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Viime talven partiolaisten 
kotapalveluille toivotaan 
jatkoa. Partiolaisten toteut-
tama lämmittelypaikka ja 
lämminmehutarjoilu hiih-
toladun lähtöpäässä on saa-
nut hyvää palautetta. 

PITÄJÄRAADIN tarjoama 
palvelu jatkunee myös seu-
raavan vuoden aikana. 
Tämän vuoden osallistu-

mista laimensivat hiukan 
yleiset rajoitukset, mutta 
pieninä ryhminä palvelu 
voitiin toteuttaa. Maalis-
kuussa kodalla ulkoilijoita 
palvelivat Hannele Tiiho-
nen ja lapset Vanessa ja 
Fanni Pietilä.

– Kiva, kun kävijöitä 
poikkeaa sopivin välein. 
Tämä on mukavaa vaih-
telua, Hannele toteaa.

Fannin mielestä parti-
ossa parasta on telttayöt 
leirillä, puukon käyttö ja 
nakkikeitto.

Partiolaisten 
palveluille 
kiitosta
Pitäjäraadin tarjoama 
mehutarjoilu on 
lämmittänyt retkeilijöitä. 

Maaliskuussa Hannele Tiihonen ja lapset Vanessa ja 
Fanni Pietilä tarjosivat kodalla myös nokipannukah-
via.
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Riistaveden pitäjäraati 
pohdiskeli kevään koko-
uksessaan toisen kauden 
toimintaansa ja tavoittei-
den toteutumista. 
Puheenjohtaja Eija Luos-
tarisen mukaan yhteistyö 
kaupungin kanssa on sel-
keytynyt ja toimintamal-
li kehittynyt monilta osin. 
Hän uskoo, että pitäjäraatien 
toiminta on täyttänyt myös 

kaupungin sille asettamat 
tavoitteet.

– Ehkä siitä johtuen raadin 
jäsenten motivaatio ja kiin-
nostus toimintaan on säi-
lynyt. Toinen kausi jatkuu 
vielä entisillä kokoonpanoil-
la elokuulle, jolloin kolman-
nen kauden henkilövalinnat 
suoritetaan. Pitäjäraatien 
vaalipäivä ilmoitetaan lähi-
aikoina, Luostarinen kertoo.

– Riistaveden raadin jäsen-
ten valinnassa on toteutet-
tu alueellista jakautumaa, 
ja sen olemme todenneet 

oikeaksi ja tasapuoliseksi 
toimintamalliksi. On tärke-
ää, että raadissa on monen-
laista osaamista ja sen myötä 
laajat sidosryhmät.

OMAN KYLÄN toimijoiden 
kaikki osaaminen ja tarjon-
ta on ollut aina etusijalla, 
puheenjohtaja jatkaa.

– Kuopion maaseutuoh-
jelman päivitys vuosille 
2022–2030 on meneillään 
ja odotankin mielenkiinnol-
la sen valmistumista.

Kuopion kaupungin stra-

tegiassa 2020 yksi keskeinen 
tavoite on asukkaiden ja jär-
jestöjen ottaminen mukaan 
kaikkeen suunnitteluun, toi-
mintaan ja päätöksentekoon. 
Pitäjäraati tarjoaa alueen 
asukkaille väylän kehittää 
alueensa palveluita, demo-
kratiaa, yrittäjyyttä ja elin-
voimaisuutta.

– Riistaveden osalta uskoa 
tulevaisuuteen vahvistaa 
kaupungin läheisyys ja plus-
merkkinen väkilukuennuste 
sekä päätös uudesta koulus-
ta, toteaa Luostarinen.

Pitäjäraadin toimintamalli on selkeytynyt
Omatoimisuuden merkitys asumisviihtyisyyteen on kiistaton.

Riistaveden pitäjäraadin kokouksessa oikealta puheen-
johtaja Eija Luostarinen, Kimmo Pitkänen, Tiina Aarni, 
Eeva Happonen, Maija Laukkanen, ja Arja Voutilainen. 

RIISTAVESI
Viljo Eriksson

Riistaveteläisen maajouk-
kuehiihtäjän Perttu Hyvä-
risen nimikkoportaiden 
rakentaminen Vaarun rintee-
seen vesitornin läheisyyteen 
on varmistunut. Riistave-
den Urheilijain ja Pitäjäraa-
din yhteishanke on saanut 
rahoituspäätöksen ELY-kes-
kukselta ja viranomaispää-
töksen Kuopion kaupungilta. 
Näiden lisäksi Riistaveden 
pitäjäraati on 1. päivä hel-
mikuuta 2021 tekemällään 
päätöksellä myöntänyt por-
rashankkeeseen 9000 euroa. 
Portaiden on määrä valmis-
tua vielä kesän aikana. 

– Hankkeen omarahoitus-
osuus on tarkoitus hoitaa tal-
kootyöllä ja siihen kaikilla 
halukkailla on mahdollisuus 
osallistua. Talkoiden ajan-
kohdista ilmoitetaan lähem-
min tuonnempana, lupaa 
portaiden rakenteet tunte-
va Riistaveden Urheilijain 

Reijo Hallikainen. Hänen 
mukaansa kuumasinkitty 
metallirakenne on kestävä 
ja turvallinen ratkaisu.

– Pituutta portaille tulee 
45 metriä, nousukulma 30 
astetta ja korkeusero lähtö-
paikalta 22 metriä. Portaisiin 
tulee seitsemän välitasannet-
ta ja ledivalaistus sijoitetaan 
kaiteen välijohteeseen, Hal-
likainen luettelee. 

Perttu Hyvärinen kävi kat-
sastamassa nimikkoportait-
tensa paikan toukotöiden 

lomassa ja oli selvästi tyy-
tyväinen. Hippohiihdoista 
saakka vaarun rinteillä hiih-
tänyt Perttu tuntee ladun 
varrelta jokaisen nousun, 
laskun ja käännöksen. 

– Portaiden sijainti on 
todella hyvä ja tarjoaa lenk-
keilyn yhteydessä paikan 
lihaskuntoharjoitteluun. 
Metallirakenne on paras 
mahdollinen valinta, eikä 
ole niin altis liukkaudelle. 
Latupohjan kunnostus sekä 
läheisen parkkipaikan laa-

jennus oli niin ikään tarpeel-
linen, Perttu hehkuttaa.

– Hiihdon päävalmentaja 
Teemu Pasanen poikkesi hil-
jattain Riistavedellä ja vein 
hänet juoksulenkille Vaarul-
le. Pasasen mukaan meillä on 
aivan mahtava liikuntapuisto 
keskellä kylää ja kauniiden 
maisemien ympäröimänä. 

– Ehkä emme sitä aina itse 
huomaakaan, Perttu toteaa 
ja lupaa leikata nauhan sekä 
tehdä ensimmäisen nousun 
portaiden avajaisissa.

Perttu katsasti 
portaiden paikan
Kuntoportaat: Kuumasinkitty 
metallirakenne on tehty kestämään.

”Pituutta 
portaille 

tulee 45 metriä, 
nousukulma 
30 astetta ja 
korkeusero 
lähtöpaikalta 22 
metriä.

Riistaveden Urheilijain Arja Hiltunen ja Reijo Hallikainen sekä edelleen vahvasti 
riistaveteläinen Perttu Hyvärinen tarkastivat kuntoportaiden paikan. Arjan mukaan 
portaat soveltuvat lihaskuntoharjoitteluun kaikenikäisille.
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