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Tämän viikon Punkalaimelaisena yrityksenä esittäytyy Kultaseppä Höijer-
Brummer.

En ole paljasjalkainen punkalaitumelainen. Tulin tänne ensimmäisen kerran n. 9
vuotta sitten ihmetellen tällaisen paikkakunnan olemassaoloa. Ajomatkan
kummat nimet kuten Kiimankulma sai hymyn huulilleen, olinhan tulossa miestä
tapaamaan.

Tuolloin asuin vielä Järvenpäässä ja suhahdin viikolla töihin Helsingin suuntaan
vilkkaaseen pankkimaailmaan. Tuota työtä teinkin lähes 30 vuotta.
Muistelen nyt, miten töissä ollessani ylläni oli erilaisia korvakoruja, sormuksia ja
kaulaketjuja. Nykyään tämänhetkisestä vinkkelistäni katsottuna taisin olla
”koruharakka”, yhdessä muiden koruharakoiden kanssa. Tällä hetkellä silmiin
piirtynyt verkkokalvon kuva saa hymyn huulille.

Siitä miten minusta tuli kultaseppä on pitkän ajan tulema. Olen aina ollut
kiinnostunut käsillä tekemisestä. Pienenä tyttönä askartelin paljon ja piirsin.
Askartelut ja näpertelyt eivät koskaan jääneet pois. Tuotoksia tuli mitä milloinkin,
materiaalit vain vaihtuivat.

Päästyäni peruskoulun pyrin kotipaikkani Kuopion käsi- ja taideteolliseen
oppilaitokseen. Testit kestivät kaksi päivää ja mielikuvitus oli rajana. Tuloksena oli
ensimmäinen varasija. Ei auttanut itku markkinoilla, kuten sanotaan. Kukaan ei
peruuttanut paikkaansa, joten tämä opinahjo jäi haaveeksi.
Äitini kovasti suostutteli minua kaupallisella alalla ja nähtävästi annoin periksi
koska valmistuin aikoinaan merkonomiksi. Eläinpsykologia oli vahvana
kilpailijana, mutta opiskelu olisi vaatinut Suomesta muuttamista toisaalle, joten
se jäi. Ehkä olisi pitänyt?

Joten se 30 vuotta vierähti numeroiden ja asiakkaiden parissa. Sinä aikana syntyi
poikani Hans ja sitä myötä mukaan tuli hänenkin harrastuksensa. Jossain
vaiheessa aloin tekemään koruja valmisosista. Innostuin niihin täysin. Ostin osia
sieltä suun täältä ja illat kuluvat näpertelyn parissa.

Palataan Punkalaitumelle. Aloin siis ”riiustella” täällä ja oikeastaan jokaisena
viikonloppuna ajoin töistä tänne ja täältä töihin. Tätä kesti noin 1½ vuotta ja
tunsin, että joku muutos oli tehtävä. Koko työuran ajan aina muistelin tuota
Kuopion taideteollinen opinahjoa ja harmittelin sitä, etten ollut hakenut sinne
uudemman kerran. Sitten eräänä päivänä näin dokumentin Aki Choklatista ja tuli
tunne, että tuo ilmapiiri on se missä haluaisin olla. En suunnitella kenkiä vaan
koruja. Oikeastaan minun pitäisi kiittää häntä tästä kaikesta.
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Eräänä päivänä aloin katsomaan työpaikkoja Tampereen seudulta, olisiko
pankkimaailmassa, sillä suunnalla vapaita paikkoja. No oli, mutta oli myös
vapaana muutama opiskelupaikka Saskyn jalometallipuolen koulutukseen.
Tuolloin elettiin vuoden 2016 loppua ja käsillä oli viimeiset hakupäivät. Niin lähti
hakemukseni eetteriin, pääsin haastatteluun ja lopulta opiskelupaikka aukeni.
Meitä aloitti tuolloin 3 henkilöä.

