RAUTAVAARA-PÄIVÄT 2019 PALAUTEPALAVERI
TI 2.7.2019 KLO 14 KUNNANVIRASTO/CAFE KONKELO

Palaverissa vieraili yhteensä 7henkilöä.

Aluksi kävimme läpi palautekyselyn vastauksia. Palaute pääasiassa positiivista, mutta myös hyviä
kehittämisen arvoisia asioita. Kysely on avoinna heinäkuun 2019 loppuun saakka. Kävimme palaverissa läpi
myös tuoreita ajatuksia tapahtumasta sekä ideoimme jo paljon uutta ensi vuoden Rautavaara-päiville.

Tuoreita ajatuksia tapahtumasta:
- Torimyyjiltä tullut kiitosta yksipäiväisestä myyntipäivästä.
- Aittarinteellä oli ollut hyvin kävijöitä. Päivä oli sujunut mukavasti. Kävijöitä ollut n. 40hlöä.
- Positiivista palautetta Rautavaara-päivien järjestelyistä tullut tapahtuman aikana.
- Nuoret ovat antaneet positiivista palautetta Monan kanssa toimimisesta Kauhasen Mariannalle. Nuoret
ovat kokeneet, että heidän toiveensa sekä mielipiteensä on huomioitu hyvin ja heidän on helppo ollut
työskennellä yhteistyössä.
- Sivukylän Helmi -tapahtuma Nurmeslahdessa sekä siellä esiintynyt Shofar Shalom -tanssiryhmä on saanut
hyvää palautetta.
- Rautavaara-päivät onnistuivat kokonaisuudessaan hyvin. Tästä on hyvä jatkaa tapahtuman kehittämistä
taas lisää eteenpäin.

Monan ajatelmia:
- Rautavaara-päivät sujuivat mukavasti. Varsinkin jo heti aamupäivästä oli väkeä liikkeellä mukavasti.
Vesisade ”karkoitti” iltapäivällä ison osan kävijöistä ja myyjistä, Torijuhlan aikaan tori oli taas täynnä
ihmisiä. Ohjelmanjärjestäjille sekä ohjelmallisen toripäivän ja Torijuhlan esiintyjille annamme isoa kiitosta
monipuolisesta ja laadukkaasta ohjelmasta! Oli suuri ilo, kun näin monet eri tahot näkivät suuren vaivan ja
halusivat rakentaa ohjelmaa Rautavaara-päiville, taas kerran!
- Positiivista oli myös ison torimyyntiteltan sijoitus keskelle toria. Se toi heti enemmän ”isoa markkinatori”
fiilistä. Olisi hienoa, jos Torimyyntitapahtuman kanssa pystyisimme tekemään enemmän yhteistyötä ennen
tapahtumaa. Torimyyntitapahtuma on iso ja tärkeä osa Rautavaara-päiviä ja sen markkinoimista voitaisiin
mielellään tehdä yhteistyössä. Positiivista oli, että myyjiä oli mukava määrä ja tarjonta oli monipuolista.
Palaverissa keskusteltiin asiasta ja päädyttiin yhteistuumin siihen, että tapahtumien yhteistyöhön
panostetaan ehdottomasti jatkossa enemmän.
- Sivukylän helmi -tapahtuma oli hieno juttu. Kiitos tästä Kestitupa Wanha Roinilan porukalle. Kävijöitä oli n.
90-100hlöä. Tästä on hyvä aloittaa uusi perinne. Ensi vuonna Sivukylän Helmi 2020 on Kellomäki, Annu ja
Lauri Heikkisen kotitilalla. Kohde julkistettiin Kestitupa Wanha Roinilassa sunnuntaina 30.6.2019.

