Tyyne Niikko
40-luvulta.

Kun sinut näen
Kun sinut näen
on yhdentekevää
nyt aamu onko
kevät vaiko syys.
En elämässä
toivo enempää
kuin hiljaisena
jäädä syleilyys.

Vieno Kalliola
Runotroppi
-teoksesta

Puheenjohtajan
palsta

Taru-Maaria Kuparinen-Säilä

Irene Härkönen

<-Sukuseuran pienimmätkin pääsivät Vatruskan tekoon.

itkän pakkastalven jälkeen aurinko lämmittää jo, ja usko kesän
tuloon alkaa heräillä.
• Sukuseuramme on järjestänyt
ohjelmaa myös talven keskelle. Joulukuussa kokoonnuimme Vanhaan kirkkoon kuuntelemaan Finnkanteleiden
joulukonserttia ja sitä ennen hieman
kommelluksien saattelemana ruokailemaan ravintolaan. Sukuseuralaisia
oli nimittäin kahdessa samannimisessä ravintolassa. Konserttiohjelmisto
oli hieno ja herkkä kantelemusiikki ja
Teuvo Kuparisen lausunta sekä taitavat
laulusolistit saattelivat joulun hartaaseen tunnelmaan.
• Tammikuun pakkasilla perehdyimme vatruskanteon salaisuuksiin meidän keittiössämme. Onneksi
joukossamme oli insinööri Seppo, niin
että taikinapötkö tuli tarkasti leikatuksi.
Resepti ja kuvia leipomitalkoista löytyy
kotisivuiltamme. Suosittelen kokeilemaan, vatruskat olivat tosi herkullisia!
Tapaamisen huipensi Petrin esitys, jos-
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sa oli presidentillemmekin esitetty kuvakooste Vienasta ja Petrin omaa historiaa 50-vuotispäivän kunniaksi.
• Kesäleiri järjestetään tutuissa
merkeissä Mäntyharjun Mynttilässä
21.-25.7.2010. Tervetuloa vanhat ja
uudet leiriläiset! Leiristä tulee vielä tarkempi sähköpostitiedote toukokuussa.
• Sukuseuran vuosikokous pidetään Joensuussa lauantaina 4.9.
10. Finnkanteleiden Tyyne Niikolle
omistettu muistokonsertti on Joensuussa 5.9.10 ja sukuseuralaiset voivat
näin osallistua myös siihen.
• Valoa ja iloa kevääseen!
Irene Härkönen

Härkönen-Niikko –sukuseuran puheenjohtaja

”NAM”

www.harkonen-niikko.com
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Sukuseura Kotkassa
22.-23.8.2009

Kaunissaaressa. Tuija Kontturi ihmettelee,
että kukahan nämä kivet on näin hienosti
järjestänyt.

erinteiseen tapaan sukuseuran
vuosikokous pidettiin loppukesällä ja siihen nivoutuen vietettiin aurinkoisia kesäpäiviä monipuolisen ohjelman ja miellyttävän yhdessäolon merkeissä. Osanottajia oli 21,
ikähaarukka 1 – 81 vuotta.
Kokoontuminen oli Langinkoskella
keisarillisella kalamajalla. Kokoontumisajo sujui hyvin paitsi Mikkelistä Niilolla ja Liisalla, jotka vasta kolmannella
autolla pääsivät perille. Langinkosken
rannalla nautittiin pik-nik-lounas ja tutustuttiin upeaan kulttuuriympäristöön.
Kotkan varsinainen nähtävyys on
vuonna 2008 avattu merikeskus Vellamo ja Suomen merimuseo. Jo merikeskukseen saapuminen havahduttaa.
Rakennuksen julkisivu muodostuu
eri sävyin maalatuista peltikaseteista
ja silkkipainetuista lasilevyistä. Lasilevyjen kuva-aiheina on käytetty teräsparkki Favellin miehistöä (1912) ja
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Vuosikokouksen takapenkkiläiset Silja
Seppänen, Aapo ja Joona Kontturi.

