
 

Muistoja Tellervo Kuusistosta 

Tämän vuoden helmikuussa pois nukkunut 
äitini Tellervo Kuusisto kuului Kuusiston 
sukuseuran ”perustajajäseniin”, siis silloin 
1990-luvun lopulla toimintaa käynnistelleisiin 
ihmisiin. Joskus hän erilaisista 
suunnittelukokouksista saavuttuaan saattoi 
mulkaista minua ja mainita, että Volden 
sukuhaaraa saisi hänen puolestaan ruveta 
edustamaan joku muukin, mutta tiedän, että 
hän porukassa erinomaisesti viihtyi ja sai 
sukuhistoriaan perehtymisestä tyydytystä. Niitä 
muitakin, Volden jälkeläisiä on sittemmin 
aktivoitunut. Minun perehtyneisyyteni 
sukuhistoriaan ei edelleenkään ole sen 
paremmin laajaa kuin syvällistä, äitini 
”historiasta” kuitenkin jotain tiedän. 
Äitini syntyi Varpaisjärvellä lokakuun 14. päivä 
vuonna 1942. Äitini äiti Martta Tiihonen (os. 
Mäki-Hallila) oli opettaja, äitini isä Eino 
Tiihonen laivaston palveluksessa. Äitini 
muisteli usein vanhempiensa suhteen olleen 
hyvin tiivis: Einon kuolema vuonna 1955 äidin 
ollessa vielä lapsi oli kova isku. Äidin 
lapsuusmuistoista merkittävä osa sijoittui 
Kuortaneelle, hänen rakkaimpia sukulaisiaan 
oli Heikki-eno. Syksyllä 1963 äiti aloitti 
opinnot Jyväskylän Kasvatusopillisessa 
Korkeakoulussa (nyk. Jyväskylän yliopistossa); 
valmistuttuaan keväällä 1965 
kansakoulunopettajaksi hän keräsi jonkin aikaa 
työkokemusta ja suoritti sitten erityisopettajan 
pätevyyden. Vuonna 1968 äitini meni naimisiin 
isäni, Antero Kuusiston kanssa. Äidin 
varsinainen työura sijoittui Helsinkiin: hän 
opetti Ruskeasuon koulun liikunta- ja 
monivammaisia oppilaita minun syntymästäni 
(vuonna 1969) saakka aina siihen asti, kun jäi 
eläkkeelle vuonna 2006. Äitini rakkaimpia 
harrastuksia olivat lukeminen, laulaminen ja 
käsityöt.   

 
Edellä lyhyt ja faktapainotteinen versio, 
seuraavaksi muutamia henkilökohtaisempia 
muistoja ja anekdootteja. Äidilläni ja minulla 
oli läheinen suhde: me rakastimme ja 
hoidimme toinen toisiamme alusta loppuun 
asti. 
 

 
kuvassa kirjoittaja äitinsä kanssa 
 
Paitsi minua, äiti hoiti myös vaikkapa kesällä 
Luotsisaaressa, Pielavedellä isän sekalaista 
seurakuntaa: vaihtelevaa määrää yleensä 
yllättäen paikalle saapuvia isän ystäviä, muita 
kylän kalastajia ja sukulaisia. Luotsisaaressa 
minä sain olla lapsuuteni ensimmäiset kesät 
aina reilut kaksi kuukautta villi ja vapaa, 
sivistyksen ohut kuori karisi niskastani 
Luotsisaaressa silloin jos mahdollista vielä 
nopeammin, kuin nykyisin; äidillä vapaa-aikaa 
oli merkittävästi vähemmän. Äiti varusti meidät 
myös niille Pielaveden syksy- ja talvireissuille, 
joille ei itse mukaan suostunut: laittoi minulle 
ja isälle lihapullia mukaan, letitti pitkät ja 
paksut hiukseni niin tiukasti, että letti säilyi 
vaikka viikon. Yhdeltä syysreissulta palatessa 
letistäni löytyi käpy! Muistan äidin luoneen 
minuun ja isään muutaman murhaavan 
katseen: ei sitten kumpikaan ole tätä 
huomannut, kauanko mahdoit käpy päässäsi 
nukkua?! Hiusten selvittäminen alkoi silloin 
haarukalla… 
 



