
1

Suurlähettiläs 
Aleksi Härkönen

1/2012



2 3

Kevätaurinko loistaa kauniisti valkoisilta hangilta, 
joita ihailen ikkunasta. Olen nimittäin tätä kirjoit-
taessani sairaslomalla, kun vauhtia oli metron 

liukuportaissa aivan liikaa, ja kaaduin kyljelleni niin, 
että kylkiluita murtui. Tulee mieleen äidinpuoleisen iso-
isäni lausahdus, että jos ihminen ei elämässään muuta 
opi, niin hitaammin kävelemään. Sitä opettelen.

Sukuseuran neljäs leipomuksiin keskittynyt talvita-
paaminen onnistui taas mukavasti. Tsupukat paistuivat 
ja maistuivat. Tilaisuuden kruunasi Petri Niikon uuni-
tuore kuvaesitys Solovetskista, Kizin saarelta ja Vie-
nasta. Kauniit maisemat ja kaunis musiikki veivät mei-
dät matkatunnelmiin.

Toukokuulle sovittiin Hietaniemen hautausmaan su-
kuhautojen kunnostustalkoot 23.5. klo 17. Tervetuloa 
kaikki mukaan!

Kesän leiriä suunnitellaan viikonlopputapaamisena 
tutussa paikassa Mäntyharjulla 27.-29.7.12 Tervetuloa 
mukaan vanhat ja nuoret! Lisää tietoa lähempänä säh-
köpostilla.

Seuraava vuosikokous on tarkoitus järjestää Rau-
malla 1.-2.9.12. Siitäkin tulee tarkempaa tietoa myö-
hemmin.

Mukavaa kevättä kaikille!
Irene Härkönen

sukuseuran puheenjohtaja

Hyvät 
sukuseuramme 
jäsenet!

Vuoden 2011 Härkönen-Niikko 
sukuseuran vuosikokous jär-
jestettiin Tallinnassa syyskuun 
ensimmäisenä viikonloppuna.

Osa sukuseuralaisista saapui Tal-
linnaan jo perjantai-iltana, osa lauan-
tai-aamuna. Me saavuimme (perheet 
Peiponen ja Gustafsson) perjantai-
iltana jännitettyämme ehtiikö posti 
tuoda Pekan Varkauteen unohtaman-
sa passin ennen laivan lähtöä. Passin 
kun tulee edelleen olla mukana Viroon 
matkustaessa, vaikka sitä ei kysyttäi-
sikään. Passi löysi omistajalleen ajois-
sa, ja ehdimme illan viimeiselle lautal-
le.

Sukuseuralaiset olivat majoittu-
neina ympäri Tallinnan eri hotelleihin, 

Puheenjohtajan palsta

VUOSIKOKOUS 
TALLINNASSA 3.9.2011

SUKUSEURA HÄRKÖNEN - NIIKKO RY.

joten tapasimme koko joukolla lauantai-
iltapäivänä Tallinnan vanhassa kaupun-
gissa Suomen suurlähetystön edessä.

Ennen vuosikokousta pääsimme 
esittelykierrokselle suurlähetystöön ja 
saimme kuulla rakennuksen historiasta 

Sukuillallinen 

Näkymä suurlähetystön parvekkeelta



4 5

ja sen vaiheista eri aikakausina. Suurlähe-
tystön sisällä oleva vanhin osa on peräisin jo 
700-luvulta.

Suurlähetystöön tutustumisen ja kahvin 
jälkeen pidimme päivän virallisen osuuden 
vuosikokouksen merkeissä. Kokouksen kulku 
ja keskustelu on tarkemmin kuvattu vuosiko-
kouksen pöytäkirjassa. Kokouksen jälkeen 
pianisti Sampo Härkönen esiintyi ja soitti meil-

le Karjalan Kunnailla totutusta poikkeavalla 
sovituksella. Suurkiitokset elämyksestä!

Osanottajia oli kaiken kaikkiaan ilahdutta-
va määrä. Äänivaltaisten 41 henkilön lisäksi 
paikalla oli myös 15 nuorjäsentä. Kiitos suur-
lähettiläälle ja vaimolleen Aleksi ja Taru Härkö-
selle Tallinnan kutsusta, kokouksen valmiste-
luista ja toteutuksesta.

