
7h@1Fbs
Tb,opagtut s.unomrtt

212005 * Marraskuu * 2005

,;,1? :, -.- ,t§ .t. - !-LI --.,§§

Valok. Ahti Koponen

Sukupäivien lauantairetki tehtiin I 6.7 .2OOS

Jäppilän (nyk. Pieksänmaa) Päivdmäen tilalle. Retkeläiset kokoontuneina
Kuikka-Koposen kuolinmökin pihalle.

Ensi vuonna sukupäivät pidetään Kaavirra 29. heinäkuuta.



Koposten Sanomat

Koposten Sukuseuran jäsenlehti

N:o 21 + Marraskuu 2005 * 2/2005

Toimittaja: Lassi Koponen
Minna Canthin katu 3 A 2, 70100 Kuopio
Puh. (017) 263 4424 ja044-354 1220

Sähkoposti: Iassi.koponent?)dnainternet. net

Toimittajalle lähetettyä tekstiaineistoa on

taiton yhteydessä tietyiltä osin stilisoitu.
KOPSAN seuraaya numero ilmestyy ke-

säkuussa 2ffi6. Siihen tarkoitetun aineis-

ton on oltava toimittajalla viimeistään
15.5.2m6

Koposten Sukuseura Internetissä:
htto : //www. sci. fU- ahtiko/kss. ht m
Sivuilla on mahdollisuus jättiiii viestejä sivu-
jen ylläpitzijälle Ahti Koposelle ja sieltii 1ö1'

§y myös lomake sukuseuramme jäseneksi il-
moittautumi sta varten.

Ahti Koposen stihköpostiosoite on

a.koponen@sci.fi

Kopsan aineistoa on myös lntemetissä

toimittajan siwilla:
http ://kotisivu.dnainternet. neUkoolar/

default.htm

Osoitteen- j a nimenmutokset
pyydetiiiin ilmoittamaan jiisensihteeri

Maija Tuppuraiselle,
os. Käärmeniementie 30 A 5,

78200 Varkaus;

puh. (017) 552 3019 tai 050-349 2421

Siihköpostiosoite:

nr aij atupp u r ain en G)h o tEr ail. c om

Suonenjoen Ki{apaino KY

ISSN 1457-4926

Sisiillys
o Jåisenasiaa, kotisiwt
o Puheenjohtajalta

a Koposten suku Inkeri Kinrutnen

o Esimies taytti 75 vuotta

Puhe Kyösti V. Koposelle27.9.2005

Vesa Kogsnen

o Kuikka-Koposen kuolinmökki

2

3

J

ostetiavissa Kyösti V. Koponen

o Sukupäivia vietettiin heinäkuun helteillä

pennteisesti

o Uusiajiiseniä

Kyösti V. Koponen 7

8

o Puhe sankarihaudoilla

Kaino Koponen 9

a Nl1 sukua tutkimaan!

Hanru R. KoPonen l0
a Matin ja Liisan kotiseudulla innostetaan

Koposia sukututkimuksen pariin 11

a Kurkka-Koposen muistolaattia I I

o Kuvia sukupäiviltii t2

o Koposen nimestii Eero Koponen 14

o Signe Brander, Helsingin valokuvaaja

-kiqan esittely Kaisa Nummenpcici 16

a Pari lehtileikettii 120 ruoden takaa 18

o Kanavakylän kuulumisia

Aino Kosl<ela 19

o Uusia ylioppilaita keviiällä 2005 19

o Koposia mediassa 20

o Sukuseuran tilinpiiätös 2I
o Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt 22

a MYYtavat tuottaet 23

I(OPSA



Puheenjohtajalta

a vksvä olemme eläneet luonnon

\ ;""rlläisessä loiseessa. Itse

LJolen metvåmies. Suomen pysty-
korvaisten koirieni Pikun ja Tiukun
kanssa olen liikeneviin aikani ollut
metsissä. Tällaista aktiivista luonto-
elåmåiä ei kohdallani ole ollut vuosi-

§mmeniin. Luonto ja hyvät metsäs-

tyskaverit pitävät reippaana mielen,
siinähän yksinkertaisuudessaan on elä-
mämme nzutinto ja ilo.

Viime aikoina päivät ovat olleet
toisessakin mielessä hyvin erilaisia
kohdallani. Yllätyksenä Koposten su-
kuseura ry:n toimesta ja erältä muilta
tahoilta olen saamt vastaanottaa muis-
torikkaita ja arvokkaita huomionosoi-
tuksia.

Koposten sukuseura ry:n esitys
Sukuseurojen Keskusliitto ry : n Kultåi-
sen ansiomitalin myöntämiseksi mi-
nulle kuuluu elämäni merkittäviin ta-
pahtumiin. Mitåtista kurnpuaa minulle
paljon muistoja sukuseuratyön mat-
kan varrelta.

Sydiimellisesti kiitlin kaikesta ja
kaikkia kiitän. Olen tuntenut ja tunnen
tekeväni mieleisä tehtiivä Koposten
ftqnssa. Yhteistyö jatkuu uusin haas-

tein.
Turvallista elämä, hyvåä its€afii-

syysp2iivaä ja joulun odotusta teille
kaikille.

Kyösti V. Koponen
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Esimies tirytti 75 vwtta

f, rvoisa Koposten Sukuseura ry:n
fl.esimies ja hyvä ysävåimme Kyösti
V. Koponen ja vaimonsal-eew.
Tanaän on syyskuun 27. päivä. Tasan
75 vuotta sitten oli Martta ja Veikko
Koposen perheessä ilon hetki, perhee-
seen oli syntynyt pieni poika, joka sai
nimekseen Kyösti Vilho eli Kyösti V.
niin kuin nykyriän sruunne papereista
lukea. Tie§emme mukaan tånrå tome-
ra pikku Kyösti oppi äkkiä lukemaan,
kun isa tilasi perheeseen Urheiluleh-
den. Lukutaito antoi urheilutietoisuutta
ja oivan pohjan viiitellä välistä kiivaas-
tikin veljien kanssa urheiluasioista.
Olit, Kyösti, kuuleman mukaan hieman
varnrtnrasi sinnikäs urheilja, hiihto zu-
jui hyvin ja kovaa, varsinkin kun vielä
Yrjö-veljesi kilpailuissa kiritti. Myös
taitavan kluppamiehen merkit nakyivät
jo pienenä. Kun teit pikku poikana jou-
lukorttikauppaa, möit ensimnråiset
kortit jollekin johtajalle ja sitten toisil-
le, ja ostettavahan oli, koska johtajakin
oli jo ostanut. Tiesit kuuleman mukaan
miä tahdoit: olit halunnut itse silitää
paitasi, etä silityksesä tuli sellainen
kuin itse halusit. Sitten, Kyösti, löysit
l,eenasi tai pilinvastoin. Perhe kasvoi
ja teit tuloksellista työt'å, toimit mm.
tehokkaana kauppamiehenä vakuutus-
ja sanomalehtimyyntityössä. Loit täl-
löin laajat ja tehokkaat suhteet ympä-
rist(xin ja eri vaikuttajatasoille, mikä
on näkynyt viellikin mm. zukuseuram-
me asioiden hoidossa. Aikaasi ja ener-
giaasi on riitrJinyt vielä musiikille ja
erikoisesti laululle, kotiseututyöhön ja
aivan erikoisesti meille kaikille tiiiillä
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PUI{E KYOSTI V. KOPOSELLE 27.9.2005

mukanaoleville, tåirkeälle Koposten Su-
kuseura ry:lle. Sukuseuramme työIlä
voimme kunnioitua menneitten Kopos-
ten sukupolvien työtii orun perheensä,
maakuntansa ja yhteisen isåinmaamrne
rakentamisessa j a kehittämisessä. Su-
kuseurallamme on ollut hyvät puheen-
johtaja-esimiehet. Väinö Koponen to-
teutti hienosti ideansa Koposten suku-
seuran perustamisesta ja hiln hoiti mo-
net laajat perustamiseen ja toiminnan
käynnistämiseen liitryvät tehtiivät sekä
hoiti seuran puheenjohtajan tehävät
ensimmäiset 6 vuotta. Hyvin ja moni-
puolisesti hoiti tehtävänsä myös seuraa-
va puheenjohtaja Ahti Koponen 13

vuoden ajan. Pulrcenjohtaja-esimiehen
tehtiivien siirrytryä Sinulle, Kyösti,
ovat tehävät tulleet edelleen mallik-
kaasti hoidetnra. Olet tehnyt paljon
työtli - sellaista mistä emme edes aina
tienneetkän - seuramme talouden hy-
väksi. Sukuhistoriarnme 2. osa on
tuonut paljon työtä ja hikeä - ja uskal-
lan myös sanoa - tuskaa monien ongel-
mien kanssa painiskeltåessa. Sukuseu-
ramme KOPSA-lehti on varmaan
maarnme sukuseuralehdistön'ker-
maan" kuuluva. Kiitos siiä kuuluu Si-
nulle ja lehden toimittajalle Lassi Ko-
poselle.

