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    Kuusisto-seuran jäsen Heikki Outinen on 

kuollut. Heikki kuului Alina Outisen sukuhaaraan 

ja oli Alinan vanhimman pojan Ilmarin poika. 

Sukulaiset muistavat Heikin ennen kaikkea 

suurena luonnon ystävänä, joka oli syvästi 

kiintynyt isänsä lapsuuden kotiseutuun kauniiseen 

Hauhon pitäjään ja rakasti musiikkia. 

 

    Heikki Ilmari Outinen syntyi Leppävirralla 1. 

maaliskuuta 1938 Elli ja Ilmari Outisen viidentenä 

lapsena ja kauan odotettuna ensimmäisenä 

poikana. Isä ei koskaan nähnyt hartaasti 

toivomaansa poikaa. Hän kuoli vain viikko ennen 

Heikin syntymää. Heikki kasvoi siten aikuiseksi 

perheessä, johon kuului hänen lisäkseen neljä 

naista. Perheen ensimmäinen lapsi tyttö oli kuollut 

vauvana. 

 

    Pian isän kuoleman äiti perheineen muutti 

Helsinkiin, viisaasti tehty ajatellen lasten 

koulutusmahdollisuuksia. Me asuimme aluksi 

Töölössä, sitten Munkkiniemessä, jossa me lapset 

kävimme koulumme. Kummallakin alueella löytyi 

leikkitovereita sekä lähinaapureiden että 

sukulaisten perheistä.Töölössä viereisessä talossa 

asuivat Hanna Korte ja lapset Antti, Hannele ja 

Lauri, vähän matkan päässä Taneli Kuusiston 

lapset Irmeli, Ilkka ja Anja vanhempineen ja 

keskikaupungilla Kirsti-Kaarina Kuusisto isänsä 

ja äitinsä kanssa. Munkkiniemestä löytyi vielä 

yksi pikkuserkku Otso Kuusisto ja myöhemmin 

sinne muuttivat serkkumme Kirsti ja Erkki 

vanhempiensa Annikki ja Kalle Nickulin 

kanssa.kanssa. 

 

    Meille lapsille tuo ensimmäinen vuosi 

Helsingissä oli onnellista aikaa. Mutta onni 

kääntyi yhdessä hetkessä 30. marraskuuta 1939. 

Talvisota oli syttynyt. Vajaan kahden vuoden 

ikäiselle Heikille siitä päivästä tuskin jäi muistoja, 

mutta minä muistan ihmisten huudot, sireenien 

ulvonnan, lentokoneiden moottorit ja valtavan 

räjähdyksen. Lähitaloon oli osunut pommi. Me 

pakenimme Tampereelle ensimmäisellä 

mahdollisella junalla jatkaaksemme sieltä matkaa 

Ylöjärvelle äidin sisaren Assi Kahilan luokse. 

Junamatka kesti yli viisi tuntia kun junan oli usein 

pysähdyttävä pommitusten takia. Muistan, että 

Heikki laitetttiin nukkumaan vaunun katon rajassa 

riippuvaan verkosta tehtyyn matkatavarahyllyyn. 

 

     Myös Ylöjärven pappilassa löytyi seuraa, 

serkut Helge, Erkki, Kirsti ja Heikki ja naapurin 

lapset. Lunta oli paljon ja pakkanen pureva. 

Heikki, joka jo otti ensimmäisiä askeleitaan, 

puettiin moneen alusvaatekertaan ja paksuun 

haalariin. Kaulassa oli mahdottoman suuri 

villahuivi ja iso myssy peitti melkein silmätkin. 

Lopulta poika seisoi kuin lumiukko kädet 

sojottaen suorina sivuilla kykenemättä liikkumaan 

minnekään. 

 

     Toisen kerran Ylöjärven pappila tarjosi meille 

suojan jatkosodan sytyttyä. Inkeri ja Tuulikki 

kävivät jo oppikoulua Tampereella, minä 

kansakoulua kirkonkylässä ja Heikki oli kotona 

pappilassa äidin ja Leppävirralta tulleen 

apulaisemme Ainon kanssa. Jossain vaiheessa 

sairaanhoitajaäitimme sai komennuksen 

sotasairaalaan Hämeenlinnaan. Perhe hajotettiin. 

Aino pysyi pappilassa Heikin kanssa, Tuulikki ja 

minä matkasimme Hauholle, jonne meitä tuli 

hoitamaan Miili-täti, isoäidin sisar Miili Kuusisto. 

Inkeri sai vanhimpana lapsena seurata äitiä 

sairaalaan ja toimi jonkinlaisena juoksutyttönä tai 

pikku apulaisena. 

