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KUUSISTOJEN SUKUKOKOUS 2017 
Keskiössä Siiri Voipio, Hanko, 10. – 11.6.2017 

 

Uusia ja vanhoja kesämuistoja Hangossa 
 

Kirjoittaja Anna-Maija Lippu on 23-vuotias journalismin opiskelija. Hän on Outi Lipun tytär ja kuuluu 

Alinan sukuhaaraan.  

 

Hanko on ollut paikkana lähellä sydäntäni teinivuosistani lähtien. Ystäväni isovanhemmilla oli siellä asunto, 

jossa saimme lomailla parina kesänä. Viihtyisä pikkukaupunki oli ihana irtiotto pääkaupunkiseudun 

kotimaisemista. Vuonna 2012 vanhempani hankkivat Hangosta kakkosasunnon, ja ihania kesämuistoja on 

kertynyt lisää vuosi vuodelta. Siispä ilahduin kuullessani, että Kuusistojen 12.  sukukokous järjestettäisiin 

Hangossa. 

 

Sukukokous käynnistyy aurinkoisena lauantai-iltapäivänä Hotel Bulevardin edustalla. Tapaamme Hanko-

opas Tarja Kvarnströmin, joka pitää meille kävelykierroksen. Sukukokouksen teemana tänä vuonna on Siiri 

Voipio (1892-1969). Saavumme Hangon kirkkoon, jossa diakonissana toimineen Siirin puoliso Toivo oli 

pappina vuosina 1922-1965. Kvarnström kertoo Hangon ja kirkon historiasta. Talvisodan jälkeen 

Neuvostoliitto teki Hangosta tukikohdan, ja Toivo Voipio oli toimittamassa viimeistä jumalanpalvelusta 

ennen evakkoon lähtöä vuonna 1940. Jumalanpalvelukseen osallistui muun muassa Mika Waltari, joka 

kirjoitti tapahtumasta artikkelin Suomen Kuvalehteen.  

 

 
Kirkon mäkeä alas:  etualalla Rami Ayoub, Perttu Määttä, Outi Lippu, Marjatta Pulli, Emma Tiainen, Eira ja  Anu 

Karlson ja Anna-Maija Lippu, kuva  Jukka Lippu 

 

Kirkolta jatkamme pappilaan, jossa on iso, kaunis piha puiden katveessa. Pihapiiriin kuuluvat kaksi vanhaa 

puutaloa ovat yhä asuttuja. Toisen talon lapsiperhe kutsuu meidät katsomaan taloa sisältä ja järjestävät 

herkullisen raparperipiirakka- ja mehutarjoilun. Aurinko paistaa ja lapset juoksentelvat ympäri pihaa. Kesä 

tuntuu vihdoin alkaneen. 
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Vanhan pappilan pihalla vasemmalta Esko Pulli,Anu Karlson, takana Henri Mäkelä, Rami Ayoub,Eira Karlson ja  

Joonas Ayoub, kuva  Jukka Lippu 

 

Kävelemme lähipuiston läpi Hangon Casinolle, joka sijaitsee hiekkarannan ja kallioiden äärellä. Casinolla 

vietetään tuona päivänä kesäkauden avajaisia. Opas Kvarnström kertoo alueen olevan vanhaa kylpyläpuistoa, 

joka kukoisti 1900-luvun alussa. Jatkamme upeiden huviloiden koristamaa tietä Regattarantaan, johon 

kierros päättyy. 

 

 
Opastuskierroksen päätös. Oikealla oppaamme Tarja Kvarnström, kuva Jukka Lippu 

 

Alkuillasta koittaa varsinaisen sukukokouksen aika. Kokoonnumme Länsisatamassa sijaitsevaan 

Smörmagasinet-ravintolaan, jonka tilat toimivat aikanaan Suomen voinviennin keskuksena. Kokous alkaa 

Esko Pullin johtamana. Esko kertoo oman muistonsa Hangosta: hänen isoisänsä Aleksanteri Kuusisto ja 

vaimonsa Karoliina (os Leskinen) lähtivät monien muiden siirtolaisten tavoin 1800-luvun lopulla Hangosta 

Yhdysvaltoihin. Laivamatka vei heidät Kööpenhaminan ja Englannin kautta New Yorkiin. 
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Kokouksessa, kuva  Juha Vartiainen 

 

Käymme läpi muun muassa kuluneen kaksivuotiskauden toimintakertomuksen, tilinpäätökset sekä 

toiminnantarkastajan kertomukset. Tulevien vuosien toimintasuunnitelmaa tarkasteltaessa pohditaan 

seuraavan sukukokouksen teemaa ja ajankohtaa. Kaikki Kuusistojen sukuhaarat on käyty läpi tämän 

kokouksen myötä, joten tulevalle kokoukselle on keksittävä ehkä uudenlainen teema. Hallitus jää myös 

pohtimaan, pidetäänkö sukukokouksia tästä lähtien harvemmin ja vähennetäänkö sukuseuran toimintaa. 

