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AUTA KOPOSTEN SUKUSEURAA 
LAHJOITUKSELLASI

Koposten sukukirjojen tekeminen on maksanut paljon 
ja jättänyt aukon seuran talouteen. Valitettavasti kirjat 
eivät ole menneet riittävästi kaupaksi. Siksi toivomme, 
että ostaisit uusimman osan tai koko kirjasarjan – itsel-
lesi tai lahjaksi. Tarjoukset tuonnempana lehdessä. Li-
säksi toivomme edelleen saavamme lahjoituksia kirja-
projektia varten. Kaikki lahjoitukset ovat meille arvok-
kaita, pienemmätkin.

Koposten Sukuseura ry:n kirja- ja lahjoitustili on:
FI52 5500 3920 197587

Voit myös tehdä lahjoituksen jäsenmaksun yhteydessä 
syksyllä maksamalla suuremman summan. Sukuseura 
kiittää kaikkia, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa tai 
ainaisjäsenenä vapaaehtoisen Kopsa-lehden maksun.

TÄRKEÄ MUISTUTUS

Muistathan ilmoittaa muuttuvat nimi- ja osoitetietosi. 
Puhelinnumero olisi myös hyvä tietää ja sp-osoitekin 
voisi olla hyödyllinen. Jäsentietojen muutokset: Mai-
ju Boenisch, puh. 050 558 9367 tai sp-osoite: mama-
boe@hotmail.com.

JUTTUJA KOPSA-LEHTEEN

Sukulehtemme ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sen 
tekemisessä voivat avustaa kaikki halukkaat. Lehteen 
toivotaan erityisesti juttuja suvun jäsenistä. Peräänkuu-
lutamme kertomuksia, lyhyitä tarinoita ja valokuvia kai-
kenikäisiltä sukumme jäseniltä.

Lehdellä on oikeus lyhentää tekstejä.

Kansikuva: Ahti Koponen, Karvio
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Helli Kaikkonen on kirjoittanut runossa, joka on julkaistu Kristallivirta-kir-
jassa 1974:

Elonkevään koivunkukat, hiirenkorvat hennot, vanamot ja lemmikit ja 
valkovuokot vienot tienne viertä kaunistavat, juhlakansan lailla,  
onnellista on nyt käydä elon kevätmailla.

Rakentakaa toisillenne onnen kultalinna, jossa rakkaus ja hyvyys asuu 
kaunehinna. Suurempi ken olla tahtoo, palvelkoon se toista,  
silloin pilvisäilläkin on teillä aurinkoista.

Tätä kirjoittaessa on kevään ensimmäinen lämmin päivä, aurinko paistaa, 
puut ovat puhjenneet hiirenkorvalle, linnut pitävät oloista kevätkonsertti-
aan vireisessä metsäpuistossa, luonto on herännyt uuteen kasvukauteen, 
uusiin mahdollisuuksiin elämänmakuiseen tulevaisuuteen.

Tämä kevät on poikennut voimakkaasti meidän normaalista elämänta-
vasta. Korona on pysäyttänyt, monia elämämme normaaleja toimintoja. 
On pitänyt eristäytyä, varsinkin vanhemmat ihmiset ovat kokeneet rajoituk-
set voimakkaasti. Ei ole voinut paljonkaan matkustella, läheistenkin tapaa-
minen ja yhdessä oleminen ei ole voinut olla sellaista, kun voisi toivoa. Va-
rotoimenpiteillä on kuitenkin mahdollisuus selviytyä ja jatkaa elämää, onko 
se samanlaista kuin ennen, siihen löydämme vastauksen tulevaisuudessa.

Monet ihmiset ajoittavat tämän toukokuun neljännen sunnuntain suvi-
virsi sunnuntaiksi, perinteisesti tähän aikaan on laulettu koulujen juhlissa 
suvivirttä. Ajat ja arvot ovat muuttuneet, sama käytäntö tulkitaan kuiten-
kin vieläkin laajalti sopivaksi. Meilläkin sukuseurassa on tarpeellista kun-
nioittaa ihmisten perusarvoja, jokainen henkilö päättää itse mitkä perus-
arvot ja harrastukset ovat hänen arvojensa mukaiset. Sukuseurassa teem-
me työtä vapaehtoisesti sillä valtuudella mitä vuosikokoukset ovat päät-
täneet. Runonkirjoittajan ohje on jatkuvasti paikallaan: ”Suurempi ken 
olla tahtoo, palvelkoon se toista, silloin pilvisäilläkin on teillä aurinkoista”. 

Me kiitämme vielä kerran Hannu K. Koposta hänen ansiokkaasta työ-
panoksestaan Kopsa-lehden päätoimittajana, kiitos, kiitos. Samalla halu-
an jo tässä vaiheessa kiittää Maijua ja Ahtia tämän lehden toimittamises-
ta. Kiitollisuuden velka on sellainen, että on vaikea joskus tietää miten ja 
milloin se on saatu maksetuksi. Toivon pian koittavan sellaisen ajan, että 
voimme mahdollisimman tehokkaasti käyttää voimavarojamme sukuseu-
ran toiminnan ja jäsenhankinnan kehittämiseen. Jäsenhankintaa edistää 
tieto ja käsitys jäsenten myönteisestä vuorovaikutus suhteista ja yhteis-
hengestä, toimintatavoista yhteisten päämäärien hyväksi.

Jokainen vuorollaan joutuu luovuttamaan tehtävät seuraajalleen, seu-
raaja on sellainen, kun valittu käytettävissä oleva henkilö tiedoiltaan ja 
osaamiseltaan on. Toiminnan kannalta on erittäin tärkeä, että henkilövaih-
dokset toteutuvat myönteisessä vuorovaikutuksessa tukien toiminnan jat-
kajaa. Henkilösuhteiden rikkomiseen ei tarvita suuria taitoja, luottamuk-
sellisten suhteiden kehittäminen vie oman aikansa ja sen ylläpitäminen 
vaatii asenteellista toimintaa.

Toivon kaikille sukuseuramme jäsenille ja Koposten sukuseuran ystä-
ville aurinkoista, lämmintä kesää. Toivon että tapaamme vuosikokouksen 
merkeissä 1.8.-20 Joroisissa Jari-Pekan huoltoasemalla ruokailemassa ja 
viereisessä, seurakunnan tiloissa vuosikokouksen merkeissä.

Alkavan kesän lämpimin terveisin Aulis Koponen

Esimiehen tervehdys

Joka toiselle hyvän suopi , 

se itselle siunaust luopi . 

SUOMALAINEN SANANLASKU
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Koposten Sukuseura ry

Kutsu sääntömääräiseen 
vuosikokoukseen 01.08.2020

Ennen kokousta on tarjolla ruokailu klo 11.00 alkaen, Neste liikenneasema Jari-Pekka, Joroistentie 5, 
79600 Joroinen

 Jari-Pekka Koponen tarjoaa osallistujille ruoan sukuseuran tukemiseksi. Toivomme, että 
osallistujat maksavat sopivaksi katsomansa ruokamaksun seuralle. Ennakkoilmoittautuminen.

Paikka  vuosikokous klo 13.00 läheisessä Ev.-lut. seurakuntatalossa, Joroistentie 3 a, kävelymatkan 
päässä liikenneasemasta.

Ohjelma Aloituspuheenvuoro, sukuseuran esimies Aulis Koponen
 Puhe Jari-Pekka Koponen
 Sääntömääräinen vuosikokous

Lähtökahvit tarjotaan kokoustilassa, kahvitarjoilu on maksullinen.

Sukuseuran hallitukseen tarvitaan muutamia uusia jäseniä (joko varsinaiseksi tai varaksi). Jos haluat 
toimia aktiivisesti, niin tekemistä voidaan jakaa, mutta myös ihan passiivisia rivijäseniäkin tarvitaan. 
Hallitus kokoontuu yleensä vain kaksi kertaa sukukokouspäivän lisäksi. Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai 
jäsensihteeriin jo ennen kokousta. Myös kaveria voi ehdottaa, niin voimme olla yhteydessä.

Ilmoittautumiset ruokailuun 26.7.2020 mennessä taloudenhoitajalle Maiju Boenisch, puh. 050 558 9367 tai 
mama-boe@hotmail.com. Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua.

