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RIISTAVESI
Viljo Eriksson

Riistaveden pitäjäraati on 
panostanut omassa toimin-
nassaan tiiviiseen yhteistyö-
hön Riistavedellä toimivien 
yhdistysten ja yritysten kans-
sa. 

Yhteistyökumppanien 
merkitys on aivan ratkai-
sevaa, sillä yksinään toimi-
en tavoitteisiin pääseminen 
on tuskin mahdollista.

RIISTAVEDEN kyläyhdistyk-
set ovat pitäjäraadille luon-
teva yhteistyökumppani ja 
niiden vankka kokemus tuo 
lisäarvoa toimintaan. 

– Aikaisemmin kyläyh-

distykset olivat ainoat kyli-
en äänitorvet kaupungin 
suuntaan. Nyt molemmilla 
on oma rooli, mutta yhtei-
set tavoitteet edistää lähide-
mokratian keinoin alueen 
asukkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuk-
sia sekä alueen kehittymistä, 
kertoo raadin varapuheen-
johtaja Maija Laukkanen. 

– Tulevan vuoden tapah-
tumiin pitäjäraati varautuu 
edellisvuoden tapaan, Lauk-
kanen lupaa.

YHTEISTYÖ jalkapalloseu-
ra AC Barcan kanssa jatkuu 
edelleen ja pitäjäraati tarjo-
aa kymmenen vapaalippua 
kotiotteluihin myös tulevana 
kautena. Kolmosessa pelaava 

Barca on luonut Vartialaan 
tasokkaat olosuhteet sekä 
turvallisen ja toimivan seu-
raorganisaation, joka tarjoaa 
lapsille ja nuorille mahdolli-

suuden pelata, nauttia ja ede-
tä jalkapallon saralla aivan 
huipulle saakka.

Riistaveden Urheilijain 
kanssa meneillään oleva 

kuntoporrashanke etenee ja 
maansiirtotyöt ladun sekä 
parkkipaikan osalta valmis-
tuvat parhaillaan.

Pitäjäraati on varannut 
ensi talvelle Partiolaisten 
kotapalvelun jälleen kym-
menen sunnuntain ajalle ja se 
alkaa viikolla 2 tammikuus-
sa. Ulkoilijoille on tarjolla 
kolmen tunnin ajan lämmin 
kota, kuumaa mehua sekä 
grillitulet omia makkaroi-
ta varten.

PITÄJÄRAATI ON varan-
nut säännöllisesti tilaa myös 
paikallislehdestä. Yhtenäis-
koulun kanssa on sovittu 
näiden Koillis-Savo -lehti-
en jakamisesta oppilaiden 
mukana taajaman ulkopuo-

lelle asuville. Uuden koulun 
saamiseksi olemme tehneet 
kaikkemme, kuten varmaan 
kaikki Riistaveden asukkaat 
ja toimijat. 

Tieto valtatie yhdeksän 
parannuksesta Vartiala Riis-
tavesi välillä on otettu niin 
ikään ilolla vastaan. 

– Samalla toteutuu kauan 
kaivattu kevyenliikenteen 
väylä tieosuudelle, jonka 
vaarallisuus on ollut tie-
dossa jo sukupolvien ajan, 
sanoo Maija Laukkanen pai-
nokkaasti. 

LAUKKASEN mukaan kult-
tuuribussitoiminta palaa 
ohjelmaan sitten, kun koro-
natilanne antaa siihen mah-
dollisuuden. 

Tukea liikuntaan ja tavoitteelliseen urheiluun
Yhteistyöllä yhdistysten ja yritysten kanssa kohti tavoitteita.

Etäkokousten lisäksi tulevaa kautta suunniteltiin 
kokoontumalla turvavälein tilavaan Mantun saliin. 
Vasemmalta Arja Voutilainen, Eija Luostarinen ja Tiina 
Aarni.

