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Riistaveden pitäjäraati

Kuntoportaiden
harjakaiset

Joulunavaus
Mantulla

Tarjolla on puuroa, glögiä
sekä myyjäiset ja tanssit.
RIISTAVESI

Lauantaina opastetaan portaiden
käyttöön. Metalliportaat kestävät.
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Riistaveden Urheilijain
käynnistämä ja pitäjäraadin
tukema yhteishanke Kuntoportaat valmistui ja ”rappusia” trampattiin viikonlopun
aikana jo ahkerasti. Lauantaina joulunavauksen yhteydessä klo 11–13 pidetään
”portaiden harjakaiset”.
Virallinen PertunPortaiksi vihkiminen järjestetään
keväällä, jolloin Perttu
Hyvärinen ottaa vastaan
nimikkoportaansa juhlallisin menoin.
Lauantaina Riistaveden
Urheilijain edustajat kertovat hankkeen vaiheista
ja opastavat käyttöä sekä
kuntoportaiden pelisääntöjä. Täyttämällä portailla
jaettavan arvontakupongin
osallistut kyläyhdistyksen
järjestämään yllätysarvontaan, joka suoritetaan Mantulla klo 14.30 glögitarjoilun
yhteydessä ennen kynttiläkulkueen lähtöä.
URHEILIJAIN Reijo Hallikainen tutustui perusteellisesti sinkittyjen
metallirakenteiden käyt-

”

Ikäennuste
lasketaan
vuosikymmenissä

– Sinkittyjen ritiläportaiden ikäennuste lasketaan vuosikymmenissä ja
rakenteesta johtuen vuosittainen käyttöaika saadaan
kestopuuportaita pidemmäksi. Turvallisuus on tärkeää ja on muistettava, että
liikkuminen portaissa on
aina omalla vastuulla. Talvikunnossapitoa ei ole, mut-

Pitäjäraadin jäsenten roolit selkeytyvät.
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Kolmannelle toimintakaudelle lähtevä Riistaveden
pitäjäraati selkeyttää jäsenten
roolitusta ja tiivistää yhteistyötä alueen asukkaiden,
yhdistysten ja toimijoiden
kanssa. Marraskuun kokouksessa jaettiin ja tarkennettiin uusia vastuualueita.
Varapuheenjohtajaksi
aikaisemmin valittu Matti Kaarlejärvi halusi jatkaa
pitäjäraadissa jäsenenä ja toimia kulttuurin ja taiteiden
asiantuntijana. Hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi
valittiin 20.12.2021 alkaen
Juha Forsten.
Hankkeiden teknisestä
suunnittelusta ja konsul-

Riistaveden pitäjäraati suunnitteli loppuvuoden
toimintaa marraskuun kokouksessa. Vasemmalta
alkaen Maija Laukkanen, Kimmo Pitkänen, Tiina Aarni,
Arja Voutilainen, Eija Luostarinen ja Juha Forsten. Matti
Kaarlejärvi ja Eeva Happonen osallistuivat kokoukseen
etäyhteyksillä.

lunavaustanssit tahdittaa
Duo Sami Soininen solistinaan tangoprinssi Jari
Partanen. Mantun joulunavaustapahtuman tarjoaa Riistaveden Pitäjäraati.
Järjestelyissä ovat mukana lisäksi Alueseurakunta,
K-Market Riistaherkku ja
Riistaveden Urheilijat sekä
Kyläyhdistys.
Joulunavauksen päiväohjelma huipentuu hämärtyvään iltaan ja viimevuoden
tapaan kynttiläkulkueeseen Mantulta kirkonmäelle.
Kynttilät jaetaan ja sytytetään Mantun pihalla klo
14.30 glögitarjoilun yhteydessä ja reitti kulkee Lokkitien kautta kirkkotietä
pitkin kirkolle, jossa seurakunnan väki ottaa kulkueen vastaan. Viime vuonna
kirkon pientareelle laskettiin sata kynttilää.
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ta käyttö on sallittu, toteaa
Hallikainen. Hän paljasti,
että maaperän kivikkoisuus ennakkoon hiukan
arvelutti, mutta ammattilaisilta työ sujui ongelmitta
muutamassa päivässä. Asennuksesta vastannut Kuopion
Rakenneasennus sai työstään
kiitosmaininnan kolmella
plussalla.

