
12 Koillis-Savo  Torstaina 24.11.2022

Riistaveden
pitäjäraati tiedottaa

Kulttuurin pariin bussilla ja paikan päällä

Viljo Eriksson

No r j a s s a  B e r g e n i n 
Grieg-akatemiassa opiskel-
leet ja Riistaveden Kotasal-
meen kotiutuneet musiikin 
maisterit Iiris ja Finlay Hare 
toivat kauan kaivatun pelas-
tuksen alueen musiikkielä-
mään ja Riistaveden Valta-
kunnallisen Musiikkileirin 
jälkeen vallitsevaan kulttuu-
rivajeeseen. 

Heidän perustaman-
sa Musiikkia maaseudulla 
-konsepti on rikastuttanut
koko lähiseudun musiikki-

elämää esiintymällä ja opet-
tamalla sekä järjestämällä 
konsertteja Hölökkälän na-
vetassa eri vuodenaikojen 
teeman ja yleisön toiveiden 
mukaan. Vuosien saatossa 
parsinavetasta konserttisa-
liksi jalostettu sali tarjoaa ti-
lat lähes sadalle konsertti-
vieraalle. Pitäjäraati on tu-
kenut toimintaa ja tarjonnut 
tasokkaita kulttuurielämyk-
siä osallistumalla konsertti-
salin kuluihin. Yhteistyö jat-
kuu edelleen ja ensi vuodelle 
on sovittu jälleen neljä kon-
serttia. 

Konserteissa on kuultu 
myös vierailevia muusikoita 
erilaisissa kokoonpanoissa. 

Seuraavaksi saadaan 

nauttia joulukonsertista 
sunnuntaina 11.12. klo 16 Tule 
Joulu Kultainen -teemalla.

Kulttuuribussi tuo muistoja 
1980-luvulta ja toteutetaan 
nyt yhdessä Juankosken pi-
täjäraadin kanssa. Edestakai-
nen maksuton bussikyyti 
Kuopioon tarjoaa mahdol-
lisuuden nauttia kulttuuris-
ta, tavata ystäviä tai käydä 
vaikkapa ostoksilla. 

Nyt tarjoutuu maksuton 
kuljetus Riistavedeltä myös 
Kaupungin järjestämään it-
senäisyysjuhlaan Musiikki-
keskukselle. Tilaisuus on niin 
ikään maksuton kuten myös 
juhlan kahvitarjoilu.

Tapahtumista lisää riista-

vesi.fi sivuilla. 
Joel Hallikaisen kolmen kon-
sertin Ilonpisaroita-kiertue 
toi sananmukaisesti ilonpisa-
roita palvelu- ja hoivakotien 
päivärutiinien keskelle. Riis-
taveden ja Vehmersalmen 
pitäjäraatien yhdessä tilaa-
mat konsertit kuultiin Riis-
taveden Palvelukeskuksella, 
Savulahden Onnikodissa ja 
Kortejoella Roinilan hoito-
kodissa. Vuosikymmenten 
kokemuksella keikkaileva 
Hallikainen tuntee viihdyt-
tämisen lainalaisuudet ja sik-
si ohjelmisto on aina yleisön 
ja paikan hengen mukaista. 
Ja kyllä se Kuurankukkakin 
kuultiin Riistaveden palvelu-
keskuksella. 

Joulukonsertti on 
sunnuntaina 11.12. 

Pitäjäraadit yhteistyössä

Viljo Eriksson

R iistaveden pitäjäraa-
ti summaa kolman-
nen toimintakau-
den puolivälissä 

tavoitteiden toteutumista ja 
kuluneen vuoden kokemuk-
sia. Kokoontumisten jo hiu-
kan helpottuessa on toiminta 
ja yhteydenpito palannut jo 
lähes aikaan ennen hengi-
tyssuojaimia. 
Yksi selkeä toiminnan ke-
hityssuunta on ollut havait-
tavissa, nimittäin yhteistyö 
toisten pitäjäraatien kanssa. 
Se on koettu tarpeelliseksi, 
hyödylliseksi ja myös kustan-
nustehokkaaksi. Hyvät ko-
kemukset yhteisistä mes-
suosastoista ja kokouksista 
ovat osoittaneet, että olem-
me oikealla tiellä. 

