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Riistaveden kunnanhallitus 
päätti viimeisessä kokouk-
sessaan itsenäisenä kunta-
na 20.12.1972 perustaa Riis-
tavesi-Seuran. Vuoden vaih-
tuessa Riistavesi liittyi osaksi 
Kuopion kaupunkia vapaa-
ehtoisella päätöksellä, joka 
sai riistaveteläisten vahvan 
tuen. Jo vuonna 1968 suori-
tetussa mielipidetutkimuk-
sessa Kuopioon liittymistä 
kannatti 97 %. 

Riistavesi liittyi kaupun-
kiin, mutta kaupunginosak-
si se ei koskaan muuttunut. 
Riistavesi-Seuran merkitys 
identiteetin säilymiseen on 
ollut kiistaton. Pitäjäraa-
ti toteuttaa sitä edistämäl-
lä asukkaiden hyvinvointia 
sekä osallistumis- ja vaikut-
tamismahdollisuuksia. 

Kuntaliitos Kuopioon 
ei tullut yllätyksenä, sillä 
1960-luvulla vaihtoehtoina 
kuntaliitoskeskusteluissa 
olivat kaikki naapurikunnat. 
Mielenkiintoisin vaihtoeh-
doista oli 6500 asukkaan niin 
sanottu Melalahden kunta 
johon olisi liitetty osia kai-
kista naapurikunnista. Näis-
tä värikkäistä vaiheista ker-
too seikkaperäisesti Kuopi-
on historia-kirjasarjan osa 7, 

jossa on Riistaveden lisäksi 
Kuopion maalaiskunnan liit-
tyminen Kuopioon vuonna 
1969.

Riistavesi-Seura perustet-
tiin pitämään yllä paikallista 
identiteettiä, sekä toimimaan 
entisen Riistaveden kunnan 
alueella ja asuneitten vapaa-
na yhteenliittymänä. Tavoit-
teena oli lisäksi henkisen ja 
aineellisen hyvinvoinnin 
edistäminen ja kotiseutu-
työn sekä -museotoiminnan 
jatkaminen. Tämä toiminta 
on jatkunut ja tavoite toteu-
tunut pian 50 vuotta.

Vuosien saatossa Riistave-
si-Seura on koonnut esineis-

töä ja siirtänyt sekä rakenta-
nut museoalueelle 11 erillistä 
rakennusta sekä kunnosta-
nut tontilla olleen Myllärin 
mökin. Tämän kaiken mah-
dollisti Juhukkalan Parviai-
sen sisarusten museoalueek-
si lahjoittama noin hehtaa-
rin tontti.

– Museon päärakennus 
Museopirtti palvelee ko-
koontumis-, ja tapahtuma-
paikkana, joka tarjoaa tun-
nelmallisen tilan perhejuh-
liin, luokkakokouksiin ja 
pian taas kauneimpiin jou-
lulauluihin. Riistavesi-Seura 
on tehnyt yhteistyötä Riista-
veden koulun ja varhaiskas-

vatuksen kanssa. 
Vanhan perinnejoulun 

tunnelmaan on osallistu-
nut lähes 300 lasta opetta-
jineen. Koulunsa päättävät 
oppilaat vierailevat museolla 
keväällä ja saavat kotiseudun 
muistoksi Riistavesi-paidat. 
Vuosittain museolla on vie-
raillut 1500–2000 henkilöä 
erilaisissa tapahtumissa. 

– Suurin yksittäinen ta-
pahtuma on heinäkuulle 
ajoittuva Perinnepäivä, jonka 
järjestämme yhdessä kylän 
yhdistysten kanssa, kertoo 
viimeiset 8 vuotta puheen-
johtajana toiminut Jukka 
Nyyssönen.

Kuntaliitos ei vienyt identiteettiä
Riistavesi-Seuran 
perustaminen oli 
kauaskantoinen kult-
tuuriteko.

Riistaveden museo-
pirtti talvella.
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Ajokortti työelämään

Viljo Eriksson

R i i s t ave de n  ko u lu n 
8–9-luokkalaisille järjestet-
ty työelämään hakeutumi-
sen teemapäivä antoi selkeitä 
ohjeita kesätöitä ja työpaik-
kaa hakeville nuorille. Pitä-
järaati oli mukana jo suun-
nittelussa yhdessä Kuopion 
4-H yhdistyksen ja Kuopion 
kaupungin navigaattoripal-
veluiden kanssa. 

Riistavedellä nuoria työl-
listävän K-Market Riistaher-
kun kauppias Jarkko Iko-
nen toi työpajatoimintaan 
käytännön kokemukset ja 
työelämän yleiset pelisään-

nöt. Kaupungin navigaattori 
Riitta-Liisa Kanniaisen mu-
kaan ansioluettelon eli CV:n 
tulee olla selkeä ja kertoa si-
nusta, myös erikoisosaami-
nen kannattaa muistaa. 

– Jos laitat suosittelijoita, 
niin ei sukulaisia ja muista 
oikoluku jollain aikuisella, 

hän tarkensi. 
Kuopion 4H yhdistyksen 

toiminnanjohtaja Heini Kor-
honen korosti työhakemuk-
sen tärkeyttä. 

