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Riistaveden
pitäjäraati tiedottaa
Perttu Hyvärinen vihkii nimikkokuntoportaansa juhlallisissa
avajaisissa 21. toukokuuta
VILJO ERIKSSON

Vaarun maastossa sijaitsevat portaat ovat
saaneet hyvää palautetta.

vielä Tapaninpäivänä. Talvikunnossapitoa portailla ei
ole, joten itsekukin tramppaa rappusissa omalla vastuullaan.
Avajaisjuhlassa on tarjolla
kahvia, munkkeja, makkaraa
ja mehua, sekä ilmaiset arpajaiset, arvonta klo 12.30. Tilaisuuteen on odotettavissa
myös yllätysvieraita.
Tapahtuman pääyhteistyökumppanina on Riistaveden Osuuspankki.
Mukana tapahtumaa tukemassa on myös K-Market
Riistaherkku.
Riistaveden Perhokalastajat loimuttavat lohta ja myyvät sitä mukaan otettavaksi.
Autojen pysäköinti on Melalahden alakoulun pihalle.
Riistaveden Urheilijain
toimintaa voit tukea liittymällä seuran jäseneksi.

Viljo Eriksson
Riistaveden Urheilijain kuntoporrashanke ”Pertun portaat” vihitään käyttöön juhlallisin menoin lauantaina
21.5 klo 11–13.00. Perttu Hyvärinen suorittaa virallisen
avauksen klo 12.00 ja on tavattavissa paikan päällä koko tilaisuuden ajan.
Riistaveden Urheilijain
puheenjohtajan Kati Pulkkisen mukaan taloudellista
tukea hankkeeseen on saatu Kalakukko ry:n leader-rahoituksesta sekä Riistaveden
pitäjäraadilta.
Vaarun maastoon luontevasti istuvat kuntoportaat
ovat saaneet laajasti hyvää
palautetta metallirakenteestaan sekä sijainnistaan. Erityisesti portaiden pitkä vuosittainen käyttöaika on koettu hyväksi. Rinne sulaa aikaisin keväällä ja viimevuoden
lopulla saattoi nousta portaat

Perttu avaa kasvattajaseuraltaan saamansa nimikkoportaat.

21.5.
Pertun portaiden avajaiset

Riistaveden taajamaan
sydäniskuri on käyttövalmiina 24/7
VILJO ERIKSSON

Marko Tolonen esittelee sydäniskurin
käyttöä Turvallisuuspäivänä 14.5.
Viljo Eriksson
Riistaveden keskustaajaman sydäniskuri otetaan virallisesti käyttöön Turvallisen Kevätpäivän yhteydessä K-Market Riistaherkun
pihalla lauantaina 14.5 klo
11.00–13.00. Kyläturvallisuusselvitys käynnisti Pitäjäraadissa keskustelun sydäniskurin hankkimisesta
Riistaveden taajamaan. Tavoitteena oli saada laitteelle
mahdollisimman keskeinen
paikka ja helppo tavoitettavuus, kertoo pitäjäraadin Arja Voutilainen.
Hankkeen sponsorik-

Pitäjäraadin Arja Voutilainen, Riistaveden Osuuspankin
toimitusjohtaja Ismo Salmela ja K-Riistaherkun Jarkko
Ikonen katsastivat sydäniskurin asennuksen.
si lähti Riistaveden Osuupankki ja kohdepaikan tarjosi Riistaherkun kauppias
Jarkko Ikonen. Laite hankittiin K-kaupparyhmän sydäniskureiden yhteishankin-

tana.
– Hankkeessa on ollut
aktiivisesti mukana myös
Riistaveden kyläyhdistys,
hän lisää.
K-Market Riistaherkun

pääoven viereen ulkoseinään
kiinnitetty sydäniskurikaappi on säänkestävä ja varustettu lämmityslaitteella. Laite on käytettävissä sydänpysähdyspotilaan elvytykseen
ympäri vuorokauden.
Kaapin avaus käynnistää
hälytyksen ja alueella on lisäksi kameravalvonta.
Sydäniskurin sijainti merkitään asianmukaisin kyltein
ja sen sijaintipaikka löytyy jo
nyt defi.fi –palvelusta.
Turvallisuuspäivänä sydäniskurin käyttöä ja elvytystoimintaa esittelee ja opastaa
Savonia AMK:n ensihoidon
lehtori ja väitöskirjatutkija
Marko Tolonen.
Tapahtumassa ovat paikalla paloauto ja ambulanssi
sekä poliisiauto henkilöstöineen. Tarjolla on tietoa näistä ammateista ja lisäksi makkaraa grillistä.

