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Pakkaset paukkuivat ympäri 
Suomen, mutta sukuseuram-
me suuntaa katseet kesään ja 

jopa seuraavaan syksyyn. 
Kokkostalkoot onnistuivat mai-

niosti, keittiö säästyi tällä kertaa pa-
hoilta savuvahingoilta. Talkoista tar-
kemmin toisaalla tässä lehdessä.

Kesäleiri pidetään myös ensi kesä-
nä tuttuun tapaan Mynttilän Hovissa 
Mäntyharjulla 20. – 24. 7.11. Tervetu-
loa kaikki – myös uudet osanottajat! 
Saattaa olla saunakin käyttövalmiina. 

Syyskuun alussa 3. ja 4. 9. läh-
demme sitten Tallinnaan sukuseu-
ran vuosikokoukseen. Tuskin kovin 
usein pystymme järjestämään koko-
uksen Suomen suurlähetystön tilois-
sa, mutta nyt se olisi luvassa. Muu 

ohjelma Tallinnassa on vielä auki. 
Toivomuksia ja ehdotuksia otetaan 
vastaan. Alustavia ilmoittautumisia on 
tullut ilahduttavan paljon.

Aloitan tässä lehdessä kuorovies-
tin, ja toivon, että siihen tulee paljon 
jatkoa. Suvussahan on ollut maineik-
kaita kuoronaisia ja –miehiä kautta 
aikojen. Olisi hauska saada mahdol-
lisimman paljon kuoromuisteluksia 
talletetuksi.

• Muistuttaisin vielä niitä, jotka 
eivät ole vastanneet sähköiseen ky-
selyyn sukuviestin jakamistavasta ja 
Tallinnan matkasta vastaamaan mah-
dollisimman pian.

Irene Härkönen
Härkönen-Niikko –sukuseuran 

puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

www.harkonen-niikko.com

Olen 21-vuotias maanmittaus-
tekniikan insinööriopiskelija Es-
poosta. Harrastuksiini kuuluvat 

salibandy ja squash, sekä aktiivinen 
penkkiurheilu jääkiekon parissa.  Pie-
nestä pitäen sukuseuran tapahtumissa 
ja vuosikokouksissa käyneenä koen 
omaavani tarvittavan perspektiivin sii-
hen miten asioita tulisi hoitaa ja miten 
suvun perinteitä tulisi vaalia nyt ja tu-
levaisuudessa. Isäni Petri ja siskoni 
Moona ovat olleet aktiiveja sukuseuran 
hallituksessa viime vuosina, joten koin 
että nyt on minun aikani kantaa korte-
ni kekoon. Pyrin tuomaan hallitukseen 
nuorekkaan ja raikkaan näkökulman 
asioihin, ja omalta osaltani edistää 
nuorempien sukupolvien vastuunkan-

UUSIA  JÄSENIÄ 
SUKUSEURAN HALLITUKSEEN!

Aappo Niikko

toa suvun ja sukuseuran asioissa. Pi-
dän ensimmäistä vuotta eräänlaisena 
oppivuotena, jonka aikana saan oppia 
siitä mistä hallituksessa toimimisessa 
on kyse. 
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Muistan, kun isäni Pentti Här-
könen vietti leikkimielisesti 
kuorolaisena-olon 80-vuo-

tisjuhlia. Kuorolaulu kuului 94-vuo-
tiaaksi eläneen isäni elämään lähes 
koko elämän. Viimeisenä kuorona oli 
Taipaleen seurakunnan kirkkokuoro, 
jossa isä lauloi vuoroin bassoa, vuo-
roin tenoria, aina sen mukaan, kum-
masta oli puute. Omalla esimerkillään 
hän todisti oikeaksi sen väitteen, että 
kuorolaulu pidentää ikää.

