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Puheenjohtajalta

-1 feillä KoPosilla on tutkitma su-

l\ ll kutietoa ajalta 1541-1860 eli

ÅY I320 vuoden ajalta. Sukuteok-

set Koposten suku I ia II ovat saatavina

sukuseuralta varsin kohnrullisin hin-

noifl.
Usein tulee tiedusteluja sukurutki-

muksefirme nykytilasta. Toivotaatr, et-

tä tutkimus saataisiin ulottumaan nyky-

aikaan asti. Tähän on vastattava, etä
§yt seuraltamme puutfuvat tiillaisen tut-

kimuksen toteuttamiseks i taloudelliset

resurssit. Tutkimuksen teettäminen

vaatisi muutaman satatuh atla euroa -

Seuramme on velaton. Pääomamme'

noin 65 000 euroa, or kirjavarastos-

sanrme. Tärkein tehtäviimme on saada

muutetuksi tiimä varasto ratraksi, jol-
troin sukututkimukseilrme jatkaminen

olisi mahdollista. Suleututkimushan ei

koskaan pysäihdy, vaan yhdessä etsi-

fiiiin kulloisenakin ajankohtana tutki-

musta eteenpäin vieviä toimenpiteifä.

Niihin me Koposet yhdessä sitoudum-

nfte. Nyt Koposet perheineen sukutut-

kijoiksi!
On ollut keskusteluja eri tahoilla

Koposten piirissä, että Koposet omassa

kesl«rudessaan, ensin perheidens ä ia
sitten liihisulcujensa parissa, kokoaisi-

vat sukutietoja. Täfå kautta suvun tut-

kimus etenisi automaaffisesti aina hm-

jemmalle ja laajernmalle synnyffåen

näin sukututkimuskokonaisuuksia. Sil-

1ä tavalla Koposten lössi tai klaåni tuli-
si tähihistorian ajalta tiheimmin tutki-

tuksi.
Lähihistoriaa wodesta 1860 ny§ai-

kaån on noin 140 vuotta. Sukututki-

mustietoja aikaisernmin edeltiineiståi su-

kupolvista, viiden jopa kuudenkin suku-

polven mittaiselta aiaalta, oD helposti

saatavissa Koposten suht I ia II -kttiois-

ta. Niimä kirjat ovat todelliset aarteet

sukututkimuksellemme. Kirjoja liihdet-

tiin tekemiiiin oikeaan aikaan. Tiedot

ovat wosisatain takaa. Tänään nåimä

kirjat jäisivät valmistamatta. Olemassa

olevalle tutkimusperustalle on hyvä ra-

kentaa ja liittiiii lähihistoriamme siihen.

Tässä Kopsassa on toisaalla seuram-

me sukututkimustoimikunnan puheen-

johtaj an, professori Hannu Rauno Ko-

posen kirjoitus, johon jokaisen sukuseu-

rafirme jäsenen on syytil paneutua.

Aika ei mene vaan §e tulee

Näin on aina eläimässä ja myös sukuseu-

ratoiminnassa. Suurten ikäluokkien ai-

ka on läihivuosina vaihtaa ryösfiiiin va-

paammalle. Silloin toivot1avasti saam-

m" joukkooilrme uusia toimijoita- On

aika saada nuorempiakin jäseniksi ja

mukaan sukuseuratoimintaan, siten

rakentuu sukuseuratyömme j atkumo'

Nyt kaikki Koposet sulrututkimuksen pariin



Hyvä sukuseurafilme jåisen. Sinä

olet kuin avain ja voit vaikuttaakai-
kenikäisiin ja er§isesti nuorempiin
Koposiin, joua nämä liittyisivät seu-

rilarlme. Ikärasismia meillä ei ole.

Kerro Koposten sukuseuran toimin-
nasta ja tarkoinrsperistii omien koke-

mustesi mukaisesti. Lähimmät Kopo-
set ovat omassa perhepiirissäsi. Aloita
heiståi. Esitä heille jäsenyyttä. Tämä

suusta korvaan -menetelmä on låiheisin
ja taloudellisin tapa uusien jäsenten

hankkimisessa. Mikiiän kansalaisj är-
jestö ei tarjoa Koposille läheisempää,

hy odyttiivåimp m ia pyyteettömiimpåiä

antia kuin yli sukupolvien kantautuva

sukuseuratyömme.
Tulettlan mukaan kertomaan toivo-

muksiasi Koposten sukuseuran vuosi-
kokoukseen ja sukupäiville, jotka pide-

tåån 16.-L7.7.7W5.
Sydämellisesti tervetuloa !

Kyösti V. Koponen

Sukututkimu stoiminnan j atkami se sta

T,foposten sukuyhdistyksen piirissä on toivottu suvun

^t\hisrorian rutkimista 1 860-luvun jälkeiseltä ajalta, j ohon

julkaisfun kirjasarjan Koposten suku I-II tiedot piiättyvät.

Täfii tarkoitusta varten seuran hallituksen kokouksessa

30. 3 .2005 piiätettiin perus taa er§inen sukunrtkimustoimi-

l«rnta, jonka puheenjohtajaksi valittiin professori Hannu

Rauno Koponen.
Toimikunnan tehävänä olisi kerätä seuran jäseniltä tietoja

omista sukuhaaroistaan 1860-luvulta aina nykypäivään asti.

Kerätyt riedot arkistoidaan sekä kirjallisessa effå digitaali-

sessa muodossa. Aineisto julkaistaan myöhemmin kirjalla.

Sukuhaaroista ei keråtfåisi tietoja pelkästään sukulaissuh-

teista, vaan mukana olisi myös esimerkiksi valokuvia suYun

jäsenistä, kotipaikoista ja lyhyitii kertomuksia mielenkiintoi-

sista tapauksista. Suvun vaiheita tiiiillä Suomessa ja ulko-

mailla, kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Ruotsissa, olisi

hyvä selvittiiä.
Koska sseessä on aivan låihimenneisyyden ja ny§isin elävistä ihmisistä, saa-

tuja tietoja kiisitellän luottamukseliisina eikä niitii julkaista ilman asianomaisten

henkilöiden kirjallista luPaa.

Toimikunta pyytiiåikin kannanottoja §symyksiin: Miten tietojen keruussa tulisi

mielestiinne edetå? Miten ja ketkä kiisittelisivät kerättyjä tietoja? Miten aineisto

julkaistaan? Miten väiltetiiiln loukkaamasta yksityishenkitöiden oikeussuojaa?