Äiti paitsi ahmi itse järjettömiä määriä kirjoja, 
myös luki minulle paljon. Hän osasi eläytyä ja 
välillä jouduimme molemmat tunnemyrskyn 
valtaan, kuten silloin, kun ulvoimme ääneen 
Lassie palaa kotiin –kirjan äärellä. Isäni ilmoitti 
pitävänsä meitä molempia hulluina, ja käski 
äitiä lopettamaan lapsen itkettämisen, mutta 
eipäs sitten raaskinutkaan puuttua 
hulluuteemme, kun pistimme molemmat 
vastaan. Itkimme myös vaikkapa Eemelin 
urheutta, kun tämä pelasti käteensä haavan 
vuolleen Aatun tai järjesti vaivaistalon väelle 
oikean joulun. Kun minä opin lukemaan 
sujuvasti, äiti vaati velkaa takaisin: minä sain 
vuorostani lukea sitä samaa Eemeliä ja 
kaikenlaista muuta. 
 
Äitini hoiti myös minun ystäviäni. Meille 
mahtui jostain syystä paljon enemmän 
kavereita, kuin moniin kavereitteni 
omakotitalokoteihin. Muistan ajan, se jatkui 
useamman vuoden, kun meillä Ruskeasuon 39 
neliön kämpässä oli lauantai-iltapäivisin tiivis 
tunnelma. Minä, puolentusinaa ystävääni, niin, 
ja usein isä (siis vanhempieni jo erottua), ensin 
istuimme porukalla sohvalla ja lattialla 
tuijottamassa telkkarista Viisikon ja Onnen 
Päivät ja sitten söimme. Äiti järjesti minulle ja 
ystävilleni piknikkejä olohuoneen lattialle ja 
jaksoi urheasti hevoshulluuteni vuodet. 
Äiti piti kyllä myös kuria. Yksi ystävistäni 
muisteli äitiä sanomalla: ”Äitisi komensi aina 
koko porukan pissalle, kun olimme lähdössä 
ulos, ettei tule heti ulos päästyä hätä. Ei se 
mitään, kun olimme viisivuotiaita, mutta että 
silloinkin, kun olimme viisitoista!” 
 
Mutta enimmäkseen äiti luotti minun omaan 
harkintaani. Lukioaikana minua kadehdittiin 
laajalti, koska äiti kirjoitti minulle avoimia 
poissaololappuja: nimen alle tyhjään paperiin, 
sikäli mikäli sattuisin niitä tarvitsemaan! Ja 
tarvitsinhan minä aina joskus. Opiskeluaikana 
äiti laittoi minulle aina kassillisen ruokaa 

mukaan, kun hänen luonaan kävin syömässä, 
ja tarpeeseen tuli, vaikka joskus mietin, 
pitäisikö minun ehkä tunnustaa osaavani jo 
keittää perunoita (ja silittää lakanat). 
 
Ihan pienestä saakka muistan, kuinka äiti lauloi 
opettajatoveriensa kanssa, sukulaisten häissä ja 
hautajaisissa, illanistujaisissa. Ihan pienenä se 
oli minusta tietysti täysin luonnollista: tietenkin 
äiti laulaa. Sitten murrosikäisenä seurasi vaihe, 
jolloin kaikenlainen erottuminen oli minusta 
noloa: miksi juuri minun äitini pitää laulaa niin 
hyvin, miksi ihmiset tulevat minulle häntä 
kehumaan, miksen minä saa olla rauhassa? 
Muistan myös hyvin hetken, kun vapauduin 
taas: olimme ystäväperheen kanssa 
lomamatkalla Espanjassa, paluumatkalla jostain 
äiti ja ystäväperheen äiti innostuivat laulamaan 
bussissa, muut matkustajat tulivat pyytämään 
heiltä kappaleita ja äitini osasi ne jokseenkin 
kaikki, olin ylpeä! 
 
