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pääkirjoitus
”Puukellossa on enemmän asiaa Kesälahesta ku Iltalehessä koronasta” totesi Kuittisen Salla kun kerroin että kaikki tämän lehden
jutut liittyvät jollain lailla Pohjois-Karjalan eteläisimpään kolkkaan.
Olen erittäin kotiseuturakas ja todella otettu siitä, että olen toinen Sakari Timosen stipendin saajista tänä vuonna. Kiitoksia siis
toverineuvostolle! Jos jotain minusta löytyy, niin maakuntahenkisyyttä. Rakastan avoimesti kotikuntaani ja maakuntaamme. Pidän murteestani kiinni kynsin ja hampain. Vaalin paikkakunnan
tapoja viimeiseen asti, ja aina korjaan, jos minua erehdytään luulemaan savolaiseksi. (Oikeasti olen puoliksi Kerimäeltä, mutta ei
puhuta siitä nyt.)
Tänä vuonna varmaan jokainen meistä on viettänyt enemmän
aikaa yksin ja tämä on saanut minut miettimään arvoja. Missä on
se ns. loppuelämän sijoituskohde ja mitä todellisuudessa haluan
tehdä? Onko minulle tärkeämpää asua kaupungissa palveluiden
ja suuremman ihmisjoukon äärellä, vai asua kotona? Tällä hetkellä, kun taas kaupunki on täysin kiinni, pienen pitäjän mahdollisuuksia on tullut mietittyä useamman kerran.
Toivokaamme siis että koronatilanne helpottuu, ja kaupungissa
voi tehdä muutakin kuin vain muistella kotiseutua. Vaikka sekin
on jo melko ihanaa, silti kaipaa varmaan jokainen osakunnalle. Ja
juhlimaan!

Kuluva vuosi lähenee tällä hetkellä loppuaan, ja usein näin joulukuulla mietimmekin mitä kaikkea tänä vuonna onkaan
ehtinyt tapahtua. On sanomattakin selvää,
että eräs asia nimeltä Iso K pyörii luultavasti meidän kaikkien mielessä kuvattaessa vuotta 2020, mikä on täysin ymmärrettävää.
Haluaisin kuitenkin, että meistä jokainen pystyisi nimeämään tästä vuodesta
edes jotain positiivista ja kivaa, mikä ei lii-

ty pandemiaan. Saavutitko jotain, mistä
olet aina haaveillut? Valmistuitko kenties
kandiksi tai jopa maisteriksi? Pääsitkö
yliopistoon? Tai oletko saanut uusia ystäviä? Ehkä aloitit jonkun uuden harrastuksen tai pystyit nauttimaan juuri sinulle
tärkeistä asioista. On myös täysin sallittua, jos tämän sekavan vuoden positiivisimmiksi hetkiksi muodostuu pienetkin
asiat. Kenties olet iloinen siitä, että olet
saanut nukuttua hyvin tai siitä, että olet
pystynyt maksamaan kämpän vuokran.
Sekin riittää.
Pian saamme toivottavasti nauttia kukin omilla tavoillamme joulun rauhasta ja
ennen kaikkea rauhoittumisesta läheisten kanssa yhdessä. Vietit joulua sitten
pääkaupungin sykkeessä tai maakunnassa, toivottavasti pystyt unohtamaan
edes hetkeksi kuluneen vuoden outoudet ja keskittymään niihin positiivisiin ja
kivoihin asioihin, oli ne sitten kuinka pieniä tahansa.
Toivotankin kaikille osakuntalaisille ja
osakuntalaismielisille oikein ihanaa ja
rauhallista joulun odotusta. Keskitytään
nauttimaan elämän hyvistä hetkistä. Pysytään terveinä, ja ladataan henkisiä akkujamme ensi vuotta varten.

Kirsi Kauppinen,
kuraattori

P.S. Mikäli et ensi lehdessä halua lukea pelkästään Kesälahdesta, suosittelen lämpimästi kirjoittamaan juttuja!
P.P.S. Hyvää joulua (jne.) kaikille! <3