Sukuseurassamme on menneis-
sä polvissa ollut erittäin merkittäviä 
kuoroihmisiä. En pysty kirjoittamaan 

Härkönen-Niikko 
sukuseuran 
kuorolaisia

IRENE
HÄRKÖNEN 

Tulin valituksi sukuseuramme hallituksen 
varajäseneksi syksyisessä Joensuun vuo-
sikokouksessa. Paikallistun sukuumme 
olemalla Nikon Ivaninpoika Niikon pojan, 
pojan, tyttären, tyttären, pojan, tytär. Su-
kumme tarinoihin ja sukulaisiin olen tutus-
tunut jo lapsena isoäitini Nina Peiposen 
luona Kuopiossa. Tarinat sukumme vah-
vasta naisesta Klaudia-tädistä, isoisoäi-
distäni Juliasta ja isoisoisästäni Pekasta 
jäivät pienen tytön mieleen jännittävinä 
kertomuksina - kuin seikkailukirjoina. 
Lapsuuteni parhaita muistoja ovat myös 
Nina - mummin karjalanpiirakat, sultsinat 
ja herkulliset mannapuurolla täytetyt pul-
lat, joiden nimestä olen käynyt lukuisia 
keskusteluja. Nina - mummin kuoleman 
jälkeen suku ja suvun historia ovat olleet 
isäni Pekka Peiposen ja minun yhteistä 
kiinnostuksen aluetta. Sukuseuran aktii-
viseen toimintaan minua on houkuteltu 
pari vuotta. Aiemmin en kuitenkaan ole 
uskaltautunut sitoutumaan työn, opiske-
lun ja perheen pitäessä minut kiireisenä. 
Vapaa-aikani kuluukin lasten harrastusten 
ja perheeni parissa. 

Kati Gustafsson  UUSIA  JÄSENIÄ



4

minkäänlaista historiikkia aiheesta, 
mutta haastan nyt sukuseuralaiset kir-
joittamaan muistelmia tai tämän päivän 
kokemuksiaan kuorolaulusta.

Tähän alkulämmittelyksi kerron 
omasta hyvin lyhyestä kuorotaipalees-
tani. Sain Kuopiossa kouluaikanani vä-
hän kokemusta kuorolaulusta koulussa 
ja ortodoksisen seurakunnan piirissä. 
Se jäi kuitenkin vain kokeiluluontoisek-
si. Elämä vei sitten sellaisiin paikkoihin 
ja olosuhteisiin, ettei aikaa kuorohar-
rastukselle jäänyt, vaikka se haaveissa 
olikin. 

Olin jo jättänyt haaveille lopulliset 
hyvästit, kun n kolme vuotta sitten ra-
diota kuunnellessani kuulin ilmoituk-
sen: Oletko aina haaveillut kuorolau-
lusta, muttet koskaan ole tullut aloit-
taneeksi. Vastasin mielessäni ”kyllä” 
ja naputtelin nettihakemuksen saman 
tien. Kyse oli Ylen projektista, jossa 
etsittiin kuorolaulua kokemattomia ih-
misiä Yle Teeman Kuoroon-ohjelman 
kuorolaisiksi. Koelaulun kautta pääsin 
mukaan, vaikka ääntäni kuvailtiinkin 
”hiukan ruosteiseksi” sopraanoksi. 

Seurasi puolen vuoden mahtava 
juttu. Siihen sisältyi teoriaopintoja, lau-
lutunteja, kaksi kuoroleiriä ja tietenkin 
jokaviikkoiset kuoroharjoitukset. Kuo-
ronjohtajana toimi Suomen huippukuo-
ronjohtaja Pasi Hyökki. Kuoroleireillä 

tutustuimme Club for Five –lauluyhty-
eeseen, säveltäjä Anna-Mari Kähärään, 
säveltäjä Jukka Linkolaan, jotka sävel-
sivät meille nimikkokappaleet. Kaiken 
huipuksi kapusimme Finlandia talon 
lavalle viiden kuukauden harjoittelun 
jälkeen esittämään Mahlerin 2.sinfo-
nian suurkuoro-osuutta kahden muun 
kuoron kanssa.

Bonuksena pääsin vielä kesällä 
Tanskaan kuorofestivaaleille, jossa pie-
ni joukkiomme lauloi Oopperan aulas-
sa ja Kööpenhaminan Tivolissa.

