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MILMAN MAAILMA 

 

Pikku-Milma ryskytti kaikin voimin lukittua ovea ja itki suureen ääneen: “Päästäkää minut 

ulos! Pörri on tehnyt pennut Iso-Huhtalan navetanvintille. Minun täytyy lähteä hakemaan ne 

kotiin!” Milma oli pukeutunut pitkään, kukalliseen yöpaitaan, ja jaloissaan hänellä oli keltaiset 

kumisaappaat. Lattialla lojui ruskea, punottu pajukori. Milma hakkasi ovea ja huusi, mutta 

ovi pysyi tiukasti kiinni. Hetken kuluttua käytävän päähän ilmestyi valkotakkinen hahmo, joka 

tuli lohduttamaan Milmaa ja talutti hänet huoneeseensa. Asian laita oli nimittäin niin, ettei 

Pörri-kissa sittenkään ollut tehnyt pentuja Iso-Huhtalan navetanvintille eikä Milma ollut enää 

nelivuotias muuta kuin mieleltään. Milman muisti vain oli taas tehnyt tepposet, olihan hän 

reilusti kahdeksankymmenen paremmalla puolella oleva mummeli, joka sairasti pitkälle 

edennyttä Alzheimerin tautia. Lapsuusmuisto Pörristä oli kuitenkin todellinen. Se eli 

kirkkaana Milman ajatuksissa. 

  

Milma oli syntynyt Venesjärvellä juuri ennen sotia torpparipariskunnan esikoiseksi. Isä ei 

ollut sodasta palattuaan entisensä, ja äiti kuoli Milman kolmannen pikkusisaren 

synnytykseen. Isä meni uusiin naimisiin, ja äitipuoli tahtoi Milmasta eroon. Niinpä tyttö 

lähetettiin kaupunkiin herrasväen piiaksi. Kotona pääsi käymään vain muutaman kerran 

vuodessa, ja Milma ikävöi kovasti isää, sisaruksia ja tietenkin rakasta Pörri-kissaansa.  

 

Pörri oli persoonallinen sekä ulkonäöltään että luonteeltaan. Se oli jätetty eloon pentueesta 

ainoana, sillä kissanpentuja oli usein aivan liikaa, koska kissojen sterilointi ja kastrointi eivät 

vielä olleet yleinen tapa siihen aikaan. Pienen, vasta silmänsä auki saaneen Pörrin korvaan 

ilmestyi kuitenkin mätäpaise. Se parani aikanaan, mutta korvanlehti jäi kippuralle. Kissan 

varttuessa korva ei kasvanut mukana, vaan surkastui olemattomaksi nahkamöykyksi. 

Aikuisena Pörriltä siis käytännössä katsoen puuttui vasen korvanlehti kokonaan. Pörri oli 

ihmisrakas ja hyvä hiirikissa. Se piti jyrsijät kurissa naapureita myöten. Jopa yrmeä Iso-

Huhtalan kartanon isäntä arvosti Pörrin metsästystaitoja ja seurallisuutta. Pörri oli suosittu 

myös morsmaikkuna seudun kollikissojen keskuudessa, millä oli luonnolliset seurauksensa. 

Pörri oli taitava piilottamaan vastasyntyneet pentunsa, ja niitä Milma etsi milloin mistäkin. 

Nyt se tehtävä jäi Milman sisarusten harteille, kun Milma joutui olemaan muualla.    
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Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin! Kaupungissa Milma tapasi komean Veikon, jonka kanssa 

hän myöhemmin meni naimisiin ja sai kaksi ihanaa lasta. Milma ja Veikko rakastivat toisiaan 

sekä vanhoja tavaroita. He perustivat vanhojen tavaroiden kaupan nimeltä Wanhassa Wara 

Parempi. Siitä tuli Milman ja Veikon elämäntyö. Siellä myytiin kaikenlaista jännittävää. Siellä 

oli pieniä purjelaivojen osia, aarrearkun näköisiä kirstuja, eksoottisia kapistuksia kaukaisista 

maista, gramofoneja, savikiekkoja, hevosen länkiä, maitotonkkia, separaattoreita, kirnuja, 

keritsimiä, rukkeja ja kahviprännäreitä. Koska Milma ja Veikko olivat siistejä toiminnan 

ihmisiä, tavarat olivat säntillisessä järjestyksessä eikä hämähäkinseittejä tai pölyä näkynyt 

missään. Jos kaupasta ei löytynyt sitä, mitä asiakas etsi, Milma ja Veikko hankkivat sen 

jostakin.  

 

Milman ja Veikon kaupassa oli aina kissa tai kaksi. Vuosikymmenten varrella niitä ehti olla 

useita. Ne kiehnasivat asiakkaiden jaloissa ja kuuluivat ikään kuin kaupan henkilökuntaan. 

Jokainen niistä oli omanlaisensa valloittava persoona, mutta se ei silti saanut Milmaa 

milloinkaan unohtamaan lapsuutensa Pörriä.   

