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Juha Forsten: 
Pitäjäraati yllätti 
toimivuudellaan
RIISTAVESI
Viljo Eriksson

Noin vuosi sitten Espoosta 
Riistavedelle perheineen 
muuttanut Juha Forsten 
yllättyi pitäjäraadin mah-
dollisuuksista vaikuttaa 
oman kylän asioihin. Syn-
typeräiselle espoolaiselle 
raadin toimintamalli ei 
ollut entuudestaan tuttu, 
mutta kiinnostava se oli.

Syksyllä pitäjäraadin 
varapuheenjohtajaksi valit-
tu Juha on sitoutunut pitä-
järaadin toimintaan ja tuo 
siihen auliisti oman osaa-
misensa. Hän on valmis-
tunut Espoon Otaniemestä 
diplomi-insinööriksi digi-
tali- ja signaalitekniikan 
alalta. Työhistoriaan mah-
tuu Nokian lisäksi vuosia 
muun muassa tutkimuksen 
ja opetuksen saralla sekä 
startup-yrityksissä terveys-
teknologian ja älykellotuo-
tannon parissa.

– Ohjelmistojen kehi-
tystyössä olen panostanut 
erityisesti asiakaslähtöi-
syyteen ja laitteiden help-
pokäyttöisyyteen. Tällä 
hetkellä teen ohjelmistojen 
tuotekehitystä kansainvä-
lisen verkkokaupan mobii-
lisovelluksiin.

– Aivan sattumalta emme 
Riistavedelle muuttaneet, 
sillä palasimme vaimoni 
kotiseudulle. Lapsiperheel-
le paikka on aivan ihan-
teellinen ja molemmille on 
etätyö mahdollista. Luonto 
sekä liikuntamahdollisuu-
det ovat täällä aivan mah-
tavat, musiikkia harrastava 
Juha Forsten hehkuttaa.

– Haluan olla kehittä-
mässä oman kylän toi-
mintaa ja viihtyisyyttä sekä 
antaa lapsillemme turval-
lisen ympäristön kasvaa, 
harrastaa ja käydä koulua. 
Vuoden aikana olen huo-
mannut, että täällä se on 
täysin mahdollista, Juha 
Forsten toteaa luottavai-
sena.

Juha Forsten hallitsee ohjelmisto- ja digitekniikan. 
Muutto Espoosta Riistavedelle oli tietoinen valinta. RIISTAVESI
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Riistaveden kuntaliitos Kuo-
pion kanssa toteutui vuoden 
1973 alusta alkaen monen-
kirjavien vaiheiden jälkeen. 
Suomessa oli 1960-luvun 
lopulla tarkoitus toteut-
taa suuri kuntauudistus ja 
vähentää kuntien määrää, 
mutta silloisen hallituksen 
virkamiesryhmän esittämä 
laki pakkoliitoksista ei men-
nyt läpi eduskunnassa. Sii-
tä huolimatta vapaaehtoisia 
kuntaliitoksia syntyi ennä-
tysmäärä.

Riistaveden ja Kuopion 
maalaiskunnan historian 
sekä liittymisen Kuopioon 
kertoo seikkaperäisesti Kuo-
pion Historia -kirjasarjan 
osa seitsemän. Vaihtoehtoja 
erilaisille kuntaliitokselle oli 
tarjolla vuodesta 1965 alka-
en kaikkien naapurikuntien 
kanssa yhdessä ja erikseen. 
Läänin kuntauudistustoi-
mikunta esitti maaherran 
kannattamana myös 6 500 
asukkaan Suur-Riistaveden 
eli Melalahden kuntaa, mutta 
naapurikunnat eivät halun-

neet siihen mukaan. 
Maalaiskunta liittyi Kuopi-

oon vuonna 1969 ja Riistave-
si vuonna 1973. Riistaveden 
Kuopioon liittyminen ratkesi 
kansanäänestyksen yksimie-
lisellä päätöksellä kannatus-
prosentin hipoessa sataa.

