
 
Hilkka Paavola 
KESÄNVIETTOA VOIPIONIEMELLÄ VUONNA 1935 
 
Hilkka Paavola (1935–43 Kuusisto) kertoo elämästä Voipioniemellä vuonna 
1935, jolloin hän vietti siellä kesää Päiviö Kuusiston kihlattuna. Hilkka, joka 
täyttää 95 vuotta maaliskuussa 2012, on kirjoittanut juttunsa vuonna 2010, ja se 
on esitetty Voipioniemen juhannusjuhlassakin. 
 
Olen syntyjään Hämeenlinnasta. Olin viettänyt aina kesätkin kaupungissa, Hämeen-
linna olikin hyvä, vihreä, pieni ja idyllinen kesänviettopaikka. Joskus piipahdin suku-
laisissa Janakkalassa, koulutovereitten kartanoissa ja ökyissä hämäläisissä maatalois-
sa. Siksi vähän hämmästyin, miten vaatimattomasti oltiin ja elettiin Voipioniemellä.  
 Tärkein rakennus oli Emotalo (nykyään kai Rantamökki). Kamarissa asui Taneli 
Kuusisto perheineen. ”Tupa” oli ruokailutilana. Lapset söivät palvelijoitten kanssa, 
meitä oli niin paljon, ettemme kaikki mahtuneet ison pöydän ääreen. Päiviö ja minä 
ruokailimme nurkassa kolmiolevyn ääressä ja vadit tuppasivat usein olemaan aika 
tyhjät, kun ennättivät meille asti. Keittiönä toimi eteisen takainen ja suuruinen tila – 
tänään ihmettelen millä ihmeellä siinä saatiin aikaan koko kolhoosin kaikki ateriat. 
Pesässä paloi ikuinen tuli, aamusta iltaan. 
 Taloudenhoitajana oli Kaarina, hieno ja kärsivällinen – kukaan muu siinä ei olisi 
pärjännytkään. Yhteisesti oli palkattu keittäjä, hyvä mielestäni. Ystävystyin hänen 
kanssaan ja olin alituiseen hänen apunaan – tai harminaan – , kun olin kiinnostunut 
ruokahommista. Kuivasin tiskiä, sekoitin puuroa, leikkasin vihanneksia, ynnä muuta. 
Kyllikin Kaisu ja Myrthan Jenny auttoivat myös, syöttivät lapset, tiskasivat, kuorivat 
perunoita, jos ennättivät emäntiensä töiltä. 
 A.W.K, Kaarina ja Kirsti-Kaarina asuivat omassa uutukaisessa ”aitassaan”, jossa ei 
ollut vielä lisäsiipeä. Rantasaunassa (ei enää saunana) majaili Paavo perheineen. Paa-
vo kävi vain sunnuntaisin ja yhden viikon ajan, ei ollut enempää lomaa. Helvi ja apu-
laiset asuivat ranta-aitassa. Kyllikin toinen apulainen oli myös jonkin aikaa (Helmi). 
Päiviöllä oli ihan uusi aitta – onnen ja ylpeyden aihe. Siinä oli (on!) isompi huone, iso 
pöytä täynnä kirjoja, papereita, koelaitteita, hyllyjä ja kirjoituskone. Toisessa päässä 
pieni makuusija. Päiviö kertoi, että Myrtha oli vastustanut sitä kovasti – hänestä ei 
ollut mukavaa, että tönöjä nousee enempää eikä varsinkaan halunnut nykyistä paik-
kaa, mutta muu yhteisö suostui. Ja siinähän se nyt on. 
 Päiviö teki melkein kiihkeästi väitöskirjaansa, aamupäivät kenttätöitä (minä avustin) 
ja iltaan asti kirjoittamista. Tunnuslause jo naimisiin mennessämme, ”Elämä on lyhyt, 
on kiire”, kävi toteen hänen kohdallaan. 
 Minä sain asuttavakseni aitan makuuosan. Päiviö ja Viljo nukkuivat soputeltassa 
ison kiven juurella. Ei olisi tullut kuuloonkaan siihen aikaan, että kihlapari nukkuisi 
samassa huoneessa. 
   



