
Ilmari Puustinen 
Muistikuvia Mummistani Alma Puustisesta 
 

Kuusiston sukuseuran kokouksessa 18.06.2011 Kolilla  me Alman lastenlapset 
muistinvaraisilla muistelmillamme halusimme laajentaa mummimme tuntemusta 
ihmisenä. 

Erityisesti kahdessa elämäntilanteessa, sota-aikana nuorena lapsena ja toisaalta 
oppikoulun ekaluokkalaisena pääsin tutustumaan Mummiini Hammaslahden 
Honkaharjussa, jossa hän viihtyi erinomaisesti. 

Honkaharju oli muutaman hehtaarin lehtoisa, luonnoltaan monimuotoinen pientila 
radan varressa n. ½ km asemalta ja kaupoilta. Radan varrelta ohjasi jalankulkijan 
koivu- ja pihlajakuja mäen päällä sijainneeseen kolmen huoneen ja keittiön 
päärakennukseen. 

Pihapiiriä rajasi L-kirjaimen muotoinen, osin kaksikerroksinen suurehko 
ulkorakennus, alakerrassa eläinsuojat ja alaliiteri, ylätasossa tavara- ja nukkuma-
aitat, käymälä ja iso liiteri. Perinteinen hirsisauna oli hieman syrjemmällä, ja tärkeä, 
erinomainen kellari sijaitsi lähellä rinteessä. Syvä “kampikaivo” antoi vettä sekä 
ruoanlaittoon että pyykkipadalle. 

Puutarha-aluetta rajasi talon reunalta sireenirivistö, jonka takana olleesta laajasta 
puutarhavatukosta Mummi hankki ainekset mm.  usein toistuneisiin lettukesteihin. 
Mummi hymähti kuulemalleen ajatukselle: “Kolmekin lettua riittää.” Entisen pellon 
runsaat metsämansikat ja mesikat löytyivät vieraille tarjottaviksi. 

Tulkoon jo tässä mainituksi, että herkullista, korkealaatuista ruokaa tuli  olla tarjolla 
runsaasti, jos vain rahavarat sallivat. Mummi taisi “ottaa revanssin” kokemistaan 
nälän ajoista. 

Mummin pulla oli kuin kakkua ja kakku jotain sanoin kuvaamattoman herkullista. 
Bravuurina olivat ässät sokeria, kermaa ja voita säästämättä. 

 Vatukon reunassa täysimittaisen krokettikentän takana marjapensaat antoivat 
hyvää satoa. 

Mummi oli ahkera ja vaatimaton puurtaja, mikä käynee osin ilmi elinympäristön 
vaateista. Silti vieraanvaraisuus oli sellainen, että hän varmasti olisi antanut 
ainoankin leipäpalansa nälkäiselle. 



Äitini oli aktiivinen ja käytännöllinen toimija, joka sota-aikana Hammaslahdessa 
asuessamme toimi monin tavoin Mummini  tukena. Isäni oli sotatoimissa. Äitini 
kanssa asuimme parin kilometrin päässä Honkaharjusta. 

Hyötyeläimenä hoidimme mm. sikaa, joka lihoi suurimmaksi näkemistäni sioista. 
(Teurastaja arvioi sian painoksi 120 - 130 kg, jonka äiti ilmoitti kansanhuoltoon. 
Virkailija oli kuitenkin todennut, ettei kenenkään sika sota-aikaan paina enempää 
kuin 70 kg.) Äiti antoi alkuun Mummille reilut 20 kg. Mummin anteliaisuus ja omasta 
osastaan luopuminen käy ilmi mm. siitä, että kahden viikon kuluttua hänellä ei ollut 
lihasta mitään jäljellä, kun oli jakanut saamansa määrän “nälkäisille”. 

Mummin oikeudenmukaisuudesta ja toisen ihmisen, lapsen, huomioon ottamisesta 
jäi pysyvästi n. 3-4 vuotiaiseen mieleeni “kermanekkatapaus“: Olin äitini ja jonkun 
toisen henkilön kanssa Honkaharjun keittiössä ja Mummi jossain ulkona käymässä. 
Kurkotin kädelläni pituuteeni nähden korkean senkin eli astiakaapin päälle 
ottaakseni sieltä jonkin esineen. Kävi kuitenkin niin, että sormeni töksähti täyteen 
kermanekkaan kaataen sen. Äitini riensi pyyhkimään sotkua, mutta sanoi lempeän 
toruvasti: “Mitähän se mummikin sanoo!?” Kun en ollut mitään tahallista pahaa 
tehnyt, itsestään selvää oli mielestäni, että Mummi vastaisi: “Sattuuhan sitä lapsille 
vahinkoja.” Samassa Mummi tulikin keittiöön ja äitini sanoi: ”Katsohan, mitä poika 
teki!” Tuskinpa kenellekään lopultakaan tulivat yllätyksenä Mummin sanat: 
“Sattuuhan sitä lapsille vahinkoja.”  