 

Milma ja Veikko pitivät kauppaa yhdessä siihen asti, kunnes Veikko kuusi vuotta siten kuoli 

sydäninfarktiin. Sen jälkeen kauppa piti lopettaa ja Milman muisti alkoi tosissaan reistailla. 

Ensin Milma kadotteli tavaroitaan: avaimet löytyivät pakastimesta ja hammasharja 

jääkaapista. Tyttärenpojan syntymäpäiväkutsuillekin hän unohti mennä. 

Karpalonpoimintareissulla hän kysyi: “Mitä me täältä etsittiinkään?” Hän saattoi useampaan 

otteeseen päivän aikana kertoa saman asian täysin uutena eikä enää muistanut eilisen 

päivän tapahtumia. Veikkoa hän aina odotteli kotiin kirkolta.  

 

Vaikka Milman muisti ei enää pelaakaan, ovat hänen jalkansa vikkelät kuin Singerin 

ompelukone. Tämä tuotti aika ajoin ongelmia Milman asuessa vielä kotona. Kerran jos 

toisenkin saivat poliisit etsiä Milmaa, kun mummeli oli lähtenyt retkilleen eikä sitten 

muistanutkaan reittiä kotiin. Nyt Milma asuu vakituisesti hoivakodissa. Lapset käyvät häntä 

joka viikko katsomassa, mutta Milma tuskin enää tunnistaa heitä. 

 

Kun Milma jälleen kerran oli ollut lähdössä Pörrin pentuja hakemaan, tulivat lapset vierailulle 

ja toivat äidilleen lahjapaketin. Sisältä paljastui pörheä, harmaaraidallinen pehmolelukissa. 

Kun sitä painaa vatsasta, se naukaisee aivan kuin oikea kissa. Kehrätäkin se osaa. Eniten 
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pehmolelukissassa silti kiinnittää huomiota se seikka, että sillä ei totta tosiaan ole lainkaan 

vasenta korvaa. “Oi, Pörri!” oli Milma huudahtanut. Siitä lähtien lelukissa on kulkenut Milman 

kainalossa, eikä Milmalla sen koommin ole ollut tarvetta karata Iso-Huhtalaan. 

 

Nyt Milman huoneen ovessa on Milman nuoruuden valokuvan lisäksi kuva lelu-Pörristä. 

Pörri on hoivakodin tärkeä ja pidetty asukas. Vaan auta armias mikä poru ja mekkala nousi, 

kun se kerran katosi jäljettömiin! Milma oli onneton ja pahantuulinen. Tosin hän ei itse 

ymmärtänyt eikä osannut kertoa miksi. Vaikka hoivakoti käännettiin ylösalaisin, 

pehmolelukissaa ei löytynyt mistään. Lopulta pesulasta soitettiin. Lelu-Pörri oli jollain 

kummallisella tavalla joutunut likapyykkien joukkoon. Onneksi pesulan tarkkasilmäinen 

työntekijä oli huomannut lakanoiden seassa oudon “vaatekappaleen” ja pelasti lelu-Pörrin 

joutumasta pesukoneen kitaan. Vesipesu linkouksineen olisi ollut kohtalokasta sen herkälle 

paristokoneistolle ja pörröturkille. Lelu-Pörrin paluun kunniaksi hoivakodissa keitettiin 

kakkukahvit.  

  

Nykyisin Milma ei enää paljon puhu, paitsi Pörrin kanssa kissojenkieltä, jota muut eivät 

ymmärrä. Muille hän sanoo vain: “Ajatella!”  tai “Vanhassa vara parempi!” Jälkimmäinen 

lausahdus sopii Milman suuhun mainiosti myös siinä suhteessa, että se pätee hänen 

mielestään niin vaatteisiin ja ruokalajeihin kuin lauluihin ja muistoihinkin. Aamuisin Milma 

haluaa vaatekaapista aina saman tutun villatakin ja iltaisin pitkän, kukallisen yöpaitansa. 

Keltaiset kumisaappaat ovat hänen suosikkijalkineensa. Milma pitää sianlihakastikkeesta ja 

kalasopasta, mutta pitsaa tai lasagnea hän tuskin maistaa. Kaikkein parasta ovat kuitenkin 

vanhat kansakoululaulut ja virret. Niiden sanat ja sävelen Milma muistaa kuin vettä vaan, 

olihan hänellä aina koulutodistuksessa laulun kohdalla kymppi. Voi olla, että Milma ei muista 

enää Veikkoa eikä Wanhassa Wara Parempi -kauppaakaan, mutta kun Milma laulaa, hän 

hymyilee ja hänen kasvonsa loistavat. Muun ajan Milma elää omassa menneisyyden 

todellisuudessaan, jonne edes kaikkitietävä kertoja ei voi kurkistaa. Se on Milman ikioma 

salainen maailma – pikku-Milman ja Pörrin.  


