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Kantonin iltamaisema 

 • Sukuseuran taideleiri Mäntyharjulla Mynttilän koululla 
16.-20.7.2008. Merkitkää lomaohjelmistoon ja kalenteriin! 
Ilmoittautumiset Eljalle (p. 040-703 0396)

 • Sukuseuran vuosikokous 16.(-17.8.) 2008 Hangossa. 
Tarkempaa tietoa sekä leiristä että vuosikokouksesta 
lähetetään myöhemmin keväällä.

• Sukuseuralla on uudet nettisivut osoitteessa: 
http://www.harkonen-niikko.com/

• Ilmoita lisää sukulaisia seuraamme!

MUISTILISTA!



Hyvät 
Härkönen-Niikko 

–sukuseuran jäsenet!

Aurinkoista kevättä sukuseura-
laisille! Takana on merkillinen 
talvi, sukuseuran talvitapah-

tumakin jäi lumen puutteen vuoksi 
pitämättä. Kesä kuitenkin saapunee 
ajallaan, ja tässä lehdessä esitel-
läänkin ensi kesän tapahtumia.
 Ohessa tulee myös jäsenmaksulo-
make. Jäsenmaksuhan on vanhoilta 
jäseniltä edelleen 15 € paitsi opiske-
lijoilta ja työttömiltä 5 €. Viime kesän 
vuosikokous päätti tukea sukuseu-
raan liittymistä siten, että uusilta 
jäseniltä, jotka liittyvät sukuseuraan 
(tai vanhemmat liittävät heidät), ei 
peritä lainkaan jäsenmaksua ensim-
mäisenä vuotena.

NYT KAIKKI SUKUSEURALAI-
SET: Kartoittakaa, onko lähellän-
ne sukulaisia, jotka eivät syystä tai 
toisesta ole vielä liittyneet seuraan. 
Liittyminen tapahtuu ilmoittautumal-
la Elja Kontturille, osoite elja@luuk-
ku.com Ilmoita uuden jäsenen nimi, 
osoite ja sähköpostiosoite. (Puheen-
johtajakin on lopultakin muistanut 
liittää Jehki-poikansa sukuseuran 
jäseneksi.)

Kourallinen sukuseuralaisia osal-
listui Finnkanteleiden joulukonsert-
tiin Vanhassa kirkossa Helsingissä. 
Sukuseurahan sponsoroi osallistu-
mista. Konsertti onnistui hyvin saat-

tamaan meidät kuulijat joulutunnel-
miin.

Ensi kesänäkin järjestetään su-
kuseuran taideleiri Mäntyharjulla 
tutussa paikassa Mynttilän koululla 
16.-20.7.2008. Merkitkää lomaohjel-
mistoon ja kalenteriin! Ilmoittautumi-
set Eljalle (p. 040-703 0396)

Sukuseuran vuosikokous pide-
tään 16.(-17.8.) 2008 Hangossa. 
Tarkempaa tietoa sekä leiristä että 
vuosikokouksesta lähetetään myö-
hemmin keväällä.

Lopuksi hyvä uutinen kaikille ne-
tin käyttäjille: Sukuseuralla on uudet 
nettisivut osoitteessa 

http://www.harkonen-niikko.
com/

Terveisin hallitus puheenjohtajan vä-
lityksellä
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• Aleksi Härkösen tytär Eeva 
Härkönen ja Ville Vuorio me-
nivät naimisiin 26.1.2008

• Jehki Härköselle ja Anni Vi-
renille syntyi Oprin pikkusisar 
Olga Inkeri 15.1. - siskoksilla 
on sama syntymäpäivä, mutta 
kaksi vuotta ikäeroa.

• 15.6.2007 syntyi Mitro Kont-
turille ja Satu Vihavaiselle 
poika, joka sai kasteessa nimen 
Ukri Ilmari. Mitro on Simo 
Härkösen tyttären Outin poika.

http://www.harkonen-niikko.com/

• Julius Veikka Mikael 
Jaakkola.   Tässä Hannamarin 
nuorimmainen.

Irenen häistä 
lisää sivulla 4...

Suomenlinnan edustalta otettu 
hääkuva Panja ja Jaakko 
Härkösestä 7.8.2007. Jaakko on 
Martti Härkösen pojan Sepon 
poika. Morsiamen isä Hannu 
Luukka on kotoisin Muolaalta.