Keitii suositreletre toimikunnan jäseniksi? Mielipiteenne pyydetiiiin esittiimääin

Kyösti Koposelle osoitteeseen Taivalmäentie2 A,79l3O Sorsakoski, puh' (017)

556 1294.
Hannu R. KoPonen

: " it,
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Hannu R. Koponen



Tilda Löthman-Koposen 1 3O-vuotissyntymäpäivätä
juhlittiin Leppåvirralla viirne marraskuussa

T eppävirtalaissyntyisen, rnerkitävän
I-snomalaizuuden vaikuttajan Tilda
Ixthman-Koposen syntymån 1 30-vuo-
tisjutrla pidettiin 2L.1 1.2W4 l-eppävir-
ralla Nuorisoseuran talossa, joka oli lä-
hes äiiiriiiiin myöten låynnä leppävirta-
traisia ja jutrlijoita etempääkin lilnnioit-
tamassa ja muistelemassa siä arvokasta
fyöä, jonka jälki nrlee pysymän l-ep-
pävirran maåperässä ja laajemmin koko
Suomen kansanvalistus- ja kultnrurielä-
måssä.

Matilda (Tilda) Aurora Koponen
synfyi leppävirtalai sen maj atalonpiäj iln
Yiljami ja Helena Koposen tyttålrenä

22.1 1. L874. Vuonna 1897 hän valmis-
tui kansakoulunopettaj aksi Sortavalan
seminaaristä, minkä jiilkeen häin toimi
I*ppävirran pitäj åin Luttilan kansakou-
lun opettajana vuoteen 1901. Kansan-

valistusseuran stipendiaattina hän teki
opintomatkan Tanskan ja Ruotsin kan-

sanopistoihin, minkä jiilkeen hiin toirni
Po§ois-Savon kansanopiston opettaj a-

na ja johtajana 1922-47 . Vuosien 1910
ja 1945 välisenä aikana hån oli kansan-

edustajana 18 vuotta ja kaksi kertaa
presidentin valitsijamiehenä. Saanr

luottamus toi mukanaan uusia toitä ja
lukuisasti luottamustehtäviä, joista häin

ofi vastaan ne, jotka katsoi humaani-

zuutta ja zuomalaizuutta edistäviksi.
Talousneuvoksen anon häin sai vuonna
1947.

Koko pitkåin ikåinsä ajan Tilda tsth-
man-Koposen pesäpaikka oli l-eppävir-
ralla Kotikallio-nimisessä talossa. H:in
kuoli 87 vuoden ikäsenä vuonna 1962.

Tilda tpthman-Koposen puoliso otri

vuodesta 1W4 lähtien tilanomistaja

Axel Fredrik Lötlman (k. L927); pa-

riskunnalla ei ollut lapsia.

Nuori opettåja Tilda Koponen toimi
I*ppävirran Nuori so seuran perustav an

kokouksen putreenjohtajana 25 .3 . 1899.

Tilda Löthman-Koponen oli merkit-
ävä suomalainen nainen ja arvostettu
vaikuttaja kansansivistystyössä. Ort

matrdotonta nroda lyhyesti esille niitil
aikaansaannoksia, jotka sisilltyivät hä-

nen elilnnäinfyöhönsä. l*ppävirran juh-
lan anti oli kokonaizuudessarm nuoriso-
seuraliikkeen j a jtrhlittavan sankaritta-
ren työn nåkoinen: musiikkia, putretta
ja laus'untaa.

I*ppäv irta- seuran ptrheenj ohtaj a

l,eena Lyytikäinen lauzui tervehdys-
puheessaan rnm.: "Tämä jutla on kun-
nianosoitus Tilda t otlman-Koposelle
j a håinen arvokkaålle eliimiintyölleen,
hånen pyyteettömålle ja antaurrukselli-
selle työlleen isänmaamme, kotiseu-

tumme ja ihmisen monipuolisen valis-
nmeizuuden j a hyveellisyyden edisrå-

miseksi.'
I4pävirta- seura juhlaohj elman j iir-

jestiijiinä oli etsinyt nruita mtrkaan jiir-
jestelyihin ja oli saanut ilokseen todeta,
että l-eppävirran Nuori so szu t a, Kes-
kustan Naiset ja kunnan kulttuuritoimi
olivat tuneteneet asian omakseerl.

I-eena Thitz teki laaja-,alaisen lilpi-
leikkauksen "Tilda-tädin" työstä ja toi-
minnasta. Putreessaim häin toi Kylväijä-

laulun esille. Laulu on omistettu Tilda
Ixthman-Koposelle, sanat ovat [Jnto
Kupiaisen ja sävellys Ahti Sonnisen.

Laulun kolmas säkeisto on seuraava:

Mutt' ken on uskollinen lrylvöstitän,ei
kuornaa kuinka vuodet työssö karkan /



ja pienimminkin orutn ruihdessäin luin

tietöi kuulevansa syddntäin /
j a kulkee kutsumulcs en kultasarl(nn.
'Näillä sanoilla haluan osoiffaa oman ja

kaikkien leppävirtalaisten kunnioituk-
sen Tilda Löthman-Koposen eliimän-

työlle ja toivon myös tulevien sukupol-

vien sen tekevän', Leena Thi1z sanoi

lopuksi.
Leppävirran museon entinen muse-

onhoitaja Hannele Miikelä, o.s. Kopo-

nen, kiitti låimpimästi tiitinsä 130-vuo*

tisjuhlan järjestiijiä . ' Erityiset kiitok-
seni haluan esittää Lepp ävina-seuralle
ja teille toimeliaille seuran jäsenille.- -
Huvittavana piirteenä voin kertoa, effä

ätini puhutteli minua vielä avioliittoon
mentyäni sukunsa nuorimpalla. Tänä

päivänä käyfån tiimiin puheenworoni

tiitini suvtrn vanhimpana ja ainoana

oman sukupolveni elossa olevana lähi-

sukulaiseha. Iloitsen siifä, etfä seuraa-

Yaa sukupolvea edustava Marjut on

saapunut poikansa Kallen kanssa tähän

juhlaan varta vasten Tampereelta. Mar-
juthan vietti kaikki lapsuutensa kesät

Kotikalliolla, joten Tilda-tiiti on hänelle

varmasti eritlåin rakas niin kuin meille

muillekin. Tilda-tiiti oli todella erittåin

sukurakas ihminen. Håin huomioi mo-

nien kiireiffensä keskellä oman sukun-

sa. Hiin painotti meille nuoremmille
oman suvun merkitysä. Omia lapsia-

han hänellä ei ollut. Voidaan myös hy-

vällä syyllä sanoa, etftl hän eli koko

pitkän eliimänsä leppävirtalaisena Ko-
posen suvtrn au(toriteettina. " Näihin
painokkaisiin ajatuksiin ja sydåimelli-

siin kiitoksiin Hannele Måikelä påiätti

puheensa.

Lopuksi kunnanjohtaja Jussi Hutfu-

nen kiitti juhlien jiirjestiij rä ia toi esille

T ilda Löthman-Koposen eliimiintyötii
koskevan kattavan julkaisun tekemisell.
'Se on pienintil, mitä Leppävirran kun-

ta, kulttuuritoimi ja kaikki leppävirta-
laiset voivat tehdä kuntamme ja maa-

kuntamme merkkihenkilön elåimänfyön

muistamiseksi', Huffunen sanoi.