Kehitysidea Ilkka Roiniselta: Voisiko jo ensi vuodelle teetättää tienvarsikyltit myös Sivukylän helmi tapahtumaan esim. Sattuman Verstaalla? Samaa kylttiä/kylttejä pystyisi käyttämään useita vuosia
eteenpäin, vaihtamalla uuden kohteen tiedot kyltteihin.
- Tienvarsikylttien tekstit jäivät liian pieneksi, tämä johtui tekijän (Monan) arviointivirheestä. Ensi vuodelle
saamme luultavasti teetätettyä kunnolliset ja isommat tienvarsikyltit Vaaralla palaa -hankkeen tiimoilta.
Tänä vuonna se ei vielä onnistunut, vaikka yritys oli kova!
- Lauantaina 29.6. keskustelimme pikaisesti kunnanjohtajan ja Rautavaaran Yrittäjät Ry:n puheenjohtajan
kanssa, olisikohan ensi vuonna hyvä tiivistää toritapahtumaa hiukan tiiviimmäksi? Esimerkiksi ajoittaa
ohjelma joko enemmän päivä tai iltapäivä painotteisemmaksi?

Uusia ajatuksia/kehitysideoita:
- Matti Rinne ehdotti, voisiko ensi vuonna järjestää ns. yhteisliputuksen Rautavaara-päivien kunniaksi,
jolloin kuka vain voisi halutessaan liputtaa. Tänä vuonna liputettiin jo Rautavaaran kunnan toimesta
taajama-alueella.
- Perinneruokailu puuttui. Voisiko ensi vuodelle ehdottaa esim. jollekin ravintolalle perinneruoan tekoa?
Soppa Sannin tarjoilu torilla oli tänä vuonna hyvä.
- Voisiko Sivukylän Helmi -kylän kokonaisuutta miettiä tarkemmaksi. Esim. kohteen päättäminen. Mikäli
tulee useampi vaihtoehto, niin arvotaan kohde jne. Tämän vuoden Sivukylän Helmeksi kyseltiin muutamia
eri kohteita, joista yksi ilmoittautui suostuvaksi. Jo tänä vuonna mietimme mahdollista arpomista, mikäli
kohteita olisi ollut useita. Ensi vuodelle voisimme miettiä toimivan kokonaisuuden, kuinka halukkaat
sivukylät voisivat itse ilmoittautua kohteeksi. Seuraavan vuoden kohde pyritään julkaisemaan vuosittain
Sivukylän Helmi -tapahtumassa.
- Äänentoistoa olisi syytä kehittää torilla. Ohjelman juontoa päivän aikana enemmän.
- Selvitetään voisiko ensi vuodelle teetättää tienvarsikylttien lisäksi Rautavaara-päivät banderollin, jonka
voisi ripustaa kulkemaan kylänraitilla kadun tms. ylitse.
- Kävijät olivat ikävöineet Tiilikan anniskelualuetta torille. Voisiko se ensi vuonna olla taas mahdollista?
- Fastfoodia ym. toivottu tarjolle. Cafe Konkelon Irma aikoo tulla paellapannujen kanssa ensi vuonna torille.
- Lauantain tapahtuman jälkeen tuli palautetta/toivetta, että pystyisikö torilla kieltämään polkupyörillä ja
autoilla ajaminen tapahtumien aikana tai varata siihen jokin tietty aika, jolloin niin voisi tehdä? Vauhtia ja
vaarallisia tilanteita oli ollut havaittavissa.
- Voisiko Rautavaara-päiville järjestää juoksukilpailun sunnuntaille? Esim. 1km. lenkki. Lisäksi myös esim.
nopeustutka kilpailua torille?
- Uistelukisaa toivottaisiin järjestettäväksi esim. perjantaille tai sunnuntaille tai jopa tekemään tästä
erillisen tapahtuman eri viikonlopulle? Useampi henkilö olisi halunnut uistelemaan, mutta ”ei malttanut
lähteä torilta” kesken päivän. Uistelukilpailu on mieleinen tapahtuma Rautavaaralla.
- Voisivatko Rautavaaran jousiampujat järjestää virallisen kilpailun Rautavaara-päiville?
- Maasalon maamerkki jäi hiukan piiloon. Voisiko joku tulla kertomaan ensi vuonna esim. tarkempaa
historiaa maamerkeistä yms?
- Voisiko joku tulla esittelemään esim. myytäviä autoja, Ponssen koneita tms. koulunpihalle?

- Ensi vuoden Rautavaara-päivät 27.-28.6.2019? Toivottiin asiaan päätöstä mahdollisimman pian syksyllä,
mikäli se on mahdollista. Viedään viestiä eteenpäin päättäville tahoille.

Muistion laati Mona Koskelo