Illan viettoon siirryimme vanhassa kau-
pungissa sijaitsevaan ravintola Sisiliskoon 
(Sisalik), joka oli varattuna sukuseurallemme. 
Olimme valinneet etukäteen eri menu-vaihto-
ehdoista jokainen mieluisemme. Ravintola oli 
viihtyisä, ruoka hyvää ja seura parasta mah-
dollista. Ilta oli siis parhaisiin lukeutuva! Kiitos 

Juulia Klemolalle, joka oli 
käynyt ravintolassa etukä-
teen varmistamassa järjes-
telyt, eri menu-vaihtoehdot 
sekä erikoisruokavalioiden 
ja allergioiden huomioimi-
sen.

Aappo ja Petri Niikko, Pekka Härkönen ja 
Sanni Mikkonen

Outi H ja Kyösti K

Suurlähetystön sisäänkäynti

Elja Kontturi, Kimmo ja Arja Härkönen

Suurlähetystön museosta

Saija Hallanvuo, Outi ja 
Leo Härkönen ja Han-
namari Jaakkola
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1.
Suomen säveltäjiä puolentoista vuo-
sisadan ajalta. Toim. Sulho Ranta, 
WSOY 1945, 762 s.
Kirjassa on lyhyitä elämäkertoja 
102 säveltäjästä Erik Tulindbergistä 
Heikki Suolahteen. Elossa olleista 
säveltäjistä monet ovat itse kirjoitta-
neet elämäkertansa, niin myös Leo 
Härkönen. Leoa käsitellään vajaalla 
neljällä sivulla.Kuvituksena on mm. 
Härkösen pojat ja pari naapuria 
soittelemassa Kitelässä v. 1923 sekä 
Leon käsialanäyte.
2.
Iivar Kemppinen: Sortavalan semi-
naarin historia. Kymölän kilta 1969,
333 s. Lyhyt kuvaus Leo Härkösen 
toiminnasta seminaarin viimeisenä 
musiikin lehtorina v. 1935-44 (sivulla 
204).
3.
Reijo Pajamo: Sortavala. Laatokan 
laulava kaupunki. Karjalaisen
kulttuurin edistämissäätiö, 1985, 207 
s. Mm. sivun mittainen Leon elämä-
kerta, kuvituksena Kitelän kyläorkes-
terin lisäksi Seminaarin jousiorkesteri 
v. 1936, Leon muotokuva.
4.
Suuri musiikkikirja. Toim. Tuomi 
Elmgren-Heinonen, Otava 1959,1110 
s. Leo Härkönen esitellään kuulu-

vaksi karjalaisen sävellahjakkuuden 
parhaimpiin edustajiin, mainitaan 
mm. kaksi sinfoniaa, Lyyrillinen sarja 
pienelle orkesterille,
Aunukselainen rapsodia pianokvarte-
tille sekä Teema, fantasia ja fuuga
suomalaisista sävelmistä.

Muusta Härkösten veljesten musiik-
kitoiminnasta
1.
Pajamo, ks. ed. Kuvaus koko Härkö-
sen veljesarjan musikaalisesta
toiminnasta sivuilla 185-86.
2.
Simo Härkönen: Impilahti-kirja, 1950, 
371 s. Kuvaus Kitelän kylästä, run-
saasti kulttuuriharrastuksista.

Kirjallisuutta Leo Härkösestä ja Härkösen 
veljesten musiikkiharrastuksesta.

Leo Härkönen

25-v -kuva minusta
teekkarilakin kanssa

kuorolaisena.

Olen Outi Kontturin pojantytär 
ja laulanut innokkaasti pienestä 
pitäen. Kuorourani aloitin jo ala-
asteella, mutta silloin harrastuk-
sena voiton vei kuvataidekoulu. 
Kuorolaulun ilon löysin kuitenkin 
uudelleen opiskellessani biolää-
ketieteellistä tekniikkaa Tampe-
reen teknillisessä yliopistossa. 
Toisen opiskeluvuoteni puolessa 
välissä menin Teekkarikuoron 
koelauluihin. Koeajan päätyttyä 
aloitin kuoron hallituksessa nuo-
tistonhoitajana, luottamustoimi-
kokemusta minulla oli jo kiltatoi-
minnasta. 

