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Kirsti-Kaarina Kuusisto 80 vuotta 
  
Kirsti-Kaarina Kuusisto, Antti William Kuusiston nuorin tytär, täytti 80 vuotta 17.10.2012. 
Kirsti-Kaarina on ollut pitkään kiinnostunut suvun vaiheiden selvittelystä ja sukutapaamisten 
järjestämisestä. Hän on sukuseuran perustajajäsen ja on myös nimetty sukuseuran kunniajä-
seneksi. Kuusistolainen lehdessä n:o 8 (lokakuu 2012) oli juhlapäivän johdosta kolme artikke-
lia Kirsti-Kaarinasta. Ne ovat seuraavassa. 
  
 

 
 
Kirsti-Kaarina ja juhannuksen taikaa Taipalsaarella vuonna 2005. Kuvan otti Kirsti-Kaarinan kummipoika 
Teemu Korte. 
   
 
 
   
 
 
♪♪♪♪♪♪♪♪  ♪♪♪♪♪♪♪♪  ♪♪♪♪♪♪♪♪  ♪♪♪♪♪♪♪♪  ♪♪♪♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪♪♪♪  ♪♪♪♪♪♪♪♪   



  ♪♪♪♪♪♪♪♪ 2

Keijo Koivula  
Aikamoinen Kirsti-Kaarina 
 
BULEVARDI 
Olen toki tuntenut Kirsti-Kaarinan kauan, tarkemmin sanottuna 61 vuotta ja pari kuu-
kautta päälle. Mutta meidän ensimmäinen ”tapaamisemme” on vielä varhaisempi ja 
on oikeastaan vain kuvitelma. Hän asui silloin Bulevardin ja Annankadun kulmassa, 
pappilassa. Huvittava kalkylointi vuosien perästä: koulutyttö Kirsti-Kaarina on lähte-
nyt aamulla kävelemään kohti kouluaan, SYK:ta, ja samaan aikaan koulupoika Keijo 
Eerikinkadulta kohti Norssia. Laskelman tulos on, että olemme monen monituiset 
kerrat tulleet toisiamme vastaan Annankadulla Vanhan kirkon puiston kohdalla, siinä 
se ”tapaaminen”. Minä olen oman luonteeni mukaisesti lähtenyt liikkeelle aivan tur-
han aikaisin, mitä Kirsti-Kaarina ei ole tehnyt.  
 Miksi tämä on tärkeää muisteltavaa? Me olemme aivan samaan aikaan kokeneet 
koulumatkamme varrelta Helsingin ydinkeskustan vaikuttavan kohdan, sen kolme 
tärkeää elementtiä. Ne ovat Vanha kirkko, Vanhan kirkon puisto (luonto!) ja tietysti 
tuo trotuaarin jännä kiveys, suuret kivilaatat (oikein Helsinki-Helsinkiä!). Todelli-
suudessa ajattelimme ehkä usein tekemättä jääneitä läksyjä ynnä muuta harmillista. 
Mutta kuitenkin. Jotain tärkeää määrittyy tässä: Kirsti-Kaarina on helsinkiläinen, 
luonnonystävä, tuleva biologi. 

 
TEMPPELIKATU 
Kuinka ilahduttavaa olikaan minulle nuorelle 
biologian opiskelijalle – nyt ollaan siinä ajas-
sa 61 vuotta sitten – että kurssitovereiden 
joukossa oli edes joku muu helsinkiläinen. 
Luonnonrakkaus meillä oli vahva, luonnon-
tuntemus sen sijaan vähän heikompi kuin 
monilla ”puhtaasta luonnosta” kotoisin ole-
villa. Mutta Kirsti-Kaarinalla on näissäkin 
asioissa laaja sydän ja voiko sanoa myös laa-
ja järki, sillä hänen maailmaansa kuuluvat 
rakkaalla ja viisaalla tavalla sekä se puhdas 
luonto että ihmisen aikaansaannokset ja toi-
minta, erottamattomasti.  

