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Mitäpä tämä petäjä voisi kertoa?

Ukko Petäjä on nähnyt pitkän elämänsä aikana oksiensa alla ja tyvensä
ympärillä kaikenlaista puuhastelua. Pitkät sillä olisi tarinat, jos vain kertomaan
yltyisi. Vaan pidättyväisenä vain pysyy, ei kerro näkemisistään, ei ainakaan
kenelle tahansa. Se kyllä tiedetään, että paljon on kaikennäköisiä ja -kokoisia
Koposiakin sen seurassa ollut, joskus ihan kiusaksi asti. Siinä juurella ovat
pyörineet, taputelleet ja toljailleet, usein ihan turhia puhua lörpötelleet.
Tietäähän tuon ihmislajin, levotonta enimmäkseen, ei pysy aloillaan. Vaan
minkäs teet. Päältä vain pitää katsoa ja ihmetellä. On niillä menot...
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Puheenjohtajalta

A
urinkoinen on lauantai 10.5.2008,

kun tätä juttuani kirjoitan. Lämpö-

mittari näyttää + 19º C. Hieno päivä,

jossa on jo kesäisen tuulahduksen en-

teitä.

Ajatukset tietystikin tässä pöydän

äärellä kulkeutuvat sukuseuramme toi-

mintaan, niin menneeseen kuin tule-

vaankin. Nämä seuramme 29 vuotta

ovat olleet monitahoista, rikasta koke-

misen aikaa. Koposten sukuseuralle on

luotu vankka perusta, ja mielestäni

myös toiminta on ollut aktiivista ja

hyvää. Läheinen sukuseuratoiminta on

ikään kuin eri maailma, jossa tämän

maailman kiire jää taka-alalle. Näin

tunnen.

Seuratoiminnan jatkuva menestymi-

nen on kuitenkin käytännön tehtäviä.

Herää kysymys: Kuinka Koposten su-

kuseuran toiminnan voimme organisoi-

da siten, että se on Koposille läheistä

yhteistyötä? Jäsenten yhteistyö edel-

lyttää sitoutumista sukuseuramme

sääntöjen 2. §:ssä mainittujen päämää-

rien jatkuvaan toteuttamiseen. Tämän

pykälän kaikki kohdat ovat toiminnas-

samme toteutuneet.

Nyt meillä ovat uudet kysymykset:

Kuinka Koposten laajoille joukoille saa-

taisiin hyvin tiedoksi toimintamme ja

sen sisältö, joka on tutkimusta ja tut-

kittua tietoa perimästämme, esivan-

hemmistamme ja heidän elinoloistaan.

Kukin Koponen oman mielenkiintonsa

mukaan voisi tuoda tietojaan ja taito-

jaan yhteiseen kekoon. Näin tulisi teh-

dyksi hyödyttävää talkootyötä, jota

sukututkimus on parhaimmillaan. Laa-

jeneva tietojen saanti toiminnastamme

tuo uusia jäseniä. Onko tietojen anto

Koposilla vielä siäänlämpiävää? Mieli-

piteitä voi esittää tässä jäsenetuun kuu-

luvassa Kopsassa.

Tiedotusvälineet suhtautuvat melko

torjuvasti sukuseurojen esittämiin jut-

tuihin. Maksamalla tiedonvälitystä saa,

mutta se taas käy sukuseuralle taloudel-

lisesti mahdottomaksi. Ajankohtaiseksi

asiaksi tulee näin ollen oman tiedotta-

misemme laajentaminen.

Tärkeimpiä tehtäviämme on

jäsenpalvelu

Tämän päivän tärkeänä asiana on

vetoaminen nykyisen jäsenistön vas-

tuullisuuteen ja aktiivisuuteen, mikä

tarkoittaa osallistumista seuratoimin-

taamme. Jäsenyys ei tarkoita välttämät-

tä luottamustoimien ja työn vastaanot-

toa. Seurassamme löydämme jokaiselle

kysyvälle tehtävän. Kysy!

Jäsenistömme on aina yhtenä naise-

na ja miehenä myönteisesti suhtautu-

nut seuramme vaativiin hankkeisiin.

Koposten suku I ja II -sukututkimuskir-
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jojen hankinta vaati jäseniltä paljon

rahaa ja kärsivällisyyttä. Merkittävät

lahjoitukset mahdollistivat kirjojen jul-

kaisemisen. Jäsenistön osuus, joka

usein jää huomioimatta, oli kirjojen

hankinnassa peräti noin 67 % eli noin

40 000 euroa, joka summa koostui kir-

jojen ostoista ja jäsenmaksuista. Suku-

tutkimuskirjojen hankkiminen oli teko,

joka ankkuroi sukututkimuksemme.

Suurkiitokset! Koposten sukuseuran

toiminta on vankalla perustalla.

Tulee ruusuja, mutta myös risuja.

Olisiko sanottava risua? 

Kuluneen toimintavuoden aikana

1.6.2007–31.5.2008 huolenaiheeksi on

noussut jäsenmaksujen laiminlyönti.

Laskutetuista jäsenmaksuista on jäänyt

maksamatta peräti 33 % eli 3 675 eu-

roa. Tämänsuuruinen jäsenmaksutulo-

jen menetys on merkittävä sen tähden,

että seuramme taloudenhoito ja rahan

tallentaminen on tähdännyt vuoden

1860 jälkeisen ajan sukututkimukseen

ja Koposten suku III -sukukirjan to-

teuttamiseen.

Uskon, että tässä maksamattomuu-

dessa on jäsenille tapahtunut jokin kä-

sittämätön joukkokömmähdys, josta

tulevan syksyn jäsenlaskun mukana

lähetämme muistutuksena lämminhen-

kisen, henkilökohtaisen kirjeen.

Sukututkimuksemme saa merkittä-

vää voimaa tulevan sukututkimusorga-

nisaation myötä, siitä lähemmin tietoja

tässä lehdessä ja sukupäivillä Korpilah-

della.

Nyt joukolla Koposet kokoon.

Suunnatkaa joukkonne 19.–20.7.2008

Korpilahdelle Koposten sukuseuran

valtakunnallisille sukupäiville. Nautim-

me viikonlopun Alkio-opistossa viih-

tyisässä seurassa ja hyvän ohjelman

parissa.

Olette sydämellisesti tervetulleita

Korpilahdelle.

Kyösti V. Koponen

Esimies

Valmistuneita

Uusia yliopp ilaita

Kuopion Kallaveden lukiosta:
Koponen, Jenni Minni Annikki
Koponen, Mikko Matti Johannes
Koponen, Milla Raakel
Koponen, Verna Kristiina

Kuopion klassillisesta lukiosta:
Koponen, Juha Ville Petteri
Koponen, Laura Johanna

Kuopion Lyseon lukiosta:
Koponen, Antti Mikael
Koponen, Minttu Heinikki

Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukiosta:
Kopola, Marissa Laura Sofia

Varkauden lukion aikuislinjalta:
Koponen, Minna Marjut

Uusi  insinööri

Savonia-ammattikorkeakoulusta:
Koponen, Tapani

(Kone- ja tuotantotekniikan 
 koulutusohjelma)
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Hannu R. Koponen

Hannu R. Koponen 70 vuotta

Emeritusprofessori Hannu R. Koponen täytti

70 vuotta 3.5.2008 Espoossa.

Hannu R. Koponen valmistui diplomi-insinöö-

riksi vuonna 1963 ja toimi puuteollisuuden eri teh-

tävissä. Hän hoiti Teknillisen korkeakoulun puu-

tekniikan professorin virkaa 20 vuotta, kunnes

siirtyi eläkkeelle vuonna 2003. Hannu R. Koponen

on Koposten sukuseuran  hallituksen jäsen ja suku-

tutkimustoimikunnan puheenjohtaja. Hän on

myös Sukuseurojen keskusliiton hallituksessa, jossa

hänet on valittu koulutus- ja julkaisutoimikuntaan.

Koposten sukuseura ry:n sydämelliset onnitte-

lut. Kaikkea hyvää jatkossakin!

Kyösti V. Koponen, esimies

KOPOSTEN SUKU III

Sukututkimuksen tarkoitus

Kirjan aiheena on Koposten suku vii-
meisen sadan vuoden ajalta. Jarmo
Paikkalan kirjat Koposten suku I ja II
käsittelivät sukuamme vuoteen 1870
asti. Koska näissä kirjoissa ovat edustet-
tuina verrattain harvat sukumme haarat,
on tämän uuden kirjan tarkoituksena
myös paikata näitä aukkoja. Kirjaan ote-
taan mukaan myös Koposten perinnetie-
toutta, kuten kertomuksia suvun jäsenis-
tä, asuinpaikoista, tärkeistä tapahtumis-
ta ja erikoisista esineistä.

Koposia on tällä hetkellä noin 7200
henkilöä. Jos mukaan otetaan heidän
sukulaisensa, joiden sukunimi ei ole Ko-
ponen, lukumäärä on lähes 30 000. On
selvää, että näin runsaan joukon käsitte-
leminen yhden kirjan puitteissa ei ole
mahdollista, mutta jostain tämäkin suku-
tutkimus pitää aloittaa. Toiminnalla on
se hyvä puoli, että se ei lopu koskaan.

Hankkeen toteutus

Kirjahanketta toteutettaessa on huo-
mioitava, että seuramme taloudelliset
mahdollisuudet ovat varsin rajalliset.
Tästä syystä tutkimus joudutaan teke-
mään suurimmaksi osaksi talkootyönä.
Tähän tarvitaan kaikkien Koposten aktii-
vista panosta.

Ajatuksena on saada Koposten eri
sukuhaarat tekemään omat selvityksen-
sä, jotka antavat perustan uuden suku-
kirjan julkaisemiselle. Tarkoituksena on
saada tiedot kirjallisessa muodossa vih-
kosina ja mahdollisuuksien mukaan kir-
joina ja myös digitaalisessa muodossa
jatkokäsittelyn helpottamiseksi. Tietoja
voi saada omilta sukulaisilta, sukuhaa-
ran sukututkijoilta, kirkonkirjoista, väes-
törekistereistä ja vastaavista lähteistä
sekä niihin erikoistuneilta tutkijoilta. Kir-
jan valmistaminen vaatinee verrattain
pitkän ajan.
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Työn aloittamiseksi kootaan sukujen
eri haarojen tutkimuksesta kiinnostunei-
ta henkilöitä, joille jaetaan ilmoittautu-
mislistat. Tarkoituksena on luoda puit-
teet tutkimuksen toteuttamiseksi.

Koposten sukuseurassa toimii suku-
tutkimustoimikunta, johon kuuluvat Han-
nu R. Koponen ja Ahti Koponen. Tarvit-
taessa toimikuntaa voidaan laajentaa.

Työn rahoitus
Kirjan kokoaminen joudutaan teke-

mään suurelta osin talkoovoimin, joten
erillisiä palkkioita ei juurikaan ole mah-
dollisuutta maksaa. Välittömien kustan-
nusten korvaaminen lienee jossain mää-
rin mahdollista. Työhön pyritään luonnol-
lisesti etsimään ulkopuolista rahoitusta.
Kirjan painattamiseksi voitaneen käyttää
ennakkotilauksia.

Hannu R. Koponen, Ahti Koponen

Korpilahtelaisia viisauksia

Kuluu aika akkanakin, piikana ei piisaa-

kaan.

Asia on siitä laidasta, että sika ei elä van-

haksi: jollei se kuole niin se tapetaan.

Se on e ri asia, ku n voita k erjätään, 

siinä tarvitaan pyttykin.

Etelästä emäntätä, pohjosesta pappia.

Kenen hepo veissä, sen käit syvemmässä.

Hinkalosta sika kotoisin.

Kyllä se hu ono ma ha on, m ihin ei 

kolmen päivän ruoka mahu.

Hyvä laps oksentaa, paha paljon paskan-

taa.

Jos isäntä ajaa talvella tukkia, kasvaa

pellolla kesällä kukkia.

Lainaa k alus kylälle, soh i ihte sormillasi.