Lavansaaren kauppalaivaston mastoja
(1914). Merimuseon kokoelmiin tutustuttiin opastetulla kierroksella, joka antoi
elävän kuvan elämästä merellä ja meren
ehdoilla. Eräänlainen nähtävyys oli myös
1960-luvulta autenttinen ruotsinlaivan
hytti, jonka siivous oli jäänyt kesken.
Vuosikokousta ryhdyttiin pohjustamaan ravintola Vanhassa Fiskarissa,
jossa sitten maittavan illallisen jälkeen
saatiin kokouskin leppoisasti pidetyksi.
Seuraavana päivänä suurin osa seuralaisista teki retken Kotkan Kaunissaareen. Jos lauantaina oli pyöritty kulttuurija kaupunkiympäristöissä, niin nyt saatiin edelleen hyvän sään suosiessa ihailla
Suomen lahden karua meriluontoa.
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UUTISIA

• Syntynyt 29.7.2009 Jaakko Härköselle
ja Panja Luukalle tytär Emilia Genevessä.
Kuvassa Seppo, Jaakko ja Emilia.
<- Panja ja Emilia

ONNEA

• Uri Niikko täytti 75 vuotta!
6.2.2010. Onnittelut!
• Sukuseura onnittelee myös
Pirkko Niikkoa syntymäpäivänsä johdosta, Onnittelut!
• Aleksi Härkönen nimitetään
suurlähettilääksi Tallinnaan.
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• Sukuun on
syntynyt pieni tyttö
Enna Ester Hautero
26.12.2008. Enna
on Leo Härkösen
pojantyttärenpojantytär. Enna Ester
Hautero on todennäköisesti ensimmäinen neljännestä
sukupolvesta
kuuden
Härkösen
veljeksen
jälkeen.
Valokuvassa
Enna on 4 kk
ikäinen.

Saija Hallanvuo
väitteli Yersiniasta
lintarvikemikrobiologi Saija Hallanvuo (os. Kimmon tytär Härkönen) väitteli tohtoriksi 5.6.2009.
Väitöskirjan nimi on “Foodborne Yersinia - identification and molecular
epidemiology of isolates from human
infections”. Väitös käsitteli suomalaisia
Yersinia pseudotuberculosis -epidemioita sekä bakteerin tunnistamista ja
tyypitystä.
Yersinia-bakteeri on aiheuttanut
yhteensä 10 epidemiaa vuosien 1997
- 2008 välisenä aikana. Epidemioissa
on sairastunut reilusti yli tuhat ihmistä,
pääasiassa koululaisia ja päiväkotilapsia.
Saijan tutkimusten mukaan epidemioiden takana ovat useimmiten olleet
kasvisten (jäävuorisalaatti ja talven yli
varastoitu kotimainen porkkana) viljely- ja varastointivaiheessa tapahtuneet
hygieniavirheet. Jos hygienia on hallinnassa, elintarvikkeet eivät ole vaarallisia eivätkä levitä epidemioita.
Yersinia-bakteeri aiheuttaa vatsatautia, jonka oireita ovat kuume, vatsakipu ja ripuli. Jälkitautina voi esiintyä
niveltulehdusta ja iho-oireista kyhmyruusua. Yersinia-bakteeri on yleinen
luonnossa. Se voi päätyä kasviksiin
esimerkiksi jyrsijöiden, peurojen, jänisten tai lintujen ulosteiden välityksellä.
Käytännön tuloksena Saijan tutkimustyöstä tautitapausten tunnistaminen nopeutuu. Lisäksi tutkimuksen
tuloksena kehitettiin monia kaupallisia
biokemiallisia tunnistustestisarjoja luotettavampi, mutta silti yksinkertaisempi

E

Saija on juuri lakitettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suolistoinfektioyksikön omalla “Tilkanmäen tohtorihatulla”.
Nykyisin Saija työskentelee Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran erikoistutkijana
mikrobiologian tutkimusyksikössä.