Kyösti Y. Koponen

Entinen museonhoitaj a Hannele Mäkelä,

o.s. Koponen ja hänen miehensä insinööri

Risto Mäkelä Tilda Löthman-Koposen
muotokuvan iiärellä

Tilda Löthman-Koposen oltua Pohjois-Savon kansanopiston opettajana 25 vuotta johtaja

Hjalmar Mikander kirjoitti vuosikertomuksen alkusivulle: "Ja hrinen työnsri opistossa on

ierkinnyt parhainta ja suurinta aiksa ttimtin laitoksen ekimtissti ja on ollut sille arvaa-

mafiomalrsi hyödyksiio siunauksel<si." (Kansanopiston vuosikertomus 1928-29)

I
I
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Tilda Löthnnan-Koposen sukua

Tilda Löthman-Koponen, 22.1 1. L874 - L7 .3.L962.
Kans akoulunopettaj a, Potrj o is - S avon kans anop iston
opettaj a jajohtaj atar, kansanedustaja.

[Tiedot kootfir Jarmo Paikkalan teoksista Koposten suku I ja
Koposten suku // sekä Koposten Sukuseuran hallu"ssa olevista,
eri sukututkijoiden laatimista sukuselvityksisfå. Taulunume-
rointi on sarna kuin Paikkalan teoksissaan käyttiirnä ja viittaa
näissä teoksissa tarkemmin esitettyihin sukutauluihin. Taulut
numerosta 10m låhtien teoksessa Koposten suku II, muut
teoksessa Koposten suku I. I

Talousneuvos Tilda
Löthrnan-Koponen

Taulu 5-4. Olli (Juhon poika) Kopo-
rren. MainitaarL isiinsä srjasta vuoden
1 5 93 papinveroluettelossa.
Lapsia:
1. Lauri. Taulu 6.

2" Juho. Taulu 25.
3. Antti. Taulu 70.
4. Kauppi. Taulu 71.
5. F{eikki. Taulu 531. Ilmeisesti hä-

nestä alkaa Riistaveden sukuh anra.

6. Matti. Taulu72.

Taulu 6-5. Lauri (Ollin poika) Kopo-
nen. Mainitaan henkikirjoissa 1600-33.
Häntii voidaan pitiiii Nikkilåinmäen suku-
haaran kantaisänä.
Lapsia:
l. Antti. Taulu 7.

2. Heikki. Taulu 23"

3. Lauri.

Taulu 7-§. Antti (Laurin poika) Kopo-
nen. Lienee ollut 3O-vuotisen sodan

loppuvuosina nihtinä Saksassa.

Lapsia:
1. Laun. Taulu 8.

2. Kauppi. Taulu L6.
3. Antti. Taulu 17.
4. Juho. Taulu 20.
5. Tahvo. TauluZZ.

Taulu 1" Faavo (Tahvon poika) Kopo-
nen. Mainitaan Savon ensirnneäisessä

verokirjassa 154L.
Lapsia:
1. Anttt. Taulu 2"

Taulu 2-1. Antti (Paavon poika) Ko-
ponen. Mainitaan verokirjoissa 1 540-

luyun alussa.

Lapsia:
1" Olli. Taulu 3.

2. Antti
3. Paavo

Tauhl3-Z" OIli (Antin poika) Kopo-
nen, s. mahdollisesti n. tr520, k. 1580 tai
sen jälkeen.
Lapsia:
1. Juho.. Taulu 4.

2.Heikki. Taulu 73.
3. Paavo (?). Taulu 90.
4. Lauri. Taulu 125.
5 " Antti. Mainitaan vuosina 1551 *57 

"

Taulu 1-3. Juho (Joan, Ollin poika)
Mainitaan 1567 isåinsä yh-Koponen

tiömiehenä.
Lapsia:
1. Tahvo.
2. Olli. Taulu 5.



Taulu 8-7. Lauri (Antin poika) Kopo-
nen. Tatollinen Leppävirran §län Lep-

päsalosta. Mainitaan ensi kerran \ruonna

1649.
Lapsia:
1. Lauri.
2. Maisa.
3. Paavo. Taulu 9.

4. Risto. Taulu 10.

5. Arvi. Taulu 14.

Taulu l0-8. Risto (Laurin poika ?) Ko-
ponen, s. 1658, k. elokuus§a 1728. Ta-

lollinen Leppävirr an Leppäsalo sta'

Eräissä sukuselvityksissä mainittu Paa-

von (taulu 9) pojaksi, joka han ei ikänsä

puolesta voi olla.

Puolis o (2, ?) : Maria Halonen (Haloi-

tar), s. n. 1669.
Lapsia:
1. Silja, s. 1680.

2. Paavo, s. 1685. Taulu ll ja 1000.

3. Pekka (?)

4. Matti, s. 1694. Taulu 12-

5. Risto, s. 1697. Taulu 13 .

6. Maria, s. 1699.
7 . Kaarina (Katanina), s. lTAl -

Taulu l1-10 ja 1000. Paavo (Riston

poika) Koponen, s. 1685, k. 6.12.1753

vesipöhoon. Talollinen Leppäsalon Ko-
polasta.
Puolisot: 1. MariaKämäräinen, k' 1714;

2. Anna Liisa Heimonen (Heimotar) eli

Ikäheimonen (Ikäheimot ar), §. 1694,

k 1762.
Lapsia: (ensimmäisestä aviosta)

1. Paavo, s. 1710. Taulu 1000a.

2. Matti, s. 1713, k. 14.5.1754. Taulu

1001.

(toisesta aviosta)
3. Maria, s. 1719. Taulu 1029.

4. Kaarina (Carin), s. l72l - Taulu

I 030.

8

5. Anna, s. 1724. Taulu
6 . Mark etta (Marg areta),

Taulu 1032.
7. Liisa (Elisabet), s. fl3A. Taulu

t747.
8. Taavetti (David, Taavi), s, 1732.

Taulu 1033.

Taulu 100l-1000 (..1 1). Matti (Paavon

poika) Koponen, s. 1713, k- 14-5.1754

punatautiin. Puoliso: fuina Tirkkonen
(Tirkotar), s. 1715, k. 27 .4.1789 -

Asuivat Leppävirran §lässä.
Lapsia:
1. Paavo (Påhl), s. 17.4.1736. Taulu

1002.
2. Maria, s. 1740. Taulu 1028.

3 . Juho, s. 24.6.1743 .

4. Juho (Juhani), §. 18.6.1744.

5. Kaarina (Carin), s. 1.7 .17 47 .

6. Annika (Annica), s. 24. 1.1752.

TaUlu 1002-1001. Paavo (Matin poi-

ka) Koponen, s. 17 .4.1736 Leppävir-

ralla. Talollisen poika Leppävirran Lep-

päsalosta.

