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Riuttala houkuttelee lapsiperheitä seikkailemaan 

 
 
Seuraava Riuttalan Talonpoikaismuseon tapahtuma on Perinneleikkipäivä lauantaina 21.7.2018. Tämä alle 
16-vuotiaille maksuton tapahtuma tarjoaa monenlaista kesäpuuhaa perheen pienimmille. Päivässä on 
mukana Pohjois-Savon Kennelliiton kaverikoira. Lapsilla on mahdollisuus myös talutusratsastukseen. Oman 
lisänsä tuovat Riuttalan kotieläinten, kuten kanojen, kukon, lampaiden ja kanien ihastelu. Tekemisen 
muodossa päivän aikana voi opetella mm. kudontaa sekä tuohitöiden että pärelaivojen tekoa. Päivään 
mahtuu myös leikkiä ja laulua, ja sen päättää rauhoittava satuhetki.  
 
Tapahtumaan on yhteiskuljetus Kuopiosta.  Tapahtuma-aika on klo 10 - 15. Museo ja kahvila ovat avoinna 
klo 17 saakka. Alle 16-vuotiaille tilaisuus on pääsymaksuton. Muut pääsymaksut ja lisätiedot 
www.riuttala.fi / Facebook / puh. 050 5954 183. 
 
 
Vinkkivihkojen avulla uusia näkökulmia museovierailuun 
 
Omatoimivierailijat voivat nyt lainata juhannuksen jälkeen valmistuneita vinkkivihkoja. Näiden vihkojen eri 
teemojen kautta vierailija voi tutustua Riuttalan Talonpoikaismuseoon eri näkökulmista. Vinkkivihkot ovat 
maksuton lisäpalvelu, joka sisältyy normaaliin pääsymaksuun. Vihkojen sisältö on rakennettu erityisesti 
lapsia sekä lapsiperheitä ajatellen.  
  
Käytännössä vihkojen vinkit voivat olla tutustumista, tekemistä tai eri asioiden pohtimista yhdessä kaverin 
kanssa. Museoreppujen teemat ovat Luonto, Talonpoikaistalon elämää ja Seikkailu. Luontoteemaisessa 
vinkkivihkossa on esimerkiksi kasvien ja kalojen tunnistusta sekä pelimuotoista jokamiesten oikeuksien 
kertausta. Seikkailuvihkosta löytyy mm. perinteisten pihaleikkien loruja ja ohjeita. Museoalueelta löytyy 
seikkailijoille myös hyppynaruja, onkia ja puujalkoja. Talonpoikaistalon elämää kuvaava vinkkivihko on 
eniten historiapainotteinen ja sisältää mm. eri rakennusten ja esineiden käyttötarkoituksia avaavia 
tehtäviä.  
 
Lisätietoja muista tapahtumista sekä aukioloajoista 
 
Tutustu lisää Riuttalan Talonpoikaismuseoon kotisivuillamme www.riuttala.fi, Facebookissa ja 
Instagramissa. Kesäkaudella 2018 museoalue on avoinna yleisölle 25.8. saakka perjantaista maanantaihin 
klo 12–17.  Poikkeuksena 18.8. olemme yksityistilaisuudesta johtuen suljettuna. Muina aikoina olemme 
avoinna tapahtumien muodossa ja tilauksesta ryhmille. Lisätietoja/Tiedustelut: info@riuttala.fi /puh. 050 
5954 183.  
 
Riuttalan Talonpoikaismuseon osoite on Riuttalantie 719, 72100 Karttula. Tieopasteet löytyvät mm. 
Haminalahden ja Karttulan keskustan ohittavan valtatie 551:n varrelta.  
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KAUDELLE 2018 TULOSSA  
 
13.7.2018  Talkoot klo 9-16 
20.7.2018 Talkoot klo 9-16 
21.7.2018 Perinneleikkipäivä 
27.7.2018  Talkoot klo 9-16 
25.8.2018  Rukiinleikkuun SM-kilpailut 
vko 42 Supersyyslomalla avaamme ovet yhdeksi päiväksi 
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