
Riistaveden Pitäjäraati jatkaa 
työtään tarmokkaasti toisel-
la toimintakaudellaan siitä, 
mihin keväällä kaksivuotis-
kautensa päättänyt ja puh-
taalta pöydältä toimintansa 
käynnistänyt ensimmäinen 
raati ehti edetä. 

 kaudella 
puheenjohtajana toimivan 
Anna-Maija Kämäläisen 
mukaan uuteen raatiin jäi 
sopivasti ensimmäisen kau-
den kokemusta ja lisäk-
si mukaan saatiin uusia 
innovatiivisia jäseniä. Vuo-
den 2019 toiminnan paino-
piste suunnattiin edelleen 
vahvasti alueen sijainnin ja 
palvelujen markkinointiin. 
Toivalan kohdalla valtatie 9:n 
varrella sijaitsevan jättitau-
lun sanoma Riistavesi sopi-
van lähellä, on huomattu ja 
kesätauon jälkeen uudistettu 
ulkoasu on todettu onnis-
tuneeksi. 

–�Olemme osallistuneet 
muun muassa Rakenna ja 
Asu-messuille ensikertaa 
yhdessä toisten pitäjäraatien 
kanssa. Esittelytilaisuuksia 
varten raati on hankkinut 
mainosmateriaalia ja osal-
listunut muun muassa Mat-
kuksen ”Kotona Kylässä” 
tapahtumaan.

 parannus 
tiedottamiseen saatiin, 
kun pitäjäraadin toimesta 
uudistetut www.riistavesi.
fi kotisivut avattiin. Sivu-
jen toteutuksesta vastannut 
Hannele Heiskanen toimii 
myös markkinoinnin tuki-

henkilönä ja nettisivujen 
päivittäjänä, puheenjohta-
ja Kämäläinen luettelee. 

Pitäjäraadin varapuheen-
johtaja Maija Laukkanen 
korostaa sivujen merkitystä 
alueen palveluiden ja tapah-
tumien tiedottamisessa. Sen 
vuoksi palveluiden tarjoajien 
tulee huolehtia, että tiedot 
ovat ajan tasalla ja oikein. 
Tämä hoituu kätevästi sivuil-
ta kohdasta yhteystiedot.

–�Melalahden taajamassa 
oleva vanha ilmoitustaulu on 
aikansa elänyt ja siihen on 
tilattu uusi, ajanmukainen 
ilmoitustaulu. Uusinta uutta 
ovat niin ikään kaksi Info-
TV- näyttöä, jotka sijoitetaan 
vielä tämän vuoden aikana 
Riistaherkkuun sisälle ja toi-
nen Osuuspankin ikkunaan 
ulkoa katsottavaksi, Maija 
Laukkanen kertoo.

–�Riistaveden palvelui-
den markkinointiin kai-
vataan paikallisia yrittäjiä 
mukaan ideoimaan ja kerto-
maan palvelutarjonnastaan. 
Niin ikään otetaan vastaan 
ideoita uusista Riistave-
si-tuotteista, Anna-Maija 
Kämäläinen lisää. 

kokouk-
sessa pohdittiin alueen 
kulttuuritarjontaa ja toi-
veita. Kuopion kaupungin 
kulttuurisuunnittelija Tii-
na Taskinen-Viinikainen 
sai mukaansa pitkän listan 
Riistaveden kulttuurivajees-
ta ja ehdotuksia sen korjaa-
miseksi. 

Vuoden mittaan Pitäjäraa-
ti on järjestänyt tapahtumia 
ja tilaisuuksia eri kohde- ja 
ikäryhmille.

Tammikuussa järjestettiin 
pakkaspäivien etkot, jossa 
pakkanen oli paikalla kut-
suttuna vieraana. Samalla 
vietettiin kunnostetun pulk-
kamäen viralliset avajaiset. 