Kun kohdistan Koposten Sukuseura

ry:n kiitokset ja onnittelut Sinulle,
Kyösti, tarkoitan tietysti Teiä molem-
pia, lrena ja Kyösti. Olette yhdessä
olleet oiva työpari. Sinä Kyösti pu-
heenjohtajana ja l.eena tarkkana rahas-
tonhoitajana. Yhteinen panoksenne on
ollut merkittävä zukuseurarnme hyviik-



si. Oivana esimerkkinä tåistä ovat mm.
hyvinjiirjestefyt sukujuhlat monena ke-
sänä. Kun nyt Kyösri täyrär 75 vuona,
esitän Koposten Sukuseura ry:n puo-
lesta parhaimmat onnittelumme ja kii-
toksemme. Toivotan Sinulle ja L*enat-
le hyviiä terveytä ja kaikella tapaa on-
nellista oloa täällä uudessa kauiiiissa
kodissanne.

Viime kesänä nrli helsinkiliiinen
talitiruti tånne Savoon kesålomalento-
reissullansa. Tintti tervehti tåikiiliiistä
talitinttiä perinteisellä ri ti ryy -terveh-
dyksellä, mihin savolainen talitintti
VAStASi, Cttä TI TI PÄ HYVINNII
TYY. Jos nyt sanon Sinulle, Kyösti,

että TI TI TYY, niin luulenpa tietäväni
mitä Sinä siihen vastaisit.

Sukuseuramme hallinrs on esitfånyt
Sukuseurojen Keskusliitto ry : lle, etrå
se myöntäsi Sinulle, Kyösti, merkitä-
vistä ansioistasi Koposten Sukuseura

ry:n esimiehenä ja puheenjohtajana lii-
ton kultaisen ansiomitalin, minkä liiton
hallitus on täle piiiviille piiivätyllä kun-
niakirjalla myönrlinyt. Parhaimmat on-
nittelut myös llistä arvokkaesta ansio-
mitalista.

Kiitos ja onnea ysfåvämme, lrena
ja Kyösti.
TI TI TYY!

Vesa Koponen

Sukuseuramme hallituksen edustajat
onnittelemassa esimiestä 27 .9 .2005

Varapuheenjohtaja Vesa Koponen
puhuu. Muut henkilot vasemmalta

lukien: Niilo Olakivi, Aino Koskela,
Pirkko Olakivi, Kaino Koponen,

Väinö Koponen ja Irja Hämåiläinen.

Päivänsankari ja hanen vaimonsa
Leena sekä Aino Koponen
kuuntelevat onnittelupuheita.



Kuikka-Koposen kuolinmÖkki on Koposten Sukuseuran ostettavissa

75-vuotiqpåivänäni seuralilne perustaja

ja kunniapuheenjohtaja Väinö Kopo'
nen toi lärnminhenkisessä onnittelupu-
heessaan esille seuramme perustamisen

lätrtökoMat ja sen kehitywaiheet 26

vuoden ajalta. Hiin totesi Koposten su-

kuseuran toiminnan menevän hyvin ja
seuran olevan vakaalla pohjalla. Onni-

tellessaan minua ja l-eeoaa hän totesi
juhlien olevan iloiset ja perhekeskeiset,
jotka jättilvät käynnisä hyvän mielen.

Putreessan hiln kertoi iloisen, yllät-

tävän uutisen: Aapeli "Kuikka" Kopo-

sen kuolinmökki on Koposten zukuseu-

ran ostettavissa. Talousneuvos Väinö

Koponen ja Aino-rouva esittivät, etä
he voivat sopivilla kauppaehdoilla jäir-

jestää Koposten sukuseuralle Päiviimä-

en tilasta Aapeli "Kuikka" Koposen

kuolintalon ja siihen talousrakennukset

sekä erotua tilasta rakennuksille tarvit-
tavan nlaa-alueen ja venevalkaman.

Hinnasta ja muista ehdoista ei ole vie-
lä neuvoteltrr, koska ei tiedeä, pdjon-
ko maata tulisi. Väinö Koponen mai-

nitsi, etrå hinta olisi sopiva. "Ei se hin-

nan kirouksessa ole, jos on vaan innos-

tusta.'

Päiväimiien tila, josta tontin voi erot-

tåa, on reilut 100 hehtaaria- Kaksi per-

hettå omistaa tilan, siiä V:iinö ja Aino
Koponen puolet. Koposten sukuseural-

la on nyt tilaizuus saada seuralle ko-
koonnrmiqpaikka. Väiinö ja Aino Kopo-

sen perimmäsenä tarkoituksena on saa-

da sukuseuralle zukuseuratyön kehittä
miseksi ja edistämiseksi oma paikka.

Koposten sukuseura ry:n hallinrs oli
paikalla ja otti talokauppa-asian käsitel-

råväksi.
Kiitoksin

Kyösti V. Koponen

ffi*;xw;

Päivämäen tilan tupaosa nykyiselllun. Tässä tuvassa Kuikka-Koponen kuoli.



Sukupäiviä vietettiin heinäkuun helteillä perinteiseen rapaan

Koposten sukuseura ry:n vuosikokous
ja zukupåivät pidettiin Varkaudessa

16. -17 .7 .2005 Kotiseutukeskus Tyys-
känhovissa.

Lauantaina tehtiin ikimuistoinen ret-
ki Jäppiliiiin Päivämäen tilalle, missä
Aapeli "Kuikka" Koposen kuolinta-
lolla palj astettiin seinään kiinnitetry
muistolaatta.

Paljastuspuheen piti seuran kunnia-
puheenjohtaja, talousneuvos Väinö
Koponen, joka on myös Päivämäen
talon omistaja. Sukuseuran esimies
Kyösti V. Koponen esitti laulun
"Nouse tuonne kunnahille",johon lau-
luun hän yhdisti tietoja Kuikan elin-
ajasta ja matkoista, joita tämä parantaja
inhimillisyydessään teki. Ei Jäppil?in
korpeen silloisten huonojen kulkuyh-
teyksien taakse ja pitklin matkan takaa
tultu rahan vuoksi, vaan sairaan ihmi-
sen parantamisen halusta. Matka Pävä-
måkeen koinri Aapeli Koposen lopulli-
seksi kohtaloksi: hän kuoli Pävämäen
talon tuvan lattialle. Hänet on haudattu
Jiippiliin hautausmaahan. Aapelilla on
laaj a esivanhempien j a j ålkipolvien
määrä; jälkeliiiset ovat yhteiskunnas-
samme sijoitnrneet hyvin eri tehtäviin.