Harvoin kataja mahlajoi, harvoin laiha

hikoo.

Kiperä  kuu v eden p itää. 

(”Jos uusi kuu on kip erä, on se kuiva.”)

Kolme on kovaa: koivunen halko, venäjän-

lehtitupakka ja rukiinen leipä.

Kon kärrill aijoa ja leskie nai eik ikin pa-

hoa sannoa san, nin vissien taivoasien

peässie.

Mitä köyhän kellosta, nälkä se on joka

paikkansa p itää. (”Määrää työajan .”)

Plikkalapset ja hevoset hävittää talon,

mutta poijaat ja härräät se yllä pittää.

Kyllä mäki velkansa maksaa.

Joka naurulla kuolee, se pierulla hauataan.

Parempi reppu reessä kun ystävä kylässä.

Parempi yksi hyppäämässä kuin 

yhdek sän m akaam assa. 

(”Sanotaan sairaista lapsista.”)

Lähde: Sananlaskut. Suomalaisen Kirjallisuu-

den Seuran toimituksia 346. 1984.
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Alkio-opisto Korpilahdella Korpilahden kirkonkylän rantanäkymä

Korpilahti 

Korpilahti on Päijänteen rannoilla sijaitseva, uuteen Jyväs-

kylään 1.1.2009 liittyvä n. 5000 asukkaan luonnonkaunis

kunta, joka kuuluu nykyisin Länsi-Suomen lääniin (aikai-

semmin Keski-Suomen ja Hämeen lääneihin). Korpilahti

(maa-ala 617 km²) kuuluu Jyväskylän vuoriseutuun (mm.

Uutelanmäki 258 m, Vaarunvuori 200 m). Kunnan alueella

ovat Vaarunvuoren luonnonsuojelualue ja Vaarunjyrkkä, näköalapaikat Hauk-

kavuori, Oravivuori ja Paljakanvuori sekä kaksi rautatietunnelia, Lahdenvuori ja

Matomäki.  A. W. Arppen suunnittelema puukirkko on rakennettu 1826, sitä

on korjattu 1838 ja 1992.  Putkilahden kylä valittiin vuoden kyläksi 1995.

Oma seurakunta vuodesta 1861. Kunta perustettiin 1863.

Esinelöytöjen perusteella seudulla liikkui eränkävijöitä jo 5500 vuotta sitten.

Pysyvää asutusta syntyi kuitenkin vasta uuden ajan alussa 1500-luvulla lähinnä

savolaisten ja hämäläisten ansiosta. 

Teollisuusmiehet Rafael Haarla ja Lauri Haarla, kirjailija Lauri Haarla sekä

taidemaalari Alvar Cavén ovat Korpilahdelta kotoisin. 
(Lähde: CD-Facta 2005 ja Korp ilahden kunnan Internet-sivut)

Kuvat: A lkio-opisto
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KOPOSTEN SUKUSEURAN SUKUPÄIVÄT KORPILAHDELLA
19 – 20.7. 2008

Kokoukset, juhlat, ruokailut ja majoitus Alkio-opiston tiloissa.

Lauantaina 19.7.
10–12.30 Kokoontuminen, ilmoittau-
tuminen, majoittuminen ja lounas.
13–16 Korpilahti lähiympäristöi-
neen – kappale kauneinta Keski-Suo-
mea. Bussiretki Luhangan pitäjän Tam-
mijärvelle, missä tutustumme Peltolan
mäkitupalaismuseoon ja nautimme naa-
purissa päiväkahvit. Matka jatkuu Lei-
vonmäelle, missä tutustumme Mäki-
ahon pienjuustolaan. Talon ja juustolan
isäntä Pekka Hytönen kertoo juustolan
tarinaa ja erikoisesti tilalla kehitetystä
Humu-Pekka-juustosta, mitä myös
maistelemme. On myös tilaisuus hank-
kia maistuvat juustotuliaiset kotiin. Sit-
ten palataankin Korpilahdelle. Retken
hinta 15 € sisältää museon pääsymaksun
ja päiväkahvit.
16–16.45 Hallituksen kokous.
17.00 Sukuseuran vuosikokous
auditoriossa.
19.30–23 Koposten iltamat.
Päivällisen jälkeen ohjelmaa; mm. mu-
siikkia, Alkio-opiston tervehdys, suku-
tutkimustoimikunnan  puheenjohtajan
Hannu Rauno Koposen katsaus, arpajai-
set (arpajaisvoittolahjoitukset, esim.
leivonnaiset, hyvät kierrätystavarat yms.
tervetulleita). Seurustelua uusien ja
vanhojen tuttavien kanssa, välillä yh-
teislaulua.
21–24 Iltasauna halukkaille oival-
lisessa rantasaunassa. 2 saunaa käytös-
sä, erikseen naisille ja miehille.

Sunnuntaina 20.7.

8–10 Aamiainen.
9.30 Kunniakäynti Korpilahden
sankarihautausmaalla ja kukkalaitteen
lasku.
10.00 Jumalanpalvelus Korpilah-
den kirkossa.
11.30 Sukulounas.
13.30 Sukujuhla.
Tervehdyspuhe, sukuseuran esimies
Kyösti V. Koponen.
Tervehdys, Korpilahden kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja Heidi Nieminen.
Korpilahden seurakunta, pastori Antti
Koivisto.
Musiikkia, Riikka Suni-Lajunen, viulu
ja Elisa Suni, piano.
Esitelmä Sukututkimuksen ja modernin
perinnöllisyystieteen kohtaaminen, Tu-
run yliopiston kansleri, professori Eero
Vuorio.
Musiikkia, Riikka Suni-Lajunen, viulu
ja Elisa Suni, piano.
Huomionosoitukset ja päätös, sukuseu-
ran esimies Kyösti V.Koponen.
Yhteislaulu: Keski-Suomen kotiseutu-
laulu.

Sukujuhlan  jälkeen tärke ä infotilaisuus niille

osanottajielle, jotka voivat ja haluavat olla mu-

kana Koposten suvun tutkimustyössä oman su-

kuhaaransa puitteissa tarkoituksena aloittaa

Koposten suku III  -kirjan tekeminen.  Alustuk-

set: arvostettu sukututkija Raimo Suomalainen

ja oman sukuseuramme sukututkimustoimikun-

nan puhee njohtaja H annu Rau no Kop onen. T i-

laisuus kestää noin tunnin.
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Sukukokouksen hinnat

Täysihoito 2 h. huoneessa 85.00 € /hlö,
1 h. huoneessa 95.00 € /hlö, 
lapset 5–12 -v. 42.50 € /hlö,

 2–4 -v.   21.00 € /hlö.
Täysihoitohintaan sisältyy majoitus yh-
den/kahden hengen opiskelijahuoneissa
tai Alkiorannan rivitalohuoneistoissa,
missä liinavaatteet ja pyyhkeet sekä lau-
antaina lounas ja päivällinen, sunnuntai-
na aamiainen, sukulounas ja täytekak-
kukahvit.
Ruokailut tapahtuvat seisovasta pöy-
dästä. Hintaan sisältyy myös lauantai-
iltana rantasaunan käyttö. Jos joku tar-
vitsee majoitusta jo perjantai-illasta, on
se mahdollista; siitä on ilmoitettava ma-
joitusvarauksen yhteydessä.

Opiston ilmoittautumispisteen vie-
ressä on sukuseuran infopiste, mistä voi
ostaa sukuseuran julkaisemia kirjoja,
rintamerkkejä yms. sekä tarvittaessa voi
myös jättää jäseneksiliittymislomak-
keen.

Puolihoitohinta la–su 50.00 €/hlö.
Puolihoitohintaan sisältyy lauantaina
lounas ja päivällinen, sunnuntaina lou-
nas ja päiväkahvi, kaikki seisovasta
pöydästä.
Erillishinnat:
Lounas lauantaina seisovasta pöydästä
11.00  €.
Päivällinen lauantaina seisovasta pöy-
dästä 17.00  €.
Lounas sunnuntaina seisovasta pöydästä
17.00  €.
Päiväkahvi  5.00  €.

Maksu tapahtuu ilmoittautumisen yh-
teydessä 19–20.7. tehtyjen tilausten mu-
kaan, jolloin jokainen saa maksulipuk-
keet ruokailun yhteydessä käytettäviksi.
Järjestelyjen vuoksi Alkio-opisto edel-
lyttää sukuseuralta ennakkoon osallis-
tujamääräilmoituksen. Siksi sukuko-
koukseen tulijoita pyydetään ilmoitta-
maan osallistumisensa tämän lehden
takakannessa olevalla irtileikattavalla
lipukkeella 30.6.2008 mennessä. 

Majoitusvarauksensa kukin hoitaa itse
30.6.2008 mennessä suoraan Alkio-
opistoon puh. 014 – 820101 tai sähkö-
postilla toimisto@alkio.fi

Tervetuloa sukukokoukseemme. 

Kerro myös tuntemillesi K oposille ja

erikoisesti lapsille tästä tilaisuudesta.

Kaikki ihmistyö 
on yhteistyötä.

E. N. Setälä (1864–1935)  
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Lovisa MalkkiPetter KotilainenJuhana KotilainenAnna M aria

Koponen

Koposista Kotilaisiin

Suomen Sukututkimusseuran perustaja ja monitoimimies Eeli Granit-Ilmonie-

men lukuisten kirjallisten tuotosten joukossa on mm. Sukukuvasto I -niminen

teos (1935), josta löytyy muutamia Koposiakin.  Julkaisemme tässä pienen su-

kujuonnon, jonka tiedot on koottu kyseisestä teoksesta ja KOPOSTEN SUKU

II -sukukirjasta (KSII).

1.  Johan Koponen, torppari; puoliso: Susanna Koponen

KOPOSTEN SUKU II:ssa Anna Maria Koposen vanhemmiksi mainitaan

Antti Koponen, s. 6.5.1767, k. 1819 ja Anna Konttinen, s. 1793, 

k. 21.12.1836.

2. (2÷1) Lapsi: Anna Maria (Anna Maja) Koponen, (KSII Taulu 2182), 

s. 24.9.1818 Heinävedellä, k. 14.4.1896 Heinävedellä.

Puoliso: Juhana Kotilainen, talollinen, valtiopäivämies, (KS II: Juho) 

s. 20.1.1814 Heinävedellä, k. 19.3.1876 Heinävedellä. (KSII: k. 1862)

3. (3÷2) Anna Maria Koposen ja Juhana Kotilaisen lapsia:

1/3. Petter Kotilainen, mvj, (KSII: Pekka [Petrus])

s. 1.8.1836 Heinävedellä, k. 22.9.1910 Heinävedellä.

Puoliso: Lovisa Malkki, s. 1.9.1837, k. 24.8.1931 Heinävedellä.  

Lapsia (ks. 4÷1/3).

2/3. Johan Henrik Kotilainen, sahanhoitaja, (KSII: Juho Heikki)

s. 1.3.1839 Heinävedellä, k. 11.10.1891 Heinävedellä.

3/3. Maria Loviisa Kotilainen, s. 1.4.1842 (KSII)

4/3. Karoliina Kotilainen, s. 18.2.1845 (KSII) 

5/3. Adolf (Aatto) Kotilainen, kauppias, s. 12.2.1848 Heinävedellä.

6/3. Lauri Albin Kotilainen, koneenkäyttäjä, (KSII: Lars Albin)

s. 7.3.1853 Heinävedellä, k. 10.10.1918 Heinävedellä.

7/3. Kalle Fredrik Kotilainen, s. 3.5.1856 Heinävedellä, k. 1918 Heinävedellä.

(KSII: Matti Fredrik)
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Otto Kotilainen

(1868 - 1936)

4. (4÷1/3) Petter Kotilaisen ja Lovisa Malkin lapsia:

1/4.  Antti Johannes Kotilainen, kauppias, s. 30.11.1865 Heinävedellä.

2/4.  Otto Kotilainen, säveltäjä, s. 5.2.1868 Heinävedellä, k. 9.8.1936 Helsin-

gissä.

