Ruokolahti-talo
Koordinaatit: P 61° 17,219' ja I 28° 49,515'
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Karjalan kansanomaisten talojen kanta oli verrattain vähäinen jo 1950-luvulla, joten
katsottiin tärkeäksi muodostaa ulkomuseoalue, jossa voitiin säilyttää 1800-luvun
ruokolahtelainen talonpoikaistalo siihen kuuluvine piharakennuksineen.
1950-luvun lopulla Ruokolahti-Seura ry päätti ostaa Junnikkalan kylästä Rehulan tilan.
Rehulan tontti oli kuitenkin liian pieni lisärakennuksia varten, joten rakennukset päätettiin siirtää Ruokolahden kirkonmäelle. Rahanpuutteen vuoksi museotilahanke jäi
odottamaan kahdeksikymmeneksi vuodeksi.
Vuonna 1977 Ruokolahti-Seura vuokrasi seurakunnalta maa-alueen ja ryhtyi purkamaan Rehulan taloa siirtämistä varten. Purkutyön edistyessä todettiin talon hirsien ja
yläpohjan lahonneen niin paljon, ettei taloa voitukaan siirtää. Ajatuksesta saada oma
museoalue ei luovuttu, vaan Ruokolahti-Seura päätti rakennuttaa tarkan kopion puretusta Rehulan talosta, ajanmukaisin menetelmin. Talon pystytys ja pihan kunnostus
tehtiin suurelta osin talkootyönä. Ruokolahti-talon avajaiset pidettiin 21.6.1983.
Hanketta rahoitettiin avustuksin, arpajaisin ja tukkitalkoin. Ruokolahti-talo ja sen ympäristö kertoo vierailijalle siitä uupumattomasta työstä, jota kotiseutumme perinnetietouden säilymisen puolesta on tehty. Ruokolahti-talon pihapiiriin on eri puolilta pitäjää
siirretty myös perinteikkäitä aittoja, riihi, kärrikuuri, paja, vartiotupa ja savusauna.
Kesäisin Ruokolahti-talo on avoinna yleisölle, ja se on tullut suosituksi myös erilaisten
juhlien, kokousten ja näyttelyiden pitopaikkana. Kesäaikaisin talossa toimii Kesäkahvila
Kaiku, jota pitää Kulttuuripalvelu Kaiku. Kahvila on avoinna 5.6.–24.8.2018 ti–pe 11.00
–18.00, 9.6.–26.8.2018 la–su 12.00–17.00. Huom.! Maanantaisin, juhannuksena
ja yksityistilaisuuksien aikana kahvila on suljettu!

Ruokolahti House
Coordinates: N 61° 17,219' ; E 28° 49,515'
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Ruokolahti-talo (Ruokolahti House) is an excellent example of a Carelian heritage house. To preserve the old Carelian traditions of living and housebuilding, our regional society, the Ruokolahti-Seura, purchased a traditional Carelian farmhouse in 1956. It was
one od very few left and located about 30 km WSW from where the House currently
stands.
However, the old house proved to be beyond repair and impossible to transfer. Over
two decades later, in 1979, Ruokolahti-Seura rented this area from Ruokolahti parish
and started to rebuilt the house using the exact measurements and original methods
from the 1840’s, just like the house was initially built but in a new location. Ruokolahti
House was officially opened on June 21st, 1983 – on Midsummer eve, which is the main
summer festivity in Finland.
The paintings and artefacts inside the House are from the same era, and have been
generously donated by local people. Monetary donations as well as lots of voluntary
work have enabled Ruokolahti-Seura to enrich the House and its surroundings even
further. Currently there are several Carelian heritage buildings around the House, including barns, a smoke sauna, a blacksmith’s shop, a kiln and a guard post. Ruokolahti
House showcases local peasant life and the homes in which they lived in 19th century.
Stepping into the House and it’s surroundings is like stepping back in time.
During the summer months the House serves also as a café, called Kaiku Café (kaiku =
echo), as in echoes from the past. The House is also available and very popular for private functions – please book ahead.
In 2018 Kaiku Café is open from June 5th to August 26th; Tue to Fri 11 am – 18
pm, Sat & Sun 12 pm – 17 pm. Closed Mondays and during Midsummer Festivities
and private functions.

