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Karttapohjaiset 
infotaulut 
tulossa toreille ja 
taajamiin
Maaseutualueiden kun-
takeskusten taajamiin 
tulevien infotaulujen 
uudistamisprojekti on 
käynnistynyt. Karttapoh-
jaisiin tauluihin merkitään 
pysyvät, julkiset, laajaa 
asiakas/käyttäjäkuntaa 
koskevat palvelut.

Rakentamisen ja kun-
nossapidon palvelualue 
vastaa taulujen kustan-
nuksista. Pitäjäraatien roo-
li paikallisten kohteiden 
ilmoittamisessa on varsin 
keskeinen.

Vallitseva 
tilanne määrittää 
kulttuuribussin 
aikataulun
Kulttuuribussin syyskau-
den matkat ovat vielä val-
litsevan tilanteen vuoksi 
vaiheessa ja selvityksen 
alla. Toiveissa on saada 
järjestetyksi ainakin yksi 
matka syksyn aikana 
yhdessä Juankosken pitä-
järaadin kanssa. Matkan 
kohteet ja tapahtumat 
selkeytyvät lähiviikkojen 
aikana ja näillä näkymin 
matka toteutuisi aikai-
sintaan lokakuussa. Siitä 
ilmoitetaan välittömästi 
asian ratkettua.

Kyläyhteisöjen 
voima on 
yhteistyössä
RIISTAVESI
Viljo Eriksson

Riistaveden pitäjäraati toi-
mii tiiviissä yhteistyössä 
kylän yhdistysten kanssa.

Kyläyhdistys on linkki 
kyläläisten ja kaupungin eri 
instanssien välillä. Yhdes-

sä toimien olemme luoneet 
viihtyvyyttä ja saaneet vie-
dyksi asioita eteenpäin.

Kyläyhdistyksen vuosi-
kokous pidetään Osuus-
pankin kerhohuoneella 
21.9 klo 18.00. Siellä vali-
taan toimihenkilöt hoi-
tamaan meidän kaikkien 
yhteisiä asioita.

Pitäjäraadin 
toimintaa 
poikkeusoloissa
RIISTAVESI
Viljo Eriksson

Pitäjäraadin toiminta on 
jatkunut poikkeusoloista 
huolimatta ja viimeisin etä-
kokous pidettiin elokuun 
lopulla. Kokouksessa jär-
jesteltiin henkilöiden toi-
menkuvia toimintakauden 
loppuajalle. Eija Luosta-
rinen toimiin puheenjoh-
tajana kauden loppuun 
saakka ja Anna-Maija 
Kämäläinen siirtyy nyt 

varapuheenjohtaja Maija 
Laukkasen varajäseneksi. 
Asko Tapanisen varajäse-
nenä toimii Viljo Eriksson. 

Riistaveden tievarsimai-
nostaulu on jälleen näky-
västi esillä Toivalassa. Sen 
merkitys sekä rakenna ja 
asu- esittelytilaisuuden vai-
kutukset ovat vaan arvi-
oitavissa, mutta lieköhän 
pelkkää sattumaa, että 
kaikki Pappilanpellon alu-
een myytävänä olleet oma-
kotitalot on kesän aikana 
myyty. 

Pitäjäraadin puheenjohtaja Eija Luostarinen va-
semmalla, Anna-Maija Kämäläinen siirtyi vpj. Maija 
Laukkasen, oikealla varajäseneksi. Istumassa raadin 
jäsen Arja Voutilainen ja edessä yhteistyökumppani 
graafinen suunnittelija Hannele Heiskanen.

VILJO ERIKSSON

RIISTAVESI
Viljo Eriksson

Riistaveden pitäjäraadin 
ja Riistaveden Urheilijain 
yhteinen hanke kuntopor-
taiden saamiseksi vaarun 
rinteeseen nytkähti aske-
leen eteenpäin sunnuntain 
paikkakatselmuksessa. Jo 
työnimeltään ”Pertun por-
taiksi” nimetty liikunta- ja 
kuntoilupaikka on saanut 
nimelle maajoukkuehiihtäjä 
Perttu Hyväriseltä luvan ja 
samalla hankkeelle vilpittö-
män kannatuksen. 

KASVATTAJASEURAN-
SA Riistaveden Urheilijain 
tietoisuutta maailmalle 
ansiokkaasti vienyt Perttu 

on ansainnut pysyvän maa-
merkin paikkaan, jossa hiih-
toura sai alkunsa. Sen jälkeen 
ura on jalostunut määrä-
tietoisella työllä maamme 
hiihtokärkeen ja maailman 
valioiden joukkoon. 

Kuopion kaupungin ja 
Kuopion veden kanssa on 
jo aikaisemmin suunnitel-
tu portaiden paikkaa, otta-
en huomioon vesitornin 
putkiston ja kaapeloinnin 
reitit. Nyt hankkeen toteu-

tukseen esitettävä paikka on 
lähempänä parkkialuetta, 
jota on tarkoitus laajentaa 
vielä tämän syksyn aikana. 
Hiihtoladun paikka siirtyy 
sillä kohtaa hiukan ylem-
mäksi ja ladun kääntymis-
kohta uudelle kierrokselle 
lähtee parkkialueen ylä-
puolelta. 

SUUNNITELMAN mukaan 
portaille tulisi pituutta 
noin viisikymmentä met-

riä ja nousukulmaakin juuri 
sopivasti. 

– Kyllä siinä syke nousi jo 
mukavasti, totesi rinteessä 
koenousun suorittanut pitä-
järaadin Kimmo Pitkänen. 

Kuntoportaiden rakentei-
siin perehtynyt Riistaveden 
Urheilijain Reijo Halli-
kainen oli ehdottomasti 
metallirakenteisen porras-
ratkaisun kannalla. Kestä-
vyyden ja huoltovapauden 
lisäksi metallinen ritilära-
kenne jatkaa käyttöaikaa 
syys- ja kevätkaudella. Tal-
vikunnossapitoa portaille 
ei ole tiedossa, joten silloin 
liikkuminen niissä on täysin 
omalla vastuulla. 

Hanke etenee tarjousten ja 
rahoitushakemusten osalta 
niin, että keväällä päästäneen 
rakennustöihin ja silloin tar-
vitaan myös talkoolaisia.

Kuntoportaat 
vaarun rinteeseen
Kuntoilu: Pertun Portaat on Riistaveden 
Urheilijain ja pitäjäraadin yhteishanke.

”Kyllä siinä 
syke nousi 

jo mukavasti.
Kimmo Pitkänen

Riistaveden kuntoportaille löytyi paikka rinteestä kuntopolun varrelta. Paikkaan tyytyväinen joukko vasemmalta 
Riistaveden Urheilijain Arja Hiltunen, pitäjäraadin Tiina Aarni ja Kimmo Pitkänen sekä Riistaveden Urheilijain Kati 
Pulkkinen ja Reijo Hallikainen.

Pertun aktiiviura alkoi vaarun maastossa Hippohiih-
doista. Hänen mukaansa edessä on kotimaan kisojen ja 
maailmancupin lisäksi vielä ainakin kolmet arvokisat.
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”Perttu on 
ansain-

nut pysyvän 
maamerkin paik-
kaan, jossa hiih-
toura sai alkunsa.
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