Mummi neuvoi ja opasti, ystävällisesti, epäonnistuessanikin. Tuohon aikaan WC-
paperia ei ollut käytössämme, vaan piti tyytyä johonkin muuhun. Kerran kaupalla 
käydessämme Mummi osti muutaman arkin ostosten käärimiseen käytettävää 
paperia.  

Palattuamme sain opastuksen saksien käyttöön arkkien leikkaamiseksi käymälä-
käyttöön. Niinpä menin rappusille, saksin paperit ja vein ne ulkohuoneeseen. 

Mummi kävi katsomassa työni tulosta, kiitti työstäni, mutta  alkoi hämmästyksekseni 
opastaa minua paperien koon suhteen. Olin silpunnut arkit aivan liian pieniksi, 
käyttökelvottomiksi palasiksi. Mummi ei torunut minua lainkaan, vaan totesi omaksi 
viakseen, enhän minä koskaan ollut nähnyt WC-paperin kokoa. 

Tiesin Mummin tarkoittavan aina parastani. Siksi purin kiukkuisuuteni yleensä 
muualla. Yhden poikkeavan tapauksen muistan, jolloin tietoisesti tein Mummin 
tahdon vastaisesti: Olimme kaupalle menossa aseman varastorakennuksen takaa 
kulkevaa tietä. Suuret tikapuut nojasivat räystäälle. Mieleeni juolahti puikahtaa 
tikapuiden alta. Huomatessaan aikeeni Mummi kielsi, mutta minähän menin, koska 



en nähnyt tilanteessa mitään vaarallista. Mummi torui minua ystävällisen 
päättäväisesti. Olin ymmälläni, mutta en mitenkään kiukkuillut. 

Myöhemmin olen arvellut Mummissa olleen sen verran inhimillistä kansanomaista 
taikauskoa, ettei tikapuiden alta saanut kulkea. 

Ilmeisesti samalla reissulla pari sataa metriä kuljettuamme Mummi kysyi Sampo-
kahvilan luona haluaisinko syödä. Vastasin pontevasti, että juuri lähtiessämmehän 
söimme enkä ollut ollenkaan nälkäinen. Luulen hänen päästäneen valkoisen 
valheen, kun kertoi ainakin itse olevansa nälkäisen. Määrätietoisesti Mummi tilasi 
kaksi annosta, kolme kappaletta kummallekin, kaalikääryleitä. Jaksoin syödä yhden, 
mutta Mummi maisteli vain hieman eikä sen koommin koskenut ruokaan.  

Myöhemmin olen miettinyt tapahtumaa eri kanteilta; oliko Mummi vain 
ylihuolehtivainen, ajatteliko torumisensa perusteita tai todennäköisimmin ei vain 
tykännyt “laardirasvaisesta” ruoasta. 

Mummin jokapäiväinen perusominaisuus oli syvä uskonnollisuus ja luja luottamus 
Jumalaan. Usko oli joutunut kovaan koettelemukseen kolmen lapsensa 
menetyksessä. 

Kotikylälläni kurkkumätä ja tulirokko riehuivat valtoimenaan. Opettaja-isäni oli 
saanut vakavan tartunnan ja viety kuoleman kielissä kulkutautisairaalaan. 
Koulutoimi oli keskeytetty. Samaan aikaan olin Turussa eri syystä sairaalareissulla. 
Äitini piti riskialttiina kotiin palaamista, joten kehotti menemään suoraan Mummin 
luokse Hammaslahteen. 

Yhtenä iltana Mummi soitti Enon kunnansairaalaan. Hän kertoi isäni olevan 
vakavasti sairas, mutta Jumalaan luottaen käy kaikki meille parhaiten. 

Sitten päättäväisesti menimme sängyn viereen lattialle polvillemme, ristimme 
kätemme ja rukoilimme. Mummi oli aivan tyyni ja rauhallinen. Minullekin tuli aivan 
turvallinen olo, vaikka en oikein ymmärtänytkään, mistä kaikesta oli kysymys. 

