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Otso Kuusisto 
VOIPIONIEMEN VAIHEITA  SOTAVUOSISTA NYKYPÄIVÄÄN 
 
Voipionioemi-jutun alkuosassa kerrottiin, miten Williamin suurperhe 1920-luvulla kotiutui 
Taipalsaaren Voipioniemeen ja miten kesää 1930-luvulla vietettiin. Tässä tulee kertomukselle 
jatkoa. 
 

 
Voipioniemen nykypäivää. Uimakallio on perinteinen uimapaikka, josta on mukava seilata hellettä pakoon 
vaikka uimapatjalla. Kellumassa Tapio, Panu ja Tiina Kuusisto. 
 
 
Voipioniemi muodostui Williamin ensimmäisen vaimon Helmi Åkermanin  (k. 1920) osuu-
desta Nikin tilaan Taipalsaarella. Åkermanit suomensivat sukunimensä Voipioksi. Åkerma-
neihin liittyy avioliiton kautta myös Hällströmin sukua, joka suomensi nimensä Helasvuok-
si. 
 
Kesäpaikkamme armeijan jaloissa 
Talvisota muutti elämää Taipalsaarella muun muassa siksi, että valtakunnan raja oli tullut lähelle.  
Lappeenrannan keskustasta oli rajalle vain runsaat 20 kilometriä ja Voipioniemestäkin vain 35 ki-
lometriä. Pitkin uutta itärajaa alkoivat suurisuuntaiset maanpuolustukseen liittyvät rakennustyöt. 
Nämä rakennustyöt käsittivät paljon muutakin kuin puolustusasemia ja bunkkereita. Havaittiin 
muun muassa, että Saimaan kaakkoisrannalta – siis Lappeeenrannan-Imatran seudulta – pitää lisätä 
tieyhteyksiä Sisä-Suomeen päin, ettei rannalle jäädä hyökkäyksen sattuessa saarroksiin.  
 Tämä johti pikaiseen tien rakentamiseen Lappeenrannasta Taipalsaarelle. Tie kulki kapeisiin sal-
miin rakennettujen penkereiden ja pikkusiltojen yli saaresta toiseen. Leveään Kirjamoinsalmeen 
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ilmestyi lossi, jonka konehuoneen seinässä oli kyltti ”A Ahlströmin konepaja, Warkaus, 1940”. 
Taipalsaaren kirkolta pohjoiseen jonkinlainen tie oli jo ennestään olemassa yli Leväsensalmen ja 
siitä edelleen Savitaipaleelle. 
 Varustautumispäätöksiin kuului myös varuskuntien ja sotatarvikevarastojen rakentaminen pitkin 
uutta itärajaa. Taipalsaarella nämä varuskunnat tarkoittivat etenkin puolustusvoimien henkilöstölle 
tarkoitettujen asuntokylien rakentamista. Eräs kylä päätettiin rakentaa Voipioniemen tienoille, eikä 
silloin paljon kyselty, kuka maat omistaa ja sopiiko rakentaminen maanomistajalle. Niinpä niemen 
takaiselle harjulle syntyi upseerikylä ja Konstun laivalaiturin kupeeseen aliupseerikylä. Kumpikin 
kylä tarkoitti noin puolta tusinaa kahden perheen taloa, upseereille hiukan isompia kuin aliupsee-
reille. Varuskunnan komentajalle ja hänen apulaiselleen päätettiin rakentaa talo keskelle Kuusisto-
jen maita. Perustuskuoppaa alettiin kaivaa aivan Päiviön aitan viereen, mutta nopeasti vastaan tul-
leen kallion vuoksi kuoppa hylättiin ja talo nousi lähemmäksi Rantamökkiä. Tarkoituksena oli lu-
nastaa maapohjat myöhemmin valtiolle. 
 Sotaväen keskelle ei suku saanut tulla kesänviettoon, ja sotilaita majoittui myös suvun mökkei-
hin. Kuitenkin tilanne muuttui jonkin verran myöhemmin. Ainakin Paavo Kuusiston perhe vietti 
kesää Rantamökissä  myöhempinä sotavuosina, ehkä valvontamielessäkin.  
 Muu Kuusiston suku pysytteli paljolti poissa Taipalsaarelta sotavuosina. Kuitenkin sotaleskeksi 
jäänyt äitini Hilkka ja tämän kirjoittaja olivat kesää 1942 Hällströmien kesäpaikassa Varismäessä 
muutaman kilometrin päässä Voipioniemestä. Siellä lähellä olivat Helvi Kuusiston kaitsemina myös 
Kortteen lapset Antti, Hannele ja Lauri. 
 Paavo Kuusiston perhe oli Voipioniemessä myös kesällä 1944. Kun tykkien jylinä Tali-
Ihantalasssa alkoi voimistua, Paavo lähti perheensä kanssa soutaen parin peninkulman päähän Savi-
taipaleelle, onneksi turhaan. 
 