Puoliso (28 .9.17 55): Inka (Iingeb org,

Inkeri) Laitinen (Laitar), s. 1739 Pau-

karlahdessa; vanhemmat Paavo Laitinen

(s. 1714) ia tuina Reinikainen (Reinika-

tar) (s. 1719).

Asuiv atLeppävirran Män Kopolassa eli

Virrankopolassa (n:o 14, sittemmin n:o

18 Vantr ala),jonka isäntä Paavo oli
kuolemaansa saakka; §en jalkeen leski

hallinnoi taloa kuolemaansa saakka-

Lapsia:
1 . Anna, s. 6.3 .17 57 .

2. Maria, s. 20.3.1758.
3. Erkki.
4. Matti, s. 19.2.1762. Taulu 1003.

5. Paavo (Pohl), s. 25 -8. 1 7 65 . Taulu

1016.

103 1

s. 1727.



6. Anna, s. 4.4.1765. Puoliso: Juho

T örrönen Kurj alanrann alta.

7 . Liisa, s. 1772.

8. Eenokki, s. 25.4.1777. Taulu 1024.

9. Elias, s. 25 .5. 1780.

Taulu 1003-1002. Matti (Paavon poi-

ka) Koponen), s. 19.2.1762 Leppävir-

ra!la,k. 17 .2.1823. Talollisen poika

Leppäsalosta.
Puolis o (29.12.1779): Kaartna (Charin)

Kinnunen Lylymäestä, s. 1758,

k 22.10,1813.
Asuiv at Leppävirran kylän Kopolassa

(n:o L4, sittemmin n:o t8 Vanhala eli

Vanhapaikka), jorka isäntä Matti oli
vuosina 1805-1 1.

Lapsia:
1. AnnaMaria, s. 1786.

2. Matti, s. 1788. Taulu 1004. Saanut

?tpparangaistuksen (6 paria), koska oli
päästänyt vangin vapaaksi'

3. Maria Inka (Ingeborg), s. L789,

k. pienenä.

4. Erkki, s. 1791 . Taulu 1008.

5. Inka (Ingeborg, Inkeri), s. 1797 .

Taulu 1015.

6. Riitta Kaarina (Bnta Cathar),

s. 16.7 .1801. Taulu 1496.

Taulu 1008-1003. Erkki (Matin Poi-
ka) Koponen, s. 14.12.1791,

k. 22.3.1851 . Talollisen poika Leppä-

virran §lasta.
Puoliso (20 .12. 1 8 l2): Mark etta (Gret-

hao Reetta) Sofia Torvinen Petromäeltä,

s. 1792,k.22.2.1847.
Asuivat talollisina Leppävirran §län
Vanhassapaikassa (n:o 14, uusi n:o t8)
ja rnrodesta 1844 Leppäsalon talossa.

Lapsia:
1. Riitta Sofia, s.24.4.1814- Taulu

1009.

2. Matti, s. 14.2. l817 - Taulu 1010-

3 . Olli, s. 22.5.1819
4. Marketta (Greta, Reetta) Kaarina

(Caisa), s. 18. I I . 1821 . Taulu l0I 1 .

5. Agaata Maria Fredrika,

s. 28.3. 1 824. Taulu 1012.

6. Paavo, s. 1.7 .182C Muutti
20 "10.1851 Viipuriin.
7. Erkki, s. 13.3 .1829 Taulu 1013

8. Anna Loviisa, s. 22.2-183 l. Taulu

1014
g. Olli Heikki, s. 24.5.1834. Muutti
2l .5. 1850 Pietariin.
10. Juho (Juhani), s.2.2-1837.

Taulu 1010-1008 Matti (Erkin Poi-
ka, "flkko-Matti" ) Ko Ponen,
s. 14.2.1817, k, 12.6.1893. Kylänmies,

lautamies, talon isäntä, maakauppias,

osallistui rruoden 1867 valtiopäiville.

Puoliso (1.11 .1842): Ulla Loviisa

Heimonen (1844 Heinoin, 1846, 1848

Heinonen), s. 2.12.1820 Pieksämäen

Pyhityssä, k. 4.7.1901; vanhemmat

Lauri Heimonen (s. 1789) ja Eeva Liisa

Markkanen (s. 1787).

Asuivat rruodesta 1844 arentilaisina

Leppäv tn an Leppäsalo ssa eli Nilsbac-

kassa (n:o 1), jonka omisti toimitusvouti

Nils Gadding. Muuttivat 1852 isäntä-

väeksi Leppävirran kylan Kopolan Poh-

joistaloon (n:o 19, ent. n:o 14)-

Lapsia:
1. Kalle Juho, s. 27 .7 .1843.

2. Matti Hermsn, s. 13.7 .1844,

k. 8. I 1.1845.

3. Gabriel (Kaapo) Hermdn,

s. 28.10. 1846, k. pian ripilta (4.10. 1 862)

päästyään.
4. Matti (Matts) Viljam (Wiljam),

s. 7 .11 .1848. Tilda LÖthman-Koposen

isä.

5. Johanna, s. 6.10. 1850, k. 12.8. l85l '

6. Aurora, s. 6.10.1850, k. 27.7.1992

Kurjalassa.



7. Juho (Juhani) Heikki, s. 15.10.L852,

k. 9.2.1934.
8. Maria Loviisa (Lowisa), s. 8.9.1854.

9. August, s. 10.1 1 .1 856, k' 3 '5 ' t 859'

10. Anna tllla (Ijlrikä), s. 17 .8.1859.

1 tr . Hanna, s.2t -9.1 861'

12. Herman (Hermanni), s' 18'9'1864'

k. 20.5.1928

Juho Heikki Koponen (s. I5.10.1852)

oli Vuokalan sahanhoitaj a ia isännöit-

sljä, "savonrannan keisari"' Puoliso:

Sofia Grönvall, s- 24'2' 1848 ,

k. 18.2 .1925" Muuttivat savonrannalle

29.9. 1896.

Hanna Koponen (s. 21.9.1861) kävi

kansakoulun Varkaudessa. Valrnistui

kansakoulunopettajaksi 1 88 1 Sortavalan

Kymölän seminaarista. Oli opettaj ana

Låppavirralla Kurj alanrannan koulussa

vuodesta 1899 vuoteen 1 929. Muutti

naimattomana Leppävirran kirkonky-

låiän ja sitten Kuopioon 8.9.193 1 " Han-

nan åiti ja sisar Aurora asuivat hänen

luonaan kuolemaansa saakka. Hannalla

oli vuodesta 1897 kasvattitytär, josta

vuonna 1908 tuli hänen ottolapsensa'

Tyttö oli Elias ja Anna Pitkrisen lapsi

Martta Helena.

