Rautavaara-päivät suunnittelupalaveri 24.1.2019
Paikalla n. 15hlöä.

Edenneitä asioita
- Rautavaara-päivät 2019 -kyselylomake. Rautavaaran kunnan netti- ja Facebook-sivuilla sekä
Savon Menevän Facebook -sivuilla on avoinna kysely, johon kuka vain voi vastata. Mona
esitteli kyselyn vastauksia, joita oli palaveriin mennessä saapunut 23kpl.
- Tapahtumista ilmoittaminen sähköiseen muotoon toteutetaan Rikun kanssa kevään aikana.
- Palokuntanuorten leiri alkaa sunnuntaina 30.6.2019. Leirin valmisteluväkeä saapuu paikalle
jo aiemmin tapahtumaviikolla. Kaluston esittely olisi mahdollista tapahtuman lauantaina
ainakin jossakin määrin. Myöhemmin selviää, onnistuisiko mahdollinen sammutusnäytöskin
tms. kalustonäyttelyn ohessa.
Etukäteen tiedotettua ohjelmaa
- Rautavaaran harrastajateatteri: Kodin puolella rajaa -esitykset la ja su klo 13.00
 Mahdollisesti myös katkelma onnistuisi Rautavaara-päivillä?
- Mona tehnyt alustavaa kyselyä muutamille taajama-alueen yrittäjille: Kiinnostusta
ohjelman järjestämiseen perjantai päivälle.
- Metsäkartano järjestää ohjelmaa, tarkentuu myöhemmin.
- Aittarinne – Avoimet ovet (ja pientä ohjelmaa?)
Sunnuntai - Sivukylän helmi 2019: Nurmeslahti
- Ilkka Roininen vahvisti, että ”Sivukylän helmi” -tapahtuma onnistuu sunnuntaina heidän
tiloissaan. Ohjelman toteutus juuri remontoidun Navetan vintillä, joten esim. vesisade ei
haittaa. Ohjelma olisi kestoltaan ruokailuineen n. 3-5h?
- Kahvia, pullaa, keittoa ym. purtavaa myyntiin.
- Ilkka esitteli myös mahdollisia ohjelmaehdotuksia, jotka tarkentuvat myöhemmin. Esim.
lasten musiikkiesityksiä, erilaisia työpajoja, yhteiskonsertti? Selvitetään, onko tähän
mahdollista saada ns. sponsorirahaa.
- Paikalle voisi tulla myös yrittäjiä esittelemään toimintaansa.
- Esitettiin myös Kesälomalaisten tapaamista yhdistettäväksi jatkossakin aina ”Sivukylän
helmet” tapahtumaan. Henri Ruotsalainen lupautui tulemaan paikalle ensi kesän
tapaamiseen.
- Mikäli sunnuntaina on useampi ohjelmanpitopaikka eri sivukylillä, koetetaan limittää
ohjelmia, etteivät kaikki olisi päällekkäin. Ehdotettiin mielellään max. 3 erillistä tapahtumaa
samalle päivälle.
- Selvitetään, onnistuisiko yhteiskyyditys ”Sivukylän helmi” -pääkohteeseen vuosittain.
Tapahtuman runko
- Mona ehdotti Rautavaara-päivistä kolmipäiväistä, edellisen palaverin mukaan pohdittujen
teemojen mukaan.
Pe: Päivällä taajama-alueen yrittäjien avoimet ovet ym. ohjelmaa, Iltatori ja
mahd. nuorten ilta.
La (Pääpäivä): Ohjelmallinen toripäivä ja sen lähialue: Myyntiä, eri tunnein
vaihtuvaa ohjelmaa ja pääjuhla.

Su: ”Sivukylän helmi”, Palokunta nuorten leirin avaus, Srk:n ohjelma ym.
- Rautavaaran Yrittäjät Ry:n toiveena olisi kaksi päiväinen tapahtuma (la-su). Monipuolinen
toritapahtuma ja Sivukylän helmi. Lauantaina ohjelmaa ja myyntiä keskitetysti torilla ja sen
lähialueilla. Mikäli nuoret ovat halukkaita järjestämään perjantaina ohjelmaa, voisi
Rautavaara-päivät alkaa perjantaina Iltatorista ja nuorten illasta.
- Mona tapaa nuorisovaltuuston heidän seuraavassa palaverissaan. Selvitetään nuorten
halukkuus perjantai-illan ohjelman järjestämiseen.
- Ehdotettiin, voisiko jokin taho ottaa vastuun nuorten illasta? Esim. Metsäkartanoa
pohdittiin? Marianna Kauhanen kertoi, että sponsoroisi mielellään nuorten toimintaa.
Pihkassa kotiseutuun -lehti uusii nahkansa
Tuotetaan uusi lehtinen/käsiohjelma:
- Kesänajan tapahtumat Rautavaaralla.
- Toimisi informatiivisena ja virallisena oppaana myös Rautavaara-päiville:
Tapahtuman ohjelma, Sivukylän helmi -tietopaketti, tietoiskuja ja muita
kesäisiä tarinoita Rautavaarasta ja Rautavaara-päivistä. Asiaa lähdetään
selvittämään.

Muita pohdintoja
- Lentokenttätanssit nostettiin taas puheeksi. Mietitään, löytyisikö tansseille halukasta järjestäjää. Jokin
yhdistys/yhdistyksiä yhteistyössä? Voisiko tanssitkin liittää Rautavaara- hankehakemukseen?
Järjestettäisiinkö kenties muulloin kuin Rv-päivien aikaan?
- Ehdotettiin myös, voisikohan esim. Metsähallitus tehdä Kiparin alueesta infopakettia/matkailulehtisiä
yleiseen jakoon? Luonnonsuojeluasiat, polut ym. Lehtisiä voisi jakaa myös esim. Sivukylän helmi -päivässä.
- Seuraava palaveri pidetään keväämmällä 2019. Palaverista tiedotetaan Rautavaaran kunnan netti- ja
Facebook -sivuilla. Päätös virallisesta tapahtumarungosta tehdään helmikuun aikana, nuorten tapaamisen
jälkeen.

PALAVERIN JÄLKEEN PÄÄTETTYÄ:
PÄÄTÖS RAUTAVAARA-PÄIVIEN AJANKOHDASTA
- Rautavaara-päivät järjestetään kaksipäiväisenä tapahtumana la-su 29.-30.6.2019.
- Tapahtumailmoitus -lomakkeet avataan mahdollisimman pian. Ilmoittaminen onnistuu
sähköisesti sekä paperilomakkeella Kunnanviraston opastuksessa. HUOM! Tapahtumat ja
ohjelmat täytyy ilmoittaa pe 3.5.2019 mennessä. Lisätietoja löytyy myöhemmin osoitteesta
rautavaara.fi ja sieltä Rautavaara-päivät.
Rautavaara-päiviin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Rautavaara-päivien organisoijaan Mona Koskeloon
p. 050 595 8590.

Muistion on laatinut Mona Koskelo

