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RUSKO SOI HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Hankkeen tarve ja tausta
Vanhan yhteislauluperinteen elvyttäminen, kulttuuritarjonta sekä
yhteisöllisyyden lisääminen vahvan kasvun kunnassa jossa on paljon
uusia asukkaita.
Hankkeen tavoitteet
Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on saada ihmiset liikkeelle ja tarjota
heille laadukasta musiikkipainotteista ohjelmaa sekä muuta siihen
liittyvää oheisohjelmaa.
Tavoitteena on tehdä paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä ja
palveluntarjoajia tutuksi alueen asukkaiden kanssa, vuorovaikutuksen
lisäämiseksi alueellisesti.
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen
Hanke toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Lähtökohta hankkeen
toteuttamiselle oli aikoinaan järjestetty laulu-, soitto- ja urheilujuhla
Ruskolla vuonna 1934. Varsinais-Suomen Nuorisoseurapiirin
kesäjuhlaa vietettiin tuolloin Ruskolla. Vanha juhlapaikka
kunnostettiin talkootyönä ja se oli merkittävä osa nyt järjestettyä
Rusko Soi tapahtumaa. Muilta osin tapahtuman järjestämisessä
käytettiin vuosittain järjestettävän Ruskopäivien ohjelmarunkoa.
Tapahtumien järjestäminen kokonaisuudessaan ei nykyisten
mittapuiden mukaan ole enää mahdollista vanhalla laulujuhlapaikalla.
Musiikki ja yhteisöllisyys olivat merkittävässä osassa Rusko Soi
tapahtumaa, kuten suunnitelmassakin oli. Yhteislaulua järjestettiin
torstaina Lavamäessä, jossa oli myös teatteria mukana, perjantaina
karaoken muodossa, lauantaina yhteislauluna laululavalla ja sokerina
pohjalla sunnuntain kansanlaulukirkko vanhalla laulujuhlapaikalla.
Lauantain ohjelmisto oli erittäin musiikkipainotteinen ja suunnattu
laajasti eri ikäryhmät huomioiden. Esiintyjiin oli panostettu siten että

tapahtuman taso pyrittiin pitämään korkeana, huomioiden eri
kuulijakunta. Tavoitteessa voidaan todeta onnistuttaneen hyvin.
Lisätietoa tapahtuman esiintyjistä: https://ruskosoi.fi/ohjelma/.
Tapahtuman yhteydessä saatiin myös uudelleen aktivoitua Ruskon
ystävyyskunnan Surjun (Eesti) yhteydenpito. Surjun naiskuoro
Kirekeel oli kutsuttu tapahtumaan ja he saapuivat esiintymään Rusko
Soi tapahtumaan, tuoden tapahtumalle myös hieman kansainvälistä
vivahdetta.
Tilaisuuden mainontaan panostettiin erityisen paljon, sekä
sähköiseen-, että printtimediaan. Printtimedian painopiste oli Ruskon
kunnan asukkaat, mukaan lukien laajalevikkinen lehtimainonta alueen
lehdissä. Sähköinen mainonta tavoitti sitten laajempiakin lukijakuntia.
Tapahtumaa mainostettiin paikallisille yrityksille ja yhdistyksille
joilla oli mahdollisuus osallistua tapahtuman järjestelyyn
haluamallaan tavalla. Osallistuminen edellä mainituilla oli
kiitettävällä tasolla.
Nyt järjestetty tapahtuma oli erinomainen tapa yhdistää alueen eri
tahoja. Paikalliset yhdistykset ja yritykset tavoittavat uusi asukkaita
alueelta ja asukkaat saivat paremman kuvan kunnan eri yhdistysten ja
yritysten tarjonnasta. Erinomaista oli myös kunnan mukanaolo
tapahtuman järjestelyissä, yhteistyö oli täysin aukotonta ja kaikki
sujui enemmän kuin odotusten mukaisesti.
Nyt järjestetystä tapahtumasta on palaute kerätty ja niitä pyritään
hyödyntämään myös tulevissa tapahtumissa. On vielä epävarmaa
kyetäänkö järjestämään saman laajuista tapahtumaa tulevina vuosina,
mutta Rusko Soi tapahtuman panostuksella on saatu aikaan uutta
vuorovaikutusta ja tapahtumia, jota tullaan hyödyntämään
täysimääräisen myös jatkossa.
Mielestämme hanke oli onnistunut ja täytti sille asetetut tavoitteet.
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