Voipioniemelle palattiin taas 
Sodan päätyttyä suku alkoi vähitellen palailla kesänviettoon niemellensä. Kesällä 1947 siellä oli jo 
”täysi miehitys”. Tanelin perhe vuokrasi puolikkaan armeijan rakentamasta talosta, joka olikin to-
della tilava kesänviettopaikka. Arkkitehtuuri nyt tosin oli ja on edelleenkin varsin kaukana tavalli-
sesta kesämökkiarkkitehtuurista, mutta suku on osannut hyvin tehdä välttämättömyydestä hyveen. 
Talon toisessa päässä asui edelleen kapteeni Jaakonsaaren perhe, jonka lapset Terttu, Juhani ja Sep-
po sopeutuivat hyvin Kuusiston 1930-luvulla syntyneiden serkusten puuhiin. Mainittakoon, että 
Seppo on nykyisin se tyylikkäästi harmaantunut herra, joka presidentin itsenäisyyspäivän vastaan-
otolla eskorteeraa europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaarta. Tertusta lisää tuonnempana. 

Serkuksia oli nyt enemmänkin: Paavon 
tytär Paula (s. 1944) ja Tanelin tytär 
Tuulikki eli Pipa (s. 1945). Myös Vil-
jon tytär Anna-Liisa (s. 1942) nähtiin 
silloin tällöin niemellä, vaikka Viljon 
perhe ei muuten kovin pitkiä aikoja 
siellä viettänyt. Äitini Hilkka oli avioi-
tunut uudestaan vuonna 1943 eikä enää 
kuulunut niemen kesäasukkaisiin, mut-
ta minä olin siellä joka kesä pari viik-
koa Helvi Kuusiston hoidossa. 
 Kesällä 1947 Antti William Kuusisto 
ei enää ollut mukana, koska hänestä oli 
aika jättänyt edellisenä talvena. Kaari-
na ja Kirsti-Kaarina viettivät täten ke-
sää kaksin mökissään. 

Iltatyven Voipioniemen Uimakalliolla kesällä 2010. 
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 Rantamökki toimi Paavon perheen kesäpaikkana. Helvi asusti Päiviön aitassa ja teki Kortteen 
perheelle ruokaa sinne rakennetulla liedellä. Rantamökin lauta-aitta oli nuorison nukkumapaikka. 
 Olot olivat edelleen aika primitiiviset. Sähköjä ei ollut muualla kuin Tanelilla ja Jaakonsaarilla. 
Esimerkiksi Helvi hoiti ruokahuollon siten, että hän käväisi Lappeenrannassa muutaman kerran 
kuussa ja sopi siellä erään kauppiaan kanssa ruokalähetyksistä. Näitä lähetyksiä tuli sitten sovittuina 
päivinä laivalla Konstun laituriin. Maitoa haettiin veneellä lähiseudun taloista. Puhelimiakaan ei 
ollut, kunnes Taneli joskus 1950-luvun alkuvuosina sellaisen hankki. Tästä tosin seurasi, että Tane-
lin olohuone joutui toimimaan suvun yleisenä puhelinasemana, kun ruokatilauksia ja muitakin asi-
oita alettiin hoitaa puhelimitse.  
 Ainoa moottoroitu kulkuneuvo koko Voipioniemellä oli pitkään Tanelin vene, jossa oli 1930-
luvulta periytynyt perämoottori. Kyllikki toimi kesäisin kirkonkylässä hammaslääkärinä, ja tällä 
perämoottorilla hänet määräpäivinä sinne vietiin ja taas haettiin. Uusia perämoottoreita oli vaikea 
saada, mutta taisi olla vuosi 1951, kun Taneli onnistui sellaisen hankkimaan. Moottori oli merkkiä 
Johnson ja siinä oli peräti neljä hevosvoimaa. Pienempiä moottoreita ilmestyi Paavon perheeseen 
sekä Kirsti-Kaarinalle, joka alkoi tehdä gradua Taipalsaaren rantakasvistosta ja kierteli veneellään 
saaresta toiseen havaintoja tekemässä. Niemen ensimmäinen auto oli Tanelin kuplafolkkari, joka 
ilmestyi maisemiin jonkin verran ennen 1950-luvun puoltaväliä. Nyt Taneli joutui toimimaan myös 
suvun taksina, tosin vain valikoiduissa tilanteissa. 
 