OmaMökki-messujen
kuulumiset
ARJA VOUTILAINEN

Juha Forsten
Huhtikuun alussa Riistaveden pitäjäraati osallistui muiden Kuopion pitäjäraatien kanssa Helsingin
messukeskuksessa järjestettyyn OmaMökki- tapahtumaan.
Neljän päivän tapahtumassa raadit esittelivät
Kuopion maaseutualueita tavoitteena herättää
alueen kiinnostusta niin
matkailukohteena kuin
mahdollisena uutena asuinalueenakin. Näyttelytila oli visuaalisesti hieno
ja näkyvin elementti oli
kauas messualueelle näkyvä ”Puijon torni”.
Vaikka messujen tarjonta oli hyvin moninainen ja
messuvieraat eivät suinkaan kaikki olleet muuttoaikeissa, herätti Kuopio ja
sen alueet kiinnostusta ja
jopa muutamia konkreettisia yhteydenottopyyntöjä
mukana olleelle Kiinteistömaailman edustajalle.
Ja jos muutto ei ollutkaan
mielessä, oli kuitenkin
moni kiinnostunut vierailemaan Kuopion seudulla
kesälomallaan.
Erityisesti ajatus tutustua Puijon ja Tahkon lisäksi muuhunkin alueen
tarjontaan tuntui selvästi

herättävän mielenkiintoa.
Koska esittelijöinä oli raatilaisia eri puolilta, löytyi
tarvittaessa hyvinkin yksityiskohtaista tietoa vaikkapa alueen hyvistä retkikohteista. Voikin sanoa, että messujen tavoite täyttyi
ja tietoisuus alueen mahdollisuuksista välittyi erinomaisesti. Onnekas yhteensattuma oli samoihin
aikoihin tullut Yle:n uutinen, jossa Kuopio todettiin
T-median tutkimuksessa
toiseksi vetovoimaisimmaksi kaupungiksi.
Tästä moni messuvieras aloittikin keskustelun.
Kaikki näkyvyys on hyvästä ja hyvät uutiset vahvistavat itse itseään, joten saapa
nähdä, onko ensi vuonna
Kuopio se kaikkein vetovoimaisin...

Tapahtumia tulossa
Viljo Eriksson
Pitäjäraati tarjosi vapunaaton iltapäivän ratoksi kaksi elokuvaa, Ellin seikkailut
ja Pohjolan satoa Riistaveden koulun salissa.
Koulun vanhempainyhdistys loihti yläkoulun
aulaan aidon leffateatteritunnelman ja tuoksun
popcorni- ja hattarakoneen avulla.
– Puhvetin tuotto käytetään oppilaiden hyväksi
yhdessä koulun kanssa sovittuihin kohteisiin, kertoo
vanhempainyhdistyksen
puheenjohtaja Virpi Voutilainen.
Lasten ja vähän vanhempien elokuvia katseli
yhteensä reilut sata silmäparia. Elokuvat esitti Kino
Pattery Parikkalasta.
Kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään Osuuspankin kerhohuoneella 9.5.
klo 18.00. Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle

kuuluvat asiat. Kyläyhdistyksellä on merkittävä rooli ja mahdollisuus vaikuttaa asukkaiden viihtyisyyteen ja kylän kehitykseen.
Kahvitkin kokouksessa
tarjotaan.
Pitäjäraati tarjoaa AC Barcan kotipeleihin vapaalippuja viime vuosien malliin.
Niitä voi noutaa K-Market
Riistaherkusta. Otteluohjelma löytyy AC Barcan
kotisivuilta.
Toukokuun kulttuuribussi toteutetaan 28.5. päiväbussina.