Tervetuloa sukuseuran jäsenet ja asiasta kiinnostuneet joukolla mukaan!
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Jari-Pekka -asemilla halu-
taan viestiä, että asiakas 
on odotettu kunniavieras.

Kuvittele, että olet au-
tomatkalla marraskuises-
sa Suomessa. Pimeys on 
laskeutunut jo ajat sitten, 
ja vatsa alkaa kurnia. Au-
tokin pitäisi tankata. Mil-
tä tuntuu, kun liikenne-
aseman valot alkavat siin-
tää kaukana edessäsi?

Liikenneasemayrittä-
jä Jari-Pekka Koponen 
pyörittelee näitä kulkijan 
fiiliksiä päivittäin mieles-
sään ja alaistensa kanssa. Kolmen Jari-Pekka -liikenne-
aseman sloganiin ”Onnistunut tauko” ei riitä vain siis-
ti vessa ja maistuvat sämpylät, vaikka nekin ovat tär-
keitä asioita.

- Se, että kaikki on OK, ei tarkoita, että jäisimme 
asiakkaan mieleen. Meidän pitää ylittää odotukset. Ja 
viestiä autoilijalle, että odotamme juuri sinua palvelta-
vaksi meille. Keskitymme ihmiseen.

Jari-Pekka Koponen ajattelee, että kristillisistä ar-
voista riittää paljon eväitä hyvän asiakaskokemuksen 
rakentamiseen. Yrittäjä uskoo siihen, että jos työyhtei-
sössä palvellaan toinen toistaan, se näkyy myös asiak-
kaalle. Hän haluaa itse näyttää mallia, mutta se ei aina 
ole kiireiselle visionäärille helppoa.

- Minun pitää tietoisesti kiinnittää huomiota siihen, 
että esimerkiksi tervehdin kaikki vuorossa olevat työn-
tekijät, kun tulen käymään asemalla.

Jari-Pekoissa ajatellaan, että liikenneasemilla ei ole 
yhtään työntekijää, joka ei olisi asiakaspalvelutyöntekijä.

Eläkkeellä autonrassausta?

Maatalon poika Jari-Pekka pääsi ajoneuvon rattiin en-
simmäistä kertaa reilusti alle kouluikäisenä. Kulkupeli 
oli tietysti traktori. Koulusta kotiin palatessa harmitti, 
jos pellot oli jo kynnetty.

Sitten poika ajeli mopoilla ja moottoripyörillä ja vä-
lillä ”laittomasti autolla Säkinmäellä”. Autoalan opin-
toja kertyi yhteensä kuusi vuotta.

LIIKENNEASEMAYRITTÄJÄ JARI-PEKKA KOPONEN

”Onnistuminen on sitä,  
että saan muut kukoistamaan”

Yrittäjä suunnittelee taas 
harrastavansa autoja vii-
meistään eläkkeellä.

- Minulla on seitse-
män vanhaa autoa vuosil-
ta 1950-1972. Elokuussa 
tyttären häissä pitäisi ol-
la valmiina vuoden 1961 
Chevrolet Impala, sillä 
olen luvannut olla hääkus-
kina, ylpeä isä kertoilee.

Jari-Pekan ja vaimo 
Hannan kanssa Jyväsky-
län Vaajakoskella asuu 
vielä perheen kuopus Je-
re-Pekka, joka käy lukio-

ta. Kolme tytärtä asuvat jo omillaan. Perheen valkoi-
set kääpiövillakoirat lähtevät myös aamuisin Hankasal-
men Jari-Pekkaan, jossa Hanna Koponen työskentelee 
Finnmari-myymälässä.

Jari-Pekka Koposelle rauhallisin paperityöaika on il-
tamyöhällä kymmenestä puoleenyöhön. Kymmeneltä 
aamulla hän suuntaa auton nokan johonkin kolmesta 
Jari-Pekasta.

- Tällä rytmillä ehdin nähdä asemilla kaikkia työ-
vuoroja.

Yksi ainoa elämä

Jari-Pekka Oy:n liikenneasemabisnes on laajentunut ja 
kasvanut vuosi vuodelta. Liikenneasemilla ei ole joh-
tajia tai pomoja vaan valmentajia. Päävalmentaja Jari-
Pekka Koponen keskittyy sparraamaan toisia valmen-
tamaan seuraavia menestyksen tekijöitä.

Liikenneasemien työntekijöitä, päävalmentaja mu-
kaan lukien, käy myös säännöllisesti johtajuuskoulu-
tuksissa. Jari-Pekan johtajuusfilosofia pohjautuu nyt 
55-vuotiaan miehen omaan oivallukseen: on vain yksi 
ainoa elämä – miten vietän sen?

- Olennaista on delegointi ja se, pystyykö valmen-
taja saamaan muut kukoistamaan. Kyse on aina siitä, 
miten minä kohtelen muita. Uskollisuus, rehellisyys ja 
raittius ovat kantavia voimiamme.

Teksti Anna Vuorinen, luvalla
Julkaistu Hyvä Sanoma -lehdessä nro 3/2020

Kuva: Teemu Koponen.
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Koposten sukuseuran 40-vuotisjuhlakokouksessa 
03.07.2019 päätettiin kutsua sukuseuran pitkäaikai-
nen puheenjohtaja ja esimies Kyösti V. Koponen seu-
ran kunniapuheenjohtajaksi kiitoksena ansiokkaas-
ta työstä sukuseuramme hyväksi. Nimitykseen liittyvä 
kunniakirja luovutettiin Kyöstille myöhemmin syksyllä 
hänen ja Leena Koposen yhteisessä kodissa Sorsakos-
kella. Paikalla olivat sukuseuran esimies Aulis Koponen 
ja varapuheenjohtaja Juha Koponen sekä Urpo Kopo-
nen vaimoineen. Lisäksi paikalla oli muita perhepiiriin 
kuuluvia henkilöitä. 

Huomionosoituksia
Juhlahetki oli ikimuistoinen ja lämminhenkinen. Vielä 
kerran sylintäydeltä onnea ja kiitollisuutta mittavasta 
työpanoksesta sukuseuramme hyväksi. Leena Kopo-
nen on toimimalla rahastonhoitajana ollut merkittäväl-
lä työpanoksella mukana ”pyörittämässä” sukuseuran 
toimintaa. Kiitollisena muistamme myös Leenan osuut-
ta työssä yhteiseksi hyväksemme.

Kuka taitavi lempeä vastustaa?

Ketä voita ei lemmen kieli?

Sitä kuulee taivas ja kuulee maa

ja ilma ja ihmismieli .

Kas, povet se aukovi paatuneet,

se rungot nostavi maatuneet

ja kutovi lehtihin , kukkasiin

ja uusihin unelmiin .

EINO LEINO: HYMYILEVÄ APOLLO
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Lasse Koposelle (kuvassa vasemmalla) on myönnetty 
Helsingissä 30.01.2020, sotatalouspäällikön myöntä-
mä ansioristi n:ro 662 hänen kehittämistyöstään puo-
lustusvoimien kiinteistöjen omistuksen uudelleen jär-
jestelyssä ja suunnittelussa. Hän tulee jatkamaan esi-
miestehtävissä uudessa kiinteistöyhtiössä.

Aulis Koposelle on myönnetty 04.12.2019 Eläkeliiton 
ansiomerkki toiminnasta Eläkeliiton ja sen päämääri-
en hyväksi. Ansiomerkki luovutettiin 26.01.2020 liiton 
Kuopion paikallisosaston 50-vuotisjuhlassa.

Anna kaekkes vuan elä periks.

OLAVI RYTKÖNEN
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Ulla Paatelma os. Koponen syntyi maaliskuussa 1932 
Riistavedellä Paavo-isän ja Hanna-äidin kuudenneksi 
lapseksi. Perheeseen syntyi yhteensä kymmenen las-
ta, kolme tyttöä ja seitsemän poikaa. Tytöistä Toini oli 
kuollut jo puolentoista vuoden ikäisenä. Paavo-veli, 
lapsista vanhin, oli syntynyt vuonna 1920 ja nuorin, Au-
lis, syntyi vuonna 1943. Ullan isosiskon nimi oli Maija.