3/4.  Aina Maria Kotilainen, s. 3.7.1880 Heinävedellä.

Otto Kotilainen oli musikaalisesta perheestä. Hän harrasti

laulua pienestä pitäen. Kotilainen kävi Kerman kansakou-

lua, jota myös hänen lapsuudenystävänsä, runoilija Alpo

Noponen kävi. Kotilainen valmistui opettajaksi Jyväsky-

lästä 1890 ja pääsi 1893 Helsinkiin opettajaksi. Samalla

hän opiskeli säveltämistä Helsingin musiikkiopistossa ja

myöhemmin Jean Sibeliuksen oppilaana. Kotilainen toimi

Helsingin Musiikkiopiston teorianopettajana vuodesta

1910. Säveltäjänä hän oli ennen kaikkea pienten, lyyris-

ten laulelmien sepittäjä, ja esim. hänen joululaulunsa Kun

joulu on (san. Alpo Noponen) ja Varpunen jouluaamuna

(san. Sakari Topelius) kuuluvat rakastetuimpiin suoma-

laisiin sävelmiin. Muita lauluja ovat mm. Kyyhkynen kylpee,

Laulu oravasta, Pilvitanssi. Kotilainen sävelsi myös musiikkia torvelle, viululle ja

pianolle, lukuisia kuorolauluja, kuten Väinölän väki (san. Eino Leino) sekä näy-

telmämusiikkia.

Kotilainen rakasti Heinävettä, sen virtoja ja koskia. Hänellä oli kesäasunto

Varisvedellä. Muun muassa Eino Leino ja Juhani Aho olivat usein vieraina hä-

nen kesäasunnollaan.

KOMMENTTI

Eeli Granit-Ilmoniemen tutkimustuloksista on sanottu, että niiden luotettavuus

jättää paikoitellen paljonkin toivomisen varaa.  Sukukuvastonsa esipuheessa tekijä

itsekin toteaa: »Kuten lukija huomaa, ovat muutamiin kuviin liittyvät tiedot

osaksi vaillinaisia, mutta näiden takia ei ole voitu lykätä painatusta, vaan on

aukot jätetty asianharrastajien täytettäviksi.»

Sukututkimuksessa yleensäkin aukkoja löytyy runsaasti,  niiden täyttämisessä

on loputon työmaa. Yksi kiintoisa tutkimuskohde olisi Koposten ja Kotilaisten,

kahden heinäveteläissuvun, yhteiset sukulaisuussuhteet. Niitähän luulisi löyty-

vän enemmänkin kuin vain tässä artikkelissa mainittu Anna Maria Koposen ja

Juhana Kotilaisen avioliitto.
________________________________

Lähteet: G ranit-Ilmon iemi, E. 193 5: Sukuk uvasto I. Tie toteos O.Y. H elsinki.

         Paikkala, Jarmo 2001: KOPOSTEN SUKU II. Vuosina 1721- 1860. Koposten   

    sukuseura ry. Vark aus.

         CD-Facta  2005. W SOY. H elsinki.

         Wikipedia.

Kuvat teoksesta Granit-Ilmoniemi, E. 1935: Sukukuvasto I. 
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Suomen sotaa Savossa 200 vuotta sitten

Suomen  puolustajien sotasuun nitelma oli sellainen, että talvella vetäydytään viivytys-

taisteluja käy den poh joista kohti ja sitten  keväällä a loitetaan vas tahyökk äykset ja va lloi-

tetaan menetetyt alueet takaisin.

28.2.1808 Kenraali Tutško vin johtamat

venäläiset jou kot (n. 7000  miestä) ylitti-

vät Savo n prikaatin  puolustu salueella va l-

takunnan rajan.

3.3.1808 Venäläise t etenivät Mikke lin

seuduille. Su omalaiset p erääntyivä t Piek-

sämä elle.

10.3.2808 Savolaisjou kot luopu ivat Var-

kaudes ta.

11.3.1808 Ensimmäinen kosketus venä-

läisiin Leppävirran Kalm alahdella , missä

käytiin vähäinen viivytystaistelu. Savon

prikaati ve täytyi Kuopioon.

15.3.1808 Savon prikaatin pääjoukko

siirtyi Kuopiosta Toivalan puolelle. Pää-

joukon vetäytymisen varmisti kapteeni

Dunc kerin  johtama  320 mie hen vah vui-

nen osasto, jok a asettui viivy tysasemiin

Jynkänlahteen .  Useita tunteja kestänees-

sä taistelussa Dunckerin joukot aiheuttivat

venäläisille ras kaita tapp ioita. Eversti

Cronstedt oli lähettänyt Dunckerille käs-

kyn vetäytyä kiireesti Toivalaan. Vetäyty-

minen jään yli Kuopioon tapahtui yhden

osaston vuorollaan vetäytyessä ja kahden

suojatessa tulella. Siirryttyään taistellen

Toivalan salmen y li liittyivät Dun ckerin

joukot prik aatin pää joukkoih in iltapäivällä

kello neljältä ja asettuivat asemiin pu olus-

tajien vasemmalle sivustalle Vaajasaloon.

Jynkän taistelussa ja sen jälkeisissä vetäy-

tymistaisteluissa venäläiset menettivät 60

miestä kaatuneina; puolustajien tappiot

olivat 34 kaatunutta.

    Kuopio o li nyt miehitetty k aupun ki.

Tutškov in divisioona  jäi pääosin  Kuopi-

oon, vain v iisi pataljoona a jalkaväk eä ja

muuta ma sata ra tsumiestä s eurasi jonk in

matkaa vetä ytyviä sa volaisia . 

20.3.1808 Tutškov in divisioona  lähti

marssille län ttä kohti. Ku opioon jätettiin

kuitenkin  kenraalim ajuri Bulatov in ko-

mentamana kolme pataljoonaa, yksi hu-

saarieskadroona, 60 kasakkaa ja neljä tyk-

kiä.

29.3.1808 Savon jo ukot perä ytyivät Ou-

luun.

Huhtikuussa Pohjanm aalle vetäytyneet

puolustajien joukot aloittivat uudelleen-

järjestelyjen jälkeen toteuttamaan hyök-

käysstrategia ansa. Pää armeija sa avutti Sii-

kajoella  18.4.1808  voiton, ja Cro nstedtin

johtama prikaati voitti 27.4.1808 Revon-

lahdella  sinne ehtineen kenra alimajuri

Bulatovin  venäläiset jou kot.

Revonlahden taistelun jälkeen Sande l-

sin johtama 5. prikaati siirtyi hyökkäyk-

seen Kuopion  suuntaan ja eteni pika mars-

sissa kohti Kuopiota. Iisalmen seudulla se

tuhosi venäläisten varu skunnan ja va ltasi

heidän v arastonsa.  S ieltä Sand els lähetti

kapteeni K. W. Malm in johtaman etujou-

kon Toivalaan ja edellen valloittamaan

Kuop iota. 

12.5.1808 Kapteen i Malm  valloitti Kuo-

pion.

20.5.1808 Sandelsin pääjoukot saapuivat

Kuopioon.



13

Touko kuun lop ulla Sand els oli edenny t jo

Juvalle  asti. Kun venäläisten sotapäällik-

kö Barclay d e Tolly  oli keskittänyt suu-

ria joukkoja Savoon, oli Sandelsin taas pe-

räännyttävä Toivalaan. Savolaiset pitivät

puoliaan Toivalan salmella venäläisten

yhä suuremmiksi karttuvia voimia vastaan

ja estivät venäläisten tykkiveneiden pää-

syn Kallav eden poh joisrantaan . Kun sit-

ten vihollinen uhkasi saartaa Karjalan

puolelta S andelsin jou kot, tämä v eti neljä

kuuka utta kestän een torjunta taistelun jäl-

keen joukkonsa Iisalmelle Paloisvirran

taa. Lohtaja lla syyskuu n lopussa  tehty

aselepo velvoitti kuitenkin Sandelsin ve-

täytymää n Paloisten lu jasti varustetu ista

asem ista. 

27.10.1808 käytiin Koljonvirran tais-

telu.

”Kun Wenäläisten rynnäkkö alkoi tuntia en-

nen kuin oli odotettu, ei saatu siltaa täydelleen

rewityksi, ja wiholliset siis tunkeutuiwat suu-

rella yliwoimalla wirran yli, karkoittaen Sawon

jääkärit eräästä lähisestä talosta. Waan kun

tässä karkasiw at Sandels’in  pattereita was-

taan, niin ew ersti Fahland er pienillä pa tal-

joonillansa oli wastassa ja wiskasi heidät pai-

netilla takaisin w irtaan. Suomalaisten w oitto

oli loistawimpia koko tässä sodassa. Taistelun

jälkeen seurasi puolen toista wuorokau den ase-

lepo, jonka kuluttua Sandels kuitenkin katsoi

tarpeelliseksi peräytyä Salahmiin. Tästä Dunc-

ker Marr ask. 10 p. tek i rohkean y rityksen Ko l-

jonwirran siltaa wastaan, mu tta lyötiin tappi-

olla takaisin. Se oli tuon mainion Sawon osa-

kunnan wiimeinen urostyö; sillä jo pari päiwää

sen jälkeen sille tuli käsky peräytyä Ouluun

saakka.” (K oskinen, Yrjö  1869: O ppikirja

Suomen kansan h istoriassa.)

 

19.11.1808 Olkijoen aselepoon päättyi

”ryysyjen paraati”. Savolaiset joukot ve-

dettiin talvella karjalaisten ja pohjalaisten

aseveljiensä kera Cronsted tin komennossa

Ruotsin puolelle Uumajaan.

Sandels, Johan August (1764–1831), kreivi (1815),

ruots. sotilas, sotamarsalkka (1824). Suomen sodassa

prikaatin komentaja. Osallistui myöh. Napoleonin

sotiin ja toimi 1818–27 Norjan käskynhaltijana.

Barclay de Tolly, Mihail Bogdanovitš (1761–1818),

ruhtinas, ven. sotapäällikkö ja Suomen kenraalikuver-

nööri (1809). Suomen sodassa mm. johti hyökkäystä

Vaasasta Uumajaan yli jäätyneen Merenkurkun.

_______
Lähteet:

Blomstedt, Yrjö 1986: ”Kustavilainen aika”,Suomen

historia 4. Weilin+Göös. Helsinki.

Toivanen, Pekka 2000: Kuopion historia 2. Kuopion

kaupunki.

Wirilander, Kaarlo 1989: Savon historia III, 2. p.

Kustannuskiila Oy, Kuopio.

CD-Facta 2005. WSOY.
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Ydinvoimaloista nyt ja tulevaisuudessa

R
anskan Atomienergia Komissio

CEA (Comissariat à l'énergie ato-

mique) on arvostetuin ja vaikutusvaltai-

sin alan järjestö maailmassa johtuen

siitä, että Ranska on ollut edelläkävijä

alalla aina Marie Sklodowska-Curien ja

hänen puolisonsa Pierre Curien ajoista

viime vuosisadan alussa.

Ranskassa aivan Pariisin lähistöllä

otettiin käyttöön ensimmäinen uraani-

miilu Euroopassa 15.12.1948 klo 12.

Tämä laitos oli nimeltään Zoé. Käyttö-

aineena oli uraanioksidi ja hidastimena

raskas vesi.

Tuolloisen projektin johtajana ja

toteuttajana oli Frédéric Joliot, fyysikko

ja kemisti, joka oli naimisissa Irène Cu-

rien kanssa, joka puolestaan oli Pariisin

Curie-laboratorion johtaja ja Marie ja

Pierre Curien tytär.

Tämän tapahtuman kunniaksi järjes-

ti CEA avoimet ovet tuossa jo ”jäähty-

neessä” laitoksessa lauantaina 14. loka-

kuuta 2006. Laitos sijaitsee Fontenay-

aux-Rose'ssa, parikymmentä kilometriä

Pariisista länteen.

