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OmaMökki-messujen 
kuulumiset

Juha Forsten

Huhtikuun alussa Riista-
veden pitäjäraati osallis-
tui muiden Kuopion pitä-
järaatien kanssa Helsingin 
messukeskuksessa järjes-
tettyyn OmaMökki- tapah-
tumaan. 

Neljän päivän tapah-
tumassa raadit esittelivät 
Kuopion maaseutualuei-
ta tavoitteena herättää 
alueen kiinnostusta niin 
matkailukohteena kuin 
mahdollisena uutena asui-
nalueenakin. Näyttelyti-
la oli visuaalisesti hieno 
ja näkyvin elementti oli 
kauas messualueelle näky-
vä ”Puijon torni”. 

Vaikka messujen tarjon-
ta oli hyvin moninainen ja 
messuvieraat eivät suin-
kaan kaikki olleet muutto-
aikeissa, herätti Kuopio ja 
sen alueet kiinnostusta ja 
jopa muutamia konkreet-
tisia yhteydenottopyyntöjä 
mukana olleelle Kiinteis-
tömaailman edustajalle. 
Ja jos muutto ei ollutkaan 
mielessä, oli kuitenkin 
moni kiinnostunut vierai-
lemaan Kuopion seudulla 
kesälomallaan. 

Erityisesti ajatus tutus-
tua Puijon ja Tahkon li-
säksi muuhunkin alueen 
tarjontaan tuntui selvästi 

herättävän mielenkiintoa. 
Koska esittelijöinä oli raa-
tilaisia eri puolilta, löytyi 
tarvittaessa hyvinkin yk-
sityiskohtaista tietoa vaik-
kapa alueen hyvistä retki-
kohteista. Voikin sanoa, et-
tä messujen tavoite täyttyi 
ja tietoisuus alueen mah-
dollisuuksista välittyi erin-
omaisesti. Onnekas yh-
teensattuma oli samoihin 
aikoihin tullut Yle:n uuti-
nen, jossa Kuopio todettiin 
T-median tutkimuksessa 
toiseksi vetovoimaisim-
maksi kaupungiksi. 

Tästä moni messuvie-
ras aloittikin keskustelun. 
Kaikki näkyvyys on hyväs-
tä ja hyvät uutiset vahvista-
vat itse itseään, joten saapa 
nähdä, onko ensi vuonna 
Kuopio se kaikkein veto-
voimaisin...

Viljo Eriksson

Riistaveden Urheilijain kun-
toporrashanke ”Pertun por-
taat” vihitään käyttöön juh-
lallisin menoin lauantaina 
21.5 klo 11–13.00. Perttu Hy-
värinen suorittaa virallisen 
avauksen klo 12.00 ja on ta-
vattavissa paikan päällä ko-
ko tilaisuuden ajan. 

Riistaveden Urheilijain 
puheenjohtajan Kati Pulk-
kisen mukaan taloudellista 
tukea hankkeeseen on saa-
tu Kalakukko ry:n leader-ra-
hoituksesta sekä Riistaveden 
pitäjäraadilta. 

Vaarun maastoon luon-
tevasti istuvat kuntoportaat 
ovat saaneet laajasti hyvää 
palautetta metallirakentees-
taan sekä sijainnistaan. Eri-
tyisesti portaiden pitkä vuo-
sittainen käyttöaika on koet-
tu hyväksi. Rinne sulaa aikai-
sin keväällä ja viimevuoden 
lopulla saattoi nousta portaat 

vielä Tapaninpäivänä. Talvi-
kunnossapitoa portailla ei 
ole, joten itsekukin tramp-
paa rappusissa omalla vas-
tuullaan. 

Avajaisjuhlassa on tarjolla 
kahvia, munkkeja, makkaraa 
ja mehua, sekä ilmaiset arpa-
jaiset, arvonta klo 12.30. Ti-
laisuuteen on odotettavissa 
myös yllätysvieraita. 

Tapahtuman pääyhteis-
työkumppanina on Riista-
veden Osuuspankki.

Mukana tapahtumaa tu-
kemassa on myös K-Market 
Riistaherkku.

Riistaveden Perhokalasta-
jat loimuttavat lohta ja myy-
vät sitä mukaan otettavaksi. 
Autojen pysäköinti on Me-
lalahden alakoulun pihalle.

Riistaveden Urheilijain 
toimintaa voit tukea liitty-
mällä seuran jäseneksi.

Perttu Hyvärinen vihkii nimikko-
kuntoportaansa juhlallisissa 
avajaisissa 21. toukokuuta

Vaarun maastossa si-
jaitsevat portaat ovat 
saaneet hyvää palau-
tetta. 

