pirttiin tultua sai 
mies kinnasparinsa nakata orren päälle talteen. Siitä ne sitten helposti metsään 
lähtiessä löytyivät. Nykyään ei tunnu olevan tapana yhdistää käsineitä nappiveh-
keillä. Ne nakataan vaan metsästä tultua penkille tai penkin alle. Märkinä ja tallat-
tuina löytää mies ne sieltä. Siinä tulee sitten vielä kironneeksi ja muutakin melua 
pitäneeksi.

Minä kirjoitin tämän asian nyt tähän, en huvin enkä paljaan pahanhalunkaan, 
vaan näyttääkseni miten taantumus keveillä ketun kengillä juosta hipsuttaa keskel-
lämme ja aivan huomaamattamme tekee pesänsä mihin paikkaan tahansa m.m. 
jalkineisiimme, käsineisiimme ja kukapa arvaakaan mihin kaikkeen. 

Risto Järveläinen

Kainuun Sanomat,
13.02.1919, nro 17, s. 4
https:// digi.kansallis-
kirjasto.fi/sanomalehti/ 
binding/1202825?page=4

Kansalliskirjaston Digitoidut 
aineistot

100 vuotta sitten:
SAAPASMUOTI

Ristijärven kunta tukee yrityksiin ja muille työnantajille työllistyvien ehdot 
täyttävien koululaisten ja opiskelijoiden työllistymistä maksamalla työ-
antajalle palkkauskustannuksiin avustusta 150 € / kahden viikon työllis-
tämisjaksolta (edellyttää, että palkka on vähintään 300 € + sivukulut / 2 

vko). Kunta työllistää myös itse nuoria kahden viikon työjaksoille, jolta maksettava 
palkka on 300 €. Työaika on 6 h/päivä.

Kesätyöllistäminen koskee 16 – 25 –vuotiaita ristijärveläisiä koululaisia, opis-
kelijoita ja lukion jälkeen opiskelua jatkavat. Peruskoulun 9. luokalta pääseviltä ei 
edellytetä 16 v. täyttämistä hakuajan päättymiseen mennessä. Työllistäminen ei 
koske ammattiin jo valmistuneita tai valmistuvia, työttömyysturvaan, työmarkki-
natukeen tai vastaavaan etuun oikeutettuja.

Muulle kuin kunnalle työllistyvä hakee työpaikkaa itse ja toimittaa hakemus-
lomakkeen työnantajan täytettäväksi. Ts. kunta ei järjestä välitykseen yritysten 
työpaikkoja. Yritykseen tai muulle työnantajalle työllistettävä ei saa olla työllistä-
vän yrittäjän tai yrityksen omistajan perheenjäsen. Yrityksellä/yrittäjällä tulee olla 
y-tunnus. Ytunnusta ei kuitenkaan edellytetä kotitaloudelta.

Hakulomakkeen voi tulostaa kunnan nettisivuilta (www.ristijarvi.fi) kohdasta 
lomakkeet. Kunnan työpaikkaa hakevalle ja muun työnantajan paikkaa hakevalle 
on oma lomakkeensa. Lomakkeita saa myös kunnantalolta ja Kyläkaivolta sekä 
koululta.

Hakuaika päättyy 30.4.2019 klo 15.30. Allekirjoitetun hakemuksen voi palauttaa 
myös sähköpostilla os. yheispalvelu@ristijärvi.fi.

Lisätietoja lomakkeisiin ja niiden täyttämiseen liittyvissä asioissa antaa palvelusih-
teeri terttu tolonen, puh. 044-7159726 tai terttu.tolonen@ristijarvi.fi.

Lisätietoja muissa asioissa antaa hallintopäällikkö terttu Härkönen,
 puh. 044 -7159309 tai terttu.harkonen@ristijarvi.fi

Koululaisten ja opiskelijoiden 
kesätyöllistäminen ja 

työllistämisen tukeminen
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Päivän puheenaiheis-
sa vahvasti mukana 
ovat olleet maakunta 
ja soteuudistus sekä 
eduskuntavaal it . 

Uutta maakuntaa on sorvattu Kai-
nuussa kuosiinsa, vaikka uudistus 
siirtyikin vuodella. Lainsäädäntö 
on edelleen kesken. Nähtäväk-
si jää, onnistuuko eduskunta 
hyväksymään sotelainsäädännön 
viimetöinään. Joka tapauksessa 
lakien hyväksyminen eduskun-
nassa menee valtasuhteiden 
vuoksi tiukalle ilman perustusla-
kiongelmiakin.

Uusi sairaala Kajaanin Kaksin 
mäelle valmistuu hyvää vauh-
tia. Harmaita pilviä on aiheut-
tanut valtioneuvoston asetus 
erikoissairaanhoidon työnjaosta 
ja eräiden tehtävien keskittämi-
sestä niin Kainuussa kuin koko 
Suomessakin. Leikkausten keskit-
täminen ja jakaminen yliopistos-
airaaloiden ja keskussairaaloiden 
välillä on saanut kovaa kritiikkiä 
osakseen. Huoli leikkaustoi-
minnan säilymisestä omassa 

maakunnassa on luonnollisesti 
aiheellinen.

Soten menot kasvoivat viime 
vuonna huomattavasti suurem-
miksi kuin mihin kuntien maksu-
osuudet antoivat myöten. Kun-
tien yhä pienenevät verotulot 
ja valtionavustukset eivät riitä 
kattamaan soten alati kasvavia 
menoja. Tilanne on kestämä-
tön. Mikäli nykymeininki jatkuu, 
ovat kuntien taseisiin kertyneet 
ylijäämät syöty parissa – kol-
messa vuodessa. Viimeaikainen 
talouskasvu ei ole näkynyt mei-
dän pienten kuntien taloudessa 
kasvuna. Verotulojen kertyminen 
ja valtionosuudet ovat vähenty-
neet merkittävästi. Kainuussa on 
nyt käynnistetty selvitystyö soten 
toimintojen osalta.