Paavo-isää Ulla muistelee lämmöllä: ”Hän oli hyvä 
isä ja teki valtavasti työtä. Meillä oli pieni paikka, kivi-
set pellot ja kaikki tehtiin käsin. Hän oli paljon metsä-
töissä, mutta osallistui myös kodin töihin. Esimerkiksi 
kun äiti oli navetassa, isä keitti aamupuuron isossa pa-
dassa ja hämmensi sitä isolla kauhalla. Oli ruishuttua, 
kaurapuuroa tai velliä, jossa oli perunoita joukossa. Se 
oli hyvän makuista.”

Metsätöistä muiden mailla sai rahaa. Piti esimerkik-
si hankkia puita taloon, joka rakennettiin hirsistä. Siinä 
oli iso tupa ja kaksi huonetta. Talossa ei kuitenkaan eh-
ditty asumaan pitkää aikaa, sillä perheen hevonen kuo-
li ja tilalle piti ostaa uusi. Talo myytiin osuusliikkeelle.

”Isä ajatteli, että asutaankin koko perhe ensin sau-
nassa, ja rakennetaan myöhemmin uusi talo. Sitten syt-
tyi sota, joten toista taloa ei ehditty tekemään, ja sau-
na ei ehtinyt olla saunana ollenkaan. Muistan sen päi-
vän, kun isä laudoitti talon päätyä. Hän sanoi, että ’No, 
nyt se sota syttyi*, kun venäläiset koneet lensivät ylit-
semme Kuopiota pommittamaan. Olin silloin seitse-
mänvuotias”, Ulla kertoo.

”Myöhemmin isä teki haapapuusta lammen rannal-
le pienen saunan, jossa peseydyttiin. Summanlampi 
oli aika iso lampi ja siellä oli haukia, ahvenia, mateita 
ja särkiä. Siinä me uimme – hypättiin veneestä keskel-
le lampea ja kiivettiin takaisin veneeseen”, Ulla muis-
telee lapsuutensa kesiä.

Pyhäpäivien hartautta

”Meillä laulettiin paljon, mutta kovin isänmaallisia lau-
luja ja esimerkiksi Porilaisten marssia ei saanut laulaa. 

Ulla Mirjam muistelee

Seitsemän veljen siskona
Ulla, joka tunnettiin tyttöaikoina Mirjana, meni jo viisivuotiaana kouluun, 
koska isosisko Maijakin meni. 1930- ja 40-luvun lapsen elämä oli näihin 
päiviin verrattuna erilaista. Ulla kertoo meille kouluajoistaan, lapsuuden 

leikeistä ja siitä, millaista oli seitsemän veljen siskona.

Sen sijaan uskonasioista isä oli innostunut. Hän sanoi 
meille, että muistakaa rukoilla iltarukous”, Ulla muistaa.

”Kotona ei ollut radiota. Sunnuntaiaamuisin isä sa-
noi, että nyt kokoonnutaan ja lauletaan virsiä. Isällä oli 
hyvä ääni. Tämän takia osaan itsekin yhä paljon virsiä. 
Isä luki Postillasta evankeliumin tekstin. Se oli iso kulu-
nut kirja, jonka teksti oli vanhaa fraktuuraa. Nämä ovat 
minulle turvallisia muistoja.”

Pyhäaamuna eivät lapset saaneet olla ulkona eikä 
kavereita saanut tavata tai mennä kylälle. Paavo-isä ja 
Hanna-äiti kävivät silloin kirkossa ehtoollisella, jonne 
piti ilmoittautua jo edellisellä viikolla. Kirkkoon oli pit-
kä matka, veneellä tai jäitä myöten seitsemän kilomet-
riä ja maitse 14 kilometriä.

”Pappi kävi pitämässä kylällä seuroja ja meillä koto-
nakin hän kävi. Kerran isä sanoi seuroissa tädille, että 
’käytä sinä minun lasejani, näen muutenkin’. Seuraa-
vana yönä isä kuoli sydänkohtaukseen. Lääkäri oli kut-
suttu paikalle, mutta pistos ei auttanut ja aamulla hän 
kuoli. - Minä olin silloin jo Helsingissä Punaisessa ris-
tissä töissä.”

”Yksi lapsuuden suuria pelkoja oli se, että isä kuo-
lee. Kun isä joskus meni Kohmajärven toiselle rannal-
le puutöitä tekemään, pelkäsin hänen puolestaan. Ha-
lusin aina lähteä mukaan paimentamaan häntä”, Ul-
la kertoo.

Koulumuistoja

Ulla aloitti koulun jo viisivuotiaana, koska halusi men-
nä sinne samaan aikaan oman idolinsa eli isosisko Mai-
jan kanssa. ”Olin aika itsepäinen ja sanoin: ’Koska Mai-
ja menee kouluun, minäkin menen kouluun.’ Opettaja 
päästikin minut kouluun 1937. Opin jo viisivuotiaana 
lukemaan. Kotiin tuli Savon Sanomat ja aloin tavaa-
maan siitä kirjaimia ja opin lukemaan.”

Lapsena Ulla-nimestä oli tehty pilkkaloruja, joten 
koulun alettua Ulla halusi, että häntä kutsutaan Mirjak-
si. Se nimi jäikin käyttöön aina Helsinkiin muuttoon asti.
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Koulussa oli siihen aikaan kova kuri ja lapset pistet-
tiin helposti nurkkaan. ”Kerran aamuhartaudessa pi-
ti seistä ja laulaa, mutta kukaan ei laulanut, vaan kaik-
ki tirskuivat. Opettaja hyppäsi harmonin takaa ja huu-
si: ’Miksi te ette laula!’ Kuiskasin vieressä olevalle ty-
tölle, että ei lauleta. Sitten opettaja otti niskasta kiinni 
ja kantoi nurkkaan seisomaan. Nurkassa alkoi vuota-
maan verta nenästä ja olin ihan veressä”, Ulla kertoo.

Ulla ei puhunut tapauksesta kenellekään. Pitkän 
ajan päästä opettaja kutsui hänet kuitenkin huonee-
seensa ja kysyi, miksi hän oli valehdellut ja väittänyt, 
että opettaja oli lyönyt häntä. Ulla sanoi, että hän ei 
ole kertonut näin. Opettaja lähetti kirjeen kotiin. Isä 
vastasi, että tyttö ei ole tällaista puhunut. Koulutoverit 
olivat kertoneet kotona, että opettaja löi Ullaa ja siitä 
asia oli tullut opettajan korviin.

”Isä oli puhumassa, että tyttö menee nyt toiseen 
kouluun. Sitten Sulo Tiilikainen, joka päätti kylän asi-
oista, yritti saada pysymään koulussa. Isä oli vasem-
mistolainen ja opettaja oikeistolainen ja tätä rajaa ve-
dettiin siihen aikaan aika tiukkaan. Isä oli periaatteen 

mies ja politiikasta puhuttiin kyllä aika paljon. Yhden 
kauden isä oli myös kunnanvaltuutettuna. Kerran olin 
minäkin vappumarssilla. Olin kutonut sinne pipon, jos-
sa oli narun päässä pampulat”, Ulla muistaa.

”Koulumatkat tehtiin muiden lasten kanssa yhdes-
sä. Kerran, kun tultiin koulusta kotiin, tuli eräs talon 
isäntä hevoskärryillä vastaan. Me kaikki niiattiin ja sa-
nottiin ’hyvää päivää’. Isäntä ei reagoinut, joten huu-
dettiin hänelle, että ’anna meidän päivä pois’. Isäntä 
oli tietenkin kannellut opettajalle ja opettaja nuhteli. 
Mutta meitähän oli opetettu, että pitää tervehtiä kaik-
kia, jotka tulevat tiellä vastaan”, Ulla ihmettelee.

Koululaisesta koulun lämmittäjäksi

Siihen aikaan tuli inkeriläisiä Suomeen ja myös Ullan 
kouluun. Mieleen on jäänyt luokassa hänen edessään 
istunut poika nimeltään Vihtori Mooses Viki-Iivari. Hän 
oli mukava poika. Joutui sitten menemään takaisin 
Neuvostoliittoon, Ulla muistaa luokkatoveriaan.

