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”Kello merelle soi” on Vuoden kotiseututeos!
Kirjoitimme Kello merelle soi -teoksen ilmestyttyä 13.11.2014: ”Kellon kyläyhdistys ry on saanut kustannettavakseen paikallishistoriallisen aarteen.” Ilmeisesti myös kellolaiset lukijat olivat samaa mieltä, koska teos
myytiin loppuun muutamassa kuukaudessa. Entä nyt, kun teos sai myös tämän valtakunnallisen tunnustuksen, valinnan Vuoden kotiseututeokseksi – kiitämme teoksen toimittajaa Tytti Isohookana-Asunmaata ja
kirjottajia vielä kerran, ja julkaisemme toisen painoksen lokakuun puoliväliin mennessä. Korjattu 2. painos
on jo painossa.
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Kellolaiset historiantutkijat ja historian harrastajat yhdistivät voimansa ja kokosivat Kellon historian varhaisesta asutuksesta 1980-luvulle asti. Yli 20 hengen ryhmää on vetänyt dosentti, valtiotieteen tohtori Tytti
Isohookana-Asunmaa. Kyläläisten ansiosta kirjassa on paljon uutta aineistoa, valokuvia ja tarinoita, herkullisia henkilökuvia ja anekdootteja. Kylän historia on istutettu yleisen historian raameihin, ja erityisesti naisten
elämänpiiriä on kuvattu tavanomaista perusteellisemmin. Kuten arvata saattaa, merellä ja maan nousulla
on Kellossa pysyvästi keskeinen asema. Maan nousun takia 1500- ja 1700- luvun kartat ovat erilaisia kuin
nykyajan. Siksi teokseen on mm. laadittu talojen paikat osoittavia karttoja eri ajoilta.
Kello merelle soi -kirja antaa juuret nuorille ja tuleville kellolaisille samalla kun se palauttaa lukijoiden mieliin eloisia välähdyksiä kylän menneisyydestä. Historia on paitsi monipuolista, myös värikästä ja hauskaa.
Kirja sisältää noin 400 kuvaa, karttaa ja taulukkoa – miltei kaikki ennen julkaisemattomia. Osa kuvista on
tehty lasinegatiiveista, mm. kannen kuva gramofonia kuuntelevista tytöistä (lasinegatiiivi, Arttu Siika-aho).
Teokseen sisältyy myös monenlaisia ennen julkaisemattomia taulukoita, esimerkiksi Kelloon isojaossa muodostuneet talot ja paloviinaa v. 1845 polttaneet ja poltosta luopuneet talot. Etu- ja taka-aukeamalle on laadittu paikallisia ja kansallisia tapahtumia lomittain esittelevä grafiikka.
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