Sanna (os. Härkönen) ja Mikko 
Seppänen vihittiin 8.9.2007 
Vantaan Pyhän Laurin 
kirkossa.
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Matkaseurueeseemme kuuluivat 
hääpari Sanna (os. Härkönen) ja 
Mikko Seppänen, heidän kak-

sivuotias tyttärensä Sonja sekä lasten-
hoitajiksi mukaan kutsutut morsiamen 
vanhemmat Arja ja Kimmo Härkönen. 
Häämatkan alkuvalmistelut oli viritetty jo 
kesäkuussa 2007.  Mikko oli tuolloin va-
rannut seurueellemme Finnairin meno-
paluulennot Kantoniin (Guangzhou). Tä-
hän 14 päivän aikaraamiin sitten syksyn 
mittaan  rakentui Kiinan ohjelma. Pää-
dyimme käyttämään valtaosan ajasta  
Hainanin trooppisilla rannoilla (10 päi-
vää) ja maistelemaan sopivan annoksen 
(3 päivää) Kantonin suurkaupunkielämää 
paluumatkalla.

 Häämatka alkoi joulun alla 22.12.07. 
Finnairin reittilento Kantoniin lähti ajallaan 
iltapäivän lopulla. Lento kesti runsaat 9 
tuntia. Seuraavana aamuna paikallista 
aikaa (aikaero Suomeen + 6 tuntia) löy-
simme itsemme valtavalta Kantonin ken-
tältä. Maahantulomuodollisuudet useista 
tarkastuspisteistä huolimatta sujuivat yl-
lättävän nopeasti. Kirjauduimme välittö-
mästi Kiinan sisäiselle lennolle Sanyaan 
Hainanin saarelle. Lento kesti reilun tun-
nin ja tarjoilu käsitti mehua ja kuivattua 
kalapuristetta pienessä snack-pussissa. 
Hotelliimme tässä matkamme rantalo-
maosuudessa  saavuimme noin vuoro-
kausi Suomesta lähtömme jälkeen.

 Hotellimme ylitti ennakko-odotuk-
set: valkohiekkaiselle meren rannalle 100 
metriä, iso allasalue palmujen katveessa, 
monipuolisia kylpyläpalveluja edullisesti, 
aamiainen aasialaiseen tapaan ylenpalt-
tinen ja monipuolinen. Kaiken kruunasi 
aurinkoinen sää (25 - 30 astetta) ja läm-
min merivesi.

 Jouluvalmistelut olivat tullessamme 
jo pitkällä. Mahtava tuloaula oli koristeltu  
jouluasuun ja keskusradiossa soi hillitysti 
kansainväliset, meillekin tutut joululaulut. 
Aattona osallistuimme hotellin joulujuh-
laan. Jokainen vieras sai pukilta lahjan .

 Ulkoterassilla lämpimässä illassa jou-
luateriasta nauttiessa tuli  hieman epäto-
dellinen olo. Kinkku oli illallispöydässä 
korvattu  kalkkunalla, muuta kotoista ei 
sitten ollutkaan sushin, merenelävien ja  
eksoottisten hedelmien joukossa. No, 
tämä oli todella erilainen joulu.

 Saarella aika kului nopeasti uidessa, 
6 kilometrin hiekkarantaa  kävellessä ja 
ympäristöön tutustuen. Lomapaikkam-
me Yalong Bay kuului Sanyan kaupun-
kiin, jonka keskustaan oli matkaa n. 30 
km. Sanya on väkimäärältään noin Hel-
singin kokoinen paikka, mutta keskustan 
tiiviisti rakennetut korkeat talot, väen 
paljous ja kaupanteon vilkkaus tuntui 
häkellyttävältä.

 Kävimme myös tututumassa Hai-
nanin saaren paikallisiin nähtävyyksiin 
kuten apinasaareen (Nanwan Monkey 
Islet) ja etnisen kylään (Bing Lang  Yuan).  
Etninen kylä oli “paikallinen Seurasaari”. 
Ennakkoon tiesimme jo sen, että kiina-
laiset turistikohteet ova rahastuksen 
mestareita.  Sisäänpääsy maksoi 17 eu-
roa hengeltä ja tämän jälkeen lysti vasta  
alkoi. Kävelyreitit oli suunniteltu siten, 
että eteenpäin (tai  takaisin) ei päässyt 
kulkematta lukuisten matkamuistomyy-
mälöitten ja  erittäin innokkaitten toisten-
sa kanssa kilpailevien myyjien verkoston  

