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Mikä Rautavaara-päivissä on parasta? - Jokin muu, mikä


koulutapahtumat joskus oli esim, rasimäen entinen koulu kuka järjestää?



Rautavaaran nähtäväksi tekeminen ja nähdyksi tuleminen lomalaisille kautta koko
maan
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Jos kävit, millaisella mielellä muistelet kesän 2019 Rautavaara-päiviä?
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Tässä voit kertoa kehittämisideoita Rautavaara-päiviä ajatellen:


- Iso päivätapahtuma lapsille ja perheille lauantaina puistossa, jossa esim. musiikkia,
pelejä ja leikkejä, eläimiä, sirkus, tekemistä ja puuhaa.
- joku ulkopaikkakuntalaisen yhdistyksen / järjestön tms. järjestämä sivutapahtuma
päivien yhteyteen, esim. Koiranäyttely, autonäyttely, rompetori...
- Mahdollisimman paljon äksöniä tiiviissä ajassa ja eri paikoissa
- Raatavuara Restentille keksittävä joku pointti, nythän se on vain nimitys eikä muuta
- Oma instatili tapahtumalle
- osallistava ja interaktiivinen taideteos torillaLapsille voisi olla enemmän ohjelmaa.



Viimevuotinen malli toimi hyvin. Siita edelleen kehitellen!



Ihan hyvät jo nykyisellään.



Erottuvaa, humoristista ja räväkkä kannanottoa kunnalta joka on Suomen pienimpiä.
Tekoja ja sanoja jotka jäävät mieleen. Ei hyssytelyä - vaan: Täällä me ollaan, meillä
on siihen oikeus ja usko! Kukaan ei tule nostamaan meitä esiin, jos emme tee sitä
itse.



pitäkää rautavaara rautavaarana,pieni on kaunista



Päivää oli venytetty liian pitkäksi. Torille lisää vetonauloja.



Pitäisi saada tunnettu hankilö esiintymään. Huudettaisiin henkilö tekemään ja
auttamaan vanhuksia.



toritanssit, jotain kilpailuja esim. mölökky, tikanheitto, juoksu tai joku erikoinen
omalaatuinen Rautavaara päivien kisa. Retkeily luontokohteisiin Rautavaara päivinä

ja kahvi + makkara tarjoilu, Tiilikka, Kipari, Pumpulikirkko, Metsäkartanon
ympäristössä löytyy luontopolkuja ym. lähtö voisi olla kirkolta linja - auto kuljetuksena
( osalistumismaksu ) Jokiharjulla tai Lentokeskuksella tanssit


Torille tapahtuman ajaksi musiikkia (ei rokkia) ja laulu esitys "trupatuurin tyylillä".
Yleisö laulamaan mukaan.



Päiviä voisi kehittää ajatuksella 'vanhaa ja uutta, maalaistunnelmaa ja kaikenikäisille
jotain'.
Ohjelmia ei päällekkäin, koska muutoin hyviä tapahtumia sattuu samalle aikaa.
Vanhojen traktorien kulkue ehdoton. Kunnanjohtajan tervetuliaispuhe heti päivän
avajaisiin. Nuorille iltaan joku bändi torille soittamaan. Voisivatko päivät olla
yksipäiväiset? Miten houkutellaan kesäasukkaat, entiset Rautavaara laiset,
naapurikuntalaiset ja turistit? Markkinointia näkyväksi! Otetaan uusia asukkaita
mukaan suunnitteluun. Heillä näkemys, mitä kannattaa kehittää. Ja yleensäkin
saataisiin "me henkeä" tähän kuivumaan kylään.



Tanssit ja yleensä musiikki



Paikalliset yritykset voisivat olla näkyvämmin mukana päivissä esimerkiksi omine
tapahtumapisteineen.
Yhdistyksillä erilaisia toimintapisteitä ennemminkin pitkin kylän raittia kuin torilla, tuo
isomman juhlan tuntua.
Kylän koristelu näkyvämmin.
Päivien mainostus nettiin ja enemmän hyviä (edustavia) kuvia itse tapahtumasta ja
Rautavaarasta.
Joku oikea urheilutapahtuma päivien yhteyteen! (Ei saappaanheittoa tai
tulitikuntyöntöä.)



Haluan järjestää torille teemalla Ammattikoulu Rautavaara 40 vuotta tapahtuman. eli
ensimmäiset ammattikoululaiset valmistuivat v. 1980 Oli Ylä-Savon ammattikoulun
sivupiste.Oli koneenkorjaajat, keittiö ja puulinjat.Loppui v.1987

Parhaimmat muistosi Rautavaara-päivistä:


Kavereiden näkeminen Tiilikassa illalla



Kännikala kilpailun palkintojen jako :)



Sukulaisten tapaaminen ja muidenkin harvoin näkemien ihmisten tapaaminen



Paljon ihmisiä ja tekemisen meininkiä, mutta sitä on jo vuosia.



Ystävien tapaaminen



Ihmiset osallistuu tapahtumaan, viihtyvät, osallistuvat ja tekevät kauppaa.



Upea keli. Paljon uusia tuttavuuksia.



Vanhojen traktoreiden kulkue



Kun näin entisen kurssikaverin yllättäin,pitkästä aikaa.



Romurallit, Tiilikan lammen tukkilaiskisat!

Rautavaaralla järjestetään paljon muitakin tapahtumia. Millaisia tapahtumia
sinä toivoisit Rautavaaralle?


Lapsiperheille sopivia. Sellaisia, joihin koko perhe voisi osallistua. Liikuntaa,
askartelua. Mahdollisuus tavata muita lapsiperheitä. Musiikillisia tapahtumia.



Musiikkia



Suuria nimiä juhlstamaan syrjäseutuja. Näkyvyyttä. Ääntä. Täällä on persoonia
monen elokuvan tarpeksi.



Enemmän nuorisolle suunnattuja. Ja tottakai monipuolisempia tavalliseen torijuhlaan
verrattuna.



Polkujuoksua



Kylä tapahtumat vuorovuosina erikylillä tuo sitä niin paljon perään kuulutettua
yhteisöllisyyttä koko pitäjään!!!



Kesän toripäivät hyvä, mutta riittääkö kävijöitä joka viikko?
Sienikursseja. Melontakursseja.



Talvimatkailua voisi kehittää



Urheilua

Muita terveisiä tai palautetta tapahtumajärjestäjille:


Huippua, että nuorten osallistaminen oli vahvaa VaaraFestissä! Ehdottomasti
kannattaa jatkaa samaan malliin.



Mona hoitaa homman!



Jatkakaa näitä päivien pitämistä,ne on kesän kohokohta. Hyvä juontaja sekä
esiintyjät.



Pieni ei ole kaunista



Järjestelyt ovat menneet hyvin.



Torikauppiaita päivien tapahtuman ajaksi torille.



Ks. yllä.



Hyvin on järjestetty. Entiseen malliin vaan.

