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 P Hölökkälän konserttisar-
jalle jatkoa. Riistaveden 
kulttuurielämää rikastutta-
nut Iiris ja Finlay Haren 
tuottama konserttisarja jat-
kuu Hölökkälän konserttisa-
lissa myös kuluvana vuonna. 
Pitäjäraati osallistuu kon-
serttisalin kuluihin ja tarjoaa 
vuoden mittaan yleisölle 
tasokkaita musiikkitapahtu-
mia. Vuosi alkoi vauhdik-
kaasti, sillä J.L.Runebergin 
päivänä saatiin viettää kon-
serttisarjan etkot ja kahvi-
tella perinteisten torttujen 
kera. Hetki lyö -konsertin 
ohjelmaan oli koottu kahden 
setin verran tanssimusiikkia 
Monosen tangoista jazzah-
tavaan ja Baddingista Eppu 
Normaaliin. Taidokkaasti 
tehdyt sovitukset kertovat 
ammattitaidon lisäksi luo-
vuudesta ja tyylitajusta. Salin 
parketilla nähtiin myös Koil-

lis-Savon tanssijain rytmik-
käitä askelkuvioita. Maalis-
kuun 5. klo 16. saadaan tuhti 
kattaus elokuvamusiikin 
klassikoita ja myös joku yllä-
tyskappale. Silloin kokoon-
panoon liittyy aikaisemmin-
kin Hölökkälässä vieraillut 
australialainen sellisti Adele 
Xiang. Yleisön toivemusiikin 
konsertti on kesän kynnyk-
sellä 5. päivä toukokuuta.
 P Laskiaisena Vanhaan 

Pappilaan. Laskiaistapahtu-
maa vietetään yhdessä Riis-
taveden alueseurakunnan 
kanssa vanhan pappilan 
pihapiirissä ja pappilassa 
sunnuntaina 19. helmikuuta 
klo 12–14. Koko perheen 
tapahtuma tarjoaa pitkiä liu-
kuja pulkkamäestä, joten 
omat pulkat mukaan. Tilai-
suudessa tarjotaan ponirat-
sastusta turvallisesti talutet-
tuna sekä mehua ja kahvia ja 

tietenkin grillatut makkarat. 
Yllätyksenä mainitaan 
hauska viestihiihto, johon 
talo tarjoaa sopivan suksipa-
rin. Lapsille on askareita 
myös sisätiloissa. 
 P Kodan lämpöön sunnun-

taisin. Partiolaisten kota on 
avoinna sunnuntaisin 12–15 
viime vuosien malliin. Pitäjä-
raati tarjoaa kuumaa mehua 
ja nuotiotulet. Omat eväät 
voit nauttia kodan läm-
mössä.  
 P Liikenneturvallisuus 

puhuttaa. Kuopion liikenne-
turvallisuussuunnitelma Riis-
taveden osalta käydään läpi 
Riistaveden yhtenäiskoululla 
keskiviikkona 22. helmikuuta 
klo 17.30 alkaen. Kun kyse on 
liikenneturvallisuudesta, ei 
Riistavedellä tarvinne 
arvailla, mikä nousee keskus-
telun kärkeen.
 P Kulttuuribussilla mes-

suille. Pitäjäraadeilla on tänä 
vuonna yhteinen mes-
suosasto. Yhteinen bussikul-
jetus Juankosken pitäjäraa-
din kanssa tarjoaa tilaisuu-
den vierailla 25. 2. Kuopi-
ossa Rakenna- ja Asu 
-messuilla ja Matkuksessa. 
Mukaan mahtuu 45 matkus-
tajaa ilmoittautumisjärjes-
tyksessä (viimeistään 23.2 
mennessä) riistavesi.fi sivulla 
tai puhelin 050 4017027. 
 P Elokuvatapahtuma 

keväällä. Riistaveden koulu-
jen vanhempainyhdistys jär-
jestää elokuvatapahtuman 
keväällä myöhemmin ilmoi-
tettavana aikana. Pitäjäraati 
kustantaa kaksi eri ikäryh-
mille soveltuvaa elokuvaa. 
Elokuvateatterin tuntua tuo 
popcornin tuoksu ja hattara-
koneen hurina. Elokuvat 
esittää Parikkalan Elokuva-
kerho.

 ȣ Tulevia tapahtumia

Uudenvuoden 
juhlassa palkitut 
kiittävät

Viljo Eriksson

Riistaveden Osuuspankkia 
pian kolme vuotta johtanut 
Ismo Salmela otti huomion-
osoituksen vastaan kiitolli-
sena nöyrin mielin. 

– On muistettava, et-
tä huomionosoitus koskee 
myös kaikkia aikaisemmin 
pankkimme toiminnassa 
mukana olleita henkilöitä 

perustamisvuodesta 1908 
alkaen. Olemme asiakkai-
tamme varten ja teemme 
parhaamme alati muuttu-
vassa pankkimaailmassa. 
Säilyäksemme itsenäisenä 
pankkina meidän on täytet-
tävä kaikki pankkisäätelyn 
vaateet sekä pidettävä pank-
ki vakavaraisena nykyisiä asi-
akkaita ja tulevia sukupol-
via ajatellen. Kaikesta päätel-
len näyttää, olemme oikealla 
tiellä ja sen eteen teemme 
töitä edelleen istumatyöläi-
sen hartiavoimin, Ismo Sal-
mela lupasi. 

