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KUOPIO JUHLII JA RIUTTALA ON JUHLASSA MUKANA  

 

Riuttalan Talonpoikaismuseon kesätapahtumien sarja huipentuu Kuopio Juhlii viikonloppuun. Riuttala juhlii 

osana Kuopiota Pelimannimusiikin päivän ja Vieno Kekkosen konsertin myötä. Suomen Luonnonpäivänä 

lauantaina 26.8. Vieno Kekkonen konsertoi Riuttalassa yhdessä tyttärensä Elina Saurin kanssa. Heitä 

säestämässä on Pekka Pentikäinen. Konsertti alkaa klo 16 ja pääsymaksu on 10 €. 

Kahvila-Ravintola ja museo on avoinna klo 15 – 18. 

 

Sunnuntaina 27.8. juhlatunnelma jatkuu Pelimannimusiikin päivän muodossa, jolloin saamme kuulla 

useamman savolaisen pelimanniryhmän taidokasta musisointia. Kenties he innostuvat hieman 

kisailemaankin taidoistaan? Pelimannimusiikki päivän ohjelma alkaa sunnuntaina klo 12 ja tilaisuuteen on 5 

€ pääsymaksu. Kahvila-Ravintola ja museo on avoinna klo 12 – 17. 

 

 

Lisätietoja: www.kuopiojuhlii.com, www.riuttala.fi  

Seuraa tapahtumaviikonloppua myös Facebookissa: Kuopio Juhlii sekä Riuttalan Talonpoikaismuseo  

 

Lämpimästi tervetuloa! 

 

LAUANTAINA 19.8.2017 RATKOTTIIN RIUTTALASSA RUKIINLEIKKUUN SM-MESTARUUDET 

 

Rukiinleikkuun mestaruuskilpailuja seurasi noin 130 hengen yleisö. Kilpailijoita kisassa oli kaikkiaan 18, 

joista sirppiä käytti 15 ja kolmen hengen viikatejoukkueita muodostui neljä. Viikatejoukkueet pääsivät 

tekemään kuhilaan rukiista. Sirppisarjassa kuhilaat tehtiin vehnästä. Naisten sirppisarjoissa kuhilaita tehtiin 

yksi ja miesten sirppisarjoissa vastaavasti kaksi kuhilasta.  

 

Kilpailun lisäksi päivän ohjelmassa oli ruistuoteiskuja sekä -maistiaisia. Tuoteinfot ja maistiaiset toteutettiin 

yhteistyössä Pohjois-Savon Agronomien kanssa. Puheenvuoroissa ruistietoutta antoivat Raija Saarela 

Agronomiliitto ry:stä, Jari Kauhanen Pohjois-Savon MTK:sta ja Hannu Mäkipää ProAgriasta. 

 

Jännitystä kilpaan toi paikan päällä kokoonpanonsa luonut Vasta-alkajien joukkue, joka sitten saavuttikin 

hienosti joukkuesarjan hopea sijan. Kilpailussa oli useita tiukkoja paikkoja kilpailijoiden tasonkin puolesta. 

Esimerkiksi yli 60 vuotiaiden miesten sirppisarjassa kolmas sija ratkesi kolmen henkilön kesken kuhilaiden 

teon nopeuden perusteella, muiden arviointikriteerien osalta heidän pistelukunsa summan ollessa sama.  

Vastaavasti aika ratkaisi yli 60 vuotiaiden naisten hopeasijan. Rohkeasti taasen matkaan oli lähtenyt 

sukulaisvoimin kolmen naisen muodostama Joutenjärven Joutilaat joukkue. Tässä iloisessa ensikertalaisten 

joukkueessa kisasi yhdessä äiti, tytär ja täti. Nyt alkuinnostuksen saatuaan Joutenjärven Joutilaat lupasivat 

osallistua kilpailuun myös ensi vuonna.  

 

Kaikille kilpailijoille lämpimästi tervetuloa kilpailemaan taasen ensi vuonna. Erityisesti halutaan haastaa 

mukaan uutta sukupolvea jatkamaan perinteisen työtavan taitoa. Vahvistusta kaivataan erityisesti alle 60 

vuotiaiden miesten sarjaan. 
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Liitteenä tulostaulukko. 

 

RIUTTALAN LOPPUKESÄN OHJELMA: 

 

26.8. klo 16 Vieno Kekkosen konsertti 

 

27.8. klo 12 Pelimannimusiikin päivä 

 

30.8 klo 17 

Sieniretkellä elokuun lopulla Marttojen Heta Nykäsen ohjauksessa kerätään ja opetellaan tunnistamaan 

syötäviä sieniä. Sieniretkelle on ennakkoilmoittautuminen info@riuttala.fi. Lisätietoja myös puhelimitse 

050-5954 183. 

 

KUINKA RIUTTALAAN PÄÄSEE 

 

Riuttalan Talonpoikaismuseon osoite on Riuttalantie 719, 72100 Karttula. 

Bussikuljetus järjestetään rukiinleikkuun SM-kilpailuihin. Omilla autoilla Riuttalaan pääsee hyviä 

kestopäällysteisiä teitä pitkin, vain viimeinen vajaa 10 km tienpätkä on hyväkuntoinen sorapäällysteinen. 

Tieopasteita ollaan juuri päivittämässä/lisäämässä valtateiden varrelle.  

 

MITEN TAPAHTUMISTA JA MUSEON AUKIOLOSTA ILMOITETAAN 

 

Museo ja Kahvila-Ravintola Katrin Kammarj´on nyt virallisen kesäkauden päätyttyä avoinna enää 

tapahtumien ja yksityistilaisuuksien myötä. Tulevaa ohjelmaa voi seurata tarkemmin Facebook -sivuiltamme 

sekä osoitteesta www.riuttala.fi.  

 

Nyt löydät meidät myös Instagramista nimellä riuttalantalonpoikaismuseo.  

 

KAHVIO JA MYYMÄLÄ 

 

Riuttalassa on moderni kahvilarakennus aivan museoalueen ja parkkipaikan tuntumassa. Kahviossa on 

myytävänä kahvia, suolaisia ja makeita leivonnaisia sekä jäätelöä. Tilauksesta järjestämme ryhmille 

ruokatarjoilut ja isoissa tapahtumissa on usein myös ruokatarjoilua.  

 

Lapset hyvin huomioivasta kahviossamme on mahdollisuus lämmittää omia lastenruokia. Kahviolta löytyy 

myös piirustustarvikkeita, lukemista ja ulkoleikkeihin leluja perheen pienimmille. Luonnollisesti meiltä 

löytyy myös inva-WC ja lastenhoitopöytä. 

 

Pienessä kahviomyymälässä on myynnissä paikallisten tekijöiden tuotteita kuten puu- ja tuohitöitä, 

lammastuotteita, lankoja sekä puisia leikkikaluja. Lisäksi myymälästä löytyy valikoima 

luonnonkosmetiikkaa.  
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