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Kuusistolainen-lehti aloitti vuonna 2012 kirjoitussarjan suvun kesäpaikoista.  
Ensimmäisenä oli esittelyssä Taipalsaaren Voipioniemi, joka on jo 1920-luvulta 
asti kesämajoittanut enemmän Kuusistoja kuin mikään muu kesäpaikka.  
Otso Kuusisto kertoo tässä siitä, miten Williamin suurperhe kotiutui Voipionie-
melle. Toisessa jutussa Otson äiti Hilkka Paavola muistelee kesänviettoa siellä 
vuonna 1935.  
 
 

 
A. W. Kuusiston jälkeläisiä Voipioniemen Rantamökillä Taipalsaaressa vuonna 1939. Vasemmalta 
Antti Korte, Milja, Pekka ja Otso Kuusisto, Hannele Korte, Kirsti-Kaarina Kuusisto ja Lauri Korte. 
 
Kirjoittajan isoäidin Helmi Åkermanin isä Daniel Woldemar Åkerman (”D.W.”) 
oli Viipurissa itselleen uran luonut tuomarismies. Hän kuului Suomen senaattiin 
1900-luvun alkuvuosina ja päätti uransa hovioikeuden presidenttinä Turussa. Hänellä 
oli iso perhe, jonka kesäpaikaksi ja omaksi eläkepaikakseen hän hankki vuoden 1890 
tienoilla Nikin tilan Taipalsaarelta. Siellä hän myös vietti eläkepäiviään, kuoli vuonna 
1919 ja on haudattuna Taipalsaaren hautausmaalle.  
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Antti William Kuusisto ja kalansaalis. Taustalla Taipalsaaren Pappilanniemi. Kuva vuodelta 1935. 
 
Helmi Åkerman avioitui vuonna 1899 A.W. Kuusiston kanssa ja kuoli vuonna 1920. 
Antti William oli pappina mm. Uskelassa – nykyistä Saloa – ja sitten Säämingissä, 
joka on nykyistä Savonlinnaa. Kun hän 1920-luvun puolivälissä siirtyi Helsinkiin, 
tuli perheelle uutena asiana tarve kesäpaikkaan. Pienen välivaiheen jälkeen kesäpaik-
kana alkoi vuodesta 1927 toimia Nikin tilaan kuuluva Voipioniemi.  
 
Voipioniemi on osa Taipalsaaren Kirkkosaarta, Pien-Saimaan puolella, kirkolle joh-
tavan laivaväylän varressa. Vesimatkaa Taipalsaaren kirkolle on 3 km ja Lappeenran-
taan hiukan toistakymmentä kilometriä. Niemelle oli eräs D.W:n pojista rakentanut 
pienen talon jo 1900-luvun alussa tarkoituksella ryhtyä viljelemään maata. Harju-
maasto oli kuitenkin liian karua maanviljelyyn. 
 Nikin talo on Jauhialanlahden pohjukassa ja Voipioniemi parin kilometrin päässä 
siitä saman lahden suulla. Voipioniemi on luonnonkaunis paikka, jonne D.W:n per-
heen oli tapana tehdä huviretkiä jo silloin, kun siellä ei vielä ollut mitään rakennuk-
sia. 
 Voipioniemi liittyy Åkermanin sukuun myös siten, että D.W:n ja hänen vaimonsa 
Emman lapset muuttivat vuoden 1905 tienoilla nimensä Voipioksi. Voipio tarkoittaa 
hiekkapohjaista matalikkoa, johon harju on vuosisatojen aikana voipunut. Voipio-
niemen kyljessä tällainen on, vieläpä aika laajakin. 
 A.W.K. avioitui uudestaan 1920-luvun lopulla Kaarina Järnefeltin kanssa. 
 Voipioniemellä kesää 1930-luvulla viettivät siten A. W. Kuusisto vaimonsa Kaari-
nan (ja heidän tyttärensä Kirsti-Kaarinan, s 1932) kanssa, Paavo Kuusisto ja vai-
monsa Myrtha (lapset Pekka, s. 1933 ja Milja, s. 1935), Taneli Kuusisto ja vai-
monsa Kyllikki (lapset Irmeli eli Immu, s. 1931, Ilkka, s. 1933, ja Anja, s. 1937) , 
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Viljo Kuusisto (vaimo myöhemmin Margareta eli Mata), Päiviö Kuusisto ja vai-
monsa Hilkka  (lapset Otso, s. 1937, ja Outi, s. 1939)  sekä Helvi Kuusisto. Hanna 
Korte miehensä Heikki Kortteen kanssa (lapset Antti, s. 1933, Hannele, s. 1936, ja 
Lauri, s. 1938) vietti myös kesää Taipalsaarella, mutta ei aivan Voipioniemellä, kuten 
Hilkka Paavolan tarinasta tuonnempana käy ilmi. 
 Nikin tila jaettiin vuonna 1936 D.W:n 13 lapsen kesken, jolloin Helmin perikunnan 
osuuden pääosan muodosti Voipioniemi. Kuusistot olivat jo vähän ennen virallista 
jakoa alkaneet rakentaa lisää kesäasumuksia sinne, ja vanhaa taloa  – ”Rantamökkiä” 
–  laajennettiin. A.W.K. ja Päiviö rakennuttivat kumpikin kaksikamarisen aitan itsel-
leen, ja A.W.K. ehti vielä laajentaakin omaansa 1930-luvun viimeisinä vuosina. Mui-
takin suunnitelmia oli vireillä, mutta maailmantilanne pysäytti kehityksen Voipio-
niemelläkin.  
 Taipalsaarella viettivät 1930-luvulla kesää myös monet muut D.W. Åkermanin jäl-
keläiset, jotka siis olivat suomentaneet nimensä Voipioiksi. Näitä olivat Helmin velji-
en Laurin, Onnin ja Väinön perheet. Helmin naimattomilla sisarilla Toinilla, Ainol-
la, Saimilla ja Ennillä oli Nikin lähistöllä yhteinen kesäpaikka. Ilmon perhe asui py-
syvästi Nikin kantatilalla, jonne Ilmo perusti kauppapuutarhan. 
 D.W:n vanhin tytär Elli oli avioitunut Hannes Hällströmin kanssa. Hällströmit oli-
vat hankkineet omistukseensa Nikin viereisen Varismäen tilan ja viettivät siellä kesi-
ään. Ellin ja Hanneksen lapset muuttivat nimensä Helasvuoksi. 
 Sukulaisia oli Taipalsaarella siten runsaasti, ja seuraelämä suvun kesken oli vilkas-
ta. Edesmenneen Lauri Voipion perheen kesäpaikka Laurila jopa rajoittui Kuusisto-
jen Voipioniemeen, joten yhteydenpito Laurilan väen kanssa oli jokapäiväistä. 

(Kuusistolainen n:o 6, maaliskuu 2012) 
 