Nyt olen laulanut Teekkari-
kuorossa puolitoista vuotta ja 
sinä aikana kokenut ja oppinut 
paljon. Osaan nyt lukea nuotteja 
paljon paremmin kuin ennen ja 
esiintyä aivan uudella varmuu-
della. Teekkarikuoro ei ole kovin 
vakavahenkinen kuoro, ohjelmis-
tomme koostuu lähinnä teekkari-
henkisistä juomalauluista ja suo-
malaisista kansanlauluista, mut-

Inari
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ta konsertoimme myös kirkoissa. 
Teekkarikuoro pitää yleensä kaksi 
suurempaa konserttia vuodessa, 
mutta viime vuonna pidimme yli-
määräisen juhlakonsertin. Juhlan 
aihe oli kuoron 25.toimintavuosi, 
ja konsertin juonsi tv-julkkiskoira 
Ransu Karvakuono. Konsertin 
teemana oli Tampere. Konsert-
tien lisäksi olen esiintynyt kuoron 

kanssa koulumme valmistujaisis-
sa sekä mitä erilaisimmissa tilai-
suuksissa, joihin kuoron voi tilata.

Teekkarikuoro on myös levyttä-
nyt; keväällä 2010 ilmestyi kuoron 
ensimmäinen levy, Tuopin Täy-
deltä. Levyllä on lähinnä teekkari-
henkisiä juomalauluja ja siitä on jo 
otettu uusintapainoskin.

Kevät 2011 oli kuorolle erityi-
sen kiireinen, sillä osallistuimme 
TV2:lla esitettyyn Suomen Paras 
Kuoro-kisaan, jonka puitteissa 
pääsimme mm. esiintymään suo-
rassa lähetyksessä pariinkin ot-
teeseen. Kuvauspäivät olivat hy-
vin rankkoja, varsinkin kun artisti-
kappaleen saimme vasta kyseise-
nä aamuna. Pääsimme kuitenkin 
kokemaan Timo Koivusalon vitsit 
lähietäisyydeltä ja esiintymään ar-

tistivieraiden, kuten Club for Fiven 
ja Kaija Koon kanssa. 

Kilpailun lisäksi teimme touko-
kuussa ekskursion eli oppiretken 
Prahaan, jossa pidimme kolme 
konserttia ja osallistuimme Mo-
zartin Praha –kuorokilpailuun. 
Tšekkiläisten pubien ja ravintoloi-
den henkilökunta ei pitänyt siitä, 
että halusimme laulaa aina, ko-
vaa ja joka paikassa, mutta silti 
lauloimme vähintään neliäänisesti 
Prahan kaduilla, metrossa ja rati-
kassa. Erikoisin ex tempore –kon-
sertti, mihin olen ottanut osaa pi-

dettiin Prahan vanhan kaupungin 
aukiolla, johon olimme keräänty-
neet ottamaan ryhmäkuvaa esiin-
tymisvaatteissa. Esitimme muu-
taman kappaleen ympärillemme 
kertyneen yleisön aplodeeratessa 
raikuvasti jokaisen jälkeen.

Kuorolaulu on tuonut minulle 
paljon itseluottamusta sekä laula-
misessa että esiintymisessä, kor-
vaamattomia ystäviä ja hienoja 
kokemuksia. Aion jatkaa kuorolau-
lua ainakin opiskelujeni loppuun 
ja mahdollisuuksien mukaan vielä 
valmistumiseni jälkeenkin.

Inari

Kuoron 25-juhlakonsertista 
kuvaajana Pyry Leppälä

Suomen Paras Kuoro-kisasta 
tuuletus, kun pääsimme jat-
koon (kuvaaja Vesa Tyni) 

Levymme kansikuva
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Haastattelija: 
Hannamari Jaakkola
Haastateltavat: Jasper 7-v. ja 
Julius, 4-v. Joonatan 1-v. 
osallistui äänitehostein

Haastattelen teitä liittyen vii-
me kesän kesäleiriin. Oliko se 
teistä kiva leiri? 
Jasper: Joo, oli. 
Julius: Joo, oli.

Muistatteko te mitä kaikkea 
siellä tehtiin?
Jasper: Me pelattiin siellä pesä-
palloa. Ja jalkapalloa. 
Julius: Ja sitten mä en saanut 
ottaa sitä palloa kiinni, kun mä 
yritin saada, mutta kun se orans-
sihupparinen, se Iso-Joona tuli 
siihen eteen ja otti sen kiinni. 

Mitä muuta siellä tehtiin?
Jasper: Sit me tehtiin jotain sel-
laisia purkkeja, sellaisia, joita ko-
risteltiin.

Mites musisoinnit? 
Jasper: Mä soitin rumpuja.
Julius: Ja mä soitin rumpuja 
myös. Mä soitin myös sillä kita-
ralla.