Koposten kahvit tarjoilivat talon emän-
tä Aino Koponen ja Raili Koponen.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntö-
määråiset asiat. Seuran esimieheksi
valittiin edelleen Kyösti V. Koponen
Sorsakoskelta. Varsinaisiksi jäseniksi
tulivat valituiksi: Hannu W. Koponen
Nukari, Hannu R. Koponen Espoo,
Juha Koponen lrppävirta. I-eena Ko-
ponen Sorsakoski, Marketta Kopo-
nen lrppävirta, Pekka Koponen Kan-

gaslampi. Vesa Koponen Jyväskylä ja
Pirkko Olakivi Varkaus.
Varajäseniksi valittiin seuraavat: Mai-
ju Boenisch Turku, Irja Hämäläinen
Varkaus, Kytlikki Konkola Espoo,
Ahti Koponen Kerava, Kari Koponen
Lahti, Urpo Koponen Vihanti, Aino
Koskela Varistaipale ja lrma Rainio
Valkeala.

Hallitus valitsi keskuudestaan vara-
puheenjohtajaksi Vesa Koposen, sih-
teeriksi Marketta Koposen, rahaston-
hoitajaksi Leena Koposen, sukututki-
mustoimikunnan puheenjohtaj aksi
Hannu R. Koposen ja Sukuseurojen
Keskusliiton yhdyshenkilöksi Hannu
K. Koposen. Seuran jäsensihteeri on
Maija Tuppurainen Varkaudesta.

Tilintarkastajiksi valittiin Erkki Ko-
ponen Varkaus ja Raili Koponen Var-
kaus, varalle Matti Koponen Oulu ja
Raili Koponen Pieksämäki. Vuotui-
seksi jäsenmaksuksi vahvistettiin 20
euroa ja liittymismaksuksi 5 euroa/
henkilö.
Seuraavat zukupåivät pidetään
29.7 .2006 Kaavilla yksipäiväisinä.

Lauantain iltakokoontuminen alkoi
taiteilija Eino Happosen tasokkailla
lauluesityksillä. Ohjetma oli kansain-
vålinen, vaativa ja myöskin yllättävä.
Esitykset palkittiin runsain kiitoksin.
Happosen esitykset ovat aina taitavia.

Sukututkimustoimikunnan puheen-
johtaja Hannu R. Koponen puhui Ko-
posten perhepiirissä suunnitellusta omi-
en sukuhaarojen tutkimisesta ja liihihis-
torian kokoamisesta 140 vuoden ajalta.
Vuoteen 1860 saakka tutkittua tietoa
saa Koposten Suku I ja II -kirjoista.



Sunnuntaiaamuna Koposet kokoon-
tuivat Pirttiniemen sankarihaudalle,
missä puhui Kaino Koponen. Haudal-

ta siirryttiin jumalanpalvelukseen Var-
kauden kirkkoon.

Päiväjuhlan tervetulotoivotuksen
esitti esimies Kyiisti V. Koponen. An-
siokkaista musiikkiesityksisä vastasi

musiikkiduo Maria Hozjqienok, piano
ja Jenni Kuronen, laulu.

Juhlaesitelmiin piti Jari-Pekka Ko-
ponen, joka tunneta:a maassamme uu-
sien liiketapojen edelliikävijänä. Esitel-
män aihe Perhe ja yitti»ninen toi esille
laaja-alaista tutkimus- ja henkilökoh-
taista kokemustietoa sekä ulkomailta
että kotimaasta. Yrityksen menestymi-

selle Jari-Pekka Koponen peräänkuu-

lutti perhe- ja yhteiskuntamoraalia kuin
myös hyvin hoidettuja perhe- ja suku-

laisuussuhteita j a sosiaalista taitamista.
Perheyrityksiä työnantajina ei ole

maassarlme riittiiv?isti arvostettu. Koti-
maassa toimivat perheyritykset täytyy
kuitenkin vastedes ottaa paremmin
huomioon, koska yrity stoimintaamme
on siirtynyt ulkomaille. Kokonaisuuttå
ajatellen Koponen piti yritysilmapiiri-
ämme hyviinä.

Sukupiiiv ät pättyivät yhteisesti

laulettuun Savolaisen lauluun.

Kyiisti V. Koponen

Maisteri Kaino Koponen puhuu

Pirttiniemen sankarihaudoilla

Juhlaesitelm:in prta:ä Jari-Pekka
Koponen (vas.) keskustelemassa

paimiolaisen ynttiij äpariskunan
Tuula ja Taisto Koposen kanssa

Uusia jäseniä

Aune KoPonen Joensuusta,

Taisto Koponen Paimiosta,
Veikko Koponen Kanwikista ja
Sikka Kämäräinen Kuusamosta

ovat liitfyneet Koposten Sukuseuraan.

Uudet j äsenet toivotetaan liimpimästi tervetulleik si .
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Puhe sankarihaudoilla

Arvoisat Veteraanit! Hyvät Koposet!

Eräs äiti sanoi:
"Töss on mun koko omaisuus, viisi

pientö lasta sekii kahvipannu uus."
Tuli kirje isältä:
"Mö pöi»en pian siviiliin. Tulikin ja
kirkon vie re en s ankarhautaan siunat-
tiin."

Niimä Evakon laulun sanat saavat joh-
dattaa aj anrksemme nåihin sankarihau-
toihin siunattuihin, joita taas kerran
olemme tiiälä kunnioittamassa. Miä
ajatuksia nämä haudat meissä itse kus-
sakin herättävät? Itseäni ovat sankari-
hautausmaat alkaneet oikeasti puhutel-
la vasta viime vuosina. Syynä on ehkä
se, että isäni, joka oli myöskin sotiem-
me veteraani, on nyt mullan alla.

Olemme mieheni kanssa ottaneet ta-
vaksi vierailla sankarihaudoilla mar
kustaessamme eri puolilla Suomea.
Kuhmo, Suomussalmi ja Nurmes esi-
merkiksi pitkine ristiriveineen olivat
puhuttelevia. Väkisin tuli mieleen,
mitä kaikkea näden vainajien myötä
on menetetty, mifå he olisivat saaneet

aikaan.
Olen viime aikoina lukenut sota-ajasta
kirjoitettuja romaaneja. Niitä lukiessa-
ni elin samalla vanhempieni tarinaa;
toisten nurkissa vuosia asuneen åitini
tarinaa ja koko sota-ajan sotakentillä
olleen isäni tarinaa. Ymmärtämisen

myötä uli ihmetys siifå, misä he eler
tyjen kokemusten jälkeen saivat voi-
man ahkeroida lastensa ja Suomen tu-
levaizuuden hyväksi.

Meidiin zukupolvemme on kokenut
aluksi puutetta ja mtfunut kovaan työn-
tekoon, mutta meiä kannusti aina toi-
vo paremmasta huomisesta. Olemme
saaneet elä vapaassa maassa, jonka
isämme meille taistelivat.

Tätä sodasta toipumista ja tulevaizuu-
teen uskomista kuvaa kirjailija Laila
Hietamies romaaninsa KaUis kotimaa
viimeisessä kappaleessa näin:

"Mutta sodasta palaavilla oli jäiljel-
lä toivo siitä, että edessä olisi mon-
ta rauhan vuotta. He halusivat teh-
dä työtä, viljellä, rakentaa, kasvat-
taa lapsiaan. Haavat eivät paranisi
koskaan, mutta aika himmentäsi
tuskaa, pahin kipu kaikkoaisi. Sit-
ten kun lopullinen rauha tehräisiin
viimeisetkin palaisivat kotiin j atka-
maan taistelujaan unissaan ja val-
veillakin vielä joskus. Toiset kä-
visivät sotaa puheissaan, toiset hil-
jenisivät loppuelämäkseen.
Ymmåirtåimättömät ky syi siv åt :

Miksi menitte sinne?

N:imä miehet tiesivät vastauksen.
Vain siten sälytettiin kallis koti-
maa.'

Kaino Koponen

Niin tulisota maahan. Kaikki ties,
min vaatii kunnia ja kotilies. V. A. Koskenniemi (1885 1962)



Nyt sukua

ukututkimus on henkilöihin koh-
distuvaa tutkimusta suvun vai-
heista. Tutkimme esivanhem-

piamme, heidiin jiilkeläsiiiiin ja mitä
heidiin elämäänsä on sisåltynyt ihmisen
elinkaaren aikana. Kiinnekohtana voi-
daan pitiiä åitiä, sillä hån on sukulai-
suussuhteita selvitettåessä aina varma
tapaus, mutta isästä ei useinkaan ole
varmuutta. Sukututkimus on siten sa-

lapoliisityötä, jossa vaaditaan korkeaa
moraalia ja hienotunteisuutta esivan-
hempiamme kohtaan.