”Välitunnilla pelattiin nelimaalia isolla pihalla, oltiin 

Isosisko Maija ja Ulla.
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hippaa ja hypittiin ruutua. Pallope-
listä tykkäsin ja sain melkein aina 
sattuman palloon.”

Koulussa Ullan lempiaineita oli-
vat uskonto ja maantieto. Hän ih-
mettelee nyt, miksi ei tykännyt his-
toriasta, kun nyt pitää siitä paljon.

”Ainekirjoitus oli mukavaa. Kah-
tena vuonna sain raittiuskilpakirjoi-
tuspalkinnon ja kirjapalkinnotkin 
muistan vielä<. Autuaita ovat puh-
dassydämiset ja Onnellinen kesä.”

”Kun koulu oli osaltani loppu-
nut, olin koululla myös siivoamas-
sa, lämmittämässä ja ruokaa keittä-
mässä. Silloin sai ’huutamalla’ työn 
itselleen eli sai anoa työtä. Äiti sai 
sen yhtenä vuonna, ehkä siksi, kun 
opettaja vähän pelkäsi topakkaa 
äitiä. Opettaja ehdotti, että minä 
voisin hoitaa työn”, Ulla kertoo.

”Viideltä aamulla lähdin kotoa, 
että sain uunit lämpimäksi kahdek-
saan mennessä. Matkaa oli hiihtä-
en tai kävellen 2,5 kilometriä ja pe-
lotti kulkea pimeässä. Itkolan tien-
haarassa pelkäsin aina, että siellä 
kummittelee, sillä pelkäsin hirveäs-
ti kummituksia. Lapsia peloteltiin 
kummituksilla. Esimerkiksi äidin isä 
meillä verkkoja paikatessaan kaiket 
illat kertoi, missä milloinkin kum-
mitteli. Sen jälkeen isän piti jonos-
sa viedä minut vessaan”, Ulla hymyilee.

Tantun huvilalla opittiin uimaan

”Lähellä meitä oli helsinkiläisen Tantun perheen huvi-
la, jonne metsänhoitaja tuli kesäksi autolla. Se oli mu-
kava paikka ja oli ihmeellistä, kun pihalla oli auto. He 
kävivät meillä maitoa ostamassa ja oltiin paljon kans-
sakäymisissä. Poika Olli luki metsänhoitajaksi ja tyttö 
Inke lääkäriksi. Oli myös tosi mukavaa, kun Maija-Lii-
sa Airaksinen ja hänen kolme veljeään olivat huvilalla. 
He opettivat meidät pienemmät uimaan Kohmanjär-
vessä – ottivat meidät selkäänsä ja käytössä oli myös 
korkkiliivejä.”

Seitsemän veljeksen siskona

Ullalla oli seitsemän veljeä: Paavo, Aarne, Lassi, Erkki, 
Veikko, Matti ja Aulis. Vuonna 1935 syntynyt Erkki oli 
Ullalle läheinen. Kerran opettaja päästi oppilaat laske-
maan mäkeä ja Erkki lähti Tiihosen Heikin kanssa las-

kemaan mäen päältä alas pitkä puukarahka välissään. 
Heikki olikin irrottanut kepin kädestään, mutta Erkki 
piti toisesta päästä ja meni kovaa vauhtia päin puuta. 
Siellä hän makasi tajuttomana puun alla, kun opettaja 
tuli pelästyneenä paikalle. Poikaa hoidettiin pitkän ai-
kaa kotona ja häntä piti vahtia yötä päivää.

”Erkki myös kiipesi kerran puuhun linnunpönttöä 
katsomaan. Siellä olikin ampiaispesä ja ampiaiset syök-
syivät päälle ja poika putosi. Hän makasi taas maassa 
tajuttomana ja Veikko-veli kysyi: ’Kuolitko sinä?’ Mutta 
Erkki selvisi siitäkin”, Ulla huokaisee.

”Hoidin pienempiä veljiä Mattia ja Erkkiä, sillä äidil-
lä oli ihan hirveästi työtä. Oli viisi lehmää, sika ja he-
vonen, joku lammaskin ja kanoja. Lehmien nimet oli-
vat Omena, Ystävä, Onnikki, Manteli ja Lemmikki, joka 
oli minun nimikkolehmäni. Meillä oli Huli-koira, pitkä-
villainen pystykorva. Lassi-veli kävi sen kanssa metsäl-
lä ja se oli minun mukanani, kun olin paimenessa. Oli 
mukava, kun sille voi jutella”, Ulla sanoo.

”Lehmiä paimensin, kun isosisko Maija lähti pois ko-
toa. Metsä oli monta sataa hehtaaria ja piti vahtia, ett-

Ulla 15-vuotiaana.
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eivät lehmät mene Rötikön viljapellolle. Kerran tosin 
nukahdin ja lehmät menivät viljapellolle. Yleensä leh-
mät lepäsivät rannalla ja tein siellä hiekasta valleja, le-
pän oksista tikku-ukkoja ja tietenkin käpylehmiä. Mi-
nulla oli oma eläintarha. Lapsena se oli välillä aika tus-
kaakin, kun äiti sanoi kahdeksan aikaan aamulla, et-
tä alahan lähteä paimeneen. Päivät olivat pitkiä, sillä 
vasta viiden-kuuden maissa lehmät vietiin lypsettäväk-
si. Ympärillä oli kuitenkin kaunis luonto: lintuja, sieniä, 
solisevat kosket.”

”Sika syötiin aina jouluna – ’toinen puoli myötiin ja 
toinen puoli syötiin’. Jos vasikasta ei tehty lehmää, se 
tapettiin. Ja vasikan koipi oli hyvää. Kun pojat tulivat 
iltamista kotiin, he söivät yöllä vasikan lapaa uunista, 
kun se oli siellä jälkilämmössä”, Ulla kertoo.

”Meillä oli lampaita ja äiti kehräsi niiden villasta lan-
kaa. Niistä tehtiin sukkia ja minäkin opin sukan kuto-
misen. Ohkaisemmasta langasta kudottiin alushousuja 
kutomakoneella, jota käytti Kankkusen Hilja.”

Välillä oli lapsilla aikaa leikkiäkin. Kun perunakuop-
pa tyhjennettiin keväällä ja se siivottiin, sinne vietiin 
kuusenoksia ja kukkia. Siitä tuli lasten leikkimökki, jos-
sa kävi vierailulla myös serkkuja, Viitaniemen Eeme-
lin tyttöjä.

Vieraita ja vaatetusta

”Vieraita meillä kävi tosi paljon. Ihmiset tykkäsivät poi-
keta meillä esimerkiksi kaupassa käydessään. Oli Aar-
ne-setä ja Esteri-vaimonsa sekä Selma-täti. Selma oli 
ihana rakastettava ihminen, joka teki hyvää hapanjuu-
reen tehtyä ruisleipää. Hän hoiti isäänsä eli Paavo-uk-
kiamme kotonaan. Suvussa vanhimman pojan nimi oli 
aina Paavo, eli ukki, isäni ja vanhin veljeni olivat Paa-
voja”; Ulla listaa.

Päivärytmi oli työtä täynnä varsinkin Hanna äidillä. 
”Iltaisin hän kehräsi lankoja, kutoi ja virkkasi sukkia ja 
lapasia. Me lapset luimme läksyjä ja teimme myös töi-
tä. Vesi piti kantaa sisään eikä sähkövaloa ollut. Ensin 
oli öljylamppu, sitten petromax-lamppu ja sota-aika-
na vaaleansininen valuraudasta tehty karbidilamppu.”

”Koulusta sai lainata kirjoja. Luin kouluaikana Van-
han kartanon Dianan, joka oli tosi liikuttava kertomus. 
Siinä Diana rakastui ylhäiseen mieheen. Hän huomasi 
miehen kädestä, että kreivin elämänlanka oli poikki ja 
kreivi kuolikin pian. Diana oli hyvin murheellinen. Sit-
ten luin kirjoituskilpailun palkintokirjoja, Savon Sano-
mia sekä tietysti koulukirjoja, joissa oli valtavan hyviä 
lukuja, kuten esimerkiksi kertomus pikku-Matista, jo-
ka laittoi miehen vaatteet päällensä, Lumirimppa, jo-
ka oli vahingoittunut kurki, joka oli jäänyt talveksi kyl-
mään Pohjolaan sekä tietysti Tulitikkutyttö”, Ulla listaa.