Tiedottamiseen panostetaan
RIISTAVESI

Riistaveden joulunavaus alkaa lauantaina jo
aamulla, kun Perhokalastajien loimulohitulet syttyvät Riistaherkun aukiolla.
Mantulla on joulumyyjäiset
kymmenestä viiteentoista
ja kahvila palvelee asiakkaita koko päivän ja illan.
Pitäjäraati tarjoaa kaksisataa annosta joulupuuroa klo 11 alkaen ja
samalla kuullaan jouluista musiikkia, kun riistaveteläinen piano-sello-duo
Iiris Rissanen-Finlay Hare
esiintyvät.
Illalla pistetään jalalla koreasti, ensin klo 18
alkaen kolme varttia Fuskua tanssinopettajien Kirsi
ja Antti Miettisen tanssikurssilla. Sen jälkeen jou-

Riistaveden kuntoportaat on koenoustu ja todettu toimiviksi totesivat Arja, Tapsa
ja Emmi Toivanen. Riistaveden Urheilijain Reijo Hallikainen edessä, esitteli mittavaa
hanketta. Valaistus valmistuu kuluvan viikon aikana.
töön, toimiessaan tuotantopäällikkönä alan johtavassa
yrityksessä. Hänen mukaansa metallirakenne oli tähän
kohteeseen paras vaihtoehto.
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toinnista vastaa Kimmo Pitkänen. Viestintävastaavaksi
valittiin 9.11.2021 alkaen Tiina Aarni. Tiedotuskanavana
käytetään Koillis-Savo-lehteä ja lisäksi sosiaalista mediaa, riistavesi.fi -sivuja, sekä
kirjallisia tiedotteita jaettuna postilaatikkoihin. Koillis-Savo-lehdestä ostetaan
tulevan vuoden aikana isojakonumeroista neljä toimituksellista sivua.
Riistaveden taajaman
kohdalla Joensuuntien varren opastetaulut tulisi hyödyntää ja päivittää uusin
tiedoin. Kylttien omistajan
kanta on asialle myönteinen. Jo tutuksi tullut slogan:
”Sopivan lähellä” valittiin
opasteen tekstiksi. Asian
työstäminen jatkuu vuoden 2022 puolella.

Partiolaisten kodalla tarjotaan joulutunnelmaa
sisällä ja ulkona.

Kotapalvelua ja
kulttuuritarjontaa
Riistaveden partiolippukunta Vaarun Vartioiden
kotapalveluita jatketaan
myös tulevan talven aikana.
Pitäjäraati ostaa edelleen
kymmenen sunnuntain
paketin lämmintä mehua
ja nuotiotulet ulkoilijoille
sekä kodan tunnelmasta
nauttiville. Vuonna 2022
kotapalvelua tarjotaan sunnuntaisin klo 12–15 alkaen tammikuussa viikolta
2 maaliskuun viikolle 11.
Tänään torstaina klo 13
Kuopion Musiikkikeskuksessa kuultavaan vanhusten
päiväkonserttiin pitäjäraati järjesti kuljetuksen Riistavedeltä sekä Roinilan

Hoitokodista. Myös paikallista kulttuuritarjontaa on tarkoitus laajentaa
koronakauden rajoitusten puitteissa. Ohjelmasta ilmoitetaan lähemmin
Koillis-Savo-lehden tammikuun teemasivulla.
Kulttuuribussi kulkee
jälleen joulukuun 10. päivä. Järjestelyvuorossa on
Juankosken pitäjäraati ja
yhteyshenkilönä Eila Puustinen 040 5959380. Riistavedeltä bussi lähtee klo
17.30 ja Kuopiosta paluu
klo 22. Mukaan mahtuu 45
henkilöä ilmoittautumalla
viimeistään 7. joulukuuta
mennessä.

