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Viktor Voldemar Kuusisto 
 
 
Volde Kuusisto syntyi 25.11.1888 Anders ja 
Johanna Granholmin 11. lapsena ja 
nuorimpana poikana. Hän avioitui 1911 Salli 
Maria Saikkosen kanssa. Voldelle ja Sallille 
syntyi kolme lasta: Sirkka-Liisa, Marja-Maija 
ja Antero. Sukulaisille isoisäni oli Volde, 
isoäitini ja heidän lapsensa kutsuivat häntä 
isäksi ja Marja-Maijan pojat Ukoksi. 
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KANTTORILAN NUORIHERRA  
 
Volde Kuusiston lapsuudesta on olemassa vähän tietoja, mutta näyttää siltä, että hän 
oli ollut vanhempiensa Andersin ja Johannan tiukan kotikasvatuksen piirissä. Vaikka 
Volde ei seurannutkaan vanhempien veljiensä opintietä Viipuriin ja sieltä eteenpäin, 
isä Anders muun muassa opettajana antoi varmaan tukevan perustan elämälle jo 
kotona ollessa.  Kodin ilmapiiri oli varmaankin muuttunut Johanna-äidin kuoltua 
Volden ollessa 5-vuotias. Anders solmi toisen avioliiton Maria Rossalan kanssa 
keväällä 1895. Kirkonkirjan mukaan Maria oli mennyt kuitenkin Amerikkaan jo 
huhtikuussa 1899 isoisän ollessa 10-vuotias. Näin Andersista tuli yksinhuoltaja, mikä 
ilmeisesti vaikutti Volden kehitykseen ja ajatusmaailmaan. Saatan vain arvata, että 
isoisä käytti syntynyttä tilannetta hyväkseen ja pyrki vapautumaan ainakin osittain 
vuosisadan lopun tiukasta perhekurista. 
 Valmistuttuaan opettajaksi Sortavalan seminaarista vuonna 1911 ja avioiduttuaan 
samana kesänä hän näyttää jonkin verran rauhoittuneen. Metsästys ja kalastus olivat 
jo nuorena keskeisellä osalla isoisän harrastuksia, välillä jopa osa-aikaisia ammatteja. 
Pääsin itsekin osalliseksi niistä Pielavedellä 1950-luvun alussa, lähinnä soutumiehenä 
350 koukun pitkällä siimalla ja 15 päivittäisen kalaverkon lasku- ja nostopuuhissa. 
Varhaisena aamupuhteena läksin sitten setäni Veikon kanssa myymään saalista 
Pielaveden torille. Veikko eli Veksi kääri kuhat ja ahvenet Savon Sanomiin ja minä 
keräsin rahat ostajilta isoäidin vanhaan, nahkapaloista tehtyyn kassiin. Olinhan 
kouluja käynyt, jopa päässyt lyseoon. Vesilintujen metsästys Ukon kanssa usvaisessa 
rantakaislikossa ja jokapäiväiset kalastusretket Pielavedellä, Pyttyselällä ja Karkon 
takana eivät koskaan poistu muistoistani.  
 
SAVITAIPALEELTA MAAILMALLE 
 
Savitaipaleen kirkonkirjojen lastenkirjaan vuosien 1900–1909 Viktor Kuusiston 
kohdalle on merkitty: ”Lappeenrannan yht. koulussa, 15.4.1906 Helsinkiin.” 
Vastaavasti rippikirjassa samoilta vuosilta on maininta ”merelle 1906 Helsingissä, 
muuttokirjan ottanut minne?” Helsingin osalta voinee päätellä, että tuolloin sinne 
siirtyminen oli tapahtunut joko siellä olevien veljien kutsusta tai omasta halusta. Joka 
tapauksessa isoisä löytyy Helsingin normaalilyseon matrikkelista nro 878 kohdalta, 
minkä tiedon mukaan hän oli tullut kouluun II luokalle ja eronnut koulusta kaksi 
vuotta myöhemmin, vuonna 1906. Ilmeisesti merille lähtö tapahtui tuolloin. Isoisä 
kertoi meille pieninä ollessamme jännitystarinoita purjelaivalla tehdystä matkasta ja 
laivalla syntyneestä kapinasta. Kapteeni oli joutunut käyttämään pistoolia pitääkseen 
miehistön kurissa. Isoisä oli kuitenkin ollut kapteenin kaveri, minkä vuoksi hän oli 
ollut turvassa ja päässyt ehjänä takaisin Suomen autonomiseen suuriruhtinaskuntaan. 
Erityisesti senhän me halusimme kuulla. Tähän matkaan liittyy vuoden 2010 
sukukirjassa kerrottu tarina Lontoon torin tomaateista, joita Volde luuli mansikoiksi. 
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Saikkosen sukua Varpaniemessä, Sortavalan lähistöllä, todennäköisesti kesällä 1911. Oikealla Maria 
Saikkonen, Salli-isoäidin äiti, sylissään nuorin sisarista Paula (Castrén). Keskellä vasemmalla Veikko 
Saikkonen (joka kaatui Aunuksessa 1918, Ukon metsästyskaveri), Salli Kuusiston sisaret Siiri ja Martta sekä 
Inkeri, sittemmin Kuusisto, Anu Rannan äiti. Lapsista isoin, oikeanpuoleinen, on Sallin sisar Saara.  
Volde näkyy takana keskellä lippalakki päässä, valkoisissa kauluksissaan, ylimpänä olevan koppalakkisen 
vasemmalla puolella.  Koppalakkinen on ehkä Saikkosten setämies. Salli on valkoisessa puserossaan 
Voldesta vasemmalle, pienen pojan vasemmalla puolella. 
 
