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Härkönen-Niikko 
-sukuseura ry

Aappo Niikko <  isä Petri Niikko < isoisä 
Urpo Niikko < isoisän isä Niilo Niikko < 
Georgi Niikko < Aleksi Nikonin poika < 
Nikon Ivanin poikaH&N

Härkönen-Niikko -sukuun 

Uusi DI
Uri Niikon pojanpoika ja 

Petri Niikon poika 

Aappo Niikko (27v)
valmistui vuoden alussa 

kiinteistö- ja tuotantotalouden 
diplomi-insinööriksi 

Aalto-yliopiston insinööritieteiden 
korkeakoulusta. 

Valmistujaisia juhlittiin 
toukokuussa Helsingissä. 

Hän työskentelee tällä hetkellä Granlund 
Oy:ssä kiinteistöjen 

ylläpidon asiantuntijana.

Syntymäpäivä oli 2.4. (Lahti) ja kovasti 
nauravainen tytsy on kyseessä. Hiukset 
olivat jo tummat ja tuuheat syntyessään 

kuten isällään. 
Ruusa leikkii jo kovasti meidän 10 kk 

ikäisen bokseriuroksen Aatoksen kanssa. 
Ovat menevä parivaljakko.

T. Onnellinen isä Teemu Niikko

Ruusa
Teemu Niikko <  isä Hannu Niikko < isoisä Niilo Niikko < isoisän isä Georgi Niikko < 
Aleksi Nikonin poika < Nikon Ivanin poikaH&N

Uutisia sukuseuramme tapahtumista voit lähettää osoitteeseen: aineistolaatikko@gmail.com

Sukuseura Härkönen-Niikko hallitus 2016
Hallitukseen valittiin seuraavat varsinaiset jäsenet: Seppo Härkönen, Salla Niikko, Irene 

Härkönen, Taru-Maaria Kuparinen-Säilä, Petri Niikko ja Elja Kontturi.
Varajäseniksi valittiin Hannamari Jaakkola, Karoliina Hirvonen. 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Mervi Härkönen ja varalle Moona Niikko.

Onnittelut!

Aatos
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Lauri syntyi maaliskuun 29. 
päivänä v. 1914 Nikifor ja Dar-
ja Niikon viisilapsisen perheen 
kuopuksena Impilahden Su-
merian kylässä. Hänet liitettiin 
Kitelän ortodoksiseurakunnan 
jäseneksi. Vanhemmat kuoli-
vat jo 20-luvulla kesken pojan 
kasvuvuosien ja viimeinen lä-
heinen, isoveli Alvikin kaatui v. 
1940 talvisodassa. 

Yritteliäänä ja positiivisena 
ihmisenä Lauri suuntasi jo 
nuorena määrätietoisesti koh-
ti tekniikan opintoja ja suorit-
ti koneteknikon pätevyyden 
Viipurin teollisuuskoulussa v. 
1938. Välittömästi sen jälkeen 
hän erikoistui lasinvalmistuk-
sen asiantuntijaksi ja osaajaksi 

 Lauri Niikko 
Laurin 100-vuotisen elämän vaiheista on 
kerrottu vähän enemmän Impilahtelainen- 
ja Karjala-lehdessä huhtikuussa 2014.  
Elämänvaiheet voi lukea myös sukuseuran 
kotisivuilta www.harkonen-niikko.com 
Laurin sukuun voi tutustua Härkönen-Niikko –
sukupuun avulla MyHeritage-sivustolla.

ensin Karhulan lasitehtaas-
sa ja sen jälkeen Riihimäen 
Lasi Oy:ssa (1946 – 1979). 
Opintojen jälkeen Lauri sol-
mi avioliiton uuskirkkolaisen 
Laine s. Anttalaisen kanssa. 
Avioliiton ja työelämän alkuun 
löi leimansa nuoren miehen 
osallistuminen sotatoimiin 
yhteensä viiden vuoden ajan. 
 
Perheeseen syntyi Karhulassa 
kolme lasta: Hannu, Pirjo ja 
Ulla. Sodan runtelemaa isän-
maata rakennettiin vauhdilla 
ja Lauria tarvittiin kehittämään 
lasin tuotantoa Riihimäellä. 
Työ vaati suurta sitoutumista 
ja monenlaista kekseliäisyyttä. 
Tähän Lauri oli oikea mies. Au-
tomaatio-osaston käyttöpääl-

likkönä hänen suuntautunei-
suutensa teknillisiin haasteisiin 
sai oivan toimintaympäristön.  

Laine-vaimon lapsuudenper-
heestä tuli nuorelle Laurille 
hyvin läheinen ja tärkeä. Hän 
tämän uusperheen ainoana 
miehenä autoineen oli tieten-
kin tärkeässä roolissa. Lauri 
arvosti suuresti Laine-vai-
moaan ja huolehti hyvin per-
heensä hyvinvoinnista. Laurin 
jäämistöstä löytyi vanha kirje 
(päivätty 28.3.48 Valittulassa) 
Klaudia-tädiltä, joka oli poi-
kennut Laurin perheen luona 
Riihimäellä. Täti kirjoitti mm: 
”Varsinkin Sinä Lauri olit mie-
lenkiintoni kohde. Sinun kir-
jasi puhui sanatonta kieltään 
Sinusta. Ne kertoi miehestä, 
joka ei ole turhaan aikaansa 
kuluttanut. Kirjasi kertoi nuo-
resta pojasta, joka ahkeruu-
dellaan on raivannut tien läpi 
vaikeuksien miehuuteen ja 
onnelliseen perhe-elämään.” 
Lauri luki aina paljon, seura-
si mielenkiinnolla aikaansa ja 
keskusteli innokkaasti sen eri 

kuoli 101-vuotiaana 4.7.2015 Riihimäellä

ilmiöistä. Hän tutustui työ- ja va-
paa-ajanmatkoillaan eri maihin, 
paneutui Suomen historiaan, 
seurasi teknologian kehitystä, 
opiskeli kieliä ja eläkkeellä olles-
saan harrasti öljyvärimaalausta. 
Hän oli siis innokas, varsinainen 
monialapuuhaaja.