 

    Heikki kirjoitti ylioppilaaksi Munkkiniemen 

yhteiskoulusta vuonna 1957 samanaikaisesti 

serkkumme Kirsti Nickulin ja meillä asuneen 

saamelaispojan Samuli Aikion kanssa. Samana 

kesänä kuoli äiti. Inkeri ja Tuulikki olivat jo 

perustaneet omat perheet ja minä jäin Heikin 

kanssa vuokra-asuntoomme. Me otimme 

alivuokralaisia, ja vähitellen Puistotien 



asuntoomme kehittyi iloinen opiskelijakolhoosi. 

Heikki oli päättänyt ryhtyä lukemaan limnologiaa 

ja mikrobiologiaa ja oli niistä kovin innostunut. 

Mutta ajan kuluessa musiikki veti yhä enemmän 

puoleensa ja niinpä hän vaihtoi alaa ja aloitti 

opiskelun Sibelius Akatemiassa. Sieltä Heikki 

valmistui musiikinopettajaksi. Tässä vaiheessa 

hän oli jo naimisissa ylioppilasriennoissa 

tapaamansa Maija Harrin kanssa. 

 

    Heikki ja Maija asuivat aluksi Helsingissä, 

mutta Heikki kaipasi lähemmäksi luontoa, ennen 

kaikkea suuresti rakastamiaan metsiä. Ja niin 

pariskunnasta tuli pohjoiskarjalaisia 

kotipaikkanaan ensin Joensuu ja sitten 

Kontiolahti. Perheen lapset Helena ja Jukka 

kävivät koulunsa Kontiolahdella. Heikki opetti 

musiikkia silloisessa Joensuun korkeakoulussa ja 

Joensuun ja  Kontiolahden musiikkiopistoissa. 

Maija työskenteli farmaseuttina Kontiolahden 

apteekissa. Tuulikki ja minä vierailimme aina 

joskus Kontiolahdella, rakastuimme paikkaan ja 

lopulta ostimme sieltä yhdessä vanhan mökin, 

jonka Heikki oli puolestaan ensin ostanut kesä- tai 

oikeastaan metsäasunnokseen. Tuosta Puson 

kylässä metsän keskellä sijaitsevasta mökistä tuli 

meille suunnattoman ihana kesäpaikka. Se on yhä 

suvussamme, sen omistaa Tuulikin tytär Tiina 

Harjulehto. Vuosikymmenet se on ollut 

ystäviemme ja sukulaistemme kohtauspaikka. 

 

    Heikki rakasti luontoa. Koulupoikana hän teki 

yhdessä Samulin kanssa lukemattomia linturetkiä 

Helsingin merenrannoilla, Munkkiniemessä ja 

Hangossakin saakka. Monena kesänä Kalle Nickul 

järjesti hänelle töitä maanmittaushommissa 

Lapissa. Kontiolahdella Heikki toimi mm. 

paikallisessa luontokerhossa, viljeli noilla 

leveysasteilla harvinaisia kasveja kuten 

päärynäpuita ja viiniköynnöksiä. Eläimiäkin 

kotona oli, erirotuisia kanoja, monta komeaa 

kukkoa samanaikaisesti, fenix-lintuja muistuttavia 

kultafasaaneja ja kalkkunoita.  

 

    Heikin heikentyvä terveys sai perheen 

muuttamaan vähälumisemmalle seudulle, nyt 

Kemiöön. Siellä sairaslomalle siirtynyt Heikki 

harrasti edelleen siipikarjaa, kuunteli musiikkia ja 

filosofoi. Heikille oli luontaista toisen ihmisen 

huomioon ottaminen, hartaasti ja myötätunnolla. 

Kerran Heikin ollessa vielä lapsi  Annikki Nickul 

kysyi häneltä, haluaisiko hän mieluummin teetä 

vai kaakaota. Heikki vastasi täysi vakavana 

tätiään katsoen: "Kumpi on halvempaa?" Minulle 

on jäänyt mieleen toinen tapaus, kun Heikin ja 

Maijan esikoinen Helena oli syntynyt Helsingin 

Kätilöopistolla. Olin menossa Tuulikin kanssa 

Maijaa ja pikkutyttöä katsomaan. Vauvoja 

näytettiin silloin ikkunan takaa muiden 

samanlaisten kääröjen maatessa rivissä 

taaempana. Heikki evästi silloin meitä: "Älkää 

sitten sanoko Maijalle, että sinun vauvasi on 

kaikkein kaunein, koska kaikki muutkin äidit 

kuulevat sen." 

    Heikki nukkui pois rauhallisesti kotonaan 

Kemiössä lokakuun 26. päivänä 2016. Me 

muistamme Heikkiä lämmöllä ja kiitollisuudella 

 

Unnukka Outinen 
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