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Savon rata 125 vuotta
• SAVON-RADAN ryhmä
• SAVON-RADAN ryhmä on Etelä-Savolaisten 

rautatierakennusten omistajien ja niissä toimijoiden 
muodostama vapaa yhteenliittymä. Ryhmä on aloittanut 
yhteistyönsä vuonna 2013 ja siihen kuuluu eri alojen kokeneita 
ammattilaisia mm. taiteen, muotoilun, median, arkkitehtuurin, 
graafisen suunnittelun, valokuvauksen ja taideteollisuuden 
alalta.  

• SAVON-RADAN ryhmä etsii uusia paikallisia, alueellisia ja 
kansainvälisiä yhteistyömuotoja ja vaikuttamisen keinoja 
mahdollistaakseen rautatierakennusten toiminnan jälleen 
yhteisöjensä keskipisteinä; kohtaamispaikkoina, sisällön ja 
paikallisen identiteetin tuottajina.

• Ryhmä toimii vapaamuotoisissa kokoonpanoissa riippuen 
projektien päämäärästä ja tarvittavasta asiantuntemuksesta. 
Vuonna 2014 SAVON-RADAN ryhmä järjestää usealla 
rautatieasemalla tapahtuman, joka juhlistaa savon radan 
avaamisen 125-vuotisjuhlavuotta ja samalla esittelee uusia 
mahdollisuuksia, joilla asemarakennukset voivat taas olla 
ympäroivien yhteisojensa keskeisina tapahtumapaikkoina.



Savon radan ryhmä

• Haluamme aktivoida ja kehittää entisiä rautatieasemia ja niitä 
ympäröivää seutua.  
• Yhdessä tekeminen, uusia mahdollisuuksia

• Paikallistuntemuksen ja paikallishistoria kerääminen ja jakaminen

• http://www.arefs.org/savon-radan-ryhma/savon-radan-index.html

http://www.arefs.org/savon-radan-ryhma/savon-radan-index.html


Mahdollisuuksia osallistua 

• Kirpputori (kesä/4.10)

• Paikallisten, omien tuotteiden myynti (kesä/4.10)

• Taideteosten tai vastaavien teko -> näyttelyt (kesä/4.10)

• Teatteri (improvisaatio, lyhyt esitys miljöössä/aikakautena tms)

• Tarinoiden ja valokuvien lähettäminen asemaan ( ja kylään) liittyvistä 
muistoista ja sattumuksista (kerätään verkkosivuille)

• Ruokaelämykset

• Musiikkielämykset

• Työnäytökset 

• Näkyvyyttä yrityksellesi



Mahdollisuuksia osallistua 

• Eri muodoissa tapahtuva talkoo-osallistuminen
• Missä olet hyvä/ammattilainen?

• Ketä tunnet?

• Mitä haluaisit tehdä?

• Jokaisen aseman ympärillä oleva tapahtuma voi ja tulee olla oman 
kylän ja tekijöidensä näköinen



Hiirola

• Toukokuu
• Osallistavia taidetyöpajoja paikallisilla ala-asteilla (Marja de Jong)
• Lasten töista kasataan näyttely ja tapahtumagrafiikkaa SAVON-RATA 125 -vuotta 

tapahtumaan
• Lasten kuvataidetyöpaja, radalle näkyvien vaneritaideteosten tekeminen ja maalaaminen

• Kesä-heinä-elokuu
• Taide-ja valokuvanäyttelyitä, installaatioita
• Yhteisöllinen tapahtuma

• Lokakuu (4.10)
• Taide-ja valokuvanäyttelyitä, installaatioita
• Kirpputori /antiikki/vintage
• Yhteisöllinen tapahtuma



Otava

• Toukokuu

• Kesä-heinä-elokuu
• Yhteisöllinen tapahtuma

• Lokakuu (4.10)
• Valokuvanäyttely alueen historiallisista valokuvista (ensi kertaa esillä sitten 80-luvun lopun) 

