
KOILLIS-SAVO / TORSTAINA 13.2.2020                MAINOS

10/Riistaveden pitäjäraati toimii  

RIISTAVESI 
Viljo Eriksson

Riistaveden pitäjäraadin 
viimekauden ykköshanke, 
kaksi digitaalista infotaulua, 
avasi tiedottamiselle uuden 
ja nykyaikaisen kanavan. 
Riistavedellä joulukuussa 
K-Market Riistaherkkuun 
ja Osuuspankkiin sijoitetut 
infotaulut kertovat Kaupun-
gin liikunta- ja kulttuuritar-
jonnasta sekä muun muassa 
Kuopion Musiikkikeskuk-
sen ja Kaupunginteatterin 
esityksistä. 

Merkittäväksi uuden 
ilmoituskanavan tekee se, 
että taululla pyörivään ohjel-
maan saadaan kaupungin 
tarjonnan lisäksi Riistave-
den alueen omat tapahtumat. 

Riistaherkussa infotau-
lu on toiminnassa kaupan 
auki ollessa ja Osuuspankin 
ikkunaan sijoitetusta taulus-
ta sama ohjelma on nähtä-
vissä kello 6– 24. 

PITÄJÄRAADIN varapu-
heenjohtaja Maija Laukka-
nen rohkaisee Riistaveden 
tapahtumien järjestäjiä käyt-
tämään uuden tiedotuskana-
van tehokkuutta hyväkseen. 
Tiedot ja materiaalit sekä 
myös kuvat tapahtumista 
infotaululle tulee lähettää 
Pitäjäraadille info@riistave-

si.fi -sivujen kautta. Pitäjä-
raadin yhteistyökumppani, 
IntoMood- yrityksen Han-
nele Heiskanen muotoilee 
ja tallentaa ilmoitukset info-
tauluun. 

– Tiedotteet vaihtuvat info-
ruudulla kymmenen sekun-
nin välein, paitsi Riistaveden 
tiedotteet, jotka viipyvät näy-
töllä 20 sekuntia. Riistaveden 
paikalliset ilmoituksen on 
mahdollista asetella näky-
mään infotaululla peräkkäin, 
Hannele lupaa. 

– Näytön laatu on todel-
la hyvä ja tiedot voi tallen-
taa mukaansa kuvaamalla 
sivu vaikkapa kännykällä, 
hän lisää. 

Maija Laukkasen mukaan 
palaute infotauluista on ollut 
pelkästään innostuneen 
myönteistä.

YHTEISTYÖ Juankosken 
pitäjäraadin kanssa jatkuu 
myös alkaneella vuosikym-
menellä. 

Lauantaille 25. tammi-
kuuta järjestetty vuoden 
ensimmäinen yhteinen kult-
tuuribussimatka toi monille 
mieliin bussimatkat tammi-
markkinoille vuosikymmen-
ten takaa. 

Nelisenkymmentä lähti-
jää löysi perillä itseään kiin-
nostavan kohteen ja toteutti 
päivälle suunnittelemansa 
ohjelman. Kohteina oli-

vat torin markkinarinkelit 
sekä suuntaaminen täsmä-
ostoksille Matkukseen tai 
kaupungille. Syömässä tie-
tenkin käytiin ja jotkut ehti-
vät vielä elokuviin. 

Riistavedeltä bussiin lähti-
jöitä oli tasan kaksikymmen-
tä. Marko ja Anu Leppänen 

saivat ansaitun vapaapäivän 
ja suuntasivat Matkukseen, 
kun lapset viettivät lauantain 
mummolassa ja kavereilla. 

Jarmo Hämäläinen ja 
Marjatta Rissanen lähtivät 
ostosreissulle ja samaa aikoi-
vat myös Kalevi ja Annik-
ki Veiste. 

Aki Niiranen ja Miika 
Kautovaara olivat valin-
neet kohteeksi Miikan suo-
sikkielokuvan, Jumanji 2.

Seuraavan kerran kult-
tuuribussi vie kansaa kau-
punkiin lauantaina 22. 
helmikuuta ja silloin pää-
see sujuvasti muun muassa 
Rakenna ja asu -messuille.
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Lauantaina 22. helmikuu-
ta kulttuuribussilla pääsee 
jälleen sujuvasti Kuopioon 
ja muun muassa Kuopion 
Rakenna ja asu-messuille. 
Ilmoittaudu ja varaa paik-
kasi bussiin jo hyvissä ajoin 
www.riistavesi.fi tai puh. 
044 7188907. Kuopiohallin 
ja Matkuksen välillä on kes-
kustan kautta mennen tullen 
kulkeva ilmainen bussikul-
jetus puolen tunnin välein, 

joten päivän aikana ehtii asi-
oida useammassa paikassa. 

– Pitäjäraadin Riista-
vesi-osastolla esitellään 
paikallisia palveluita, har-
rastusmahdollisuuksia ja 
asumiseen liittyviä teemoja. 
”Sopivan lähellä”  jättikokoi-
nen mainoskyltti Toivalassa 
antaa yksiselitteisen vies-
tin luonnonkaunista asuin-
paikkaa harkitseville, toteaa 
pitäjäraadin puheenjohtaja 
Anna-Maija Kämäläinen.

Hän rohkaisee riistave-
teläisiä yrittäjiä mukaan 
messuille esittelemään tuot-

teitaan ja palveluitaan. 
– Pitäjäraadin ylläpitämäl-

le osastolle riistaveteläiset 
yrittäjät pääsevät esittele-
mään palveluitaan mak-
sutta, Anna-Maija rohkaisee. 

Yhteydenotot ja varaukset 
tulisi tehdä pitäjäraadin sivu-
jen kautta, hän lisää.

LASKIAISSUNNUNTAINA 
23.2. pitäjäraati tarjoaa Man-
tulla elokuvia kaiken ikäi-
sille.  

Lasten ehdoton suosik-
ki Frozen II alkaa kello 13. 
Tapahtumaan on luvassa 

popcornintuoksuinen puh-
vetti sekä myös muita vir-
vokkeita.

Toisena elokuvana esi-
tetään hillitön komedia, 
Se mieletön remppa, joka 
alkaa kello 15.

Partiolaisten kota on 
lämpimänä jälleen päiväl-
lä kelloo 12–15. Kodalla voi 
syödä omia eväitään ja pais-
taa makkaraa takan loimus-
sa. Takkatulen ja lämpimän 
mehun tarjoaa pitäjäraati. 

Kota  kylän yhteisenä koh-
taamispaikkana on avoinna 
vielä viitenä sunnuntaina. 

Riistaveden Superviikonloppu laskiaisena
Kulttuuribussilla messuille, elokuvia Mantulla, takkatulet kodalla

Riistaveden Vaarunvartijoiden Antti Lillvis tarjoili 
sunnuntaina  kodalla mehua ja pannukahvia. Eino 
Varonen ja Eeva-Liisa Laakkonen poikkesivat päiväkah-
ville kävelylenkillään.

Infotaululta löytyy 
käyntikohteita 
Kulttuuribussi: 
kyydillä ostoksille ja 
kulttuurin pariin.

”Tiedot voi 
tallentaa 

mukaansa kuvaa-
malla sivu vaik-
kapa kännykällä.
Hannele Heiskanen

Aki Niiranen ja Miika Kautovaara, edessä vasemmalla, ovat kulttuuribussin vakioasiakkaita. Nyt mentiin elokuviin.

VILJO ERIKSSON

Västinniemessä asuva Mikko Miettinen tutki kaup-
pareissullaan K-marketissa infotaulua, joka hänen 
mielestään on hyvä oivallus.


