Vaaralla palaa –hanke
Yhteisöilta

Aika:
Paikka:
Läsnä:

MUISTIO

17.9.2019 klo 18.30 – 20.00
Rautavaaran kunnantalon valtuustosali
18 osallistujaa osallistujalistan mukaan

1. Yhteisöillan avaus
Kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen avasi tilaisuuden.
2. Hankkeen esittely ja käytännön suunnittelu
Hanke- ja elinkeinokoordinaattori Tuula Palojärvi esitteli Vaaralla palaa –hankesuunnitelman sisällön ja
käytännön asioita. Käytiin läpi luonnos hankkeen aikataulutuksesta ja hyväksyttiin se toteutuksen
pohjaksi. Tarvittaessa suunnitelmaa voidaan hankkeen kuluessa täsmentää ja aikataulutusta muokata.
Esitysmateriaalit muistion liitteenä.
Illan aikana osallistujat täyttivät kyselylomakkeita, joissa kysyttiin tarpeita erilaisiin työpaja-aiheisiin.
Kysely on ollut avoinna myös verkossa. Vastausten pohjalta hankekoordinaattori alkaa tehdä
suunnittelua työpajojen tarkempaan sisältöön. Vastauksia on tullut kolme sähköisen kyselyn kautta ja
illan aikana täytettyjä kyselylomakkeita palautui 10. Kooste vastauksista:

Illan aikana täytetyissä paperilomakkeissa oli myös sanallisia kysymyksiä. Kooste vastauksista:
Onko sinulla ajatuksia, mikä voisi olla uusi tapahtuma Rautavaaralla, jonka järjestämisvastuu
kiertää?





Joku etenkin vanhusten hyvinvointiin liittyvä tapahtuma
Talvella lumeen liittyvä tapahtuma esim. helmikuulle joku
Hankifutis. Tosin kyläläiset haluavat sen pysyvän Ala-Luostassa, mutta sen ympärille voi
kehittää uutta
En uskalla vielä ehdottaa!




Kylien välinen köydenveto
Rautavaara-päivien sunnuntaipäivän ohjelma voisi olla eri kylillä kiertävä ja sen
järjestämisvastuu kiertäisi

Onko sinulla ideoita, miten nuoret saataisiin mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan
tapahtumia?


Järkevää tekemistä & oppimista nuorille (= ei tarjota vain yksinkertaisia hommia vaan)
autetaan nuoria kehittämään osaamista mistä ovat kiinnostuneita ja mistä on HYÖTYÄ!
Koulun kanssa toimiva yhteistyö
Mikäli on nuoria kiinnostava esiintyjä, varmasti osallistuvat
Tärkeä nuorille antaa myös vastuuta ja mahdollisuus toteuttaa idea todeksi, meillä nuoret
tehneet grillikodan talkoilla
Suunnittelukilpailuun osallistuttaminen. Koululuokat toteuttamaan osia.
Nuorille ohjelmaa, disko / karaoke ym.
Yhteys koulun / oppilaitoksen kautta?








Miten haluaisit, että sivukylät otetaan mukaan ja huomioidaan yhteisessä tapahtumatoiminnassa?



Tiedottaminen
Esim. Hankifutis on Ala-Luostassa jo 6. kerran 25.1.2020. Miten kuntalaiset / kunta
osallistuisi aktiivisemmin?
Toivon, että myös kirkonkyläläiset tulisivat sivukylille. Usein se on päinvastoin.
Yhteisötapahtumiin koko kunta.
Tuodaan rahoitusta myös sivukylien tapahtumiin ja yhteistä markkinointia
Kehittämispalaverien kautta
Sivukylien tapahtumat vuorovuosin Rautavaara-päivien yhteydessä
Kiertävä järjestämisvastuu ja kylien esittely (esim. Rautavaara-päivien sivukylän helmi)







Kysyttiin myös, tietävätkö osallistujat henkilöitä, jotka voisivat olla kiinnostuneita suorittamaan
järjestyksenvalvojakurssin. Vastauksissa oli muutamia arveluita, että kiinnostusta voisi olla + lupaus
selvittää joidenkin yhdistysten osalta. Huom! Jos selvittelyjä yhdistyksissä tehdään ja kiinnostusta
löytyy, tieto hankekoordinaattorille sähköpostitse tuula.palojarvi@rautavaara.fi tai puhelimitse
044 452 5712.