 Temppelikadulla asuessaan Kirsti-Kaarina 
on päivittäin nähnyt osan Helsingin graniittisesta sydämestä, Temppelikallion. 
 Tulevan vaimoni kanssa minut kerran kutsuttiin Temppelikadulle, Kuusistoille. 
Voisin sanoa joitain suuria sanoja käynnistämme, tunnelmasta, ilmapiiristä. Saimme-
han tavata myös Kirsti-Kaarinan äidin ja hänen isoäitinsä, mummin.  
 Kerron kuitenkin vain vähäisen yksityiskohdan, jota on myöhemmin erityisesti 
muisteltu. Kirsti-Kaarina ei olisi Kirsti-Kaarina, ellei hän olisi jo ammoin antanut mi-
nulle anteeksi tahdittomuuttani, mutta se ei ole estänyt häntä pitämästä pikku tapausta 

Biologian opiskelijoiden retkellä joskus 1950-luvulla. Kirsti-
Kaarinan takana kirjoittajan tuleva puoliso Anja Kosonen. 
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visusti muistissa. Hän oli parhaansa mukaan yrittänyt järjestää huoneensa mahdolli-
simman hyvään edustuskuntoon, ehkä vähän viime tingassa. Kun hän sitten esitteli 
meille huonettaan ja esineitä siellä, minä onneton kysyin ’Entä mitäs täällä sekretää-
rin takana on?’ No, siellä oli sitten kaikki se mikä oli pitänyt äkkiä työntää pois nä-
kyvistä. Äärimmäisen pieni tapahtuma, jonka toistaminen muisteloissa sanoo paljon 
kivaa Kirsti-Kaarinasta. Hänhän on tarinankertojanakin sellainen, että aiheesta kuin 
aiheesta syntyy hänen kertomanaan mielenkiintoinen juttu. 
 
TAIPALSAARI 
Vaimoni ja minä olimme Taipalsaaren Voipioniemessä 1959, myös Kirstin-päivillä. 
Hyvä, ettei ole mikään pakko panna arvojärjestykseen asioita, jotka vielä vuosikym-
menien perästä mukavalla tavalla ihan kouraisevat henkisiä sisuskaluja. Taipalsaaren 
ja Saimaan luonto, Voipioniemen ihmiset. 

Meitä vieraita ujostutti ko-
vin, vaikka meille oltiin 
hyvin ystävällisiä. Mutta 
me emme olleet voipio-
niemeläisiä, jotka ovat 
kaikki toisilleen läheisiä. 
Pieni tapahtuma on jälleen 
kuvaava. Kirsti-Kaarina 
kutsuu noutamaan kahvi-
pöydästään jäätelöä. Ensin 
käyvät naiset. Sitten tilan-
ne pysähtyy. Tunnen kui-
tenkin olevani ’joukkoon 
kuulumaton’ ja ennen 
kaikkea olen nuori mies, 
yritän siis vetäytyä nurk-
kaa kohti. Tyköni tulee 
Taneli Kuusisto: ”Eikö 
maisteri käytä jäätelöä?” 
 

KÄPYLÄ 
Käpylä on varsinainen kirstikaarinamainen juttu. Lumoavasti puolivilliä puutarhaa 
ulkona ja vähän villiä elämää sisälläkin. Kissaparvesta huolimatta oli hiiriäkin vanhan 
puutalon sokkeloissa. Mikään eläin ei taida olla Kirsti-Kaarinalle vihollinen, ja kai-
kille riittää vieraanvaraisuutta, ellei vieras ole suorastaan vaarallinen tai muuten epä-
terveellinen. 
 Ihmisvieras saa Kirsti-Kaarinan luona kokea keskusteluiltoja, joissa ei tarvitse yrit-
tää mitään. Sen vuoksi puheleminen hänen kanssaan siirtyilee luontevasti kepeistä 
aiheista myös syvälle ja vakavaan, ilman otsikkoja, ilman teemavalintoja. Maistellaan 
välillä hänen kuuluisia kauralastujaan. Ja on aikaa – vai olisiko parempi sanoa että 
sitä ei ole. 