– Kiitos, että olette Riis-
taveden Osuuspankin asiak-
kaita, hän jatkoi. 

Heimosen Puutarha on toi-
minut Riistavedellä vuodesta 
1965 ja laajentanut maltilli-
sesti toimintaansa kotimais-
ten kukkien, hyötykasveja ja 

kasvihuonevadelman tuotta-
jana. Yrityksen toimitusjoh-
taja Sami Heimonen on joh-
taja jo kolmannessa polvessa. 

– Luonnollisesti tällai-
nen huomionosoitus tuntuu 
hyvältä. Olemme toimineet 
Riistavedellä vuosikymme-
net ja laajentaneet hiljattain 
toimintaa myös Tuusjärvelle. 
Tähän aikaan vuodesta me-
neillään on ruukkujen täyt-
tö sekä istutukset ja käsitte-
lyssä parhaillaan orvokit ja 
hortensiat. 

Olemme keskittyneet 
tukkukauppaan ja yksityi-
sille asiakkaille kukat löy-
tävät tiensä puutarhamyy-
mälöiden kautta. Joitakin 
tuotteita saa myös verkko-
kaupasta. Viimekesänä toi-
mitimme Riistaveden ky-
länraitille kukkaistutukset 
ja haluamme jatkaa sitä myös 
tulevana kesänä, Sami Hei-
monen lupaa.

Riistavesi-Seura on pitä-
nyt yllä kotiseutuperinteitä 
ja järjestänyt tapahtumia 
museolla myös yhdessä ky-
län yhdistysten kanssa.

Viisikymmentä vuotta 
täyttäneen Riistavesi-Seuran 
puheenjohtajana kahdeksan 
vuotta toiminut Jukka Nyys-
sönen otti huomionosoituk-
sen vastaan vuoden vaihtu-
essa kiitollisin mielin.

– Hyvältähän se tuntuu, 
kun toimintaamme arvos-
tetaan. Museotoiminnan li-
säksi voimme tarjota yhtei-
siin tilaisuuksiin Museopirtin 
tilat sekä varsinkin kesällä 
idyllisen pihapiirin ja kau-
niin maalaismaiseman.

– Vuoden mittaan jo va-
kiintuneet tapahtumat, 
muun muassa kansanlau-
lukirkko, perinnepäivä ja 
yhteislauluilta ovat saaneet 
kylän asukkaiden pysyvän 
suosion. Riistaveden perin-
netietoutta on jaettu tänne 
muuttaneille sekä jälkikas-
vulle päiväkodin lapsista ylä-
koululaisiin, Jukka Nyyssö-
nen totesi.

Riistavesi osoitti uu-
denvuoden juhlas-
saan kiitollisuutta 
alueen pitkäaikaisille 
yrityksille ja perin-
neyhdistykselle.

Riistaveden Pitäjäraati tarjoaa 
liikuntaa ja kulttuuria kaikenikäisille
Viljo Eriksson

Riistaveden harjumaisemat 
tarjoavat oivalliset maastot 
monipuoliseen liikuntaan 
myös talvella. Vaarun va-
laistu hiihtolatu pidetään 
kunnossa Riistaveden Ur-
heilijain toimesta ja sen li-
säksi latuja sekä pyöräily-ja 
kävelyreittejä aurataan ja aje-
taan myös Melaveden jäälle 
ja Vartialaan täysin talkoilla 
vapaaehtoisvoimin.

– Maastopyöräilyn suosio 
ja harrastajamäärä on lisään-
tynyt vuosittain. Riistavedel-
lä pyöräilyretit on videoku-
vattu ja niiden viimeistely 
on parhaillaan käynnissä, 
kertoo kuvauksen suoritta-
nut aktiivipyöräilijä Marko 
Räsänen. 

– Pitäjäraadin verkkosivu-
jen uusimisen myötä reitti-
videot ovat pian ladattavis-
sa ja karttapohjat löytyvät 
niin ikään youtubesta, hän 

paljastaa.

Reilut seitsemän vuotta ak-
tiivisesti pyöräillyt Räsänen 
tuntee maastopyörien omi-
naisuudet.

– Sähköavusteisen pyö-
rän hankinta on syytä teh-
dä asiantuntijan opastuksel-
la ja ensikokemuksiin pyö-
rä kannattaa vuokrata, hän 
neuvoo.

Pitäjäraadin varapuheen-
johtaja Juha Forsten harras-

taa pyöräilyä ja monipuolista 
kuntoilua. Hänen mukaansa 
reittilanalla ajetut liikunta-
reitit sopivat maastopyöräi-
lyyn ja polkujuoksuun sekä 
lisäksi lenkkeilyyn myös koi-
ran kanssa.

– Pitäjäraadin tehtävä on 
edistää alueen asukkaiden 
hyvinvointia, harrastuksia ja 
osallistumismahdollisuuksia. 
Näihin haluamme kohdentaa 
tukea myös tulevina vuosina, 
Forsten toteaa.

Marko Räsänen va-
semmalla ja Juha 
Forsten testasivat 
maastopyöriä per-
jantain lumituiskus-
sa.

VILJO ERIKSSON

Riistaveden
pitäjäraati tiedottaa

MAINOS


