VANHA VARKAUS – KUMPPANUUSPÖYTÄ
TEHTAAN KOULU – VARKAUDEN MUSEOT
13.5.2019 klo. 17.00 – 20.00

MUISTIO 6.

Paikalla: Hanna-Kaisa Melaranta, Teemu Paananen, Kati Paananen, Janne Immonen, Eliisa
Moilanen ja Tytti Härkönen
Kerrattiin kuulumiset kahvinjuonnin lomassa. Palattiin edelliseen muistioon kirjattuihin
asioihin ja kerrattiin suunnitelmien etenemistä. Hanna-Kaisa on ottanut sovitusti yhteyttä
Tehtaan koulun skeittiparkin avajaisia järjestäviin tahoihin ja hänet on pyydetty
toivottamaan skeittikansa tervetulleeksi Vanhaan Varkauteen. Hanna-Kaisa osallistuu
myös skeittiparkin yhteisten pelisääntöjen suunnitteluun yhdessä Varkauden
Rullalautailijoiden ja Varkauden kaupungin kanssa.
Kesäkahvilan järjestämismahdollisuuksien selvittäminen Tehtaan koululla oli vielä
prosessissa, tästä kuullaan sitten lisää tulevaisuudessa. Myös kesäkuukausina Vanha
Varkaus-alueen yrittäjille järjestettävä oma keskustelu/ideointi-tilaisuus on myös vielä
suunnittelun alla, ja sen toteutumisesta saadaan lisätietoa myöhemmin.
Päätettiin järjestää Vanha Varkaus-alueen siivoustalkoot ja talkoojuhlat 17.6.2019.
Pohdittiin mahdollisia sponsorointimahdollisuuksia esim. ruoka ja juomatarjoilujen sekä
talkoolaisten motivoitumista tukevien tuotteiden tiimoilta. Talkoot toteutettaisiin ”omat
puutarhakalut ja hanskat mukaan” ajatuksella, mutta roskapussit tms. tulisi museoiden
puolesta. Tavoitellaan myös Varkauden kaupungin puutarhuria mukaan, jolloin voitaisiin
saada konkretiaa kaupunkilaisten puistoalueiden kehittämisideoihin.
Keskustelua seuraavan 28.5. klo. 18.00 järjestettävän yleisölle avoimen
kehittämisfoorumin sisällöstä ja järjestämispaikasta. Päädyttiin valitsemaan Tehtaan koulu
kehittämisfoorumin järjestämispaikaksi. Päätettiin keskittyä seuraavassa foorumissa
Vanha Varkaus-alueella järjestettävien tulevan kesän tapahtumien ideointiin ja yhteisöjen
sitouttamiseen edellisen kehittämisfoorumin ideoiden pohjalta. Foorumissa esitellään
kesäkaudella 2019 toteuttamiskelpoiset ideat ja suunnitellaan mitä vastuualueita
kehittämisfoorumiin osallistuvat tahot voisivat ottaa osaksi omaa toimintaansa, tai
millaisiin tapahtumiin alueen asukkaat tai alueen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt
voisivat ottaa osaa. Kehittämisfoorumia markkinoidaan aktiivisesti myös eri yhteisöille ja
yhdistyksille. Kutsutaan mukaan alueen eri yhdistystoimijoita henkilökohtaisella kutsulla.
Päätettiin
keskittyä
Vanha
Varkaus
kehittämissuunnitelman
kollektiiviseen
jatkotyöstämiseen
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2019
järjestettävässä
kaikille
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kehittämisfoorumissa. Syksyllä siis palataan edellisessä työryhmä kokoontumisessa
päätettyihin aikaslotteihin Heti, Lähitulevaisuudessa ja Tulevaisuudessa, joihin
otsikoiden Teollisuushistoria, Yrittäjyys, Niittylät & Korpela, Asuminen, Alue &
Ympäristö ja Tehtaan koulu ideat on jaettu.

Seuraavat vlogit päätettiin pitää ilman vastuuvuoroja ja viikkoja. Jokainen voi laittaa
tulemaan kuvaamaansa videomateriaalia silloin, kun itselle parhaiten sopii.
Päätettiin taas aktivoitua Instagramissa.

Seuraava työryhmän kokoontuminen 10.6.2019 klo. 16.00 Tehtaan koululla.
Muistiin kirjasi, Tytti Härkönen