Låhtökohtura tutkimuksille on zu-

vun muistitietojen keråäminen. Niihin
pitä suhtautua kuitenkin kriittisesti,
sillä ihmisen muisti väfiståä tapahtu-
mia ajan kuluessa. Perinnetietoja ke-
rättåessä kannattaa suvun vanhoilta jä-
seniltä tiedustella v anhoj a asiakirjoj a
(esim. perunkirjat ja kauppakirjat), va-
lokuvia henkilöistä ja azuinpaikoista.
Perheraamatut ja hautakivet ovat myös
arvokkaita lilhteitä.

Kun zuvussa pästään 1800-luvulle,
karurattaa tietoja hakea henkilön azuin-
paikan kirkkoherranvirastosta. Van-
hemmista sukupolvista on tieto esim.

kansallis- j a maakunta-arkistojen mik-
rokorteilla ja -filmeillä. Tietokoneella
hakuja voidaan tehdä mm. osoitteesta
p enealo g ia..fi. Asiantuntevien sukutut-
kijoiden palveluksia on myös käytettä-
vissä. Ne ovat kuitenkin maksullisia.

Henkilötietolaki vuodelta 1999 ra-
joittaa ammattimaista zukututkimusta.
Lain ulkopuolella on kuitenkin harras-
tuksenomainen sukutietojen kokoami-
nen ja osittain myös julkaisu. Toivom-

tutkimaan!

mekin, että Koposten eri haarat, ns.

klaanit, aloittaisivat tämäntapaisen tie-
tojen keräämisen omasta suvustaan.
Kun tutkimuksia on kertynyt tarpeeksi,
voidaan nrlokset yhdistä zukuseuran
toimesta julkaisuksi. Sukuseuran käy-
tettävissä on neljä kappaletta Sukuju-
/ar-detokoneohjelmaa, jonka minä ja
Ahti olemme yhdessä valinneet käytet-
täväksi seuran sukutietojen käsittelyssä.
Ohjelma on saatavissa Ahti Koposelta.

No niin, Koposet, nyt sukua tutki-
maan!

Hannu R. Koponen
Merivalkama 7

02320 Espoo

040-760 65ls
hannur. koponen@luukku. com

Hannu R. Koponen on Koposten

sukuseuran sukututkimustoimikunnan
puheenjohtaja.
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Matin ja Liisan kotiseudulla innostetaan
Koposia sukututkimuksen pariin

Lapinlahdella ilmestyv äss^ Matt i j a
Liis a -rumisessä paikallislehdessä on
lokakuun puolenvälin paikkeilla jul-
kaistu ilmoitus, jossa neljä Koposta
kutsuu Lapintahden j a Varpaisjärven
Koposia kokoontumaan sukuseuratoi-
minnan merkeissä. Julkaisemme ohessa
ilmoituksen tekstistä pääosan.

Koposten sukuseura lapinlahdelle?
Kutsu kaikille Lapinlahden ja Varpaisjär-
ven Koposille, jotka ovat kiinnostuneita
sukunsa historiasta, sen kehityksestä sekä

Koposten sukuseuran perustamisesta La-
pinlahdelle.

Me allekirjoittaneet olemme jo vuosia
olleet kiinnostuneita omista sukujuurista ja
kuuluneet Koposten Sukuseuraan. Olemme
myös tutustuneet Jarmo Paikkalan sukutut-
kimuksiin: Koposten suku I v. 154l-1721
ja Koposten suku II v. 1722-1860. Nämä
tutkimukset kattavat pääosan Koposen su-
vusta Savossa, Pohjois-Karjalassa, Karja-
lan kannaksella ja Keski-Pohjanmaan joki-
latvoilla vuosina 1541-1860. Sukukirjat
voi tilata Koposen sukuseuralta.

Tämän lisäksi on Jouko Koponen Tu-
rusta tutkinut erikoisesti Lapinlahden su-
kuhaaraa vuosina 1753-1994. Tämän tut-
kimuksen moniste on allekirjoittaneilla.
Näistä tietolähteistä on mahdollisuus löy-
tää omien esi-isien perhetaulut ja jatkaa
oman sukunsa tutkimista.

Koposten sukuseura Lapinlahdelle?
Perustetaanko sukuseura Lapinlahdelle ja
miten seuran toiminta järjestetään, riippuu
teistä Lapinlahden ja Varpaisjärven Kopo-
sista. Nyt on puheenvuoro teillä.

Koposten Sukuseura ry:n sukupäivät
ensi kesänä v. 2006 järjestetään Kaavilla.
Mennäänkö joukolla ja isolla joukolla juh-
Iimaan ?

Lisätietoja saa Anjalta, puh 017/735160
iltaisin kl 20.00-21.00.
Jorma ottaa vastaan s-postia:
iorma. koponen@pp8. inet. fi

Me allekirjoittaneet odoffavin mielin:

Anja Koponen, Nerkoo
Jorma Koponen, Lapinlahti
Keijo Koponen, Alapitkä
Lilja Koponen, Iisalmi

Åå

,\
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Anja Koponen

Tallainen muistolaatta on kiinnitetty
Kuikka-Koposen kuolinmökin seinään.
(Ks s 7 ja12)

, Åxp,cli "Kuikka" KoPonen
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Sukuseuran sihteeri
Marketta Koponen
on joutunut kirjurin töihin.

Sukuseuran kunni apuheenj ohtaj a,

talousneuvos Väinö Koponen
Kuikka-Koposen muistolaatan
paljastustilaisuudessa 16.7 .20f.5.
Mainittakoon, ettå kun Koposten sukuseura

kiinnitti muistolaatan Kuikka-Koposen
syntymätalon seinäår 7.8. 1983

naulaajana oli tuolloinkin Väinö Koponen.

Heinäveteläset
Kaarina Juuti ja
Helmi Råisänen
Koposten kahvilla
Päivämäen nrvassa.

Kuvia sukupäiviltä
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Kuvia sukupäiviltä

t

Mitä mahtaneekaan
nuorisoj aoston edustaj a

Jere-Pekka Koponen
mietiskellä?
Ken ties hautoo
painavan puheenvuoron
pitämistä.

Sulo ja Salme Koponen Kaavilta,
Anna Föhr Helsingistä ja Maiju
Boenisch Turusta kuuntelevat
Jari-Pekka Koposen esitelmåä.

Juhlakahvilla zunnuntain päväjuhlan jälkeen

Anna-Liisa Koponen, Yrjö A. Koponen, Eeva Koponen,

Valokuvia sukupäiviltä on nähtävissä myös Internetissä Ahti Koposen sivuilta:

hnp: //www. sci. fi/ %7Eahtiko/s1dsK050200. HTM
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Koposen nimesfå

1 980-luvun puolivälissä julkaistiin
I Srron Sanomissa muutaman kuu-

kauden våliajoin kolmen tutkijan erilai-
sia selityksiä Koposen nimestä. Koska

en ole nåhnyt kahteenkymmeneen vuo-
teen siteeratun nåirä Paavo Koposen,
Veikko Tiilikaisen ja Vi[o Nissilän
näkemyksiä, teen sen nyt.

Sanassa Koponen on kahdenlaisia ai-

neksia: pemssana Kopo ja lopussa joh-
din -nen. Tuota johdinta kutsutaan
kieliopeissa deminutiivijohtimeksi eli
sillä on pienentåvä ja hellittelevä teh-

tävä. Koponen on siis pikkuinen, hellä
Kopo.