Laivaliikenne loppui, armeija vetäytyi 
Kun Lappeenrantaan pääsi Taipalsaarelta linja-autollakin, alkoi laivaliikenne käydä kannattamatto-
maksi. Kesällä 1949 s/s Tuulikki kulki viimeistä vuottaan. Upseeri- ja aliupseerikylät olivat tällöin 
vielä asuttuja ja niiden tarpeita varten kulki bussi aamuin illoin aivan läheltä Voipioniemeä. Kuusis-
totkin pääsivät tätä kautta nauttimaan aika hyvistä kulkuyhteyksistä.  
 Tilanne huononi, kun nämä armeijan kylät jäivät tyhjilleen ja armeijan auto lakkasi kulkemasta. 
Nyt piti bussille kävellä neljä kilometriä läpi asumattoman Konstunkankaan. Upseeri- ja aliupseeri-
kylien rakennuksetkin purettiin pian; vain betoniperustukset jäivät jäljelle.  
 Tässä vaiheessa Taneli ja Paavo ostivat armeijalta Tanelin perheen ja Jaakonsaarien asuman ta-
lon. Jaakonsaaret muuttivat Heinolaan ja Paavon perhe sai tilavan kesäasunnon. Rantamökki jäi 
lähinnä silloin tällöin niemellä käyneen Viljon käyttöön, toinen käyttäjä oli Hanna Korte.  
 Taneli rakennutti alueen eteläpäähän sävellysmökin. Taneli rakennutti myös uuden saunan enti-
sen huonokuntoisen tilalle. 
 Helvi täytti 50 vuotta vuonna 1952 ja sai suvulta lahjaksi hirret uutta mökkiään varten. Helvin 
mökki rakennettiin seuraavana vuonna, jolloin Otsosta tuli taas Päiviön mökin isäntä. 
 
Perikunta jakoi maat 
Vähitellen alettiin myös puhua Voipioniemen jakamisesta perikunnan jäsenten kesken. Monenlaisia 
jakoehdotuksia tehtiin, mutta ratkaisua ei helposti löytynyt, kun rakennuksia oli jo ennen jakoa 
noussut ympäri aluetta. Lopulta jako saatiin aikaan vuonna 1956 siten, että Viljo myi osuutensa 
veljilleen, Taneli sai osuutensa kahdessa palassa ja Tanelin vaja jäi Päiviön (eli Otson) alueelle. 
Taneli sitoutui myös sallimaan kaikille saunansa käytön 50 vuoden ajan, koska saunan sijainnin 
vuoksi hänen osuutensa tuli hiukan ylisuureksi. Rantamökki jäi Tanelin maalle, mutta jätettiin tässä 
vaiheessa yhteiseksi omaisuudeksi. 
 Paavo itse asiassa vetäytyi Voipioniemeltä, koska perikunnan maihin kuului kilometrin päässä 
Nikinlahden rannalla sijaitseva Niittylahti-niminen palsta, joka sitten muodosti Paavon osuuden. 
Aika pian Paavo myös myi Tanelille osuutensa armeijan rakentamasta talosta. Niittylahti kiinnosti 
lähinnä hänen vaimoaan Myrthaa, joka rakensi sinne saunamökin. 
 
