
Aino Lippu: 

Mummin mökissä 

 

Kanta-Hämeen maakuntaan kuulunut Hauhon kunta muodostui jo 1920-luvulla 
Henrik Gabriel Outisen jälkeläisten kesänviettopaikaksi, kun T.M. Kivimäki 
perheineen hankki kalasaunan Roineen rannalta. Ruustinna-mummi (Alina 
Outinen) osti 1940-luvulla tontin Vitsiälästä jäätyään leskeksi. Seuraavalla 
vuosikymmenellä Toivo ja Aune Outinen rakensivat mökin Ruustinna-mummin 
tontin ”pelto-osuuteen”. Nykyään paikalla on kaksi tonttia, joiden mökit ovat 
yhä sukulaistemme kesänviettopaikkoina. Tänä päivänä Hauho on uuden 
kuntaliitoksen seurauksena osa Hämeenlinnaa. 
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Isovanhempani Anna-Leena ja Erkki Mäkelä ostivat tontin Hauhonselän rannalta 
Vitsiälästä vuonna 1966. Ensimmäisenä kesänä he asettuivat aloilleen ja asustelivat 
tontin yläosaan rakennetussa ”yläpytkyssä”, joka nykyään toimii varastona. 
Seuraavana vuonna tontille rakennettiin Anna-Leenan piirtämä isompi hirsimökki ja 
sen yhteyteen sauna. Myöhemmin on talkoovoimin rakennettu leikkimökki, 
makuuaitta ja liiteri.  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

Leenanpäivän vieraita 22.7.2007: Anja Nickul, Anna-Leena Mäkelä, Erkki Mäkelä, Anni ja Erkki Nickul. Kuva: 
Jukka Lippu 

Mäkelöiden lapset Outi ja Olli ovat viettäneet lähes kaikki lapsuuden kesänsä 
Hauholla. Mökillä saattoi tuolloin vierähtää parikin kuukautta. Lapset leikkivät ja 
pelailivat kylän lasten kanssa. Äitini Outi muistaa viettäneensä paljon aikaa Vitsiälän 
maataloissa, joissa sai ihmetellä possuja, vasikoita ja hevosia ja leikkiä 
kissanpentujen kanssa. Kotikaupungin ystäviin pidettiin kesäisin yhteyttä postikortein 
ja kirjein.  

Myös minä, Anna-Leenan ja Erkin lapsenlapsena, olen saanut nauttia Hauhosta jo 
parinkymmenen vuoden ajan. Hauho on pitkään ollut meille suvun 
kokoontumispaikka, jossa on kesäisin tavattu sisaruksia, serkkuja, isovanhempia ja 
muita sukulaisia. Olemme usein suunnanneet Hauholle ensimmäistä kertaa keväällä  
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pääsiäiseksi. Mummu on valmistanut maittavaa lammasta minttuhyytelön kera, ja 
lapsena kohokohta on ollut etsiä pääsiäispupun piilottamat suklaamunat! 

Juhannus on ollut myös perinteinen ajankohta viettää lomaa Hauholla. Olemme 
polttaneet kokkoa ja saunoneet omatekoisista koivuvihdoista nauttien. Onpa myös 
tullut kerättyä seitsemän kukkaa tyynyn alle juhannustaikaan uskoen! Miehet ja pojat 
ovat tehneet korjaustöitä ja halonhakkuuta sekä tuoneet kalareissuilta ruokaa pöytään. 
Mikäs on sen parempaa kuin itse ongittu, itse hiillostettu ja tietysti itse syöty ahven 
tai hauki! Heinäkuussa olemme tavan mukaan viettäneet Leenan päivää 
mansikkakakusta nauttien. Mökkirannassa on aina ollut hyvä hiekkapohja, joten 
vedessä on tullut polskittua todella usein – ja kelluttua mahtavilla kumipatjoilla. Yksi 
mökkielämän ihastuttavimmista piirteistä on ollut juuri luonnonläheisyys ja 
omavaraisuus. Vesi on nostettu omasta kaivosta, kasvikset, yrtit ja perunat poimittu 
omasta kasvimaasta ja marjat omista pensaista. Meille lapsillekin mummu teki oman 
pienen perunamaan, josta innolla nostettiin pottuja kesän päätteeksi. Lisäksi muun 
muassa leipää on ostettu paikallisilta leipomoilta. Syksymmällä olemme käyneet 
korjaamassa kasvimaan viimeisiä satoja, sienestämässä ja haravoimassa pihaa.  

Hauho on ollut mitä mahtavin kesänviettopaikka. Muistikuvissani on päällimmäisenä 
huolettomuuden tunne; aina oli hauskaa touhuamista, jonka jälkeen ruoka maistui, 
sitten päivälevolle, illalla saunaan ja unten maille. Olennainen osa muistoja ovat 
äänet, tuoksut ja maut. Muistan, kuinka tuli rätisi takassa ja linnut lauloivat, kuinka 
ruoat, juhannuskimput ja tervasaippua tuoksuivat ja miten hyviltä uudet perunat, tilli 
ja savukala maistuivat, unohtamatta jokakesäistä perinnejälkiruokaa, 
raparperikiisseliä. 

Hauhon kirkonkylältä löytyy lähes kaikki tarpeellinen ja etenkin kesäisin paikkakunta 
herää henkiin uudella tavalla. Kirkonkylällä on kesätori ja tapahtumia. Mökkimme 
lähellä sijaitseva Witsiälän tanssilava on elävöittänyt kesän tunnelmaa jo 1950-
luvulta lähtien. Tanssilavan tapahtumat ovat useimmiten olleet aikuisille suunnattuja, 
mutta muistan olleemme kerran lapsina 1990 luvulla katsomassa Fröbelin palikoita 
lavalla. Hauholla on myös kartanoita ja juhlapaikkoja, joissa on omankin sukumme 
tilaisuuksia vietetty vuosien varrella. 

(Kuusistolainen no 9, huhtikuu 2013) 

 