tapa havaita Yersinia-suvun bakteereita. Tämä merkitsee tarkempaa tunnistamista, tartuntareittien selvittämistä ja
sitä kautta epidemioiden ennaltaehkäisyä.
Vanhemmille oli elämys päästä
osallistumaan arvokkaaseen karonkkaan Tuusulan Krapihovissa. Virallisen
juhlan ja puheiden jälkeen liityimme
riehakkaaseen jatkojuhlaan, johon oli
kutsuttu Saijan työtovereita, sukulaisia
ja ystäviä.
Kimmo Härkönen
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Sukupuu päivitetään
uosina 1991-92 teki sukumme
patriarkka Simo Härkönen suurtyön selvittämällä ja käsin tekstaamalla Härkösen ja Niikon sukupuut
alkaen Vasili (1836-1910) ja Ulla (18351903) Härkösestä ja Nikon Niikosta
(1788-1849). Tässä työssä häntä avustivat mm. veli Pentti sekä Anneli Kuparinen ja Lauri Niikko. Julkaisemisen
jälkeen sukupuuta ei ole päivitetty.
Tietotekniikka
tarjoaa
nykyisin
monipuolisia mahdollisuuksia tämänkaltaisen sukupuun tekemiseen. Sukuseuramme hallitus päättikin tammikuun 2010 kokouksessaan siirtää Simon tekemät sukupuut tai oikeastaan
sukuympyrät sähköiseen muotoon
sekä päivittää tiedot. Tekijäksi valittiin
allekirjoittanut Simon veljenpoika sekä
projektiryhmään lisäksi Taru-Maaria
Kuparinen-Säilä ja Kimmo Härkönen.
Ohjelmaksi on valittu englantilaisen
My Heritagen suomenkielinen versio,
joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia, mm. sukupuun esittämisen
ympyrän muodossa, kuten Simo aikanaan sommitteli. Suvun jäsenet saavat
sukupuun käyttöönsä pääsääntöisesti
internetin välityksellä. Tietoturva on
korkealla tasolla. Sukupuuta pääsee
katsomaan vain rekisteröity henkilö.
Rekisteröimisen tekee ”master”, sukupuun hoitaja.
Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden
lisätä sukupuuhun tietoja melkeinpä
rajattomasti. Simon sukuympyrässä oli
henkilön nimen lisäksi syntymä- ja kuolinvuosi. My Heritageen voidaan liittää
valokuvia, CV, muisteluja ym., kuinka
vain halutaan ja sovitaan. Interaktiivisuutta voidaan kasvattaa.

V
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Kuitenkin alkuvaiheessa pyritään kustakin jäsenestä esittämään ainakin
•
nimet, myös os.
•
syntymäaika (ja kuolinaika)
•
perhesiteet
(vanhemmat, puoliso, lapset)

Kuinka startataan
Pian tämän sukuviestin ilmestymisen
jälkeen kaikki sukuseuran jäsenet, joiden sähköpostiosoite on tiedossa,
saavat ilmoituksen allekirjoittaneelta
ja My Heritagelta, että heidät on liitetty
Härkönen-Niikko sukupuuhun. Jo tätä
ennen nuorimpien sukulaistemme tietojen saamiseksi projektiryhmä tiedustelee yllä mainittuja asioita.
Nyt käynnistysvaiheessa olisikin
tärkeää saada kaikkien sukulaisten
sähköpostiosoitteet. Ne voi lähettää
allekirjoittaneelle. Samoin päivitettäviä
tietoja voi lähettää. Luonnollisesti ehdotukset ja ideat ovat tervetulleita.

Demo sukuympyrästä
on sukuseuran sivulla.
Seppo Härkönen
seppoharkonen@gmail.com
puh. 045 1281 902
Petri Niikko ja Vienan Karjalan Ystävät
julkaisevat kesän alussa seuraajan Runoräppänä -teokselle. Runotropissa on
yli sata uutta runoa - nyt myös riimimitassa. Kirjan alaotsikko onkin ”rytmirunoja tähän aikaan”. Mukana on koko
suomalainen sielunmaisema Mesemanauksesta Lapin sotaan. Tiedustelut
petri.niikko@saunalahti.fi