– Sillä luodaan ensivaiku-
telma ja se voi olla myös vi-
deo ja persoonallinenkin se 
voi olla. Ota selvää työpaikas-

ta jota haet ja muista lopuksi 
yhteystietosi, hän tähdensi. 

Kerttu Korhonen toimii 
4H-yrittäjänä ja kertoi koke-
muksistaan sekä mahdolli-
suuksista työllistää itsensä. 
Hän suositteli suorittamaan 
4H- yrityskoulutuksen, jos-
ta saa tärkeää tietoa yrittä-
jyydestä.

Kauppias Jarkko Ikosen 
mukaan rehellisyys, täsmäl-
lisyys työajoissa sekä käytös 
asiakaspalvelussa ovat kes-
keisiä pelisääntöjä. Työpai-
kan sisäiset asiat ja ammat-
tisalaisuudet ovat työpaikan 
asioita, ei yleisiä. 

– Avoin ja reipas käytös 
jää asiakkaiden mieleen ja 
tulee palautteena työnanta-
jalle. Siitä tulee meille kaikil-
le hyvä mieli, Jarkko Ikonen 
kannustaa.

Pitäjäraati kustansi oppi-
laille Ajokortti työelämään 
-opaskirjat.

Teemapäivänä saa-
tiin ohjeita työhake-
mukseen ja vinkkejä 
siitä, mikä on valttia 
työelämässä. 

Ville Karttunen, Rasmus Leinonen, Veeti Voutilainen ja 
Niklas Heimonen seurasivat tarkkana CV:n laatimista.
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Tarjolla liikuttavan 
hyviä reittejä
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Riistavesi tarjoaa maini-
ot mahdollisuudet ohjat-
tuun ja omaehtoiseen lii-
kuntaan. Pitäjäraadin ja 
yhdistysten yhteistyöllä on 
saatu aikaan muun muas-
sa Atrain Disc Golf-rata 
Hussonmäen ja Atraimen 
lomakylän välimaastoon. 
Valtakunnallisesti hyvää 
palautetta saanut 18 väy-
län metsärata on käytössä 
myös talvella. 

Viime vuosien suurimman 
hankkeen Pertun Portai-
den talvikäyttö on mah-
dollista malttia ja varovai-
suutta noudattaen. Vaarun 
maisemissa liikutaan kesät 
talvet myös maastopyöril-
lä. Latuverkoston lisäksi 
on ajettu kelkkauria pyö-

räilijöille ja myös jalkaisin 
liikkujille. Maastopyöräily-
reteistä on tekeillä lisäksi 
reittiesittelyvideo, joka val-
mistunee jo ensi kesälle. 

Yhteistyö Riistaveden ur-
heiluseurojen kanssa on 
ollut hyödyllistä ja tulok-
sellista. Sille on luvassa 
jatkoa kuten myös Partio-
laisten kodan toiminnalle. 
Sunnuntaisin vuoden alus-
ta viikoilla 2 -11. Pitäjäraa-
ti tarjoaa ulkona liikkujille 
lämpimän kodan, takkatu-
let ja kuumaa mehua. 

Valtatie 9 liikkujat halu-
taan poikkeamaan kylän 
taajamassa uusilla opaste-
kylteillä, jotka Pitäjäraati 
valmistutti ja kiinnitti val-
tatien varteen keskustien 
liittymän läheisyyteen. 

Auringonkukkien 
siemenet jaetaan 
joulunavauksessa
Viljo Eriksson

Riistaveteläisen jättikas-
visharrastajan Mikko Ut-
riaisen ideoima ja yhdessä 
Riistavesi-Seuran kanssa 
toteuttama auringonkuk-
kapelto tuotti runsaan sa-
don ja lisäksi voiton valta-
kunnallisessa kilpailussa. 
Jättikasvien SM-kisoissa 
auringonkukan kukinnon-
leveydessä ykköstila tuli 
Riistavedelle ja pituudes-
sakin kunniakas neljäs sija. 

Museopirtin pihapellossa 
kasvanut viljelmä koho-
si uljaasti neljän ja puolen 
metrin korkeuteen. Kesän 
hellejaksolla kasteluvettä 
ajettiin järvestä talkoilla ja 
myös varsien tukemiseen 

tarvittiin talkoovoimia. 
– Nyt on sadonkorjuun 

kiitoksen aika ja haluan ja-
kaa Riistavesi-merkkisiä 
jättiauringonkukan sieme-
niä niitä haluaville Mantul-
la joulunavauksessa 3.12. 
kello 9–12. Ajatuksena on, 
että ensi kesänä Riistave-
den kotipuutarhoissa huo-
juisivat oman kylän sados-
ta kasvavat jättikokoiset 
auringonkukat ja siemen-
kanta säilyisi näin Riista-
vedellä. Tässäkään tapauk-
sessa tuskin voidaan pie-
neltä kilpailulta välttyä, 
naurahtaa Mikko Utriai-
nen, jonka viime vuonna 
saavuttama myskikurpit-
san pituuden Suomen en-
nätys 150,5 senttiä on edel-
leen voimassa.

Riistaveden
pitäjäraati tiedottaa

Eino Jääske-
läinen, Mikko 
Utriainen, 
keskellä ja 
Jukka Nyys-
sönen tal-
koissa aurin-
gonkukkavii-
dakossa.
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