Matti (Matin poika) Viljam Koponen,

s. 7.1 1 .1 848, k" 20 -3 ' 191 1 '

Kievarinpitäj ä, vanginkulj ettaj a, lauta-

mies.

puolis o (7.11.1s72): Helena Pitkäner,

s. 20.5.1 850, k- 28-1.1 944'

Lapsia:
1 . Juho (Johan) Ismael, s' 1 1 '8' 1 873 '
k" 10.9.1 873.

2. Tilda (Maihilda) Aurora,

s. 22. 1 1 .187 4, k. 17 -3 'L962'
3. Alise tllla" s- 2.4.1877 '

4. Aino Karoliina, s. 5 '7 '1879,

k. 1 .3.1 884.

5. Hann&, s- 28.12.1981'

6. KaaPo F{erm&fr, s' 5 '6'1884'
7. Joonas Y/iljälfl, s. 5'6'1884,

k. 9.1 1.1 886.

8. Kalle Wilj am, s. 31'5' 1888'

Tampereen kaupunginvaltuuston ent.

puheenj ohtaj &fr, so siaalineuvos, rovasti

Matti KoPosen (s. 26 '4'L9I7) isä'

9. Hannes (Johannes), s' 24J'1891'

Pankinjohtaja.

Tilda Löthman-Koponen kuoroa j ohtamassa

Tildt l-ölh*an
kööriä itthumatta
tAtttti llulasen ltt{;

Kansanopiston laulukirja ilmestyi 1 909

Dagmu, ktr.rnetin, Tilda Löthmanin ja

Juho Päiviön toimittamana. Jokaisella

oppilaalla tuli olla tämä laulukirja.
(AnneliKoponenlgS4:Pohjois.SavonKan-
sanopisto 1895-1985)
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Jokainen päivä on aina kiitoksen päivä
Sul«rseuran puheenjohtajan Kyösti V. Koposen pitiimä puhe

standaarin luovutustilaisuudessa 24.1 1 .2004

T^roposten sukuseura juhli tiiiillä Var-
I\.dudessa kuluneena kesänä 31 .7 .

ja 1 . 8 .2W4 2S-vuotissynfymäpäivåän-
sä. Varkaus on seurarnme perustamis-
ja kotipaikkakunta siksi, etrå taallä Ko-
posia on asunut noin 500 vuoden aian,
joten tåimä on vahva Koposten pesä-

paikka.
Aina vuosittaiset sukupäivämme

sunnuntait ovat alkaneet kunniakäyn-
neillä sankarihaudoilla, niin myös
menneenä kesän ä täällä Varkaudessa.

Täniiän me Koposten Strkuseura

ry:n edustajina kaikkien Koposten puo-

lesta olernme kiiuiirnässä Varkauden
Reservrupseerikerho ry :å, jonka kun-

niavartio oli Pirttiniemen sankarihau-
dalla.

Kunniavartio sankarihaudoilla py-
säyttiiii meidät olemuksellaan. Se he-

rättiiii meissä hiljaisuuden ja kunnioi-
tuksen tunnon sankarihaudoissa lepålä-

viä kohtaan. Onhan heidän jokaisen

elämä katkennut ennenaikaisesti.
Yhdessä kunniavartioston, siihen

liitryvän puheen ja veisafun virren väli-
tyksellä koemme yhteisöllisyyden ja
tunnemme vahvoin sitein olevamme
kiinni isänmaässafiune ja sen perinteis-
sä.

Koposten sukuseura ry zI-vuotispäi-
viensä muistona sydämellisin kiitoksin
luovuttaa Varkauden Reserviupseeri-
kerho ry:lle sukuseurafiIme pöytästan-

daarin ja siihen liittyvän heraldiikan se-

lostuksell. Kypäräkoristeena on kaksi

kultaista kotkansiipeä, jotka symboloi-
vat vapautta" henkevyytlä, eteen- ja
ylöspäin pyrkimystål.

Tässä taulun toisella puolella on va-

lokuva, jossa rehtori, res.majuri urpo
Koponen puhuu , ja kunniavartiossa
ovat yliluutnantit Pertti Miettinen ja
Kalle Oksmall.

Koposten sukuseura ry:n puolesta

toivon Varkauden Reserviupseerikerho

ry : lle parhainta menestystä vaativissa
tehtävissänne.

Kopo sten sukuseu ran pöytäs tandaari
luovutettiin 2 5 -vuotispäiviemme

muistona Varkauden Reservi-

upseerikerholle pitkiiaikaisista, hyvin
ho idetui sta kunniavartiopalve lui sta,

Standaarin vastaanotti kerhon
puheenj ohtaj a, reservin yliluutnantti

Harri Tuure

*Töss' Savon joukko tappeli, / la jolw lcynsi lqlmeni / Edestä Suomenmaan!"
A. Oksanen (1826-89)
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Valokuvaaja Markku Koposella 40 vuoden tyÖura Sorsakoskella

\ TalokuvaaJaMarklu KoPonen ker-

Y too isiinsä harrastaneen valokuvaus-

ta nuorena miehenä jo L9z}-lurnrllaval-
mistaen tuolloin otoksensa kuvaksi asti.

"Isälle se oli harrastus, josta minä ohjau-

duin myöhemmin valokuv aaian amrnat-

tiin."
"{rlkopuolisen kiinnostuksen sain

kansakoulussa, jossa seurasin koulukll-
v aajan ryhmäkuvauk sen tyÖ skentelyä.

Se oli minulle hryin mielenkiintoistaia
ehka tuolloin jo syntyi ajatus tulla valo-

kuvaajaksi."
"Vanhemmiltani tuli ensimmäinen ka-

merani rippilahjaksi \ruonna 1962. Ka-

mera maksoi silloin 350 markkaa, ioten
lahja oli arvokas ja mieleinen. Otin mie-

lellani kuvia Sorsakosken kansakoulun

hiihtokilpailuista j a koulussa luokkahr-
via, påiiiasiassa omasta luokastani."

"Leppävirran kunnan nuoriso-ohj aaj a

Väinö Eskelinen innoitti minut kaitafil-

maukseen. Eskelinen kävi koulullamme

näyttämässä kaitafilmeja. Vuoden 1963

kevättalvella tuli kuvausohjelmaani kai-

tafilmaus. Isäni halusi, että täytyy saada

kuvatuksi 'eläviä kuvia', joissa on näh-

täväänuoremmille polville. Kameran

saatuani aloitin kaitafilmauksen, jota

harjoitin vuosien l963ja 1974 välisen

ajan."
"Marraskuussa 1964 laksin Turkuun

opiskelemaan valokuvausta Foto labora-

torioon, jossa sain hyviiä opetusta.