Tämän kevään jälkeen oli selvää, 
että kuorossa laulamista on pakko jat-
kaa. Syksyllä aloitin Procantus-nimi-
sessä kuorossa, jota johtaa Anita Leh-
tonen. Ohjelmistomme on vaihtelevaa, 
kansanmusiikkia, viihdelauluja, jou-
lumusiikkia. Meillä on erittäin hauska 
tunnelma. Konsertteja kuorollamme on 
jouluisin ja keväisin. Ensi kesänä osal-
listumme Tampereen Sävel –kuorokat-
selmukseen. Kesätaukoakaan emme 
oikein malta pitää, ja kuooronjohta-
jamme on kutsunut meidät jo parina 
kesänä mökilleen Raumalle kesähar-
joituksiin. Meidät voi Bongata myös Art 
Goes Kapakka –tapahtumista elokuun 
lopulla Helsingissä.

Nyt siis toivon kertomuksia suvun 
kuorokokemuksista. Ne voi lähettää 
minulle, harkire@welho.com

FELIX KÄMPPI 

Minäkin aloitin kuorohar-
rastuksen syksyllä 2010 
mieskuoro Vantaan 

laulussa ja suosittelen kaikille 
kuoroharrastusta hyvän porukan, 
musiikkielämysten ja lauluäänen 
kehittymisen vuoksi. Koskaan ei 
ole liian vanha!
 Petri Niikko

PETRI Niikko
Felix aloitti 8 vuotiaana kuoroharras-
tuksen Galante kuorossa Helsingin 
konservatoriossa syksyllä 2010. Heti 
n. kuukauden harjoittelun jälkeen Fe-
lix esiintyi Helsingin konservatoriossa 
Lastenhuone -musikaalissa. Sen jäl-
keen kuoron Joulukonserttissa Us-
penskin katetdraalissa. Tämän vuoden 
puolella Felix esiintyi kuoronsa kanssa 
Tampereen kuoropäivillä Tampereen 
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tuomiokirkossa sekä Aleksanterin ala-
asteen juhlasalissa.

Felixin kuoro pääsi kiirastorstai-
na Johanneksen kirkkoon laulamaan 
Matteus-passion lapsikuoro osuut-
ta. Esitys on kuultavissa Yleisradion 
Areena-nettipalvelussa) kuukauden 
ajan. Joht. Andres Mustonen.

Ehkä mielenkiintoisin kokemus 
oli, kun Felix pääsi levyttämään Suo-
men parhaaseen äänistudioon. Felixin 
kuoro pääsi Passionworks-yhtyeen 
taustakuorolaulajaksi. Levy julkais-
taan tänä syksynä.

Musiikin merkitystä lapsen hy-
vinvointiin on tutkittu. Kuorossa lau-
laminen kehittää sosiaalisuutta (me 
henkeä), auttaa ilmaisemaan tuntei-
ta ja fl ow-kokemukset auttaa lasta 
myöhemmin elämässä selviytymään 
vaikeista tilanteista helpommin. Suo-
sittelen kaikille laulamista ja musiikin 
harrastusta. Se antaa iloa elämään! 

Salla Niikko (Felixin äiti)

”Lastenhuone” 

Felix on ollut mukana innolla kaikilla Sukuseu-
ran Taideleireillä. Tässä Felix 2-vuotiaana 2003. 
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Vuoden 2010 vuosikokous sai juh-
lavat ja mukavat puitteet. Matka-

simme yhdessä bussilla Finnkanteleet 
-yhtyeen kanssa Joensuuhun 4.9. 
Ehdimme parahultaisesti torille, josta 
innokkain turisti sai ostettua viimeiset 
karjalanpiirakat. Sen jälkeen ajoimme 
hautausmaalle, jossa Tyyne Niikon 
omaiset laskivat seppeleen 100-vuot-
ta sitten syntyneen Tyynen haudalla. 
Kävimme myös ortodoksisella puolel-
la muistamassa Niilo ja Aune Niikkoa. 
Illalla söimme ja kokoustimme Teatte-
riravintolassa. Ruoka oli niin maittavaa 
ja seura hyvää, että kokous meni myö-
häisemmäksi. Allekirjoittaneen ylipitkä 
Viena esitys ei ainakaan lyhentänyt 
muuten niin onnistunutta iltaa. Oli mu-
kavaa kun nuorta polvea oli mukana ja 
kerrankin myös Niikkoja. Jaksoivat vie-
lä reippaat herätä aamupalalle ja kipin-
kapin uuteen Ortodoksikeskukseen, 
joka oli kohteena mieleenpainuva. Pii-
roisen esittely oli kerrassaan vaikutta-
va. Talon nouseminen on ollut suuren 
työn takana. Onnittelut! Suosittelemme 

käyntiä kaikille Joensuussa liikkuville.
Kävimme myös Rauhankadulla 

Niikkojen kotipaikalla. Uri muisteli ko-
tikatuaan.