  ♪♪♪♪♪♪ 2

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päiviö ja hänen 
kihlattunsa Hilkka 
uuden aitan por-
tailla. 
 

Pieni maakuoppasauna oli AWK:n talon kohdalla rannassa, kellari harjunrinteessä ja 
huussi sen yläpuolella vasemmalla. Oli välillä vähän jonotusta suurelle joukolle.  
Vesi ja ruoka haettiin jostain Laurilan rajalta.  
 Syötiin aika vaatimattomasti. Aamulla kahvia, teetä ja voileipää. Lounaaksi (klo 11) 
puuroa ja jokseenkin aina halstrattuja särkiä, juuri pyydystettyjä. AWK laski joka ilta 
verkot lähelle ja Kaarina souti. Ja särkiä tuli, voi hitsi miten ruotoisia! 
 Päiviö oli innokas pitkäsiimailija, joten päivälliseksi saatiin parempaakin kalaa. 
Varsinkin kuha-aikaan oli oikein juhla-aterioita (kuha-aika taisi alkaa silloin vasta 
heinäkuussa?). Illan hämärissä, kun Päiviö ei enää nähnyt kirjoittaa, laskettiin siima. 
Minä olin soutaja. Sähköjä ei ollut missään. 
 Hanna (o. s. Kuusisto) ja Heikki Korte asuivat Jauhialassa, jossain diakonissan ta-
lossa Antin ja Hannelen kanssa. Heikki oli jo sairas, mutta piti myös kalastuksesta ja 
veneilystä. Hänellä oli miesavustaja, joka souti. Hanna ja perhe kävivät usein Voi-
pioniemellä. Kerran Heikki ylpeänä ja onnellisena toi niin suuren hauen, että Päiviö 
biologina sanoi, että on lähes kalavale. Siitä tehtiin täytetty uunihauki, mutta eihän se 
mahtunut keittiön pieneen uuniin. Piti katkaista kahdeksi, vielä poistaa pää ja pätkä 
pyrstöosasta. Pää vietiin muurahaispesään putsattavaksi. Piti ainakin säilyttää, missä 
lienee. 
 Toinen asia, joka minua kovasti ihmetytti, oli ettei ollut kukkia, puhumattakaan 
muusta puutarhasta. Kotona Hämeenlinnassa, vaikka oltiin kaupungissa, piti pihassa 
olla kukkia ja takapihalla marjapensaita, tomaatteja ja herneitä ym. Siihen tuli mie-
lenkiintoinen selitys poikien kuin yhdestä suusta: Saimi-täti oli pitänyt kovaa komen-
toa Säämingin pappilan aikana rikkaruohojen ja marjojen suhteen – ”ennen ei kotiin, 
ennen kuin on ämpäri täynnä.” Pojat ja Helvi: ”Ihanaa, kun on vain harjuja ja kalliota, 
ei tarvitse kasvattaa mitään.” 
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Posti tuli laivalla Lappeenrannasta. Sen haku Konstun laiturista oli minun mieluisa 
tehtäväni. Muutaman kerran kesässä Paavo, Myrtha, Taneli, Kyllikki ja Viljo kävivät 
virkistymässä Lappeenrannan kasinolla. Pientä flirttiä Viljon ja Maija-Liisan (Järne-
felt) välillä oli havaittavissa ja iltakävelyjä. 
 Kolhoosielämästä huolimatta elettiin sopuisasti. En koskaan kuullut avioparien riite-
levän, mitä nyt Kyllikki lempeästi tai tekoharmistuneella äänellä sanoi: ”MUTTA 
DANIEL...” 
 Yksi asia aiheutti kiihkeämmän kolhoosin kokouksen, puiden pilkkominen. Parikin 
osakasta oli tuonut ilmi olevan kohtuutonta, että maksetaan ”hirveitä summia” puiden 
pilkkomisesta, kun miehiä on huushollissa vilisemällä. Siis tehdään itse. AWK ikänsä 
ja sydämensä vuoksi putosi pois. Myrthan mukaan Paavo ei voi, kun ei ole lomaa, 
Taneli ilmoitti, etteivät pianistin kädet kestä, Viljo vapautettiin lyhyen loman vuoksi. 
Päiviö hakkasi joka päivä tunnin ja lauantaina kaksi, kun oli saunapäivä, ilmoittaen: 
”Tein vuoroni, muut tehkööt tai palkatkoot.” Kiireesti uusi neuvottelu, tulos: Lapin-
saaren äijä kiireesti takaisin, maksetaan yhdessä? 
 Ponteva Myrtha ja Taneli osallistuivat vilkkaimmin neuvotteluihin. Taneli aloitti 
aina puheenvuoronsa ”MINUN MIELESTÄNI…”, joten Päiviö pilaili ristivänsä Ta-
nelin MINUKSI. Kaarina oli äärimmäisen hieno ja hillitty, ei pannut vastaan Myrthan 
ehdotuksille, mutta luotsasi kolhoosin parhaalla tavalla toimimaan. Ei mikään helppo 
tehtävä. Helvi toi harvoin julki mielipiteitään. Minä olin ehdottomasti vain innokas 
kuuntelija. 
 