Laine-vaimon kuolema v. 2004 
muutti Laurin elämää suures-
ti. Rakkaan elämänkumppanin 
poismeno 64 yhteisen vuoden 
jälkeen oli raskas isku. Oma ko-
tikin tuntui tyhjältä ja vieraalta 
ilman läheisintä. Tuli aika siir-
tyä kodin lähellä sijaitsevaan 
Kotokartanosäätiön palveluta-
loon. Sen perustamistyössä oli 
Laine-vaimo aikoinaan tehnyt 
tärkeää vapaaehtoistyötä. Lauri 
asui tässä uudessa kodissaan 
yli kymmenen vuotta ja muisti 
aina kiitellä henkilökuntaa hy-
västä, vanhusta arvostavasta 
hoidosta. Laurin myönteinen 
elämänasenne säilyi koko elä-
män ajan. Lauri-vaari muisteli 
lastensa ja lastenlastensa kans-
sa mielellään elämäänsä jän-
nittävänä seikkailuna, jossa oli 
mukana rohkeita tekoja ja suu-
ria tunteita sekä rikas väriskaala 
valoineen ja varjoineen.

 
Lauri kuoli Riihimäellä sairaalas-
sa vähän ennen kotiuttamista 
tutkimus- ja hoitojaksolta. 

Lauri Niikko < isä Nikifor Niikko < isoisä Aleksi Nikonin poika < isoisän isä Nikon Ivanin poika
H&N

Sumerian kylän poika
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Metsätalous 

Perheessämme jo 70-luvulta olleiden metsien sukupol-
venvaihdoksen yhteydessä tuli minustakin muutama 
vuosi sitten metsänomistaja. Metsätalous on minulle 
lähinnä harrastus, mutta lainsäädännön ja verotuksen 

näkökulmasta se on yritystoimintaa ja päätoimisesti sitä harjoit-
tavaa kutsutaan metsätalousyrittäjäksi.

Metsänomistajuuteen sisältyy erilaisia ”paperitöitä” liittyen ve-
rotukseen, kirjanpitoon ja metsätalouden tukihakemuksiin, sekä 
myös käytännön metsänhoitoa. Olen tätä kirjoittaessanikin Puu-
malan metsätilalla tekemässä taimikonhoitoa ja olen valjastanut 
hommaan myös jälkikasvuni. Itsellänikin nuoruuden ensimmäi-
set kesätyöt olivat taimikon harvennusta ja istutusta.

Käytännön metsänhoitotyön tarve riippuu suuresti metsän ke-
hitysvaiheesta. Taimettamisessa ja taimikon hoidossa on eniten 
työtä. Kun metsä on varttunut suuremmaksi ja harvennushak-
kuut on tehty, sen voi jättää hyvin pariksi vuosikymmeneksi 
”lihomaan”. Toki siellä pitää välillä käydä tarkistamassa, onko 
myrskytuhoja tai ovatko puut sairastuneet esim. juuritervakseen. 
Silloin voi olla tarve pikaisesti hakata puut niin kauan kun ne vielä 
kelpaavat metsäyhtiölle.

Metsätalous on hyvin pitkäjänteistä toimintaa. Möin pari vuotta 
sitten harvennushakkuissa itse vuonna -78 istuttamiani puita. En 
tuolloin osannut ajatellakaan, että joskus olisin itse niitä myy-
mässä. Omille lapsilleni yritän tuoda tätä aikaperspektiiviä esille, 
että ne taimikot, joita he tänään hoitavat, ovat tuottamassa heille 
hakkuutuloja aikanaan, eli kannattaa tehdä hoitotyöt hyvin  :)

Elja Kontturi

Elja Kontturi < äiti Outi Kontturi os. Härkönen < isoisä Simo Härkönen < isoisän isä Jaakko 
Härkönen < Ivan Niikko < Andrei Nikonin poika < Nikon Ivanin poika

H&N
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Itä-Karjalan 
kansanopisto

Lusto ja 
Mäntyharju

Olavin
LINNA

Sukuseuran kokous 2016 

Härkönen-Niikko 
-sukuseura ry

Elja Kontturi < äiti Outi Kontturi os. Härkönen < isoisä Simo Härkönen < isoisän isä Jaakko 
Härkönen < Ivan Niikko < Andrei Nikonin poika < Nikon Ivanin poika
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Outi nukkui pois 77 vuoden iässä 
3.11.2015 sairastettuaan pitkään 
Alzheimerin tautia. Tauti oli 
vienyt häneltä vähitellen puhe- ja 

toimintakyvyn ja siitä syystä hän oli viimeiset 
kolme vuotta Jyrin hoivakodissa Ylämyllyllä, 
kun hän ei kotona enää pärjännyt.

Outi oli yhden sukuseuran perustajista, Simo 
Härkösen vanhin lapsi. Isän kautta Outi 
peri ortodoksisen uskon, jota hän harjoitti 
hartaasti. Hän kävi kirkossa lähes joka 
sunnuntai ja osallistui mm. ortodoksisen 
lähetyspiirin toimintaan. Ortodoksisuus 
näkyi myös hänen työurallaan, hän toimi 
viimeiset työvuotensa Valamon kirjaston 
kirjastonhoitajana. Outi oli nuorena opiskellut 
Hankenissa diplomikirjeenvaihtajaksi, mutta 
mentyään naimisiin, hän oli pitkään kotiäitinä. 
Outin omistautuminen lastenhoitoon ja 
hänen luomansa turvallinen ja välittävä 
ilmapiiri kodissamme on ollut meille arvokas 
kasvualusta. Nuorimmaisen lapsen kasvettua 
teini-ikään hän opiskeli kirjastonhoitajaksi.