VIELÄ vuosikymmenten jäl-
keenkin päätöstä on pidetty 
ainoana oikeana ratkaisuna. 
Riistavesi on säilyttänyt iden-
titeettinsä eikä ole kadonnut 

kartalta mihinkään. Liitos-
kuntien lähidemokratia 
toteutuu pitäjäraatien kautta 
ja kolmannen kauden alka-
essa toiminnan särmät ovat 
jo hioutuneet.

Pitäjäraati haastaa kaik-
ki Riistaveden järjestöt, yri-
tykset ja asukkaat mukaan 
suunnittelemaan yhdes-
sä kaupungin kanssa juh-
lavuoden koko perheen 
tapahtumia sekä taide- ja 
kulttuurielämyksiä.

Kuntaliitoksesta 
pian 50 vuotta
Pitäjäraati: Liitoskuntien äänen pitää 
kuulua. Pitäjäraadeilla on keskeinen rooli.

”Päätöstä 
on pidetty 

ainoana oikeana 
ratkaisuna.

Pitäjäraati oli mukana Hölökkälän navetan joulukonsertissa. Tänä vuonna raati on 
mukana neljän konsertin järjestelyissä. Iiris Rissanen ja Finlay Hare tuovat musiikkia 
maaseudulle.
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Riistaveden pitäjäraadin 
kuluvan vuoden tavoitteet 
kirjattiin toimintasuunni-
telmaan tammikuun etäko-
kouksessa. Kuntaliitoksen 
50-vuotistapahtumien 
valmistelu käynnistetään 
yhteistyökutsulla yhdistyk-
sille, yrityksille ja asukkaille. 
Tavoitteena on ideoida juh-
lavuoden tapahtumia, joi-
ta voidaan tarjota yhdessä 
kaupungin kanssa.

Suunnittelukokous kut-

sutaan koolle heti, kun se 
on turvallisesti mahdollista.

Kuopion kaupungin lii-
kenneturvallisuussuunnitel-
masta pitäjäraadille tulleiden 
asukaspalautteiden määrä 
yllätti positiivisesti. Keskus-
telutilaisuuksista viimeiset 
käydään tänään torstaina. 
Puheenjohtaja Eija Luosta-
risen mukaan Riistaveden 
keskeinen ongelmakohta 
on valtatie 9 välillä Vartia-
la–Melalahti. Uuden tie-
linjauksen rakentamisen 
rahoituspäätös ja töiden 
käynnistyminen ovat alu-
een ykköshanke.

RAKENNA ja Asu - sekä Oma 
Mökki -messuille valmistau-
dutaan yhdessä toisten pitä-
järaatien kanssa. Tavoitteena 
on tunnettuuden lisäämi-
nen, kaupungin tonttipo-
litiikkaan ja kaavoitukseen 
vaikuttaminen sekä uusien 
asukkaiden saaminen Riis-
tavedelle.

ASUKKAIDEN hyvinvointi- 
ja urheilutapahtumia tuetaan 
sekä osallistutaan liikunta-
paikkojen, latujen ja reittien 
kunnostukseen. 

Partiolaisten kodalla on 
tarjolla lämmintä mehua ja 

makkaratulet sunnuntaisin 
viikolle 11 saakka.

Kulttuuritapahtumia tar-
jotaan kaikenikäisille. Järjes-
tetään kuljetuksia ja tuodaan 
elämyksiä lähelle. Kulttuuri-
bussitoiminta jatkuu yhdessä 
Juankosken kanssa.

Hölökkälän Kulttuuri-
navetan konserttisarjasta 
pitäjäraati osallistuu neljän 
konsertin järjestelyihin.

Nettisivuja uudistetaan ja 
tehostetaan sähköisten info-
taulujen käyttöä.

Koillis-Savo-lehden iso-
jakoon tehdään pitäjäraadin 
sivut entiseen malliin.

Juhlavuoden suunnittelu käynnistyy
Messutapahtumat, liikenneturvallisuus sekä kuntaliitosjuhla vuoden kärkihankkeita. 

Kapean valtatie 9:n vaarallisuus ja liikennetiheys on 
tiedossa. Kevyen liikenteen väylä on todella tarpeen.
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Riistaveden pitäjäraadin 
puheenjohtaja Eija 
Luostarinen kiittää 
riistaveteläisiä aktiivisesta 
yhteistyöstä.
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