
9. Armi

Kesällä 1952 juhlittiin suomalaista naiskauneutta.
Armi Kuusela kruunattiin Miss Universumiksi.
Ne olivat kaikkien aikojen ensimmäiset
Miss Universum -kisat.
Armi oli jo aiemmin valittu Suomen Neidoksi.
Silloin hän oli vain 17-vuotias.

Kun Armi palasi kilpailumatkalta Kaliforniasta, 
lentokentällä oli vastassa suuri väkijoukko. 
Osa ihmisistä kiipesi rakennuksen katolle, 
osa jopa lentokoneen siivelle. 
Lentokentän henkilökunta unohti työnsä 
ja alkoi ottaa valokuvia Armista.
Armi hurmasi kaikki ulkonäkönsä lisäksi 
hienolla käytöksellään ja kielitaidollaan.
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Muistoissamme 50-luku



Helsingissä Armi ajoi äitinsä kanssa
uuden avoautonsa kyydissä läpi kaupungin.
Tienvieret olivat täynnä väkeä, 
ja kaikki hurrasivat Armille.
Helsingin jälkeen häntä kierrätettiin
ympäri maata ja hänen kunniakseen
järjestettiin juhlatilaisuuksia. 

Armista tehtiin samana vuonna
elokuva Maailman kaunein tyttö. 
Seuraavana vuonna hän lähti 
matkalle maailman ympäri.
Sillä matkalla hän tapasi filippiiniläisen 
liikemiehen Virgilio Hilarion. 
He menivät naimisiin jo samana vuonna.
Suomalaiset hyväksyivät heti Virgilion
eli Gilin omaksi vävypojakseen.
Armi ja Gil saivat viisi lasta.

Armi ja Gil Hilario vierailivat ensimmäisen 
kerran yhdessä Suomessa tammikuussa 1955. 
Vierailu sai suuren huomion.

Gil Hilario kuoli sydänkohtaukseen 
22 avioliittovuoden jälkeen. 
Armi jäi leskeksi.
Myöhemmin Armi tapasi
amerikkalaisen diplomaatin Albert Williamsin, 
jonka kanssa hän avioitui 44-vuotiaana. 
Armi asuu nykyään Yhdysvalloissa Kaliforniassa.

Armi Kuuselalle myönnettiin vuonna 2012 
Valkoisen Ruusun ritarimerkki.
Kun se luovutettiin, hän totesi liikuttuneena: 
     –  Mikä ihana yllätys. 
 On ollut suuri kunnia edustaa Suomea.



Keskustele

Seurasitko Miss Universum -kisoja,  
kun Armi valittiin Miss Universumiksi?
Minkälaisia muistoja sinulla on Armista?
Näitkö häntä silloin tai myöhemmin?
Oletko nähnyt Armista tehdyn elokuvan  
Maailman kaunein tyttö?

Armi Kuusela ja Tauno Palo ystävineen Jussi-gaalassa vuonna 1952
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Sirkka Jalonen, Pertti Rajala, Outi Mäki ja Kirsi Alastalo   |   www.vahvike.fi

Armi

Kysymyksiä

Seurasitko Miss Universum -kisoja, kun Armi valittiin Miss Universumiksi? 
Minkälaisia muistoja sinulla on Armista? 
Näitkö häntä silloin tai myöhemmin?

Oletko seurannut lehdistä Armin elämää? 
Oletko nähnyt Armista tehdyn elokuvan Maailman kaunein tyttö?

Katseletko mielelläsi televisiosta missikisoja?  
Mitä ajattelet muista 50-luvun Suomen neidoista,  
kuten Lenita Airistosta (1954) ja Pirkko Mannolasta (1958)? 
Seurasitko, kun Marita Lindahl valittiin Miss Maailmaksi (1957)? 

Katso

Elävä arkisto: Hae ”Miss Universum saapuu kotiin”.  
(1 min video)

Elävä arkisto: Hae ”Armi Kuusela, Suomen Neito 1952”.  
(9 min video) 

Elävä arkisto: Hae ”Armi Kuusela elokuvan Maailman kauneimman tyttö ensi-illassa”.  
(2 min video)

YouTube: Hae ”Armi Kuuselan muisto”.  
(3 min video, jossa kuvia Armista ja Olavi Virta laulaa Ken on heistä kaikkein kaunein)

Hae ”Teeman Elävä arkisto: 1950-luvun missit”.  
(artikkeli ja videoita misseistä)

Hakusanat

Maailman kaunein tyttö, Miss Universum, Kuvahaku: Miss Universum Armi Kuusela