läpi. Kuvan ottaminen perinnetöissä ole-
vista ihmisistä oli maksullista  ja monen-
laista muutakin rahastusviritystä oli huo-
lella mietitty. Minä

 mm. jouduin puolivahingossa tem-
paistuksi ryhmään, jossa paikallisten  
opastuksella käytiin läpi vanhoja hääse-
remonioita. Kaunis  kiinalaisneito otti mi-
nut huostaansa. Kävimme joukolla läpi 
rituaalit  neidonnostoineen ja lauluineen 
ja lopuksi sitten tuli tärkein:  morsiamelle 
hinnan maksaminen. Omalla häämatka-
porukallani oli hauskaa  seuratessaan 
sivusta kuinka äijän käy. Rahaa löytyi, 
mutta ilmeisesti  liian vähän päätellen 
nuorikkoni hätäisestä hyvästelystä.

 Apinasaari oli suuri saari, joka api-
napuiston ja eri esitysten  näyttämöjen 
ohella toimi uhanalaisten makaki-api-
noiden reservaattina  (maailman ainoa). 
Saarelle mentiin huimalla köysiradalla yli 
meren,  vuoren ja laaksojen.

 Uuden vuoden vastaanottoa leimasi 
hotellimme vähitellen täyttäneet  venä-
läisvieraat. Venäläiset ovat niin suuri ja 
vaikuttava turistiryhmä  ainakin Hainanin 
saarella, että heille on omakieliset pal-
velut ja oppaat hotelleissa. Juhlan val-
mistelut hotellissamme kestivät monta 
päivää. Uusia rakennelmia tehtiin ravin-
tolan jalkapallokentän kokoiselle teras-
sille. Päätimme seurata juhlintaa sivusta 
Sannan ja Mikon parvekkeelta paikallista 
kuohuviiniä (maistui muuten  karviaisme-
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hulta!) maistellen. Ilotulitus oli mahtava 
ja alueen kaikki  muutkin hotellit yritivät 
panna parastaan rakettirintamalla.

 1.1.2008 siirryimme Kantoniin, jossa 
hotellimme jälleen yllätti  positiivisesti. 
Sijaintimme seitsemän miljoonan asuk-
kaan kaupungin keskustassa ostoska-
tujen tuntumassa oli loistava ja palvelu 
hyvää. Oli mukava nähdä omin silmin kii-
nalaisten kauppatapojen järjestäytynei-
syys: oli omat kadut ompelutarvikkeille, 
leluille, pähkinöille ja välipaloille, vaatteil-
le, tekniikalle jne. Kantonin vierulumme 
aikana näimme tuskin murto-osaa tuon 
kaupungin tarjoamista mahdollisuuksis-
ta.

 Jälkivaikutelmat matkasta olivat hie-
man sekavat. Liikuimmehan ympäristöis-
sä, joissa näimme ja koimme lähinnä ur-
banisoitunutta ja turismin värittämää Kii-
naa. Kiinalaisen kulttuurin kohtaaminen 
niin ruokapaikoissa kuin suurkaupungin 
ostoskaduillakin tarjosi kuitenkin yllätyk-
siä. Ihmisten myönteinen uteliaisuus ja 
erityisesti pikku Sonjan vaaleat hiukset 
ja siniset silmät toimivat takuuvarmasti 
joka paikassa perusteina hyvälle kon-
taktille. Jotenkin tuntuu siltä, että riippu-
matta yhteiskuntajärjestyksestä taolai-
suus, kungfutselaisuus ja buddhalaisuus 
heijastuvat aasialaisen elämänmenoon 
leppoisuutena ja hyväntahtoisuutena. 
päiväkirjaotteet kirjasi Kimmo Härkönen

terveisin Kimmo

Häämatka Kiinaan

Sanna, Mikko ja Sonja 
Hainanin rannalla

Matkaseurueemme uuden vuoden aterialla
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Ystävä hyvä
Näin vanhan valokuvan kera toivottelen Hyvää Uutta Vuotta. Kollegani Kari Terho 
on julkaissut omakustanteisen kirjan Salmin talvisota. Ilmeni, että hänen isänsä oli 
Salmin nimismies ja luonnollisesti naapuripitäjän Suistamon nimismiehen hyvä tut-
tu. Kirjaansa hän on kerännyt erilaista materiaalia ja sanoi joukossa olevan kuvan 
Simosta.