Äiti järjesti minulle rippijuhlat ja 
ylioppilasjuhlat ja väitöskaronkankin pitkälti, 
vaikka itse ei juhlien keskipisteenä 
erityisemmin viihtynyt. Juhliminen sinänsä ei 
ollut ongelma, vaan virallinen keskittyminen 
häneen, äiti kammosi jäykkää pönötystä. 
Riekkumisesta hyvässä seurassa äiti kyllä piti, 
niin työtoveriensa ja lauluystäviensä kanssa, 
kuin vaikkapa minun kavereitteni seurassa. 
Ruokapuolella äidin bravuurinumeroita olivat 
tomaattivalkosipulikeitto, homejuustoperunat, 
pasha ja bébé-leivokset. Eikan ja Ramin 
synttäreille äiti leipoi bébéjä melkein aina. 
 
Eikka ja Rami olivat tietysti Isoäidille kaikki 
kaikessa. Isoäiti opetti pojat uimaan ja 
lukemaan, lauloi systemaattisesti läpi 
kymmenet laulukirjat, laittoi ruokaa, leipoi, 
kutoi sukat ja paikkasi vaatteet. Isoäiti kutoi 
villasukat paitsi pojille, niin myös poikien 
kaikille opettajille, mukaan lukien sellon ja 
nokkahuilun soiton opettajat ja päiväkodin 



apulaiset, ja voi, niin monille ystäville tai 
suorastaan kokonaisille ystäväperheille. Eikä 
siinä kaikki, vaan sukkiin kuului myös 
huoltotakuu: reikien parsiminen. Eikä 
siinäkään vielä kaikki, vaan parsimus oli usein 
kuin koruommel, suoranainen taideteos 
itsessään. Isoäiti oli osa perhettämme aina, jo 
ennen kuin me muutimme Pikku-
Huopalahteen ja ennen kuin Isoäiti muutti 
meidän yläkertaamme. Hän oli mukana joka 
ikisessä kuvassa, joita Eikkaa ja Ramia 
pyydettiin neuvolassa piirtämään ”omasta 
perheestä”. Isoäidiltä pojat ovat saaneet monet 
(aivan liian monet!) pelit ja vehkeet, vaatteet ja 
soittimet, pyörät ja matkarahat. Kuljimme 
Isoäidin kanssa myös monta ulkomaan reissua. 
 
Lopulta tärkeintä oli tietysti yhteinen aika. 
Iltaisin Isoäiti ensin luki pojille ja sitten lauloi 
unilaulut (välillä itsekin torkahdellen). 
Vakioasento lukemisessa oli sellainen, että 
Isoäiti makasi keskellä isoa sänkyäni, pojat 
molemmin puolin, peitto koko porukan päällä. 
Minulle lukijan rooli suotiin harvoin, mistä 
merkittävänä poikkeuksena kuitenkin Harry 
Potter –sarja, jonka kaikki seitsemän teosta 
minä luin äidilleni ja pojille ääneen alle 
puolessa vuodessa (tingimme epäolennaisesta, 
kuten unesta, henkilökohtaisesta hygieniasta, 
päivätöistä ja koululäksyistä). Harry Potterin 
ajan minä olin keskellä sänkyä ja Isoäiti 
poikittain jalkopäässä. Kun katsoin iltaisin 
kauhistuneena kelloa ja sanoin, että nyt pian 
hampaiden pesulle, kaikki kolme huusivat 
kuorossa: Ei vielä, ei vielä! Sellaisena minä 
äitini muistan: turvallisena, mutta 
intohimoisena. 
 
Helsingissä 22.9.2014 
Riikka Kuusisto 
 

(Kuusistolainen n:o 12, lokakuu 2014) 
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