Joensuun Yliopiston Carelia salis-
sa pidettiin sunnuntaina 5.9. klo 15.00 
merkittävä konsertti. Yleisökin sen 
osasi aavistaa, sillä paikalla oli paljon 
väkeä. Liput loppuivat kesken. Täytyy 
ihailla soittajien taitoa. Yhteissoitto oli 
taianomaista. Ensimmäisellä jaksol-
la kuulimme perinteisempää, Tyynen 
omia suosikkeja. Laatokan kellot soivat 
ja kumisivat kanteleen kielillä ihmeelli-
sen voimakkaina ja syvinä. Oli ilo ajatua 
musiikin vietäväksi ja katsella samalla 
herkkien käsien liikkumista sottimien 
kielillä. Päivän solistit vakuuttivat yhtä-
lailla. 

Kuvat Elja Kontturi ja Petri Niikko

2010 vuosikokous
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Tässä pari kuvaa neit-
sytmatkaltani Jysky-

järvelle 17.-20.3.2011.
Osallistuin kylän hiih-

tokilpailuihin jääden 
kaksi sekuntia miesten 
sarjan pronssista. Me-

rikotka tuli kuvattua 
oman pikkubussin 

ikkunasta.

Uuden matkatoimistoni 
kotisivu on www.niikonmat-
kat.fi   Käytössäni on mini-
busseja mahdollisesti myös 
sukuseuran tapahtumiin.      
Petri Niikko

Niikon matkat
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Isäni jäämistön asiapapereiden 
joukossa on Muistojen Karjala 
-lehden joulunumero viidenkym-

men vuoden takaa, vuodelta 1961. 
Lukuisten pakinoiden ja muisteluiden 
joukossa on myös isäni isän Jaakko 
Härkösen persoonaa valottava  perus-
teellinen ja   runollinen artikkeli. Kirjoit-
taja on kansakouluntarkastaja, maisteri 
Arvo Jääskinen, joka on kirjoittanut 
paljon Karjala-aiheisia julkaisuja. 

Koska juttu kokonaisuudessaan on 
liian pitkä sukuseuramme sukuvies-
tissä julkaistavaksi, olen ottanut teh-
täväkseni poimia otteita nimenomaan 
isoisä Jaakon persoonaa kuvaavista 
maininnoista. 

Artikkeli alkaa varsin runollisesti ja 
Laatokan maisemia kuvaillen. Kallioilla 
ja metsissä kulkee kolme vaeltajaa: Im-
pilahden jämerä kunnanesimies Matti 
Luukkonen, Jaakko Härkönen sekä 
muistelun kirjoittaja Arvo Jääskinen. 
Vuosilukua ei jutussa mainita, mutta 
kolmikon tehtävä käy selväksi: koko 
päivän miehet olivat kulkeneet Syskyän 
ja Mursulan riuttamaista kalliomaastoa 
tutkimassa etsiessän parasta ratkaisua 
koulun sijoituskysymykselle. Kolmikko 
lepuutti jalkojaan aherruksen päätteek-
si. Seuraavissa poiminnoissa annan 
Arvo Jääskisen eloisan kielen ja sana-
käänteiden kertoa isoisäni persoonas-
ta: 

”Näin pääsimme osalliseksi tähän 
tunnelmalliseen iltahetkeen. Silloin 
pääsin ensi kerran pilkistämään siihen 
kauneusmaailmaan, joka Jaakko Här-
köstä alati ympäröi ja jossa hän eli. Sii-
tä ja Karjala-rakkaudesta imi hän voi-
maa jokapäiväistä koulutyötään varten. 
Sen varassa suoritti hän palvelustyön-

sä koulukylänsä Kitilän, Impilahden 
kunnan ja koko Karjalan hyväksi. Silloin 
kun minä ensi kerran hänet tapasin, oli 
hän jo yli 60-vuotias, harmaatukkainen 
ja hitaasti liikkuva. Varreltaan oli Jaak-
ko Härkönen pienehkö, noin 160 cm 
ja lihavahko. Silmissä asusti viisas ja 
lämmin ilme, joka hetkittäin muutahti 
veitikkamaiseksi.

