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Tuulikki Harjulehto on poissa 
 

 
 

  

Tuulikki vietti 79-vuotis-päiväänsä perhe-
piirissä vuonna 2011. Seinällä oleva 
muotokuva esittää isoäidin isoäidin isää, 
eversti Carl Tavaststjernaa ja oli Tuulikille 
erityisen rakas. Taulun valokuvajäljennös 
hänellä oli seinällään myös sairaalassa.

Tuulikki Harjulehto kuoli Puolarmetsän sairaalassa Espoossa huhtikuun 25. päivänä lyhyen, anka-
ran sairauden murtamana. 
 Tuulikki syntyi Leppävirralla 28.11.1932 Ilmari ja Elli (o.s. Heickell) Outisen kolmantena lapse-
na. Ensimmäinen tytär oli kuollut aivan pienenä, toinen oli vuoden vanha. ”Tiedän, että minusta 
toivottiin kovasti poikaa, mutta tulikin todellinen isän tyttö”, on Tuulikki muistellut. Hänen lapsuut-
taan varjostivat pula-aika ja isän varhainen kuolema. Vielä enemmän kuitenkin kantoi vanhempien 
välinen syvä rakkaus, jonka lapsi aina aistii, vaikkei osaisi sitä nimetäkään. Se on kuolemaakin vä-
kevämpi – niin se oli myös Elli ja Ilmari Outisen välillä. 
 Tuulikki opiskeli yo-merkonomiksi ja kirjeenvaihtajaksi ja hoiti vastuullisia tehtäviä sekä palkan-
saajana että yrittäjänä. Hänen curriculumistaan voi lukea sellaiset nimet kuin Veikko Vaali Oy, A-
Linssi Oy ja Joensuun kongressi- ja matkailupalvelu. Tuulikki asuikin ennen eläkkeelle jäämistään 
muutaman vuoden Joensuussa, ja siellä hänellä oli myös kesäparatiisinsa, yhdessä Unnukka-sisaren 
kanssa hankittu. 
 Me olimme Harjulehtojen kanssa vanhoja tapiolalaisia ja siksi tuttuja jo lapsuudestani. Me muu-
timme Mäntyviidalle vuonna 1954 ja Tuulikki ja Seppo samoihin aikoihin Otsolahdentielle, ja sit-
temmin pienine tyttärineen Kaskenkaatajantielle muutamaa vuotta myöhemmin. Yhdessä Nickulien 
kanssa, jotka asuivat Kimmeltiellä, muodostimme eräänlaisen kuusistolaisten Tapiolan yhteisön. 
Kyläilimme ahkerasti toistemme luona, ja me lapsetkin tutustuimme Tuulikkiin. Ensin hän tuntui 
meistä tädiltä, vaikka olikin samaa sukupolvea kuin me, mutta myöhemmin ikäerot ehtivät tasoittua 
lähes umpeen. Varmaan osittain siksi, että Tuulikki ei millään tavoin erotellut ihmisiä käyttäytymi-
sessään, sen enempää iän kuin sosiaalisen asemankaan perusteella. Hänen ihmissuhteissaan tuntui 
aina vallitsevan molemminpuolinen kunnioitus ja arvostus. 
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 Me sukutoimikunnan ja sittemmin sukuseuran hallituksen jäsenet muistamme Tuulikin aina hy-
väntuulisena, energiaa ja ideoita pursuavana. Ideat eivät häneltä jääneet ideoiksi, vaan hän ilmoit-
tautui aina vapaaehtoiseksi, kun jokin tehtävä näytti sillä tavalla työläältä, että siinä oli vaikea pääs-
tä alkuun. Häneltä löytyi ystävällinen – tilanteen mukaan rohkaiseva, kiittävä tai lohduttava – sana 
jokaiselle yksilöllisesti.  
 Elämä ei aina käsitellyt Tuulikkia silkkihansikkain. Hänen luonteeseensa kuului kuitenkin, että 
omat vastoinkäymiset kestetään tyynesti. Sen sijaan hän tuohtui helposti, kun näki toisia kohdelta-
van epäoikeudenmukaisesti.  
 Tuulikki iloitsi lapsistaan ja lapsenlapsistaan ja oli heistä ylpeä. Silti hän ei missään vaiheessa 
tyytynyt elämään toisten kautta ja toisten elämää. On varmaan yksinkertaistus sanoa, että Tuulikki 
peri äidiltään käytännöllisyyden ja isältään runollisuuden, mutta jostakin hän ne molemmat puolet 
joka tapauksessa sai. Ja kun lapset itsenäistyivät ja omaa aikaa alkoi olla enemmän, se täyttyi uudel-
la harrastuksella, kirjoittamisella. Tuulikki ehti kuulua muutaman vuoden Espoon työväenopiston 
kirjoittajapiiriin ja kävi sielläkin läpi omaa ja sukunsa menneisyyttä. Se oli hänen tapansa ”toimittaa 
taloaan”.  
 Tuulikin kuolinilmoitukseen oli valittu Eeva Kilven maanläheiset säkeet mummoista, joista tulee 
kukkaniittyjä, heinää ja puita ja jotka suojelevat lapsenlapsiaan sateelta ja tuulelta. Viimeinen säe, 
se kaikkein tosin, sopii kyllä aivan erityisesti Tuulikkiin: 
 ”Mutta sitä ennen he ovat intohimoisia.”  
 