Laitosta ja sen historiaa esittelivät

CEA:n edustajat ja saatavilla oli run-

saasti CEA:n tieteellistä aineistoa, mm.

täydellinen vuonna 2005 julkaistu luet-

telo kaikista maailman ydinvoimalai-

toksista, sekä entisistä että käynnissä

olevista ja suunnitteilla/rakenteilla ole-

vista.

Käsittelen nyt uraani 235 pilkkomi-

sen eli fission rauhanomaisia sovellu-

tuksia, sähkövoiman tuottamista ydin-

voimaloissa.

1960-luvulla kehitys alkoikin edetä

tähän suuntaan, ollen erittäin voima-

kasta 1970- ja 1980 -luvuilla.

Ranskassa on lähteemme mukaan

vuoden 2005 alussa ollut käytössä 47

ydinvoimalaa eri puolilla Ranskaa, eikä

mitään katastrofeja ole Ranskassa kos-

kaan raportoitu.

Vuoden 2004 lopussa on Yhdysval-

loissa ollut 121 laitosta, Euroopassa

138, IVY-maissa 69, Aasiassa 104,

muualla 8, eli yhteensä 440 kpl. Raken-

teilla tuolloin oli 26 laitosta.

Siihen saakka, kunnes aiemmin esit-

telemäni (WL 13.4.07) fuusioreaktori

ITER pystyy valtaamaan koko maail-

man energiatuotannon, on meidän tul-

tava toimeen uraania polttoaineena

käyttävillä nykyisillä ydinreaktorityy-

peillä. Näitä on pakko rakentaa run-

saasti lisääkin maailmaan, sillä vie

oman aikansa fuusioreaktori ITERin

levitä kautta maailman.

Iter-fuusioreaktori tulee olemaan

ihmiskunnan lopullinen ratkaisu ener-

giaongelmiin vuosimiljoonia eteenpäin.

Iter-fuusioreaktori tuottaa energiaa

samalla tavalla kuin aurinko. Iterin

raaka-aineena on valtamerien veden

sisältämä ”raskas vety” deuterium ja

ainoa ”jätepäästö” on saasteeton puh-

das helium-kaasu. Loppusijoituspaikkaa

tarvitsevia jätteitä ei synny, onhan he-

lium luontainen osa ilmakehää, ja sitä

käytetään mm. vappuilmapallojen täyt-

töön. Se ei ole radioaktiivista.

Iterin käynnistämiseen tarvitaan

satojen miljoonien asteiden lämpötila.

Suurin vaikeus reaktorirakenteiden

toteuttamisessa on se, että mikään
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Pentti Moilanen

Iterin toimintamalli

maanpäällinen rakennemateriaali ei

kestä fuusioplasman kosketusta.

Tämä on ratkaistu reaktorikonstruk-

tioilla, joissa fuusioplasma ei kosketa

mitään materiaalisia seiniä, vaan pide-

tään omassa tilassaan eristettynä esi-

merkiksi magneettikenttien rajoitta-

massa tilassa. Tällainen reaktorikam-

mio kantaa nimeä ”tokamak torus”.

Ohessa on kaavakuva: Iterin toimin-

tamalli, josta ilmenee myös reaktoriti-

lan korkeus 6,8 m. Kuva on lainattu

lehdestä Express.

Pentti Moilanen

Tämän artikkelin kirjoittaja Pentti Moila-

nen on vuosina 1971–75 työskennellyt

asiantuntija-virkamiehenä IAEA:ssa Wie-

nissä.
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Yhdistelmä aistivaikutelmista – voimakas pohja pikkulas-

ten käsitteiden ja sanojen oppimiseen
 

P
ikkulapset voivat oppia käsitteitä

”epäselvien” aistien välisten yhteyk-

sien pohjalta. Kuulon, tunnon, näkö-,

haju- ja makuaistin kautta tehdyt ha-

vainnot muodostavat kokonaisuuden.

Tämän osoittaa uusi fonetiikan väitös-

kirja Tukholman yliopiston yleisen kie-

litieteen laitokselta.

Perustasta lasten nopeaan ja ilman

näennäistä ponnistusta tapahtuvaan

käsitteiden ja sanojen oppimiseen on

keskusteltu pitkään. On mm. ehdotet-

tu, että ihminen jo syntyessään on va-

rustettu ”kieligeenillä”. Alkuaan Kuo-

piosta kotoisin oleva Eeva Klintfors

(o.s. Koponen) on tutkinut väitöskir-

jassaan yli kolmeasataa 3–20-kuukau-

den ikäisen lapsen kielen omaksumista.

Lapset katsoivat animaatioelokuvaa

samalla kun kuuntelivat monisanaisia

lauseita. Koska lapset eivät voineet vas-

tata kysymyksiin siitä, mikä sana liittyy

mihinkin kuvaan, infrapunavalokame-

raa käytettiin kohteeseen kääntyneiden

silmänliikkeiden mittaukseen.

– Väitöskirja osoittaa, että lapset

voivat oppia kohteiden muodon, värin

ja muita ominaisuuksia jo hyvin lyhyen

filmiesityksen jälkeen. On mahtavaa,

kun lapset kääntävät katseen kysyttyyn

kohteeseen, vaikka kieli, jota käytäm-

me kokeissa, on keksitty, sanoo Eeva

Klintfors, joka on ohjelmoinut keinote-

koisen kielen nimeltään ”svensiska”.

Sanat ja lauseet ovat rakenteeltaan sa-

mat kuin ruotsin kielessä, mutta sisäl-

löltään hölynpölyä.

Varhainen oppiminen tapahtuu vuoro-

vaikutuksessa ympäristön kanssa. Las-

ten vanhemmat, muut aikuiset ja jopa

vähän vanhemmat lapsetkin toistavat

uein sanoja ja näyttävät samaa esinettä

kerta toisensa jälkeen. Tämä auttaa

lasta yhdistämään nämä aistivaikutel-

mat. Yksi väitöskirjan tutkimuksista

osoittaa erityisesti, kuinka tärkeää tois-

taminen ja muut tyypilliset, lapsille

suunnattavan puheeen piirteet ovat

toistuvien näkö- ja kuulovaikutelmien

muodostumiselle.

– Aikuisten näkökannalta lapset te-

kevät ihmeellisiä asioita. Minun neljä-

vuotisella tyttärelläni oli vaihe, jolloin

hän taivutti sanoja kuten kenkä–kengät

aivan oikein. Mutta nyt hän on lopetta-

nut sen ja sanoo sen sijaan kenkä–kenkät!

Onneksi tiedän, että tämäntapainen U-

muotoinen oppiminen (ensin oikea,

sitten väärä ja uudestaan oikea muoto)

on tavallista, kertoo Eeva Klintfors.

Väitöskirjan toinen tutkimus osoit-

taa selkeästi, että lapset yhdistivät aisti-

vaikutelmia eniten silmiinpistävien piir-

teiden perusteella. Kun lapset kuulivat

äänen, heidän katseensa keskittyivät

kuviin, joissa suunliikkeet olivat selvim-

mät. Lapset muodostavat usein vääriä

yhteyksiä sanojen ja kohteiden välillä,

mutta tämä ei välttämättä ole ongelma.

Lapsi myös muuttaa strategiaansa hel-

posti ja sopeutuu uusiin olosuhteisiin.



17

Eeva Klintfors

– Joustavuus on oletettavasti tärkeä

ominaisuus käsitteiden ja sanojen oppi-

misessa. Olemme huomioineet saman-

tapaisia pyrkimyksiä muilla nisäkkäillä,

kuten gerbilleillä (lemmikkijyrsijä), joi-

ta amerikkalaiset kollegamme ovat tut-

kineet. Gerbillien käytös perustuu luul-

tavasti evoluution kautta saatuun ky-

kyyn pysyä hengissä ääni–vaara -yhdis-

telmätaidon ansiosta, sanoo Eeva Klint-

fors.

Jännittävä jatko väitöskirjan tutki-

muksille on meneillään EU-projektissa,

jossa tutkimusryhmän löytöjä pikkulas-

ten oppimismekanismeista sovelletaan

vauvarobottiin. Robotin tämänhetki-

sestä kyvystä oppia sanoja voi jo nyt

päätellä, että ”kieligeeni” ei ole sanojen

oppimisen edellytys.

Väitöskirjan nimi: Emergence of words: Mul-

t i s ensory  precursors  o f  s ound-meaning  a sso-

ciations in financy. 

Väitöskirja on kokonaisuudessaan luetta-

vissa p df-tiedos tona: http://www.diva-por-

tal.org/su/theses/ abstract.xsql?dbid=7371

Lisätietoja:

Eeva Klintfors, Institutionen för lingvistik,

Stockholm s universitet.  

Puh. +46(0)70-716 95 04,

    +46(0)8-16 19 32.

Sähköposti: eevak @ling.su.se

Uusia jäseniä

Esa Koponen Espoo

Jari Koponen Mikkeli

Kari Koponen Muurame

Kauko Koponen Seinäjoki

Maire Koponen Pielavesi

Pentti Koponen Hamari

Sari Koponen Kuopio

Viljo Koponen Lahti

Päivi Laakso Tuusula

Anneli Muuronen Lahti

Irma Inkeri Rauhanen Espoo

Sydämellisesti tervetuloa 

Koposten Sukuseuraan!

Lukijoillemme

Kopsan tämänkertaisessa nu-

merossa jäi Koposilta tullutta ai-

neistoa julkaisematta lähinnä lä-

hetettyjen kirjoitusten laajuuden

vuoksi. Pyrimme julkaisemaan

nyt pois jääneet kirjoitukset myö-

hemmin. 

Jäsenetuna saatu Kopsa on he-

herättänyt kasvavaa mielenkiin-

toa lukijoittemme keskuudessa.

Kiitokset yhteydenotoista. 

Kirjoittakaa.

N
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Tosi maratoonari
Kauko Koponen lienee eniten maratoneja juossut Koponen

K
oposille on aina ollut tärkeää kun-

nonhoito ja ruumiinkulttuurin yllä-

pito. Vanha sanonta Terve sielu terveessä

ruumiissa on tämänkin päivän kehotus.

Kaavilaissyntyiselle, Seinäjoella asu-

valle ja siellä hierojan ammattia harjoit-

tavalle Kauko Koposelle sitkeän kun-

non ylläpitäminen vaatii valtavan moti-

vaation. 216 maratonmatkan juoksemi-

nen 15 vuoden aikana on poikkeuksel-

linen saavutus.

Kauko Koponen on, kuten hän itse

sanoo, kuntouttanut itsensä rapakun-

toisesta liikkujasta kovalla harjoittelulla

ja työllä kaiken  kestäväksi mara-

toonariksi ja jopa 24 tunnin juoksijaksi.

Kuntouttamisen Kauko on tehnyt

määrätietoisesti, josta kertovat hänen

yksityiskohtaiset harjoitusohjelmansa ja

voitokkaat juoksunsa. Saa sellaisen kä-

sityksen, että hänelle tärkeintä ei ole

kilpailun voitto, vaan kaiken päämäärä-

nä on ensisijaisesti itsensä voittaminen.

Kauko Koposen kilpailut ovat olleet

ammatin harjoittamisen vuoksi pää-

asiassa kotimaisia. Ensimmäisenä Ko-

posena hän on juossut maratoneja Tuk-

holmassa toisen savolaisen, legendaari-

sen, vuoden 1912 olympiavoittajan

Hannes Kolehmaisen jalanjälj issä.

Omassa kirjoituksessaan Kauko ker-

too kuntoilustaan ja juoksuistaan sekä

asioista, jotka on tehtävä ennakolta

juoksun onnistumiseksi.

Kauko Koponen on vuodesta 1982

lähtien työskennellyt Seinäjoella yksi-

tyisenä hierojana. Ammattinsa koho-

kohdaksi hän mainitsee Seinäjoella pi-

detyt Kalevan Kisat 1999. Silloin hän

sai hoitaa kisojen urheiluhuollon ja en-

siavun sekä kentällä että yleisön kes-

kuudessa. Maraton- ja ultrajuoksujen

lisäksi Kauko Koponen harrastaa ra-

hankeräilyä, numismaatikkona hänellä

on koko joukko suomalaisia kolikoita ja

seteleitä sekä euroajalta kaikki eurova-

luuttaa käyttävien maiden eurokolikot

ja kahden euron juhlarahat.