Kirstin päivät Taipalsaaren Voipioniemellä 2005. Oikealla Otson puoliso 
Liisa. Jälkipolvia ajatellen lienee tarkennettava, että esillä olevat juomat 
eivät ole Kirsti-Kaarinan! 
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VANKILA 
Jos olisin joskus ollut vanki, olisin halunnut olla vankilaopettaja Kirsti-Kaarina Kuu-
siston oppilaana. Mutta en ole saanut edes syrjästä nähdä, millaisia oppitunnit ovat 
olleet. Ehkä saan silti kertoa tapauksesta, josta olen vain kuullut, sillä se väläyttää 
taas jotakin kuvattavan henkilömme luonteesta.  
 Siis näin: Ennen pitkää Kirsti-Kaarinan tunneilla ei enää ollut vartijaa. Erään oppi-
tunnin päätyttyä oppilas halusi kysyä jotain aiheeseen liittyvää. Kirsti-Kaarina selvitti 
asiaa, ja asiasta lähti liikkeelle pitkä keskustelu. Sen aikana automatiikka oli hoitanut 
oven lukitsemisen, eikä se avautunut sisäpuolelta. Kännyköitä ei ollut eikä mikään 
kolkuttelu auttanut. Vanki kysyi muina miehinä, mitä Kirsti-Kaarinalla on käsi-
laukussaan. En muista tarinaa tarkoin, mutta kai siellä oli kynsiviilaa, saksia, hiuspin-
nejä ynnä muuta, kuitenkin sellainen esinevalikoima, että se riitti Kirsti-Kaarinan 
”sellitoverille”. Välineet käyttöön, ja hetkessä oli lukko avattu, ovi oli auki.  
Luulen, että juttu vesittyy, jos nyt luettelen tapahtuman ilmentämiä Kirsti-Kaarinan 
erityisominaisuuksia. Koettakaahan eläytyä! 
 
MÄKELÄNRINNE 
Tulisi oikeastaan lysti luettelo kaikesta, missä Kirsti-Kaarina on auttanut. Ja mikseipä 
niistäkin asioista, joissa hän itse on tarvinnut apua, ks. edellä.  
 Kaksi esimerkkiä ensin mainitusta listasta, niin näkyy että skaalaa on. 
 Kerran nuoruudessani tarvitsin hienoon juhlaan frakkia. Minulla oli frakkiin hou-
sut, mutta takki? Hyvä, Kirsti-Kaarinalle välähtää mieleen Kari-serkku, joka oli mi-
nunlaiseni pitkä ja laiha. Serkku lainasi takin minulle. Siinä esimerkki Kirsti-
Kaarinan nokkelasta avuliaisuudesta. Leikilläni pidän sitä nykyään itselleni myös 
kulttuuritapahtumana. Onhan tämä serkku tunnetun näyttelijän isä. 
 Tuo oli kauan ennen Mäkelänrinnettä, mutta Mäkelänrinteen yhteiskoulu on ollut 
minulle korvaamattoman arvokas kokemus työpaikkana, jonne pääsin juuri Kirsti-
Kaarinan avulla. Puoli vuotta tuntiopettajana, yksi vuosi ylimääräisenä lehtorina – ei 
sen enempää. Mutta kiitollisuuteni on suuri, sillä kaikista työpaikoistani Mäkelänrin-
ne olisi ollut parhaiten oikein minun paikkani. Sen henkistä rakennetta ja ilmapiiriä 
olivat tietysti luomassa hyvin monenlaiset opettajat ja oppilaat. Luulen kuitenkin, että 
Kirsti-Kaarinan vaikutus on ollut erityisen vahva. 
 Kirsti-Kaarina on reilu. Hän suositteli minua rehtorille tuntiopettajaksi. Hänelle 
riitti, että hän luotti minun sanaani. Hän luotti siihen, että teen koulussa työtäni enkä 
harjoita poliittista propagandaa. Olimme poliittisilta mielipiteiltämme vastakkaisissa 
ääripäissä, mutta tämmöinen on Kirsti-Kaarina. 
 