3. Venetsialaisten palaute
Rautavaaran Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Marianna Kauhanen toimi puheenjohtajana, kun keskusteltiin
24.8. järjestettyjen Venetsialaisten palautteesta / kehittämisehdotuksista:
Onnistumisia / osallistujilta saatua palautetta:







lähes 400 osallistujaa
tulishow oli huippujuttu, samoin ilotulitus
ihmiset nauttivat tunnelmasta
karaoke oli hyvä, toi tunnelmaa
ohjelmassa oli jokaiselle jotakin
hyvä sää

Kehitettävää:









pysäköinti / pysäköinninohjaus
wc:t kaukana
puutteelliset opasteet ja osoitetiedot
köydenvetokisan ennakkomarkkinoinnin kehittäminen → haasteet, jotta saadaan
mukaan lisää joukkueita kyliltä ja muilta toimijoilta
markkinointiin panostettava lisää
ruokatarjonta voisi olla monipuolisempaa (vrt. v. 2018 pienet annokset)
elonkorjuu –teema, tuotemyynti pidettävä edelleen

4. Joulutorin suunnittelu
Marianna Kauhanen jatkoi puheenjohtajana myös tässä kohdassa.








Päätettiin Joulutorin ajankohdaksi la 7.12. klo 10 -15
Tahkon kauden avajaiset samana viikonloppuna; voi olla myös etu → Joulutorin markkinointia
suunnattava myös Tahkon suuntaan.
Yrittäjäyhdistyksen teltan myyntipaikkojen markkinointi kannattaa aloittaa ajoissa myös
muualta tulevia myyjiä ajatellen. Tuula laittaa tiedon markkinoista Markkinanettiin
https://www.markkina.net/tapahtumakalenteri/tapahtumatiedot/ . Myyntipaikkavarauksia
vastaanottaa Sari Korhonen. Myyntipaikat maksavat kunnan ulkopuolelta tuleville myyjille 20 €.
Telttakatoksessa olevat paikat maksavat myös paikallisille myyjille 20 €, oman myyntikaluston
kanssa torille saapuville paikallisille myyntipaikat ovat maksuttomia.
Ohjelmatoiveita / ajatuksia:
o Joulupukki ja poro sekä joululahjat viime vuoden tapaan
o Joulumusiikkia. Kunnassa on nyt uudet yhteiskäyttöön hankitut äänentoistolaitteet.
o Koululaisten esityksiä
o Tiernapojat; mahdollisesti Ala-Luostan maamiesseura tai teatteri?
o Yleisökilpailu
o Joulutori-jatkot Tiilikassa
o Kaunein joulukuusi –kilpailu: Yhdistykset voivat ennakkoon ilmoittautua mukaan
kilpailuun, jossa koristelevat kuusen, joita sijoitetaan eri puolille kirkonkylää. Yleisö
äänestää kauneimmasta kuusesta. Näin saataisi jouluilmettä tästä eteenpäin kylälle
koko joulun ajaksi. Tuula selvittää mahdollisuuksia / koordinoi.
Keskusteltiin myös jouluvaloista. Jukka Korkalainen esitteli edustajan kuvastoa, jossa paljon
erilaisia jouluvaloja tilattavana. Keskusteluun nousivat myös vanhat jouluvalot, joita kunnassa
on ollut. Tuula selvittää kunnan varastoista, ovatko vielä tallessa.

5. Seuraava kokoontuminen
Yrittäjäyhdistys koordinoi Joulutorin suunnittelua / valmisteluja ja kutsuu palavereja tarpeen mukaan
kokoon.
Lokakuussa syysloman jälkeen viikolla 43 markkinointityöpaja, todennäköisesti 23. tai 24.10. Aiheina
yhteismarkkinoinnin brändi ja graafinen ilme sekä tapahtumien vuosikello.
Vuosikelloon liittyen jo tiedossa olevia tapahtumia Ala-Luostassa:



14.12.2019 Joulukahvila
25.1.2020 Hankifutis

Muistion kirjasi Tuula Palojärvi