Vakiinnrneimman käsityksen mukaan

Kononen on muotoutunut kreikkalai-
sesta nimestä Proftopios" Venålåisten

viilityksellä nimi kulkeutui Laatokan

Karjalaan ja Kannakselle, missä mei-
dän Koposten lihalliset esi-isät silloin
ehkä asuivat. Kun venälåiset lausuivat

tämiin nimen niin, että ensimmäinen
tavu oli painoton ja toinen painokas -
siis äänneasussa proköpios - suoma-

laisten korviin sana kuulosti kopioluel-
ta. Me suomalaisethan itse aina py-
rimme painottamaan ääntäessämme sa-

nan ensimmåistä tavua - suomalais-ug-
rilainen eriryispiirre. Saman teorian

mukaan Karppinen olisi n-rllut nimestä

Polykårpus, Kolionen nimestä Nikö-

laus, Happonen rimestd AhöPPa ia
Tarkiainen nimestä Aristörkos .

Eri puolilta Suomea on löydetty van-

hoja kalmis§a eli pakanuuden aikaisia

hautausmaita. Niiden nimissä esiintyy
usein sana Kopo tai sen rinnakkaismuo-
dot Kapo ja Kapa. Sana lienee alunpe-

rin ollut *kuoleman, kalmiston juma-

lan" nimi. Myös sukukielemme viit-
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taavat tähän. Mordvalaisten kalmiston
jumalattarena hallitsi Kopo-alcka j a vot-
jakeilla (nyk. udmurteilla) vastaavasti

Kapa-akka.
Jos perimätieto kertoi alueella olevan

vanhan kalmiston, sinne ei uskallettu
tai haluttu muuttaa asumaan. Siksi ei

asutettu Kuhmon Koposensaarta, vaik-
ka ympärillä olevat pienemmåtkin saa-

ret saivat aikanaan eläjålnsä. Siksi ei

uskallettu rakentaa azumuksia Kuopion
Kuopionniemelle (nykyiselle Våiinöl?in-

niemelle) kuin vasta 1700-luvun lopul-
la. Sen kalmanhajuinen maine vanha-
na hautuumaana esti asutuksen, vaikka
ympärille levittäytyi kasvava Kuopio.
Niemen kalmistomenneisyyttä todista-

vat siellä tehdyt luulöydöt. Viimeisim-
mät vainajien luut nousivat mullasta

1960-tuvu11a. Kuopionniemi sai en-

simmäsen asukkaansa vasta v. 1776.

Nähtävästi tällä muuttajalla oli kalman
voimia vastaim yhtä tehokkaita voimia,
olihan hån Kuopion kirkon lukkari.
Joka tapauksessa ensimmäinen asukas

ihmetteli niemen " neitseellisyyttä ja
koskematonta rauhaa".

Sääksmäen Ritvalan kylässä nuoret

neidot ovat vuosisa§a laulaneet hel-

luntaisin ylisty svirsiä kahdelle jumal-

olennolle, Helkalle ja Kopposelle.

Laulajat ovat samalla anoneet niiiltä
suurempaa viljasatoa ja muutakin sär-

pimen lisää. Nåistä kahdesta jumal-

olennosta Helka oli mahtavampi, koska

hän oli "luonnottarien åiti" ja "raudan

emo" . Kopposen rinnakkaisnimiryksiä
olivat Kopo ja Kopa. Hän oli näissä

virsissä "metsän ehtoisa eukko", "höY-

henakka" tai "höyhenien emäntä".
Kopponen oli siis jonkinlainen riistan



jumalatar. On mielenkiintoista muis-
taa, että akkametson nimi on tänäänkin
kaikkialla Suomessa koppelo.

Kopos en jumala- tai haltijasisältöä
vahvistaa myös eräs inkeriläinen mui-
naisruno. Se kertoo näin:

Kullervo. Kalervon poika
kulki vuuen kultineen.
Kuiki Kuuttarin mäelle.
Pävätaarin tanhualle,
kulki Kopionmäelle.

Kun Kullervo tuli Kuuttarinmäelle,
hän siis kiipesi kuun mäelle kuuta ter-
vehtimään. Sitten hiin pani paremmak-
si ja saapui Päivätaarin tanhualle eli
auringon pihalle. Mutta lopulta hänes-
tä tuli niin rohkea, että hän kapusi Ko-
pionmöelle. Tuliko hän siis Kuopioon
ja kiipesi vaikkapa Puijon mäelle. Ei
varmasti! Hän nousi jollekin "jumalal-
liselle mäelle", jonka omistaja Kopo,
Kopio oli kuuta ja aurinkoakin mahta-
vampi.

Pähkinäsaaren rauha v. 1323 oli en-
simmåinen Suomen ja Venäjän välinen
rajajåirjestely. Itä-Suomi jåi edelleen
Novgorodin valvontaan ja hallintaan.
Koska noina aikoina vesitiet olivat käy-
tettyjä ja elintiirkeitä. Novgorod oli
påättänyt hyöryä niistä. Se perusti ve-
sistökapeikkolhin kopoin (kopoi - ku-
ningas) alueita, joissa kruunun virka-
miehet valvoivat kulkijoita ja ehkä ke-
råilivät tulleja. Tätä kapeikkovarr!aa-
kin alettiin paikoin nimittää kopoil<si.

Oli miten oli: yleisin itäsuomalainen
vesikkokapeikon nimi on Kopola. Kan-
tasana kopo/kopoi on saänut peräänsä
paikkaa ilmaisevan /a-johtimen. Mai-
nitsen esimerkkejä Pohjois- ja Keski-
Savon alueelta:

Riistaveden Kopolan salmi
Jännevirran Kopola Kuopion r

itäpuolella
Lamperilan Kopola Kallaveden
pohjoispåässä

Nerkoon Kopola Iisalmen vesis-
töreitin varrella
Varkauden Kopola ja Kopolan-
virta
Suonenjoen Kopola, vesikapeik-
ko Varkauden ja Pielaveden
välillä.

Yksi Koposen selitys on hauska.
Ruotsin suurvalta-aj an armeij assa

I 600-luvulla palveli pal.jon zuomalai-
sia. Heitä oli armeijassa joskus kaksi
viidettäosaa, vaikka väestömäärämme
huomioon ottaen oikea suhde olisi ollut
ll5. Voimme siis oikeutetusti väittää,
että Ruotsin suurvalta-asema luotiin
suomalaisten selkänahalla. Sotamiehet
saivat usein ruotsinkielisen sotilasni-
men. Eräs tavallista ravakampi suo-
malainen sai nimekseen Gåpå Gå på
: käy päölle, ryntäö päälle). Sodittu-
aan aikansa henkensä säilyttänyt Gåpå
kulkeutui ltä-Suomeen erääseen taloon
kotivävyksi. Naapurit alkoivat kutsua
häntä tuttavallisestr Kopoksi, ja niinpä
talostakin alJi Kopola.

Sanotaan, että rakkaalla lapsella on
monta nimeä. Meihin Koposiin sopisi
paremminkin sananparsi " Rakkaalla ni-
mellä on monta selifystä". Kaikki nuo
selitykset, sotilasnimeä lukuun ottamat-
ta, tuovat Koposen taustalle jotain mys-
tistä ja mahtavaa: jumalan, haltijan tai
kuninkaan. Ei siis mikäiin turha suku!
Mutta senhän me Koposet tiedämme-
kin!

Eero Koponen
Riistavesi
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"Lämpimältä tuntui pääkaupungin avara syli, -
lupaavalta sen rauhaton räminä ja ihmisäänten sotkuinen melu"

Signe Brander, Helsingin valokuvaaia -kirja esittelee eläväistä

pääkaupunkia sata vuotta sitten

inakin Helsingissä on viime ai-
kojen zuosiruimpiin kirjoihin
kuulunut Helsingin kaupungin-

museon kustantama, useisiin painoksiin
yltilnyt kirja Signe Brander, Helsingin
v alokuv aaja (Narinkk a 20A4) . Valoku-
vateos on palkittu muun muassa vuo-
den kaunein kirja -kilpailussa kururia-
maininnalla tietokirjojen sarjassa. Riir
ta Pakarisen ja Jan Alancon laatiman
teoksen graafinen zuunnittelija on Jari
Koski.