• Muotoilu- ja taidenäyttely

• Kirpputori /antiikki/vintage

• Yhteisöllinen tapahtuma



Kalvitsa

• Toukokuu

• Kesä-heinä-elokuu
• Yhteisöllinen tapahtuma

• Lokakuu (4.10)
• Kirpputori /antiikki/vintage

• Yhteisöllinen tapahtuma

• Teatteri

• Iltajuhlat (Yhtyeitä, M.A Numminen)



Savon radan ryhmä, järjestäjät

• Yhteyshenkilö Marja de Jong
kuvataiteilija, taidekasvattaja
Hiirolantie 21 51520 Hiirola
050-462 05675
art@marjadejong.com

• Yhteyshenkilö Petri Pentikäinen
Toimittaja
Koukkusaarentie 7 B 326 00980 Helsinki Finland
040 543 3089
petri.p.pentikainen@gmail.com

• Yhteyshenkilö Seppo Koponen
teollinen muotoilija, graafinen suunnittelija
Asematie 6A 50670 Otava
040-564 3888
seppo.koponen@otavanasema.fi

mailto:art@marjadejong.com
mailto:petri.p.pentikainen@gmail.com
mailto:seppo.koponen@otavanasema.fi


Yrityksille / yhteisöille

• Savon rata 125-vuotta –tapahtuma pohjautuu jo 5 vuotta järjestetyn 
Kalvitsa-päivän formaattiin (museojuna-ajelu +tapahtuma asemalla)

• Aikaisemmin tapahtuma on tavoittanut vuosittain n. 1000 kävijää. 

• Tänä vuonna tapahtuma järjestää useampi henkilö, siinä on sisältöä 
usealla rautatieasemalla, sitä markkinoidaan järjestelmällisesti ja se 
tavoittaa entistä suuremman kävijämäärän paikallisesti ja 
maakunnallisesti.



Yrityksille / yhteisöille

• Sponsoriliput
• Voit ostaa vapaalippuja tapahtumaan etukäteen sovittuun erikoishintaan
• Saat aineiston, jossa kerrotaan tapahtumasta ja jossa on yrityksesi vapaalipun koodi, voit 

jakaa tätä vaivattomasti (sähköisesti tai tulostettuna) asiakkaillesi, henkilöstölle ja 
sidosryhmillesi

• Liput lunastetaan koodilla sähköisesti fastway ticketin kautta, maksat vain jos lippu 
lunastetaan oikeasti ja asiakkaasi osallistuu tapahtumaan

• Tapahtuman osan sponsorointi
• Musiikki, näyttely, museojuna-ajelu, bussikyydit, ruokaelämykset
• Suurempi rooli tapahtuman viestinnässä

• Koko tapahtuman sponsorointi
• Maksimaalinen näkyvyys, yhteistyö tapahtuman sisällön kehittämisessä



Yrityksille / yhteisöille

• Osallistuminen tapahtumaan

• Museojuna-ajelun toteuttaminen

• Paluukyytien (bussi) toteuttaminen

• Ruokaelämyksien/tarjonnan toteuttaminen (catering)

• Tapahtumafasiliteettien toteuttaminen

• Tuotteiden myyminen

• Omasta toiminnasta kertominen

• Elämyssisällön toteuttaminen (musiikki, teatteri, visuaalinen taide yms)

• Tuotearvontapalkintojen lahjoittaminen



Yrityksille / yhteisöille

• Mainospaikkojen ostaminen
• Tapahtuman markkinointiaineistossa (Logo, mainokset, kumppanuus)

• Verkkosivut

• Sosiaalisen median sivut

• Bannerit/opasteet tapahtumapaikoilla

• Flaijerit, jaettava tapahtumavihko

• Mainospaikat tapahtuman lipuissa

• Arvonnat

• Lehdistötiedotteet (yhteistyö)

• Muut tapahtuman aineistot