Vuosikymmenten aikana oli Jaakko 
Härkösestä kehittynyt Raja-Karjalan 
suuri opettaja, Kitilän patriarkka. Seu-
ratkaamme hänen nousuaan tuohon 
asemaan.

Jaakko Härkönen syntyi lokakuun 
3. päivänä 1873 Pohjois-Karjalassa 
Liperin pitäjässä. Lahjakkaana ja opin-
haluisena poikana hän sai tilaisuuden 
päästä Sortavalan seminaariin, jos-
ta hän valmistui opettajaksi vuonna 
1896. Kreikkalaiskatolisena oli hänen 
hakeuduttava rajaseudulle. Niin lähetti 
hän hakemuksensa Impilahden Kitilän 
koulun opettajan virkaan, ollenkaan 
tuntematta, millainen paikka oli. Syynä 
Kitilään hakemiseen oli se, että Härkö-
sen seminaariaikainen mielitietty Mar-
fa Niikko, josta myöhemmin tuli hänen 
puolisonsa, oli kotoisin Impilahdelta.
Ei hän silloin aavistanut, että Kitilästä 
tulisi hänen ensimmäinen ja ainoa paik-
kansa, jossa hän joutuisi kokonaista 43 
vuotta opettajanpöydän takana seiso-
maan ja karttakeppiä heiluttamaan.

Ei pannut Jaakko Härkönen tieto-
jaan vakan alle. Hän käytti ne kylänsä 
ja kuntansa hyväksi. Koti muuttui vä-
hitellen toimistoksi, jossa selviteltiin 
monenmoisia elämän ongelmia. Siellä 
rakennettiin kotien rauhaa, soviteltiin 
naapurien välejä, tehtiin jälkisäädöksiä, 
kauppakirjoja ym. asiakirjoja. Kuusi-

JAAKKO HÄRKÖNEN 
– KITILÄN PATRIARKKA
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toista vuotta toimi Jaakko osuuskas-
san palkattomana kassanhoitajana. Ei 
hän pitänyt tapanaan ottaa maksua 
näistä toimituksista, sillä ”kansalaisten 
kiitollisuus oli minulle kultaakin kalliim-
pi”, kuten hän itse kerran mainitsi.

Kirkon ja seurakuntaelämän kehi-
tykseen  antoi Jaakko Härkönen oman 
tärkeän panoksen. Jo ensimmäisinä 
vuosina hän joutui Kitilän kreikkalais-
katoliseen kirkkoneuvostoon. Valta-
kunnan itsenäistyttyä ja kreikkalais-
katolisen kirkkokunnan kansallistuttua 
valittiin Jaakko kirkollishallitukseen. 
Tässä ja kirkolliskokouksen jäsenenä 
vaikutti hän kirkkokuntansa kansallis-
tamiseksi.

Laulavan heimon jäsenenä osoit-
tautui Jaakko Härkönen mestarillisek-
si laulun- ja kuoronjohtajaksi. Omalla 
koululla järjestetyissä juhlahetkissä 
kaikui laulu ylinnä. Oppilas-, kyläläis- ja 
opettajakuorojen johtajana sytytti Här-
könen kuulijansa juhlavireeseen.

Unohtumattomimpia elämyksiä 
Jaakko Härkösen persoonalliuudesta 
on mieleeni jäänyt niistä opettajako-
kouksista ja juhlista, joissa hän esiintyi 
puhujana. Aina huolellisesti valmistaen 
puheensa, joita väritti vakaa ja lämmin 
usko esitettävän asian tärkeyteen, esit-
ti Härkönen retoorisen vaikuttavasti. 
Aina loi hän aidon tunnelman ja aina 
kuunneltiin häntä hartaasti. Hänestä 
kehittyikin laajalti maakunnan rajojen 
ulkopuolelle tunnettu puhuja, jonka sa-
noilla oli merkityksensä.