Signe Brander (1869.1942) kuvasi vuo-
sien 1907-1913 viilillä lähes tuhat luet-

teloitua valokuvaa Helsingistä. Mistiiiin
harrastelijakuvaajasta ei Branderin koh-

dalla ollut kyse, sillä hän oli Suomen

ensimmäirien varta vasten palkattu am-

mattimainen museokuvaaj a. Samalla
hån oli niitä harvoja naisvalokuvaajia,
jotka valokuvasivat ulkona, poissa stu-

dioista. Branderia eivät kiifflostarleet
henkilöpotretit, vaan h?in oli ennen

kaikkea maisema- j a kaupunkikuvaaj a.

Ihmisiä valokuvaaja ei kuitenkaan kart-
tanut. Se, mikä hänen valokuvissaan
onkin mielenkiintoista, ovat juuri ihmi-
set: Branderin Helsinki ei ole kuollut
kulissi, vaan ennen kaikkea elävåinen
pääkaupunki. Matti Peltonen on ver-
rannut Branderin luomaa kaupunki-
maisemaa I. K. lnhan kuviin: Inhan

luodessa mielikuvan suomalaisesta
(maalais)maisemasta, teki Brnader vas-

taavan kaupungin osalta. Peltonen löy-
tää Branderin kuvista sukulaisuutta
myös kuopiolaisen valokuvaaja Barso-
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kevitschin kanrmaisemiin. Historiasta
kiinnostuneiden kannattaa muistaa, että
Signe Brander teki suuren fyön myös
kuvatessaan Suomen sodan taistelu-
paikkoja sekä muun muassa Suomen

kartanoita.

Muuttuva Helsinki

Ajanrs viime vuosisadan alun Helsingin
ikuistamisesta oli peräisin Helsingin
muinaismuistolautakururalta (perustettu

1 906). Lautakunnassa haluttiin suunni-
telmallisesti tallentaa §,rurten muutos-

ten kourissa olevaa päiikaupunkia tule-
ville polville. 1800- ja 19O0-lukujen
taite oli Helsingissä kasvun ja muutok-
sen aikaa: zuuria rakennustöitä oli joka
puolella, asemakaavoja laadittiin ja
puutaloja purettiin, viikiluku kasvoi ja
teollisuus lisiiiintyi. Lautakunta halusi,

että kaupungista kuvattaisiin arkkiteh-
tuurin lisåiksi myös kaupunkielämää,
urbaania elämäntapaa: arkea ja juhlaa

elävåä kaupunkia.
Muinaismuistolautakunnan Branderilta
tilaamat kuvat olivat alku nykyisen
Helsingin Kaupunginmuseon v alokuva-
kokoelmalle.
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Kuvausaikaan Helsinkiin johti kaksi
valtaväylä. Pitkäsiltaa pitkin pääsi
Hämeentielle. Espoon tullilta alkoi Tu-
run maantie: se alkoi nykyisen Paasi-
kiven aukion kohdalta. Rantoja värir
tivät suuret teollisuuslaitokset. joiden
työläisille rakennettiin vuokrakasarme-
ja azuinsijoiksi. Kaupungista oli hyvär
junayhteydet sekä sisämaahan että Pie-
tariin. ja satamat toimivat täydellä höy-
ryllä. Jo 1800-luvun puolella oli Hel-
singissä käytössä hevosraitiovaunut ja
paikallisjunaliikenne toimi. Heti vuo-
sisadan vaihteen alussa autoillekin oli
syytä laatia ensimmäi set j ärjesty ssään-
nöt.
Helsinki oli Branderin aikanakin jo hy-
vin kansainvälinen kaupunki. ei vähi-
ten suuren venäläisen varuskuntansa ta-
kia. Branderin kuvissa esiintyvät kau-
pungin eri kansallisuudet sekä toreille
tuotteitaan myymään tulev at maalai set.

Kuvatuista ihmisistä ei ole kukaan enää
runnistamassa itseään valokuvista, mut-
ta heidän askeleensa ja ryönsä kaikuvat
kaupungin kaduilla.

Landella Tölikassa

Signe Brand er, H elsirtgin valokuvaaj a

-kirjasta näkee hyvin, että Helsingin
ydinkeskusta oli tuolloin jo osin hyvin-
kin samanlainen kuin nykyiiän. Esi-
merkiksi Kansallisteatteri nakottaa pai-
koillaan. Senaatintorin panoraamaa ei
tunnistaisi yli sata vuotta vanhaksi
muuten kuin va.ltiopävien avajaiskul-
kueen ihmisten vaatteista. Keskusta-
alue oli kuitenkin tuolloin hyvin pieni.
Kaupungin laitamilla. kuten Pasilassa,
oli laaja asemakaavoittamaton huvila-
yhdyskunta. Töölön puolestaan täytti-
vät puutarha- ja viljelypalstat. Helsin-
gin vanha rautatieasema näyttää kuvis-

sa nykysilmin vieraalta, mutta Pasilan
ratapiha on jo kohdallaan. Eduskunta-
talon kohdalla on vuonna 1908 kohon-
nut Grand Circus du Nordin valkea
teltta. Kansallismuseon rakenteilla ole-
va tomi näkyy monessa kuvassa hyvä-
nä maamerkkinä.
Muinaismuistolautakuntalaiset ovat teh-
neet tarkkaa ja hyvin suunniteltua työtä
valokuvaajansa kanssa. Tätä Helsinkiä
eivät edes nostalgiahoureisemmat voi
ikävöidä, niin toisesta maailmasta ku-
vat ovat. Kuten Peltonen toteaa, Bran-
der näyttää meille jotain lopullisesti
menetettyä. Pojat nostavat vettä kai-
vosta Viidennellä linjalla. Panoraama-
kuvissa kaupungin siluettia jakavar sa-

vupiiput. funta rinnan on puutalo ja
korkea tiilitalo; terävistä kuvista låhes
tuntee tiilen ja laudan rosoisuuden.
Toisaalta kuvissa on yllättäviin paljon
tuttua ja tätä päivåä: ratsupoliisit parti-
oivat. ratikat kulkevat, hedelmäkauppa
käy Hagiksen torilla. Läntisen vierto-
tien varren täyttävät kahvikojut, aikan-
sa snägärit. Toisaalta: eipä taida ena^lå

nakkikioskejakaan juuri olla - ehtikö-
hän kukaan dokumentoida niitä ja nii-
den katoamista Mannerheimintieltä. . . ?

Kuvissa on arkea ja juhlaa. Pyykkipa-
dat kiehuvat ja vuodevaatteet tuulettu-
vat. Branderin kuvissa ihmiset ovat
anonyymejä - kuten kaupungissa ihmi-
set ovat. Täytyy kuitenkin muistaa. et-
tä Brander ei ollut epäkohtia tallentava
sosiaalinen valokuvaaja, vaan kaupun-
ki ja kaupunkilaiset näyttäytyvät hänen
kuvissaan kaikesta arkizuudestaan huo-
limatta melkoisessa " sunnuntaikuosis-
sa". Niiillä reunaehdoilla varustetnrina
kuvat ovat tarkkoja dokumentteja ajas-
taan. Samalla ne ovat visuaalisesti kau-
niita. Esimerkiksi kuva kaasulyhdyn
puhdistajasta täyttänee kaikki taideva-
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lokuvan tuntomerkit sommittelultaan ja
valotukseltaan.

Kaisa Nummenpiiö

Lähteet
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Signc Brandcr (1869 - 1942)
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Pellesmäen Aleksi KoPoselta
oli viety tamma ja kärrit.

Vekseliasioihinkin
olisi pitanyt

saada tolkku.

Pellesmäki kuuluu nYkYisin

Kuopion kaupunkiin, se sijaitsee

parikymmentä kilometriä
keskustasta etelään.

Aleksi Koposen eläessä

Pellesmäki oli
kylli Kuopion pitajassa.

Oheiset leikkeet ovat koPioita
sanomalehti SAWON

numerosta 1 18,

joka on ilmestYnYt
12 10 1885.

