thunatta.n matkan
l viereen
rudestaan
runoilija
)udettiin
il1e kirkysynyksi, mltta
)1i yksimatkalaisessa. se
ctiseutuusealla
r]-1n Ja1
Easi kohrlta kuin
ainen takea. Toiei11e koja
lston

Jorma

Rdsdnen

NAsAsTEN

SUKUYHDISTYS

ry:n

kesEjuhlaa

vietettiln
tdnii vuonna Tuusniemelld 1auantaina ja sunnuntaina 27. ja 28.7.1991.
Tllaisuuksia
on pidetty
1983 Kaavi11a,
1984 Tuusniemelld,
1985 Kuopi.ossa, 1986
Vehrnersalmella,
1987 Kerimdell2i,
1989
ja
Kaavilla
nyt
l99l
Tuusnienrelld.
0n o11ut tarkoituksena
pitdd tapaamiset
jotka
savolaispitiijissd,
samalla
ovat
varsinaisia
Rdsdspitdjid.
Jopa niin paljon
Rdsdspitiijiii,
etta
ensimmdiselld
kerralla
Kaavilla
kirkkoherra
arveli,
ette noin neljiinnes hdnen seurakuntalaisistaan kuuluu Rdsdsten joukkoon. Tapana
on mycis o11ut, ette tapahtuma sijoitetaan
ajallisesti
heindkuun
viimeiseen
viikonvaihteeseen.
Silloin
on heindt jo
ladossa,
nnrtta elonkorjuu
ei o1e vielii
alkanut.
0n myds aina pidetty
tapahtuma
Iteihiin
kaksipdiv6isend:
kukaan viitsi
yhden pdivdn taki-a ajelernaan Saldhted
vonmaahan.tt
Itse
ohjelman
suoritus
sujuu
aina
suunnilleen
samaan tapaan: RSsiiset soitRiisiiset
tavat,
lau1avat,
he puhuvat,
ja hoitavat
jopa jumalanesitehn6'ivdt
palveluksenkin.
Hyvin suuri
osa ajasta
menee tuttavien
tapaamiseen, kuulumisten
ja tutkimuksj-sta
kertomiseen
kyselemiseen.
T611d kerralla
sukutilaisuus
o1i sijoitettu
useille
Tuusniemen ky1il1e.
Lauantain tapaami-nen oli
hotelli/ravintola Hupelissa muutaman kilonetrin
etiiisyyde115 kirkonkyldstd.
Siellii
tutustelja
tiin,
seurusteltiin
tehtiin
retki
Valamoon. Illanvietossa
soiteltiin,
1ausuttiin
runoja,
kerrottiin
vaihtoehtoisesta
sairaanhoidosta
sekii hoidettiin
tavanmukaiset
arpajaiset.
Niissd tavallisesti
melkein joka toinen arpa voittaa. Il1a11a sitten pidettiin
porsasjuh-

ja karkeloi1at muurinpohjalettuineen
neen. Tilaisuus
oli ulkotilaisuus
tanssia lukuunottamattaToinen pdivd - sunnuntai - aloitetjumalanpalveluksella
tiin
Tuusniemen
kirkossa.
Sankarihaudoilla
kdytiin
kukE1dkkee115
kaistervehdyksellS.
oleva
liiiininrovasti
kertoi
saaneensa ede11isi1ld Rdsdsjuhlilla
itsekin "herdtyksen"
ja harrastavansa
nykySdn ahkerasti
ornan
didinpuoleisen
sukunsa tutkimista.
Seurakunta ja kunta eslttivdt
tilaisuudessa
paikkakunnan naisomat tervehdyksensS,
jdrjestiit
maukkaan lounaan ja
tarjosivat
juhla
paettyi
yleiseen
seurusteluun.
Liiheisellii
o1i mahdol"Lohikannaksellatt
lisuus
hankkia
savustettua
kirjolohta
kotiviemiseksi.
I11a11a o1i vielii
nahjdddd seuraanaan kesdteatteridollisuus
esitystd
Tuusniemen lomakodin pihapiirissd.

RA'sdsten sukuyhdistyksen
kesa'juhTan runsas ja nonipuoTinen
ohjeTna keTpaa esimerkiksi
sukujuhTien jdrjestdjille.
---)
(Toinitus)

RASASTEN

SUKUJUHLA

TUUSNIEMELLA

27.7.-28.7.1991

OHJELIT{A

Lauantai

Sunnuntai 28.7.199I

27.7.1991

Ke11o
12.00

KOKOONTUMINEN

13.00 - 15.00 RUoKATLU
15.00 - 18.00 TEATTERI+ VAPAATASEURUSTELUA

Ke11o
10.00
1 1. 3 0

RETKI VALAMOON
19.00 - 21.00

21.00

ILLANVIETTO
- Hanurinsoittoa; Toivo Riisdnen
- Tervetuloa;
Pauli Riisdnen
- Sellon soittoa; Max Lilja
- Lausuntaa;
Hilrna Rdsdnen
- Esitelmd;
Valto Rdsdnen
- laulu + kitara; Rlsto Rdsdnen
- Puh.johtajan
Veikko Rdsiinen
terveiset;
- Hanurinsoittoa; Toivo Riisiinen
- Vapaa sana
- Arpajaiset
- Sunnuntain 28.7.1991 ohjeLna
(Tiedottaminen)
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KUKKIENLASKUSANKARIHAUDOILLE
(Reses-kuoro)
SIIRTYMINENSEURAKUNTASALIIN
- RUOKAILU

13.00 _ 15.00

SUKUJUHLA
- Yhteislaulu
- Seurakunnan tervehdys;
Pertti
Kirkkoherra
lamppu
- Kunnan tervehdys:
Kunnanjohtaja Markku Forss
- Rdsds-kuoro
- Juhlaesitelmd;
Lddninrovasti
- lausuntaa;

PORSASJUHLAT
- Tarjolla grillattua porsasta,
muurinpohjalettuja, olutta
virvokkeita ym.
ILLANVIETTOHUPELISSA
- Rami Trio
- Liput 20,/henkiltj

KIRKOSSA
JUMALANPALVELUS
Saarna; Pastori Niilo Rdsdnen

Aimo Junkkari

Sisko Riisdnen

- Puh.johtajan

puheenvuoro

SIIRTYMINEN IOHIKANNAKSELLE, jossa
saatavana kahvia, lohta tuoreena,
ja savustettuna
suolattuna
20.00

KESATEATTERITuusniemen Lomakodilla
rrKettuvaari'l
Viittajervellii
; neiytelmii
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