 Lontoon retken jälkeen Volde täytti 18 vuotta ja otti ilmeisesti vastuuta itsestään. 
Äiti oli kuollut. Äitipuoli oli lähtenyt Amerikkaan. Ilmeisesti Savitaipale ei ollut enää 
paikka, missä Voldelle olisi ollut tulevaisuutta. Nähtävästi hän asettui Sortavalaan, 
mistä oli tuleva Volde ja Salli Kuusiston kotiseutu ja oma muistojen Karjala, jota he 
eivät koskaan unohtaneet. Joskus ajattelen, miksi jokaisella meillä on mielessä aina 
jokin seutukunta, mikä jää omimmaksi, kotiseuduksi, jolle ei ole vertaista. Vai oliko 
Kuusistojen Karjala ainutkertainen maailmassa? Olen tullut siihen lopputulokseen, 
että jokaisella ihmisellä on yksi jakso elämässä, pitempi tai lyhempi, mille muu eletty 
elämä ei vedä vertaa. Se liittyy ikään, voimaan, terveyteen, perheeseen, lapsiin, 
työhön ja harrastuksiin eli yleensä kaikkeen, mikä muodostaa hyvän, eletyn elämän 
kaaren. Meitä edeltäneellä sukupolvella, isovanhemmillamme ja vanhemmillamme, 
elämän kohokohtia olivat lisäksi itsenäisyys, vapaus ja kotimaa. Parhaat eletyt vuodet 
sattuivat Sortavalassa ja Karjalassa vietettyihin aikoihin, minkä vuoksi muistot niistä 
eivät koskaan häipyneet, olipa kulloinenkin asuinpaikka missä hyvänsä.  
 
