
Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö LEHDISTÖTIEDOTE 
Kissakuusentie 2-4 (museo: Riuttalantie 719)    
72100 Karttula   28.11.2018 
Toimisto puh. 050 5954 183 
info@riuttala.fi 
 
Kehitys/Sanna Laitinen ark. klo 8-16:00 => puh. 044 5550 135 
sanna.laitinen@riuttala.fi  
 
 

 
Julkaisuvapaa heti 
RIUTTALA HAASTAA SINUT MUKAAN YHTEISEN KULTTUURIPERINNÖN 

VAALIMISEEN – MATKALLA KOHTI UNESCOA 

Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiöllä on nyt käynnissä jouluinen varainkeruukampanja. 
Voimassa oleva rahankeräyslupa mahdollistaa säätiölle varainhankinnan suoran rahankeräyksen 
muodossa. Rahankeräysluvan toimeenpanoalue on Itä-Suomen poliisilaitoksen toiminta-alue.  
 
Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö ylläpitää Riuttalan Talonpoikaismuseota, jonka toimintaa 
tukemaan rahankeräystä toteutetaan. Kerättävät varat ohjataan säätiön ylläpitämän Riuttalan 
Talonpoikaismuseon toimintaan kuten museon avoinna pitämisen kuluihin, tapahtumien järjestämisen 
kuluihin ja rakennusten korjauksen sekä ylläpidon kuluihin.  
 
Lahjoitukset tulee osoittaa rahankeräystilille FI95 5600 0520 6173 93. Lisätiedot keräyksestä on luettavissa: 
http://riuttala.fi/yhteistyokumppanit/. Riuttalasta halutaan muistuttaa, että usean pienenkin 
joulumuistamisen muodossa voidaan yhdessä saada kasaan säätiön toiminnan kannalta merkittävä 
summa. 
 

Toimintaa halutaan kehittää edelleen 

Riuttalan toiminta on viime vuosina elävöitynyt ja tunnettavuutta on saatu lisättyä valtakunnallisellakin 
tasolla. On koko Kuopion ja Pohjois-Savon alueen etu, että kulttuurihistoriallisesti merkittävän 
Talonpoikaismuseon toimintaa pidetään yllä ja kehitetään edelleen.  
 
Tällä hetkellä erityisen tärkeäksi koetaan, että viime vuosien kehittämistyölle saadaan jatkumo ja vireillä 
olevat uudet kehittämishankkeet saadaan etenemään aikataulussa eteenpäin. Edessäpäin näet siintää 
tavoite, että Riuttalalla on tulevaisuudessa valmiudet nousta Unescon maailmanperintölistalle. Sitä ennen 
tarvitaan kuitenkin pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä sekä panostusta, jotta toiminta saadaan 
kokonaisuudessaan Unescon vaatimusten tasolle.  
 

Tunnustusta on tullut yli maakuntarajojen 

Riuttalan pihapiiri ympäristöineen valittiin edustamaan suomalaista maaseutua ja elämänmuotoa Pariisin 
maailmannäyttelyyn v. 1900. Riuttala oli tuolloin puoli vuotta kestäneessä näyttelyssä näyttävästi esillä itse 
I.K. Inhan ikuistamalla valokuvalla. Ei liene sattumaa, että samaa aikakautta Riuttala edustaa myös nyt 70-
luvulla aikakapseloidulla kokonaisuudellaan.  
 
Myös viime vuosina Riuttalan Talonpoikaismuseo on saanut tunnustusta. Maatiainen – Det lantliga 
kulturarvet ry valitsi vuoden 2015 perinnemaisemaksi Riuttalan Talonpoikaismuseon ympäristöineen. Itä-
Suomen vuoden 2017 paikallismuseoksi valinnan teki Suomen kotiseutuliitto.  
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Julkaisuvapaa heti 
Tänä vuonna Suomen maatalousmuseo Sarka valitsi Riuttalan vuoden 2018 kesäkohteeksi. Kesäkohde 
valintaan liittyi valokuvanäyttely Riuttalasta, joka oli koko kesän esillä Loimaalla Suomen maatalousmuseo 
Sarkan ravintolassa. Saman näyttelyn osia oli esillä Kuopiossa Kauppakeskus Matkuksessa Riuttalasta 
kertovassa kuvataidenäyttelyssä syyslomaviikolla. Näyttelykiertueeseen on tulossa edelleen jatkoa KYS 
Kaarisairaalan näyttelyn muodossa.  
 

Riuttala Unescon maailmanperintökohteeksi 

Saadun arvostuksen ja kannustuksen rohkaisemana Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö on itse 
kesällä 2018 jättänyt Museovirastolle ehdotuksen nostaa Riuttalan Talonpoikaismuseo kansalliselle 
aielistalle Unescon maailmanperintökohteeksi. Tämä ehdolle asettautuminen Suomen aielistalle on suuri 
päätös pienelle säätiölle, mutta se koetaan erittäin tärkeäksi tavoitteeksi.  
 
Kansallisen aielistan kautta on mahdollisuus edetä edelleen Unescon maailmaperintölistan kohteeksi. 
Maailmanperintökohteeksi valinta voi avata museolle mahdollisuuden päästä vakituisesti ja ammatillisesti 
ylläpidettyjen museokohteiden piiriin. Valinta edesauttaisi säännöllisen valtiollisen ja kunnallisen tuen 
saamista ja takaisi kohteelle sen arvon mukaisen tulevaisuuden. Tätä ennen säätiön toiminta tukeutuu 
vahvasti tärkeän tukiverkoston lisäksi monikanavaiseen varainhankintaan ja laajaan yhteistyöverkostoon. 
 
 

Lisätietoja  
 
Tutustu lisää Riuttalan Talonpoikaismuseoon kotisivuillamme www.riuttala.fi, Facebookissa ja 
Instagramissa. 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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