Muistio

RAUTAVAARA-PÄIVÄT 2020 SUUNNITTELU

Aika: 4.2.2020 klo 17.30 – 19.30
Paikka: Cafe Konkelo
Läsnä: 12 henkilöä (osallistujalista)

Suunnittelun tilanne
Mona Koskelo (Savon Menevä) ja Tuula Palojärvi (Rautavaaran kunta) kertoivat, että valmistelut
on jo aloitettu. Käytiin läpi tilannetta ja suunnittelun /valmistelun työkaluja:
Tapahtumien ilmoittaminen




Ilmoittautumislomakkeet ovat jo avoinna. Verkossa tapahtumia voi ilmoittaa osoitteessa:
https://www.rautavaara.fi/tapahtuma-ilmoituslomake tai paperilomakkeella, jota on
saatavissa kunnantalon opastuksesta. Suositellaan käytettäväksi sähköistä lomaketta.
Vaaralla palaa –kesälehtinen ilmestyy jälleen kesällä 2020. Lehden osalta levikkialue
sekä aikataulu ovat vielä avoinna. Lehteen mukaan ehtivien tapahtumatietojen
viimeinen ilmoittamispäivä päivitetään tietoihin, kun asiat Pitäjäläisen kanssa
täsmentyvät.

Sivukylän helmi
Sivukylän Helmi –tapahtuma järjestettiin viime kesänä ensimmäistä kertaa Nurmeslahdessa,
jossa julkistettiin kesän 2020 tapahtumapaikka Kellomäki, Annu ja Lauri Heikkisen maatila.
Sivukylän helmi –haku on myös avattu ja kohteeksi voi ilmoittautua kuka vaan. Jos ehdolle
tulee useita kohteita, arvotaan seuraava kohde ilmoittautuneiden kesken. Kesän 2021
tapahtumapaikka julkistetaan Kellomäessä 28.6.2020. Järjestäjä vastaa päivän sisällöstä, joka
voi olla mitä vaan kohteeseen sopivaa ohjelmaa tai toimintaa. Kuluja järjestäjä voi kattaa esim.
kahvila / ruokailutoiminnalla, josta voi periä maksun. Lisätietoa osoitteessa:
https://www.rautavaara.fi/documents/7648348/8385602/Sivukylanhelmi_tiedote.pdf/1c7d53c7f34a-463a-8746-8a4701a75078
Keskustelua:



Voisiko olla useampi sivukylän helmi?
Yksi ”virallinen”, mutta kannustetaan, että sunnuntai olisi kylien päivä, ja silloin voi olla
ohjelmaa myös muissa kohteissa varsinaisen Sivukylän helmi –tapahtuman jälkeen

Toritapahtuma
Päätettiin, että toritapahtuma järjestetään tänä vuonna klo 10 – 16. Lavalle on tulossa
livemusiikkia, alustavasti sovittu esiintyjäksi tangofinalisti sekä mm-hanuristi. Saatiin maistiaisia
Cafe Konkelon toritapahtumaan tulevasta ruokatarjonnasta,
Keskustelua/päätöksiä:




Ohjelma mahdollisimman tiiviisti torin tuntumaan
Torijuhla voisi käynnistyä heti klo 10 kunnanjohtajan puheella
Jukka kertoi, että on käynyt keskustelua musiikkiesityksestä taiteilija Jonne Pekkosen
kanssa, joka voisi esiintyä noin tunnin verran. Jukka selvittää/varmistaa asian.
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Idea: Karhu- tai susikokeen järjestäminen koirille. Kuka ottaisi tämän järjestelyistä kopin?
Lisätietoa osoitteessa: https://www.petotestit.com/haluatko-jaerjestaeae-testin
Yksi henkilö ilmoittanut toivekyselyn yhteydessä, että on halukas järjestämään
Ammattikoulu Rautavaara 40 v. –tapahtuman. Mona ollut henkilöön yhteydessä ja alustava
suunnittelu on käynnissä.
Käytiin keskustelua torimyyntitapahtuman kehittämisestä:
o Tuotteistetaan myyntipaikkailmoittautumiset ja kehitetään sen työkaluja; sähköinen
lomake, selkeät toimintaohjeet, jotka ilmoittautuja saa ilmoittauduttuaan jne. Sari ja
Mona ottavat asian esille Yrittäjien kokouksessa. Tuula voi tulla mukaan ja työstää
yhteisen suunnittelun pohjalta ilmoittautumisen työkaluja/aineistoja Vaaralla palaa –
hankkeen kehittämistyönä siten, että ne jäävät käyttöön myös jatkossa.
o Teltta torialueen keskelle, kuten viime vuonnakin. Myyntipaikkojen markkinointi
keskeisille tahoille:
 Kunnan markkinointipiste, jossa olisi myös kunnanjohtaja ja hallintojohtaja
tavattavissa päivän aikana
 Vaaran Valo
 Rautavaaran Lämpöosuuskunta
Koululle kulkevan hiekkatien varteen ohjelmaa / katsottavaa koko matkalle
o Rompetapahtuma
o Wanhat traktorit ja autot esille
o Pönttösorvi torin lähelle (tarvitsee sähköt)
o Moottorisahaveistäjä sekä pärehöylä tulossa
Uistelukilpailun ajankohdasta tullut toivetta, voisiko olla perjantai-iltana tai sunnuntaina, niin
ei olisi niin päällekkäin muiden tapahtumien kanssa?
Uittoperinnetapahtuma / näytös, voisiko olla esim. uistelukilpailun (palkintojenjaon)
yhteydessä, kuka voisi järjestää?

Markkinointi ja viestintä





Markkinoinnin aloittaminen myyjien saamiseksi hyvissä ajoin
Voidaan hyödyntää myös eri paikkakuntien Facebook-ryhmiä
Pitäjäläisen lisäksi kesälehden jakelua myös muiden Savon Median paikallislehtien
liitteenä?
Tehdään flyer myyjien hankkimiseksi, jota aktiiviset järjestelyissä mukana olevat voivat
kulkiessaan jakaa. Esimerkki Muuruvedeltä: Jakoivat Muuruveden syysmarkkinoiden
flyereita Kuopion sadonkorjuutapahtuman myyjille ja saivat paikkakunnalle sitä kautta aivan
uusia myyjiä.

Seuraava yhteinen suunnittelukokous
11.3.2020 klo 15 Cafe Konkelossa.