Taipalsaari alkoi muuttua 
Kovin montaa vuotta Myrtha ei Niittylahden mökistään ehtinyt nauttia. Kirjamoinsalmen lossi pää-
tettiin korvata kiinteällä yhteydellä, ja maantie Lappeenrantaan linjattiin muutenkin uudelleen. Uu-
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dessa, vuonna 1964 valmistuneessa linjauksessa tie vedettiin Nikinlahden poikki juuri Niittylahden 
rannasta.  
 Myrtha myi Niittylahden Taipalsaaren kunnalle ja hankki tilalle pienen talon Jauhialan kylästä. 
Tämä talo on nykyisin Paavon ja Myrthan tyttären Paulan ja hänen miehensä Risto Liimataisen per-
heen kesäpaikkana. 
 Lossin poistuminen ja maantien uusi linjaus alkoi nopeasti muuttaa oloja Voipioniemelläkin. Au-
tolla pystyi nyt ajamaan parissakymmenessä minuutissa Lappeenrannan keskustaan, eikä sivutietä 
ollut enää kuin puolisentoista kilometriä. Vastaavasti Lappeenrannasta pääsi samassa ajassa Voi-
pioniemelle päin, josta johtuen uutena ilmiönä niemellä alkoi esiintyä ulkopuolisia harhailijoita.  
 Parin kilometrin päähän alettiin rakentaa Taipalsaaren sairaalaa, joka oli aluksi B-mielisairaala. 
Sairaalan potilaita eksyi silloin tällöin niemelle, ja heitä piti ohjailla takaisin. Maantien toiselle puo-
lelle alkoi nousta Saimaanharjun lähiö, ja Voipioniemellä jouduttiin miettimään alueen rajaamista 
aidalla sekä yksityisaluetta osoittavien liikennemerkkien pystyttämistä. 
 

 
Kaarina Kuusisto, Kirsti-Kaarina, Karri-koira ja 
Otso ensin mainittujen mökin pihalla 1965. 

 
Irmeli, Mikko ja Veli-Mikko Niemi Tanelin saunalla 
1965. Etualalla aurinkoa ottamassa Hannele 
Heikkilä (o.s. Korte). 

 
 

 

