Ruokolahti-huset
Koordinater: N 61° 17,219' ; E 28° 49,515'
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Kareliska bondgårdar var relativt få på 1950-talet, så det ansågs viktigt att
upprätta ett friluftsmuseum, där en 1800-tals lantgård med omgivande grunder
kunde bevaras.
Mot slutet av 1950-talet beslutade Ruokolahti-Föreningen att köpa Rehula huset
från Junnikkala-byn, 30 km västerut härifrån. Rehula var dock för liten för ytterligare byggnader, så det var bestämt att flytta byggnaderna bredvid Ruokolahti
kyrkogård. På grund av brist på pengar väntade museprojektet i tjugo år.
År 1979 började Ruokolahti-Föreningen att riva ner Rehula-huset för flyttningen.
Snart såg man att huset var i dålig skick och kunde inte flyttas. Tanken om att få
ett museumsområde övergavs inte, men Ruokolahti Society bestämde sig för att
bygga en exakt kopia av huset med traditionella metoder. Öppningen av Ruokolahtihuset hölls den 21 juni, år 1983.
Projektet finansierades med bidrag, lotterier och frivilligt arbete. På gården av
Ruokolahti-huset finns det också andra traditionella hus, som verkstaden och rökbastun.
På sommaren fungerar Ruokolahti-huset som en Sommar-Café och det har också
blivit populärt som en plats för olika fest, möten och utställningar. Sommar-Café
Kaiku är öppet från 5 Juni till 26 August 2018 enligt följande: tis-fre 11-18,
lör-sön 12-17. Måndagar, på Midsommar och vid privata tillfällen är caféet
stängd.

Ruokolahti-Haus
Koordinaten: N 61° 17,219' ; E 28° 49,515'
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Der hiesige Heimatverein hat schon im Jahre 1956 beschlossen, ein altes Haus zu
finden, damit man die alte Wohnkultur für die nachfolgenden Generationen bewahrt. Heutzutage gibt es wenige dieser alten Häuser, und darum ist es wichtig
dass man dieses Haus erhalten kann.
Der Verein hat ein Haus gekauft, das aus den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts stammte. Dieses Hauses war jedoch in einem schlechten Zustand. Aus diesem Grund musste man ein neues Haus nach dem alten Modell bauen. Mehrere
Geld- und Sachspenden des Heimatvereines ermöglichten es, das Haus zu unterhalten.

Das Ruokolahti-Haus wurde offiziell im Jahre 1983 eröffnet.
Im Haus kann man auch viele Familienfeiern und Versammlungen abhalten. Mit
diesem traditionsreichen Gebäude wollen wir die Atmosphäre in einem alten Bauernhaus in Ruokolahti im 19. Jahrhundert vermitteln.
Im Sommer steht das Haus für das Publikum offen Di-Fr 11.00-18.00,
Sa-So 12.00-17.00. Montags, Mittsommer und private Anlässe ist das Haus
und das Café geschlossen.

