
Otso Kuusisto ja 80 vuotta historiaa 

 

Otso Kuusistosta olisi oikeastaan voinut tulla tienrakennusinsinööri, sillä pienestä pitäen hän oli tavattoman 

kiinnostunut teistä ja silloista ja oppi lukemaan karttoja. Mutta sitten hän sai käsiinsä kirjan nimeltä Pieniä 

sähkömoottoreita. Siinä opetettiin sähkötekniikan perusteet ja neuvottiin, miten rakennetaan peltipurkeista ja 

kuparilangasta toimivia moottoreita.  

”Siitä innostuin; sitä kautta minulle selvisivät jo ennen lukioon menoa sähkön toimintaperiaatteet. Ja kun 

ensimmäisen kerran jouduin harjoittelijaksi voimalaitokselle, totesin että tämä on minun alani.”  

 

Sodan varjossa 

Otson syntyessä elämä oli mallillaan Suomen maassa. Väitöskirjaansa valmisteleva biologi Päiviö Kuusisto 

ja hänen nuori vaimonsa Hilkka saivat esikoisensa keväällä 1937, ja onni täydentyi Outin tullessa maailmaan 

kaksi vuotta myöhemmin. Mutta onnea ei kestänyt kauan. Syksyllä syttyi sota, ja Päiviö kaatui 116 muun 

suomalaisen miehen mukana traagisessa Petäjäsaaren taistelussa vain viikkoa ennen välirauhan solmimista. 

Savonlinnan koti tuhoutui pommituksissa. Vuoden kuluttua kuoli Otson mummu eli Hilkan äiti, ja samoihin 

aikoihin menehtyi Hilkan kaksi sisarusta tuberkuloosiin. Viimein joutuivat Hilkka ja Otso luopumaan myös 

pikku Outista, joka kuoli ennen kolmevuotissyntymäpäiväänsä tuberkuloositartunnan aiheuttamaan 

aivokalvontulehdukseen. 

Isäänsä Otso ei voi tietenkään muistaa, eikä hän omien sanojensa mukaan osannut varsinaisesti surra 

Outinkaan kuolemaa. Pikkusisko oli vain ”mennyt jonnekin toistaiseksi”. Miten Hilkka jaksoi kaikki nämä 

menetykset kantaa ja siinä ohessa olla turvallisena äitinä Otsolle, sitä on nykyihmisen vaikea käsittää. 

Sukulaisten apu oli varmaan avainasemassa, mutta ennen kaikkea Hilkkaa lienee kantanut hänen sitkeä ja 

valoisa elämänasenteensa. Otso kokee itse eläneensä onnellisen lapsuuden. 

”Olimme evakossa Rantasalmella, ja sieltä siirryimme Helsinkiin. Isoisäni A. W. Kuusisto hankki meille 

Munkkiniemestä kolmen huoneen ja keittiön asunnon. Se oli siihen aikaan niin kuin nykyään olisi tultu 

Koivukylään. Se oli kaukana keskustasta ja hyvin keskiluokkaisten ihmisten asuinalue.” 

 

Otson 6-vuotissyntymäpäivät Munkkiniemessä. Otso vasemmalla, kuvassa myös Tuulikki (takana vasemmalla) ja 

Unnukka (kolmas oikealta) Outinen 

Munkkiniemessä asuttiin periaatteessa sotavuodet alusta loppuun, tosin kesät oltiin muualla ja talvella 44 

muutenkin sotaa paossa. Sota ei Otsoa pahemmin ahdistanut silloinkaan kun Helsinkiä pommitettiin. Joskus 



hän kadehti serkkujaan Pekkaa ja Miljaa, jotka keskustassa asuvina osasivat kertoa aivan lähelle pudonneista 

pommeista. 

”Mutta Munkkiniemi tuntuu hyvin rakkaalta edelleen, kun siellä käy. Kyllä sen huomaa, että olen siellä ollut 

tärkeitä vuosia.” 

Kansakouluvuodet kuluivat tiheään vaihtuvissa opinahjoissa, mutta koulu ei onneksi tuottanut Otsolle 

vaikeuksia. Lukemaankin hän opetteli itsekseen viisivuotiaana. Tarkoitus oli, että hän olisi aloittanut 

oppikoulun Norssissa eli Helsingin normaalilyseossa, mutta asuntopuolta ei tänne onnistuttu järjestämään 

tyydyttävällä  tavalla. Vasta lukiossa Otsosta tuli norssi. 