Seuraava polvi aikuistui 
1950-luvulla alkoivat 1930-luvulla syntyneet serkukset aikuistua, ja kuten aina käy, kesänvietto 
mökillä jäi itse kultakin vähemmälle. Sitten kun parinmuodostus oli edennyt, Voipioniemi alkoi 
taas kiinnostaa.   
 Irmeli avioitui ensimmäisenä ja alkoi pian viettää kesiään niemellä miehensä Mikko Niemen sekä 
lapsiensa kanssa. Ensimmäisen kesänsä Niemet viettivät pienessä Päiviön mökissä, mutta siirtyivät 
sitten armeijan talon toiseen päähän. Mikolla oli autokin, jolla myös hän joutui silloin tällöin kyy-
ditsemään muutakin sukua. Niemien aika Voipioniemellä päättyi, kun he vuonna 1968 ostivat talon 
Sauvosta. 
 Otson seurassa niemellä nähtiin ensi kertaa Liisa Saikkola vuonna 1957. Häitä vietettiin loppu-
vuodesta 1959. Jaakonsaaren nuorison kanssa eräät serkuksista olivat edelleen tekemisissä.  Pisim-
mälle tässä pääsi Antti, joka avioitui Terttu Jaakonsaaren kanssa vuonna 1960. Anjasta tuli samoi-
hin aikoihin Eero Suojasalmen vaimo, ja Lauri vihittiin Birgit Sjön kanssa. Myös Ilkka ja Hannele 
avioituivat 1950-luvulla, mutta heitä näkyi Voipioniemellä vain satunnaisesti.  Muita nuorempi Pipa 
avioitui Timo Närhinsalon kanssa 1960-luvun lopulla. 
 Serkusten aikuistuessa alkoi Voipioniemi myös moottoroitua. Perämoottoreita ilmestyi lähes jo-
kaiseen ruokakuntaan, joissa aikaisemmin oli totuttu asiointiin soutaen, kävellen tai pyöräillen. Vä-
hitellen kaikilla oli myös auto, ja veneet muuttuivat kulkuneuvoista vapaa-ajanvieton välineiksi. 
Purjeveneetkin alkoivat kiinnostaa mm. Anttia ja Otsoa. Otsolla on vieläkin 18-jalkainen purjeve-
neensä ”Liisi Ihana”, jonka kölillä on kolhittu monia lähiseudun kareja. 
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Voipioniemeläiset rakentamispuuhissa 
Sitä mukaa kun uusille pariskunnille siunaantui jälkeläisiä, ikioman mökin tarve kasvoi. Ensimmäi-
senä toimeen tarttui Antti, jolle valmistui saunamökki Helvin maille. Pian häntä seurasi Lauri, jonka 
mökki myös kohosi Helvin maille. Samoihin aikoihin Ilkka alkoi uudelleen kiinnostua kesänvietos-
ta Voipioniemellä ja rakennutti saunamökin lähelle Tanelin sävellysmökkiä. Anja ja Eero Suo-
jasalmi asettuivat armeijan talon Niemiltä vapautuneeseen päähän, kun Niemen perhe siirtyi kesän-
viettoon Sauvoon.  Otsonkin perhe kasvoi, mutta nelihenkisenäkin se jotenkin mahtui vuosikausia 
Päiviön rakennuttamaan aittaan, jossa jokainen soppi oli otettu hyötykäyttöön. 
 Tanelin sauna oli edelleenkin käytössä yhteissaunana, mutta haluja oman saunan rakentamiseen 
oli monella suunnalla. Niinpä sitten vuonna 1969 samassa kuormassa niemelle saapui kolme sau-
naa: yksi Helville, toinen Kaarinalle ynnä Kirsti-Kaarinalle ja kolmas Otsolle. Samalla Antin sau-
namökki muuttui saunattomaksi kesämökiksi. 

 Vilkas rakennusvaihe nie-
mellä päättyi vv. 1977–78 
siihen, että Otso rakensi uu-
den, isomman mökin ja Han-
nalle nousi oma pieni aitta. 
Samassa yhteydessä Ranta-
mökki siirtyi yhteisomistuk-
sesta Tanelin omistukseen 
sekä Pipan ja Timon käyttöön. 
Samaan aikaan Voipioniemel-
le saatiin sähköt jokaiseen 
mökkiin. Puhelimiakin hankit-
tiin vähitellen yhä enemmän, 
mutta kolmekymmentä vuotta 
myöhemmin ne ovat suurelta 
osin korvautuneet kännyköillä. 
 
 

Kyllikki Kuusisto, Hanna Korte ja Helvi Kuusisto Otson mökin tupaantu- 
liaisissa 1977. 
 
 
Taipalsaari muuttuu edelleen 
Lappeenranta on viime vuosikymmeninä vilkastunut ja kasvanut. Etenkin monenlaiset yhteydet 
Venäjälle ovat syynä vilkastumiseen. Lappeenrannan kasvu tuntuu Taipalsaarellakin, kun rantojen 
läheisyys näyttää jatkuvasti kiinnostavan oman kodin hankkijoita. Saimaanharjun lähiön lisäksi on 
maantien ja Voipioniemen väliselle Konstunkankaalle syntynyt yhä lisää asutusta, eikä tyhjiä aluei-
ta siellä enää oikeastaan ole. Kunnan tilastojen mukaan Saimaanharjun ja Konstunkankaan yhteinen 
asukasmäärä on lähes 2000 henkeä.  
 Voipioniemelle tullaan nyt asfaltoitua asuntokatua pitkin, ja tyypillistä mökkitietä on enää muu-
tama sata metriä. Kahden kilometrin päässä on hyvin varustettu K-market, ja S-ryhmä suunnittelee 
omaa markettiaan sen kilpailijaksi. Nikinlahden toiselle rannalle Pappilanniemeen on kaavoitettu 
seuraava lähiö. Kaupassa kuulee usein venäjänkieltä. 
 On henkilökohtainen asia, miten tähän kaikkeen suhtautuu. Omasta näkökulmastani tilanne näytti 
kesänviettäjän kannalta huolestuttavalta parikymmentä vuotta sitten, mutta on sitten rauhoittunut. 
Voipioniemi on vain muuttunut erämaapaikasta erään kaupungin liepeillä olevaksi huvila-alueeksi. 
Aitoja ja liikennemerkkejä tarvitaan, mutta melko hyvin oma rauha on kuitenkin säilynyt.  
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Rantamökin perinteinen juhannusjuhla: Pipa ja 
Timo Närhinsalo toivottavat kaikki tervetulleiksi 
(2010). 
 

