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RIISTAVESI

Viljo Eriksson
Wossikka – käyttäjäkyse-
lyn perusteella Riista-
veden osalta esitetään 
kumppanuuspöydän 
keskusteluihin muun 
muassa Riistaveden 
suunnasta tulevien bus-
sien reittiä kulkemaan 
Kuopion torin kulmalle 
saakka ja helpottamaan 
näin ikäihmisten kulkua 
asioimaan keskustaan. 
Asiointipisteenä tulisi 
olla myös Riistaveden 
keskustaajama, jonne 
kuljetuksia kaivataan 
sivukyliltä. 

Riistaveden edustajana 
kumppanuuspöydässä 
toimii Arja Voutilainen. 

Wossikasta 
saatiin vinkkejä 
liikenne
palveluihin
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Kuopion kaupungin 
aluekoordinaattori Liisa 
Jokela avasi pitäjäraadin 
kokouksessa keskustelun 
maaseudun hyvinvointia 
mittaavan hankkeen alka-
misesta ja siihen osallis-
tumisesta.  

– Maa-ja metsätalous-
ministeriön toimeksi 
antaman ja rahoittaman 
Hyvis-hankkeen tavoit-
teena on luoda hyvän 
elämän mittaristoa maa-
seudulle.

JOKELAN mukaan kehi-
tystyötä varten tarvitaan 
työkalut, joilla voidaan 
todeta maaseudun hyvin-
voinnin kokonaiskuva ja 
muutosten tuomat todel-
liset vaikutukset alueen 
hyvinvointiin.

Kehitystyötä tehdään 
yhdessä hankkeen kump-
panuuskuntien kanssa 
ja Kuopio on yksi näis-
tä kahdeksasta kunnas-
ta, Jokela kertoi.

Keskustelutilaisuus 
järjestetään lokakuun 
lopulla ja siihen kutsu-
taan kuntalaisia ja luot-
tamushenkilöitä sekä 
kyläyhdistysten, pitäjä-
raatien ja järjestöjen aktii-
vitoimijoita. 

Hyvän 
elämän 
indi
kaattorit 
tutkimus
hanke
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Kesäkuun alussa 2017 alka-
nut pitäjäraati-toiminta on 
edennyt ensimmäiseen arvi-
ointivaiheeseen. 
Riistaveden pitäjäraadin 
kokous käsitteli asiaa Man-
tun salissa eri pöytiin väljästi 
jakautuen.  

ARVIOINTI toteutetaan ver-
taisarviointina, jossa pitä-
järaadit osallistuvat itse 
arviointiprosessiin. Vertais-
arvioinnissa raadit arvioivat 
toinen toisiaan ja pääsevät 
määrittelemään osin myös 
arvioinnissa käytettäviä mit-
tareita. 

Pitäjäraatien toiminta on 
uutta, eikä aikaisempaa toi-
minnallista vertailumallia 
ole käytettävissä. 

Arvioinnilla pyritään hah-
mottamaan toiminnan laa-
tutyötä ja siihen vaikuttavia 
seikkoja. Lisäksi toteutetaan 
sidosryhmähaastattelut ja 
kootaan tarvittavat tilastot. 

Arviointi suoritetaan loka-
joulukuun aikana.

ARVIOINTIMITTARIT perus-
tuvat pitäjäraatitoiminnan 
keskeisiin tavoitteisiin: 
edistää alueen asukkaiden 
osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia ja alueen 
kehittymistä sekä tarjota 
alueen asukkaille väylän 

kehittää alueensa palveluita, 
demokratiaa ja yrittäjyyttä. 

Arvioinnin toteutus 
hankitaan ulkopuoliselta 
palveluntuottajalta mah-
dollisimman objektiivisen 
arvioinnin saamiseksi.

RIISTAVEDEN pitäjäraadin 
puheenjohtajan Eija Luos-
tarisen mukaan toiminnan 
ja tavoitteiden toteutumisen 
kannalta on tärkeää, että 
pitäjäraadin kokoonpanos-
sa alueellinen edustukselli-
suus toteutuu tasapuolisesti.

Pitäjäraatien  
toimintaa arvioidaan
Tavoite: Pitäjäraati edistää alueen asukkaiden 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

”Tavoittei
den toteu

tumisen kannalta 
on tärkeää, että 
pitäjäraadin 
kokoonpanossa 
alueellinen edus
tuksellisuus 
toteutuu tasa
puolisesti.

Riistaveden pitäjäraati kokoontui Mantun salissa reilun mittaisia turvavälejä noudattaen. Vasemmalta kokouksen 
sihteeri Liisa Jokela, Maija Laukkanen, Kimmo Pitkänen, Arja Voutilainen, Eija Luostarinen, Tiina Aarni, vierailijana 
kaupunginvaltuutettu Hannu Kananen, Eeva Happonen ja Asko Tapaninen.
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Syksyn tavoitteeksi asetettu 
kulttuuribussimatka toteu-
tui kahdella bussilla, joskin 
osallistujat olisivat yhteenkin 
mahtuneet. Lapsiperheiden 
osuudessa HopLop- rajoi-
tukset näkyivät nyt peruu-
tuksina ja tyhjinä paikkoina.

RIISTAVEDELTÄ lähti vii-
si aikuista ja heillä kohteet 
olivat tarkoin harkittu.

Merja Putro ja Sirpa Miet-
tinen suuntasivat suoraan 
ostoksille Matkukseen.

SÄYNEISESTÄ lähteneen 

auton ”bussiemäntänä” 
toiminut Kirsti Mikkanen 
huolehti jokaiselle maskit 
ja käsidesisuihkeet. Hän 
oli valinnut ohjelmakseen 
Juicen lauluihin perustuvan 
Kaksoiselämää-musikaalin. 

INFOTAULUJEN täydentä-
mistä viimeistellään lisää 
ja uutena asiana päätettiin 
aurauttaa talvella Melanie-
mentien puoleisen rannan 
kävelytie lenkkeilyä varten. 
Joulunavaus pidettäneen 
näillä näkymin 28. marras-
kuuta pääosin ulkotiloissa. 
Ohjelma tarkentuu ja siitä 
ilmoitetaan Koillis-Savo-leh-
dessä lähempänä, kun koro-
natilanne tiedetään.

Kulttuuribussin matka toteutui
Bussilla suunnattiin ostoksille ja teatteriin. 

Kirsti Mikkanen oikealla, huolehti maskit matkaan lähjtijöille. Merja Putro ja Sirpa 
Miettinen keskellä, käyttivät niitä jo tottuneesti.
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