Kaarina Pehkonen
1945-2009
ieto sukuseuramme pitkäaikaisen aktiivin Kaarina Pehkosen
kuolemasta tavoitti meidät kesäleirin alkaessa viime kesänä, heinäkuussa 2009. Leirillä olikin hyvä muistella Kaarinan vaikutusta sukuseuran
toimintaan.
Sisareni Kaarina syntyi sodan päättymisen aikoihin onnettomissa merkeissä. Hän menetti äitinsä, joka kuoli
synnytyksen aiheuttamiin komplikaatioihin. Kaarina vietti alkutaipaleensa
sairaalassa, jonne isä kävi päivittäin
tuomassa äidinmaitoa. Kaarina alkoi
siitä huolimatta heikentyä, jolloin sukulaiset kokoontuivat Marfa Härkösen
johdolla neuvonpitoon, mihin vauva
tulisi sijoittaa. Kaarinan äidin sisko Kira
Suhola perheineen otti Kaarinan hoi-
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viinsa Käpylään. Näissä oloissa Kaarina alkoi voimistua. Isäni ja äitini mentyä
naimisiin 5-vuotias Kaarina tuli heidän
perheeseensä. Perhe muutti PohjoisKarjalaan Kinahmon kylään, jossa veljeni Aleksi ja minä synnyimme. Sieltä
olisi ollut pitkä matka oppikouluun
Joensuuhun, joten Kaarina muutti takaisin Helsinkiin ja Käpylään. Me muutimme sitten Kuopioon ja Kaarina kävi
lukion Kuopiossa ollen taas meidän
perheemme jäsen.
Kaarina lähti opiskelemaan Helsinkiin, tapasi tulevan miehensä Heimo
Pehkosen, ja he menivät naimisiin tuon
ajan tavan mukaan ruokatunnilla. Kaarina valmistui ekonomiksi ja työskenteli
mainos- ja markkinointialalla, kunnes
perusti oman tilitoimiston, jota hän hoiti
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lähes kuolemaansa asti.
Kaarina harrasti piirtämistä ja maalaamista koko elämänsä ajan. Ympäristön kauneus oli hänelle tärkeä asia. Me
kaikki, jotka kävimme hänen kodissaan,
saimme ihailla puutarhan istutuksia ja
kodin viihtyisyyttä. Kaarina piti lemmikkieläimistä. Hän olisi mieluiten ottanut
kissan lemmikikseen, mutta Heimo
ei välittänyt kissoista. Niinpä Kaarina
valitsi mahdollisimman paljon kissaa
muistuttavan koirarodun, kiinapystykorvan. Niitä Kaarinalla oli useita, ja
sen jälkeen kaksi corgia, jotka nyt viettävät hyvää elämää maaseudun rauhassa. Koirat olivat Kaarinalle lapsen
asemassa. Ne kävivät jopa saunassa
emäntänsä kanssa. Kaarinan elämässä
oli myös jakso, jolloin hänen runosuonensa puhkesi kukkimaan. Hän lähetti
runoja ystävilleen merkkipäivien kunniaksi ja joulutervehdyksenä.
Kaarina oli vahva kehittäjä sukuseu-

ramme toiminnassa. Hän kirjoitti sukuviestiin useita vuosia sarjaa, jossa esiteltiin eri alojen sukulaisia, esim suvun
lääkäreitä ja taiteilijoita. Hän käynnisti
kesäleirin toiminnan saaden tarmokkuudellaan riittävän joukon innostumaan niin, että ensi kesänä järjestetään
jo yhdeksäs leiri. Ensimmäisillä leireillä
Kaarina uurasti lähes kaikessa vastaten mm ruokahuollosta. Kaarina piti
myös yhteyksiä suvun jäsenten kanssa
soittelemalla ja tapaamalla heitä ympäri Suomea.
Viimeisinä aikoina hänen voimansa
olivat hyvin heikentyneet. Monet sukulaiset kävivät auttelemassa häntä arkiaskareissa tai soittelivat kysellen kuulumisia. Viimeiset kuukaudet Kaarina
asui palvelutalossa nauttien ikkunoista
näkyvistä maisemista. Kaarina haudattiin Heimon vierelle Helsingin Pitäjän
hautausmaahan.
Irene-sisko

UUSIA JÄSENIÄ
SUKUSEURAN HALLITUKSEEN!
otkan sukukokouksessa elokuussa valittiin uusi sukuseuran
hallitus. Kaksi uuttakin jäsentä
saatiin, kun varsinaiseksi jäseneksi valittiin Seppo Härkönen ja varajäseneksi
Sanna Seppänen. Tässäpä hieman tietoa uusista jäsenistä.
Seppo Härkönen (67v) asuu Lappeenrannan Joutsenossa. Seppo on
Martti Härkösen vanhin poika ja yksi
kuudesta v.1943 syntyneestä serkuksesta (Seppo, Kimmo sekä kaksoset
Mauno & Niilo sekä Anu & Raisa) Seppo on leskimies, lapset ovat muuttaneet jo pois kotoa.

