SUKUTAPAAMINEN VIITASAARELLA 20-21.07.2019
Viita tarkoittaa nuorta lehtipuumetsikköä. Keitele-järvessä on useita isoja saaria. Liekö tässä selitys
sukutapaamispaikkakuntamme nimelle. Kaupunki kun sijaitsee tämän Suomen yhdeksänneksi
suurimman järven rannalla ja lehtimetsikköäkin sen ympäriltä löytyy. Viitasaarella kirkot ovat aina
sijainneet saarissa.
Viitasaarella on noin 6500 asukasta. Kaupunki sijaitsee Keski-Suomessa Jyväskylästä 100 km
nelostietä suoraan pohjoiseen. Kun kartasta etsii kaupungin sijainnin huomaa, että kaupunki
sijaitsee melko keskellä Suomea. Siksi tuntuukin vähän hassulta, että Viitasaari on brändännyt
itsensä pikkasen paremmaksi periferiaksi. Tosin kaupunkiesitteestä selviää, että tällä haluttaneen
korostaa sitä, että Viitasaarella kaikki toimii vähän paremmin kuin muualla.
Moni sukuseuramme jäsen on varmaan käynyt Viitasaarella, tai ainakin ajanut sen läpi
matkatessaan pitkittäin nelostietä tai poikittain Sinistä Tietä. Ehkä joku on pysähtynytkin kauniin
Keitele -järven rannalla ABC-asemalla tankkaamassa autoaan tai auton matkustajia. Kaupunki voi
olla myös tuttu Musiikin aika -festivaalistaan tai elokuvaviikostaan. Viitasaarella on valmistettu
myös monen kodin ikkunat ja ovet. Viitasaari on ollut aiemmin alueen mahtipitäjiä, sillä
ympäristökunnat Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi ja Kannonkoski ovat aikoinaan kuuluneet
Viitasaareen. Myös Konginkangas, joka nykyisin on osa Äänekosken kaupunkia, on ollut aiemmin
osa Viitasaarta.
Joka tapauksessa nyt tulevan heinäkuun 20-21 päivänä sukuseuran jäsenillä ja sukuun kuuluvilla on
hyvä syy tulla Viitasaarelle hieman paremmin tutustumaan tähän pikkasen parempaan
paikkakuntaan. Ja ennen kaikkea osallistumaan Viitasaaren Aikon Kartanossa pidettävään
Ruuskanen-Ruuska sukuseuran sukutapaamiseen.
Sukuseuramme historian ensimmäinen jonkinlaisena kotiseutumatkana järjestettävä
sukutapaaminen päätettiin järjestää Viitasaarella lähinnä siksi, että paikkakunta on yksi sukumme
merkittävistä vanhoista kantaseuduista. Viitasaaren ja sen lähialueen historiasta löytyy niin
Ruuskasia kuin Ruuskia. Tällä hetkelläkin Ruuska on yksi Viitasaaren yleisimmistä nimistä.
Sukutapaamiseen liittyvän kiertoajelun aikana tutustumme Ruuskien asuttamiin kyläkeskuksiin ja
kaupungin keskustaan. Käymme Keitelepohjassa Ruuskan Hereford-karjatilalla, joka sijaitsee
sukumme vanhoilla asuinsijoilla. Kierros jatkuu Keihärinkosken Koskituvalle, missä kahvittelemme.
Tämän jälkeen ajamme Huopanan kylälle, missä tiedetään Ruuska -nimisiä asuneen jo 1600luvulla. Sieltä siirrymme Huopanankoskella, missä jalkaudumme hetkeksi aikaa ihailemaan
kaunista koskimaisemaa ja tutustumaan Juhani Ahon, yhden kansalliskirjailijamme jalanjälkiin.
Huopanankoskelta bussi ajaa Viitasaaren keskustaan. Kaupunkikierroksen aikana kuulemme
tarinoita Viitasaaresta ja ympäristökunnista ja siellä vaikuttaneista ihmisistä.
Tapahtuman keskuspaikkana on noin kahdeksan kilometrin päässä Viitasaaren keskustasta
sijaitseva Aikon Kartano, jonka tiloista on varattu yöpymispaikat ja ruokailut. Keitele -järven
läheisyys, kartanon pihapiiri ja erityisesti navetan vintti, mikä on varattu iltaohjelmaa varten,
luovat puitteet mukavalle sukutapaamiselle. Tapaamisen onnistumisen kannalta on tärkeintä, että
paikalla on paljon sukuun kuuluvia varmistamassa osallistumisellaan iloisen ja muistorikkaan
tapahtuman. Iltaohjelmaan ovat tervetulleita myös muut sukuseuramme toiminnasta
kiinnostuneet.

Päivien ohjelma on seuraava:
Lauantai 20.07.2019
Kello

11.00-11.30 Kokoontuminen Aikon kartanossa ja majoittuminen
12.00

Linja-auto lähtee maakuntakierrokselle

17.00

Paluu Aikon kartanoon

18.00

Illallinen

19.00 ->

Iltaohjelma

Sunnuntai 21.07.2019
Kello

08.00- 10.00 Aamiainen ja kotiin lähtö

Lauantaina 20.07 Viitasaaren linja-autoasemalta Aikon kartanoon, mahdollisesti kyytiä tarvitsevien
tulee ilmoittaa siitä sukutapaamiseen ilmoittautumisen yhteydessä. Heille järjestetään kuljetus
Aikkoon ja tarvittaessa 21.07 paluukuljetus Viitasaaren linja-autoasemalle pikkuautolla.
Päivien hinta:
Hintaan sisältyy majoitus kahden hengen huoneessa, illallinen, aamiaisen, kiertoajelun ja
iltaohjelman. Hinta on:
Aikuiset
90 €/h
Lapset
4-12 v
50 €/h
alle 4 v
ilmainen
Jos et yövy Aikon kartanossa, hinta on:
Aikuiset
50 €/h
Lapset
4-12 v
30 €/h
alle 4 v
ilmainen
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 25.05.2019 Markku Ruuskaselle sähköpostilla
markkuj.ruuskanen(at)kolumbus.fi tai ellei sähköpostia ole puhelimitse 050-5729534
Ilmoittaudu nopeasti, sillä Viitasaaren tutustumiskierrosta varten on varattu vain yksi linja-auto,
mikä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Huom. Päivä toteutuu vain, jos osallistujia ilmoittautuu riittävä määrä!
Aikon kartanosta voi luonnollisesti varata majoitusta pidempääkin oleskelua varten. Varauksen
pidemmästä oleskelusta kukin tarvitsija tekee itse. Olemme sopineet, että Aikon kartano pitää tätä
varten huoneita vapaana 15.6 asti, joten tee tilauksesi ennen sitä.
Yhteystiedot: Aikon kartano Muikkulahdentie 165, 44500 Viitasaari, puhelin 014 572 000