Opiskelin mustavalkoisen filmin kuvauk-

sen, kehityksen ia valokuvien valmista-

misen kokonaisuudessaan. Hankin Has-

selblad-kameran, objektiivit, suurennus-

koneen jne eli taydelliset valokuvaamon

laitteet. Kotitaloni yläkerta oli kokonai-

suudessaan valokuvaamoni käytÖssä.

Oli hyvä valokuvausstudio. Studioku-

l2

vausta Sorsakoskella ei ollut riittavästi,
joten sen lopetin."

"Tilauskuvaukset alkoivat vuonna

1963. Ensimrnäisen kuvauksen, joka oli

rippikoululaisten kuvaus S orsakosken

kirkossa, tilasi pastori Kalevi Lappalai-

nen. Hänen jälkeensä ntonna 1970

Leppävirran kirkkoherraksi tuli Hannu

Kotilainen. Hänen aikanaan \nronna

1970-1982 minulla oli yksinoikeus kaik-

kiin Leppävilran kirkossa tapahtuviin

rippikoululai sten kuvauksiin. "
Markleu muistelee lammÖllä kirkko-

herra Kotilaisen sanontaa: "Me Markun

kanssa olemme työtovereita,"
"Warkauden Lehdelle kuvasin run-

saasti vuodesta 1966 alkaen lähes 20

wrotta. Uutisptiälikkö Jussi Haapavaafa

pyysi kuvaam aankylän tapahtumia, jois-

ta tein myös uutisjuttuja. Parhaimmil-

laan kuvia oli lehdelle noin 100 kpl \mo-

sittain."
Siltä ajakaMarkulla on paljon haus-

koja tapahtumia muistissa. Erikoisesti

tulee mieleen tilipäivä, jolloin hän kävi

päätoimittaja Kyösti Taanilan luona.

Taanila laski kuvat ja jutut , iatili oli hy-

vä jaoikeudenmukainen. Taanila muisti

aina kiittaa suoritetusta työstä. Kiitok-
sen tunsi luottamuksen osoitukseksi.

vuosina 1967-68 Markku oli armeijassa

Karj alan Jåiäkäripatalj oonassa, j o ssa ko-

mentaj ana oli everstiluutnantti, sittem-

min kenraalimajuri Pentti Syrjä. Tuolta

ajaka,jolloin Markku oli ollut Syrjän

"kipinämikkona" , Markulla on huvitta-

via muistoja Syrjän huumorintajusta.

Markulla oli yhteys Pentti Syrjtgn aina

hänen kuolemaansa saakka.

Kirkkokuvauksia hautajaisissa oli ai-

kaisemmin paljon Leppävirralla ia Y ar-

kaudessa.



"siunaustilaisuudet ovat minulle j uhlal-
lisia tapahtumia. Romaanihautaj aiset
ovat ikimuistoisia. Varkaus nykyisin an-
taa minulle eniten kuvauksia, siellä ku-
vaukset ovat jopa lisiiiintyneet. Talous-
alue on tullut tutuksi vuosi§mmenten
saatossa."

'Nelj änkymmenen työvuoteni aikana
valokuvaus kokonaisuudessaan on
muuffunut. Työ on antanut minulle pal-
jon siksi, ettii minulla yhtyy työ ja har-
rastus", Markku toteaa.

Markku on ahk eraverenluovuttaja.
Elokuussa thWW 50. luovutuskerta.
Koposten sukuseuratoiminta on myos
Iäheistä.

Parhaimmat onnittelut 40-vuotisesta
yrittiimisestii!

Koposten sukuseura ry
Kyösti V. Koponen

****"""*@ .

Valokuvaaja Markku Koponen

Ikääntyneiden laitoshoidon laatu pofrjautuu
riittävään ja koulutettuun henkitöstöön

J^l,rlun yliopiston låiäketieteelli ses sä tiedekunnas sa
I\-rviime vuoden kesäkuussa (18.6.) väitelly tervey-
denhuollon tohtori Päivi Youtilainen on huolissaan
terveydenhuollon tulevaisuudesta. Ikåiäntyneiden pit-
käaikaista laitoshoitoa tarj oavissa vanhainkodeissa j a

terveyske skusten vuodeo sastoilla työskenteli 2 000-
luvun alussa noin 40 000 työntekijåiä. Käytrinnössä
tämä Voutilaisen mukaan tarkoittaa kuutta hoitaj aa

noin kymmentä asiakasta kohti jakaantuneena kol- meen
työvuoroon. Ikåiäntyneiden asiakkaiden tarpeet
huomioon ottaen hoitaj iatarvitaan kuitenkin lisiiä.
"Henkilöstömitoitus on lähellä sydäntäni. Vuoden
2Al0 jälkeen suuret ikäluokat alkavat täyttää 65 vuotta
jatarvitaan enemmåin hoitohenkilöstöä. Sitä ennen pi-
tiiisi rakentaa infrastruktuuri kuntoon, jotta henkilöstömåilirä olisi siffen riittävä", hän

on todennut. (Kaleva 18.6.2004)

Päivi Voutilainen on sorsakoskelaisten Toini ja PenttiKoposen §rtiir. H?in föskentelee
Stakesissa kehitttimispiiallikkönä sekä ll«irintyminen ja palvelu -rybnän påiällikkönä.

Päivi Voutilainen
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Koposten sukuseumn sukupäivät Varkaudessa

!6. - L7 .7.2005

OHJELMA

Lauantaina 16.7.

!2 .WKokoontuminen ja lounas

13. 15 Bussimatka Jäppilän Päivämä-

keen Kuikka-Koposen kuolinmokille .

Perillä muistolaatan paljastus ja kah-

vitarjoilu. Matkan hinta 5 euroa'

15.30 Hallifulsen kokous'

17.00 vuosikokous ja uuden halli-

tulse n j äri estäYtYmiskokous

20.00 Iltajuhla

. L-ounas:

tihakeitto lisukkeineen 6 euroa;

uuz -vuotiailte puolella hinnalla,

alle 4-rnrotiailte lapsille ilmaiselsi'

' Juhlaillallinen ia kahvi/tee

kakkutarioiluineen 20 euroa;

LtZ -rnrotiaille puolella hinnalla,

alle 4-rnrotiaille lapsille ilmaiseksi.

Kokoukset, ruokailu ja juhlat

Kotiseutukeskus TYYskänhovissa'

os. Wredenkatu 4'

Ennakkovaraulset
ffi;.ffi7) lounaalle, 2) bussimatkafle ja 3) iuhlaillalliselle

seki 4) sunnuntain tti.l.lsui<ulounaalle on tehtävä LO'7 '2etr,5 mennessä'

Ilmoittautumiskortti sivulla 27'

Ilmoittautumiset ja tiedustelut puh' IOLT) 556 L294

KYösti ia Leena KoPonen
Tåi.rd*a" ntre 2 A, 79130 Sorsakoski

l4

Sunnuntaina 17.7.

