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Riuttalan kausi avautuu pian ja kauden myötä tulossa myös uutuuksia
Perinnerakentamisen päivä avaa Riuttalan kesäkauden tapahtumasarjan
Riuttalan 2018 kauden ensimmäinen tapahtuma lähestyy. Tapahtumakauden avaavassa 18.5.2018
pidettävässä Perinnerakentamisen päivässä yleisöllä on mahdollisuus tutustua erilaisten työnäytösten
kautta perinteisiin työmenetelmiin. Tapahtumassa Riuttalan oma pärehöylä on työn touhussa ja oma
työnäytöksensä on se, miten päreistä valmistuu pärekattoa.
Rohkeimmat voivat kokeille osallistumista itse osaan työvaiheista. Tapahtumassa pääsee työnäytöksen
muodossa tutustumaan myös pisteaidan tekemiseen. Lisäksi päivässä on myös vanhojen ikkunanpokien
korjauksen työpiste. Tule ja testaa esimerkiksi se, kuinka ikkunakitin valmistus luonnistuu. Tapahtumassa
on myös mahdollisuus nauttia kenttälounasta museoalueella olevasta soppatykistä.
Tapahtuma aika on klo 10 - 17. Päivä toteutetaan yhteistyössä Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu
Lastun kanssa.
Pääsymaksut ja lisätiedot kts. www.riuttala.fi ja/tai Facebook.

UUTENA TULOSSA – Museovierailijan vinkkivihko tulossa kesällä 2018
Riuttalaan tulee kesäkaudella 2018 omatoimivierailijoille lainattavaksi eri teemaisia museoreppuja. Näiden
reppujen eri teemojen kautta vierailija voi tutustua museoon eri näkökulmista. Museoreppu on
lisämaksuton palvelu, joka sisältyy normaaliin pääsymaksuun. Sisältöä rakennetaan monien eri tahojen
kanssa yhteistyössä ja erityisesti lapsia sekä lapsiperheitä ajatellen.
Museoreppukokonaisuuden valmistuttua Riuttalan verkkosivuille tulee lisätietoa museoreppujen
sisällöistä. Aineiston on täten tarkoitus toimia mm. koulujen ja päiväkotien opettajien apumateriaalina
auttamaan koululais- ja lapsiryhmien vierailun suunnittelua ja toteutusta.
Näin pilotointivaiheessa museoreppuja tehdään muutamia eri teemaisia. Repuissa on teemaan pohjautuva
vinkkivihko. Käytännössä vihkon vinkit voivat olla tutustumista, tekemistä tai yhdessä kaverin kanssa
jonkun asian pohtimista. Museoreppujen teemat ovat luonto, talonpoikaistalon elämä ja seikkailu.

UUTTA - Nyt meille käy Museokortti!
18.5.2018 Riuttalassa otetaan käyttöön Museokortti, joka kattaa museoalueen normaalin pääsymaksun.
Tapahtumien osalta museokorttilaisen tulee varautua maksamaan mahdollinen tapahtumalipun ja
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museoalueen normaalin pääsymaksun erotus. Esimerkiksi Perinnerakentamisen päivään museokorttilainen
pääsee 4 € tapahtumalipulla kun ilman Museokorttia aikuisen tapahtumalippu on 12 €.
Museokortti on nyt jo 270 suomalaisen museon yhteislippu, joka on voimassa vuoden ajan ensimmäisestä
museokäynnistä alkaen. Tätä maksutapaa on paljon odotettu ja toivottu Riuttalaankin. Nyt museo iloitsee,
että kortin käyttöönotto vihdoin mahdollistui. Tämän muutoksen myötä Riuttala on myös Museokorttien
jälleenmyyjä ja oman kortin voi myös uusia museokäyntinsä yhteydessä. Lisätietoja www.museokortti.fi

Lisätietoja tapahtumista ja aukioloajoista
Tutustu lisää Riuttalan Talonpoikaismuseoon kotisivuilta www.riuttala.fi, Facebookista ja Instagramista.
Kesäkaudella 2018 museoalue on avoinna yleisölle 8.6.–25.8. perjantaista maanantaihin klo 12–17.
Kesäkauden ulkopuolella olemme avoinna tapahtumien muodossa sekä yksityistilaisuuksien myötä
tilauksesta ajalla 14.5.–13.10.2018. Lisätietoja/Tiedustelut: info@riuttala.fi /puh. 050 5954 183.
Riuttalan Talonpoikaismuseon osoite on Riuttalantie 719, 72100 Karttula. Tieopasteet löytyvät mm.
Haminalahden ja Karttulan keskustan ohittavalta valtatie 551 varrelta.

KAUDELLE 2018 TULOSSA
18.5.2018
23.6.2018
8.7.2018
21.7.2018
25.8.2018

Perinnerakentamisen päivä
Juhannuskirkko ja kirkkokahvit
Riuttala-päivä /Karttulan kotiseutujuhla
Perinneleikkipäivä
Rukiinleikkuun SM-kilpailut