KONKLUUSIO 
Kaikkeen edellä olevaan viitaten: onnitteluni 80-vuotiaalle Kirsti-Kaarinalle ovat sy-
dämelliset. Monia armorikkaita vuosia! 
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Hannele Heikkilä 
Kirsti-Kaarina, sukupolvensa nuorin 
 
Kirsti-Kaarina eli Kisse syntyi iltatähtenä ja hännänhuippuna A.W. Kuusiston per-
heeseen ja sai hyvän lähtökohdan elämälleen. Isä oli siinä vaiheessa kunnianarvoisa 
tuomiorovasti ja äiti ainokaistaan syvästi ja antaumuksellisesti rakastava Kaarina-
ruustinna. Isältään Kirsti-Kaarina peri saarnamiehen puhetaidon ja äidiltään Järnefel-
tien rautahermot sekä levollisen luonteen. Aikuiset sisar- ja velipuolet, toisin kuin 
sisarukset yleensä, eivät kiusoitelleet pikkusiskoaan, ihmettelivät vain, miten ennen 
niin ankara isä oli löysännyt otteensa vanhoilla päivillään. Korjausta kiusanteon puut-
tumiseen tuli sittemmin nuoremmalta sukupolvelta.  
 Sisaruksista läheisimmät Kirsti-Kaarinalle olivat Viljo ja Helvi. Kisse avusti Hel-
viä tämän viimeisinä vuosina suurenmoisesti ollen mukana lääkärikäynneillä ja har-
rastaen kirjallisuutta. Helvin näön vähitellen heiketessä kirjauutuudet käytiin läpi 
Kissen lukiessa teokset ääneen sointuvalla äänellään. 
 Lapsuudenkoti oli turvallinen. Siellä saatu vahva, läpi elämän kestänyt usko sekä 
periaatteet, joskus ärsyttävätkin, ovat kantaneet Kirsti-Kaarinaa läpi elämän vaihei-
den. Hän on aina vaalinut sukunsa perinteitä ja luonut suuren sukulais- ja ystäväver-
koston, jossa sukkuloi ahkerasti. 
 Kirsti-Kaarina tuli ylioppilaaksi Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta ja ryhtyi 
opiskelemaan biologiaa kenties opettajansa Jorma Soverin ja luokkatoverinsa Pentti 
Linkolan innoittamana paneutuen luonteensa mukaisella perusteellisuudella opin-
toihinsa, jotka näin ollen kestivät melko kauan. Mutta sittenpä hänestä sukeutui erin-
omaisen taitava ja motivoitunut pedagogi sekä mainio luennoitsija. Mäkelänrinteen 
aikuislukion lehtoraatin lisäksi hän yhdessä kollegansa Juha Kurosen kanssa kirjoitti 
maantiedon oppikirjan aikuisopiskelijoille. Rautahermoineen hän pystyi opettamaan 
myös Sörkän vankilan poikia – lukittujen ovien takana. 
 Musiikki ja kirjallisuus ovat Kissen keskeisiä harrastuksia. Kotona soitettiin ja lau-
lettiin. Konserteissa ja oopperassa käytiin paitsi Helsingissä myös Kuhmossa ja Sa-
vonlinnassa. Savonlinnaan ajettiin Kissen täpötäydellä Ladalla Voipioniemestä ja pa-
lattiin samana iltana ja yönä takaisin. Kisse pysyi hereillä ja pystyi ajamaan yöllä 
muiden torkkuessa. Aktiivista lauluharrastusta hän ylläpitää edelleen Kulosaaren pie-
nessä kirkkokuorossa. Vesielementti on hänelle läheinen. Jo lapsuudessa perhe kävi 
Yrjönkadun uimahallissa. Saimaalla on uitu pitkiä matkoja – Kissen erikoislaji oli 
pituussukellus – sekä soudettu kirkolle ja kylälle. Olihan Kirsti-Kaarinalla kanootti 
sekä pieni moottorivene, jonka perämoottori suvun nuorison käytössä valitettavasti 
vajosi Saimaan syvyyksiin. Nykyisin lienee mieluisinta vesivoimistelu. 
 Biologina luonto ja eläimet ovat Kisselle tosi tärkeitä. Nuorena hänellä oli Karri-
koira – muuten silloin Voipioniemen ainoa. Myöhemmin kissat tulivat kuvaan, par-
haimmillaan niitä oli neljä: kantaäiti Fauna, tytär Flora sekä tämän poika Napoleon ja 
Orvokki, joka saapui eksyneenä ja sai kodin Kissen luona. Kun ne sitten yksi toisensa 
jälkeen vetivät viimeisen henkosensa, ne kätkettiin hellästi Karri-koiran viereen Voi-
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piorinteen harjulle. Sen jälkeen Kisse toteutti biologin kutsumustaan ruokkimalla Kä-
pylän keittiöönsä ilmestyneitä hiiriä. 
 Kirsti-Kaarina on aina kuulunut elämääni, lapsuudessa olimme paljon yhdessä. 
Annankadun pappila oli varsinainen keidas 1940-luvun ankeina aikoina. Kissen sii-
vellä pääsin myös viettämään luksuselämää muun muassa lepokoti Kotivallissa sekä 
Karkkilassa hänen enonsa Klaus Järnefeltin perheessä. Jouluaatot olemme viettäneet 
yhdessä: lapsuudessamme Annankadun pappilassa ja myöhemmin minun kodissani. 
Kesäisin olen usein ollut Kissen vieraana hänen Voipioniemen kodikkaassa ja vie-
raanvaraisessa mökissään, jonka ovet ystävällisen emännän ollessa paikalla ovat aina 
avoinna ohikulkijalle. Nykyisin mökissä vierailee jopa Voipioniemen nuorin suku-
polvi, jolle on tarjolla kuten ennenkin herkkuja, rattoisaa seurustelua ja viihdykettä. ¤ 
 Sylin täydeltä onnea merkkipäiväänsä juhlivalle Kisselle! 
 