9.00 Kunniakaynti ja sep pekeenlasku

Pirtinniemen sankarihaudoilla

10.00 JumalanPalvelus
11.30 Sul«rlounas
14.00 Päiväjuhla

o Lounas:
kalkkunaleike lisukkeineen 1 1 euroa;

+12 -vurotiaille puolella hinnalla,

alle 4-vuotiailte lapsille ilmaiselsi.
o Päiväluhlan kahviltee täYtekakun

kera sisält5rY lounaan hintaan'

Päiväjuhlassa NESTE J ARI-PEKKA

-tiikenneasemien toimitusjohtaj a Jari -

Pekka Koponen pitiiä esitelmän ai-

heesta Perhe io Yrittöminen'



Tervetuloa Koposten Sukuseuran sukupäiville Varkauteen

Huoneita voi varata seuraavista majoituspaikoista:

BEST WESTERN HOTEL OSCAR Kauppatori 4, puh.(017) 579 011
Kahden hengen huone 85 € /wk, yhden hengen huone 85 € /wk.
Hintoihin sisåiltyy mmiainen ja iltasauna.
Varaukset on tehtiivä suoraan hotellista 

rymennessä.
GASTHAUS JOUTSENKULMA Kåliirmeniementie 20, puh. (017) 366 9797
Kahden hengen huone 65 € /vrk, lisävuode 15 € /wk, yhden hengen huone
45 € lwk, kolmen hengen huone 85 € /wk, viiden hengen huone D0 e Mk.
Hintoihin sisåiltyy aamiainen.

Suvi Koposen tavoitteet korkealla

T eppävirran Viriä edustavan lS-vuotiaan
L-Suvi Koposen juoksuinnostus syttyi heti

peruskoulun ensimmäisellä luokalla kun koulu-
j enväliset maastoj uoksut j a ratakilpailut osoit-
tivat Suvin lahj akkuuden j uuri kestiivyysj uok-
suun. Lennokas ja taloudellinen askel onkin
vienyt tlrtön moniin Pohjois-Savon piirinrnes-
taruuksiin useafilmi llakin ratamatkoilla. Var-
kauden SM-maastojen yhteydessä Suvi juoksi
Potrj ois- Savon j a Etelä- S avon välisen piirikisan
voittoon ja toimi samalla Pohjois-Savon tyt-
toj oukkueen kapteenina.

Suvin hyvä menestys 800 ja2000 metrin
matkoilla viime vuonna toi Suville Pohjois-
Savon parhaan §rttökestiivyysjuoksijan palkinnon ja vuonna 2003 håinelle myönnet-
tiinpiirinparhaan sisulisiikävelijiin titteli. Kilpakävely on kuulunut Suvin ohjelmaan

9-vuotiaasta saakka. Nuoren urheilijan askelissa on luontaisesti nopea rytmi, ja tek-
niikka tiimåinkin lajin hallintaan on opittu jo nuorena.

Tulevan kesåin tavoitteinaan Suvi pitiiä A-rajojen rikkomista molemmilla keståi-

vyysmatkoilla sekä 3000 metrin kävelyssä ja rajojen alittamisen jälkeen kipuamista
mahdollisimman korkealle SM-kisoj en tulosluetteloissa. Kesiin suunnitelmiin kuu-
luu myös suorittaa rippikoulu Kuortaneen urheiluopistolla kesåikuussa.

Suvin koko perheelle yleisurheilu on jokapäiväistii leipåiä. Leppävinan Virin ur-
heilutoimintaan osallistuvat Suvin lisäksi vanhemmat Tuija ja Ilpo sekä sisarukset

Lasse ja Soile. Ilpo Koponen toimii Virin nuorisopåiiillikön tehtävien ohella Poh-
jois-Savon Yleisurheilun valmennuspiiiillikkönä.

Suvi Koposen (n:o 434) lennokas askel

i5

_-ry



suutari ei aina pysynyt lestissään

Muistelmia jalkinemestari Anshelm (" Ansu" ) Koposesta,

Soka oli mones§a mukana'

Anshelm KoPosen sukutaustaa

Anshelm ('Ansu') KoPonen syntyi

Rantasalmel la 20' 1'0. 1 883 puuseppä

Aron (Aaro) Koposen (taulu l429l Kopos-

ten su}u tt) toisesta avioliitosta Margreta

Katrina Kitpeläisen kanssa. Isä oli siir-

tynyt ensimmåisen puolison kuoltga

I-eipäv irralta Saåhkarlahden Taipaleen

tilalta Rantasalmelle .

Ansun isoisä Abel (Aapeli) Koponen

toimi ftppävirralla muun muassa he-

rasnlo*atirra kiiräjillä. Häin vastusti

voimakkaasti kivikirkon rakentamista

I*ppävirralle (rs. s. I22t Koposten suku

II). Aapeli Koposen isoisä oli puoles-

raan valtiopåiivlimies John (Juho) Kopo-

nen. Anzun isoåiti Lnwisa Hirsin oli

kapteeni Anders Hirsinin pojanpojan

ry;är. Ansun isoisån Aapeli Koposen

åiti oli sukuaan Hoffren. Hoffrenien

zuvusta suoraan takenevassa polvessa

löytyy lulruisi, p,ppeja ja kirkkoherro-

jrl Vietä tåemmaksi menråessä kuului-

ri, esi-isiä ja -äitejä löytyy Sursill-su-

vusta, jonka \rntaisånä 
pidetåfu ruot-

salaisra Erik Ångerrnania (Iisånimel-

tåfu sursill), joka eli Ruotsissa uuma-

jan(Umeä)ympäristÖssä1500-luvun

brin tilla. Tåstä suvusa on Anzun li-

såksi varnunur valtiomiehiä ja taiteili-

joita moneen låhtÖön. Marsalkka Man-

nerheimin äiti ja Anzu olivat serkuksia

12. polvessa j a zacharias Topelius ja

Ansun isä olivat serkuksia 11- polves-

sa. Miten mielenkiintoisia taustoja

mahtaakaan löytyä Ansrn riidin suvun,

Kilpelåi sten, Puolelta'

16

oppipojastatiikkenharjoittajaksi

Ansu meni 15 vuoden ikåiisenä suuta-

rinoppiin Heinåvedelle ja opin saatuaan

hiin suuntasi tienså vuonna 1904 Kuo-

pioon, jossa hlin sitten elelikin lopun

älärnårrrä" Aluksi Ansu palveli parissa

suutarinliikkeessä Kuopiossa j a kun

ammattitaitoa karttui lisåä, hån osti

oman suutarikorjaamon vuonna 1907 ja

hoiti sitä aina 1950-luvun alkupuolelle

saakka. Jalkineliike oli aluksi Asema-

kadun varrella, sitten Haapaniernen-

kadun varrella ja viimeksi Tulliportin-

kadun ja vuorikadun kulmassa. Kun

bntin omist aJa alkoi raken6a kerros-

taloa jalkineliikkeen paikalle, Ansu ei

enåä ätsinyt uutta paikkaa jalkineliik-

keelleer, vaan lopetti liiketoimintansa

ja jåi elåkkeelle. Normaaliaikoina liik-

keessä ryöskenteli kolrne, neljä suuta-

ria. Yksi suutareista oli naispuolinen'