Komeaa katseltavaa on myös ensim-

mäisten 150 maratonjuoksun mitali-

taulu.

Kauko Koponen on ollut kaksi vuot-

ta Seinäjoen Urheilijoiden Alakylä-Ka-

tajalaakson osaston puheenjohtajana,

samoin SU:n johtokunnan jäsenenä

kaksi vuotta.

Nyt kevyesti lenkille.

Kyösti V. Koponen

Juoksuistani ja juoksemisesta

Maraton on 42 km 195 m. Ultrajuok-

suiksi kutsutaan matkoja, jotka ovat

pitempiä  ku in  maraton,  y leensä

50–100 km, ja 6–24 tunnin juoksuja.

Ulkomailla on esimerkiksi 48 tunnin

juoksuja, Kreikassa 250 km:n kisa ja

Amerikassa Amerikan halki -juoksu,

jopa 4 989 km.

Itse olen juossut 216 maratonia

1.5.1992 ja 26.4.2008 välisen ajanjak-

son aikana. 64–100 km:n pituisia ultra-
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juoksuja on tullut hölköteltyä, lisäksi

yhden 12 tunnin ja kaksi 24 tunnin

juoksua on tullut tehdyksi.

Ennätykseni maratonilla on 2.52,45

(Vantaan maratonilla 1994), 100 km:n

juoksussa 10.12.58 (Hartola 1994); 12

tunnin juoksussa 114 km 923 m (Nur-

mo 2006) ja 24 tunnin juoksussa 210

km 109 m (Pietarsaari 1995; juoksul-

lani olen edelleen kautta aikojen Suo-

men tilastossa maantiellä juostun 24

tunnin juoksun neljänneksi pisimmälle

juossut mies.)

Maraton- ja ultramaratonjuoksut

ovat lajeina kiehtovia, koska niissä pun-

nitaan fyysisen kunnon lisäksi myös

juoksijan henkinen kunto ja sitkeys ja

ennen kaikkea motivaatio lajia kohtaan.

Tärkeää on ravinnon ja nesteen tank-

kaus ennen juoksua ja juoksun aikana

tapahtuva energian ja suolojen oikeaop-

pinen nauttiminen; etenkin ultrajuok-

suissa se on todella tärkeä osa juoksun

onnistumisen kannalta.

Kuntoilun aloittelin ”rapakunnosta”

1991 heinäkuussa ja jo maaliskuussa

1993 juoksin maratonin alle kolmen

tunnin (2.58.05), mikä oli tavoitteeni.

Harjoitusohjelmani oli Suomen kautta

aikain parhaan naismaratoonarin Ritva

Melenderin (Lemettisen) tekemä. Tätä

positiivista tautia on jatkunut tähän

päivään asti. Yleensä juoksen noin 10

maratonia vuodessa. Vuonna 1995, kun

keskityin 24 tunnin juoksuun, tuli perä-

ti 30 maratonia juostuksi. Harjoituski-

lometrejä kertyy nykyään viikossa vain

noin 70 km. Lenkkikavereille tapaan

sanoakin, että lahjattomat ne  harjoitte-

levat.

Kyrönjoki-maratonia Ylistarossa

aloin juosta 1992. Tänä vuonna 26.

huhtikuuta tuli kyseinen maraton

juostua jo 17. kerran peräkkäin. Sää

sen juoksun aikana oli ihanteellinen:

aurinko paistoi, iho ruskettui, eikä tuu-

likaan kiusannut juoksijoita, joita oli

323. Matkanteko maittoi mukavassa

seurassa. Itse lähdin kisaan hölkkämie-

lellä ja kiersin reitin leppoisasti; aika oli

3.50.25 ja sijoitus 7. M-45 -sarjassa.

Vatsa hieman vaivasi 25 km:n kohdilta

maaliin asti, joten loppukiri jäi teke-

mättä. Mutta saunan jälkeen olo oli

kuitenkin kuin ei olisi maratonia juos-

sutkaan.

Ennen maratonjuoksua kannattaa

muistaa riittävästi harjoitella, huolehtia

energian ja nesteen tankkauksesta sekä

pitää yksi lepopäivä ennen juoksua. Itse

juoksu on tärkeää aloittaa kuntoonsa

nähden oikealla vauhdilla tai sykkeellä

eli ensimmäiset 1–5 km kannattaa juos-

ta riittävän hitaasti, tavallaan lämmit-

tää kone kunnolla, sen jälkeen 5–32

km edetään mahdollisimman tasaisesti,

myös kuntoon nähden oikealla sykkeel-

lä ja viimeisellä 10 km:llä lisätään vauh-

tia loppua kohti. Itse juoksen yleensä 4

viimeistä kilometriä maksimivauhtia.

Jos aloittaa liian kovaa, niin 35–37

km:n kohdalla tulee vastaan melko var-

masti ns. ”maratoninseinä”. Silloin

juoksun loppumatka on aika tuskaista.

Maratonin jälkeen kannattaa ruoka-

valiona käyttää hiilihydraatteja jopa

kolme vuorokautta eli noin 72 tunnin

ajan maksan ja lihasten menettämän

hiilihydraatin takaisin saamiseksi.

Nestetasapaino palautuu parhaiten juo-

malla pieniä määriä 10 minuutin välein



20

Ilpo Koponen ja liikuntaleikkikoululaisia

sekä juoksun aikana että muutaman

tunnin aikana juoksun jälkeen. Juoksun

aikana juostessa 80 %:n teholla nestettä

imeytyy vain 8 dl/h; 25 asteen helteessä

nestettä kuluu n. 2,5 l/h. Nestevajausta

syntyy siis aika paljon lämpimillä keleil-

lä juostessa. Nestevajeesta on vaarana

lämpöhalvaus, joka voi syntyä jo, kun

elimistön nestemäärästä on käytetty 10

%.

Kun on ennalta valmistautunut ja

latautunut juoksuun hyvin ja lähtee

starttiviivalle oikealla ja nöyrällä asen-

teella, niin tulosta syntyy, olipa sitten

kyseessä maraton tai ultrajuoksu. Pit-

kissä juoksuissa joskus keskeyttäminen-

kin on terveydellisesti viisaampi teko

kuin loppuun asti juokseminen.

Kuntoilurikasta ja lämpöistä kesää

kaikille sukulaisille. Juoksuterveisin

Kauko Koponen

Seinäjoki

Aikamoisia juoksijoita nämäkin urheilijat
(Ks. seuraava sivu)
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Leppävirran Virillä vilkasta toimintaa

Tämä vuosi on mukavan erilainen vuo-
si Leppävirran Virin puuhamiehelle,

Koposen Ilpolle, joka jäi vuoden virkava-
paalle varsinaisesta päätyöstään, ter-
veyskeskuksen fysioterapeutin toimesta.

”Toimin tavallaan liikunta-alan yrittä-
jänä tämän vuoden, ja työni on palvella
Urheiluliittoa, Pohjois-Savon Yleisurhei-
lupiiriä, Viriä ja erilaisia liikuntaprojektien
käynnistäjiä omalla panoksellani.”

Kiireet eivät Ilpolta lopu, kun kahdek-
san tuntia vapautuu terveyskeskuksen
hommista urheilun hyväksi. Valmennus
ja lasten liikuntakerhojen pitäminen ovat
sitä urheiluseuran perustyötä, joka tekee
työstä mielenkiintoista. Harjoitusillat ja
viikonlopun monet leirit sekä kilpailut
mahdollistavat työn ja rakkaan harras-
tuksen yhdistämisen. Omat lapset ovat
myös mukana urheilun parissa. 18-vuo-
tias Suvi harrastaa kestävyysjuoksua ja
on yltänyt SM-mitaleille 1500 metrin es-
tejuoksussa. 16-vuotias Lasse harrastaa
seiväshyppyä ja 10-vuotias Soile kaik-
kea mahdollista mm. yleisurheilua, hiih-
toa ja luistelua. 

Omien lasten liikuttamisen kautta
syntyi ajatus myös alle kouluikäisten
lasten liikuntaleikkikoulutoiminnan käyn-
nistämisestä Leppävirralla. Ryhmissä on
vipeltänyt noin 60 lapsen joukko vuosi
vuoden jälkeen, ja toiminta on arvostettu
niin laadukkaaksi, että Leppävirran Viri
valittiin Nuori Suomi -liikuntajärjestön
tunnustamana vuoden liikuntaleikkikou-
luksi vuonna 2005. 

– Uutena toimintana aloitimme Viris-
sä kevättalvella maraton- ja juoksukou-
lun, johon ilmoittautuikin peräti 30 mies-
tä ja naista heti kättelyssä. Itsekin piti
ruveta treenaamaan muiden mukana ja
nyt

sitten kahdeksan vuoden tauon jälkeen
olisi tarkoitus juosta maraton Tukhol-
massa toukokuun lopulla. Tuskinpa sitä
enää Pekingin olympialaisiin ennättää,
mutta jos neljän tunnin pintaan menisi,
olisin ihan tyytyväinen.

Seuratyössä on monia alueita. Huip-
pu-urheilu on oma maailmansa ja lasten
liikunta taas omansa. Aikuisten kuntolii-
kunta nostaa päätään, kun on huomattu
sen kansanterveydelliset vaikutukset. 

– Kyllä tuo lasten liikunnan ja yleen-
säkin terveystottumusten omaksuminen
nuoruudessa on kaikkein suuri haaste.
Suurin osa koululaisista ei jaksa vetää
yhtään leukaa rekillä, armeijan alokkai-
den Cooperin testin keskiarvo on 2450
metrin luokkaa, ja lastenkin ylipaino on
lisääntynyt paljon. Tässä sitä työsarkaa
riittää kaikille seuroille ja järjestöille, Ilpo
toteaa. Liikunta on kuitenkin iloinen asia
ja etuoikeus, ei pakonomaista toimintaa
jonkun tavoitteen tai tuloksen perässä
höntyilyä. 

Kilpaurheilun puolella Virissä on nou-
semassa useammassakin lajissa kan-
sallisen tason kärkiurheilijoita. Hiihto- ja
yleisurheilupuolella on SM-mitaleita saa-
tu useampana vuonna peräkkäin. Näi-
den nuorten tukeminen harrastukses-
saan on tärkeää. 

– Haluan olla kehittämässä Viriä ny-
kyaikaiseksi liikuntatoimijaksi kunnas-
samme ja viestittää omalla persoonallani
liikunnan ilosanomaa. Tulossa on tiukka
kesä kilpailuineen ja myös penkkiurhei-
lua riittää – kesäkuun alussa alkaa jalka-
pallon EM-kisat ja elokuussa sitten
olympialaiset. Pitänee suunnitella lomat
kisojen aikataulujen mukaisiksi, Ilpo
pohdiskelee.
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Kunniapuheenjohtaja Väinö Koposen mietteitä Pieksä-

mäen kehityksestä 60 vuoden ajalta

P
ieksämäelle sijoittuva ostoskaupun-

ki Ideapark on ollut viime aikoina

suuri puheenaihe ja koko Suomea ko-

hauttava uutinen. Suurliikemies Toivo

Sukari yhteistyössä Pieksämäen kau-

pungin johdon ja päättäjien kanssa on

toiminnallaan saanut aikaan tämän

yrityksen.

Talousneuvos Väinö Koponen, joka

on yrittäjänä työskennellyt Pieksämäel-

lä vuodesta 1947 lähtien, kokee Idea-

parkin sijoittumisen kaupunkiin myön-

teisenä, laajasti tunnettavuutta ja ar-

vostusta kaupungille antavana. Viime

vuodet ovat olleet kaupungil le suo-

tuisat. Nyt tämä uusi suuryritys on

tullut iloisena jymy-yllätyksenä.