”Siellä sitten kaverit kyselivät, että oletko sinä se Kuusisto joka oli ensimmäisellä luokalla aina poissa. Äiti 

oli nimittäin unohtanut ilmoittaa koululle, että minä en tulekaan.” 

Energiaa  

Vaiherikkaasta lapsuudestaan Otso on kirjoittanut pienen kirjan lastenlapsiaan ja tulevia sukupolvia varten. 

Se kirja päättyy ylioppilasjuhliin vuonna 1955. Alkaa aikuisuus, ja asiat alkavat sujua yhä 

suoraviivaisemmin: opiskelu Teknillisessä korkeakoulussa, kesätyöt Helsingin energialaitoksella ja 

johdinautojen parissa, ensimmäinen työpaikkakin energialaitoksella sähköverkkojen suunnittelijana. 

Myöhemmin Otso kehitteli sähköverkkoja myös Vantaalla sekä Sähköenergialiitossa, josta hän 65-vuotiaana 

myös pääsi eläkkeelle. Sen jälkeen hän saatteli vireille panemiaan hankkeita loppuun vielä oman 

konsulttiyrityksensä puitteissa. 

 

Otso kaapelityömaalla 1970 

Sähköenergialiitolla oli paljon kansainvälistä toimintaa, kun Euroopan sähkömarkkinoita yhtenäistettiin 

Helsingistä Brysseliin ja Pariisiin. Otsoa työ vei myös eksoottisempiin maihin, kun liittoa pyydettiin 

toimimaan sähkönjakeluprojektien valvojana Somaliassa.  

”Olihan se aikamoinen kulttuurishokki, kaikki oli siellä niin alkeellista. Mutta siihen aikaan siellä ei 

tarvinnut pelätä mitään. Minäkin hiippailin Mogadishun pimeässä illassa yksikseni.” 

Somalia on iso maa, ja kun monet projektit olivat kaukana pääkaupungista, jopa päiväntasaajan eteläpuolella, 

suomalaiset insinöörit olisivat halunneet matkustaa lentämällä. Mutta somalialainen yhdyshenkilö ei antanut 

heidän mennä lentokoneeseen.  

”Somalian sisäiset lennot olivat kuulemma niin epävarmoja; kone voi pudota milloin tahansa. Ja silloinhan 

projekti olisi jäänyt kesken.” 



Kaiken tämän ohessa Otso perheellistyi. Muuan Liisa oli kaikista saatille päästäneistä tytöistä se, jonka 

kanssa kaikki tuntui sujuvan kuin tanssi. Liisa toi monipuolisuudellaan lisää vauhtia ja jännitystä myös Otson 

elämään. Varsinaisen elämäntyönsä hän teki fysioterapeuttina – ensin sairaanhoitopiirin palkollisena, sitten 

oman yrityksen pyörittäjänä. Mutta hän ehti myös elää toisen elämän kuvataiteilijana, vaikka aloitti 

maalaamiseen vasta kuusikymppisenä. 

”Liisa oli hyvin sosiaalinen: liittyipä hän mihin tahansa yhdistykseen, niin hups, hän istuikin jo hallituksessa. 

Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen hallituksessa hän oli monta vuotta, sitten Galleria Akvartissa 

puheenjohtajanakin.” 

Tässä vaiheessa Otsokin astui kuvaan, tosin ei maalaajana vaan kasöörina.  Galleriaosuuskunnan silloinen 

taloudenhoitaja ei saanut laskutusta toimimaan, ja Otso lupasi ottaa homman hoitaakseen. 

”Täytyi vain luoda järjestelmä. Excelillä minä sen tein: niin että kun yhdelle sivulle kirjoittaa, niin tulostuu 

kolme laskua eräpäivineen.” 

Liisa kuoli tammikuussa 2016 vaikeaan keuhkosairauteen, mutta eli täysillä loppuun asti. Hän suunnitteli itse 

hautajaisensa menyytä myöten ja suunnittelipa Otsolle vielä valmiiksi uutta naisystävääkin...  mutta se ei 

enää kuulu tähän tarinaan. 