Koulutus kesti n.2½ vuotta ja me kolme otimme opinnoissa kiinni jo ½ vuotta
aikaisemmin aloittaneet. Tämä oli yksi elämäni mukavinta aikaa ja se aika meni
vauhdilla. Äkkiä sitä oli perustutkinnon paperit kourassa pokkaamassa todistusta
satojen muiden valmistuneiden kanssa. Ikähaarukka meillä oli juuri peruskoulusta
päässeet ja juuri 60v täyttäneet. Iällä ei siis ollut merkitystä.

Perustutkinnon aikana soudin ja huopasin sen ajatuksen parissa, pyrkiä
ammattitutkintoon? Olisiko edes mahdollisuuksia sinne päästä, sillä hakijoiden
taso oli korkea. Ilokseni kuulin, että olin yksi valituista ja meitä pääsi aloittamaan
noin 16 henkeä. Tuo vuosi oli upea ja mahtava. Tiukkaa oli ja monesti lähdettiin
kotiin myöhään illalla ja käytiin harjoittelemassa myös viikonloppuisin. Sitten tuli
päättötyö aika ja hermot nousivat pintaan.

Siitäkin selvittiin ja ammattitutkinnon paperit kourassa jätin haikeat jäähyväiset
koululle, opiskelukavereille. Lähes 4 vuoden uurastus oli takana, jotka olivat yksi
elämänäni parhaimmista vuosista.



Korun tarina

Korun tarina on aina uniikki. Syntymekanismeja on monia. Minun tapani on
kuunnella sitä, mitä palat kertovat minulle. Pyörittelen niitä edes takaisin. Laitan
niitä limittäin, poikittain, yläs ja alas. Fiilistelen sitä lopullista muotoa, sen elekieltä
ja tunnetta. Välillä sekaan tipahtaa kivi jos toinenkin, mutta useimmiten kivi palaa
takaisin laatikkoon. Mottoni on: vähemmän on enemmän.
Jo kouluajoilla puhuttiin kivioksennuksesta tai -helvetistä. Näitä säihkyviä
tuontikoruja kyllä maailmalla riittää. Yksinkertaisia pelkistettyjä, uniikkeja sitäkin
vähemmän.

Filigraani viuhka oli yksi ensimmäisimpiä suunnittelutöitäni jo kouluaikoina.
Jotkut asiakastyöt jäävät hyvin mieleeni. Yksi tarina liittyi isovanhempiin ja heidän
sormuksiin. Vihkisormukset pienennettiin ja jäljelle jäävästä materiaalista
(lisättynä uutta) tehtiin pienelle tyttärelle kultainen sydänriipus. Jotenkin se ele oli
liikuttava.

Sanonta ”suutarilla ei ole kenkiä” kait pitää paikkaansa myös sepän ammatissa.
Harvoin tulee tehtyä itselleni mitään. Yksi rakkaimmista itselleni tekemistäni
koruista on pakottamalla tehty sydän.

Toinen mottoni on, etten tee mitään pientä näperrystä, joten toinen itselleni tehty
koru on vaaleanpunaisesta zirkoniasta, jonka kiven koko on 8mm. Mieheni lapsille
on tullut myös tehtyä koruja tärkeisiin hetkiin. Yksi näistä on Ontto helisevä pallo
kivellä.

Ystäväni tilasi ristin, johon poikkeuksellisesti tuli zirkoneita. Tämä rouhea koru
kuvaa sopivasti kantajansa persoonaa. Lapsuuden ystäväni sisar oli
nuoruudessaan voitokas yleisurheilussa ja hän pyysi tekemään korun, missä olisi 3
hänelle tärkeää mitallia. Sain vapaat kädet ja näin syntyi tavallaan rouhea ja
uniikki mitallikoru.