Väinö Koposen mielestä tämä noin

kymmenen hehtaarin alue on jo lehdis-

sä olleiden tietojen mukaan oloissam-

me jättiyritys kaikkine palveluineen.

Siihen on suunniteltu tulevaksi mm.

Etelä-Savon suurimmat yritykset, kate-

tut huvipuistot, läpi vuoden keinolu-

mella hiihdettävät ladut jne. Tuhannen

työpaikan syntyminen on myös Pieksä-

mäelle ja ympäristökuntien asukkaille

erittäin tärkeää, koska kaikki elämä

perustuu työhön ja työstä saatavaan

ostovoimaan, palkkaan. Pieksämäki

ympäristöineen on nyt monien mah-

dollisuuksien kohde.

–Tällaiselle rohkealle yrittäjälle kuin

Toivo Sukarille toivon entisten merkit-

tävien yrittäjänäyttöjen lisäksi parhain-

ta menestystä. Tällaisia rohkeita yrittä-

jiä me tarvitsemme tänne Ylä-Suo-

meenkin, sanoo Väinö Koponen.

–Tullessani tänne Pieksämäelle oli

kaupunki aivan toisenlainen kuin nyt.

VR:n konepaja ja rautatiet olivat suu-

rimmat työnantajat. Oli mylly, leipo-

mot, osuuskaupat ja ahkeria pienyrittä-

jiä. Rakennusliikkeitä oli useita, pää-

asiassa keskittyivät paikalliseen raken-

tamiseen. Yrittämisen halua on ollut.

Uusia liikkeitä vuosikymmenten aikana

on perustettu. Pieksämäen palvelutaso

on hyvä.

Yrityselämä ja sen järjestöihin liitty-

neet yrittäjät ovat olleet aktiivisia yh-

teisten asioiden hoidossa, toimet ovat

kohdistuneet niin Pieksämäen kaupun-

gin kuin kaupunkilaistenkin suuntaan.

Kaupungin menestykselle ihmisten

henkinen voimavara on tärkein. Pankit

ovat aina olleet Pieksämäen myöntei-

selle kehitykselle ratkaisevassa asemas-

sa.

1960-luvun alkupuolella rakennet-

tiin kaupungin toimesta ensimmäinen

teollisuushalli, tuolloin tapaus oli mer-

kittävä. Kaupunginjohtaja Pertti Hieta-

la oli toiminnan mies, joka kaikissa

toimissaan otti huomioon Pieksämäen

kehittämisen. Hänet valittiin myöhem-

min kansanedustajaksi. Pieksämäestä

kerrottiin 1990-luvulla hyvin negatiivi-

sesti. Ne Väinö Koponen sanoo jättä-

vänsä omaan arvoonsa, koska pitää

niitä tuulesta temmattuina tutkimuksi-

na. Pieksämäki on kehittynyt kaikin

tavoin
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Talousneuvos Väinö Koponen Aino Koponen tyylikkäässä
vuoden 1938 virallisessa

marttapuvussa.

halutuksi kaupungiksi. Kulttuurielämä

on kaupungissa monipuolista ja vilkas-

ta.

–Katsoessani 50 vuotta taaksepäin

totean, että kaupunki ja kaupunkilaiset

ovat hyvin kehittäneet kotiseutuaan.

Pieksämäen kaupungin alue on nyt

laaja. Ympäristökuntien Haukivuoren,

Jäppilän, Pieksämäen mlk:n, Virtasal-

men ja Pieksämäen kaupungin yhtyes-

sä on talouden tehokkuus saanut ja

saamassa uutta voimaa, mahdollisuu-

det ovat monipuoliset. Tulokseen py-

rittäessä on sitouduttava yhteistyöhön,

silloin päämäärä saavutetaan. Nyt teh-

dyn työn tuloksena on tämä Ideapar-

kin saaminen Pieksämäelle. Uskon,

että tämä uusi yritys ei vie olemassa

olevilta liikkeiltä mitään pois, vaan tuo

tänne uusia mahdollisuuksia.

Näin kertoili yrittäjänä ja monen

monessa liike-elämän toiminnassa vai-

kuttanut ja mm. Pieksämäen kaupun-

gin valtuutettuna monin tavoin ansioi-

tunut talousneuvos Väinö Koponen,

joka nimitettiin Pieksämäen Yrittäjien

kunnijäseneksi vuonna 1988.

Tänä päivänä hänelle ovat tärkeitä

Koposten sukuseuran asiat. Seuran toi-

minnassa hän on aina ollut aktiivisesti

mukana, on seurannut ajankohtaisia

kuin myös tulevaisuuden näkymiä ja on

tehnyt aloitteita. Seuramme kunniapu-

heenjohtaja Väinö Koponen kehoittaa

Koposia kokoontumaan 19.-20.7.2008

Korpilahdelle ja tekemään sukupäivillä

hyviä päätöksiä.

Terveiset menevät perille.

Kyösti V. Koponen
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Monipuolinen järjestönainen Aino Koponen

Pieksämäen Martta-järjestössä yli 40 vuotta

S
uomessa naiset ovat tarmokkaasti

aina toimineet oman työnsä ohessa

isänmaamme ja kotien hyväksi niin

yksityisinä puurtajina kuin myös järjes-

töissä. Suomessa merkittävän työn yli

sadan vuoden aikana on tehnyt Martta-

järjestö.

Vuonna 1899 perustettiin Helsingis-

sä Martta-Yhdistys, jonka toimintaperi-

aatteena oli toimia kodinhoidossa tar-

vittavien hyödyllisten tietojen ja taito-

jen levittämiseksi kansannaisille.

Marttatoiminnan kaikinpuolinen

valistustyö on kestänyt kaikki vai-

keidenkin aikojen valtiolliset ja yhteis-

kunnalliset muutokset. Se on osoitus

kansamme hyväksymän ja kansaamme

hyödyttävän järjestön tarpeellisuudesta.

Aino Koponen Pieksämäeltä on ak-

tiivisesti kuulunut Vesitornin Mart-

tayhdistykseen vuodesta 1965 lähtien.

Yhdistys perustettiin 1961. Yhdistyk-

sen puheenjohtajana hän toimi 2 0

vuotta. Muita vastuullisia tehtäviä:

Etelä-Savon marttapiiriliiton hallituk-

sen jäsen 8 vuotta, samalla Pieksämäen

Marttojen paikallisliiton puheenjohta-

ja. Marttaliiton hallituksessa 4 vuotta.

Aino Koponen toteaa, että oman

perheyrityksen ohella marttatoiminta

on ollut kaikin puolin elämää rikastut-

tavaa aikaa. Pieksämäellä oli parhaim-

millaan seitsemän Marttayhdistystä,

nykyään niitä on viisi.

Taidotkin ovat monipuolisesti jalos-

tuneet. Ainon tyylikkäässä vuoden

1938 virallisen marttapuvun rinnassa

olevat eri aikoina suoritetut taitoavai-

met I, II ja III kertovat vuosikymmen-

ten määrätietoisesta työstä.

Aino Koponen on toiminut ensin

pikkulottana ja sitten vuodesta 1999

alkaen Pieksämäen Lotta Svärd Perin-

neyhdistyksen perustajajäsenenä ja hal-

lituksen jäsenenä.

Aino Koponen tunnetaan myös

Pieksämäen valtakunnallisten Avioliit-

topäivien leirimuonituksen vetäjänä

kymmenen vuoden ajalta. Leireillä kä-

vijöitä on ollut yli tuhat.

Ainon ja Väinön kahvipöydän anti-

mien nauttiminen lämminhenkisen

keskustelun aikana oli vakuuttava to-

distus marttatyöstä parhaimmillaan.

Pieksämäki kuuluu Etelä-Savon

Marttoihin, ja valtakunnallisena kes-

kusjärjestönä on ja Marttaliitto, jossa

16 maakunnallisen piirin kautta on yli

1000 yhdistystä ja noin 45 000 jäsentä.

Kyösti V. Koponen

Koti on kansan ja yhteiskunnan sydän. Minkälaisia ovat kodit, sellainen on kansa.

Lauri Pohjanpää (1889–1962)
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Kanavakylän kuulumisia

Hiljainen on kylätie...

Näin lauletaan iskelmässä, ja tottahan

se on, että meidänkin kylätie on talviai-

kaan hiljainen. Mutta ei nyt aivan

kuollut kylätie kuitenkaan, sillä kun

lähden aamulenkilleni kävelemään, niin

usein tapaan neljä – viisikin aamuvirk-

kua naapuriani samoin aamulenkillään.

Siinä tavatessamme on mukava vaihtaa

kuulumiset ja hyvän päivän toivotuk-

set. Päivä lähtee siten hyvin käyntiin.

Siitä sitten itse kukin jatkaa matkaansa

omaan suuntaansa.

Toista on kesäaikaan, kun lomalaiset

ovat liikkeellä. Silloin on liikennettä

niin maantiellä kuin kanavassakin. Ih-

misiä kulkee paljon kanavan reunoilla

ihastellen ja ihmetellen veneiden kul-

kua kanavan sulusta toiseen. Osa mat-

kalaisista poikkeaa kanavamuseoonkin.

Menneenä kesänä heitä oli 4 300 kävi-

jää.

Mutta kuuluihan menneenä talvena

kylällä työnkin ääniä! Merenkulkulai-

toksen miehet valmistivat kanavaan

uuden ylimmän porttiparin. Kanavassa-

han ovat ylä- ja alaportti puusta ja kol-

me keskimmäistä porttiparia raudasta.

Näitä puuportteja täytyy sitten aika

ajoin korjata tai tehdä kokonaan uudet.

Kevättalvella alkoi kylällämme myös

kunnallisen vesi- ja viemärijohdon run-

kolinjan kaivutyöt. Siinä oli ryskettä

kerrakseen, kun kaksi tai kolme telaket-

jukaivuria oli kaivutyössä yhtä aikaa, ja

kuoma-autot ajoivat soraa ja mursketta

pitkin päivää. Työt alkoivat Tuusnie-

men rajalta Palokin kylästä manntien

reunaa noudatellen. Tässä minun koti-

mökkini kohdalla runkolinja menee

kanavan puoleista tienreunaa Väyläase-

man rantaan jatkaen sieltä järven poh-

jaa pitkin kanavan toiselle puolelle ja

sieltä edelleen Karvioon päin Huuhin-

salon vedenottamolle.

Lehtitietojen mukaan töiden pitäisi

valmistua loppukesään mennessä. Meil-

le, jotka liitymme kunnalliseen vesi- ja

viemäriverkostoon, vesi tulee tulevai-

suudessa Tuusniemen Tuusjärvestä.

Kyllähän puhdas vesi ja sen riittävyys

on tärkeää meille kaikille, ettemme

”kuolisi hiiren surmaan”, kuten sanon-

ta kuuluu. Ja olihan entinen poikakin

kehaissut tyttöä kosiessaan: ”Ei lopu

vesi tuopista ja kuhmut otsasta, jos tu-

let minulle vaimoksi.” Tarina ei kerro,

säikähtikö kosittava lauseen loppuosaa

vai mikä tuli esteeksi, mutta avioparia

ei heistä tullut!

Kesää odotellessa toivottelen kaikille

Kopsan lukijoille lämmintä ja kaunista

kesää. Tapaamisiin sukupäivillä Korpi-

lahdella.

Varistaipaleessa 23.4.2008

Aino Koskela  
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Raimo Suomalainen

Sukututkija Raimo Suomalainen vastaa 

Koposten sukututkimuskyselyihin

Tärkeä sukututkimuksiamme kosk eva asia

saadaan nyt kuntoon.

Seurallemme on tullut enenevässä mää-

rin erilaisia kyselyjä sukuaan tutkivilt a Ko-

posilta ja myös eri suvuista  Koposiin  kuu luvil-

ta sekä myös heil tä, jotka haluavat t ietää,

mihin sukuun he k uuluvat jne . Paljon tule e

kiinnostavia kysymyksiä.

