
            Muis t ok i r j o i s t a  l ö y t yny t t ä  
Sain luettavakseni kolme muistikirjaa eri aikakausil-
ta. Lapsuudessani lähes kaikilla tytöillä oli ystävillä 
ja tuttavilla kiertänyt kiiltokuvilla koristeltu kirjanen, 
johon oli talletettu viisauksia ohjeeksi elämän varrel-
le. Löytämäni tekstit saivat pysähtymään. Kautta 
vuosikymmenien oli samanlaisena säilynyt aikuisten 
tapa antaa neuvoksi raamatun säe tai virren värssy. 
Ystävien runon pätkät olivat aikojen saatossa saman-
tapaisia: ”Muista silloin minua, kun kirppu puree 
sinua” -tyyppisine klassikkoineen. Kuitenkin muisto-
jen sävy oli selvästi erilainen, aikaansa sidottu. 

- Vanhin muistikirjoista, pojan omistama, oli 1900-
luvun alkupuolelta. Elettiin vaikeita aikoja: suvut, 
jopa perheet, olivat jakautuneet. 1918 kirjoitti 17-
vuotias isoveli 12-vuotialle pikkuveljelleen: ”Älä 
katso puolueeseen, niin punaiseen tai valkoiseen. 
Vaan ole joka ihmiselle yhtä hyvä alhainen.” 

Kaikkien osa tänä aikana ei ollut lohdullinen: serkun 
viesti 1919 kuului: ”Älä koskaan muistele vihalla 
mua tummien tunteitten lasta, vaan muistele ennen 
säälillä, jota murheen kyynel kastaa.” Lyyli-ystävä 
jatkaa samaan sävyyn: ”Kerran vuodessa kukkii 
tuomi, kerran elämässä on nuoruus myös. Kerran 
majoihinsa kutsuu tuoni, vaikka kesken sun olis 
kaikki työs.” 

Lohtuakin toki löytyy: ”Taita sinä poika vahteran 
oksa ja heitä se järven jäälle. Heitä sä lapsonen surus 
ja murhees sen vahteran oksan päälle.” 
- Toinen kirjani oli nuorena kuolleen Annikin. Tätini 
oli saanut sen perinnöksi parhaalta leikkitoveriltaan. 
Muistot alkoivat vuonna 1927, jolloin sodan kauhut 
jo tasaantuivat: Niistä ei ollut tapana puhua, vaan 12-
vuotiaat saivat taas olla lapsia. Kiiltokuvat olivat 
kauniita ruusuja, lemmikkejä, enkeleitä ja lintuja.  
”Oi ikä lapsuuden ihana, kultainen elon kukka. Kun 
olet täynnä riemua, rauhaa ja rakkautta” tai ”Kukan 
kaikkein kauneimman kun Suomi päällään kantaa. 
Tahtoisin sen poimia ja muistoksi sinulle antaa.” 
Isä kuitenkin opettaa: ”Maailmass’ on monta tietä, 
hyviä ja pahoja. Minä toivon, että voisit hyvää tietä 
vaeltaa.” 

- Kolmas, oma kirjani, on taas sotavuosilta 1939-44. 
Äiti aloittaa: ”Jumalall’ on onnen ohjat, Luojalla 
lykyn avaimet.” Isä siirtyy jo käsillä olevaan aikaan, 
alkuvuoteen 1940: ”Muistathan Suomea, muistathan 
varmaan. Ainahan muistat äitisi armaan. Ainahan 
muistat taivahan luojan, että hän maatasi hellien suo-
jaa.” ”Kasva Suomelle suloksi, isänmaallesi iloksi”, 
toivoi rintamalta tullut eno lotta-vaimoineen.  

Vastuuntuntoa teroitti täti:” Elämä kylvää sydämen 
peltoon, mutta meidän täytyy itse kyntää.” 
Pikkulottien ohjaaja korosti vähäisenkin työn tärke-
yttä: ”Elopellolla äidit kun ahkeroi, isäin vierellä 
toimia näitä, me pienet, jos emme muuta voi, me 
poimimme tähkäpäitä.” Toinen ohjaaja siteerasi V.A. 
Koskenniemeä 9.2.1941: ”Sä siunannut oot asei-
tamme, kun pakoon lyötiin vainon yö. Myös siunaa 
rauhan askartamme, tee kaunihiksi kansan työ. Miss 
äsken hurme maata kasti, suo oraan itää runsahasti.”  
Edistyksellinen pikkulottaystäväni on 10.8.1941 
huomannut: ”Tyttöjäkin tarvitaan yhteistyössä on-
neks maan. Usko, toivo, rakkaus, siin’ on Suomen 
pelastus.” Alla oleva teksti 6.121940 on alakerran 
perheen pikkusiskon. Sekin on yhtä tärkeä. 
                                          Seija Aantaa 
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