Anu Karlson 
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Kiitos, Tuulikki! 
 
Olin Tuulikki Harjulehdon siunaustilaisuudessa Tapiolan kirkossa helluntain aattona lauantaina 
26.5.2012 lähinnä Kuusiston sukuseuran edustajana, kuten ne muutkin seuran jäsenet, joiden kanssa 
laskimme ruusumme Tuulikin arkulle. Itse tilaisuus oli mielestäni valoisa ja lämminhenkinen, kuten 
Tuulikkikin oli ollut. 
 Kun olimme kokoontuneet Tuulikkia muistelemaan, tuli minulle mieleen samassa tilassa 1994 
vietetty äitini Ester Pullin o.s. Kuusiston muistotilaisuus, missä oli läsnä myös sukuseuran varsinai-
nen perustaja Viljo Kuusisto. Täällä Viljo Kuusisto pyysi minua ottamaan yhteyttä Kirsti-Kaarina 
Kuusistoon ja hänen kanssaan suunnittelemaan Kuusisto-suvun yhteistä kokousta ja jäsenten nimi-
luetteloa. 
 Tuulikin tapasinkin ensi kerran vuonna 1997, kun kaikki suunnittelimme ensimmäistä sukukoko-
usta Meritullin srk-tiloihin. Siitä lähtien alkoi hänen ja minun välinen todellinen ystävyys, jota va-
kuuttelimme vielä tänä keväänä puhelimessa, kun Tuulikki soitti minulle ja kertoi tautinsa vaka-
vuudesta, mutta sen kuultuani aavistelin jo pahinta. 
 Sukuseuramme historian aikana Tuulikki oli se voima, joka laittoi meidät muut aina jatkamaan, 
kun suunnittelimme seuraavia sukukokouksia ja kaikki eivät olleet ollenkaan enää innostuneita, 
vaan ajattelivat ”jo riittää”. Tuulikki sai tahtonsa läpi ja niin vaan kokoonnuttiin jälleen melkein 
joka toinen vuosi. Tällä tavoin tulivat lähes kaikki Anders Granholmin ja Johanna Videnojan lapset 
eli sukumme haarat (isoäitimme ja -isämme) läpikäytyä erilaisissa tilaisuuksissa. 
 Tuulikki kirjoitti myös sukukirjaan juttuja, erikoisesti isoäidistään Alina Outisesta ja niistä kanta-
vanhempien lapsista, joilla ei ollut lapsia, kuten Liisasta, Saimista ja Miilistä. 
 Tuulikki jää minulle mieleen rakkaana ystävänä ja voimakkaana persoonana sekä hyvin sosiaali-
sena ihmisenä. Kiitoksia Sinulle Tuulikki kaikesta, jään Sinua muiden Kuusiston sukuseuralaisten 
kanssa kaipaamaan. 
 
Esko Pulli 