Sonja Behm,
päätoimittaja

-palsta
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Miten

matonpesupaikka
kääntyy serbiaksi?
kirjoittanut Elli Luukkainen

Vaihto-opintoni Serbiassa ovat hyvässä vauhdissa. Käyn yliopiston kurssien lisäksi myös serbian kielen keskuksen järjestämällä kielikurssilla. Tiiviissä ja neljä
kertaa viikossa etäluentojen merkeissä
tapaavassa ryhmässämme hiomme
kielioppia ja kasvatamme sanavarastoa
juttelemalla ja kirjoittamalla kaikesta
mahdollisesta.
Saimme pari viikkoa sitten tehtäväksi
kirjoittaa jostain hauskasta tai kiusallisesta tositapahtumasta. Minulle on toki
tapahtunut kaikenlaista, mutta muistini suojelee pahimmilta mokilta niin,
että ne usein pyyhkiytyvät mielestä nopeasti. Aloin muistella Kesälahdella viettämääni viime kesää, josta kyllä jäi kerrottavaksi monta tarinaa. Päätin tarjoilla
belgradilaiselle kielenopettajalleni hetken kesäpäivästä, jona menimme äitini
kanssa pesemään mattoja Aittolahden
matonpesupaikalle. Suomeksi helposti
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todella hauskasti ja värikkäästi kerrottavissa oleva tarina kesälahtelaisesta
matonpesukokemuksesta piti kääntää
vieraalle kielelle, isossa kaupungissa
ikänsä eläneelle lukijalle, joka ei mitä
luultavimmin tunne tällaista miljöötä, ei
Kesälahtea tai sen matonpesupaikkaa.
Tapasimme matonpesupaikalla nimittäin kaksi muuta kesälahtelaista,
äidin ja tämän aikuisen pojan. Tekstissä oli tuotava ilmi myös se, kuinka tietenkin tunsimme nämä ihmiset entuudestaan. Tarinani huipennus oli, että
matonpesun yhteydessä tapahtuneen
jutustelun ja leikinlaskun aikana äitini oli tarjoutunut tälle toiselle nuorelle
matonpesijälle anopiksi. Serbian taitoni joutuivat uudenlaiselle koetukselle,
kun sain kuvata sen ainutlaatuisen tunteen, jonka tällainen hetki saa tyttäressä aikaan. Pientä kiusallisuutta, kevyttä häpeää kaikkien tilanteessa olevien
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puolesta, mutta samalla mitalla myös huvitusta.
Lähetin tehtävän opettajalleni ja ilmoitin samassa viestissä, etten voi osallistua
seuraavalle tunnille päällekkäin olevan
valtuuston kokouksen takia. Opettajani
vastasi vapaasti suomennettuna suunnilleen näin: “Rakas Elli, jos et vielä mennyt
naimisiin matonpesupalvelussa ja koska
valtuuston kokous ei liene paras tilaisuus
tutustumiseen ja match-makingiin, niin
Belgrad lienee parhaita mahdollisuuksiasi
siihen. Vitsailen, tietenkin. Palataan!”
Opettajalta saamani (täkäläistä huumoria huokuva) vastaus sekä eräs aiheesta
käyty Twitter-keskustelu paljastivat, ettei
matonpesupaikka konseptina ole serbialaisille tuttu. Käänsin tämän mainion suomenkielisen yhdyssanan tekstissäni “paikaksi matonpesulle”, kun taas opettajani
puhui vastauksessaan “matonpesupalvelusta”. Eräs tuttavani taas kysyi tarkoitanko pesulaa. Ymmärsin, että pelkän matonpesupaikan ja siihen liittyvän tunnelman
kuvaaminen ihmiselle, joka ei ole niitä
koskaan kokenut, vaatisi kokonaan oman
esseen.
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Sananlaskuja Kesälahdelta
“hiihtäjä hikensä saapi,
		löylynlyöjä lämpimänsä”
“ei se ole hoppu, jos leipä loppuu,
vaan se on hoppu, jos tupakka loppuu”
“humalass on huuvis olla,
		

ei oo köyhä eikä kippii”

		

-Suomen kansarunousarkisto,
Suomen kirjallisuuden seura
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Ystäväkirja-haastattelu
kirjoittanut Salla Kuittinen, vastaajana on
toimittajan mummo, Mummo Pennanen

Miten olet päätynyt Kesälahdelle?
Miehän oon syntyny Kesälahella Purujärven Poikkisillassa. En oo koskaan asunu missään muaalla, paitsi puoltoista
vuotta olin Punkasalmella. Sillonkin kävin ussein Kesälahella. Paljuu en missään muualla
oo kyllä ollu.

Hauskin tarina Kesälahdesta/Kesälahtelaisista?
Oonhan mie touhunna, mutta yllättäin en ossaa sannoo. Ennenhän
oli hauskoo, kun oli marttaseurat ja
pilleet, mutta ei ihmeempää. Erikoisesti mieleen on tietysti muikkumarkkinat!

Mikä on elämän filosofiasi?
Mikäs se on se elämänfilosofia? Niitähän tietysti ois valloisa elämän katsomus ja ilonen miel parantaa.

Millaista olisi asua jossain
muualla?
En kyllä ossais sannoo. (heh heh)
Ei tiiä minkälaista ois assuu muualla, mutta tiällä on kun herran kukkarossa.

Mikä on parasta kesälahdella?

Mikä on pitkän iän
salaisuus?
Ei ruppee suotta suremaan,
kaikkii kerkiää kyllä nähhä, kun
ne tulloo. Etteen päin männään,
kun mummo lumessa!