Uitiinko siellä? 
Oliko se kivaa?
Jasper: Oli. 
Julius: Kun se Iso-Joona ja sen 
isoveli ja ne kaksi samanikäsis-
tä tyttöä, niille tuli tappelu, kun 
ne tappeli, kumpi saa meidän 
mursun (vesilelu). Niin mä sa-
noin, ettei kukaan voi määrätä, 
mitä meidän mursu tekee. Sen 
pitää uida, pitäähän mursujen 
uida!

Muistatteko te ketä ihmisiä 
siellä oli? Muistatteko, mikä 
sen Iso-Joonan isoveljen 
nimi oli?
Jasper: Oliks se se Aaapo?

Keitä muita siellä oli?
Jasper: Oliks siellä nyt se Son-
ja ja se Silja.

Julius, keitä sä muistat?
Julius: Sen tytön, joka leikki 
mun kaa. Ja sit mä väitin, että 
se lehti oli joku hyönteinen ja 
toin se sisälle. Ja sitten yksi ai-
kuinen piirsi sille silmät ja suun.

Autenttinen ja lyhentämätön 
haastattelu kesän 2011 
kesäleiristä

Mustatteko mikä siellä 
oli parasta ruokaa?
Jasper ja Julius: Maka-
ronilaatikko.

Oisko kiva mennä ensi 
kesänä uudestaan?
Jasper: Ehkä 
Julius: Joo.

Kokoonnuimme perinteiseen talvitapaami-
seen 29.1. keittiööni tarkoituksenamme ope-
tella tsupukoiden leipomista. Meitä oli koolla 
kymmenkunta sukuseuralaista jauhopeuka-
loa.

Kaura- ja vehnnäjauhot sekoitettiin suo-
lalla maustettuun veteen, johon lisättiin lo-
puksi kananmuna.

Sitten ryhdyttiin paistamaan tsupukan-
kuoria paistinpannulla. Poikkesimme oh-
jeesta siinä, ettemme käyttäneet pannun 
rasvaamiseen läskinpalaa eikä rasvaamista 
suoritettu öljyisellä kankaalla. Ohuen ohuiksi 
paistetut kuoret täytettiin riisipuurolla, taitel-
tiin kulmikkaiksi tsupukoiksi ja päälle valeltiin 
voisulaa ? Herkullista!

Vatsat täysinä siirryimme katselemaan 
Petrin multimediaesitystä Solovetskista, Vie-
nanmereltä ja Vienasta. Tuntui kuin olisimme 
kaikki päässeet matkaille mukaan kuuntele-
maan mummojen lauluja ja muuta musiikkia 
ja nauttimaan kauniista maisemista.

Kannattaa kokeilla tsupukoiden leipomis-
ta teidänkin, jotka ette mukaan päässeet!

                                                        TSUPUKAT

Ne ovat kolmiomalliin tehtyjä piiraita, joissa täytteenä löysähköä ohraryyni-, riisi-, tai 
mannapuuroa.

KUORI:
- 1 l vettä
- 1 tl suolaa
- 6 dl kaurajauhoja
- 2 dl vehnäjauhoja
- 1 kananmuna

Aineet sekoitetaan luetellussa järjestyksessä. Kuumennetaan ohutpohjainen paistinpannu, 
ja hangataan pohja rasvaiseksi läskinpalalla tai öljyisellä kankaalla. Taikinaan nostetaan 
pannuun ja löysäksi jäänyt taikina kaadetaan heti takaisin kulhoon (tarkoituksena tehdä 
ohuita). Paistetaan kuumimmalla lämmöllä, voi paistaa molemmin puolin. Paistetut kuoret 
ladotaan päällekkäin voitelematta. 

Aloitetaan täyttäminen (on siis keitetty valmiiksi löysähköä manna- tai muuta puuroa): 
paistetulle kuorelle levitetään paksuhkosti puuroa lähes reunoihin asti, kuori taitetaan 
keskeltä kahtia ja vielä kerran kahtia. Nyt syntyi tsupukka eli "nurkka". 

Tsupukat syödään kerma-voikastikkeen kanssa. Niitä joko kastetaan kastikkeeseen tai 
kastikkeella valellaan tsupukkaa.

Valmiit tsupukta näyttävät kuvassa erittäin syötäviltä, mutta eivät niin pulskilta kuin 
ohjeesta saisi ymmärtää.                                                                                           


Kyseessä ovat melko ohuet, sirot piiraat. Ohjeessa ei sanota, mutta reunat on kaiketi 
nipistetty kiinni sormin. Taidan kokeilla itsekin! 