K
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Seppo Härkönen

Sanna Seppänen lapsineen

Koulutukseltaan hän on diplomiinsinööri, metallurgi. Eläkkeellä päätoimesta Seppo on ollut jo vajaat 2 vuotta, mutta tekee edelleen kirjallisia töitä,
luennoi, konsultoi ym.
Seppo harrastaa luonnossa liikkumista.Talvella hän liikkuu mielellään
suksilla, sulan maan aikaan puolestaan
jalkaisin ja veneellä.
Seppo on ollut kiinnostunut sukuseuran toiminnasta jo pitkään. Hän oli
mukana jo suvun ensimmäisessä tapaamisessa vuonna 1974 ja sukuseuraa perustamassa vuonna 1986. Asuminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella on kuitenkin tähän asti rajoittanut
aktiivisinta osallistumista. Nyt hän on
lupautunut päivittämään Simo Härkösen tekemää sukupuuta eli sukuympyrää. Tavoitteena on saada se myös
sähköiseen muotoon.
Sepon terveiset sukulaisille! ”Pitäkäämme yhteyttä. Uusia mahdollisuuksiakin on eikä vähiten internet. Tähän
liittyviä ideoita on kehitteillä...”
Sanna Seppänen o.s. Härkönen
(40v) asuu Espoon Soukassa. Sanna
on Jaakko Härkösen pojan, Kimmo
Härkösen vanhin tytär. Sanna on naimisissa Mikko Seppäsen kanssa ja heillä
on kaksi tytärtä, Sonja 4v ja Silja 1v.

Koulutukseltaan Sanna on kasvatustieteen maisteri ja hän on toiminut
vuodesta 1996 Vantaalla luokanopettajana. Tällä hetkellä Sanna on kotona
hoitovapaalla, hoidettuaan sitä ennen
apulaisrehtorin pestiä.
Sannan pääharrastus tällä hetkellä
on lasten hoito. Jos aikaa jää, käy hän
jumpassa ja on tänä talvena innostunut myös hiihdosta. Matkustaminen on
myös lähellä sydäntä.
Sukuseuran toimintaan Sanna on
tullut alunperin isän ja isoisän esimerkin
kannustamana. Jo nuoresta on osallistuttu suvun toimintaan ja näin se on
ollut aina luonnollista kanssakäymistä.
Aikaisemminkin Sanna on ollut mukana hallituksen toiminnassa, välillä on
ollut vuosia välissä ajanpuutteen vuoksi. Erityisen lähellä sydäntä olisi saada
nuorempikin polvi mukaan toimintaan.
Nuoremmaksi tai ainakin keski-ikäiseksi polveksi Sanna uskaltaa tituleerata
myös itseään suvun kantaisien ja - äitien eliniän huidellessa lähempänä kahdeksaa ja yhdeksää kymppiä!
Sannan terveiset sukulaisille! ” Mukaan vain tapahtumiin! Matalan kynnyksen tapaamisia ovat varmasti mm.
kesäkokoukset ja lasten kesäleiri.”
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FINN-KANTELEET
70 VUOTTA
uoden 1940 alkupuolella, juuri
evakkotaipaleen raskaiden kuukausien jälkeen miehensä Aleksin
ja tyttäriensä Annelin ja Pirkon kanssa
Joensuuhun asettuneena, uupumaton
ja määrätietoinen kanteletaiteilija Tyyne Niikko päätti koota yhteen alueella
toimivat kanteleensoittajat ja perustaa
kanteleyhtyeen. Karjalainen kanteleyhtye –nimeä kantavassa yhtyeessä soitti
aluksi omien tyttärien lisäksi noin puoli
tusinaa kanteleensoittajaa. Pian soittajisto jo lisääntyi. Esiintymisiä oli alusta
alkaen runsaasti ja yhteistyö laulu- ja
lausuntataiteilijoiden kanssa vakiintui
tärkeäksi osaksi yhtyeen toimintaa.
Yhtye toimi keskeytymättä sekä sotavuosien että sodanjälkeisten vaikeiden jälleenrakennusvuosienkin aikana. Laajan opetustyönsa kautta Tyyne
Niikko kasvatti yhtyeeseen jatkuvasti
menestyksekkäitä uusia soittajia. Jotkut tämän ajan aloittelevista Karjalaisen kanteleyhtyeen juniorijäsenistä
ovat tänään Sibelius-Akatemian ja
muiden johtavien musiikkioppilaitosten
opettajia.
Kun Tyyne Niikko 60-luvulla muutti Lahteen Annelin perheen luo, siirtyi
Karjalaisen kanteleyhtyeenkin kotipaikka. Äiti ja tytär jatkoivat yhdessä
kanteleensoiton opetustyötä ja yhty-
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een edistämistä ja mukaan tuli vävy,
laulaja-lausuja Teuvo Kuparinen. Orkesterikokoiseksi kasvanut yhtye sai
70-luvulla yhdistykseksi rekisteröitymisen yhteydessä nykyisen nimensä Finn-Kanteleet. Samoihin aikoihin
aloitettiin myös Ilomantsin kanteleleirit
yhteistyössä Joensuun musiikkiyhdistyksen kanssa. Kanteleleiritoiminta
siirrettiin 1975 Lahteen ja leiri on siitä
lähtien toiminut yhtämittaisesti eteläisen Suomen ainoana kanteleensoiton
kesäisenä opetustapahtumana. Lukuisat sittemmin ammattikantelisteiksi
valmistuneet kanteleensoittajat ovat
aloittaneet soittouransa juuri näillä leireillä.
Runsaan kotimaan konserttitoiminnan rinnalla Finn-Kanteleet on 80-luvulta alkaen tehnyt useita ulkomaankiertueita, mm. USA:han, Kanadaan,
Japaniin, Saksaan ja Arabiemiirikuntiin.
Vuonna 1980 Anneli Kuparinen
nosti kanteleensoiton opetuksen ensimmäisenä myös musiikkioppilaitostasolle Päijät-Hämeen konservatorioon
ja 1984 hän loi sinne kanteleensoitonopettajan ammattikoulutusohjelman.
Finn-Kanteleet on Suomen vanhin
ja myös suurin kanteleyhtye ja se on
alusta alken ollut merkittävä kehittäjä

