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Muutimme per-
heeni kanssa 
Espoosta 
Riistavedelle 

marraskuussa 2020. 
Ajankohtana sateinen ja 
pimeä marraskuu ei ollut 
varmasti kaikkein otol-
lisin, mutta odotuksista 
huolimatta uusiin ihmi-
siin tutustui nopeasti ja 
eri toimintaan pääsi mu-
kaan kuin huomaamatta. 

Vaikka aiemmin koko 
elämäni Espoossa asu-
neena minulla oli vaimo-
ni kautta jonkinlainen 
kosketus savolaisiin, 
olin todella positiivisesti 
yllättynyt, miten välit-
tömiä ja helposti lähes-
tyttäviä ihmiset täällä 
ovat. Pienet asiat, joita 
ei ehkä aikaisemmin ole 
tullut ajatelleeksi, kuten 
esimerkiksi se, että ky-
lällä ihmiset tervehtivät 
toisiaan, tuntuu täällä 
luonnolliselta.

Kahden pienen lapsen 
kanssa asuinalueelta 
toivoo turvallista ja vi-
rikkeellistä ympäristöä. 
Riistavedellä asiat ovat 
tämän suhteen hyvällä 
mallilla: harrastusmah-
dollisuuksia on paljon, 
luonto on lähellä ja vesis-
töt on upeat. Kylällä on 
kaikki lähellä: päiväkoti, 
koulu, ruokakaupat, 
pankki, apteekki, kir-
jasto, terveysasema, par-
turit. Arkipäivisin ei siis 
välttämättä tarvitse edes 
autoa liikkumiseen. 

Halu kehittää entises-
tään hienoa asuinym-

päristöä vei mukaan 
Riistaveden pitäjäraatiin, 
jonka keskeinen tavoite 
on asukkaiden kuule-
minen alueen kehit-
tämisessä. Tätä kautta 

olen tutustunut alueen 
ihmisiin sekä kaikkeen 
siihen toimintaan, mitä 
alueella on tarjolla. Toi-
minnan kautta on myös 
avautunut mahdollisuus 
nähdä sitä potentiaalia, 
mitä alueella vielä on 
varastossa. 

Yksi merkittävä tule-
vaisuuden mahdollistaja 
on etätyön lisääntymi-
nen ja Riistavedellä on-
kin vuoden alusta saatu 
5G-yhteys, joka meidän 
etätöitä tekevässä per-
heessä on otettu tyyty-
väisenä vastaan. 

Yhteyksien puolesta 
onkin sama, tekeekö etä-
työtä Espoosta vai Riista-
vedeltä. Sen sijaan ikku-
nasta avautuva näkymä, 
puhumattakaan siitä, 
että päivällä voi vaikka 
“ruokatunnilla” käydä 
hiihtämässä, on edelleen 
vakuuttanut, että päätös 
muuttaa tänne oli oikea. 

Lisäksi tunne, että 
alueen kehittymiseen voi 
oikeasti vaikuttaa, luo 
varmuutta siitä, että tääl-
lä on myös tulevaisuu-
dessa hyvä ja turvallista 
elää. 

l Kirjoittaja on Riista-
veden pitäjäraadin vara-
puheenjohtaja.

Uutta 
kotiseutua 
rakentamassa

”Arkipäi-
visin ei 

siis välttämättä 
tarvitse edes 
autoa liikkumi-
seen.

SANNA KARTTUNEN

Kulttuurielämyksiä bussilla ja 
paikan päällä Riistavedellä
RIISTAVESI
Viljo Eriksson

Kulttuuritarjonnan kes-
kittyessä yhä enemmän 
kaupungin keskustaan 
Riistaveden pitäjäraati kai-
voi naftaliinista Kuopi-
on kaupungin 1980-luvun 
kulttuuribussikokeilun. 
Silloin kaupunki tarjo-
si ilmaisia edestakaisia 

bussikyytejä Riistavedeltä 
Kuopioon. 

Nyt samainen toimin-
ta jatkuu yhteistyössä 
Juankosken pitäjäraadin 
kanssa. Vuoden mittaan 
tarjolla on matkoja erilai-
siin tapahtumiin ja esi-
tyksiin, tai muuten vain 
ostoksille. Kulttuuria tar-
jotaan myös paikan päällä 
Riistavedellä. 