Jaakko Härkönen osoittautui kai-
kessa todelliseksi kulttuuripersoonalli-
suudeksi, joka hehkutti sen ympäristön 
ja ne asiat, joiden kanssa hän joutui 
kosketuksiin. Hän vietti ulkonaisesti hil-
jaista, mutta sisäisesti rikasta hengen 
elämää, jolle oli oleellista harras etsintä 
ja pyrkimys ylöspäin.

Syyskuussa 1941 tapasin Jaakko 

Härkösen viimeisen kerran. Olimme 
yhdessä Raja-Karjalan hoitokuntien 
miesten kanssa matkustaneet Mikke-
liin, sotavoimien päämajaan, neuvot-
telemaan siirtoväen takaisinpaluuseen 
kuuluvista käytännöllisistä kysymyk-
sistä. Vaikka Jaakko olikin siirtynyt jo 
edellisenä vuonna eläkeelle, niin paloi 
hänen mielensä Karjalaan. 

Marraskuun 23. päivänä 1941, sun-
nuntaipäivänä, oli Jaakko Härkönen 
tavalliseen tapaansa hoitanut työnsä 
Helsingin Käpylän pyhäkoulun vapaa-
ehtoisena työntekijänä ja oli kiiruhta-
massa kirkkoon jumalanpalvelukseen. 
Pyrkiessään tavanmukaiselle paikal-
leen keskuskäytävää pitkin vaipuu hän 
yht´äkkiä urkujen soidessa ja virren kai-
kuessa lattialle. Siihen jää hän makaa-
maan liikkumattomana. Näin päättyi 
Jaakko Härkösen rikas, antava elämä 
kauniisti. Hän pääsi ikuisiksi ajoiksi ra-
kastamaansa kauneuden maailmaan. 
Hänen maallisen vaelluksensa kirkas 
muisto jää jälkipolville seurattavaksi 
esikuvaksi ja kiitolliseksi mielialan ylen-
täjäksi.”

Ylioppilastutkinnon ja asevevol-
lisuuden suorittamisen jälkeen sain 
omalta isältäni Jaakko Jaakonpoika 
Härköseltä 1960-luvun puolivälissä Ze-
nith -merkkisen taskukellon. En muista 
mitään erityisiä isäni saatesanoja kellon 
saadessani. Selväksi tuli kuitenkin se, 
että kello oli kuulunut edellä kuvatulle 
isoisä Jaakolle. Kellon sisällä takakuo-
ressa on teksti:”50 -vuotiaalle rakkaalle 
johtajallemme, Kitelän laulukuoro
19 3/10 23”. Edellä siteeratun Arvo 
Jääskisen tekstin kaltaiset aikalaisku-
vaukset ja -muistot tuovat tuohon yk-
sinkertaiseen kellon sisäkannen teks-
tiin uutta syvyyttä. Kello käy edelleen 
tarkasti ja on arvokas muisto isoisäs-
täni, joka kuoli pari vuotta ennen synty-
määni. Kimmo Härkönen
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Sortavalan Lyseota käyvät pojat 
majoitettiin 1920 ja -30 luvulla 
Vakkosalmen koulukotiin. Se 

oli Härkösen, Lakion ja Kohosen su-
vun poikien käytössä. Mm. kaikki kuu-
si Härkösen veljestä nauttivat koulu-
kodin palveluista. Asuntolassa oli 
emännöitsijä ”tantti”, joka parhaansa 
mukaan hoiti huoltoa ja ylläpiti järjes-
tystä.

Oheinen muistelma on nimimerkki 
Homo Simplexin Sortavalan Lyseon 
muistojulkaisuun vuonna 1951 kirjoit-
tama. Nimimerkin takana lienee pas-
tori Yrjö Kohonen.

Tapahtui eräänä talvi-iltana koulu-
kodin seinän vierellä. Siitä kulki tienta-
painen pihamaalle. Kaivettiin suurta 
kuoppaa. Toistakymmentä poikaa la-
pioi ja lapioi. Ilmestyi pää ja toinenkin 
Pullin ja Virtasen, Kontturin ja Neuvo-
sen, Toljanderin ja Valjuksen ikkunoi-
hin. ”Mitähän ne lyseon pojat nyt veh-
taavat?” aprikoivat naapurit pelonväre 
sydämessään.  Ja sitten ne ymmärsi-
vät: kaivavat kuoppaa ”tantilleen”, 
jonka oli nähty menevän kaupungille.