Maaliskuussa saatiin 
aikaan järjestyksenvalvoja-
koulutus, johon pitäjäraa-
ti kustansi viisi osallistujaa 
Riistaveden yleisötapahtu-
mien tarpeita ajatellen. 

Kyläkokouksien keskei-
nen aihe on ollut koulujen 
tulevaisuus ja näitä tilai-
suuksia on vuoden mittaan 
ollut useita. Vehkalammin 
koulun säilymistä juhlittiin 
kakkukahveilla ja Riistave-

den uuden koulun tarve- ja 
hankesuunnittelua varten 
kokoonnuttiin kylän yhdis-
tysten ja aktiivitoimijoiden 
voimin. 

 kuultiin 
koulun hankesuunnitelman 
tilannekatsaus sekä asiaa 
ryhtymisestä osuuskunta-
palveluntuottajaksi Riista-
vedelle. 

Alakoululaisille tarjottiin 
retki Sirkus Muikun esityk-
seen ja ikäihmisille teatteri-
elämys Kuopiossa. 

–�Yhteistyö pitäjäraadin ja 
kaupungin kesken on löytä-
nyt yhteisen sävelen ja siinä 
pitäjäraadin sihteerin Tarja 
Salmen rooli on ollut varsin 
merkittävä. Kuopion kau-
pungin perustamispäivän 
vastaanotolle oli kutsuttu 
myös pitäjäraatien edusta-
jat. Huolenaiheitakin ilmassa 
on, sillä uhkana ovat kau-
pungin yt:t ja tiukka talous-
tilanne. Toivottavasti hyvään 
malliin saatu lähidemokra-
tia ja liitosalueiden omatoi-
minen kehittäminen eivät 
joudu säästökohteeksi Anna-
Maija Kämäläinen toteaa.

Riistaveden pitäjäraati on jo 
hahmotellut loppuvuoden 
ja ensi vuoden toimintaa. 
Siinä korostuu erityises-
ti asukkaiden yhteisölli-
syyden tukeminen, joka 
on tärkeä osa pitäjäraadin 
toimintaa.

 omista-
ma kota sijaitsee keskei-
sellä paikalla Riistavedellä 
Mantun vieressä. Kodalla 
järjestetään tapahtumia. Se 
on myös yksityisten vuok-
rattavana.

Partiolaisilta tuli ehdotus 
pitäjäraadille kodan auki 
pitämisestä  talvikaudel-
la. Kota toimisi ulkoilevien 
kyläläisten kohtaamispaik-
kana. 

Pitäjäraati päätti ostaa 
partiolaisten kotapalvelua 
kymmeneksi sunnuntaiksi 
talvikaudella. Palvelu sisäl-
tää tulet kodalla kolmek-
si tunniksi päiväaikaan 
sekä mehutarjoilun. Omia 
makkaroita voi tulla pais-

tamaan ja eväitä syömään 
sekä myös ostamaan par-
tiolaisten tuotteita.

Partiolaiset ilmoittavat 
kodan aukiolosta kyltillä 
Mantun risteyksessä. Auki-
olopäivät ja -ajat ovat esillä 
ilmoitustauluilla sekä riis-
tavesi.fi -sivulla.

 pitäjäraa-
ti on osallistunut ja osal-
listuu edelleen aktiivisesti 
maaseutualueiden kehittä-
mistyöhön yhdessä muiden 
pitäjäraatien kanssa.

Pitäjäraati kutsuu kaik-
ki riistaveteläiset mukaan 
alueemme kehittämiseen.

Asukkaiden toivotaan 
käyvän riistavesi.fi -sivuil-
la ilmoittamassa tapahtu-
mista ja ajankohtaisista 
asioista. Samalla voi tar-
kistaa  yhdistysten ja yritys-
ten ajantasaiset tiedot sekä 
ilmoittaa uusista toimijois-
ta yhteystiedot -kohdan 
yhteydenottolomakkeen  
kautta.