En mie muuta nyt tiiä, kun ainakkii kauniit ja puhtaat vesistöt. Mutta
onko tiällä nyt mitä muuta? Kaikkii
tietysti on.

Onkos Kesälahdella lunta?
Ei oo, mutta liukasta on!
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Paikallisten
hörinöitä
“joukkomurha, sanottiin Kesälahen
		ensimmäistä linja-autoa”
“se on makuasia, sano Kitteen mies ku
		lehmee pussas”
“ilimosta kiinni ku suitsalaisten
naisiin lähtö”
(Suitsa on saari Karjalan Pyhäjärvessä)

“joka alussa hossuu, se lopussa vässyy”
-Pro Kesälahti, sanonnat on koottu tienvarsikylteistä
		
jotka pystytetään 6-tien lenkin varrelle Kesälahti
			City Mahattoman aikaan.
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Nostalgia elää
kuvissa
kirjoittanut Sonja Behm

Aloitin valokuvausharrastuksen yläasteikäisenä, mutta viime vuosina harrastus on
hieman hiipunut. Tänä kesänä löysin onneksi uuden intohimon liittyen valokuvaukseen, ja vieläpä sain rahaa asiasta.
Olen aina tykännyt vanhoista valokuvista. En tiedä, kertooko jokainen otos tässä
maailmassa tuhat sanaa, mutta ajankuva,
historia ja henkilöt niissä säilyvät ainakin.
Huomaan itse antavani arvon kuville,
joissa piilee tai voi tulevaisuudessa olla nostalgiaa. Nämä herättävät tunteita asioista
joita kaipaat tai muistelet lämmöllä. Miten
vanhat kuvat ihmisistä, joita et ole koskaan
tavannut, tai paikoista, joita ei ole koko ikänäsi ollut, voivat herättää tämmöisiä tunteita?
Tällöin kyse on varmaan taiteesta.
Arvo Ahokas, paikallisten kesken Attero,
oli kylän oma valokuvaaja. Jos jossain oli
juhlat tai muu tapahtuma, Attero oli siellä. Usein myös, vaikkei tapahtunutkaan
mitään sen kummempaa, mutta silti kuvaajan silmään oli sattunut jotain, joka olisi
taltioimisen arvoista.
Ahokkaan kuollessa hänen vuosien valokuviensa negatiivit (arviolta 90 000 - 100
000 kappaletta) lahjoitettiin Kesälahti-Seuralle. Seura muun muassa ylläpitää Kesälahden kotiseutumuseota, johon kuuluu
Suomen suurin savutupa, missä on 1968
vietetty Karjalaisen Osakunnan kesäjuhlia
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kesäretken yhteydessä. Kylän paikallishistoriasta on merkillisen paljon taltioituja kuvia, jotka ovat kulttuuriperinnöltään mittaamattoman arvokkaita.
Viime kesänä avattiin attero.fi -sivusto,
jonne Arvo Ahokkaan kuvia lisättiin, nimettiin ja tunnistettiin. Vain murto-osa negatiiveista on saatu skannattua projektin ollessa erittäin suuri. Sivu toimii eräänlaisena
digimuseona. Hakemalla tiennimellä, osataan näyttää miltä on näyttänyt näkymä
vuosina 1955-1969 Arvo Ahokkaan kameran
läpi.
Myös erityisesti paikallisia viehättänyt
ominaisuus sivulta löytyy: nimittäin sukunimihaku. Niissä kuvissa, joista henkilöt on
tunnistettu, löytyy nimet. Näin moni voi
löytäa sukunsa tuhoutuneita tai muuten
vain hävinneitä valokuvia uudestaan suvun arkistoon.
Nykypäivänä valokuvaaminen ja ajanjakson taltioiminen kestävästi on huomattavasti helpompaa muillekkin kuin valokuvaajille. Vanhojen kuvien läpikäynti ja
niiden merkityksellisyyden tajuaminen,
ovat vaikuttaneet suuresti omaan arkikuvaamiseeni.
Tämän päivän materiasta löytyy kuvia
varmasti tulevaisuudessakin, mutta mitkä ovat niitä asioita, joista tulemme kokemaan nostalgiaa?
Hetket ja niissä olevat ihmiset.
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”Arvo Ahokkaan valokuvat kattavat merkittävän ajanjakson suomalaisen maaseudun historiaa, aina 1950-luvun alun agraariyhteiskunnasta 2000-luvun EU-Suomeen. Tähän ajanjaksoon mahtuu suuria yhteiskunnallisia muutoksia, joita Ahokkaankin kuvat heijastavat. Sotien jälkeen miljoona suomalaista muutti maalta
kaupunkeihin tai Ruotsiin. Suurten ikäluokkien kansoittama kylämaisema on nyt
muuttunut aivan toisenlaiseksi. Yhdeksän miehen ja kahden hevosen tietyöurakan
tekee yksi mies ja valokuvissakin jo tuloaan tekevää puskutraktori. Ei ole enää kioskia, jonka terassilla istuskella rupattelemassa tuttujen kanssa. Aikaa, nuorisoa
- ja luntakin - tuntuu olevan nykyään huomattavasti vähemmän! Arvo Ahokkaan
valokuvat auttavat hahmottamaan näitä pieniä, mutta isoja muutoksia ja paremmin ymmärtämään lähihistoriaamme.”