Jokaisella pitäjäraadilla on 
toki omia käytäntöjä ja pai-
kallisia toimintamalleja, 
jotka menneiden toiminta-
vuosien aikana ovat muo-
dostuneet. Niistä yhteisissä 
kokouksissa saa mielenkiin-
toisia keskusteluja. Tuoreim-
pana kohtaamisena voisi 
mainita Tahkon tapaamisen, 
jonka työpajoissa puhuttivat 
muun muassa toimintasään-
nön kehittämistarpeet, ko-
kouskäytännöt ja viestinnän 
kehittäminen. 

Pitäjäraatien toimintaa ohjaa 
ja valvoo kaupunginhallituk-
sen alainen lähidemokrati-
ajaosto, joka muun muassa 
asettaa pitäjäraadit pitäjäko-
kousten esitysten mukaises-
ti, seuraa ja arvioi lähidemo-
kratian toteutumista ja huo-
lehtii viestinnästä ja yhtey-
denpidosta pitäjäraateihin. 

Demokratiajaoston vara-
puheenjohtaja, kaupungin-
valtuutettu Pekka Niiranen 
vieraili Riistavedellä pitäjä-
raadin kokouksessa ja oli yl-
lättynyt liitosalueen aktiivi-
sesta toiminnasta, yhdessä 
toimivista yhdistyksistä ja 
pitäjäraadin toteutuneista 
hankkeista. Toki keskustel-
tiin myös puutteista ja toi-
menpiteistä, jotka kuulu-
vat muutenkin kaupungin 
hoitaa. 

– Hyviä neuvoja häneltä

saatiin ja myös tietoa ajan-
kohtaisista asioista. Vierailu 
osoitti, miten tärkeää päät-
täjien olisi poiketa liitoskun-
nissa useammin, sanoo tois-
ta kauttaan Riistaveden pi-
täjäraadin puheenjohtajana 
toimiva Eija Luostarinen. 

– Osallistumis- ja toimin-
tapyynnöt erilaisiin asiayhte-
yksiin ovat vuosien mittaan 
lisääntyneet huomattavas-
ti. Toki pitäjäraadilla on käy-
tettävissä paras paikallinen 
asiantuntemus ja sitä mie-

lihyvin myös annetaan vi-
ranomaiskäyttöön. Joskus 
ei vaan aika, eikä asiantun-
temuskaan riitä ihan kaik-
keen. 

Esimerkkinä Eija Luosta-
rinen mainitsee yleiseen tur-
vallisuuteen liittyvät suunni-
telmat, joihin kaivataan asi-
antuntijan yhteistyötä.
Keväällä Kuopion kaupun-
gin yhteisökoordinaattorik-
si valittu Heidi Kotikumpu 
tutustui Riistaveden yhdis-
tys- ja asukastoimintaan ta-

paamalla pitäjäraadin jäse-
niä kirjastolla. Hänen tehtä-
viinsä kuuluu muun muassa 
kansalaistoiminnan ja hy-
vinvoinnin edistäminen se-
kä kumppanuusmallin ra-
kentaminen pitäjäraatien 
ja maaseutualueiden kanssa. 

Riistavedellä myös mu-
seoalueeseen tutustunut 
Heidi Kotikumpu lupaa, että 
hänen kauttaan yhteydenpi-
to muun muassa kaupungin 
viranhaltijoihin sujuu luon-
tevasti. 

Toiminnan pelisääntöihin kaiva-
taan selkeyttä.

 ”
Vierailu 
osoitti, miten 
tärkeää 
päättäjien 
olisi poiketa 
liitoskun-
nissa.

Riistaveden Pitäjä-
raati, vasemmalta 
Maija Laukkanen, 
Tiina Aarni, Eija 
Luostarinen, Juha 
Forsten, vierailija 
Pekka Niiranen, 
Kimmo Pitkänen ja 
Arja Voutilainen, se-
kä kameran takana 
Viljo Eriksson.

VILJO ERIKSSON

Iiris ja Finlay Sovittavat itse konsertin ohjelmiston aina 
esiintyvän kokoonpanon mukaan.

VILJO ERIKSSON

Puheenjohtajana Eija 
Luostarisella on menossa 
toinen kausi.

MAINOS
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Viljo Eriksson

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.

VILJO ERIKSSON

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.

VILJO ERIKSSON

Tarjolla liikuttavan 
hyviä reittejä

Viljo Eriksson

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.

MAINOS


