YHTEISÖILLAN MUISTIO

Aika: 15.1.2020 klo 17.30 – 20.00
Paikka: Rautavaaran kunnantalo, valtuustosali
Läsnä: 23 henkilöä

Yhteisöillan avaus
Hanke- ja elinkeinokoordinaattori Tuula Palojärvi avasi yhteisöillan ja kertoi illan
ohjelmasta (liite).
Tapahtumamarkkinoinnin perusteet
Minja Smura piti tunnin mittaisen luennon (liite).
Tapahtumamarkkinoinnin uusi ilme
Tuula Palojärvi kertoi tapahtumamarkkinoinnin uudesta graafisesta ilmeestä, joka on
kaikkien rautavaaralaisten tapahtumajärjestäjien käytössä (liite).
Joulutorin palaute
Keskusteltiin 7.12.2019 pidetystä joulutorista, puhetta johti Rautavaaran Yrittäjien pj.
Marianna Kauhanen:











Toripäivän aikataulu oli klo 10 – 15, lyhyempi aika riittäisi. Nyt myyjät
poistuivat paikalta jo noin tuntia ennen. Tähän vaikutti varmasti myös huono
sää, joka omalta osaltaan aiheutti myös asiakaskatoa.
Poroajelu ajoittui lasten päiväunien aikaan, paikka jäi osalle epäselväksi.
Myyntiä oli kahdessa paikassa (pop-up ent. pankin tiloissa), se hajaannutti
asiakkaat → olisi hyvä olla jatkossa yhdessä paikassa.
Iso teltta oli kivasti keskellä, mutta osa myyjistä oli asettautunut erilleen torin
reunalle.
Eräkirkko oli 5.12. ja joulutori 7.12. Olisi järkevää tehdä järjestelyissä
yhteistyötä:
o voisi markkinoida yhtenäisen ”Rautavaaran joulu” –brändin alla,
mukaan kaikki joulunajan tapahtumat
o voisivatko olla samana päivänä tai ainakin lähekkäin?
Torille kaivattiin musiikkia, nyt musiikki jäi soittamatta, epäselvyys kenen
vastuulla.
Sirkus oli valmistellut esiintymisen, mutta se jäi pois, kun ei ollut musiikkia,
juontoa ja esiintymislavan harjaamista kuivaksi.
Voisiko olla sisätiloissa, Monarilla tai entisen Jukolan tiloissa?







Eräkirkon ideaan kuuluu järjestää ulkona.
Olisiko perjantai parempi päivä järjestää erityisesti koululaisten kannalta?
Torilla oli ihania leivonnaisia ja käsitöitä!
Jatkossa tarkempi vastuuhenkilöiden nimeäminen, huomioitava kuitenkin,
että talkoolaisia on vähän.
Voisiko joulutori olla iltatapahtuma; valot ja jouluinen tunnelma.

Rautavaara-päivien suunnittelun käynnistäminen
Rautavaara-päivät järjestetään 27. – 28.6.2020. Mona Koskelo ja Tuula Palojärvi
koordinoivat Rautavaara-päivien järjestelyjä. Yhteiset suunnittelupalaverit järjestetään
4.2. klo 17.30, 11.3. klo 15.00 ja 21.4.klo 17.30. Mona kertoi Sivukylän helmi 2021
hausta, joka avataan lähiaikoina ja julkistetaan v. 2020 Sivukylän helmi –
tapahtumassa 28.6.
Rautavaara-päivien toivekysely on käynnissä verkossa ja jatkuu 30.1. saakka
osoitteessa:
https://q.surveypal.com/Rautavaara-paivat-2020-toivekysely-JBuzbtGzy6_V9dhH/0
Kyselyyn on tullut tähän mennessä 15 vastausta, käytiin saatuja ideoita läpi (liite).
Ajatuksia Pääsiäistapahtumaan
Minja Smura Kalastusseuran edustajana otti ideoita vastaan. Kalastusseuralla
tulossa suunnittelukokous.






Kokko rakennettaisi järvelle? → Keskustelua aiheesta jo käytykin. Ei onnistu
tänä vuonna, tarpeet on jo kasattuna. Tässä myös idea Venetsialaisia varten,
kokko järvelle lautan päälle.
Hieno tapahtuma! Toivottavasti jaksatte jatkaa, kysykää talkoolaisia mukaan.
Pysäköinti Jokisuunniemessä ongelma, terveisiä kuntaan, että joutomaiden
ajo suunnattaisi Jokisuunniemeen ja saataisi parkkipaikkoja.
Voisiko olla bussikuljetus kylältä → ehkä joskus, jos tapahtuma laajenee.

Muut asiat ja ideat





Vuosina 1968 – 87 järjestettiin tansseja lentokentällä, voisiko tanssit elvyttää,
järjestää ”nostalgiatanssit”?
o lattiataso on olemassa
o ”tarvitaan järjestävä taho ja paljon rahhoo”
o tapahtuman järjestelyt vaatii huomoimaan monenlaisia asioita, mm.
turvallisuuteen liittyen, bajamajat jne.
o voisiko paikka olla toinen? → nostalgiaan liittynee juuri tämä paikka
olennaisesti
Nuorten järjestämä VaaraFest tulee tänäkin kesänä.
Ikäihmisten Festarit Metsäkartanolla torstaina 23.4., tietoa tulossa pian lisää.

Muistion kirjasi Tuula Palojärvi

