
Muistitiedon keruu 21.12.2011–31.12.2012

Helsinkiläisillä on Kosmos, kotkalaisilla Kairo ja joensuulaisilla Jokela. 
Nämä legendaariseen asemaan nousseet ravitsemusliikkeet ovat 
olennainen osa kansallista kulttuurihistoriaa. Ravintola Jokela on toiminut 
lukuisten joensuulaisten kulttuurihenkilöiden kohtaamispaikkana. Jokela 
on ollut olohuone myös tavallisille joensuulaisille. Kaupunkiin tuleville 
tuttaville ja sukulaisille ravintolaa on esitelty matkailunähtävyytenä. 

Myös Jokelaa ympäröivät kiinteistöt ovat kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita. Ravintolan yläkerrassa on hotellin majoitustiloja ja samaan 
rakennuskokonaisuuteen kuului elokuvateatteri Kino-Karjala. Teatterin 
lopetettua tiloissa toimi eläkeläisille ajanvietettä tarjoava bingo. Tänä 
päivänä siellä on kirpputori Fida.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kerää nyt Jokelaan ja Jokelan kortteliin 
(ns. Inarinkortteli) liittyviä muistoja.
 
Kirjoita vapaamuotoisesti omista Jokela-muistoistasi. Voit käyttää apuna 
seuraavia kysymyksiä:
 − Milloin olit ensimmäistä kertaa Jokelassa? Missä seurassa olit ja mitä 

siellä teit?
 − Oletko kuullut huhuja, vitsejä tai juoruja Jokelassa käyvistä julkisuuden 

henkilöistä? Kerro niistä.
 − Miten usein kävit itse ravintolassa? Millaista palvelu oli? Olitko 

syömässä vai juomassa?
 − Löysitkö Jokelasta elämänkumppanisi tai menetitkö armaasi toiselle?
 − Kuvaile, ovatko kokemuksesi Jokelasta olleet positiivisia vai onko sinulla 

myös kielteisiä ja noloja muistoja. Häiriköikö joku esim. tulemalla 
väkisin samaan pöytään istumaan tai saitko itse porttikiellon?

 − Oletko ollut asiakkaana muissa Jokelan korttelin rakennuksissa? 
 − Muistatko aikaa, jolloin viereisessä Inarintalossa toimi Jokikylän sauna? 

Entä muistatko talossa ollutta ylioppilaskunnan kirjakahvilaa, jossa 
käytettyjen kirjojen ohella myytiin tietokoneita? Kerro muistoistasi.

Lisätietoja:
kokoelmapäällikkö Jyrki Pöysä, p. 0201 131 438, jyrki.poysa@finlit.fi
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Kansanrunousarkiston yleiset keruuohjeet: www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm 

Minä ja Jokela

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi.  
Kirjoituksen pituus on vapaa.

Lähetä kirjoituksesi 31.12.2012 mennessä 
osoitteeseen Joensuun Perinnearkisto,  
PL 111, 80101 Joensuu tai sähköpostin 
liitetiedostona doc-, rtf- tai txt-muodossa 
osoitteeseen keruu@finlit.fi. Merkitse  
kuoreen tai sähköpostin aihekenttään 
tunnus "Jokela-muistot". Kirjoituksia ei 
palauteta, joten ota itsellesi kopio. 

Jos lähetät tekstisi paperilla, kirjoita vain 
paperin toiselle puolelle. Älä käytä tarroja, 
teippejä tai niittejä. 

Liitä alkuun taustatietosi: nimi, koulutus  
ja ammatti (myös entiset), syntymäaika  
ja -paikka, osoite, puhelinnumero ja  
sähköposti. Kirjoita allekirjoitettu 
suostumuksesi siihen, että lähettämäsi 
aineisto arkistoidaan nimelläsi SKS:n  
Joensuun perinnearkistoon. Ilmoita  
myös, saako kirjoituksesi julkaista vai  
haluatko sen jäävän tutkijoiden käyttöön.

Voit myös nauhoittaa muistelmasi ja 
toimittaa tallenteen Joensuun perinne-
arkistoon esimerkiksi kasetilla, mini-
diskillä tai muistitikulla tiedostona. 
Aiheeseen liittyvät valokuvat ja muu 
aineisto ovat myös tervetulleita. Lisäksi 
voit halutessasi haastatella jotain muuta 
henkilöä, jonka muistoilla arvelet olevan 
paikallishistoriallista merkitystä.

Joensuun Torikatua jouluna 1963, Jokela ja 
Kino-Karjala. (Pohjois-Karjalan museo/ 
Esko Eskelinen)

Vuonna 1831 perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tekee  
suomalaista kulttuuria ymmärrettäväksi itsellemme ja muille.