klassisen musiikin esittämisessä kanteleella, omia karjalaisen kanteletradition juuriaan unohtamatta. 90-luvulta
alkaen orkesteri on ollut myös uranuurtaja kanteleelle sävelletyn nykymusiikin
edistämisessä. Finn-Kanteleet, samoin
kuin lukuisat sen jäsenet eri kokoonpanoissa, on palkittu monin ensipalkinnoin valtakunnallisissa kantelekipailuissa.
Orkesteri on myös julkaissut lukuisia, laajan ohjelmiston käsittäviä, äänitteitä, kuten esim. Karjala-aiheinen
Ruusu Karjalalle sekä enimmäkseen
nykymusiikkia tulkitsevat Soitto ja Kiteytymä.
Viime vuosien erittäin aktiivinen toiminta on koostunut laajasta orkesterin
eri kokoonpanoilla toteutetusta ohjelmistosta. Erityisesti Jean Sibeliuksen
musiikin esittäminen kanteleilla on ollut
yksi tärkeimmistä konserttisisällöistä,
mutta myös esim. tangokonsertit ovat
tuoneet uusia vivahteita konserttitoimintaan. Kuitenkin jo traditioksi tulleista joulukonserteista on muodostunut
vuoden kokokohta koko soittajistolle.
Finn-Kanteleet on valtakunnallinen
orkesteriyhdistys, mutta myös Niikkojen ja Kuparisten elämäntyö. Tyyne
Niikon opetus- ja esiintymistyö on ollut
ratkaisevana tekijänä pohjois-karjalaisen kanteleensoiton elvyttämisessä.
Äitinsä seuraajana Anneli Kuparinen
johti orkesterin ammattitasoiseen soittotaitoon ja miehensä Teuvon kanssa
he yhteisen antaumuksellisen taiteellisen panoksensa voimalla kehittivät
Finn-Kanteleet siihen monimuotoiseen
ja ainutlaatuista osaamista omaavaan
tasoon, jota orkesteri tänä päivänä
edustaa. Anneli toimi taiteellisena johtajana vuoteen 2001 asti, jolloin myös

Teuvo jätti tehtävänsä yhdistyksen pitkäaikaisena puheenjohtajana. Orkesterin laulu- ja lausuntasolistina Teuvo on
jatkanut aktiivisesti konserttitoiminnassa. Puheenjohtajan tehtävään siirtyi kotimaahan palattuaan Taru-Maaria
Kuparinen-Säilä.
Tänä vuonna 70-vuotisjuhlavuottaan viettävä Finn-Kanteleet juhlistaa
arvokasta virstanpylvästään koko vuoden jatkuvalla konserttisarjalla. Vuoden yhtenä tärkeimmistä tapahtumista
Finn-Kanteleet järjestää perustajalleen
Tyyne Niikolle omistetun muistokonsertin 5.9. Joensuussa.
Taru-Maaria Kuparinen-Säilä
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