Kuriositeettina tulkoon mainituksi: tuona päivänä oli käynyt selväksi, että isälläni oli 
sekä kurkkumätä että tuhkarokko. Tuttu, persoonallinen kunnanlääkäri oli vielä 
iltamyöhällä käynyt korkeakuumeista isääni katsomassa ja oli ominaiseen 
suorasukaiseen tapaansa todennut sairaanhoitajalle: “Jos kuume ei välittömästi ala 
laskea, potilas menehtyy ennen aamua. Mutta ei voi sanoa, että hoitamatta kuolee.” 
Nuo sanat isäni oli kuumehoureissansa tajunnut, vaikka ei pystynyt vastaamaan. 

Aloitin Joensuun lyseon taipaleeni kulkien junalla Mummin luota Hammaslahdesta. 
Kotoa käyden päivästä olisi tullut kohtuuttoman rasittava. Syyslukukauden asuin 



Mummini luona. Tuo aika oli hedelmällistä elämänkoulua monien asioiden 
ymmärtämiseksi. 

 Mummin yllätyksellisyydestä ja huumorintajusta kertokoon yksi esimerkki: 
Turkkilaisista ja  Konstantinopolista luin jotain juttua ääneen. Silloin Mummi loihe 
lausumaan jotain sellaista, etten olisi ikinä arvannut; hän sanoi sanan “PIRU”. 
Sanomansa runonpätkä jäi yhdeltä kuulemalta mieleeni: “Konstantinopolin portin 
päällä on Turkin sulttaanin kuva. Suomen pojat ne katsoo ja nauraa: “Voi, piru, kun 
on ruma.” 

Sodan jälkeinen aika oli monine aineellisine puutteineen ankeaa hyvin monille. 
Mummin lapset, siis tätini ja setäni, auttoivat kukin omien mahdollisuuksien mukaan 
äitiään. Isälläni oli pyrkimyksenä mm. pariviikkoinen kesässä huolehtia polttopuista 
yms. asioista. 

Asumiseni Hammaslahdessa päättyi kerrotun syyslukukauden jälkeen, kun Mummi 
koki välttämättömäksi lähteä sairastuneen tyttärensä Kaarinan luo. 

Varhain keväisin Honkaharju sai suojattinsa kesäksi takaisin. Mummi odotti 
odottamistaan läheisiään vierailemaan. Mennessämme kerran yllättäen, ettei 
Mummille olisi tullut valmisteluvaivaa, tervehdyskäynnille,  ihmeissäni katselin liki 
pitopöytää. Mummi vastasi arvanneensa, että tulisimme. Äitini kertoi arvatenkin 
osatotuuden merkittävämmän osan kuiskatessaan minulle: “Kuinkahan monta 
kertaa ketään ei ole tullutkaan.” 

Tunsin olevani eräänlainen luottohenkilö Mummille. Kerran Lieksassa Mattiloilla 
vieraillessamme Mummi vei minut hieman syrjemmälle TV:tä katsottuaan ja kysyi 
luottamuksellisesti: “Näkeekö tuo mies TV:stä tänne?” Kun olimme lähdössä 
autollamme, niin jälleen hän lähestyi ja ilmaisi huolestumisensa pimeän vuoksi. 
“Näyttävätkö nuo auton lyhdyt niin hyvin, ettette vaaraan joudu?” 

Jokainen on oman aikansa lapsi. Hyppääminen hevosrattaiden ajasta sähköiseen 
aikaan on suuri. Mitenkähän me pärjäämme nyky- ja tulevan bittiajan melskeissä 
maailmankäsityksen muuttuessa? 

 

Viimeisen kerran tapasin Mummini Lieksan vanhainkodin sairasosastolla. Hoitajat 
sanoivat potilaan olevan kuumehoureisen ja puhuvan aivan sekavia. 

Vajavaisen kouluruotsini perusteella tunnistin Mummini puheen ruotsin kieleksi. 
Yksittäisiä sanoja selvisi, mutta ajatuksellista kokonaisuutta en tunnistanut. 



Alma-Mummi oli paikallinen aikansa “Äiti-Teresa”. Hyvyys voittaa pahuuden. Veljeni 
Seppo voisi paremmin kertoa eräästä nuoresta pojasta, joka tuli Enon yläpappilaan 
nälissään, resuisena ja kaikin puolin maailman murjomana. Alma Puustinen oli hänet 
vaatettanut, ruokkinut ja valmistanut matkalle maailmaan. Tuolloin tuo nuorukainen 
oli sanonut, että jos hän menestyy elämäsään, niin hän edelleen hyvittää kokemansa 
hyvyyden.  Olen tavannut tuon menestyneen liikemiehen. Hän on toiminut 
lupauksensa mukaisesti. 

Oman syntymäperheeni ohella Alma-Mummini on eniten ajatuksiini vaikuttanut 
henkilö. Kiitos hänelle! 

(Kuusistolainen n:o 5 lokakuu 2011) 

 