Musiikkia maaseudul-

la on riistaveteläis-bri-
tannialaisen pariskunnan 
toteuttama konsertti- ja 
musiikkikoulukonsepti. 
Norjassa opiskelleet musii-
kin maisterit, pianisti Iiris 
Rissanen ja sellisti Finlay 
Hare tarjoavat opetusta 
sekä konsertteja. Pitäjäraa-
ti tukee toimintaa ja tarjo-
aa vuoden aikana yleisölle 
neljä erisisältöistä kon-
serttia.

RIISTAVESI
Eija Luostarinen

Iiris Rissanen ja Finlay Hare 
muuttivat Norjan Bergenis-
tä Kuopion Pelonniemelle 
vuonna 2021 kesällä. 

Norjaan Iiris muutti 
vuonna 2017 opiskelemaan 
pianonsoiton maisteriohjel-
massa ja Finlay muutti sinne 
Mancesterista sellon maiste-
riohjelmaa tekemään. Kotoi-
sin Finlay on Jerseyn saarelta. 

Kysymykseen miksi juuri 
Riistaveden Pelonniemelle 
he vastasivat, että molemmat 
ovat pohjimmiltaan maaseu-
tuihmisiä, tykkäävät hiihtää 
ja olla luonnossa. Oli myös 
halu tulla lähemmäksi Iirik-
sen vanhempia. 

Kun he kävivät lomilla 
Suomessa, he huomasivat, 
että täällähän on vaikka mitä 
mahdollisuuksia ja päättivät 
perustaa Musiikkia maaseu-
dulle -yrityksen jo Norjassa 
asuessaan. 

Yritys tarjoaa musiikki-
seikkailuja lapsille. Nyt on 
ryhmä Riistavedellä ja Saa-
ristokaupungissa. 

Myös kotikonserttien sar-
ja on Hölökkälän navetassa 
otettu hyvin vastaan. Läm-
minhenkiset konsertit idyl-
lisessä navetassa ovat myös 
todella mukava kohtaamis-
paikka alueen asukkaille. 
Iiris toimii lisäksi opettaja-

na Kuopion Konservatorios-
sa ja Finlay on ollut sijaisena 
Kuopion kaupunginorkes-
terissa. 

Suunnitteilla on aloittaa 
konserttisarja Riistaveden 
palvelutalolla, lisätä lapsi-
ryhmiä, sekä järjestää lisää 
konsertteja ja yhteislauluti-
laisuuksia. He haluavat myös 
viedä musiikin iloa ihmi-
sille, jotka eivät pääse kon-
sertteihin.

Miltä nyt tuntuu, kun 
aikaa maaseudulla on kulu-

nut vajaa vuosi?
– Kaikki on mennyt niin 

kuin oli ideoitu ja Riistave-
dellä oli todella lämmin vas-
taanotto. Olemme viihtyneet 
todella hyvin, kun maalla 
on niin paljon tekemistä: 
hiihtäminen, avantouinti, 
marjojen ja sienten poimin-
ta, koiran kanssa lenkkeily 
ja kalastaminen. 

Eniten Finlayn silmät lois-
tivat kun hän kertoi trakto-
rilla ajamisesta sekä kaikesta 
puuhailusta pihapiirissä. 

Myös puutöiden teko kiin-
nostaa jatkossa enemmän-
kin. 

Finlay on suomen kielen 
kurssilla ja haluaa oppia 
puhumaan suomea hyvin. 
Sählyn pelaamisen kautta on 
tullut uusia tuttavuuksia ja 
netin välityksellä voi käteväs-
ti olla yhteydessä sukulaisiin 
ja ystäviin ympäri maailmaa. 

Iiris ja Finlay suosittelevat 
lämpimästi maallemuuttoa. 

l Kirjoittaja on Riistaveden 
pitäjäraadin puheenjohtaja. 

Musiikkia 
maaseudulle
Muuttajat: Iiris Rissanen ja Finlay Hare 
muuttivat Bergenistä Riistavedelle. 

Kalastus on yksi Finlay Haren ja Iiris Rissasen harrastuksista Riistavedellä. 

Iiris ja Finlay sovittavat 
ohjelmiston kulloinkin 
konsertissa esiintyvälle 
kokoonpanolle. 

VILJO ERIKSSON

Luonto on lähellä Riistavedellä.

Pitäjäraadit 
oman alueen asialla
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