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Riistaveden koulun ja pitä-
järaadin kulttuuriyhteistyö 
tarjoaa viimeisellä koulu-
viikolla varjotaideopetus-
ta oppilaille myös ulkona 
luonnon keskellä, jos sää 
vain sallii.
Riistavedellä vuosia sitten 
varjotaide-esityksillään 
ihastuttanut Paula Vilmi 
on opettanut varjoteatteri-
taidetta koululaisille aikai-
semminkin ja palaa nyt 
juurilleen. Koulun puolel-
ta mukana on Riistaveden 
koulun äidinkielen ja kirjal-
lisuuden opettaja Sari Kuk-
konen, joka opettaa lisäksi 
draamaa ja ilmaisutaitoa 
sekä valinnaisena erätaitoja.

LUONTO, järvet ja metsä ovat 
kokeneelle metsästäjälle ja 
hirvenkaataja-Kukkoselle 
kuin toinen koti, voi viedä 
myös varjoteatteria. Paula 
Vilmin kanssa heitä yhdis-
tää draama, ilmaisutaito ja 
luonto sekä aikaisempien 
vuosien yhteistyö. Teatteri-
opintojen lisäksi Paula on 
nyt myös koulutettu luon-

to- ja eräopas.
– Varjoteatterin kei-

noin nuoret saavat kokeil-
la esiintymistä ja vaihdella 
eri rooleja. Varjokankaalla 
on maaginen voima pois-
taa esiintymisjännitystä ja 
rohkaista valitsemaan esi-
tykseen vaikeitakin aiheita. 
Tämä on rohkeuden kan-
gas, jota on käytetty muun 
muassa 7-luokkalaisten ryh-
mäytymispäivissä. Rohkeus 
tarttuu ja pian oppilaat huo-

maavat esittävänsä varjote-
atteria jo kankaan edessä, 
Paula Vilmi tunnelmoi.

ILMAISUTAITO on tärkeä 
voimavara ja itsetunnon työ-
kalupakki, kun lähdetään 
jatkamaan opiskeluja ysi-
luokan jälkeen.

Pitäjäraati on mukana 
varjoteatteritapahtumassa 
kustantamalla materiaalit ja 
työvälineet oppilaiden käyt-
töön ja jatko-opetukseen.

Ilmaisutaidon 
rohkaisuun
Taidekasvatus: Pitäjäraati tarjoaa Paula Vilmin 
varjotaidetta koululaisille.

”Varjokan
kaalla on 

maaginen voima 
rohkaista valit
semaan esityk
seen vaikeitakin 
aiheita. 

Varjoteatteriesitys edellyttää tietynlaiset varusteet, materiaalit ja valaisimet. Paula Vilmi (vas.), opettaja Sari 
Kukkonen ja pitäjäraadin Maija Laukkanen testasivat varusteita sisätiloissa.
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Kolmosdivarissa pelaava 
AC Barca lähtee jalkapal-
lokauteen vahvempana 
kuin koskaan. Vartialan 
kotikenttä on niin ikään 
hyvässä kunnossa ja 
ensimmäinen kotipeli 
Vartialan luonnonnur-
mella pelataan torstaina 
17. kesäkuuta.

Viime vuosien tapaan 
pitäjäraati tarjoaa kan-
salle paikallista jalkapal-
lohurmosta lunastamalla 
kymmenen kausikorttia 
Barcan kotipeleihin, ja 
niitä voi lainata K-Riis-
taherkusta. Ottelujen 
kisamusiikki ja kuulutuk-
set hoidetaan niin ikään 
pitäjäraadin äänentoisto-
laitteilla. Barcan fanituot-
teita on saatavana myös 
kotipelien yhteydessä 
kisaravintolasta, jonka 
tuotto menee kokonai-
suudessaan juniorijouk-
kueiden toimintaan.
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Taide näyttelyn 
avaus Riistavesi
päivänä 
Mantulla
Riistavesipäiviä vietetään 
tänä kesänä 17.–18. hei-
näkuuta. Lauantaina 17. 
päivä avataan Mantun 
salissa riistaveteläisten 
kuvataiteilijoitten yhteis-
näyttely.

– Tapahtumaa on toi-
vottu vuosien mittaan, ja 
nyt aika on siihen sopiva. 
Useat taiteilijoista ovat 
pitäneet näyttelyjä eri 
puolilla maata ja myös 
Riistaveden kirjaston vit-
riinissä. Nyt on mahdol-
lisuus tutustua kotikylän 
taiteeseen ja taiteilijoi-
hin reilun viikon ajan. 
Taiteilijoiden kokoon-
kutsujana on toiminut 
kuvataideopettaja Eeva 
Tuunainen.

Tapahtumassa on 
mahdollisuus tehdä myös 
taidehankintoja. Viikon-
loppuna Mantulla on 
avoinna näyttelykahvila, 
jossa on tarjolla monen-
laisia herkkuja.

Pitäjäraati vastaa 
näyttelytilan kuluista ja 
tarjoaa näin paikallisia 
taidenautintoja turval-
lisesti vallitsevia ohjeis-
tuksia noudattaen.

Näyttely on yleisölle 
ilmainen.

Pitäjäraati panostaa kylän viihtyisyyteen
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Melalahden sataman info-
taulun päivitys on työn 
alla, ja taulu uusitaan näi-
nä päivinä. Veneillä rantaan 
saapuville infosta löytyy tär-
keää tietoa kylän palveluista 
ja osoitteista. Vuosien saa-
tossa osa tiedoista on van-
hentunut, joten päivitys on 
tarpeellinen. 
Veneilijöitä ajatellen suurin 
muutos on polttoaineiden 

myynnin loppuminen taa-
jamasta. Lähin myyntipaik-
ka on Vartialan Seo-asema.

Avoin haaste esitetään kai-
kille, jotka käyttävät riista-
vesi.fi -sivuja. Laitetaan nyt 
nettisivut kuntoon ja tiedot 
ajan tasalle. Yhteydenotto-

lomake löytyy yhteystiedot 
kohdasta. Kuvia voi laittaa 
sähköpostilla info@riista-
vesi.fi -osoitteeseen.

Melalahden yleisten ran-
tojen varustetaso paranee, 
kun uimarannalle ja sata-
maan saadaan bajamajat. 
Pitäjäraati varasi keväällä 
kokouksessaan hankkeelle 
määrärahan, ja kaupungin 
torstaina suorittaman kat-
selmuksen jälkeen hanket-
ta päästään toteuttamaan. 
Bajamajojen huoltovastuu 
jää kaupungille.

Sukeltaja tarkasti torstaina Melalahden uimarannan 
vesialueen. Siltä osin kaikki on kunnossa. 
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AC Barca 
vahvistui – 
tavoitteena 
sarjanousu

VILJO ERIKSSON

Paula Vilmi on varjoteatteritaiteen pioneeri.

MAINOS

”Laitetaan 
nyt netti

sivut kuntoon 
ja tiedot ajan 
tasalle.