Outi osallistui sukuseuran toimintaan 
erityisesti eläkkeelle jäätyään. Hän oli 
lähimmäisrakas ja erityisesti lapset olivat 
lähellä hänen sydäntään. Kun sukuseura 
2000-luvun alussa alkoi järjestää lasten ja 
aikuisten kesäleirejä, Outi oli innolla mukana. 
Hän sai näin olla lasten parissa, joista osa oli 
vielä omia lapsenlapsia. Outi auttoi keittiössä 
ja osallistui musiikin harrastamiseen. Joka 
vuosi hän valitsi pari-kolme mieleistään 
laulua, joita sitten harjoittelimme yhdessä. 
Leirin lopuksi laulut esitettiin loppujuhlassa. 
Eräs juhlaan osallistunut sukuseuralainen 
kertoi hiljattain, että hänelle jäi erityisesti 
mieleen Outin laulama kappale ”Dream a little 
dream of me”, jossa oli mukava sovitus.

Outi oli leirien vakiokävijä, hän kävi yhdeksän 
vuoden ajan joka leirillä. Viimeisen kerran 
Outi oli mukana kesällä 2011. Tuolloin 
hänen sairautensa oli edennyt jo sen verran 
pitkälle, ettei bussilla kulkeminen olisi enää 
onnistunut, mutta Irene-serkun kyydissä 
hän pääsi vielä mukaan. Kovin paljoa hän ei 
enää keittiössä osannut tehdä, mutta auttoi 
kuitenkin kykyjensä mukaan.

Outin lähimmäisrakkaus ja humaani 
elämänkatsomus näkyivät myös siinä, että 
hän halusi auttaa apua tarvitsevia. Hänellä 
oli kummilapsia kehitysmaissa ja hän tuki 
monia järjestöjä, jotka tekevät auttamistyötä. 
Joensuuhun tulleita opiskelijoita hän majoitti 
joskus kotonaan, jos muuta paikkaa ei 
löytynyt. Hän itse eli vaatimattomasti ja 
säästäväisesti.

Outilla oli terveet elämäntavat ja ilman 
sairautta hänellä olisi ollut vielä monia 
aktiivisia vuosia edessään. Nyt kuitenkin 
kävi toisin. Outin sairaus eteni hitaasti, 
vuosien kuluessa, ja se Outi, jonka 
tunsimme, vähitellen hiipui pois. Näin 
saimme myös aikaa tottua ajatukseen hänen 
vääjäämättömästä poismenostaan. Jäämme 
muistelemaan ja kaipaamaan yhteisiä hetkiä 
hänen kanssaan.

Elja Kontturi, Outin poika

Outi Kontturi 
in 

memoriam

Taideleirillä Mäntyharjulla
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Haastattelin ”sukulaistyttöä” Helsin-
gin yliopiston kirjaston äskettäin uu-
distetuissa upeissa tiloissa. Ahri oli 
työmatkalla Helsingissä.

Ahri on Simo Härkösen tyttären Outi 
Kontturin ja miehensä Kyöstin nuo-
rimmainen.
Ylioppilaaksi päästyään Ahri lähti 
opiskelemaan farmaseutiksi. Opis-
kelu tuntui helpolta ja kiinnostavalta. 
Tällöin heräsi ajatus jatkaa myöhem-
min proviisoriksi. 
Ahri työskenteli Joensuussa ja haki 
omaa apteekkia jostain päin Suomea. 
Hän oli perheellistynyt. Puoliso Pentti 
ja Ahri saivat kolme lasta, Valtterin, 
Jyrin ja Sallan. Pentti oli valmis vaik-
ka riekonpyyntiin pohjoiseen. Niinpä 
tuli muutto Ylikiiminkiin Oulun kupee-

 

Ahri Hirvonen
Apteekkari

seen, jossa Ahri aloitti apteekkarin 
uransa.

Siellä vierähti joitakin vuosia. Poh-
joisessa viihdyttiin hyvin, mutta 
kotiseutu Pohjois-Karjala veti kui-
tenkin puoleensa. Kun Ahri sai hoi-
dettavakseen Ilomantsin apteekin, 
asuinpaikaksi tuli taas Joensuu. 
Ilomantsiin otettiin uusi apteekkari 
juhlavasti vastaan, kunnan merk-
kihenkilöt toivottivat tervetulleeksi. 
Myös kyläläiset ovat käyneet terve-
tuliaiskäynnillä. Asiakkaisiin Ahrilla 
tuntuu olevan hyvät välit. Asiakas 
on jopa hakenut Ahrin sählynpeluu-
seen.

Kyselin Ahrilta, onko jokin asia ol-
lut hankalaa yrittäjän uralla. Tovin 

mietittyään Ahri tuumasi, että ta-
lousasioissa oli aluksi paljon opet-
telemista, sitä kun ei koulutuksessa 
juurikaan ollut opetettu.

Parasta yrittämisessä Ahrin mu-
kaan on vapaus. Työpaikasta voi 
muovata omannäköisen. Ahri on 
panostanut paljon henkilöstön hy-
vinvointiin. Pari työntekijää on mm. 
saanut ikimuistoisen eläketilaisuu-
den pop up -lauluryhmineen.
Paljon työtä, paljon vapautta, hyvä 
palvelu, hyvät suhteet henkilöstöön 
ja asiakkaisiin – siinä Ahrin yrittä-
jyys pähkinänkuoressa.