[Lahde : Historiallinen
sanomalehtikirjasto /

Helsingin ylioPiston kirjastol

Suonnn {gflfsgteni ia [grr&rtu0ntoifuu'
teni muolfr uruistutun- tqiclfff rusilt* ruo['

ioi miimeiltn lttton, Ioiftic ottieli' .ic in'
tefti+iioitfioita tulemoon titiirr miimeigtfliin

Solshiun- 15 p:nfi, etttn tnrruitftifi uu'
nun mtu[ifi ?urisota' 

strlft shprnrn.
$clcenilIi 9l:o 1.
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Kanava§län kuulumisia

-f Tauniit syksyiset terveiseni kana-

IS.',*l'#J,ää1,Tffä*,
vain muistot ovat jåiljellä. Kauniin ke-
sän ansiosta kanavan låheisyydessä
riitti matkailij oita. Kanavamuseossa

oli kävijöitä kesän aikana yli 4000, ja
kanavassa sulutettun aluksia reilut 900.

Kanavan puistossa pidetty puisto-
konsertti keräsi kuulijoita runsaat kol-
mesataa. Lähes kolmetuntisen konser-
tin juontajana ja "pääaulajana" toimi
oopperalauiaja Juha Kotilainen. Hlin
juonsi mainiosti jututtaen yleisön jou-
kosta useita henkilöitå, jotka tavalla tai
toisella liittyivät esitettyyn ohjelmis-
toon. Nåin he kertomuksillaan täyden-
sivät esityksiä. Juha Kotilainen itse

esitti mm. laulun Kuikka-Koposestå.
Yksi merkittävä muutos kyliillä ta-

pahtui, ktxt Kointli lopetti lahjatavara-
myymålänsä ja muutti myymälätilansa
kokous- ja koulutustiloiksi. Viereisessä
rakennuksessa yrityksellä on lisiiksi
kolme tasokasta majoitushuoneistoa.
Korintti sai majoitustiloistaan Maokun-
nan parhaal -tunnustuksen v. 2004
Mikkelin maatalousnäyttelyssä. Mainio
pail,ka pitä kokouksia, kun majoinrs-
tilat saunoineen ovat samassa pihapii-
rissä! Lähemmät tiedot löytyvät netisä:
korintti. netissa. net.

Nyt syksyllä Varistaipaleen kanavan
puistikossa on tehty maisemointitöitii.
Toisin sanoen puistosta on kaadettu
vanhoja lehti- ja pihtakuusia sekä la-
hoiksi kasvaneita koivuja. Puisto saat-

taanäyttiä nyt melko aukealta joiden-
kin silmin, mutta pianhan puiston ilme
muuttuu, kun uudet istutettavat puut ja
pensaat alkavat kasvaa.

Tulevana kesånä juhlitaan sata vuot-
ta täyttävällä Kerman knnavalla koko
Heinöveden reitin 1 00-vuotisjuhlia.
Juhlat pidetåiiin viikonvaihteessa
15.-t6.7.2006.

Pilpan kanavan seudun vakinaiset ja
kesäasukkaat aloittivat jo juhlinnan jiir-
jestlimällä juhlat sunnuntaina 17.7 . Ti-
laisuutta kunnioitti låsnäolollaan myös
MKL.n pääjohtaja Markku Mylly saa-

puen tilaisuuteen höyrylaiva Saimaalla.
Hyvää syksyä ja joulun odotusta

teille kaikille toivottelee
Aino Koskela.

Uusia ylioppilaita keväällä 2005
Savon cri lukioissa ovat keviiällä suoritlaneet vlioppilastutkinnon ja saancet valkolakkinsa
seuraavat nuoret Koposet. Katja Susanna Koponen ja Sini Anniina Koponen Kallaveden

lukiosta. Tommi Henrik Sakari Koponen Karttulan lukiosta, Henri Koponen Kuopion
Lvscon lukiosta. Juha-Matti Koponen Leppävirran lukiosta. Minna Pauliina Koponen
Linnanpellon lukiosta. Jussi Koponen Tuusniemcn lukiosta sekä Joonas Herman Kopo-
nen ja Auli Elisa Koponen Varkauden lukiosta. (Savon Sanomat 24. ja25.5.2005)
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Kepesiu nrsdieiss.r
kesäkuu - lokakuu 2005

Tekniikan lisensiaatti Simo Koponen väit-
teli I .6.2005 Teknillisessä korkeakoulussa
aihecsta Puun solukkorakenteen ia rolling'
s h e a r muodon mtru t oks e n nte rki lys puuko nt -
posii ttil evyi.rsri. (HS 2.6.2005)

Tasavallan prcsidcntti Tarja Haloncn on
myöntiiny,t puolustusvoimain lippujuhlan-
päiviinä Suomen Valkoiscn Ruusun ntari-
merkin kapteeni Jari Jussi Tapani Kopo-
selle Vantaalta. (HS 4.6.2005)

Ruukki Construction -divisioonan alue-
mp.ntipiiälliköksi toimitilarakentamisen
asiakastoimialalle on nimitetty Janne Ko-
ponen. (HS 5 6.2005)

Savon radan museota Pieksämäellä vaalii ja
kehitt?iii sitkeä vapaaehtoisten joukko. Pe-
rinnekerhon vet ijä Kari Koponen kertoo,
etä museorakennukscn ohella pihapiiriä py-
ritiiiin koko ajan äydenämään.
(ss 6.6.2005)

Oikeuskansleri Paavo Nikulan antaman
ptiätöksen mukaan sisäministeri Kari Ra-
jamäki ei menetellyt virheellisesti nimittii-
essään majuri Heikki Koposen Pohjois-
Karjalan hääkeskuksen johtajaksi.
(ss 17.6.2005)

Tait. yo. Juuso Koponen Helsingisä on si-
ä mielä, ettei luovuutta voi opettaa mutta
taitoja voi. (HS 22.6.2005)

- Tiimä on ihmisen aiheutiama tsunami, ku-
vailee Sulo Koponen jälkeä, jota hänen ja
hänen poikiensa omistamilla mailla Kaavin
Lahtojoella on syntynfl, kun valtauksen
omistava Karhu Mining Company Oy on

louhinut maata selvittii^tikseen mahdolli-
suuksia timanttikaivokselle. (SS 24.6.2005)

Kuopion yliopiston ),htciskuntatieteclliscssä
tiedekunnassa on terveystieteiden maisterik-
si valmistunut mm. Tytti Tuulia Koponen
Lahdesta. (SS 28.6.2005)

TeliaSoncran entisct vaikuttajat Harri Ko-
ponen ja Tapio Hintikka ovat esittiineet po-
I iittisille piiättiij i I le telealan kansallisten voi -

mien kokoamista yhtecn. (HS 26.8.2005)

Pohjois-Savon puhelinluettelon yleisin suku-
nimi on yhä Korhonen (1325 nimeä). Kär-
kikl,rnmenikköön mahtuvat lisäksi Mi e tti s e t
(923), Rdsdset (714), Scrvolaiset (679), Ris-
saset (594), Laitiset (591), Huttuset (563),
Koposet (557)- Ruotsalaiset (535) ja Heik-
kiset (525). (SS 9.9.2005)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayh§-
män hallitus on nimittiinyt 30.9.05 profcsso-
ri Hannu Koposen psykiatrian klinikan yli-
l?iäkärin sivuvirkaan ajaksi l.l L2005 -
31.7 .2008 (SS l.lo.2oo5)

Kans anradio-ohjelman toimittaja Ari Ko-
ponen sanoo, ettii ohjelman lähtökohta on
koko sen 26-vuotisen historian ollut sama:
pienten ihmisten pulmat ovat suurten ohjel-
mien aiheita. (SS / Sunnuntaisuomalainen
9 r0.2005)

Joensuun yliopistossa on kasvatustieteen
maisterin tutkinnon suorittanut mm. Han-
nele Katariina Koponen Pieksämäeltii.
(ss lo.lo.2oos)

l6-vuotiaat Minttu Koponen ja hänen ys-
äviinsä Maiju Holopainen Kuopion Riista-
vedelä ovat ylpeiä hirvenmetsäs§sharras-
tuksestaan. (SS 12. 10.2005)