Yhtenä haasteena Kainuussa 
on lääkäripula, mikä näkyy erito-
ten kunnassamme. Sairauksien 
ennaltaehkäiseminen ja ajoissa 
tapahtuva hoitaminen vähentäi-
sivät erikoissairaanhoidon tar-
vetta. Ohjautuvatko asiakkaat 
nykyisellä toimintamallilla liian 

usein suoraan kalliiseen erikois-
sairaanhoitoon? Pitäisikö omassa 
kunnassa päästä päivittäin lääkä-
riin? Tähän kysymykseen on help-
po vastata, kyllä pitää! Kaikilla 
meillä on oikeus hyvään hoitoon 
ja pääsyyn lääkärille. Panosta-
malla perusterveydenhuoltoon 
ja sairauksien ennaltaehkäisyyn, 
säästetään erikoissairaanhoidon 
ja myös koko soten kustannuk-
sissa.

Ristijärvellä on aloitettu kun-
tastrategian mukaiset toimet 
mallikkaasti. Uusi hoivatalo 
nousee pienin askelin montus-
taan. Päiväkodille saamme entis-
tä paremmat ja toimivammat 
tilat. Varhaiskasvatukseen on 
panostettu lisäämällä henkilös-
töä. Myös perusopetukseen on 
satsattu lisäämällä koulunkäyn-
tiavustajia ja henkilökohtaisia 
avustajia niiden tarpeessa olevil-
le oppilaille. Nämä toimenpiteet 
ovat olennainen osa kunnan ja 
kuntalaisten hyvinvoinnin edis-
tämisessä. Nuoriin panoste-
taan unohtamatta muitakaan 

kuntalaisia ja senioriikäistä väes-
töä. Näillä toimilla on tarkoitus 
edistää lapsiperheiden muutta-
mista kuntaamme.

Kunnan elinvoimaisuutta pitää 
kehittää edelleen. Mahdollisuuk-
sia on matkailun saralla. Sauk-
kovaaran ja Pirtin alueen kehit-
tämisen eteen teemme töitä. 
Saukkovaaran vanhat ravintola 
ja hotellirakennukset puretaan. 
Uusien yrittäjien ja ideoitten 
etsintä on käynnissä. Alueelle 
mahtuu monenlaista ja tasoista 
toimintaa.

Uusiakin ajatuksia on nostet-
tava esille. Olisiko tuulivoimalle 
nyt kovasti kasvavan ilmaston-
muutoshuolen vuoksi tilausta ja 
mahdollisuuksia kunnassamme? 
Kunnan verotulojen lisääntymi-
sen ja sitä kautta elinvoimaisuu-
den kasvun näkökannalta asiaa 
kannattaa selvittää. Tuulivoima-
loista tulee kunnille kohtalaiset 
kiinteistöverot.

Digitaalisuus lisää parempaa 
vuorovaikutusta ja palveluja kun-
talaisille. Olemme nyt mukana 

somessa niin Facebookissa kuin 
Twitterissäkin. Pyrimme entistä 
ajankohtaisempaan ja avoimem-
paan viestintään ja vuorovai-
kutukseen kuntalaisten kanssa, 
myös kunnan internetsivuston 
kautta.

Eduskuntavaalit lähestyvät. 
Kainuun edunvalvonta on erit-
täin tärkeä asia oman maakun-
nan näkökannalta. Eduskuntaan 
pitää saada mahdollisimman 
monta edustajaa Kainuusta. Vain 
äänestämällä voit vaikuttaa sii-
hen, että Kainuun on edustettuna 
laajalla rintamalla eduskunnassa. 
Muistahan käydä äänestämässä!

Kevät on siintävine hankineen 
upeaa aikaa luonnossa liikku-
miselle. Nautitaan ulkoilusta ja 
yhdessäolosta Saukkovaaran 
ja koko Ristijärven kunnan vaa-
ramaisemissa. Näistä on moni 
kateellinen, jos vain tietäisi.

Aurinkoista kevättä kaikille!
Petteri Seppänen
kunnanjohtaja

Talven selkä on taittunut – kevättä ja kesää kohti mennään

Saukontie 10 
88400 Ristijärvi 
044 284 7180

ristijarvenautoasenus@
gmail.com

Huollot, korjaukset!

Kunnaksentie 7
88400 RISTIJÄRVI
Puh. 040 4102628

olli.pietila(a)ollivilla.fi

Paikallista osaamista!

RISTIJÄRVEN APTEEKKI 
SAUKONTIE 39 
88400 RISTIJÄRVI 

Avoinna: ma‐pe 9‐17 
Puh. 08‐681 139 

Rauhallista Joulua! 

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

Aineistoa voi lähettää sähköpostilla: ristijarviseura@gmail.com. 

Aineistoa voi laittaa tulemaan hyvissä ajoin mielellään n. kaksi viikkoa ennen 
julkaisua.

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, ristijärve-
läisen kotiseutuhengen 
äänenkannattaja

RISTIJÄRVEN APTEEKKI 
SAUKONTIE 39 
88400 RISTIJÄRVI 

Avoinna: ma‐pe 9‐17 
Puh. 08‐681 139 

Rauhallista Joulua! 
Ystävällistä apteekkipalvelua

omalta kylältä!