- Attero.fi
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"Usein muistellaan näitä perheviestihiihtoja. Mekin pääsimme veljeni
Mikon kanssa ainakin kerran palkinnoille. Perheiden eliittiin kuuluivat Totkuniemen Molariukset ja
Kirkonkylän Tiaiset. Juho Molarius
ja Toivo Tiainen saivat ikävuosien
mukaan reilut hyvitykset. Oli myös
nuoruushyvityksiä."
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- Esko Timonen, attero.fi
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kirjoittanut Salla Kuittinen

Sallan suositukset
on Pienen Puukellon
juttusarja, jossa
Salla suosittelee
parhaita matkailukohteita
		Pohjois-Karjalasta.
Ukonniemen viinitarha
Vuoden viimeisessä numerossa esitellään Sallan ehdoton suosikki vuodelta
2020, Ukonniemen Viinitarha.
Ukonniemen Viinitarha sijaitsee Kesälahdella Pyhäjärven rannalla. Kesälahden
keskustasta ajaa tilalle noin 15 minuuttia.
Testiryhmämme saapuessa tilalle tarhan
omistajat ovat jo odottamassa meitä.
Aloitimme kierroksen tutustumalla tarhan viiniköynnöksiin. Tarha on perustettu
vuonna 2014, jolloin tilalle istutettiin 150
viiniköynnöstä. Viiniköynnösten määrä
on kasvanut lähes 500 viimeisen viiden
vuoden aikana. Kierroksen kuluessa pääsimme tutustumaan eri viinilajikkeisiin
sekä kuulemaan, mitkä köynnökset menestyvät parhaiten Kesälahdella. Tarhan
isäntäväki kertoo viininkasvatuksesta niin
innostavasti, että alan pohtia viiniköynnösten istuttamista omalle pihalle.
Tutustuttuamme
viiniköynnöksiin
siirryimme kauniille terassille maistele-
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maan tarhan rypäleistä valmistettua viiniä. Saimme testata edellisen kesän sadosta valmistettua valko- ja punaviiniä.
Maistelun lomassa perehdyimme viinin
valmistukseen. Tarhan isäntäväki valmistaa viininsä itse ja on hakenut oppia Keski-Euroopasta. Erityisesti valkoviini saa
testiryhmästämme kiitosta. Tarhan viinejä ei valitettavasti voi ostaa mukaan kierroksen päätteeksi alkoholilainsäädännön
vuoksi.
Ukonniemen Viinitarha sopii loistavaksi kohteeksi, kun haluaa kokea Keski-Eurooppalaista tunnelmaa korona-aikana.
Varsinkin, kun vierailu päiväksi valitsee
aurinkoisen hellepäivän voi melkein aistia
Ranskan maaseudun. On hämmentävää
löytää näin ainutlaatuinen kohde keskeltä Kesälahden metsää (varsinkaan, kun
testiryhmän paikallisista jäsenistä osa ei
ollut koskaan kuullutkaan tarhasta).

Ukonniemen
viinitarha
saa 6/5
Sallan suosituspistettä
21

Pieni Puukello
ISSN 0359-1271
Julkaisija
Helsingin yliopiston
Karjalainen Osakunta
Päätoimittaja & toimitussihteeri
Sonja Behm
sonja.m.behm@gmail.com
Painopaikka
Picaset Oy, Helsinki
Painos
200
Toimituskunta
Salla Kuittinen, Alina
Riionheimo, Aida Piirainen, Ida
Vokkolainen
Ilmestyminen
neljä kertaa vuodessa

Kirjoittajaksi
Puukelloon?
Puukelloon voivat kirjottaa kaikki osakunnan
jäsenet ja seniorit. Aihe ja tyyli on vapaa!
Toimita kirjoituksesi
päätoimittajalle sähköpostilla.

Pieni Puukello saa HYY:n
järjestölehtitukea
Kiitokset
Elli Luukkainen, Kaisla Luukkainen,
Susanna Haverinen, Pennasten mummo
Kuvat
Kansi Sonja Behm
12-15 Arvo Ahokas, Kesälahti-Seura
22 helsinkikuvia.fi
takakansi Susanna Haverinen

22

1/2021 vastaanottaa
juttuja 31.1. asti