[SS = Savon Sanomat, HS = Helsingin Sanomat]

Laajempi valikoima mediamerkintöjä on luettavissa lnternetissä toimittajan sivuilta:
htF :/kotisivu.dnainternet.netlkoPlar/defrult.hm
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Koposten Sukuseura ry:n tilinpäätös 31.5.2005
TASE

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Tavarat
Saamiset

40142,20

Myyntisaamiset I 18,14
Rahat ja pankkisaamiset 1894.26

Vastaavaa yhteensä 42154.46

TULOSLASKELMA

VASTATTAVAA

OMA PAAOMA
Yhdistyspääoma
Tilikauden ylijaama

Oma pääoma yhteensä

VIERAS PAAOMA
Lyhytaikainen

Siirtovelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

Vastattavaa yhteensä

1.6.2003 - 31.5.2004

Palvelumaksut

Kulut yhteensä

Kulujaamzi

VARAINHANKINTA
Tuotot

Jäsenmaksut
Liittymismaksut

42154.46

135,20
Muut jäs.toiminnan kulut 261.14

43427,57
-1273.t1
42154,46

9026,97
-5738,47

4580,00
65,00

160,00
-29_14

130,86

-1273.11

0.00
0r00

2.64
2,64

\

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

Jäsentoimintatulot
Sukukirja I
Sukukirja II
Muut myyntitulot

Kulut
Myyntitoiminnan kulut
Varaston muutos
Matkakulut
Vuokrat
Ilmoitukset
Sukupäivät
Kirjanpito
Postikulut
Puhelinkulut
Toimistotarvikkeet
Vahinkovakuutus
Valokopiot
Kopsa-lehti
Kokouskulut
Jäsenmaksut

Kulut
Jäsenmaksuperintä -313"14

Varainhankintayhteensä 4331,86

Tuottojäiimä -1406,61

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot

Korkotuotot

Satunnaiset tuotot
Muut tuotot
Muut kulut

Tilikauden alljääma

294,00
639,05

1506,95
848.50

3288,50

801,60
647,19
477,55
303,00
334,63
817,70
245,95
867,94
498,60
277,75
136,97
233,25

2126,00
132,50
730,00

[Tilinpaåtö s vahvi stettu vuo sikokouksessa 1 6.7 .200 5 .l
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Koposten Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt

Kyösti Koponen. sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja

Taivalmäentie 2 A. 79130 Sorsakoski; puh- (01'7) 556 1294

Väinö Koponen, kunniapuheenjohtaja;Kuopiontie 2.76150 Pieksämiiki;puh' (015) 481 839

Sukuseuran kotipaikka on Varkaus.

Varsinaiset iäsenet
Ilannu Rauno Koponen
Merivalkama 7, 02320 EsPoo

puh.040-760 6515

Hannu W. Koponen
Syvänojantie 136. 05450 Nukari
puh. (09) 2507450
Juha Koponen
Riihirannantie 868, 79 100 Leppävirta
puh. (017) 548 l05ja 0400-2s4 466

Leena Koponen, rahastonhoitaia
Taivalmäentie 2 A, 79 I 30 Sorsakoski

puh. (017) 556 1294

Marketta Koponen, sihtecri
Kaidanhaantie 3, 79100 Lrppävirta
puh. (017) 554 1834

Pekka Koponen
Asematie 229, 7 9480 KangaslamPi
puh. (017) 558 6l84ja 040-521 0696

Vesa Koponen. varapuheeniohtaia
Vainionkatu ll, 40700 JYväs§lä
puh. (014) 615 551

Pirkko Olakivi
Kauppakatu 16 A 3,78200 Varkaus

puh. (017) 5528204

Erkki Koponen, Kartasalonkuja 53.

78400 Varkaus: Puh. (017) 555 4555

Matti Koponen, varatilintarkastaja
Nokkalantie 14

90500 Oulu; Puh. (08) 347 493

Jäsensihteeri (ks. s. 2)

IUaija Tuppurainen. Käiirmeniementie 30 A 5.

78200 Varkaus; Puh. (Ol'7) 552 3079

Varaiäsenet
Maiju Boenisch
Timoteinkuja 3 as. 2. 20240 Turku
puh. (02) 262 4367 ja 050-558 9367

Irja Hämäläinen
Haukankuja 2 E. 78850 Varkaus
puh. (017) 556 4583

Kyllikki Konkola
NZikinkaari 13 A 5. 02340 EsPoo

puh. (09) 802 5760

Ahti KoPonen
Rajakuja 11. 04260 Kerava
puh. (09) 2943335
Kari Koponen
Nelikatu 9. 15830 Lahti
puh. (03) 753 l0s5
Urpo KoPonen
Kultatie 2. 86400 Vihanti
puh. (0s) 281 141 ja 040-583 4020

Aino Koskela
Väyläasemantie 3 A. 79820 Varistaipale
puh. 040-8329952
Irma Rainio
Tukkijoentie 8. 45360 Valkeala
puh. (05) 360 4r4lja 0400-553 097

Tilintarkastajat
Raili Koponen. Asematie 252.

79480 Kangaslampi: puh. (017) 558 6130

Raili Koponen, varatilintarkastaja
Viiiniimöntie 17

76150 Pieksiimiiki; puh. (015) 481 566

SSK:n yhdyshenkilö

Hannu IC Koponen" Leiviskätie 4 G 105-

00440 Helsinki: Puh. (09) 562 3840

KOPSAN julkaisemisesta ovat vastanneet Kyösti v. Koponen ja Lassi Koponen

Ahti Koponen toimittaa sukuseuramme kotisivut Internetissä: osoitteet silulla 2.
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Monisteet Monisteiden hinta: 0,50 euroa/siwr

lll982 Sukuseuran perustamistietoja ym., l0 sivua

2/1984 Koposten asuinpaikkoja ym., l5 sivua

311986 Kuikka-Koponen ym., 24 sivua

4/1987 Sukuseuran toiminnasta ym., 20 sivua

5/1988 Toivo Pietikäisen tutkimuksia Koposista, 78 sivua

6/1988 Alpo Ojasen tutkimuksia Koposista, 33 sivua

711989 Toivo Pietikäisen tutkimus Kuopion ja Iisalmen Koposista,24 sivua

8i 1990 Olavi Koposen tutkimus Savon Koposista 1500-1700 -luvuilta, 43 sivua

9ll99l Eri teoksista koottuja tietoja Koposista, l8 sivua

10/1992 Aili Möllärin kokoamaa tietoa Tuusniemen Koposista, 20 sivua

Koposten sukuseuran myyntiluettelo

Julkaisut

Sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa. 66 sivua.

Jarmo Paikkala: Koposten suku I. 275 sivua.

Jarmo Paikkala: Koposten suku II. 882 sivua.

Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu yhdessä erässä.

Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu kahdessa erässä: erä

Väinö Koponen: Msts,in poika tahdoin olla ...

Mui t a myynti arti kke I e i t a

Postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.

Rintamerkki, "pinssi", sukuseuran vaakuna-aihe, 38 mm.

Rintamerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 38 mm.

Rintame*ki, 'pinssir', kuikka-aihe, 55 mm.

Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus.

Sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna.

Sukuseuran vaakuna-aiheinen poy'&istandaari.

Hintorhrn lisää.iin lfi etyskulut.

Tilaukset

Kyösti V. Koponen

Taivalmäentie2 A,79130 SORSAKOSKI Puh. (017) 5561294

l2 euroa

55 euroa

85 euroa

130 euroa

70 euroa

J7 euroa

I euroa/kpl

4 euroa/kpl

4 euroa/kpl

5 euroa/kpl

10 euroa/lgl

12 euroalkpl

45 euroalkpl
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lähettäjä:
KOPOSTEN SUKUSEURA
Kyösti Koponen
Taivalmäentie 2 A
79T30 SORSAKOSKI
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