 
 
Päiviön ja Hilkan toinen lapsi sai nimen Outi. 
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Outin ristiäisten vieraita Rantamökillä. Kuvassa eturivissä vasemmalta Helvi Kuusisto, Elli Häll-
ström, Kaarina Kuusisto, A. W. Kuusisto, Hilkan isä Aleksis Lumme, Hilkka, Lauri Korte (s. 1938), 
Laurin oikealla puolella seisomassa Hanna Korte. Takarivistä Otso K. tunnistaa Hannes Hällströ-
min (toinen vasemmalta) ja Paavo Kuusiston (neljäs vasemmalta). Päiviö on kuvassa Hannan va-
semmalla puolella. Etualan lapset vasemmalta Milja Kuusisto, Antti Korte, Kirsti-Kaarina Kuusisto, 
Pekka Kuusisto, selin luultavasti Hannele Korte. 
 
 
Kerran kesässä kaikki pitivät kutsut. Oltiin Nikillä, Varismäessä, Kirjamoissa (jossa 
oli oma upea Sohvi-laiva), Karhusalmessa, Orkamoilla, Jyrki Järnefeltin Pikku-
Pappilassa. Isossa pappilassakin oli kutsut, mutta sinne oli ikäraja 20 v, joten jäin ni-
pin napin rannalle. Päiviö jäi seurakseni. Rauha Voipio Laurilassa koki saman. Lauri-
lan kutsuilla sai maailman parasta pullaa, josta Elna Voipio sai paljon kehuja. Rauha 
paljasti, että heillä on maailman paras kotihengetär. 
 Anni ja Taina Helasvuo asuivat Raatikossa Varismäen vieressä. En muista, joko 
Tätilä oli vuonna 1935 olemassa (Aino, Saimi, Toini) ja asuivatko jo silloin Martti ja 
Terttu Voipio Ukkorannassa. 
 Kesäjuhlat olivat kesän tärkeä tapahtuma ja paljon suvun harteilla. Ilmo soitti viu-
lua. Hilma Innanen oli tärkeä työntekijä ja yhdysside sukulaisten kesken. 
 Kesä oli kaunis ja helteinen. Ukkonen kävi mahtavasti, ja Kokkokalliolla poltettiin 
juhannustulta.  

(Kuusistolainen n:o 6, maaliskuu 2012) 
 


