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TERVETULOA SEIKKAILEMAAN RIUTTALAAN 18.10.2017 

 

Riuttalan Talonpoikaismuseo kutsuu syyslomalaisia seikkailemaan ja avaa ovensa supersyyslomaviikon 

keskiviikkona, jolloin museo on avoinna seikkailijoille klo 10 – 14:00. 

 

Kahvila-Ravintola Katrin Kammarj´palvelee retkeilijöitä ja tarjolla on kahvilatuotteita ja pientä retkievästä. 

 

Lähellämme on grillikota, jossa voi omatoimisesti käydä makkaranpaistossa ja kahvilaltamme voi 

tarvittaessa ostaa makkaroita sinne paisteltavaksi. 

 

Museoalueella on omatoimista ohjelmaa sekä hyvästi tilaa liikkua. Varustaudu seikkailumielellä ja sään 

mukaisin vaattein. Jalkaan kannattaa laittaa kengät, jotka ei kosteaa nurmikkoa säikähdä. 

 

Lapsille/alle 16-vuotiaille museoalueelle on vapaa pääsy. Aikuisilta normaali 8 € pääsymaksu. Huom. 

Maksuvälineenä vain käteinen.  

 

Lämpimästi tervetuloa seikkailemaan! 

 

Lisätietoja: www.riuttala.fi. Seuraa myös Facebookissa ja Instagramissa: Riuttalan Talonpoikaismuseo.  

https://www.kuopio.fi/supersyysloma  

 

 

KUINKA RIUTTALAAN PÄÄSEE 

 

Riuttalan Talonpoikaismuseon osoite on Riuttalantie 719, 72100 Karttula. 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 vain 

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

sekä osoitteesta www.riuttala.fi. 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. 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. Kahvilan läheisyydessä 
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on leikkipaikka, josta on suora näköyhteys kahvioon. 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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