Kun sain kuvan, yllätyksekseni huomasin, että siinähän on kolme tuttua: Simo, 
Rosie ja Opel. Kuva on talvisotaa edeltävältä ajalta.

Terveisin Seppo

Kun uusi sukuseuran hallitus ko-
koontui ensimmäisen kerran, 
kukin kertoi kuulumisiaan. Mai-

nitsin, että siviilisäätyni oli muuttunut 
lokakuussa. Tämä herätti hilpeää innos-
tusta ja minua vaadittiin laatimaan siitä 
juttu Sukuviestiin. Tässä yritän nyt tätä 
vaatimatonta perhetapahtumaa kuvata 
parhaani mukaan.

Olen tuntenut nykyisen aviomieheni 
Kristian Åbergin lähes kolmekymmentä 
vuotta. Samassa osoitteessa olemme 
asuneet neljännesvuosisadan ja meillä 
on kaksi yhteistä poikaa ja nyt tätä kir-
joittaessani jo kaksi lapsenlastakin.

Elomme on siis ollut vähintään-
kin vakiintunutta. Olemme molemmat 
saatelleet vanhempiamme lähivuosina 
tuonilmaisiin, mieheni 90-vuotias äiti 

On neitonen kaino 
armainen…

ka-aikana, todistajina ystäväpariskunta 
ja kolme nuorta miestä, kaksi yhteistä ja 
yksi mieheni poika. Koruttoman toimituk-
sen jälkeen mentiin syömään läheiseen 
ravintolaan Konstan Möljään. Valinta oli 
täysosuma. Paikan henki on merikarja-
lainen. Möljä tarkoittaa laituria Uuraan 
seuduilla. Voin suositella paikkaa lämpi-
mästi. Ravintolan isäntä piti tunnelmaa 
omalta osaltaan korkealla käyden välillä 
kertomassa hauskoja juttuja. Ruoka oli 
hyvää ja palvelu mukavaa.

Seuraavana päivänä lähdimme “hää-
matkalle” etelään Hankoon, josta olem-
me hankkineet kakkosasunnon. Sinne 
olimme kutsuneet paikallisia ystäviäm-
me. Syytä emme kertoneet. Yhtä ystä-

Jehki, Mihkali ja Irene  Härkönen, Verneri ja Krisse Åberg, 18.10.07

Salmi Tulemahovi, nimismies S Härkonen ja Rosemarie ja 
heidän Opel Olympia ja nimismies Terhon Maxwell.

vääni olin kuitenkin pyytänyt ottamaan 
kitaransa mukaan. Niinpä meillä oli erit-
täin hauska laulupainotteinen ilta eikä 
vieraiden tarvinnut vaivata päitään miet-
timällä häälahjoja.

Viestit naimisiinmenostani risteilivät 
ympäri maailmaa. Sain onnittelut mm. 
ystävältäni, joka asuu Utsjoella, mutta oli 
matkalla Kreikassa. Hän oli saanut sinne 
hääviestin Joensuusta, jonne se oli tullut 
Hangosta.

Emme ehkä ehdi viettää hopea- tai 
kultahäitä, mutta hääpäivä pitää yrittää 
tästä lähtien muistaa. Lopuksi vastaus 
kenties jotakuta vielä askarruttavaan ky-
symykseen: nimi ei vaihtunut. 

Irene Härkönen

tosin on vielä hyvissä voimissa. Niinpä 
ajatukset ovat väistämättä olleet myös 
oman elämän rajallisuudessa. Kun olen 
joutunut hoitamaan monenlaisia asioita 
vanhempieni jälkeen, olen havahtunut 
siihen, että avio- ja avoparit eivät ole 
vielä aivan kaikessa yhdenvertaisia. Niin 
päädyimme “taloudelliseen sijoitukseen” 
tulevaisuuden suhteen eli avioliittoon. 
Kertoohan ratkaisu tietenkin myös siitä, 
että elomme on muovautunut sellaiseksi, 
ettemme eroa tai muita vaihtoehtoja ole 
harkitsemassa muutenkaan.