Pukeutumisessa ei juuri ollut valinnanvaraa, varsin-
kaan sota-aikana.: ”Kaikki vaatteet ja kankaat olivat 

kortilla ja kupongilla ja pisteitä sai määrätyn määrän 
kangasta. Pukuihin ja hameisiin tehtiin kasvunvaraa, jo-
ten ensimmäisenä vuonna vaate oli aina liian iso”, Ul-
la muistaa.

”Kenkien kanssa oli sama juttu. Oli esimerkiksi pa-
peripäällysteisiä puupohjakenkiä. Isällä oli salaa sel-
laisia hiehoja, jotka eivät olleet missään kirjoissa. Kun 
hän tappoi vasikoita, hän parkitsi nahkoja ja niistä ky-
läsuutari teki yksipohjaisia lapikkaita, joita käytettiin 
talvella.”

Veljet Paavo ja Lassi osasivat tehdä suksia ja pui-
ta oli aina kuivumassa uusia suksia varten. Porkat teh-
tiin suorista kepeistä. Suksia tarvittiin, sillä niillä käytiin 
koulussa talvella.

Mirjan mielimaisemat

”Metsän laidassa oli litteä kivi ja pellon keskellä toi-
nen kivi, jotka olivat mieluisia leikkipaikkoja. Lasinsi-
ruille ja ruukun sirpaleilla leikittiin, sillä ostettuja leluja 
ei ollut. Yksi kuttaperkkanukke oli ja se tuntui ihmeel-
tä. Kummisetä toi kerran karamellipussin ja sen muis-
tan hyvin”, Ulla kertoo.

Lapsuuden maisemista Ulla muistaa Malilan saaren 
maiden valtavat näköalat. Myös Huuhkovuori on jää-
nyt mieleen. Se oli kivikkoinen, mutta ihan pieni vuori. 
”Hyvä marjapaikka, jossa oli mansikoita.”

Siihen aikaan ei juuri matkusteltu. ”Kerran oltiin 
hautajaisissa Heinävedellä. Oli tilattu kuorma-auto ja 
kaikki Koposet mentiin sillä. Se oli minun ainoa pitkä 
matkani Kuopiossa käynnin lisäksi”, Ulla kertoo.

”Erkki sentään kävi Helsingissä pikkupoikana soti-
lassoittokuntatestissä, mutta ei päässyt, kun ei soitta-
nut mitään.”

Kalaruokia ja kalastusmuistoja

Ruoka oli Koposten kotona kalavoittoista. Kun sitä tu-
li paljon järvestä, sitä myös syötiin ja tarjolla oli tietys-
ti kalakukkoja.

”Lassi oli kova kalamies, mutta myös isä otti ongelle 
mukaan. Lähdettiin heti aamulla, kun tuli valoisaa. Kas-
tematoja kerättiin ja keväällä valtavat määrät sateen 
jälkeen talteen isän multalaatikkoon. Kävimme Kum-
punen-nimisellä järvellä kalassa ja siellä oli isoja ahve-
nia. Äiti perkasi kalat”, Ulla kertoo.

Ulla sai myös olla mukana tuulastamassa. Veneen 
perässä oli tervapuita, tervaskannoista tehtyjä ja niis-
tä tuli voimakas liekki, joka valaisi veneen perää. Tuu-
lastajalla oli kädessä atrain, jolla koitettiin iskeä kalaa. 
”Sain olla soutajana, sillä naiset eivät saaneet käyttää 
atrainta”, Ulla selostaa.

”Isällä oli myös talvella serkun kanssa nuotta, josta 
tuli iso pärekori täyteen kaloja. Silloin mekin jouduttiin 
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perkaamaan. Kalat suolattiin ja säilytettiin kuivana. Tal-
vella laitettiin perunoiden päälle keitinveteen pehme-
nemään ja ne olivat kyllä hyvänmakuisia.”

Erityisesti yksi yö on jäänyt mieleen: ”Kerran isä otti 
minut ja Maijan yökalaan. Laitettiin salakkaverkot ja oli 
kutuaika. Oltiin koko yö Kipansalossa. Valvottiin var-
maan koko yö ja välillä verkot nostettiin ylös, otettiin 
kalat talteen ja pantiin taas verkot.”

Muutakin syötiin kuin kalaa. Kun tapettiin sika, sitten 
syötiin sikaa. Oli myös usein laatikkoruokia.

”Sota-aikana ei saatu sokeria, mutta puolukoita oli 
paljon ja niistä tehtiin vispipuuroa. Meillä ei ollut ome-

napuita, mutta muistan, kun isä toi Kuopiosta omenia. 
Äiti leipoi pullaa aina ison annoksen ja laittoi piiloon 
osan, ettei syötäisi kaikkea kerralla. Äiti leipoi myös ruis-
leipiä uunillisen ja niitä meni ihan hirveästi. Omilta pel-
loilta saatiin jonkin verran ohraa, ruista ja perunoita.”

- - -

Ulla Paatelma lähti nuorena Helsinkiin ja opiskeli apu-
hoitajaksi. Hän asuu Helsingin Ullanlinnassa miehensä 
Teuvon kanssa. Heillä on neljä lasta ja seitsemän las-
tenlasta.

Oi, katsokaa, miten lainehet

niin kauniisti rantoja kaulaa!

Oi , kuunnelkaa, miten lintuset

niin kauniisti lehdossa laulaa!

Oi , ootteko nähnehet illan kuun

ja kuullehet kuisketta metsän puun ,

min ylitse valkeat hattarat

suvitaivaalla vaeltavat?

Ja ootteko mennehet milloinkaan

te aamulla järven rantaan ,

kun aurinko noussut on aalloistaan

ja paistanut valkosantaan?

Vesi välkkyikö tyynenä heijastuin ,

sumun keskeltä nousiko seijastuin

sadun saaret, niemet ne terheniset? -

Sitä utua unhota et.

EINO LEINO: HYMYILEVÄ APOLLO
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Ylioppilaita
Luvan tietojensa julkaisuun ovat antaneet seuraavat 30 kevään uutta ylioppilasta (lähde: Iltalehti).

Valmistuneita

Koponen Aarno Olavi, Kulosaaren yhteiskoulu, Helsinki
Koponen Aino Sofia, Mikkelin lukio
Koponen Eero Samuli, Helsingin yhteislyseon lukio
Koponen Enni Amanda, Kouvolan Yhteislyseo
Koponen Heini Elena, Turun iltalukio
Koponen Ilona Olga Maria, Kuopion klassillinen lukio
Koponen Jenni Marjaana, Hyvinkään yhteiskoulun lukio
Koponen Jerko Kasperi, Tuusulan lukio
Koponen Juho Ruupert, Kuninkaantien lukio, Espoo
Koponen Maiju Anna Sofia, Kuopion klassillinen lukio
Koponen Maria Merituuli, Keravan lukio ja aikuislukio
Koponen Markus Ayalew Olavi, Alppilan lukio, Helsinki
Koponen Meri Inka Juulia, Sonkajärven lukio
Koponen Mikko Henrik Olavi, Kempeleen lukio
Koponen Mila Julia, Kotkan lyseo
Koponen Minna Kaarina, Savonlinnan taidelukio

Koponen Niina Elisa, Polvijärven lukio
Koponen Otto Kasper Juhana, Hyvinkään Sveitsin lukio
Koponen Petro Eelis Petteri, Kallaveden lukio, Kuopio
Koponen Pyry Sampo Pellervo, Lahden lyseo
Koponen Riikka Elina, Suonenjoen lukio
Koponen Riku Antero, Varkauden lukio
Koponen Sylvia Katariina, Kangasalan lukio
Koponen Tessa Wilhelmiina, Munkkiniemen 

yhteiskoulun lukio, Helsinki
Koponen Tiia Suvi Karoliina, Kuopion klassillinen lukio
Koponen Tony Petteri, Kuhmoisten yhtenäiskoulun 

lukio
Koponen Väinö Valentin, Lahden lyseo
Koponen Ville Antti Juhani, Loviisan lukio
Koponen Ville Veikko, Sammon keskuslukio, Tampere
Koponen Vilma Fredrika, Varkauden lukio