 
 
Otso Kuusisto 
Tätini Kisse 
 

  Isän kanssa ongella. 

 
Kisse oli täti jo syntyessään, sillä veljensä Taneli oli saanut esikoisensa hiukan ennen 
Kissen syntymää. Minun, eli viisi vuotta nuoremman veljenpojan näkökulmasta Kisse 
muistutti ja muistuttaa edelleenkin enemmän serkkua kuin tätiä. Joskus kun olen esi-
tellyt Kissen ja satunnaiset Voipioniemen kävijät toisilleen, olenkin käyttänyt ilmai-
sua ”tässä on serkkuni Kirsti-Kaarina”. Ensimmäisellä kerralla tämä aiheutti tiettyä 
mutinaa Kissen taholta, mutta tuli sittemmin käytännöllisenä ilmaisuna hyväksytyksi: 
eipähän tarvitse selitellä miksi täti ja veljenpoika eivät näytäkään eri sukupolviin kuu-
luvilta. 

*** 
Kisse on ollut leikkitoverinikin. Sotavuosiin kuuluu vaihe, jolloin asustin Annanka-
dun pappilassa ja leikimme Kissen kanssa Vanhan kirkon puistossa. Oli talvi ja puis-
tossa oli hirvittävän paljon lunta möyrittäväksi. Taidettiinpa käydä Johanneksen ken-
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tällä luistinradallakin, vaikka kuusivuotiaana en osannut kuin katsella muiden luiste-
lua. Myöhemmin Voipioniemen kesäkuvioissa puuhattiin joukolla tavanomaisia nuo-
rison puuhia, Kisse muiden joukossa. 

