
 
 
 
 
 
 

 

 
RAUTJÄRVELLÄ TAPAHTU U! 

 
 
 

”Rautjärvel on mielekiintosii ihmisii ja paljo jännää nähtävää ja koettavaa. Tää on semmone 
paikka minne haluu tulla aina ilo mieli takasii.” 
 
Rautjärvellä tapahtuu monenmoista, ja on meidän matkailussakin aika kiinnostavia juttuja! 
Tänne voi tulla olemaan ja viihtymään. Saa olla yksin kauneimman luonnon helmassa tai 
sitten höpötellä puheliaitten karjalaisten kanssa. Meillä se luontokin tuntuu 
mielenkiintoisemmalta kuin muualla, varsinkin kun tutustuu siihen hyvän tarinankertojan 
kanssa. Rautjärvellä on paljon tarinoita ja me halutaan kertoa ne teille.  
 
Me ollaan tehty sotahistoriasta sellaista matkailuvalttia mitä ei muualta löydy! Meidän 
Desantti – kierroksella voit kokea millaista oli olla vakoojana vihollisen leirissä jatkosodan 
aikaan. Tulevana kesänä pääset hyppäämään kaukopartiomiehen varusteisiin ja tekemään 
pienen operaation rajan taakse. Herää varmasti kysymys, että miten se tehdään. Kysy meiltä 
tai tule itse ottamaan selvää!  
 
Vaikka kunta on pieni, niin meillä on aktiivista nuorisoa, joka järjestää hienoja 
musiikkitapahtumia toisille nuorille. Harvoissa maaseutupitäjissä pääsee näkemään 
suomalaisia eturivin artisteja nuorisotapahtumissa. Meillä nuoretkin tekee tapahtumia kuin 
ammattilaiset konsanaan. 
 

Tässä muutama esimerkki siitä mitä meillä on tarjota! 
 
AsemaFest! Kesän paras festivaali nuorille  
 
AsemaFest! on nuorten näköinen musiikkifestivaali, jota tehdään suurella sydämellä ja 
rakkaudesta musiikkiin! Paikalliset nuoret ovat ottaneet ohjat käsiinsä ja päättäneet, että 
maaseudullakin täytyy olla korkeatasoisia tapahtumia nuorille. Festeillä esiintyvät nuorten 
valitsemat artistit ja oheisohjelma on monipuolista. Artistien katselun ja yleisen fiilistelyn 
lomassa voit käydä hyppimässä benjitrampoliinissa, maalata oman tagin graffittiseinään tai 
vaikkapa osallistua vesi-ilmapallosotaan.  
 



AsemaFesteillä nähdään pääasiassa suomalaisia eturivin artisteja, mutta välillä mukaan 
saadaan kansainvälisiä artisteja. AsemaFestien sisartapahtuma järjestetään kesäkuussa 
Imatralla. Festejä tehdään hyvällä fiiliksellä ja ammattimaisella otteella. Tavoitteena on 
tehdä tapahtumia, joihin asiakkaat sekä artistit haluavat tulla uudelleen! AsemaFest! on 
ikärajaton ja päihteetön tapahtuma, joka sopii koko perheelle. 
 
Rautjärvellä elävöitetään sotahistoriaa ainutlaatuisella tavalla. 
  
Desantti- draamakierros on ainutlaatuinen matkailutuote, joka pohjautuu Rautjärven alueen 
sotahistoriaan ja erityisesti jatkosodan vaiheisiin. Draamakierroksen aikana saat nähdä ja 
kokea jatkosodan tapahtumat venäläisen desantin näkökulmasta. Kierroksen tapahtumat 
sijoittuvat suomalaisten joukkojen leiriin Rautjärvellä. Tässä tuotteessa sinä et ole katsoja 
vaan osallistuja. 
  
Rautjärvi pitää nähä ja kokea ite, että ymmärtää kuinka upea paikka se on! 
 
Tampereen messuilla (15.-17.4.2016) meidät löytää kotimaan matkailun osastolta paikalta 
E502. 
 
Lisätietoa tapahtumista ja muusta:  
http://www.rautjarvi.fi/fi/rautjarvellatapahtuu 
 

Ota yhteyttä ja kysele lisää! 
Juha-Pekka Natunen 
juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi 
www.rautjarvi.fi 
040 5818040 
 
 
 
 
 