 

Kokous lähestyy loppuaan ja uusi hallitus kootaan. Puheenjohtajaksi valitaan Anu Karlson. Hallituksen 

muiksi jäseniksi valitaan Tuulikki Närhinsalo, Anu Ranta, Outi Lippu ja Auli Saarivaara-Vartiainen. Outi 

Lippu jatkaa sihteerinä ja Auli Saarivaara-Vartiainen valitaan rahastonhoitajaksi. Toiminnantarkastajaksi 

valitaan Jyrki Kuusisto ja varatoiminnantarkastajaksi Esko Pulli. Sukuseuran perustajajäsen sekä entinen 

puheenjohtaja ja rahastonhoitaja Erkki Nickul kutsutaan ja hyväksytään sukuseuran kunniajäseneksi. 

Puheenaihe siirtyy seuraavan päivän ohjelmaan ja kokous päätetään. 

 

Ilta jatkuu herkullisella illallisella ja puheensorinalla Smörmagasinetin kabinetissa. Anu Karlson, Siiri 

Voipion lapsenlapsi, kertoo isoäitinsä elämästä diakonissana ja papin vaimona. Hän sanoo lapsuuden 

parhaimipien kesämuistojen olevan Hangonkylän mummolasta. Hangossa kuljettiin jo tuolloin pyörillä, 

kuten minäkin ystävieni kanssa teini-ikäisenä. Anu kertoo oppineensa polkemaan aikanaan mummin 

pyörällä. Hän esittelee isoisänsä tekemän piirustuksen, jossa näkyy perhe ja lapset kotona pääsiäisenä 1926. 

Lopuksi Anu esitää tyttärensä Eiran kanssa kissa-aiheisen laulun, jonka mummi oli hänelle opettanut. 

Kakkukahvien äärellä jaetaan vielä lisää muistoja ja tarinoita sukulaisista. 

 

 
Siiri ja Toivo Voipion perhe 1942. Takana tyttäret Leena, Kirsti ja tuore ylioppilas Aune 

 

Seuraava päivä on pilvisempi ja viileämpi, mutta ohjelma jatkuu. Pieni ryhmä lähtee vanhempieni 

opastamalle luontokävelylle, jossa tutustutaan Hangon hiekkarantojen lintuihin ja kasvillisuuteen.  
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Luontoretkellä: Etualalla merikaalia, takana Outi Lippu, Ulla Karvonen, Emma Tiainen ja  Jukka Lippu. Kuvan otti 

Perttu Määttä. 

 

Itse lähden isomman ryhmän kanssa saaristoristeilylle Hauensuoleen ja Gustafsvärniin. Oppaanamme toimii 

entinen merikapteeni, jolla riittää tarinoita molemmista kohteista. Hauensuolen kallioilla kiipeilemme ja 

etsimme muinaisia kaiverruksia. Matkalla Gustafsvärnin majakkasaareen ihastelemme veneestä käsin 

linjataulun päällä komeilevaa merikotkaa, joka näyttää kaukaakin katsottuna valtavalta. 

 

 
Veneretkellä, kuva Juha Vartiainen 

 

Saareen saavuttuamme muistot palaavat mieleeni: ystäväni isoisä toi meidät veneellään tuohon samaan 

saareen yhtenä kesänä. Tarkastelemme majakkaa ja 1700-luvulla rakennetun linnakkeen raunioita. Saarella 

on myös mökki, joka on toiminut sumusireenin hoitajan asuntona. Nykyisin Suomen Majakkaseura toimii 

isäntänä saarella ja on kunnostanut sumusireenin hoitajan mökkiä sekä järjestää saarella opastuksia. Tuuli ja 

harmaat pilvet uhmaavat ympärillämme, mutta saaressa on seesteinen tunnelma. Pieni käärme vilahtaa 

kallion ja puskien lomassa. On aika palata maihin.  
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Gustafsvärnin majakkasaarella, kuva Anna-Maija Lippu 

 

Ohjelma päättyy ja hyvästelemme toisemme Hotel Bulevardin edessä, josta viikonloppumme alkoi. 

Palaamme vanhempieni kanssa asunnollemme. Isoäitini ja serkkuni tulevat käymään ja vietämme mukavan 

kahvihetken ennen kotiin paluuta. 

 

Kun kerroin ystävilleni, mitä teen tänä kyseisenä viikonloppuna, he olivat yllättyneitä ja hieman huvittuneita. 

Kerroin sukuseuran aktiivisesta toiminnasta, ja he olivat hämmästyneitä, että meillä on jopa oma lehti ja 

blogikin! Jotkut heistä harmittelivat, kuinka omat sukulaissuhteet ovat vähäisiä tai hiipuneet ajan kanssa. 

Olen kiitollinen ja ylpeä siitä, että oma sukuni on ollut näinkin ahkera pitämään yhtä. 

 

Vaikka sukuseuran toiminta vähenisi ja lopulta lakkaisi, on tähänastinen aktiivisuus jättänyt luultavasti 

meihin kaikkiin jälkensä. Itselleni mieleen jää perhe- ja sukulaissuhteiden ylläpidon tärkeys, uskallus 

tutustua kaukaisempiinkin sukulaisiin ja mukavat hetket yhdessä. Kiitos hallitukselle ja kaikille aktiivisille 

jäsenille tämän huikean perinteen ylläpidosta! 

 

Anna-Maija Lippu 

(Kuusistolainen no 18, lokakuu 2017) 

 