Irene Härkönen

Ahri Hirvonen os. Kontturi < äiti Outi Kontturi os. Härkönen 
< isoisä Simo Härkönen < isoisän isä Jaakko Härkönen < Ivan 
Niikko < Andrei Nikonin poika < Nikon Ivanin poikaH&N

Sukuseuralaistemme Lemmikit
”Hei, minä olen Muffe 2v. ja asun 
Ruoholahdessa Salla Niikon ja 
Felixin kanssa. Olen Kiinanharjakoira 
Powder Puff, ihan suomalaisittain 
puuterihuisku. Äiti joskus komentaa 
ajamaan pölykoiria nurkkaan, 
mutta kun ne aivastuttaa minuakin 
eikä ne suostu leikkiin mukaan. 
Ruoholahdessa on kiva asua, täällä 
saa nuuskia merta ja joskus jahdata 
citykaneja. Kerran nähtiin kettukin, 
jota varikset ajoivat takaa pitkin 
siltaa. 
Paksusta turkista huolimatta 
talvisin paleltaa kylmä merituuli. 
Mutta onneksi äiti laittaa tossut 
tassuihin, niin voi huoletta tassutella 
suolaisellakin kävelytiellä.”Lähetä 

kuvia sinun 
lemmikistäsi!

Lähetä kuvia ja tarinoita sinun 
lemmikistäsi osoitteeseen: 

aineistolaatikko@gmail.com
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Koko aikuisikäni olin työs-
kennellyt mainonnan parissa, 
tehnyt sekä visualistin että 
tekstisuunnittelijan töitä. En-
sin Luja-Yhtiöillä ja sen jälkeen 
Mainostoimisto Mainonnan-
tekijöissä Kuopiossa. Työ oli 
monipuolista ja inspiroivaa. Oli 
pitkiä ja hyviä asiakassuhteita 
mm. Valamon luostari, Ker-
man Savi, Kuopio Wine Fes-
tival, Karelia Expert, Kuopion 
kaupunki, KalPa. Suunnittelu-
töiden kirjo ulottui luostaris-
ta yökerhoon, nauraa Emmi. 
Suunnittelijan piti pystyä jatku-
vaan uusiutumiseen, vaihtaa 
nopeasti tunnelmasta toiseen. 
Pitkään tunsin olevani unel-
ma-ammatissani. Vaikka työ 
tehtiin toisten toimeksiannois-
ta ja toisten liiketoimintaan 
perustuen, se lähti kuitenkin 
omasta tarpeestani toteuttaa 
itseäni visuaalisesti ja/tai kir-
jallisesti. 

Vuosien varrella asiat muut-
tuivat. Alan kenttä muuttui, 

taloustilanne muuttui, tapahtui 
yritysten yhdistymisiä. Kehi-
tyksen painopiste ei enää ol-
lut markkinointiviestinnässä, 
suunnittelussa tai suunnitteli-
joiden kehittämisessä. Tämä 
vaikutti työilmapiiriin, tunnel-
ma kiristyi ja osaamisen taso 
laski. Yleinen innostuneisuus 
katosi  ensin ympäriltäni, sit-
ten myös sisältä itsestäni.

Puimme tätä yhdessä silloi-
sen työparini, nykyisen yh-
tiökumppanini Silvennoisen 
Jonnan kanssa. Vaikka teim-
me edelleen mielenkiintoisia 
suunnittelutöitä, emme voi-

neet olla tyytyväisiä siihen, 
mitä ympärillämme tapahtui. 
Heitimme vitsinä ilmaan, että 
mitä me odotamme – ulko-
puolista pelastajaa? Suunnit-
telija elää innostuneisuudesta 
ja hedelmällisestä ilmapiiristä. 
Voisimmeko irtaantua täs-
tä, tehdä yhdessä jotain ihan 
muuta? JOTAIN OMAA, omien 
arvojemme mukaista. 

Keltainen Talo 
vei mukanaan
Vaikka ajatus lähti vitsistä, sii-
nä oli idean siemen, joka kirjat-
tiin ylös. Emme lähteneet suin-
päin liikkeelle. Vitsi sai paisua 

ja rönsyillä, kunnes vuoden 
kuluttua huomasimme taas 
istuvamme ideapäiväkirjan ää-
rellä: ”Jotain omien arvojem-
me mukaista”. Nyt ajatus oli 
saanut vakavasti otettavia piir-
teitä, se alkoi hakea uomiaan 
ja kypsyä oikeaan suuntaan.

Varsinaisen käynnistyspotkun 
asia sai, kun muutin perhei-
neni modernista skandinaavi-
sesta talosta lähes 100 vuotta 
vanhaan puutaloon. Siihen 
Keltaiseen.

Talo alkoi puhutella ja asiat sel-
kiytyä. Vanhat hirsiseinät, nari-
sevat lattiat, kesäinen puuta-
lomiljöö syreenipensaineen ja 
punamulta-aittoineen, keittiön 
ikkunasta sisään pyrkivä ome-
napuu. Halkopinot, lumipeit-
teisten peltikattojen piipuista 
nousevat savukiehkurat. Käsin 
tekemisen meininki, vapaana 
rehottavan juhannusruusun 
ja yrttiruukkujen suloinen se-
kamelska sekä vanhan talon 

Muutto vanhaan puutaloon 
johdatti elämänmuutokseen

Designerina Keltaisessa Talossa

Ateljee Keltainen Talo / Emmi Niikko

Kun kuopiolainen designyrittäjä Emmi 
Niikko jätti vakituisen palkkatyönsä 

mainonnansuunnittelijana ja perusti Ateljee 
Keltaisen Talon, edessä oli villi hyppy 

tuntemattomaan. Nyt, reilut kaksi vuotta 
myöhemmin, oman malliston tuotteita 

myydään eri puolilla Suomea.
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Emmi Niikko < Simo Ensio Niikko < 
isoisä Alvi Niikko (Lauri Niikon veli) 
< Nikifor Niikko < Aleksi Nikonin poika 
<  Nikon Ivanin poika

karäktääri alkoivat inspiroida 
ja suorastaan vaatia keinoa 
astua esille. Kadonnut ”innos-
tuneisuus” oli tässä, edessäni! 
Se täytti koko talon, kihelmöi 
vatsassa, syyhytti sormiani: 
yläkerran päätykammari, se 
jonka ikkunoista näkyy koko 
kadun puutaloidyllin ylle, al-
koi piirtyä työhuoneeksi, toi-
voa vanhaa kulunutta kirjoit-
uspöytää, sitten ihan huutaa 
myös toista suurempaa säh-
köpöytää, kyniä, papereita, 
värejä, konetta, skanneria...

