
Sukuseuran kesätapaaminen Kuopiossa 5.-6.8.2017

TULE RYYNÄSTEN MUKAVAAN KESÄRIENTOON!

Lauantai 5.8.
* Keittolounas omakustanteisesti klo 12.30-13.30, Hotelli Cumulus City Asema
* Käynti (kävelymatka n. 800 m) ortodoksisessa kirkkomuseo Riisassa, opastus
   klo 13.45-15.00
* Suvun yhteistapaaminen klo 15.30-18.00, Hotelli Cumulus City Asema
   Kahvitarjoilu klo 16.00, ohjelma jatkuu
* Illallinen klo 19.00, Hotelli Cumulus City Asema

Suvun yhteistapaamiseen pyydetään tuomaan päivitettyjä tietoja suvun jäsenistä, kirjoitettuja tarinoita 
suvun vaiheista, vanhoja valokuvia, joita skannataan tilaisuudessa. Pyydetään huomioimaan, että elossa 
olevilta tarvitaan lupa tietojen ja kuvien käyttöön paitsi sellaisten ryhmäkuvien osalta, joiden henkilöitä 
ei tulla luettelemaan esim. sukukirjassa. Illallisravintolavaraus (omakustanteinen) tehdään, kun 
osallistujien määrä on tiedossa.

Sunnuntai  6.8.
* Lähtö hotellista Riuttalan Talonpoikaismuseoon klo 8.30. Bussikuljetus, matka n. 45 km
* Tulokahvit
* Riuttalan esittely ja opastettu tutustuminen klo 9.30-11.30
* Ohjelmaa ja yhteislaulua klo 11.30-12.30
* Perinnepuolinen klo 12.30-14.00  (ruispuuro, kalakukko, karjalanpiirakka, uunijuusto ja  
   marjasoppa, kahvi ja kahvileipä)
* Bussilla Kuopioon klo 14.00-15.00 ja sitten kotimatkalle

Riuttala on 1800-luvun aito iso maalaistalon pihapiiri, jossa on yli 20 rakennusta. Museoalueen reunassa 
on moderni kahvio, mutta perinnepuolinen tarjotaan päärakennuksessa. Riuttalan Talonpoikaismuseosta 
kerrotaan lisää Ryynäset-lehdessä. Katso myös www.riuttala.fi ja Facebook.

Osallistumismaksut ja majoitukset
Osallistumismaksua ei peritä lauantain ohjelmasta eikä kahvista, mutta jokainen maksaa lounaansa, 
illallisensa ja majoituksensa sekä Riisan sisäänpääsymaksun 8 €/hlö (museokortti käy, alle 18 v 
ilmaiseksi).

Sunnuntain ohjelmaan osallistumisesta peritään 25 €/hlö (lapset 7-16 v 15 €, alle kouluikäiset 
ilmaiseksi). Osallistumismaksu kattaa bussikuljetuksen Riuttalaan, tulokahvin ja perinnepuolisen sekä 
opastuksen ja Riuttalan tilamaksun.

Majoittuminen Hotelli Cumulus City Asemassa (rautatieasemaa vastapäätä) 108 €/1 h huone, 123 €/2 h 
huone. Varaukset 30.4. mennessä numerosta  020055055, valikosta valitaan 1 tai 
m  y.reservation@restel.fi. Varaustunnus on ”RYYNÄSTEN SUKUSEURA”, maksetaan hotellissa.

Lisäksi Kuopiossa on muita hotelleja itse varaten: Sokos hotelli Puijonsarvi puh 0107629500, Scandic 
puh 017 195111 ja toisenlainen majoitus esimerkiksi Syvänniemellä (oma auto tarvitaan) 
Maaseutuhotelli Eevantalo 49 €/henkilö/2 h huone, 45 €/henkilö/3 h huone puh 017 3841470 tai 
0505204848.

        käännä -->

http://www.riuttala.fi/
mailto:my.reservation@restel.fi
mailto:my.reservation@restel.fi


Suvun yhteistapaaminen la 5.8. klo 15.30-18.00

Iltapäivän sukutietotilaisuus klo 15.30 alkaen on tärkeä meille kaikille. Yhdessä päätämme, miten 
aktiivisesti eri sukuhaarojen tietoja täydennetään ja käytetään lähivuosina.

 Tuokaa mukananne omia ja lähisukulaistenne uusia perustietoja, kuvia skannattaviksi, 
kertomuksia sekä kysymyksiä perehtyneille. Tuokaa myös uusia lähisukulaisianne mukaan!

 Osallistumme yhteisohjelmaan ja -infoon sekä jakaannumme sukuhaararyhmiin, joissa 
saamme ja annamme tietoja toisillemme ja tutustumme paremmin ”serkkuihin”

 Pyrimme yhdessä löytämään vapaaehtoisia ”ryhmänvetäjiä”, jotka voivat toimia koordinoijina 
sukuhaarojen ja sukuseuran hallituksen välillä, kun sovitaan julkaisuista ja ohjelmista

 Vaihdamme ajatuksia siitä mitä uusia palveluja tai julkaisuja kaipaamme sukuseurassa ja mitä 
yhdessä haluamme tehdä. Seuran hallitus ei yksin eikä ilman laajaa kannatusta pyri tekemään 
esim. uusia sukukirjoja lähivuosina, mutta kirja-aineistojen ylläpitäjät jatkavat lisä- ja 
muutostietojen keräilyä tulevia vuosia varten – avullanne.

 Kertokaa jo huhtikuussa alustavasti aikomuksestanne tulla mukaan, sekä meille että 
lähisukulaisille!

MUUTOKSET MAHDOLLISIA.

RIISA - Suomen ortodoksinen kirkkomuseo
  

TULE MUKAAN!