Aineet sekoitetaan luetellussa järjestyksessä. 
Kuumennetaan ohutpohjainen paistinpannu, ja han-
gataan pohja rasvaiseksi läskinpalalla tai öljyisellä 
kankaalla. Taikinaan nostetaan pannuun ja löysäksi 
jäänyt taikina kaadetaan heti takaisin kulhoon (tar-
koituksena tehdä ohuita). Paistetaan kuumimmalla 
lämmöllä, voi paistaa molemmin puolin. Paistetut 
kuoret ladotaan päällekkäin voitelematta. Aloite-
taan täyttäminen (on siis keitetty valmiiksi löysäh-
köä manna- tai muuta puuroa): paistetulle kuorelle 
levitetään paksuhkosti puuroa lähes reunoihin asti, 
kuori taitetaan keskeltä kahtia ja vielä kerran kahtia. 
Nyt syntyi tsupukka eli ”nurkka”. Tsupukat syödään 
kerma-voikastikkeen kanssa. Niitä joko kastetaan 
kastikkeeseen tai kastikkeella valellaan tsupukkaa. 
Valmiit tsupukta näyttävät kuvassa erittäin syötä-
viltä, mutta eivät niin pulskilta kuin ohjeesta saisi 
ymmärtää.Kyseessä ovat melko ohuet, sirot piiraat. 
Ohjeessa ei sanota, mutta reunat on kaiketi nipistet-
ty kiinni sormin. Taidan kokeilla itsekin!

Sukuseuran talvitapaaminen 2012
TSUPUKAT
Ne ovat kolmiomalliin tehtyjä piiraita, joissa 
täytteenä löysähköä ohraryyni-, riisi-, tai-
mannapuuroa.

KUORI:
- 1 l vettä
- 1 tl suolaa
- 6 dl kaurajauhoja
- 2 dl vehnäjauhoja
- 1 kananmuna
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Simo Härkösen 1990-luvulla laatimi-
en ja käsin piirtämien sukuympyröi-
den jälkeen ryhdyttiin Härkösten ja 

Niikkojen sukupuuta siirtämään vuonna 
2010 sähköiseen muotoon ja verkkoon. 
Toteuttamismuodoksi valittiin MyHerita-
ge-sukuohjelma. Nyt tällä perhesivustol-
lamme on 479 nimeä. Varhaisin tapahtu-
ma on Nikon Ivaninpoika Niikon syntymä 
(1788) ja uusin Ansa Elisabet Nevalaisen 
syntymä 4. helmikuuta 2012.

Sivustolla on tällä hetkellä 79 rekiste-
röityä käyttäjää ja siellä on vierailtu lähes 
1 500 kertaa.

Sivuston jäseneksi pääsee Härkösen 
tai Niikon suvun jäsen ilmoittautumalla 
sähköpostitse allekirjoittaneelle seppo-
harkonen@gmail.com tai Aappo Niikolle 
aappo.niikko@hotmail.com.

Sivustolla on lukuisasti käyttömah-
dollisuuksia. Sieltä voi saada itselleen 
merkkipäivämuistuttajan tai tehdä omia 
sukukaavioitaan esimerkiksi esivanhem-
mistaan tai lähiperheestä. Ohessa kaavio 
Ivan Niikosta vaimoinenn ja tyttärineen. 
Vinkki: Kaavion tekstejä voi muokata. 

Finn-Kanteleiden Karjala-konsertti on 
16.6 klo 20 Lahden Ristinkirkossa. 
Konsertin solisteina esiintyvät Ilona 
Jokinen, sopraano, Jaakko Korte-
kangas, baritoni ja Teuvo Kuparinen, 
laulu ja lausunta. Konsertti on osa 
valtakunnallisten Karjalaisten kesä-
päivien ohjelmaa.

Finn-Kanteleilla 
kesäkuussa 
Karjala-konsertti

Suku-
puumme 
internetissä 
kaksi 
vuotta

Otsake kannattaa kirjoittaa joksikin 
muuksi kuin MyHertagen tarjoama 
”Henkilön NN jälkipolvet”.

Sukupuuta elävöittäisi, jos senne 
saataisiin kuvia sukumme jäsenistä, 
katso esimerkiksi Anu Nevalaisen per-
hettä. Kuvia voi itsekukin lisätä. Hen-
kilökuvat tulevat sitten automaattisesti 
kaavioihin. Jos tuntuu hankalalta, apua 
saa allekirjoittaneelta ja Aappolta.

Seppo Härkönen


