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Äittää ei säästellyt voita eikä sokeria 
Liisa ja minä käytimme isoäidistämme Almasta nimitystä äittää. 
Muistikuvani ovat niukkoja ja hajanaisia. 1930-luvulla muistan 
äittään vierailleen meillä Lieksassa aika usein ukin kuoleman 
jälkeen ja meillä oli silloin ompeluseuroja. Äittää ei ollut 
käsityöihmisiä, ompeluseuroissa hänelle arvokkaampaa lienee 
ollut hengellinen puoli. 
Kesäkuussa 1944 -asuimme silloin Impilahdella- meidät Liisan 
kanssa lähetettiin edeltä turvaan pariksi viikoksi äittään hoiviin 
Hammaslahdelle Joensuun lähelle Honkaharjulle, mikä oli varsin 
kauan äittään vakituinen asuinpaikka pappilasta muuton jälkeen. 
Olimme 11- ja 13-vuotiaita.  

Samaan aikaan Honkaharjulla asui enomme Väinö. Honkaharju oli 
kodikas paikka lukuisine viinimarjapensaineen ja viehättävine 
sireenimajoineen.  

 
Äittää oli hyvin epäitsekäs. Muistan pula-aikana hänen saaneen 
jostain uusia vaatteita lahjaksi. Hän kuitenkin kiikutti ne oitis 
naapurissa asuvalle ns. Röksän eukolle. – Musiikki oli äittäälle 
tärkeä. Honkaharjulla oli vanha urkuharmooni, mutta varsin 
harvoin äittää ehti sillä soittaa. – Äittäässä oli ilmeinen 
kauneudenkaipuu. Hän piti kauniista vaatteista. Rahaa oli 
kuitenkin niukalti. – Muistan äittään yksinkertaisen kauniit 
leningit. Ne oli ompelutettu jollakulla mahdollisimman hyvällä 
ompelijalla. Niissä oli aina pitkät hihat ja korkea pääntie ja 
pääntien reunassa joko koristenauhaa tai pitsiä. Äittää pukeutui 
aina huolellisesti kotoa poistuessaan. 

1950-luvulla opiskelu Helsingissä, kesätyöt, sittemmin työ- ja 
perheasiat veivät aikaa, joten varsin harvoin vierailin 



Honkaharjulla ja tapasin äittäätä. Äittään ruoanlaittotaidosta ei ole 
muistikuvia, mikä voi johtua osin pula-ajasta, osin siitä, että 
lapselle syöminen oli vain välttämätön paha. – Sen sijaan äittään 
leipomisesta on muistoja. Hän teki kerrassaan herkullisia pullia ja 
ässä-pikkuleipiä. Niihin oli käytetty runsaasti voita ja sokeria. 

 
Leipomiseen liittyy muistikuva opiskeluajalta. Äittää ja tätimme 
Kaarina asuivat silloin Forssassa, missä Kaarina oli 
kirjastonhoitajana. – Kaarina oli saanut samasta kerrostalosta, 
missä he asuivat, ylemmästä kerroksesta isomman 
työsuhdeasunnon. Minut pyydettiin muuttoapuun. Menin sinne 
yksin, koska Liisa sen lukuvuoden oli Amerikassa stipendiaattina. 
Äittää ei luonnollisestikaan osallistunut tavaroiden siirtoon, sen 
sijaan hän koko muuttopäivän leipoi alemman kerroksen asunnon 
pienessä keittokomerossa karjalanpiirakoita. – Tavarat päivän 
aikana siirtyivät uuteen asuntoon. Minun tehtäväni lähinnä oli 
Kaarinan lukuisien kirjojen tomuttaminen parvekkeella. – 
Alkuillasta havaittiin äittään puuttuvan joukosta. Hänet löydettiin 
vanhasta asunnosta puuhailemasta piirakoiden kanssa. Mikään ei 
ollut hänen puuhiaan häirinnyt. Ja kyllä ne piirakat muuttomiehille 
maistuivat. 

Äittää oli aina heikomman puolella. Hän oli hyvin huolehtivainen, 
jopa ylihuolehtivainen. Hän oli hieman epäkäytännöllinen, eikä 
järjestys ollut hänen ykkösarvojaan. Sen sijaan yhdessäolo ja 
läheisyys olivat hänelle tärkeitä. 

Äittäällä oli erikoinen ajattelutapa. Hän ajatteli, että naimisissa 
olevat lapset ovat ikään kuin turvassa. Naimattomille lapsilleen 
hän halusi ennen kaikkea olla äiti näiden aikuisuudesta huolimatta. 
Väinöstä äittää huolehti erityisesti tämän naimisiinmenoon asti. – 
Koska Kaarina ei koskaan avioitunut, äittää halusi mieluiten asua 



Kaarinan kanssa. Äittää saikin olla Kaarinalle äiti aina elämänsä 
loppuun asti. 

(Kuusistolainen n:o 5, lokakuu 2011) 