Ammattioppilaitoksista valmistuneita
Ylen ja oppilaitosten netissä julkaistujen tietojen mukaan valmistuneita keväällä 2020:

Careeria (Porvoo ja lähiseutu):
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja: Koponen Inka Sylvia Elisa

Hyria (Hyvinkää/Riihimäki):
Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja: Koponen Oona Annika Elina
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki: Koponen Nina Helena

Koulutuskuntayhtymä OSAO
Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja: Koponen Jeremias Toivo Juhani

Savon ammattiopisto:
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki: Koponen Ellinoora Tuulia
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja: Koponen Johanna Pauliina
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja: Koponen Matias Kalevi
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi: Koponen Veera Iida Emilia
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi: Koponen Armi Marjatta
Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani: Koponen Eetu Sakari

Turun ammatti-instituutti:
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja: Koponen Emma Amanda

Koposten Sukuseura onnittelee kaikkia Koponen-nimisiä uusia ylioppilaita, vaikka heidän nimiään  
ei saa julkaista. Samoin onnittelemme kaikkia muun sukunimisiä sukuun kuuluvia. 
Oikein paljon onnea myös kaikille nyt tai aiemmin keväällä ammattiin valmistuneille!
Myös ammattikorkeakouluista ja yliopistoista on keväällä valmistunut useita nuoria, joiden nimiä  
emme ole voineet selvittää.

Toivotamme teille kaikille paljon onnea uudessa elämänvaiheessa!
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Keravalainen järjestöpäällikkö Pia Lohikoski valittiin 
ensimmäisen kerran eduskuntaan viime vuonna. Hän 
ei kuitenkaan tullut pystymetsästä politiikkaan vaalien 
alla. Voi sanoa, että kolmas kerta toden sanoi edus-
kuntavaaleissa, sillä hän oli ollut ehdolla jo kahdesti 
aikaisemmin. Hän on taustaltaan järjestöaktiivi ja ollut 
nuoresta asti kiinnostunut vaikuttamisesta. Koulutuk-
seltaan hän on valtiotieteiden maisteri.
Ensimmäinen vuosi kansanedustajana on vastannut Pi-
an odotuksia suurimmalta osalta. Työ on juuri niin mie-
lenkiintoista kuin hän oli ajatellut. Tämä vuosi on to-
sin ollut hyvin erikoinen, kun ensin syksyllä pääminis-
teri vaihtui ja sitten keväällä tuli koronakriisi. Ei kukaan 
sellaisia tapahtumia ole osannut odottaa.

Uusi työtehtävä on muuttanut myös Pian omaa elä-
mää melko paljon, sillä eduskunnan työskentely on 
ihan omanlaisensa maailma verrattuna kaikkiin aiem-

Kansanedustaja Pia Lohikoski 
on Koposten sukua

piin töihin. Hänellä on kyllä monenlaista kokemusta 
niin poliittisista luottamustoimista kuin työelämästä-
kin. Viime aikoina muutoksia hänenkin elämäänsä ovat 
tuoneet oma ja puolison etätyö sekä lasten etäkoulu. 
Eduskunta tosin kokoontuu ihan paikallakin varsinkin 
äänestyksiin, mutta aina ei tarvitse kulkea Helsinkiin 
vaan osa työstä hoituu etänä. Myös monet luottamus-
tehtävät on hoidettu videokokouksina.

Pia Lohikoski toimii kotipaikkakunnallaan Keravalla kol-
matta kautta vasemmistoliiton edustajana kaupungin-
valtuustossa ja on kaupunginhallituksen varapuheen-
johtaja. Hän on työskennellyt vaikuttamiseen liittyvis-
sä tehtävissä myös työurallaan ammattiliitoissa, kou-
lutusorganisaatioissa ja vuokralaisten edunvalvojana. 
Hän kertoo, että työskentelisi varmaan asuntopolitii-
kan parissa Vuokralaiset ry:ssä, kuten ennenkin, jos ei 
olisi tullut valituksi eduskuntaan.

Yksivuotias Pia ukkinsa Veikko Koposen ja äitinsä Mian (o.s. Koponen) kanssa vuonna 1978. Kuva perhealbumista.
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Tärkeimpinä asioina työssään kansanedustajana Pia 
haluaa edistää tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmu-
kaisuutta. Hänelle on tärkeää pitää huolta lasten ja 
nuorten asioista, kuten koulutuksesta ja ylipäätään syr-
jäytymisen ehkäisystä. Hän haluaa myös vähentää eri-
arvoisuutta ja työskentelee erityisesti työelämän ja toi-
meentulon kysymysten sekä asuntopolitiikan parissa.

Kysymykseeni tärkeimmistä asioista muuten elämässä 
Pia vastasi näin:

- Omassa elämässäni tärkeitä asioita yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen lisäksi ovat läheisten ihmisten hyvinvoin-
ti, erityisesti tietenkin omat lapset ja eläkeikäiset van-
hempani, joiden asiointia tänä erikoisena aikana ko-
ronaviruksen takia pyrin auttelemaan. Omassa arjessa-
ni työtä tasapainottaa puutarhan ja kasvihuoneen hoito 
sekä perheen kanssa luonnossa liikkuminen.

Pia Lohikoski on 42-vuotias ja kuuluu äitinsä puolelta 
Koposten sukuun. Kotona ei pidetty yhteyttä sukuun 
laajemmin, vaan yhteyksiä on ollut lähinnä äidin sisa-
ren perheeseen sekä nuorempana edesmenneeseen 
ukkiin ja hänen kaksoissisareensa.

Lapsena Pia oli hyvin paljon tekemisissä ukkinsa Veik-
ko Koposen kanssa, kun vietti usein viikonloppuina tai 

lomalla aikaa hänen luonaan. He tekivät yhdessä mo-
nenlaisia ukin harrastuksiin liittyviä asioita: kävivät huu-
tokaupoissa, bingolla, uimahallissa, torilla, kirjastossa 
ja pelasivat paljon korttipelejä. Usein he kävivät myös 
tapaamassa ukin Anna-sisarta, mutta hänen lapsiinsa 
Pia ei tutustunut, kun he ovat niin paljon vanhempia. 
Anna-tädin hän tapasi viimeksi ukin hautajaisissa tal-
vella 2006.

Maiju Boenisch

Niin pienet, pienet on piirit maan ,

mut taivas on suuri ja laaja

ja taivas on kuultava korkeuttaan

ja taivas on tähtinen , taaja.

Yks vaan on taivas, yks Jumala vaan ,

on jokaisella se sielussaan ,

ja taivas on rauha täytetyn työn .

Se estävi aavehet yön .

Sun mieles jos kääntyvi murheisaks

elon pitkillä pientaroilla,

niin aitaa sarka ja aitaa kaks

ja onnes sa löydät noilla.

Ja maailma kuinka se muuttuukin ,

käy elosi päivään tai pilvihin ,

niin yksi , yksi on varma ain:

työn onni on oikea vain .

EINO LEINO: HYMYILEVÄ APOLLO
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Saija Koponen on nelikymppinen helsinkiläinen taitei-
lija, joka on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä ja osal-
listunut ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin. Näin hän kertoo 
Kopsan lukijoille työstään.

Olen kuvataiteilija, joka työskentelee pääasiassa maa-
laten. Yleensä näyttelyissä olevia teoksiani voi kuvailla 
isoiksi ja värikkäiksi, vaikka pienemmänkin mittakaavan 
teoksia on esillä. Maalauksista voi löytää esittäviä ele-
menttejä, vaikka en jäljennä näkyvää maailmaa. Yleen-
sä teoksen sisältö ja kuvamaailma saa inspiraationsa 
musiikista, kirjallisuudesta, muusta taiteesta tai ihan 
vaan omasta eletystä ja koetusta elämästä. Olen kiin-
nostunut yleisesti erilaisista ihmisiä yhdistävistä tai ja-
kavista asioiden kokemisen ja määrittelyn tavoista. Tai-
teilijana koen osallistuvani työhön, jonka tarkoituksena 
on tehdä maailmasta inhimillisempi. Taiteen tekeminen 
on maailman reflektointia, asioiden poimimista omasta 
kulttuuristamme ja kollektiivisesta tietoisuudestamme.