Kun perusteet avioliiton solmimi-
selle olivat hieman epätavanomaiset 
(vihkikaavassa sanotaan, että avioliiton 
tarkoitus on perheen perustaminen…), 
emme halunneet järjestää mitään suurta 
spektaakkelia. Maistraattiin mentiin vir-
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Sukukokous 2007
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Isoäitini Marfa oli Härkösten kuuden 
veljeksen äiti. Harvalla hänestä enää 
on henkilökohtaisia muistoja – aika 

kun vierii…
Tässä joulun tienoilla 2006 sain aikaa 

ja energiaa. Pyörittelin käsissäni Marfan 
tekemää revinnäistyötä/pitsiliinaa. Se oli 
ajan syömä, kulunut ja pitsiosat pahasti 
ratkeilleet. Mietiskelin, joskohan saisin 
liinaa entisöityä? Sattumoisin löysin va-
rastoistani vanhaa vähän kellastunutta 
silkkilankaa, joka sopi työhön kuin naku-
tettu. Ei kuin tuumasta toimeen.

Työtä tehdessäni aloin miettiä, millai-
nen ihminen Marfa todella oli. Sen toki 
olen kuullut, että hän oli hyvin aikaan-
saava, topakka ja temperamentikas. Hä-
nen miehensä Jaakko oli joviaali, sym-
paattinen ja mukautuva – osasi suhtau-
tua oikealla tavalla vaimonsa tulisuuteen. 
Ehkä siinä vastakohdat hyvin täydensi-
vät toisiaan.

Millainen anoppi Marfa oli? Taisi-
pa jokainen miniä hieman pelätä häntä 
– tuota varsin arvovaltaista persoonaa. 
Setäni Jaakko Härkösen nuorikon Ansan 
ensitapaamisen pelastukseksi koituivat 
Mikkolat, jotka oli kutsuttu tulokasta kat-

sastamaan.
Silloisena tapana oli uudelle miniälle 

paistaa pannulla piiras – paperin ohut 
kuori ja täytteenä riisiä. Tervetulotoivo-
tus, joka oli hyvää. Marfa suhtautui to-
tisen arvokkaasti tilanteeseen – lienee 
osasyynä ollut sota-aikanakin. Vanhem-
man Jaakko Härkösen tervetulotoivotus 
oli lämmin ja sydämellinen. Hän oikein 
halasi poikansa nuorikkoa. Sellaiset tun-
teenilmaisut siihen aikaan olivat harvi-
naisia.

Kun Ansan ja Jaakon oli tarkoitus 
mennä naimisiin, kirkonkirjat tuhoutui-
vat junavaunun pommituksessa. Näin 
ollen tuomari suostui vihkimään heidät 
kellarissa, kun Jaakko selitti olevansa 
vihkilomalla, eikä muuten voisi palata 
rintamalle. Simon vaimolta Rosielta saa-
tiin lainaksi vihkisormus, kun paikalla ei 
enää ollut ainuttakaan toimivaa kultase-
pänliikettä. Myöhemmin Jaakko ja Ansa 
vihittiin sitten toisen kerran kirkollisin 
menoin.

Ansa oli äitinsä ja Kari-vauvan kans-
sa sotaa paossa Turengissa. Kuinka ol-
lakaan sinne ilmestyi myös Marfa. Syntyi 
tahtojen taistelu. Siinä kaksi isoäitiä otti 

mittaa toisistaan. Miten vauvaa on oikein 
hoidettava. Ansa kirjoitti Jaakolle kirjeen 
rintamalle epätoivoisena, kun ei itse saa-
nut osallistua vauvan hoitoon juuri ollen-
kaan. Molemmat mummit olivat suunnil-
leen joka asiasta eri mieltä.

Marfa oli tarkka talousihminen. Mi-
niät hän pani töihin, ja opetti mm. miten 
lattiat pestään. Jos lattiat pyyhittiinkin 
märällä rätillä, seinänvieruslistoihin ei 
märällä saanut koskea. Tapetti olisi men-
nyt pilalle. Vanhoja keitettyjä perunoita ei 
suinkaan paistettu. Oli taloudellisempaa 
panna tilkka vettä kattilan pohjalle ja kie-
hauttaa perunat siinä.

Sodan jälkeen Marfa asui miehen-
sä Jaakon kanssa Helsingin Käpylässä, 
jonka kirkkoon isoisä Jaakko sitten kuo-
likin. Marfa otti vuokralaisekseen Henry 
Herttuan, jonka tyttärestä Helmistä tuli 
aikanaan isäni Pentin vaimo – äitipuo-
leni. Isä oli ollut kuusi vuotta leskenä, ja 
kun kohdalle osui hauskan näköinen, hy-
vätapainen nuori nainen, ei voi olla ajat-
telematta, että Marfalla oli osuutta tuon 
liiton syntymiseen. Suvussa on aina ollut 
järjestelykykyä – ainakin mitä toisten asi-
oiden järjestämiseen tulee.