*** 
Kaikki voipioniemeläiset tietävät Kissen mökin tuvassa olevan pöydän, jonka jalkana 
toimii pätkä paksua ikihonkaa. Kun armeija otti Voipioniemen käyttöönsä sotavuosi-
na, jäi onttoon pöydänjalkaan joitain tärkeitä ja ehkä arvokkaitakin tavaroita. Mökissä 
lienee ollut armeija-aikoina monenlaisia asukkaita, jotka aiheuttivat yhtä ja toista tu-
hoakin, mutta armeijan vetäydyttyä nämä tavarat löytyivät pöydänjalasta koskemat-
tomina! 

*** 
Nuorina aikuisina pelailimme lentopalloa tuttavien ja sukulaisten kanssa. Kissen 
kautta päästiin mukaan Mäkelänrinteen koulun jumppasaliin pelaamaan koulun opet-
tajien vuorolle. Tutuiksi tulivat Paakut, Juhat ja monet muut. Voipioniemelle syntyi 
Kissen mökin kulmalle oikein kenttäkin. Palloa Kisse säilytti mökissään, eikä hän 
aina ollut paikkakunnalla silloin kun palloa olisi tarvittu. Mutta eipä hätää, usein 
mökkiin sisälle pääsi huonosti suljetusta ovesta. Ja jos ovi olikin kunnolla kiinni, 
vaihtoehtoisena reittinä toimi ikkuna, jonka kehys ei ollut oikeastaan mitenkään kiin-
ni puitteissaan, eikä taida olla vieläkään.  

*** 
Samoihin aikoihin Kisse ja minä perustimme veneyhtiön. Yhtiön tavoitteena oli 
hankkia rahapulaisille osakkailleen perämoottori ja sille sopiva vene. Ensin hankittiin 
kolmen hevosvoiman Evinrude, joka aluksi asennettiin puisen soutuveneen perään. 
Vuotta paria myöhemmin osakkaat löysivät rahat myös veneeseen, joksi valikoitui 
Kello 2-alumiinivene. Yhtiö toimi menestyksekkäästi muutaman vuoden, mutta on-
gelmaksi alkoi tulla venerannan valinta. Tämä johti lopulta yhtiön purkautumiseen 
siten, että Kisse sai Evinruden ja minä Kello 2:n. Kello 2 on meidän rannassamme 
edelleen käyttökuntoisena, vaikka ikää on 47 vuotta. Evinruden jatkovaiheista en tie-
dä, se ehkä on Kissen aitan perukoilla vieläkin. 

*** 
Kisse on ollut koko ikänsä innokas autoilija. Kissestä autoilijana minulle tulee aina 
mieleen laulunpätkä ”On mulla hauska täti, tuo täti Monika”. Kisseen ja autoiluun 
liittyy monia tarinoita, tässä eräs niistä:  
 Vuosia sitten, kun Helsingin Kehä I oli vain muutama siellä täällä oleva kadunpät-
kä, Kissen reitti Mäkelänrinteen koululta kotiin Vantaanpuistoon kulki Pakilan koh-
dalla pitkin Kehä I:tä. Pakilantien ja Kehä I:n risteys oli tasa-arvoinen, vaikka Kehäl-
lä ajettiin kuten se olisi ollut etuajo-oikeutettu. Kissellä kävi eräänä talvipäivänä huo-
no tuuri, oikealta Pakilantieltä tuli auto ja törmäys tapahtui aikamoisessa vauhdissa. 
Kissen auto meni lunastuskuntoon, turvavyöt olivat todella tarpeen. Autosta jäivät 
jäljelle talvirenkaat, jotka otettiin käyttöön myös Kissen seuraavassa autossa. Tai oi-
keammin ne yritettiin ottaa käyttöön, sillä ajoyritys niillä loppui alkuunsa kovan täri-
nän vuoksi. Törmäys oli siis ollut niin raju, että talvirenkaat vanteineen muuttivat 
muotonsa. 
 Onnitteluni 80-vuotiaalle Kisselle, joka edelleenkin autoilee. 