Taiteilijan työhön kuuluu teosten esittäminen. Minä 
olen tehnyt sitä perinteisesti yksityisnäyttelyjä järjes-
täen tai ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin osallistuen. To-
ki teoksiini voi tutustua esimerkiksi internetsivuillani. 
Olen viimeisen kymmenen vuoden aikana pitänyt yk-
sitoista yksityisnäyttelyä. Viimeisin niistä oli Kuopios-
sa Kuopion taiteilijaseuran galleria Ars Liberassa vii-
me vuoden lokakuussa. Edellinen ryhmänäyttelyni oli 
myös vuonna 2019. Näyttely oli Tarton Taidehallissa 
Virossa. Osallistuin siihen kolmen muun suomalaisen 
taiteilijan kanssa.

Ajatus taiteesta ja maalauksesta on ollut jollain tavalla 
läsnä elämässäni aina. Ennen kuvataiteilijaksi koulut-
tautumista olen ennättänyt tekemään muutaman vuo-
den muita töitä, pohtien omia taiteen teon motiiveja-
ni. Korkeakouluopiskelun aloitin 25 -vuotiaana. Opis-
kelin Saimaan ammattikorkeakoulussa asuen Imatralla. 
Pian valmistumiseni jälkeen muutin Helsinkiin, missä 
asun nyt. Helsinki valikoitui asuinpaikaksi osittain sen 

Taiteilija on vuorovaikutuksessa 
maailman kanssa

aktiivisen ja rikkaan taidekentän takia. Taiteilijuus vaatii 
jatkuvaa työtä. Opiskelun ja työn teon kautta siitä kui-
tenkin muodostuu melkeinpä elämäntapa ja tapa ha-
vainnoida ja olla vuorovaikutuksessa maailman kanssa. 

Saija Koposella on ollut useita luottamustehtäviä Suo-
men Taiteilijaseurassa, Taidemaalariliitossa ja muissa 
alan järjestöissä. Hän pitää niitä tärkeänä niin itselle 
kuin ammattikunnalle.

Taiteilijajärjestöjen tärkeä tehtävä on edunvalvonta ja 
taiteilijoiden yhteisellä äänellä puhuminen yhteiskun-
nallisissa keskusteluissa. Myös näyttelytoiminta on tär-
keä osa monien paikallisten ja valtakunnallisten järjes-
töjen työtä. Mainittavaa on myös järjestöjen tuoma yh-
teisöllisyys ja mahdollisesti jopa ammatti-identiteetin 
vahvistaminen. 

Työn mukanaan tuoma keskittyneisyys ja taiteen teos-
sa koetut onnistumiset ovat tärkeitä työssäni. Valmii-
den teosten esillepano näyttelyyn ja teosten vuorovai-
kutus yleisön kanssa on olennainen osa työtä. Onnis-
tunut näyttelykokonaisuus on ilon aihe ja olennainen 
etappi työskentelyssä. 

Elämässä, niin kuin työssäkin, tärkeintä on omia arvoja 
vastaava arki. Työn vastapainona on liikunnallinen elä-
mäntyyli ja itselle tärkeät ihmiset. 

Olen syntynyt ja elänyt lapsuuteni Lohjalla. Vanhempa-
ni ovat lähtöisin Kuopion seudulta. Kuopion suunnalla 
vierailu onkin ollut osa elämääni aina. Siellä on mökki 
ja sukulaisia. Kuopio kiinnostaa minua myös kaupun-
kina. Olenkin järjestänyt siellä kaksi yksityisnäyttelyä. 
Ensimmäisen vuonna 2015 galleria G12:sta ja toisen 
vuonna 2019 galleria Ars Liberassa. 

Saija Koposen kuulumisia kyseli Maiju Boenisch. 
Saijan internetsivun osoite on http://saijakoponen.fi
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Valokuva työhuoneesta, kuvaaja Iiris-Lilja Kuosmanen.
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Lamperilan-sukuhaaran Ko-
poset asuivat Karttulan Mu-
nalampi-nimisellä paikalla. 
Talon väkeen kuuluivat uk-
kini Ville Koponen (s. 1881), 
mummoni Iida Maria os. 
Kärkkäinen sekä heidän lap-
sensa Augusti (s. 1904), Pek-
ka (s. 1905), Otto (s. 1907), 
Jalmari (s. 1909), Taavetti (s. 
1911), Martti (s. 1914) ja Kal-
le (s. 1918). Mummoni Iida 
Maria menehtyi ennen syn-
tymääni ja hänen kuoltuaan 
otti Ville uuden vaimon Agathan (os. Kinnunen). Sa-
vossa Agathaa kutsuttiin tavallisesti Akkaataksi. Muis-
tan nähneeni ukkini Villen ja Agathan vain kerran, sil-
lä siihen aikaan vierailuja tehtiin harvakseltaan, koska 
omaa kyytiä ei ollut ja matkat tuntuivat pitkille.

Isälläni Otto Koposella oli kaikkiaan kuusi veljeä. Vel-
jekset olivat sodan käyneitä ja siellä vammautuneita, 
kaikki selvisivät kuitenkin elossa. Kalle-setä haavoittui 
talvisodassa saadessaan sirpaleen päähänsä. Isäni Ot-
to sairastui astmaan ja ei osallistunut taistelujoukkoihin 
jatkosodassa. Veljeksistä Kalle ja Otto olivat vartiopal-
veluksessa mm. Kuopion Kallansilloilla sekä Tuusnie-
mellä Pakkilassa sotavankeja vartioimassa. Martti-se-
tä vammautui sirpaleesta Äyräpäässä ollessaan hevos-
miehenä. Aina heidän kokoontuessaan puheet kään-
tyivät sotamuistoihin.

Isäni Otto ja äitini Martta (s. 1908) os. Kankkunen sai-
vat elantonsa maanviljelyksestä ja karjan pitämisestä, 
kuten monet siihen aikaan. Heidän tiensä kulki Kuo-
pion maalaiskunnasta Kaaville, jossa he pitivät pientä 
putiikkia jonkin aikaa. Sieltä matka jatkui Tuusniemelle 
Maja-aho -nimiselle tilalle. 

Muistan ne lapsuuden kesät, kun sukuni tuli käymään. 
Ongelle oli päästävä heti, sillä kalastus oli veljesten 
yhteinen harrastus ja lähellä heidän sydäntään. Hyvä 
huumori ja naurun remakka täyttivät tienoot. Rantaka-
la oli suurinta herkkua. Meillä ahvenet keitettiin ensin 

Muistelmia  
Lamperilan Koposista

vedessä ja sen jälkeen ker-
massa. Isoimmat ahvenet 
paistettiin pannulla ja pie-
nistä valmistettiin kalakuk-
koa. Kalaa oli tarjolla päivit-
täin. Savossa ei niihin aikoi-
hin lohta ollut tarjolla, joten 
korvaavana herkkuna toi-
mi ”suutarinlohi”, tuttavalli-
semmin suolattu särki.

Saimme isoja haukia uisti-
mella ja lahnoja verkoilla. 
Niitä kypsennettiin hiillok-

sella voipaperiin sekä monin kerroin sanomalehteen 
käärittyinä. Kalaa käänneltiin hiilloksella siten, että sa-
nomalehti vähitellen paloi ja kala kypsyi. Jo lapsena 
opimme kalan perkauksen taidon. Aloitimme särki-
kaloista ja taitojen kasvaessa siirryimme ahveniin. Se 
kaikki oli hyvää oppia!