RIISTAVESI 
Viljo Eriksson

Pitäjäraatien asettamien 
tavoitteiden toteutumista 
ja toiminnan tuloksia arvi-
oidaan joulukuun alussa 
toisen kaksivuotiskauden 
kääntyessä loppusuoralle. 

Punnittavana on liitos-
alueiden lähidemokratian 
toteutuminen ja toiminnan 
vaikutuksen alueiden ylei-
seen kehitykseen. Kuopion 
pitäjäraatien arviointityöpa-
jat aloittavat työnsä 1. joulu-
kuuta, kaikki samaan aikaan 
kello 17. 

Arviointia tehdään yhdes-
sä ohjatusti työpajan vetäjän 
johdolla. Joulukuun aika-
na suoritetaan aiheesta vielä 
asukaskysely, joka liitetään 
arviointiin.

Ulkopuolisena toimija-
na on pitäjäraatien itse- ja 

vertaisarviointia vetämään 
valittu Savonia-ammattikor-
keakoulu. 

TOIMINTAKAUDEN pää-
tavoitteisiin kuulunut tie-
dottaminen ja Riistaveden 
tunnetuksi tekeminen on 
tähän mennessä saadun 
palautteen mukaan onnistu-
nut ja kannustaa jatkamaan 
samaan malliin, toteaa raa-
din puheenjohtaja Eija Luos-
tarinen. 

– Toivalan kohdalla näky-
västi esillä oleva tievarsimai-
nos kertoo, että Riistavesi 
on sopivan lähellä, eli vain 
parikymmentä minuuttia. 
Esitteessä luvataan ”Valais-
tu valtatie Kuopiosta kotiin”. 
Viitostiellä etelästä ajaville 
yhtämittainen valaistus alkaa 
Joroisista ja ysitietä tuleville 
Suonenjoelta, päättyen Riis-
tavedelle. 

Eijan mukaan taulun 

sijainti on niin ikään aina 
ajankohtainen, sillä sen 
viesti puhuttelee myös len-
tokentälle kääntyviä. Taulun 
sanoma ohjaa kulkijaa lisäk-

si vielä Riistaveden nettisi-
vulle, josta halutessaan voi 
hakea täsmätietoa alueen 
tarjonnasta. 

– Pitäjäraati oli viemässä 
tätä maaseudulle muuttami-
sen ilosanomaa muun muas-
sa Kuopion Rakenna ja Asu 
-messuilla. Siellä pitäjäraadit 
olivat esillä yhteisenä rin-
tamana ja kiinnostusta oli 

selvästi havaittavissa. Kesän 
poikkeusolojen aikana kiin-
nostus näkyikin jo Riistave-
den asuntokaupoissa, kun 
valtaosa myynnissä olleista 
omakotitaloista vaihtoi omis-
tajaa, Luostarinen hehkuttaa. 

EIJA LUOSTARINEN lisää 
vielä, että uusien infotau-
lujen viimeistelytyö on 

käynnissä. Tauluihin tule-
van tiedon kerääminen oli 
pitäjäraadin paikallistunte-
muksen vahva kisällinäyte.

Puheenjohtaja Luostarinen 
vakavoituu, kun puhutaan 
tulevien vuosien rahoituk-
sesta. Hyvään malliin saa-
dun toiminnan rahoitusta 
ei missään tapauksessa tule 
leikata, hän painottaa.

Pitäjäraadin voima on 
yhteistyössä
Pitäjäraati: 
Tavoitteiden 
toteutumista 
arvioidaan 
työpajassa 
joulukuussa.

”Tievarsimai-
nos kertoo, 

että Riistavesi on 
sopivan lähellä.

Rakenna ja Asu messuilla Riistaveden pitäjäraadin osastolla kylää esittelivät Asko Tapaninen, Tiina Aarni, Anna-
Maija Kämäläinen ja riistaveteläinen yrittäjä Susanna Kuusisto.
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