 

Liisa ja Otso ravintola Kappelissa 2010 

 

Voipioniemessä 

Sukuyhteyksiä Otso pitää yllä sukuseuran ohella lähinnä Facebookissa – ja tietenkin Taipalsaaren 

Voipioniemessä, joka on ennen kaikkea hänen isänäitinsä puoleisen suvun asuttama.  

”Erityisen aktiivinen on Esa Helasvuo, joka on perustanut Åkerman Åpen -nimisen golfturnauksen 

sukulaisille. Siellä me tapaamme isolla joukolla joka kesä.” 

Kuusistoillakin on toki omat perinteensä. On ohjelmalliset juhannusjuhlat Rantamökin pihalla, ja kaikki 

kuluneen vuoden merkkipäivät kerrataan vielä kesäasukkaiden kesken – kohdalle osuvista syntymä- ja 

nimipäivistä puhumattakaan. Liisa ja Otso viettivät siellä kaikki yhteiset kesänsä.  

”Kaikki siellä on kannaltani mennyt täydellisesti. Palstaa hoidetaan hyvin, metsä kasvaa nätisti, ja kun lapset 

alkoivat olla isoja, ruvettiin heille järjestämään omaa soppea. Ei niin, että isoäiti puuhaa hiki hatussa ja 

laittaa ruokaa koko suvulle, vaan niin, että kummallakin pojalla on omat mökit, joissa on keittomahdollisuus. 



Puolitoista hehtaaria on juuri sopivankokoinen palsta, niin että sinne mahtuu kolme mökkiä eikä se tunnu 

kolhoosilta.” 

Mutta Taipalsaaren palstasta oli aikanaan Otsolle myös iso harmi. 

”Ihmettelin, kun kaikki opiskelukaverit saivat arava-asunnon, mutta minä en saanut. Miksi? No kun minä 

olin maanomistaja.” 

Lopullinen perinnönjako A.W. Kuusiston jälkeen tehtiin nimittäin vuonna 1956, ja silloin Hilkka Paavola 

lahjoitti Voipioniemen osuutensa Otsolle.  

”Kivaltahan se tuntui, kun oli oma puolentoista hehtaarin palsta 19-vuotiaana. Mutta siitä seurasi, että vasta 

vuonna 1971, yhdeksän vuotta valmistumiseni jälkeen, saimme ostetuksi ensimmäisen oman asunnon 

Vantaan Martinlaaksosta.” 

 

Lenkkeilyä ja aivovoimistelua 

Lenkkeily ja kaikkinainen liikunta on aina kuulunut Otson elämään. Hän on hiihtänyt, lasketellut ja pelannut 

golfia, mutta nyt on lapsuudessa sairastettu polio alkanut vaivata uudelleen. Siksi monesta asiasta täytyy 

puhua imperfektissä.  

Golfia voi onneksi pelata golf-auton kanssa, ja lenkkeilyssä on sauvoista apua. Mutta Otso Kuusisto 

Consultingin siirryttyä historiaan Otso alkoi kaivata myös aivovoimistelua. Venäjän kieli tuntui sopivalta, 

semminkin kun sitä kuulee nykyään Taipalsaaren lähikaupungissa Lappeenrannassa. 

”Osaan sentään joten kuten ruotsia ja englantia ja saksaa ja vähän ranskaakin. Tuntui hassulta, ettei venäjästä 

edes kirjaimia osaa. Ja kun nyt näitä liikuntaharrastuksia täytyy vähentää, niin venäjä on entistäkin parempi 

harrastus.” 

Otso viihtyy myös tietokoneen ääressä. 

”Olen kirjoittanut hirveän paljon elämässäni, varsinkin teknistä tekstiä. Myöhemmin tein nettisivut sekä 

itselleni että Liisalle ja samalla vielä sukuseuran nettisivut.” 

Otso on jopa lupaillut, että hän päivittäisi sukuseuran nettisivuja edelleen. 

”Ei se ole mikään iso homma, on oikeastaan aika kiva verrytellä sen tekniikan kanssa hiukan. Tulee omatkin 

sivut pidetyksi paremmin ajan tasalla, kun sitä työtä on vähän enemmän.” 

Anu Karlson 

(Kuusistolainen no 18, lokakuu 2017) 

 

 

 

 

 