”

Rakkaus Riistaveteen tuo-
daan ilmi nyt myös ostos-
kasseissa. Yhteistyössä 
K-kauppiaiden Jarkko ja 
Maarit Ikosen kanssa on 
lanseerattu Riistaveden 
mainostamisen uusin tuo-

te, Riistavesi-muovikassi.
Riistavesi-kangaskas-
sit ovat myös myynnissä 
K-Riistaherkussa. Niistä 
saatava tuotto menee koko-
naan Riistaveden kyläyh-
distykselle.



Hyvinvoinnin edistämisen 
palvelualueen vuoden 2020 
avustukset ovat haettavis-
sa parhaillaan. Kuopion 
kaupunki myöntää har-
kinnanvaraisia avustuksia 
kuopiolaisille yhdistyksille 
ja toimijoille, tai hakijalle, 
jonka avustuksen kohtee-
na oleva toiminta sijoittuu 
Kuopioon. 

Yleisavustuksia, jotka 
myönnetään koko vuodek-

si kerrallaan, on haettava 
viimeistään perjantaina 
29.11.2019 kello 15.30 men-
nessä. Hakemiselle on 
aikaa enää noin vuorokau-
si ja myöhässä saapuneita 
hakemuksia ei hyväksytä. 
Yleisavustuksia voi hakea 
muun muassa liikunta-, 
nuoriso-, taide- ja kulttuu-
rijärjestöt ja -toimijat sekä 
kylä- ja asukasyhdistykset 
ja eläkejärjestöt. Hakemuk-
sen voi täyttää sähköisesti ja 
hakulomake sekä ohjeet ja 
yhteystiedot löytyvät sivuil-
ta kuopio.fi/avustukset.

Riistaveden joulunavauksessa pitäjäraati tarjoaa Man-
tun tilat ja joulupuuroa sekä jakaa Riistavesi-heijastimia. 
Alla olevasta Riistaveden joulunavauksen ohjelmasta 
löytyvät kaikki avauspäivän tapahtumat.

Ulkoilevien kyläläisten kohtaamispaikaksi pitäjäraa-
ti on ostanut Partiolaisten kotapalvelua kymmeneksi 
sunnuntaiksi talvikaudelle. Palvelu sisältää lämpimän 
kodan ja tulet sekä mehutarjoilun kolmen tunnin ajaksi. 
Kodalle voi tulla paistamaan omia makkaroita ja syömään 
eväitään. Kodalla on myytävänä partiolaisten tuotteita. 
Opasteen laitetaan Mantun risteykseen ja aukiolopäivät 
sekä -ajat ilmoitustauluille ja riistavesi-sivuille.

  klo  9�–�14
Joulumyyjäiset: pöytävaraukset 040 516 2703 
Cafe Manttu avoinna 
Joulupuuroa tarjolla alkaen klo 11
Riistaveden pitäjäraati on varannut puuroa kaksisa-

taa annosta   
Näy pimeässä, pitäjäraadin Riistavesi -heijastimet jaossa

 klo 9�–�14
Jouluinen kepparirata
Pannukahvia/ lämmintä mehua ja pipareita  (vapaa-

ehtoinen maksu)
 jouluisessa asussa klo 9�–�15

Kauneimmat joululaulut klo 14

Jouluisia tarjouksia
Glögitarjoilu
Kinkkuarvonta
Perhokalastajien loimulohta K-Riistaherkun edessä

   
Karamellimaistiaisilla suut makeaksi 

. Kirjepohjia saatava-
na K-Riistaherkusta.

Joulupukki  ja -muori vierailevat  joulunavauksessa.
Joulupukki ottaa vastaan kirjeitä K-Riistaherkussa la 

30.11. klo 11.30�–�12  sekä  klo 13�–�13.30.
Klo 12�–�13 Joulupukki ja -muori käyvät Mantun myy-

jäisissä sekä partiolaisten kodalla aistimassa joulun-
avaustunnelmaa.