Elettiin omavaraisella 60-luvulla. Kasvimaalla kasvoi-
vat perunat, porkkanat, sipulit, lantut ja kaalit. Kyyt-
tö-lehmä laidunsi vasikoineen laitumella. Kanat, pos-
su ja lammas oleilivat pihapiirissä. Pellot olivat kivisiä 
ja heinä niitettiin viikatteella, onneksi sukulaiset aut-
toivat heinänteossa. Nykyaikaisten yhteydenpitoväli-
neiden puuttuessa pihaan saattoikin saapua yllättäen 
auto täynnä sukulaisia. Jokainen tuli omalla ajallaan. 
Pihassa yövyttiin teltassa tai farmariauton perällä. Su-
ku piti yhtä niin ilossa kuin surussa. Sedistäni minul-
le läheisimpiä olivat Tuusniemellä asuva Kalle ja Mart-
ti Kuopiosta. Setäni Taavetti saapui Mikkelistä viipyen 
aina pidemmän aikaa. Heidän sekä muiden veljesten 
lapset perheineen vierailivat tilallamme usein.

On mukava huomata, että omat lapsenlapseni Viivi ja 
Samuel Jalava ovat myös innostuneet kalastuksesta 
jatkaen sukumme perinnettä.

Pidetään huolta toisistamme!

Sirpa Räsänen os. Koponen, Riistavesi
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Lehtemme entinen vastaava toimittaja Hannu K. Ko-
ponen lopetti monivuotisen ansiokkaan kautensa vii-
me numeroon. Hän kertoi aikeestaan jo hyvissä ajoin ja 
molemmissa viime vuoden Kopsa-lehdissäkin oli ilmoi-
tus, että lehdelle haettiin uutta päätoimittajaa.

Yhtään kiinnostunutta ei kuitenkaan ilmoittautunut su-
kuseuran esimiehelle Aulis Koposelle. Mitä sitten teh-
dään? Eihän lehteä voi jättää julkaisematta, kun se on 
monille jäsenille ainoa yhteys ja syy kuulua seuraan. 
Aulis kyseli kaikilta hallituksen jäseniltä halukkuutta ot-
taa tämä mielenkiintoinen haaste vastaan. Ei vain yh-
tään kättä noussut eikä kukaan pyytänyt muutenkaan 
puheenvuoroa. Siihen Aulis totesi, että meidän pitää 
sitten saada seuraava lehti kasaan yhteisvoimin.

Aulis on aina aikaisemminkin kirjoittanut lehteen pu-
heenjohtajan tervehdyksen. Muitakin juttuja hän on 
välillä tarjonnut lehdelle, jos ei muuten, niin ainakin 
aiheina. Nyt hän lupasi huolehtia, että saa tutuiltaan 
joitain juttuja lehteen. Kirjoituksia tuli ja valokuviakin 
niihin. Myös Jari-Pekan haastattelun julkaisuoikeuden 
hän hankki ja lähetti lehtileikkeen. On siis monta ta-
paa tuottaa sisältöä, vaikka ei kirjoittajaksi alkaisikaan.

Ahti Koponen on ollut jo useita vuosia mukana toimi-
tuskunnassa. Hän lupasi edelleen olla mukana, vaikka 
ei luvannut kirjoittajaksi ryhtyäkään. Hän on aina vas-
tannut enemmän lehden valokuvista. Nytkin hänen ku-
vansa on lehden kannessa. Myös yhteyksiä taittajaan ja 
painoon hän oli hoitamassa, kun asuu Uudellamaalla. 
Toki asiat hoituvat nykyisin diginäkin eikä kirjapainossa 
tarvitse käydä paikalla tarkistamassa vedosta.

Minä olen taloudenhoitajana ja jäsensihteerinä kirjoit-
tanut viime lehtiin sukuseuran taloudesta ja jäsenasi-

oista. Tähän numeroon en niistä ole erillistä juttua teh-
nyt. Tarvitsemme toki edelleen uusia maksavia jäse-
niä, sillä luonnollinen poistuma iäkkäämpien joukosta 
vie veronsa. Sukuasiat kiinnostavat kyllä monia nuo-
ria, mutta he liittyvät harvemmin mihinkään yhdistyk-
siin jäseniksi. Mistä siis löytyisi viisasten kivi tähän on-
gelmaan? Toivoisin ainakin, että vanhemmat pyrkisivät 
saamaan lapsensa ja/tai lapsenlapsensa mukaan suku-
seuraan. Kovin monet eivät vielä kuulu seuraan.

Kun lehdelle pitää lain mukaan ilmoittaa vastaava toi-
mittaja, niin lupauduin nyt tilapäisesti tähän tehtä-
vään. Olen tehnyt kaksi haastattelua, käsitellyt joitain 
kuvia ja kasannut aineiston. Tehtävä on ollut ihan mu-
kava, vaikka en päätoimittajaksi tässä vaiheessa aiko-
nutkaan. Itse asiassa toimittaja oli joskus nuorena jo-
pa ammattitoiveeni, kun toimin lukiossa koulun lehden 
toimitussihteerinä. Olen tehnyt työurani ihan muulla 
alalla, mutta kirjoittamaan olen siinäkin tehtävässä jou-
tunut, toki muunlaisia tekstejä. Valokuvausta ja kuvan-
käsittelyä olen harrastanut vapaa-ajallakin, vaikka ne 
liittyivät työhöni.

Lehdellä ei siis vieläkään ole uutta vakinaista päätoi-
mittajaa. Meillä on hyvä taittaja, joka on luvannut jat-
kaa tehtävässä, ja yhteistyö kirjapainonkin kanssa su-
juu helposti. Emme valitettavasti voi luvata palkkaa 
työstä, mutta mielenkiintoinen tehtävä kahden vuosit-
taisen lehden tekemisessä ei ole näppärälle kirjoitta-
jalle kovin iso haaste. Hallitus varmaan edelleen avus-
taa juttujen aiheiden ja kirjoittajien löytämisessä. Ko-
posten tekemisiä kannattaa seurata eri medioista, niin 
jutunjuurta kyllä riittää. Kiinnostunut? Ota yhteyttä mi-
nuun tai esimieheen Aulis Koposeen.

Maiju Boenisch

Toimitukselta

KOPSA
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Puheenjohtaja Aulis Koponen, Kirnukuja 14, 70780 Kuopio, aulis.koponen@gmail.com, p. 044 361 2224

Varapuheenjohtaja Juha Koponen, Riihirannantie 868, 79100 Leppävirta, juhakoponen545@gmail.com, 
 p. 0400 254 466

Taloudenhoitaja Maiju Boenisch, Kiikankuja 262, 32440 Alastaro, mama-boe@hotmail.com, p. 050 558 9367

Sihteeri Raimo Koponen, Puustellintie 7, 72400 Pielavesi, raimoko@pp.inet.fi, p. 0500 280 155

Jäsenet Ritva Holopainen, Timola/Leppävirta, heikki.pormestarila@hotmail.com, p. 044 532 5042

 Ulla Jolkkonen, Viinijärvi/Liperi, p. 040 706 1177

 Ahti Koponen, Tuusula, ahti.koponen@gmail.com, p. 045 672 4107

 Hannu K. Koponen, Helsinki, hannu.k.koponen@elisanet.fi, p. 0400 315 339

 Pekka Juhani Koponen, Kangaslampi, pekka.koponen@pp6.inet.fi, p. 040 521 0696

Varajäsenet Ulla Artte, Helsinki, ulla.artte@teleprikaati.fi, p. 044 722 8236

 Heikki Holopainen, Timola/Leppävirta, heikki.pormestarila@hotmail.com, p. 044 205 5230

 Pentti Koponen, Porvoo, kale.kopoi@gmail.com, p. 050 358 4945

 Petri Laasonen, Louhioja/Joensuu, petri@laasonen.fi, p. 040 483 4868

 Irma Rainio, Valkeala/Kouvola, irma.rainio@luukku.com, p. 0400 553 097

 Margit Sipari, Lappeenranta, margit@sipari.fi, p. 050 322 2156

 Pirjo Vesanka, Varkaus, pirjo.vesanka49@gmail.com, p. 044 975 3101

 Jaakko Väisänen, Alastaro/Loimaa, mama-boe@hotmail.com, p. 0400 243 005

Koposten Sukuseuran hallitus

Näkymä Sulo Koposen pihalta Luotosen rannasta Kaavilla. Kuva Maiju Boenisch.
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