Helmilläkin oli hauskoja muisto-
ja Marfasta. Kerran pihalla oli kiertäviä 
katusoittajia lanttien toivossa. Lauloivat 
ties mitä renkutuksia. Marfa pyysi paris-
kunnan sisään kahville, piti heille mieltä 
ylentävän esitelmän aiheesta, mitä sopii 
laulaa ja mitä ei. Marfa olikin hyvä pu-
huja – Turengissa hän pisti rukoushuo-
neen pystyyn, ja jakoi sanaa kansalle. 
Käpylässä siemen tosin osui kiviseen 
maahan. Eipä kulunut pitkääkään aikaa 
laulajapariskunnan poistumisesta, kun 
samat renkutukset kuuluivat seuraavalta 
pihalta.

Marfan isällä Ivan Niikolla oli viisi ty-
tärtä. Ainoa poika kuoli hyvin pienenä. 
Tyttäret oppivat myös miesten töille. 
Lapio ja kirves sopivat käteen siinä kuin 
virkkuukoukku ja silmäneulakin. Ivan 
kuitenkin myös koulutti tyttärensä – Mar-
fasta, Olgasta, Juliasta ja Klaudiasta 
tuli opettajia, ja Apollinariasta olisi tullut 
lääkäri, jos hän ei olisi kuollut nuorena 

tuberkuloosiin. Lieneekö tuossa koulu-
tushalussa ollut taustalla Ivanin sisaren 
Xenian kohtalo? Hän kuoli hyvin nuorena 
yhden lapsen saatuaan. Elämä maaseu-
dulla ei ollut helppoa.

Marfasta kehittyi ”rautarouva”, jota 
monet vähän arastelivat. Jopa hänen ai-
kamiespoikansakin tupakoivat äidiltään 
salaa. Pohjimmiltaan Marfa oli lämmin ja 
hyvä ihminen. Omasta puolestani voisin 
antaa hänelle hengenpelastusmitalin. 
Kun äitini kuoli synnytykseen, makasin 
vastasyntyneenä lastenklinikalla vat-
sakalvon tulehduksessa, johon olisin 
kuollut. Marfa oli se, joka päätti, ettei 
lasta jätetä kuolemaan. Hän ja sisarensa 
Klaudia Niikko ottivat minut kotihoitoon, 
hankkivat imettäjän ja keräsivät suvun 
hätäkokoukseen tulevaisuuteni järjestä-
miseksi.

Ottajia olisi ollut useampiakin – Simo 
ja Rosie, Mikkolat ja äitini sisar Kira – 
ehkä myös muita. Kiran luo päädyin siitä 
syystä, että hän oli ainoa, joka suostui 
siihen ehtoon, että isä saa minut takai-
sin, jos menee naimisiin. Seitsemän en-
simmäistä elinvuottani se oli perheeni, 
ja myöhemmässä vaiheessa toiset viisi 
vuotta. Tuo lapsen rääpäle on ehtinyt 
eläkeiän kynnykselle, josta kiitos isoäiti 
Marfalle.

Mutta tarinahan alkoi liinasta. Sen 
täytyy olla yli sata vuotta vanha. Tuskin-
pa Marfakaan ehti enää kuuden pojan 
aikana paljon koruompeleita harrastaa. 
Liinan reunapitsiä en enää pystynyt pe-
lastamaan – se oli vuosien saatossa niin 
pahoin kärsinyt. Joten katsoin parhaaksi 
tehdä uuden reunapitsin. Minusta lop-
putulos oli varsin kelvollinen, ja jotenkin 
tuntuu, että Marfakin olisi hyväksynyt 
pojantyttärensä aikaansaannoksen. Toi-
vottavasti tuosta liinasta on iloa tulevil-
le sukupolville ainakin vielä toiset sata 
vuotta.

On jotenkin mukavaa, kun huomaa, 
ettei ihan kaikki sentään haihdu kuin 
tuhka tuuleen. Jotain meistä jää – olkoon 
vaikka vain pöytäliina, joka saa muistot 
elämään.

28.12.2006 Kaarina Pehkonen

Marfa Härkösen 
pöytäliina
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