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Blogi kertoo
nelihenkisen perheen
mökkielämästä puolen
hehtaarin metsässä, järven
rannalla keskellä kauneinta
Suomea. Blogi päivittyy
satunnaisesti mökkikuulumisilla, luontokuvilla ja
kirpparilöydöillä.

kuitenkin hyvin rentouttavaa ja palauttavaa hektisen
arjen vastapainoksi, ja mökillä kiire saa unohtua. Päivän
lyhyt valoisa aika käytetään yhdessä ulkoiluun, ja järven
jäällä lumihangessa lapsetkin keksivät monenlaista
hauskaa tekemistä. Talvinen luonto on tyynellä säällä
aivan rikkumattoman hiljainen, ja harvinaiset auringonsäteet saavat koskemattoman lumen järven jään päällä
kimaltamaan kauniisti. Laiturin viereen kairataan avanto, josta saadaan kannettua vedet joulusaunaan, jonka
lämmittäminen täytyy aloittaa hyvissä ajoin. Reippaimmat voivat käydä avannossa kastautumassa saunomisen
yhteydessä. Illan tullen päivä hämärtyy nopeasti, joten
ulkotulet ja kynttilät ovat tärkeässä osassa käytännön
askareiden helpottamiseksi ja tunnelman luomiseksi.
ympäröivästä
luonnosta materiaalit sisustukseen

Mökkimme sijaitsee järven rannalla metsäisellä puolen
hehtaarin suuruisella tontilla. Ympäröivä luonto on lähes ehtymätön aarreaitta jokaisen kauden sisustuksen ja

olen johanna,

Hyllyssä säilytettävät astiat on
kaikki kerätty ajan kanssa eri
kirpputoreilta, tai saatu käyttöön
perheessä kulkeneita aarteita.

mökkeilyä ja

kirppiksiä rakastava perheenäiti.
Blogini perustin reilu kaksi vuotta
sitten taltioidakseni mökkimme
rakennusvaiheita ja muita projekteja,
joita siellä teemme vähän kerrallaan
mökkiarkea helpottamaan. Kesäpaikkamme toimii aurinkosähköllä,
ulkohuussilla ja järvivedellä, ja on
juuri sellaisena täydellistä vastapainoa koneistettuun arkielämään.

Joulu puolen
hehtaarin metsässä

tyyliin sopivat astiat

Mitä jos joulun voisi viettää metsän ja lumen
keskellä, täydellisessä hiljaisuudessa vain oma
perhe ja luonto seuranaan? Kesäisin olemme
usein leikkineet ajatuksella, minkälainen joulu
voisi olla meille niin rakkaassa mökissä järven
rannalla. Jos mielikuvitukselle antaa siivet,
voisi joulun puolen hehtaarin metsässä
viettää vaikka näin.

Rakkauteni kirpputoreihin ja rouheaan vanhaan Arabiaan näkyy kattauksessa, joka koostuu pääosin Ruskaastiastosta. Arabian nostalginen sarja sopii mielestäni
metsän keskelle, järven rannalle paremmin kuin mikään
muu astiasto. Mökille keräämäni astiat ja aterimet ovat
jo valmiiksi kestäneet aikaa ja käyttöä, ja tulevat sitä
kestämään vielä tuleville sukupolvillekin. Astiasto ei ole
vielä valmis, mutta sen kerääminen ja etsiminen kirpputoreilta onkin osa koko prosessin viehätystä, ja se saakin
viedä oman aikansa.

marras-joulukuu 2018

teksti ja kuvat  johanna

J

oulunvietto keskellä metsää saa mielen keskittymään vain olennaisiin asioihin; yhdessäoloon,
hyvään ruokaan, ulkoiluun ja saunomiseen. Koska
mökillämme ei ole juurikaan nykyajan mukavuuksia,
kuluu arkisiin askareihin enemmän aikaa. Tämä on
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somistuksen valmisteluun. Käppyräiset oksat, puolukanja mustikanvarvut, pahkat, kävyt, kuusenoksat, järvessä
lionneet puunrungot ja monet muut aarteet vain odottavat löytäjäänsä. Haluankin pitää mökin sisustuksen
mahdollisimman luonnonmukaisena, yksinkertaisena ja
rouheana. Metsän keskellä sijaitsevan mökin ympärillä
kasvaa kymmeniä vuosia vanhoja korkeita mäntyjä ja
kuusia, joten sisälle mökkiin emme erillistä joulukuusta
kaipaa. Joulun tunnelma ja perinteinen kuusen tuoksu
tulee kattauksen havuista ja isoon lasipulloon istutetusta kuusentaimesta. Lumen keskelle jääneet puolukanvarvut tuovat ripauksen punaista muuten vihreän ja
ruskeansävyiseen koristeluun.

Jouluaterian jälkeen tunnelmoidaan hämärässä takkatulen ääressä, ja ihaillaan ikkunasta avautuvaa ulkotulien
valaisemaa luonnon taideteosta. Hyvää ja tunnelmallista joulua! 

Kotiblogit / 41