 
Musiikki on juhannusjuhlissa mukana. Nyt vuorossa 
Klaus ja Kim Roos. 

 
Kirsti-Kaarina Kuusistoa tervehtivät Taru ja Samuli 
Kuusisto sekä Leena Roos 
 
 

 
Karjalaisten laulukin kuuluu ohjelmaan. Tässä sitä 
säestää Hanne Närhinsalo Matti Närhinsalon tuella.

 
Lappeenrantakin on helsinkiläisen näkökulmasta ihan hyvä kesäkaupunki, joka eroaa riittävästi 
pääkaupunkiseudusta. 
  
Vuodet vierivät... 
2010-luvulle tultaessa sukupolvet Voipioniemellä ovat vaihtuneet. A.W. Kuusistoa seuraavaa pol-
vea edustaa Kirsti-Kaarina omassa mökissään. Sitä seuraavaa polvea edustavat Lauri ja Birgit Kor-
te, Pipa ja Timo Närhinsalo sekä Otso ja Liisa Kuusisto.  Ilkka ja vaimonsa Maisa viettävät kesää 
nykyisin Sipoossa, ja Ilkan mökkiä isännöi heidän poikansa Jaakko perheineen. 
 
Antti ja Terttu Korte ovat jo edesmenneitä ja heidän mökkinsä on juuri nyt vailla vakituista käyttä-
jää. Läheisessä Helvin mökissä kesää viettää heidän tyttärensä Leena Roos perheineen. Heidän poi-
kansa Teemu Korte on rakentanut perheelleen oman mökin. 
 
Edesmenneitä ovat myös Anja ja Eero Suojasalmi. Armeijan rakentaman talon toisessa päässä kesää 
viettää nyt heidän poikansa Ville perheineen. Talon toinen pää on Antti Närhinsalon perheen käy-
tössä. Matti Närhinsalo vaimoineen on sisustanut oman sopen Rantamökin aittaan. 
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Otson ja Liisan pojat perheineen kuuluvat niemen kesänviettäjiin. Tapio on rakentanut oman mökin 
siten, että vanha Päiviön aitta on samassa pihapiirissä. Panu on muuntanut vanhan vajan mökikseen. 
 
Niemellä kesää viettää täten 12 ruokakuntaa. Taipalsaarella on kesänviettäjinä edelleen runsaasti 
Voipion puolen sukulaisiamme. Kaiken kaikkiaan sukulaismökkejä on seudulla noin 40. 
 
Voipioniemellä on säilynyt perinne, jota satunnaiset kävijät hämmästelivät jo 1930-luvulla: kutsut 
koko joukolle. Maineikkaimmat niistä ovat juhannusjuhlat Rantamökillä ja niiden jatkona kokon 
poltto Kokkokalliolla.  Myös Kissenpäivät naistenviikolla (nimipäiväkalenteri /24.7: Kirsti, Kirsi, 
ym) ovat traditionaaliset. Monena vuonna on saatu nauttia myös Laurin grillikutsuista (10.8: Lauri, 
Lasse). 

(Kuusistolainen n:o 7, kesäkuu 2012) 
 
 
 

 