Tällä välin kollegani Jonna oli 
muuttanut miehensä kanssa 
omaan rivitalokotiinsa, jonka 
sisustaminen innoitti ja toi uu-
sia näkökulmia. Ideapäiväkirja 
sai lisää merkintöjä. Visioitiin, 
karsittiin, selkeytettiin. Käytiin 
yrittäjäkoulutustakin. Roh-
keus ja usko omaan ideaam-
me kasvoi, ja olimme valmiita 
jättämään palkkatyömme. 
Aloimme työstää työtiloja, ko-
titoimistoja, kumpikin omiin 
taloihimme. Kun ykskaks huo-
masimme, että näissä eri aika-
kausien taloissa oli sattumalta 
täysin samanlainen keltainen 
väritys, yrityksen nimeä ei tar-
vinnut kaukaa hakea. Kolmas 
ja perustavaa laatua oleva 
ideapalaverimme oli samal-
la ristiäiset: Ateljee Keltainen 
Talo oli syntynyt!

Oma mallisto, verkkokauppa 
ja jälleenmyyjäverkosto
Kun irtisanouduimme palkka-
työstämme, oman tuotevali-
koiman suunnittelu oli jo pit-
källä. Halusimme tuoda esiin 
omaa taiteellisempaa puol-
tamme ja tarjota kuluttajille 
omien arvojemme mukaista 
arjen estetiikkaa: käsin kos-
keteltavia – ja käsien kosket-
tamia – käyttötuotteita, jotka 
valmistetaan mahdollisimman 
luontoystävällisin materiaalein 

ja/tai menetelmin. Olimme tot-
tuneita printin tekijöitä, mutta 
kaikki muu meidän piti löy-
tää ja opetella itse – kankaat, 
tekstiilituotannon prosessit, 
testaukset, ompelijat, alihan-
kintayhteydet, yhteistyökump-
panit. Työlästä, mutta ihanaa 
uuden oppimista!

Kotimaisuus, ekologisuus ja 
lähituotanto ovat alusta asti 
olleet meille hyvin tärkeitä. 
Tuotteemme suunnitellaan 
Keltaisessa Talossa ja valmis-
tetaan lähes poikkeuksetta 
omalla alueellamme Kuopi-
ossa. Korttimme painetaan 
100 % kierrätyspaperille, ja 
tekstiilituotteissamme on juut-
tia, pellavaa ja puuvillaa. Niin 
paljon kuin voimme, suosim-
me suomalaista ja työllistäm-
me oman alueemme osaajia 
– kirjapainoja, kaavoittajia, 
ompelijoita. Samalla on hyvä 
muistaa, että maailma on yh-
teinen, ja hyvässä voi aina olla 
mukana myös omien rajojen 
ulkopuolella. Halusimme mal-

listoomme juuttikassin, mutta 
sen valmistuttaminen omin 
voimin olisi tullut kohtuutto-
man kalliiksi, ja aloimme etsiä 
tuotteelle eettistä toimittajaa. 
Mallistomme juuttikassi, johon 
olemme luoneet ulkoasun, 
valmistetaan Intiassa, ja se 
on mukana hyväntekeväisyy-
dessä, kartuttamassa varoja 
intialaisten naisten ammattiin 
kouluttautumiselle. Nyt voim-
me ilolla kertoa, että olemme 
juuri aloittaneet yhteistyön 
myös Naisten Pankin kanssa. 
Naisten Pankille suunnittele-

mamme postikorttisetti ilmes-
tyy huhtikuussa Design Week 
Kuopio -tapahtuman yhtey-
dessä, ja korttien myynnistä 
lahjoitamme suuren osan kehi-
tysmaiden naisten kouluttami-
seen. Tuoreina yrittäjinä emme 
ehdi osallistua talkoisiin em-
mekä pysty suoriin rahalahjoi-
tuksiin. Oman suunnittelutyön 
ja tuotteen antaminen hyvään 
tarkoitukseen on meille arvo-
kasta yhteistyötä ja erittäin 
mieluinen reitti  antaa – nais-
suunnittelijoina – oma auttava 
panoksemme heikompiosai-
selle naiselle toisella puolella 
yhteistä maapalloamme.

Ideat tuotteisiin tulevat lähel-
tämme, omasta elinpiiristäm-
me – puutarhasta, keittiöstä, 
läheisistä ihmisistä, maailmas-
ta ympärillämme. Tuotteis-
samme saa näkyä aito käden-
jälki, emme halua tehdä liian 
sliipattua. Tuotteissamme täy-
tyy olla myös ajatusta – läm-
minhenkisyyttä, hyvää tuulta 
– jotain, joka puhuttelee. En-
simmäinen kuosimme, ”Omp-
pu sweet Omppu” sai syntyn-
sä Keltaisen Talon pihapiiriä 
hallitsevasta ja keittiön ikku-
naa koputtelevasta vanhasta 
omenapuusta. Omppu näyt-
täytyi ensin käsinpainetuissa 
keittiöpyyhkeissämme ja ku-
vittaa nyt myös sisustusjulis-
teita, sisustustyynynpäällisiä 
sekä postikortteja. Nopeasti 
suosikiksi noussut ”Yrttitarha” 
syntyi molempien suunnitteli-
joiden mieltymyksestä yrttien 
kasvatukseen. Yrttitarhaa on 
saatavilla keittiöpyyhkeenä, 
sisustusjulisteena sekä kah-
deksan erilaisen yrtin posti-
korttisettinä.
–  Kun aiemmin suunnittelim-
me toisille, annetuista lähtö-
kohdista, palaute saatiin toi-
meksiantajalta heti. Kun nyt 
lähdimme suunnittelemaan 

 Emmi Niikko
Ateljee 

Keltainen Talo
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omista lähtökohdistamme ja 
omasta arvomaailmastamme 
kumpuavaa tuotantoa tunte-
mattomalle kuluttajalle, se oli 
melkoinen riski: tiesimme, että 
itse pidämme tyylistämme, 
mutta pitäisivätkö muut? 