Hen kilö - ja sukutietojen löytäminen ja

niiden luovuttaminen käy entistä vastuulli-

sem ma ksi m m. h enk ilösuo jala in vuoksi. Su-

kututk imukseen tarvi taan ammat t imais ta

tietoa, ja Koposten on saatava lisää tek ijöitä

eri puolille Suomea.

Nyt  suk ututk imuksen helpottamiseksi

seuramme on saanut oman tutki jan. H än

tekee suku tutkim uks ia ja a ntaa  yksit tä is iä

tietoja kohtuullista korvausta vastaan. Suku-

tutk imuspalvelullemme tämä on m erkittävä

eteenpäinmeno.

Tiedot on ha ettava kirj allises ti joko Ko-

posten sukuseura lta tai suoraan sukututkijal-

tamme.

Yhteystiedot

Sukututkija Raimo Suomalainen

Salmenrannantie 347

79150  Konnu slahti

Sähköpos ti: raimo.suomalainen@ ppl.inet.fi

Puh. 050-594 2933

Savolaesia karjalaisii

Koposet Viipurissa

V
ahvasti savolaiset Koposet muut-

tuivat puolittain karjalaisiksi, kun

perheen kantaisä ja -äiti muuttivat nuo-

ruudessaan Viipuriin, perustivat per-

heen ja saivat seitsemän lasta. Viime

sodat tietenkin muuttivat kaiken, kun

perheenjäsenet riepottuivat kuka mi-

hinkin Suomen kolkkaan.

Pekka Juho Koponen syntyi syys-

kuussa 1869 Leppävirralla, ja Milma

Amalia Koponen, o.s. Vartiainen,

elokuussa 1878 Kaavilla. Koska vii-

meinenkin muistajista kuoli vuositu-

hannen alussa, varmasti ei tiedetä, kos-

ka Juho Pekaksi perheen keskuudessa

kutsuttu pappa muutti Viipuriin. Kaa-

vin kirkkoherranvirasto selvitti, että

Milma-mummo siirsi kirkonkirjansa

Viipuriin 19-vuotiaana.

Perheeseen tosiaan syntyi seitsemän

lasta: neljä poikaa ja kolme tytärtä.

Heistä Johannes Fredrik Koponen,

pojista toiseksi nuorin, syntyi 1. joulu-

kuuta 1908.



27

Pappa hevosmiehenä

Vanha pappa oli työssä hevosmiehe-

nä Weckroothniemen sahalla. Hänen

tehtäviinsä kuului mm. veden kuljetta-

minen suurissa tynnyreissä sahalaisten

perheille. Pappa sai lempinimekseen

vesministeri. Kun hän jäi eläkkeelle yli

50 vuoden työrupeaman jälkeen, hän

sai ansiomerkin ilmeisesti yritysoston

seurauksena uudeksi isännäksi tulleelta

Rauma-Repolalta.

Mummo teki työtä kotona mm.

pyykkäämällä herrasväelle. Koska mum-

mo oli sairastanut liikkumista vaikeut-

taneen reuman, hänen apunaan oli

pyykkien kantamisessa juuri tämä

Johannes-poika, jota perhepiirissä kut-

suttiin Jukaksi. Tarinan mukaan talois-

sa usein tarjottiin kahvia ja pullaa, jos-

kus puuroakin. Häveliäänä ihmisenä

Milma-mummo kielteli, ettei meidän

Jukka mannapuuroa syö. Lapsilleen

Jukka-pappa kertoi, että olisi hän aina-

kin maistanut tarjottuja herkkuja. Äi-

tinsä sairastamisen aikana Jukka oppi

valmistamaan ruokaa. Siihen aikaan

kokkaavaa poikaa ihmeteltiin; ruoan

näet valmisti ensin työstä kotiin tullut.

Perhe asui ainakin Kangasrannassa ja

Kolikkoinmäellä. Osa lapsista oli jo läh-

tenyt kotoaan, kun sota-aika pakotti

Koposen mummon ja papan siirtymään

luovuttamattomaan Suomeen ja Mikke-

liin, jossa he molemmat kohtasivat elä-

mänsä määränpään; mummo kuoli

syyskuussa 1954 ja pappa kesäkuussa

1955.

Jukan perhe

Jukan vaimoksi tuli Muuruvedellä

21. helmikuuta 1918 syntynyt Liisa

Elviira Ahonen. Hän oli tuon ajan ta-

van mukaan jossakin perheessä piikana.

Jukka oli automies. Hänen isänsä, tuo

vanha pappa Koponen, piti yllä Viipu-

rissa pirssiautoa työpaikkana pojilleen

Jukalle ja Armakselle. Myöhemmin

Jukasta tuli autonasentaja. Hänen elä-

kepaikkansa oli työ Lahden Autossa.

Tähän varsin kiertelevää elämää

viettäneeseen perheeseen syntyi viisi

lasta, jokainen eri paikkakunnalla. Vii-

meiset vuosikymmenensä Jukka ja Liisa

olivat Lahdessa, missä Liisa kuoli loka-

kuussa 1987 ja Jukka marraskuussa

2001.

Koposten vanhin poika Kalevi ehti

syntyä Viipurissa 21. joulukuuta 1937.

Ja niin kuin nykyisin on tapana, iän

karttuessa herkästi palataan mennee-

seen. Kun Kalevi kuuli jonkun tutta-

vansa juhlivan tasavuosiaan syntymä-

kaupungissaan, rupesi nykyisin uusi-

kaupunkilainen ja suunnittelijana työ-

elämänsä viime vuodet ollut Kalevi kaa-

vailemaan Viipurin-matkaa.

Sisarukset Viipurissa

Kalevin ei tarvinnut kovinkaan pal-

jon houkutella, kun kaikki sisarukset

olivat valmiita lähtemään syntymä-

päivien 70-vuotisturneelle Viipuriin.

Puolisoistakin kolmelle matka sopi oi-

kein hyvin, joten matkaan vain.

Yksi mutka sentään tuli. Kuka olisi

halukas lähtemään muutamaa päivää

ennen joulua Viipuriin? Siihenkin Ka-
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Sisarukset Viipurin naistensairaalan edessä.
Vasemmalta Marjatta Ojanen, Kalevi Koponen, Eila Siikala, Sinikka

Rauhaniemi ja Markku Koponen.

levilla oli ratkaisu: mennään etuajassa ja

silloin, kun kaikille sopii.

Loistava ratkaisu oli myös palvelujen

ostaminen koko porukalle uusikaupun-

kilaiselta taksiyrittäjältä Matti Sjöber-

giltä. Lukuisten Viipurin-matkojen te-

kijänä Matilla oli paikallistuntemusta,

ja vieläkin tärkeämpää oli, että niin ra-

jalla kuin Viipurissakin Matti tunnet-

tiin.

Komea taksiauto oli viipurilaisille

pikkupojille ihmetys. – Onko totta, että

olette tulleet Suomesta saakka taksilla

tänne Viipuriin? utelivat pojat Viipurin

naistensairaalan pihalla. Totta se oli,

eivätkä pojat edes euroja pyydelleet,

niin hämmästyneitä he lienevät olleet.

Luulivatpa jotkut heistä meitä amerik-

kalaisiksikin.

Naistensairaala katsastettiin sen

vuoksi, että Kalevi Koponen oli 23. sai-

raalassa syntynyt lapsi. No, nyt sairaa-

lassa ei enää ollut uutuuden viehätystä,

mutta iso rakennus se kieltämättä on.

Matti kuljetti joukon käymään Mon-

repos'n puistossa (nyk. Kulttuurin ja

levon puisto), paikallisessa ”Alkossa” ja

karusellikaupassa, joka totisesti veti

vertoja niin city- kuin euromarketeille-

kin. Ei siis tahdottu uskoa silmiä, vaik-

kei kovin pitkiä aikoja edellisistä käyn-

neistä ollutkaan.

Käytiin sotakorkeakoulun portilla,

taidemuseon portailla ja tietenkin Vii-

purin kirjastossa. Pian matkan jälkeen

kerrottiin, että taidemuseon tiloihin,

joissa aikanaan oli myös taidekoulu,

perustetaan Pietarin Eremitaasin taide-

museon ”satelliitti”. Taidemuseon pyl-

väikkö on majesteettinen, samalla mo-

derni ja hyvin antiikinkreikkalainen.
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Näkymä Vesiportinkadulta.
Tuttu näkymä myös mummon ja
papan olohuoneessa Mikkelissä.

Kalevi Koponen
Jussi Mäntysen Hirvi-patsaan takana.

Veistoksen kaksoiskappale on
Lahdessa.

Omine nokkineen

Kalevi itse tunsi totisesti Viipurinsa,

olihan hän käynyt kaupungissa ai-

kuisiällään toistakymmentä kertaa, niis-

tä puolet on ollut yöpymiskertoja. Niin-

pä mies marssitti sisaruksiaan pitkin

kaupunkia, kertoi välillä paikoista ja

kaduista, mutta unohti toisinaan kerto-

akin kuvitellen, että kaikki muutkin

tunevat paikkoja. Olihan hän isän sekä

sisarustensa lahtelaisen Eila Siikalan ja

hollolalaisen Sinikka Rauhaniemen

kanssa kulkenut Viipuria ristiin rastiin

1990-luvun alussa.

Sisarukset muistelevat isän tuolloin

olleen aina varma, ettei siellä tai tuolla

enää ole nähtävää, ja vasta kotiin palat-

tuaan hän innokkaasti rupesi muistele-

maan Viipurin-käyntiään.

Nyt saatiin tuntuma Punaisenläh-

teentoriin (nyk. Punainen tori) ja itsen-

sä Leninin patsaaseen, sodassa tuhoutu-

neen punatiilisen uuden tuomiokirkon

kovin vähiin muistoihin, postitoimis-

toon ja Torkkelinpuistoon. Onneksi

vielä on muistitietoa suomalaisista ka-

dunnimistä, joten Viipuriin voi vastedes

tutustua ominkin päin. 

Omin päin haettiin rahanvaihtopiste,

tehtiin ostoksia niin torilla kuin kaup-

pahallissakin, käytiin kupposella Pyö-

reässä tornissa (Kruglaja bašnja) ja hais-

telemassa tunnelmia rautatieasemalla,

joka aikanaan oli tunnettu hajuistaan.

Nythän niitä ei ollut, ei ollut entistä

yläkerran ”Alkoakaan”, mutta pieniä

kauppoja sentään oli matkustavaisten

tarpeisiin.

Näköetäisyydellä oli lähes suomalais-

ta huoltoaseman baaria muistuttava 
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kahvila, ja kas kummaa, sehän olikin

Nesteen huoltoaseman baari.

Ruokapaikkoja kaupungissa on ny-

kyisin joka korttelissa, parhaissa kaksi.

Ensin katsastettiin Respect-niminen

ravintola, jossa oli hyvä ruoka. Kahdek-

san hengen seurue vei kuitenkin puolet

talon istuinpaikoista, joten ryhmä

päätti sijoittua juhlaillalliselle ravinto-

laan, joka olisi riittävän väljä tällekin

joukolle.

Kalevin 70-vuotisvastaanotto alkoi

samppanjamaljoilla hotelli Viipurin ho-

tellihuoneessa. Mukana olivat tietenkin

Kalevi, jonka naisystävä Orvokki ei

terveydellisistä syistä voinut lähteä mat-

kalle, lahtelainen sisar Eila Siikala,

jonka aviomies Veikko jäi kotimiehek-

si, toinen sisar Sinikka Rauhaniemi ja

hänen aviomiehensä Matti Rau-

haniemi Hollolasta, sisaruksista nuo-

rin, lammilais-lahtelainen Markku Ko-

ponen vaimonsa Tuula Koposen kans-

sa sekä sisaruksista Kalevin jälkeen van-

h in  Marjat ta  Ojanen  j a  hänen

miehensä Simo Ojanen Porista.

Kun seurue nousi Punaisenlähteen-

torin varrella olevaan toisen kerroksen

ravintolaan Duetiin, porraskäytävä ei

oikein hyvää luvannut. Mutta kun

päästiin sisälle, ihanat ruoan tuoksut

kiirivät ilmoille keittiöstä, jonka ovi oli

lähellä pääovea.