Perttu avaa kasvat-
tajaseuraltaan saa-
mansa nimikkopor-
taat.

Riistaveden taajamaan 
sydäniskuri on käyttövalmiina 24/7

Viljo Eriksson

Riistaveden keskustaaja-
man sydäniskuri otetaan vi-
rallisesti käyttöön Turvalli-
sen Kevätpäivän yhteydes-
sä K-Market Riistaherkun 
pihalla lauantaina 14.5 klo 
11.00–13.00. Kyläturvalli-
suusselvitys käynnisti Pitä-
järaadissa keskustelun sy-
däniskurin hankkimisesta 
Riistaveden taajamaan. Ta-
voitteena oli saada laitteelle 
mahdollisimman keskeinen 
paikka ja helppo tavoitetta-
vuus, kertoo pitäjäraadin Ar-
ja Voutilainen.

Hankkeen sponsorik-

si lähti Riistaveden Osuu-
pankki ja kohdepaikan tar-
josi Riistaherkun kauppias 
Jarkko Ikonen. Laite han-
kittiin K-kaupparyhmän sy-
däniskureiden yhteishankin-

tana. 
– Hankkeessa on ollut 

aktiivisesti mukana myös 
Riistaveden kyläyhdistys, 
hän lisää.

K-Market Riistaherkun 

pääoven viereen ulkoseinään 
kiinnitetty sydäniskurikaap-
pi on säänkestävä ja varus-
tettu lämmityslaitteella. Lai-
te on käytettävissä sydänpy-
sähdyspotilaan elvytykseen 
ympäri vuorokauden.

Kaapin avaus käynnistää 
hälytyksen ja alueella on li-
säksi kameravalvonta.

Sydäniskurin sijainti mer-
kitään asianmukaisin kyltein 
ja sen sijaintipaikka löytyy jo 
nyt defi.fi –palvelusta. 

Turvallisuuspäivänä sydä-
niskurin käyttöä ja elvytys-
toimintaa esittelee ja opastaa 
Savonia AMK:n ensihoidon 
lehtori ja väitöskirjatutkija 
Marko Tolonen. 

Tapahtumassa ovat pai-
kalla paloauto ja ambulanssi 
sekä poliisiauto henkilöstöi-
neen. Tarjolla on tietoa näis-
tä ammateista ja lisäksi mak-
karaa grillistä.

Marko Tolonen esit-
telee sydäniskurin 
käyttöä Turvallisuus-
päivänä 14.5.

Pitäjäraadin Arja Voutilainen, Riistaveden Osuuspankin 
toimitusjohtaja Ismo Salmela ja K-Riistaherkun Jarkko 
Ikonen katsastivat sydäniskurin asennuksen.

Tapahtumia tulossa
Viljo Eriksson

Pitäjäraati tarjosi vapunaa-
ton iltapäivän ratoksi kak-
si elokuvaa, Ellin seikkailut 
ja Pohjolan satoa Riistave-
den koulun salissa. 

Koulun vanhempain-
yhdistys loihti yläkoulun 
aulaan aidon leffateatte-
ritunnelman ja tuoksun 
popcorni- ja hattarako-
neen avulla. 

– Puhvetin tuotto käy-
tetään oppilaiden hyväksi 
yhdessä koulun kanssa so-
vittuihin kohteisiin, kertoo 
vanhempainyhdistyksen 
puheenjohtaja Virpi Vou-
tilainen. 

Lasten ja vähän van-
hempien elokuvia katseli 
yhteensä reilut sata silmä-
paria. Elokuvat esitti Kino 
Pattery Parikkalasta.

Kyläyhdistyksen vuosiko-
kous pidetään Osuuspan-
kin kerhohuoneella 9.5. 
klo 18.00. Kokouksessa kä-
sitellään vuosikokoukselle 

kuuluvat asiat. Kyläyhdis-
tyksellä on merkittävä roo-
li ja mahdollisuus vaikut-
taa asukkaiden viihtyisyy-
teen ja kylän kehitykseen. 
Kahvitkin kokouksessa 
tarjotaan.

Pitäjäraati tarjoaa AC Bar-
can kotipeleihin vapaalip-
puja viime vuosien malliin. 
Niitä voi noutaa K-Market 
Riistaherkusta. Otteluoh-
jelma löytyy AC Barcan 
kotisivuilta.

Toukokuun kulttuuribus-
si toteutetaan 28.5. päivä-
bussina.
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Riistaveden
pitäjäraati tiedottaa
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Pertun portaiden avajaiset