– Tuotteidemme saama vas-
taanotto on ollut uskomat-
toman ihana ja kannustava. 
Puoli vuotta yrityksen perus-
tamisen jälkeen jälleenmyy-
jiemme joukkoon liittyi mm. 
Ateneum. ”Kuopio” ja ”Suomi” 
-tuotteistamme alkanut graa-
finen, teksteihin perustuva 
tuotesarja on kysynnän myö-
tä kasvanut ”Kotimaani ompi 
Suomi” -tuoteperheeksi, josta 
löytyy oma nimikkotuote jo 
16 eri kaupungille tai alueel-
le. Keittiöpyyhkeiden, korttien 
ja juuttikassien lisäksi mallis-
toomme kuuluvat nyt myös 
sisustusjulisteet, sisustus-
tyynynpäälliset ja olkalaukut. 
Verkkokauppatilausten määrä 
ja jälleenmyyjäverkostomme 
on kasvanut kahdessa vuo-
dessa huimasti. Enää ei tar-
vitse tehdä tehdä kaikkea itse, 
entistä enemmän tulee kiin-
nostuneita kyselyitä kivoista 
liikkeistä, medialta ja kuluttajil-
ta eri puolilta Suomea.

Suomi tarvitsee 
suomalaista
– Vaikka toimintamme kes-
kiössä on vanha keltainen 
puutalo Kuopion Linnanpel-
lolla, käytännössä Keltai-
sen Talon ateljeita on kaksi. 
Molemmissa tehdään töitä, 
ja suunnitteluprosessi alkaa 
yleensä yhdessä ideoimisella. 
Siitä asia siirtyy usein Emmin 
pöydälle, jossa se jalostuu 
piirroksiksi tai käsin tehdyiksi 
teksteiksi. Näiden työstämistä 
Jonna jatkaa koneella. Loppu-
hionnat tehdään aina yhteis-
tuumin. Oman designimme 
ohella teemme yhä mielelläm-
me graafisen suunnittelun töi-
tä myös yrityksille, silloin kun 
ne tulevat luontevasti kohdal-
le. Toistaiseksi olemme pysty-
neet toimimaan kotitoimistois-
tamme käsin.

– Ateljee Keltaisen Talon tie tä-
hän pisteeseen on ollut todella 
työntäyteinen ja vähäpalkkai-
nen, mutta myös todella palkit-
seva – on suuri ilo nähdä, että 
omassa päässä syntyneet aja-
tukset ja omien käsien tuotok-
set saavat ihanaa palautetta ja 
pääsevät osaksi toisten ihmis-

ten elämää. Toistaiseksi nos-
tamme itsellemme niin vähän 
rahaa kuin suinkin mahdollis-
ta, yrityksen tuotot menevät 
tuotteiden valmistukseen ja 
esille tuomiseen. Säännöllistä 
palkkapussia on ihan konk-
reettinen ikävä, mutta raha ei 
merkitse kaikkea. Toteutamme 
nyt omaa unelmaamme, toi-
mimme omien arvojemme mu-
kaan ja iloitsemme jokaisesta 
pienestä askeleestamme. 

– Pieni pala unelmaamme 
toteutuu tänä keväänä, kun 
avaamme Kuopion ydinkes-
kustassa oman designpuodin, 
DESIGN POP UP SHOPIN, yh-
teistyössä pitkän linjan muo-
toilurityksen, Studio Halosen 
kanssa. Puotimme avataan 
huhtikuisen Design Week Kuo-
pio -tapahtuman yhteydessä  
Kuopion torin alla Kauppakes-
kus Apajassa, mistä se siirtyy 

kesä-elokuuksi Kuopion perin-
teikkäälle Pikku-Pietarin Tori-
kujalle, tunnelmalliseen aitta-
miljööseen.

– Nämä ovat suuria ponnistuk-
sia ja rohkeita vetoja pienyrit-
täjiltä. Sisukkaina suomalaisen 
tuotannon kannattajina ha-
luamme uskoa, että nyt, kun 
maailma on tullut lähemmäksi 
– ihmiset ovat matkustelleet, 
nähneet ja kokeneet ulkomais-
ten, teollisesti kaukana tuo-
tettujen tuotteiden huuman, 
he alkavat taas yhä enemmän 
huomata ja arvostaa myös 
oman kotiseutunsa toimijoita, 
kädentaitajia ja  pientuottajia, 
jotka työllistävät itse itsensä ja 
tekevät paikallista yhteistyötä. 
Luotto siihen, että kotimainen 
kuluttaja haluaa ostaa koti-
maista suunnittelua ja työtä, 
on vahva.

– Toivotan kaikki sukuseuralai-
set tervetulleiksi tutustumaan 
yritykseemme ja tuotteisiim-
me sekä verkkokaupassamme 
että puodissamme Kuopiossa. 
Meidät voi bongata myös de-
sign- ja kädentaitomessuilta 
eri puolilta Suomea, näistä tie-
dotamme uutisblogissamme 
ja somekanavissamme. Läm-
pimästi tervetuloa juttusille!

Ateljee Keltaisen Talon yrittäjä/
suunnittelija Eiri ”Emmi” Niikko 
on Simo Ensio Niikon tytär.