Ennen kuin vaatteet oli saatu nau-

lakkoon, henkilökunta loihti kahdeksan

hengen pöydän, ja hupaisa ilta saattoi

alkaa. Toinen puoli ravintolan salia oli

tupakoiville, mutta me saimme pöydän

savuttomalta puolelta. Kun henkilökun-

ta ymmärsi, että juhlittiin merkkipäi-

vää, kiidätettiin vielä kauniit kynttilät

pöytään.

Eivät olleet viipurilaiset millänsäkään

tai sitten he eivät olleet huomaavinaan,

että juhlivassa pöydässä paitsi laulettiin

myös leikittiin sormileikkejä.

Muutamat meistä söivät elämänsä

parhaan borssikeiton (borštškeitto),

toiset jotakin muuta elämänsä parasta

alkuruoaksi. Yhteiseksi pääateriaksi

nautittiin broilerileike, joka kätki si-

säänsä juustoa. Eikä juhla tietenkään

olisi ollut juhla ilman viinejä, kahvia ja

konjakkia. Tulihan se isännälle kalliiksi,

tuhansia ruplia, mutta onhan 70-vuoti-

suus toki kunnon juhlan aihe.

Laulavat Koposet, joista isän ja äidin

kuorolaulajan lahjaa on vaalinut vain

lapsista nuorin Markku, lauloivat ra-

vintolasta lähtiessään henkilökunnalle

kiitoslaulun. Sitä laulua henkilökunta

kuunteli hämmästyneenä, ja taidettiin

sitä vieraista pöydistäkin ihastella.

Vielä siitä Viipurista. Jäivät näke-

mättä Kolikkoinmäki, Kangasranta ja

Weckroothniemen saha. Meidät hurma-

sivat kuitenkin kaukaa katsottu Viipu-

rin linna, vanhan tuomiokirkon kello-

torni, joka näyttää kirkon tuhoutu-

mishetkeä 11.40, lukuisat kirkot, kau-

niit talot, joita jo kunnostetaan, Tork-

keli Knuutinpojan patsas ja tietenkin

taidemuseon rinteeltä esittäytynyt sata-

ma. Viipurissa riittää nähtävää toiseen-

kin sisarusretkeen.

Marjatta Ojanen

Sinikka Rauhaniemi
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Viipurin maamerkki

Hyvän kaverin muistolle

O
len ollut melko heikossa hapessa

viime aikoina. Arvasin, että ajatte-

litte minun taas kurittaneen Sepänsaa-

ren pontikkavarastoa liian ankaralla

kädellä, mutta nytpä ei olekaan täysin

siitä kyse. Jouduin tiukan paikan eteen.

Eläinlääkärin kuitissa lukee: eutanasia,

koira, 20 v.

Olimme Kossun (dreeveri) kanssa

melko hyviä kavereita yli 17 vuotta.

Arvostin sitä koiraa nimenomaan sen

takia, että se piti minut hengissä pahim-

pien aikojen yli. Aina kun hamuilin

haulikkoa ampuakseni itseni, niin taju-

sin lopulta, että silloinhan hyvä koira

jää heitteille.

Paras piirre siinä oli se, että siihen

voi luottaa joka tilanteessa eikä se pe-

lännyt mitään. Kun olimme mökillä

Kuusamon eteläpuolella jahtihommissa,

niin se ei varmasti ollut ensimmäisenä

kiipeämässä repun hihnaa pitkin pii-

loon karhun tullessa vastaan.

Samoin ajellessamme kohtalaisen

liukkaasti liikkuvalla ”Ferrarillani” pit-

kin Suvaksen selkiä, niin se halusi eh-

dottomasti notkua paatin keulakannel-

la ja tietenkin mahdollisimman lähellä

reunaa ja hyppäsi täydessä vauhdissa

keulan editse viipottavan telkän pe-

rään. Aiheutti minulle ylimääräisiä ryt-

mihäiriöitä, sillä useamman tuhat kier-

rosta minuutissa kiertävä isolapainen

potkuri tekee pahaa jälkeä.
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Monet kerrat viiletettiin vesiskootte-

rilla Rasvosalmen tiukoissa kurveissa

reimareita hipoen ja Vänskän selkää

pitkin toistametrisessä aallokossa Milli-

baariin iltakaljoille. Pienintäkään pel-

koa se ei osoittanut, korvat vain lepatti-

vat tuulessa. Ilmeisesti tiesi, etten ole

ihan niin depressiivinen, jotta tempai-

sin nurin sellaisessa kelissä ilman pelas-

tusliivejä – lähimpään rantaan kolme

kilometriä ja pohjaankin lähes 100 met-

riä. Vänskän selän keskellä kanootissa

tai jetin selässä tuntee itsensä melko

pieneksi.

Yleensä emme ehtineet edes kunnol-

la rantautua Millibaariin, niin jo oli

hyvännäköinen blondi kyselemässä:

”Saako rapsuttaa?” Kossu toimi erin-

omaisena kottaraisenpyydyksenä, koska

oli kohtalaisen livakannäköinen ja nai-

sille lähes ystävällinen. Aika monipuoli-

nen jahtikoira. Jäniksiäkin laukotettiin

joskus viikkokausia ja vieläpä samaa

jänistä. Seurauksena tällaisesta jahdista

oli se, että olimme lopulta niin hyviä

kavereita, ettei ammuskelua voinut aja-

tellakaan. Kaatoryypyt otettiin aina

asianmukaisesti, kun jänis puitti ohi

sopivalta ampumahollilta. Parhaina päi-

vinä toistakymmentä kertaa.

Oikeat metsästäjät katsoivat matala-

kaplaista nenänvarttaan pitkin. Tarjo-

sin muutamalle ajokoiramiehelle kymp-

pitonnin vedon, jos lähtevät meidän

mukaan Kuusamoon ja pysyvät viikon

kyydissä. Ei tarvitse hankkia numero-

vuoroautomaattia.

Me nimittäin liikuimme metsässä

emmekä vain ajelleet ristiin rastiin met-

säautoteitä, soitelleet kännykällä ja

kuunnelleet navigaattoreiden ja tutkien

rätinää. Nykyäänhän metsästyskoiraa

ei erota venäläisestä vakoilusatelliitista.

Koirapoloisella sojottaa antenneja, piu-

hoja ja antureita joka suuntaan. Ihme-

kös, ettei jaksa juosta suttakaan kar-

kuun, kun rensseleitä on selässä aivan

kuin kaukopartiomiehellä.

Kossulla oli kaulassa vaskikello siitä

syystä, että yli-innokas metsästäjä am-

pui sitä, kun se oli kolmevuotias, jänik-

senä haulikolla kylkeen. Siitäkään Kos-

su ei säikähtänyt, ol vain raahaantunut

verta vuotavana kaverin luo ja katsonut

ihmeissään.

Veli Koponen

seppä,

 entinen laskuvarjojääkärikoulun

 ottopoika

Sepänsaari, Tuusniemi

P.S.  Eskelisen Timolle käski kertoa

kiitokset, kun sai pahimmilla pakkasil-

la lämmitellä Rinkki-Kellarin porstuas-

sa. Paremminhan se osasi käyttäytyä

tanssipaikoissa kuin minä.  

V.K.
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Valokuvaaminen kirkossa
osaavissa käsissä.

Perhejuhlien kuvauksia

yli 43 vuotta.

Valokuvaaja
Markku Koponen

Puh. 017-554 3238, 
myös iltaisin.

Ilmoituksia

MYYDÄÄN PALVELUA

 

Jälkilisäyksiä 
R  Sukututkija Raimo Suoma lainen on kutsuttu Suomen Sukuh istoriallinen Yhdistys

ry:n jäsenek si.

R  Kauko K oponen  on juossut S einäjoella Se inämara tonin, joka on  Suom en vanh in

vuosittain yhtäjaksoisesti ja jo yli 30 vuode n ajan juostu ma raton. Tukholm assa

31.5.20 08 Ka ukolla o li jo 16. pe rättäine n mar aton. 

Kyösti V. Koponen
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo

Julkaisut

Väinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla ... 43 €
Sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa. 66 sivua.  16 €
Jarmo Paikkala: Koposten suku I. 275 sivua.   63 € 
Jarmo Paikkala: Koposten suku II. 878 sivua.   98 €
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu yhdessä erässä.        150 €
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu kahdessa erässä  77 €/erä 

Koposten suku I ja II -sukukirjat sisältävät tutkittua tietoa lähes 400 vuoden ajalta.

KOPOSTEN SUKU I. Tutkimus suvusta 1541–1721.
Sisältö: Suku nimeltään Koponen h Kantakoti h Asuma-alueet h Aikakauden yleis-
kuva h Ensimmäiset maininnat Savon Koposista h Nimen muotoutuminen h 
Savon Koposten sukuhaarat 1541–1721 h Asinpaikoista Suomessa h 1700-luvun
lopulla Koposten sukuhaarojen runsas lisääntyminen.

KOPOSTEN SUKU II. Tutkimus suvusta 1722–1860.
Sisältö: Koposten lisääntyneistä sukuhaaroista h Nimet h Syntymäajat h Perhe-
henkilötiedot h Ketä perheeseen kuulunut h Tarkkoja tietoja nais- ja miespuolisten
edustajien kautta h Koposten sukuhaarat maantieteellisesti kattavana.

KOPSA Koposten Sanomat Koposten sukuseuran jäsenlehti   5 €/kpl
Sukuseuran jäsenille jäsenetuna

Muita myyntiartikkeleita
Postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.   1 €/kpl
Rintamerkki, “pinssi”, sukuseuran vaakuna-aihe, 38 mm.   4 €/kpl
Rintamerkki, “pinssi”, kuikka-aihe, 38 mm.     4 €/kpl
Rintamerkki, “pinssi”, kuikka-aihe, 55 mm.     5 €/kpl
Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus. 10 €/kpl
Sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna. 12 €/kpl
Sukuseuran vaakuna-aiheinen pöytästandaari. 45 €/kpl

Hintoihin lisätään lähetyskulut

Tilaukset ja tiedustelut
Kyösti V. Koponen 
Taivalmäentie 2 A, 79130 SORSAKOSKI Puh. (017) 556 1294
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Ilmoittautuminen Koposten Sukuseuran sukupäiville

Merkitse rasti    Merkitse henkilöiden lukumäärä
osallistumisesta Aikuiset   Lapset 5-12 -v.   Lapset 2-4 -v.

G  Täysihoito  2 h. huone ( majoitus ja r uokailut)             ..............        ..............           ..............   

G  Täysihoito  1 h. huone ( majoitus ja r uokailut)             ..............        ..............           ..............

G  Puolihoito  2 h. huone ( majoitus ja r uokailut)              ..............        ..............           ..............

G  Retki bussilla lauantaina            ..............        ..............          

..............

Erillishinnat:

G  Lounas lauantaina            ..............        ..............           .............. 

G  Päivällinen lauantaina                       ..............        ..............           ..............

G  Lounas sunnuntaina            ..............        ..............           ..............

G  Päiväkahvi sunnuntaina                       ..............        ..............           ..............

---------------------------------------------------------------------------------------

Päiväys ja ilmoittajan allekirjoitus (tarvittaessa nimen selvennys)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

Ilmoittajan osoite ja puhelinnumero
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Lähettäjä:
Koposten Sukuseura
c/o Kyösti Koponen
Taivalmäentie 2 A
79130 Sorsakoski

B

ILMOITTAUTUMISKORTTI Postimerkki

Koposten Sukuseuran sukupäivät  0,70 euroa

19-20.7.2008 Korpilahdella

Täytä kääntöpuolen kohdat
henkilömäärineen.
Leikkaa irti ja postita 
30.6.08 mennessä.

KOPOSTEN SUKUSEURA RY

KYÖSTI KOPONEN

Taivalmäentie 2

79130 SORSAKOSKI


