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Koronan kourissa ollaan,
mutta selvitään

Riistavedellä tavaratilaukset toimitetaan myös kotiin tai kyytiin
parkkipaikalla. Nettikauppa antaa lisäaikaa myös lapsiperheille.
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Poikkeuksellinen monenlaisten rajoitusten aika ei ole
pysäyttänyt liiketoimintaa
Riistavedellä, vaan pikemminkin kehittänyt ja tuonut
siihen uusia toimintamalleja.
Kaupat ovat auki normaalien aikataulujen mukaan ja
noudattavat yleisiä ohjeita
muun muassa siivouksen
ja lisäpuhdistuksen osalta.
– Asiakkaat ovat noudattaneet turvavälejä tunnollisesti ja käyttävät tarjolla
olevaa käsidesiä. Riskiryhmille varatutut hiljaisemmat
käyntiajat, aamun ensimmäinen ja illan viimeinen
tunti, ovat toimineet hyvin,
kertoo Riistaveden Salen
Johanna Niemi.
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K-MARKET Riistaherkun
kauppias Jarkko Ikonen
nostaa ostoskärryllisen tilattuja ruoka- ja kotitaloustarvikkeita asiakkaan autoon.
– Tilaa ja nouda -palvelu
on toiminut hyvin ja nettisivuja täydennetään kaiken
aikaa vastaamaan asiakkaiden toiveita. Kotiinkuljetus
on ollut käytössä myös aikaisempien kauppiaiden aikana, joten sen jatkaminen oli
itsestäänselvyys. Nettikaupalla on työllistävä vaikutus ja meillä henkilökunta
on töissä täysimääräisenä.
– Riskiryhmien lisäksi tilaus-toimituspalvelu säästää
aikaa ja vaivaa lapsiperheiltä
ja kotona etätöitä tekeviltä.
Uskonkin, että elintarvikkeiden verkkokaupan hyvät
kokemukset jäävät elämään
ja osaksi tulevaa ostokäyttäytymistä, Jarkko Ikonen
ennustaa.
RIISTAVEDEN Osuuspankki
on avoinna ja palvelee yleisiä ohjeita ja varovaisuutta
noudattaen. Toimitusjohtaja
Pauli Kröger suosittelee nyt
puhelin- ja nettipalvelujen
käyttöä niille, joilla on siihen mahdollisuus.

Riistaherkun kauppias Jarkko Ikosen mukaan riskiryhmät ovat noudattaneet rajoituksia tarkasti. Ostokset saa
kätevästi kotiin tai omaan autoon kaupan parkkipaikalla.
Apteekkiin ei tule mennä
flunssaisena. Mahdollisuus
on varata myös henkilökohtainen aika.

Palveluitaan tarjoavat niin
ikään ajanvarausperiaatteella toimivat yritykset, kuten
parturikampaamot sekä

Mantun Sali täyttyi kahdesti
Pitäjäraadin elokuville tuli heti lisätilaus.
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Riistaveden Mantun sali täyttyi ääriään myöten kaksi kertaa helmikuun
Super-viikonloppuna.
Pitäjäraadin tarjoama suosikkielokuva Frozen II oli
lasten toiveiden täyttymys.
Helmikuun alussa elokuva
saavutti puolen miljoonan
katsojan rajan ja on kaikkien
aikojen katsotuin animaatioelokuva Suomessa.
JOS OLI elokuva suosittu, sitä
oli myös Riistaveden koulujen vanhempainyhdistyksen järjestämä puhvetti, joka
tarjosi kaikki mahdolliset
lasten juhlaherkut hattarat
ja popcornit mukaan luki-

Elokuvasaliin mentiin puhvetin kautta. Vanhempainyhdistyksen Henna Lievonen, edessä, Sara Vepsäläinen
ja Marjo Komulainen huolehtivat, että herkkuja riitti
jokaiseen makuun.
en. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajan Marjo
Komulaisen mukaan puhvetin tuotto palaa yleisölle
takaisin lasten ja koululais-

ten hyväksi järjestettävän toiminnan kautta. Hän lisää
vielä, että K-Market Riistaherkun tuki elokuvien puhvettiin oli varsin merkittävä.

Elokuvien esityksestä
vastannut Kino Pattery on
Parikkalassa toimivan teatteriyhdistyksen elokuvateatteri.
– Kierrämme järjestämässä näytöksiä myös tilauksesta, kertovat Harri ja Riitta
Rissanen.
Harrin mielestä on tärkeää, että Mantun kaltaiset
vanhat seurantalot pidetään
kunnossa ja voivat näin toimia kylän kulttuurin kehtona.
Päivän toinen elokuva,
vähän isommille tarkoitettu, Se mieletön remppa,
sai ensi-iltansa neljä päivää
aikaisemmin ja keräsi ennätysyleisön.
Riistaveteläisten toive Pitäjäraadille oli selkeä, ehdottomasti jatkoa.

huoltokorjaamot.
Kukkakauppa palvelee
normaalisti ja Pizzeria viikonloppuisin take away

-periaatteella.
Kaikissa tulee ottaa huomioon yleinen terveys- ja
turvaväliohjeistus.

Uimaranta sai
uutta hiekkaa
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Riistaveden Pitäjäraadin
tavoitteista kaikki eivät
toteudu omin voimin,
vaan kaupungin toimia
tarvitaan niiden toteuttamiseksi. Omatoimisuudella
saadaan kuitenkin asioita
hoidettua, sikäli, kun ne
ovat mahdollista toteuttaa.
MELANIEMENTIEN puoleinen uimaranta odottaa jäiden lähtöä ja vesien
lämpenemistä ja lisäksi
asianmukaista varustelua
täyttääkseen uimarannan
nimen ja mitat. Aikaisemmin rannan varusteina olivat uimakoppi ja
pelastusrengas, mutta ne
ovat aikojen saatossa siel-

tä poistuneet.
– Niiden lisäksi pari puistonpenkkiä ja tukeva pöytä ei olisi liikaa vaadittu,
toteaa rannan läheisyydessä asuva pitäjäraadin jäsen
Tiina Aarni.
– Rantaan saatiin ajettua
ja levitettyä rantahiekkaa
pitäjäraadin toimesta paikallisin voimin sopivasti
ennen jäiden lähtöä, Tiina
Aarni kertoo.
Hänen mukaansa uimaranta täydentää läheisyydessä olevan skeittirampin
ja leikkipuiston käyttöä ja
alueen viihtyisyyttä.
KADUN VARRELLE sijoitettavat uudet ilmoitustaulut
ovat vielä niin ikään vaiheessa ja toiveissa saada käyttöön vielä tulevan
kesän aikana.