Lisätietoja Ateljee Keltaisesta 
Talosta, verkkokauppa ja jälleen-
myyjät:
www.ateljeekeltainentalo.com

Ateljee Keltainen Talo löytyy myös 
somesta – tervetuloa seuraamme:
www.facebook.com/ateljeekeltai-
nentalo
Instagram: @ateljeekeltainentalo

Jos liikut Kuopiossa syksyllä 
1.10.-23.12.2016 tervetuloa: 
Ateljee Keltaisen Talon & Studio 
Halosen Design Pop up Shop
Kauppakeskus Apajassa, Kuopion 
torin alla
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Rakas Pirkko-siskoni on 
poissa. Hän menehtyi yl-
lättäen sairaskohtaukseen 
kotonaan Savonlinnassa 

19.4. 2015.
Pirkko syntyi Pitkärannassa 
10.4.1930 Aleksi ja Tyyne Niikon 
perheeseen. Jo varhain huomat-
tiin Pirkon perineen sukunsa tai-
teelliset taipumukset: piirtäminen 
ja muotoilu eri muodoissaan olivat 
aina läsnä pienestä pitäen.
Ylioppilaaksi tulonsa jälkeen 
Pirkko opiskeli Taideteollisessa 
korkeakoulussa Ateneumissa 
metallitaiteen osastolla ensi sijai-
sesti Tapio Wirkkalan ja Kaj Fran-
kin oppilaana ja valmistui sieltä 
muotoilijaksi 1954 ammattinimik-
keenä taiteilija-designer. Taiteel-
lisessa työssään Pirkko oli oman 
tiensä kulkija. Ohimenevät ismit 
eivät häntä vanginneet. Kokeiluis-
saan ja uudistuksissaan hän pysyi 
omille taiteellisille näkemyksilleen 
uskollisena.
Pirkko työskenteli vuodesta 1954 
taidemaalarina ja muotoilijana ot-
tamalla osaa lukuisiin yhteisnäyt-
telyihin, muun muassa Strinbergin 
taidesalongissa Helsingissä vuon-
na 1965 sekä järjestämällä omia 
näyttelyjä eri puolilla maata ja 
suorittamalla muotoilijana suun-
nittelua ja julkisia tilaustöitä. Mai-
nittakoon Joensuun seurakunnan 
Pielisensuun kirkkoon vuonna 
1960 tilatut alttarin hopeinen kynt-
telikkö ja kastemalja jalustoineen, 
näyttelyt Etelä-Karjalan taidemu-
seossa Lappeenrannassa ja sinne 
hankitut työt sekä näyttelyt ko-
tikaupungissaan Savonlinnassa, 
Joensuussa ja Tampereella vain 
muutamia mainitakseni. Pirkko 
maalasi mielellään myös muoto-
kuvia. Savonlinnan yliopistossa 
on entisen seminaarin rehtorin, 
Anna Kekkosen, muotokuva ja 
Kansalaisopistossa rehtori Kok-
kosen muotokuva. Myös Saksas-
sa ja Yhdysvalloissa Zonta-jär-
jestön konferenssien yhteydessä 
Pirkolla oli töitä näytteillä. Pirkko 
on myös lavastanut ja puvusta-
nut Monteverdin pienoisoopperan 
Orfeus, joka esitettiin ja televisioi-
tiin Ylioppilasteatterin tiloissa Hel-
singissä 1958. Muutama lippukin 
on lähtöisin hänen kynästään, 
kuten Laatokan-Karjalan Nuo-
risoseurojen lippu, jonka Pirkko 
kilpailun voittaneena suunnitteli. 
Lipun versova kanto kuvaa sodan 
jälkeisten vaikeitten evakkovuo-
sien uudelleen kasvuun lähtevää 

elämää.
Laatokan-karjalaisia juuriaan 
Pirkko on aina arvostanut. Lap-
suusajan retket Pitkärannan lähi-
saaristossa piirtyivät hänen sie-
lumaisemaansa lähtemättömästi. 
Elementteinä vesi ja kumpuileva 
maasto esiintyvät Pirkon töissä 
usein.
Oma galleria Pirkolla oli vuodes-
ta 1993 Savonlinnassa hänen 
kuolemaansa asti. Erityisesti 

oopperajuhlien aikaan siellä on 
vieraskirjan mukaan vieraillut 
taiteesta kiinnostunutta väkeä 
ympäri maailmaa. Myös galle-
rian vaihtuvat ikkunanäyttelyt 
kiinnostivat ohikulkijoita. Galleria 
olikin Pirkolle henkireikä Savon-
linnassa, jossa hän asui ja työs-
kenteli vuodet 1966-2015. Oman 
taiteellisen työnsä ohessa Pirkko 
opiskeli ahkerasti. Varmuudeksi
hän hankki opettajapätevyyden 