Helmet ovat minulle rakkaat ja niiden punominen on tietynlaista terapiaa. Sain
ilokseni punoa rakkaalle ystävälleni helmet kaulaan että ranteeseen, hänelle
tärkeään päivään.
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Olen kertonut tässä aikaisemmin siitä, miten minusta tuli kultaseppä ja miten
pääsääntöisesti suunnittelen työni ja millaisia olen tehnyt.

Ajattelin vähän kertoa siitä, mitä kaikkea seppä tekee, esimerkiksi korjaus- ja
muutostöitä korusuunnittelun ja valmistuksen lisäksi. Meillä monilla laatikoissa
pyöriin perittyjä koruja, joista haaveleimme ”jotain” tietämättämme tarkkaan
mitä. Ajatuksena on se, että jotain niistä voisi tehdä. Joko kiven takia tai sitten
juuri sen korun tunteellisen arvon takia. Koru on peritty tai saatu.

Itse arvostan suuresti vanhoja koruja, olivat ne sitten hopea tai kultaa. Koruissa on
se historia ja tarina. Näinpä korujen sulattaminen kokonaan tuntuu minusta kuin
raajan amputoitaisiin Anteeksi näin raadollinen kuvaus. Mutta prosessi hävittää
korun tarinan, sen historia mikä sillä on.

Olenkin asiakkaan kanssa suunnitellut esim. vihkisormuksista korvarenkaat tai
sormuksista kaulakorun. Toisaalta (jos materiaalia on riittävästi) korvakoruista on
saattanut tulla kaulakoru. Olen tehnyt kaulakorun, mihin on käytetty rannekorun
paloja jne. Vain mielikuvitus on rajana. Korjaukset voivat olla myös pieniä, lukon
vaihtoja, katkenneiden ketjujen juottamista yhteen jne.

Taisinkin mainita aikaisemmin ihastukseni helmiä kohtaan ja niiden uudelleen
punominen on todella mielenkiintoista, että mieleistä puuhaa. Helmiä ei kannata
säilyttää kuivassa laatikon pohjalla, vaan laittaa kaulaan ja nauttia niistä. Helmet
pitävät ihon rasvasta.
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Kun puhutaan koruista, ei pidä unohtaa kotona olevia aterimia. Hopeiset aterimet
kannattaa tuoda puhdistukseen. Kaupoissa myytävät puhdistusaineet kyllä
puhdistavat hopeat. Sepällä puhdistuttaessa ne käytetään ultrapesurissa, pestään
ja vasta tämän jälkeen puhdistetaan. Hopean puhdistuksessa käytössämme on
aine, joka edesauttaa kirkkauden säilymistä ja estää pikaisen tummumisen. Toki
jos aterimia ei käytetä, tummuvat ne ajan saatossa vääjäämättä. Mikäli on
tarvetta, suurimmat kolot ja naarmut hiotaan pienemmiksi.

Muistathan että käyttämäsi korut on myös puhdistettava säännöllisesti.
Nappikorvakorut mielellään 2 viikon välein, mikäli pidät niitä jatkuvasti. Tähän käy
lievä astianpesuainevesi ja todella pehmeä hammasharja. Eniten allergiaa
aiheuttaa koruissa oleva lika, ei niinkään itse metalli.

Vanhoista hopealusikoista tehnyt korut ovat todellakin tätä päivää ja niiden
tekeminen on mukavaa. Tässäkin mielikuvitus on vain rajana. Joten jos et käytä
aterimia kotona juhlapäivänä tai milloin vain, kannattaa miettiä niiden
uusiokäyttöä koruna.



Hei ja hienoa kun olet seurannut tämän kuluneen viikon aikana näitä minun
postauksiani.

Viikko meni äkkiä, joten oikeastaan pitemmittä puheitta laittelen tähän kuvia ja
toivotan kaikille hyvää juhannusta ja hyvää kesää. Oheiset kuvat löytyvät
verkkokaupastani: https://hoijer-brummer.fi/ ja minut saa kiinni numerosta
0405388016. Ollaan yhteydessä ja soita rohkeasti.
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