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Riistaveden pitäjäraati

Työpajasta ideoita
uuteen kouluun
Käyttäjät pääsivät työpajassa tuomaan
esille ideoita sujuvaan yhteiskäyttöön.
Viljo Eriksson

Käyttäjämyönteisyys oli illan
teemana Riistavedelle rakennettavan uuden koulun käyttäjätyöpajassa. Mukana oli
edustus eri käyttäjäryhmistä
muun muassa liikunnan ja
urheilun, kulttuurin ja seurakunnan taholta. Pitäjäraadin kautta edustuksellisuus
moninkertaistui, sillä raadin jäsenet edustivat useita
käyttäjäryhmiä, yhdistyksiä
ja yhteisöjä. Keskeisenä osana ohjelmassa oli eri käyttäjien sujuva pääsy kiinteistöön,
liikkuminen siellä ja digitalisaation tarjoama hyöty.

”

Suunnittelu on
käynnissä, joten
yhteyttä kannattaa vielä pitää.

Katja Lintunen

KUOPION kaupunki on
mukana kolmivuotisessa
Ihmiskeskeinen digitaalinen kunta (IDK) -hankkees-

Viljo Eriksson

Riistaveden lenkkeilymaastot on todettu sopivan mainiosti maastopyöräilyyn.
Kylän läheisyydessä on
kymmeniä kilometrejä valmiita hyväkuntoisia reittejä, ja osa niistä on käytössä
myös talvella. Maastopyöräilyn harrastajamäärä on

Käyttäjämyönteisyys oli Riistaveden uuden koulurakennuksen työpajan teemana.
Kuvassa osallistujia vasemmalta Annikki Veiste, aluekoordinaattori Paavo Maskulainen, Leena Vartiainen, Pirjo Peltola, Asta Tirkkonen ja Tiina Aarni.
sa, jota rahoittaa Euroopan
sosiaalirahasto, Etelä-Savon
ely-keskus, Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Tilaisuuden
järjestäjinä toimivat IDK:n
valmennuskoordinaattori
Paavo Maskulainen sekä
valmentajat Kirsi Miettinen
ja Antti Kares. Etäyhteydellä tilaisuuteen osallistuivat

arkkitehti Katja Lintunen ja
rakennuttaja Marko Väätäinen. Lintunen puhuu koulun
sijaan mieluiten Riistaveden
yhteiskäyttörakennuksesta,
jossa koulu on yksi käyttäjä.
– Suunnittelu on käynnissä, joten yhteyttä kannattaa
vielä pitää, toteaa Lintunen.
Paavo Maskulainen painottaa, että tilojen varausjär-

jestelmä on keskeinen asia,
jonka pitää olla selkeä ja toimia yhdestä ja samasta paikasta. Samaa ominaisuutta
ja lisäksi joustavaa käyttöä
edellytetään ovikoodijärjestelmältä.
Kahden tunnin uurastuksen tulokset kerättiin
käsittelyä varten ja tiedoksi
suunnitteluryhmälle.

Valmistelut Pertun Portaita varten ovat hyvällä mallilla.
Viljo Eriksson

Riistaveden Urheilijain
käynnistämän kuntoporrashankkeen aloituspalaverissa lokakuun 7. päivänä
sovittiin käytännön asioista
ja arvioitiin aikatauluja. Paikalla olivat kaikki hankkeen
osapuolet.
Kuntoportaiden toimitusten viivästyminen on
siirtänyt rakentamista aikaisintaan loka-marraskuun
vaihteeseen. Toteutumisen
tarkalle ajankohdalle heitettiin vielä hienoinen säävaraus.
– Rakentamisen valmistelutyöt aloitettiin viikolla 41,
jolloin raivattiin rinteen pohjaa ja valettiin portaiden ala-

Opettaja Pasi Horttanainen vei oppilasryhmän
ohjatulle koeajolle maastoon. Kaikille sähköpyöräkokemus oli ensimmäinen ja aivan huikea sellainen.
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Syyslomalle
sähköpyörällä
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pään kiinnityksen perustus.
Samalla kaivettiin sähkökaapeli portaiden valaistusta varten, kertoo kone- ja
valutyön urakoinut Pertti
Lehtokallio.
Riistaveden Urheilijain
Reijo Hallikainen tuntee
metalliporrasrakentamisen käytännön menetelmät.
Hänen mukaansa kiinnitys
rinteeseen tehdään sinkityillä kierrepaaluilla.
– Kaiteen keskiosaan tuleva led-valaistus on niin ikään
todettu toimivaksi, Hallikainen toteaa.
Riistaveden pitäjäraati on
mukana hankkeen toteuttamisessa.

Pertun Portaiden työt
käynnistyivät vaarun
rinteellä.
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kasvanut vuosittain.
Pitäjäraati oli mukana pyöräilytapahtumassa
perjantaina 15. lokakuuta Mantulla kustantamalla erilaisia maastopyöriä
ja myös sähköavusteisia
pyöriä, esittelyyn ja koeajettavaksi.
Päivällä tarjoutui mahdollisuus koeajoon koululaisille viitosluokasta
eteenpäin.

Pitäjäraadin uusi
kokoonpano
laajenee
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Riistaveden pitäjäraadin varsinaiset jäsenet:
Eija Luostarinen puheenjohtaja, Matti Kaarlejärvi
varapuheenjohtaja, Maija
Laukkanen sihteeri, Arja
Voutilainen, Tiina Aarni,
Kimmo Pitkänen, Eeva
Happonen ja Juha Forsten.
Varajäsenet: Eila Santanen, Viljo Eriksson, Hannu
Kananen, Annikki Veiste,
Arja Aarni, Mikko Utriai-
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Tulevia
tapahtumia
Riistavedellä
Viljo Eriksson
Kulttuuribussi kulkee
syksyn aikana yhdessä
Juankosken pitäjäraadin
kanssa ja lisätoiveita on
tullut vielä tälle vuodelle
ainakin joulukuulle.
Joulukuun päiväksi
on alustavasti ajateltu
10.12., ja matka tehtäisiin
iltapainotteisesti. Tarkemmat tiedot siitä saadaan

nen, Rosa Happonen ja Reijo Hallikainen.
Tavoitteena on ollut
jäsenten laaja alueellinen
jakautuma ja se näyttää raadin mielestä toteutuneen.
Uusien jäsenten myötä
tämä vahvistuu entisestään
ja laajenee niin ikään sidosryhmien osalta.
Toimintamalli on selkeytynyt ja yhteistyö sekä viestintä kaupungin suuntaan
parantunut. Sama tavoite
asetettiin myös pitäjäraadin
sisäiselle tiedottamiselle ja
tehtävien vastuuttamiselle.

25.11. ilmestyvään KoillisSavoon.
Riistavedellä on toivottu
lisää yleisiä jouluvaloja
kylän raitille. Pitäjäraati
selvittää mahdollisuuksia
ja vaihtoehtoja.
Joulun avauksen
yhteyteen 27.11. liittyy
toivomus asukkaille omien
jouluvalojen sytyttämisestä ja osallistumisesta
lisäksi kynttiläkulkueeseen
Mantulta Museopirtin
kautta kirkonmäelle.
Tästäkin tarkempaa tietoa
25.11. Koillis-Savo-lehdessä.