Mutta lienevätkö naapurit lähet-

täneet varoittavan sanan ”tantille”, 
hän joka tapauksessa kiersi talon ja 
saapui onnellisesti sisälle. Pettyneinä 
mentiin nukkumaan. Mutta voi onne-
tonta, voi meitä poikaraukkoja! Vielä 
käyvät kylmät väreet pitkin selkäran-
kaa. Yöllä alkoi kuulua uhkaavaa me-
lua kuopalta, ja pian levisikin kuloval-
keana tieto, että oli tapahtunut suuri 
onnettomuus. Kunnioitettavin henkilö, 
minkä koululainen yleensä tuntee, oli 
astunut satimeen – abiturientti. Ja me 
saimme kuulla kunniamme, sillä abi-
turientilla on oikeus olla äreä ja hän 
osaa olla. Mutta kun hän, tällä hetkellä 
kunnianarvoisa musiikinlehtori Leo H., 
alkoi muutaman perästä vaihtaa mus-
taa muotoaan hymyntapaiseen, pääs-
timme mekin ilmoille ilomme. Mutta 
julkinen ilo loppuu valitettavasti nope-
asti, ja nyt me tiedämme, että salassa 
hykerrelty nauru on riittoisinta. 

Suo anteeksi, Leo, tämä mieliinpa-
lauttaminen! Kuuluisuuden kirous on 
joutua kaskujen sankariksi.

Seppo Härkönen

Rojahdus 
Vakkosalmen 
koulukodilla
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Olin ensimmäistä kertaa suku-
seuran lasten taideleirillä viime 
kesänä. Siellä oli tosi mukavaa! 

Mukana minulla oli sisko Silja, joka oli 
silloin 1,5 vuotta sekä isä ja äiti. Kesä 

LEIRIKOKEMUKSIA...
oli ollut tosi kuuma ja osa leiriajastakin 
oli helteistä. Mynttilän koulu oli kiva 
paikka ja me saimme nukkua yläker-
rassa. Uimaan sai mennä aina kun hu-
vitti! Kävin paljon uimassa. Leirillä oli 
tosi hyvää ruokaa ja siellä syötiin usein.

Päivisin oli monenlaista puuhaa. 
Maalattiin erilaisia patsaita ja astioita. 
Kynttilöitäkin tehtiin itse. Rummutin 
ja sain laulaa mikrofoniin. Keinuttiin 
jumppasalin köysissä. Pelattiin myös 
jalkapalloa. Tutustuin uusiin kavereihin. 
Viimeisenä päivänä oli konsertti, jossa 
kaikki esiintyivät. Se oli tosi kivaa kun 
minä sain laulaa mikrofoniin oikeassa 
bändissä. Kyllä voisin mennä leirille 
uudestaankin ja suositella sitä kaikille 
lapsille! Kivaa oli!
  Sonja Seppänen 5v.
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Taikina Ohje
½  l maitoa 1.  Riisit keitetään irtonaisiksi.
60 g hiivaa  Riisiin lisätään rusinat ja voi.
2 tl suolaa 2.  Maitoon lisätään puolet jauhoista.
300 g leivontamargariinia  Taikina alustetaan hyvin.
950 g hyviä vehnäjauhoja  3.  Lisätään riiseihin muna
  ja siirappi.
Täyte 4.  Sen jälkeen taikinaan nypitään 
3 dl riisejä  margariini ja loput jauhoista.
2 kkp rusinoita 5.  Kaulitaan heti hyvin ohuiksi levyiksi,
2 tl suolaa   jotka leikataan noin 7 cm:n neliöiksi.
2 rkl voita   Lisätään täytettä noin 1 rkl.
2 munaa   Yhdistetään, liitos alaspäin pellille.
2 rkl siirappia 6.  Kohotetaan vain hetki.
  Paistetaan 275 asteessa noin 10 min.

Annoksesta riittää suurellekin joukolle.  Tavallisesti teen puoli annosta.
Hauskaa yhdessäoloa ja herkullisia maistiaisia                       Anneli

Sukuseuralle
HERKKUKOKKOSET 
Annelin tapaan


