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Mummini, Alma Puustinen, oli henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan aivan 
erityislaatuinen persoona. Minun muistikuvani hänestä pohjautuvat lähinnä pikku 
tapahtumiin 40-luvulla Honkaharjulla, joka oli Mummin koti hänen jäätyään leskeksi 
ja muutettuaan pois Enon yläpappilasta. 

 

Kesäkuussa 1944 olimme Leena (11 v.) ja minä (13 v.) parisen viikkoa Mummin 
hoivissa Honkaharjulla. Siellä asui myös enomme Väinö, joka työskenteli siihen 
aikaan rautatiekirjurina Hammaslahden asemalla.  

 

Istuttiin ruokapöydässä. Mummi hääräsi siinä ympärillä palvellen meitä muita, tuskin 
malttoi itse syödäkään. Hän ajatteli aina vain toisten parasta. Hän oli epäitsekäs. 
Tuskin on jäänyt mieleen mitä ruokaa syötiin, mutta Mummin leivonnaiset, varsinkin 
vehnänen, pulla, oli aivan ainutlaatuista. Leipomisessa ei ollut säästetty voita eikä 
sokeria. Hellalla paistetut sultsinat olivat suorastaan herkullisia. 

 

Honkaharjulla ei erikoisemmin huolehdittu järjestyksestä. Vaatehuone ja aitat eivät 
olleet priimakunnossa. Keittiön vieressä oli kahveri  (= ruokakomero). Siellä 
säilytettiin mm. Singer-ompelukonetta, jota ei tietääkseni koskaan käytetty. Mummi 
ei ollut ompeluihmisiä. 

 

Mummi oli hyvin hoksaavainen. Hän keksi, että meidän olisi kiva saada ikäistämme 
seuraa. Niinpä hän järjesti meille kavereita. Hän nimittäin tunsi aseman 
ympäristössä asuvia lapsiperheitä. Koht’sillään meillä oli ikäistämme seuraa. 

 

Keväällä 40-luvun puolivälin tienoilla Mummi toimi väliaikaisesti sijaisopettajana 
lähikylän kansakoulussa. Kaarina kertoi päässeensä kerran kuuntelemaan opetusta, 
jonka hän etukäteen Mummin luonteen tuntien pahoin pelkäsi olevan poukkoilevaa 
ja epäjohdonmukaista. Mutta Kaarina erehtyi. Opetus osoittautui erittäin loogiseksi 



ja mukaansatempaavaksi. Olihan kulunut jo vuosikymmeniä hänen 
valmistumisestaan opettajaksi Raahen seminaarista v. 1902. Ennen 
naimisiinmenoaan v. 1905 hän toimi muutaman vuoden opettajana.  

 

Mummi oli erittäin puhelias. Muistan erään kerran, kun käytiin kylässä lähitalossa, 
Mummi, Kaarina ja minä. Emäntä halusi vetää Kaarinan ja minut mukaan 
keskusteluun. Tuskin olimme saaneet suumme auki, kun Mummi jo vastaili meidän 
puolesta. Mikäs siinä! Siispä vain hymyiltiin. 

 

40-luvun lopulla ollessani jo lukiolla olin käymässä Honkaharjulla kesällä. Siellä oli 
myös alakoulua käyvä Ilmari. Kummankaan vanhemmat eivät olleet mukana vie-
railulla. Mummi oli antanut meille luvan käydä Hammasjärvellä ongella ja uimassa. 
Hän pyysi meitä tuomaan postin tullessamme. Postitoimisto suljettiin jo klo 13.  

Minä kai sen keksin, että otamme postin jo menomatkalla aamulla, niin että jäisi 
enemmän aikaa uimiseen ja onkimiseen. Kun sitten iltapäivällä palailimme 
Hammaslahden keskustan kautta kotiin päin, tuli Mummi vastaan tiellä aivan 
hädissään. Hän kertoi kyselleensä kaikilta, oliko kukaan nähnyt nuorta tyttöä ja 
pikkupoikaa. Nyt hän oli matkalla poliisilaitokselle ilmoittamaan meidät kadonneiksi. 
Mummi lempeästi nuhteli meitä muistuttaen lupauksesta ottaa posti tulomatkalla. 
Kun meitä ei kuulunut takaisin, Mummi lähti kylälle meitä hakemaan. Olisiko pitänyt 
kertoa Mummille, että otamme postin jo mennessämme? Hän oli niin 
ylihuolehtivainen. Hammasjärvelle oli Honkaharjulta matkaa jonkin verran. 

 

1950-luvulla opiskeluaikana Helsingissä en juurikaan nähnyt Mummia. Olin pari 
vuotta poissa Suomesta kieltä opiskelemassa, vuoden Englannissa ja vuoden 
USA:ssa. Kävimme kuitenkin Leena ja minä Helsingistä käsin muutamia kertoja 
Forssassa tervehtimässä Mummia ja Kaarinaa. 

 

Muistan erään tapauksen vierailumme ajalta. Mummi sairasti jotain tulehdusta ja 
siitä johtuen lääkäri oli kieltänyt häneltä kaiken suolaisen. Vieraiden kunniaksi oli 
tehty karjalanpaistia, mikä oli Mummin lempiruokaa. Siinä oli kuitenkin liikaa suolaa 
potilaalle. Kaarina oli tarkkana sen suhteen. Mutta heti kun Kaarina oli lähtenyt 
kirjastoon, Mummi säntäsi suoraan keittiöön ottamaan paistin uunista. Sitä hän 



sitten popsi hyvällä halulla. Voi sanoa, että Mummilla oli oma tahto, kun niikseen 
tuli.  

Ei pidä myöskään unohtaa, että hän oli luonteeltaan valoisa ja iloinen sekä 
huumorintajuinen. 

 

1960-luvulla minulla oli jo oma perhe ja muutimme työn perässä asumaan Turkuun. 
Lapset olivat pieniä. En voinut mennä edes Mummin hautajaisiin syksyllä v. 1970. 
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