OPETTAJAN URALLE 
 
Isoisällä oli Lontoon ja Helsingin jälkeen pohdiskeluvaihe – mikä minusta tulee 
isona? Ehkä vanhempien sisartensa Miilin ja Alman esimerkkiä seuraten Volde päätti 
pyrkiä Sortavalan seminaariin tullakseen kansakoulunopettajaksi. Tutkimusteni 
mukaan Volde aloitti seminaariopiskelut syksyllä 1908. Hän valmistui seminaarista 
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kansakoulunopettajaksi 10.6.1911. Jatkosuunnitelmat olivat valmiit, ja hän menikin 
naimisiin isoäidin kanssa hyvin pian valmistumisen jälkeen eli 22.8.1911.  
 Ehkä uranvalinnassa eräänä keskeisenä tekijänä oli se, että Volde tahtoi säilyttää 
harrastuksensa metsästyksen ja kalastuksen, mihin opettajien pitkät lomat antoivat 
mahdollisuuden. Olisiko merkitystä ollut myös sillä, että maalaisopettajille varattiin 
koululta asunto ja pieni puutarha. Nehän loivat oivan ympäristön ylipäätään 
luonnosta pitäville ihmisille, jollaisia Salli ja Volde olivat.  
 Kesä 1911 oli kiireistä aikaa. Valmistumisen ja häiden jälkeen oli hakeuduttava 
töihin, ja Volde saikin ensimmäisen työpaikkansa Ruokolahdella Savilahden koulun 
väliaikaisena opettajana. Viranhoito alkoi 1.8.1911. Vakinainen nimitys virkaan tuli 
seuranneena vuonna ja jatkui vuoden 1918 heinäkuun loppuun, minkä jälkeen isoisä 
oli Sortavalan kaupungin kansakoulun opettajana aina 31.7.1940 saakka. Talvisodan 
syttyminen 30.11.1939 ynnä muut valtiolliset ja henkilökohtaiset tapahtumat 
keskeyttivät viranhoidon, mutta 1.8.1940 Volde Kuusisto löysi kuitenkin itsensä 
nimitettynä Kotkan kaupungin kansakoulunopettajan vakinaiseen virkaan. Koulu oli 
ja on edelleen Kotkassa Koulukadulla, ja asunto oli koulun vieressä niin sanotussa 
Opettajain talossa, Korkeavuorenkatu 22. 
 Sortavalan seminaarin historia kertoo, että vuoden 1880 aikoihin useimmat 
kaupunkilaislapsista kävivät kansakoulun, mutta maalaisnuorista vain pienellä osalla 
oli siihen mahdollisuus. Seminaariin pyrkijöiden joukko vuosisadan alussa oli kovin 
kirjavaa. Oppivelvollisuus tuli meillä voimaan 1921. Vielä 1930-luvulla Sortavalan 
seminaarin johtaja Relander ihmetteli, millä varoilla oppilaat opiskelivat, sillä monet 
nuoret olivat vähävaraisista kodeista. Useimmiten seminaariin ajoi sisäinen pakko, 
lukuhalu tai tiedonjano ja pyrkimys itsensä avartamiseen. Näin lienee ollut asia 
Voldenkin kohdalla. Isoisältä on säilynyt muun muassa A. Meurmanin kirjoittama 
J.V.Snellmanin elämänkerta, jonka sisäkannelle on kirjoitettu omistuskirjoitus: 
Wolde Granholm 9.5.1906. Voi vain arvata, harjoitteliko Volde jo tuolloin 
seminaarin pääsykoetta varten. 
 Seminaariaikana isoisä lienee ollut erityisen kiinnostunut puutöistä eli veistosta. 
Viettäessään tyttärenpoikiensa kanssa kesät Pielavedellä vuodesta 1950 aina vuoteen 
1955, jolloin hänen oma mökkinsä Vaivasensaareen valmistui, hän askarteli 
kanssamme kaikenlaisissa puutöissä korkeushyppytelineistä kirvesvarteen ja 
hyppyseipääseen. Toinen hänen seminaariaikainen harrastuksensa oli urheilu, 
erityisesti luistelu ja hiihto. Ukko kertoi hiihtäneensä Laatokan jäätä myötä 
lentokelillä Sortavalasta Valamoon kahdessa tunnissa. Teoksessa ”Me urheilimme 
Laatokan Karjalassa” saatamme Sortavalan seminaarin urheilua koskevasta osasta 
lukea, että seminaarilaisten harjoittelu tapahtui säännöllisesti joka perjantai. Lajeina 
olivat pituushyppy, kuulantyöntö, korkeushyppy ja keihäänheitto. Tiistaina 
harjoiteltiin diskonheittoa, kolmiloikkaa, hirrensyöksyä ja seiväshyppyä. Näiden 
ohessa harjoiteltiin juoksua. Keväällä 1910 Vakkosalmella pidetyn seurojen välisen 
kilpailun voitti Lyseon seura, ja seminaari tuli toiseksi. Seuraavana vuonna, jolloin 
Volden luokka valmistui, seminaari voitti. Hiihdossa vuonna 1908 parhaitten 
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joukossa oli V. Kuusisto. Sama luokka voitti seurojen välisen hiihtokilpailun 
kolmena vuonna peräkkäin. Jokaisena vuonna joukkueessa oli mukana V. Kuusisto.  
 Eräässä seminaarin oppilaista kertovassa julkaisussa on muun muassa valokuva 
seminaarin Raittiusliiton juhlatoimikunnasta vuodelta 1911, jossa Volde Kuusisto 
seisoo keskellä takarivissä. Hän lienee jo aikaisessa vaiheessa tehnyt valintansa 
elintapojensa suhteen raittiuden hyväksi. Isoäiti oli varmasti jakanut nämä 
mielipiteensä hänen kanssaan.  
 

 
Raittiusliiton 
juhlatoimikunta 
vuodelta 1911. 
Volde takana 
keskellä. 
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Volde Kuusisto toimi opettajana Kotkan kansakoulussa 1940–41. Koulu on edelleen toiminnassa ja 
nykyiseltä nimeltään Kotkan keskuskoulu. Portailla seisomassa Volden tyttärenpojantytär Hannah 
Ruotsalainen (oik.) luokkatoverinsa Oona Turan kanssa. – Kuva: Antti Ruotsalainen. 
 

(Kuusistolainen n:o 10, lokakuu 2013) 
 