Helsingin OKK:sta vuonna 1958 
sekä valmistui uudelleen vielä 
Taideteollisesta Korkeakoulusta, 
tällä kertaa kuvaamataidonopet-
tajaksi vuonna 1966. Taidehisto-
riaa hän opiskeli Jyväskylän yli-
opistossa.
Savonlinnan vuosinaan Pirkko 
opetti kuvataidetta eripituisia jak-
soja muun muassa seuraavissa 
laitoksissa: Savonlinnan seminaa-
ri, Savonlinnan taidelukio, Savon-
linnan yhteislyseo sekä pisimmän 
jakson vanhempana lehtorina 
Mertalan yläasteella ja lukiossa.
Mitä muistamme Pirkosta ihmi-
senä? Lapsena Pirkko oli iloinen, 
puhelias ja touhukas. Mitä jäl-
kiä evakkoon lähdöt ja sota-ajan 
kokemukset vuosina 1942-1944 
Pitkärannassa sitten jättivätkään 
lapseen ja varhaisnuoreen, sen 
tiesi vain Pirkko itse. Useimmat 
muistanevat Pirkon ihmisenä 
ja taiteilijana hiljaisena ja vaa-
timattomana, sanaa ja kuvaa 
arvostavana, avaran ja viisaan 
elämänkatsomuksen omaavana 
persoonana, jolle myös huumori 
oli myötäsyntyistä. Karjalaista pe-
rimää, runolaulua ja lapsena kuu-
lemiaan, äitinsä muistiin merkitse-
miä itkuvirsiä, hän itsekin joskus 
pyynnöstä lauloi.
Pirkko oli kirjafriikki. Hänellä oli 
erittäin laaja kirjasto, jossa taide-
kirjat, numeroidut teokset, filoso-
fiset, tieteelliset- ja runoteokset 
muodostivat mielenkiintoisen 
kokonaisuuden, jonka ääressä 
Pirkko ystävineen kovasti viih-
tyi. Kirjan ja ruusun vuonna 2000 
Pirkko valittiin savonlinnalaiseksi 
lukijaksi. Harva tietää, että Pirk-
ko itsekin kirjoitti runoja, joita on 
säilynyt vuodesta 1948 lähtien. 
Pirkko oli myös klassisen musiikin 
suuri ystävä, joka ahkerasti seura-
si päivittäin radion tarjontaa.
Pirkon suurikokoinen maalaus, 
Suuri nuotta, on lahjoitettu Sa-
vonlinnan taidemuseolle. Maalaus 
on Savonlinnan uudessa kirjas-
tossa nähtävillä. – Elämä on lyhyt, 
taide pitkä. Tätä vanhaa viisautta 
Pirkko siteerasi usein.
Me lähiomaiset ja ystävät kai-
paamme Pirkkoa ja muistelem-
me häntä lämpimästi. Pirkko on 
saanut leposijansa sukuhaudassa 
Joensuussa.

Anneli-sisko

IN MEMORIAM Pirkko Niikko
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T apasimme ensimmäisen 
kerran lukioaikoina 
yhteisten tuttaviemme 
kautta. Topias kuitenkin 

muutti opiskelemaan ulkomaille 
emmekä nähneet toisiamme 
pariin vuoteen. Yhteydenpito 
alkoi uudestaan Moonan 
ollessa Skotlannissa au pairina, 
kun Suomi voitti jääkiekon 
maailmanmestaruuden keväällä 
2011. Saman katon alle muutimme 
keväällä 2013 Topiaksen muutettua 
takaisin Suomeen. Vuonna 
2014 kasvatimme perhettämme 
Unto-koiralla ja saman vuoden 
loppupuolella päätimme muuttaa 
Kauniaisiin.

Asumme tällä hetkellä Kauniaisissa 
koiramme Unton kanssa. 
Olemme molemmat 26-vuotiaita 
ja opsikelut alkavat olla takana 
päin. Topias on viittä vaille valmis 
kauppatieteiden maisteri ja 
työskentelee yritysrahoituksen 
parissa. Moona valmistuu vuoden 
2017 syksyllä kasvatustieteiden 
maisteriksi ja toiveissa on löytää töitä 
erityisluokanopettajana. Opintojen 
ohella Moona tekee sijaisuuksia 
peruskoulussa.

Nautimme matkustelusta ja viime 
vuosina olemme käyneet mm. Iso-
Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa, 
Thaimaassa ja Yhdysvalloissa. 
Hyvä ruoka ja ruoanlaitto yhdistävät 
meitä ja ruoka onkin keskeisessä 
asemassa myös matkustelussa. 
Arkena viihdymme kotona rentoutuen 
ja Unton kanssa puuhastellen.

Menimme kihloihin 16.4.2016. 
Topiaksen yllätyskosinta 
tapahtui Hvitträskin rannalla 
Kirkkonummella, saman järven 
rannalla kävimme viitisen vuotta 
sitten ensitreffeillämme. Häitä 
juhlimme 19.8.2017 Suomenlinnan 
Pirunkirkon juhlasalissa lähimpien 
sukulaisten ja ystävien läsnäollessa. 
Innolla odotamme mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan!

Syysterveisin,
Moona, Topias ja Unto

Moona
Topias

Moona Niikko <  isä Petri Niikko 
< isoisä Urpo Niikko < isoisän 
isä Niilo Niikko < Georgi Niikko 
< Aleksi Nikonin poika < Nikon 
Ivanin poika

H&N
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Salla Niikko < isä Urpo Niikko 
< isoisä Niilo Niikko < Georgi 
Niikko < Aleksi Nikonin poika < 
Nikon Ivanin poikaH&N

Esi-isiemme 
jalanjäljillä

Esi-isä meillä lienee kaikilla sama, 
mutta miten periydymme esi-isästä 
ja kenen kautta, ei aina muistu 
mieleen :). ”Sukutaulusta sen voi aina 
tarkistaa, ja sehän löytyy My Heritage 
palvelusta. Jos sinulla ei vielä ole 
palveluun käyttöoikeutta, ota yhteyttä 
Seppo Härköseen (seppoharkonen@
gmail.com). Ensimmäisen sukutaulun 
suvustamme teki Simo Härkönen 
parikymmentä vuotta sitten, josta 
oheiset kuvat. Tämän lehden jutuissa 
esiintyvien henkilöiden sukupuut ovat 
tiivistettynä alla olevan näköisissä 
laatikoissa.”

 https://www.myheritage.com/site-71118991/harkonen-niikko-sukupuu

Finn-Kanteleiden 
Joulun loiste -konsertit ovat

4.12. klo 18 Helsinki Saksalainen kirkko
19.12. klo 19 Lahti Ristinkirkko

Solistina baritoni Jaakko Kortekangas

Liput aikuiset 15€ ja alle 18-v. 10€ 
(sukuseuralaiset saavat lipusta 5€ alennusta)

JÄSENMAKSU: 
Muistathan maksaa jäsenmaksusi 2016. Jäsenmaksu on 10 euroa. 

(Työttömien, opiskelijoiden ja niiden, joiden talous on muusta syystä tiukalla, jäsenmaksu on 5 euroa.)

Jäsenmaksu maksetaan sukuseuran tilille FI24 3636 3002 3679 51, S-Pankki.

Härkönen-Niikko 
-sukuseura ry


