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Loimiripsiä ja ruusupoljentaa
muistelmateoksia ja elämäkertoja.
Kehittynyt kirjapainotekniikka
antaa mahdollisuuden painattaa edullisesti pienenkin määrän
omakustanteita. Sukuseurojen
keskusliiton toimesta julkaistiin
viime vuonna pieni opaskirjanen
nimeltään ”Suvun muistot talteen”.
Sen tekijät Satu Savia ja Terhi Willman ovat esipuheessaan sitä mieltä,
että ”sukututkimuksen viehätys
piilee pyrkimyksessä ymmärtää ja
asettua toisella aikakaudella eläneen
sukulaisen asemaan ja elämään.
Myös uteliaisuus ja halu ymmärtää
omia juuria on taustalla. Erityisesti
muistitieto, joita haastattelut, valokuvat ja esineet sisältävät, tekevät
näkyväksi suvun menneisyyttä
tavalla, johon sukutaulujen luettelot
eivät yksin yllä. Muistitiedon kautta
tavoitamme sukumme jäsenten
elämänkohtaloita, kokemuksia,
ajatuksia ja reaktioita erilaisissa
historiallisissa tilanteissa.”
Ruusupoljentaa
Äiti Agda Kemppainen kangaspuiden äärellä.
Jokunen vuosi sitten oli televisiossa mainos, jossa kaksi nuorta kulki
museossa ihmetellen näyttelyvitriineissä olevia esineitä. Kaikki mainoksen esineet liittyivät jollakin tavoin entisajan maa- ja kotitalouteen.
”Mikä toi on?” ”En mä vaan tiiä!”
– toistui jokaisen esineen kohdalla.
Viimein saavuttiin tutun esineen
luo – läpinäkyvässä muovipussissa
oli valmiiksi viipaloitu vehnäleipä.
Ahaa – tähänkö liittyivät edeltävät
maanviljelyä, myllytoimintaa ja
leipurin ammattia esittävät vitriinit? Selvisiköhän nuorille jotakin
esivanhempiemme elämästä vai
jäikö koko esittelyn alkutaipaleen

tarkoitus epäselväksi?
Nyky-yhteiskunta on tietoa tulvillaan. Kirjat ja lehdet, radio ja televisio ovat jokapäiväisiä. Internetin
monet hakukoneet ovat 2000-luvun
nuorille tuttuakin tutumpia. Olen
kuitenkin sitä mieltä, että eri tietolähteistä saadun tiedon liittäminen
oman perheen ja oman suvun
tapahtumiin lisää kiinnostusta ja
innostaa hankkimaan lisätietoa.
Perinteenkeruu on pop!
Vuosittain ilmestyy lukuisa määrä erilaisia suku- ja kyläkirjoja,

Oman perheeni varkautelainen
historia alkaa talvisotaa edeltävänä
vuonna. Asuimme Viinamäellä ja
siitä käsin rakensivat vanhempani
Emil ja Agda Kemppainen Vänttisiltä ostetulle tontille Hasintien varteen pienen kaksihuoneisen asuintalon – ”pikkumökin”. Sodan jälkeen
sen viereen kohosi ajalle tyypillinen
kaksikerroksinen omakotitalo.
Isämme oli ammatiltaan maalari.
Äitimme oli nuoruudessaan käynyt
Kuopiossa käsityökoulun ja hänen
käsistään syntyi vuosikymmenien
aikana ryijyjä ja täkänöitä, pyyhekankaita ja poppanoita. Eniten
hän kuitenkin kutoi paksuja räsyja karvalankamattoja, jotka sodan
jälkeisten asuintalojen kylmillä
lattioilla olivatkin tuiki tarpeellisia.
Hän ei tyytynyt pelkkiin valmiisiin

Ruusukuviota maton koristeena.
malleihin ja värisommitelmiin,
vaan suunnitteli ja toteutti omia
ideoitaan. Erittäin suosituksi tuli
otsikon ruusupoljentasidos. Ihmeellistä on, miten hyvin nyt jo yli 50
vuotta vanhat matot ovat säilyneet
niin, että ”äidin ruusupoljentaa”
löytyy yhä sekä sisarusteni että myös
omilta lattioiltani.
Elämäntarinaa talteen
Nyt kun yli 20 vuotta on kulunut
äitini kuolemasta, olemme sisarusteni kanssa heränneet kokoamaan
tietoja hänen elämäntyöstään.
Vanhimmat säilyneet tekstiilit ovat
käsityökoulun ajoilta vuodelta
1919. Kun äidin voimat 1970-luvulla eivät enää riittäneet mattojen
kutomiseen, syntyi lastenlapsille
lapasia ja sukkia, joissa oli oikeaoppiset peukalot ja kantapäät. Noiden

aikojen väliin mahtuu tuhansia
sukkulan lentoja ja pirran paukahduksia. Olemme koonneet äidin
käsityöaineistoa, lähinnä valokuvia
pientä elämäntarinakirjaa varten.
Vieläköhän varkautelaisista kodeista
mahtaisi löytyä äitini tekemiä kudonnaisia? Olisikohan kenelläkään
muistitietoa äitimme kudontatöistä? Ottaisimme mielellämme niistä
tietoja kirjaamme. Sisareni Pirkko
Maijanen on luvannut ottaa tietoja
vastaan puhelimitse 040-7513780
ja minulle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen kaija.heiskanen@
dnainternet.net.
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