Ansu oli kahdesti avioliitossa. En-

simmäinen puoliso oli Anna lnvisa

Lappalainen (k. 1922)ja toinen saima

Aleks-andra KoPonen (k' 1985)'

Anshelm KoPonen



Ansun j alkinel i ikkeesså valmistettiin
vuosina 1936-1939 muun muassa Sa-

vo-merkkisiä hiihtojalkineita, joita var-
ten teetettiin oma patrvilaatikko myyn-
tiä varfen. Hiihtojalkineiden myynnin
edisämiseksi tehtiin oikein rnainos§lt-
ti, missä hiihtojalkine oli kuvattu siteel-
lä suksrcn kiinnitetfynä. Myöhemmin
sotå-aikana j al kineita valmi stettiin pärä-

asiassa armeijalle. Anzun adoptoima
poika John (Jorma) joutui muretkelle
neljiiksi vuodeksi ja tätä seurasi vielä
sairaalavuosia, ennen kuin kotiin saat-

toi palata.

Jalkineliikkeessä tehtiin myös pai-
kall isi lle upseereil le laktrerisaappaita,
joiden mitoituksen ja valmistuksen jal-
kinemestari Anzu valvoi tarkasti, ellei
tehnyt niitä itse. Jorma Koponen kertoi
tiimiin kirjoituksen laatijalle, että hånel-
le jäi eräs tällainen mittareissu erifyi-
sesti mieleen, kun häin päsi isånsä mu-
kaan saåppaiden mittausmatkalle.
Eversti Olkkonen halusi itselleen uudet
saapp M,. Jalkinemestari haettiin kotoa
parivaljakolla ja tuotiin kotiin tietenkin
mittareissun jålkeen. Tuhon aikaan he-
vospariva§akkoja ei Kuopiossa muita
liene ollutkaan. Nykyaikaan muunnel-
tuna suutarin haku olisi tapahtunut var-
maankin edustusmersulla tai muulla
luksusautol I a. Lakeeri saappaiden nahat
leikkasi tietenkin jalkinemestari itse,
minkä jälkeen suutari Erkki Korhonen
valmisti everstille saåppaät. Valmistuk-
sen aikana suutarilla oli esiliina suoja-
naån, jotta saåppaisiin ei olisi tullut
minkäåmoista naårmua.

Anzu toimi myös oman ammattinsa
jarjestoissä. Hiin liitryi Suomen Jalki-
neliikkeen Harjoittajain Liiton Kuopion
osastoon vuonna 1934 ja toimi osaston-
sa puheenjohtajana 10 vuotta. Mestari-

kirja hiinelle myönnettiin 19+8, ja häin

sai liiton ldtaisen ansiomerkin 1949.

Soittoharrastuksmta näyttdi iiksi j a
teatterin hallintomieheksi

Ansu Koponen
rooli asussaan näytehniis sä

Tukkijoella

Tultuaim Kuopi-
oon nuori Anzu
alkoi etsiä virik-
keitä ja liitryi
Työväenyhdis-
tyksen soitto-
kuntaan, mutta
luopui harras-
tuksestaan, kun
harjoituqpaikka
oli atrdas ja aina
savuinen; tupa-
koimaffomasta
Anzusta se tun-
tui vaikealta.
Kun samoihin
aikoihin virisi
teatteritoiminta

Kuopion Työvåenyhdistyksessä, Anzu
liittyi teatteriin, josta sitten ruli hänelle
rakas elinikåinen harrastus. Ajan puut-
teenkaån vuoksi aikaa ei liikkeenhar-
joittajalle olisi jiiiinyt sekä soittamiseen
että teatteritoimintaan. Varsinainen
näyttelijlin fyö kesti vuodesta 1906

vuoteen 1940. Lisåksi 1930-luvulla
håln toimi myös teatterin johtokunnan
puheenjohtajana useita vuosia. Hån oli
myös Kuopion Yhteisteatterin perus-

tajajäsen ja toimi sen johtokunnassa

aina vuoteen 1951 asti. I.[äyttelijåroo-
leja Anzulla oli lukuisia, joista mainit-
tavimmat olivat kanttorin, Simeonin,
Aapon ja Laurin roolit Aleksis Kiven
Seit semässö velj eks es sö. Saman näy-
telmån eri roolien esittiiminen oli osoi-
tus Anzun hyvi slå näyttelijänlahjoista.
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Näytelmåss ä Pohi alais et häin näytteli

Harri-isfiitåå.
Anzu mYös awsti teatteria' Kun

teatterijohtaja Kyösti Aarnion aikana

teatterin varat olivat våhissä, eikä teat-

terijohtajatle voitu rnaksaa palkkaa,

Ansu pyysi teatterijohtajaa syömåftt

kotiinsa. Teafferi teki myös vierailuja

liihipaikkalilnnille j a kerran v ierailu-

*rilr kohdistui kesåkuussa t*ppävir-

ran Mustikkaniemeen. Naiwäki oli ke-

siileningeiss ä la-kengissä. Putrkesi hir-

vitråvä rajuitma ja lunta satoi niin pal-

jon, e6gå olisi voirnrt reell ä aiaz. Teatte-

iiesirystä ei päiilsEyt l«rkaan kuitenkaån

myrskyn uuoksi katsomaan ja esiintyjät

joutuivat olemaån koko yön §lmäissä

talossa. Aamulla myrs§ oli sen ver-

ran heikentynyt, että voitiin ajatella ko-

tirnatk aa, 3åf<a tapatrtui moottoriveneel-

lä. Roolissaån Ryösteryn lcaunottaren

rnajurina Ansulla oli ainoana saåppazt

jalassa. Herrasmiehenä ja "upseerina'

häin saattoi kantaa kesäkengissä olleet

näynelij ättilret pahempien paikkojen yli

venee5gen siirrytfliessä. Matkasta oli

Ansutrle jiiiirryt mieleen repliikki ;'saa-

tana vieköör, Sataå kuin saavista kaata-

en.'
1930-luvulla Ansu piti Kuopiossa

3$-vuoti staitelijälnåyfånnÖn. Ansusm on

maininta Suomen Työvåen Näyttäimö-

jen Liiton matrikkelissa (Tanrperc lgTl)"
LAnsu Koponen liittyi Kuopion Työ-

våenreat6;iin 1906, ollen siis jo yli 20

vuotta Saman teatterin palveluksessa'

Hlin on fåI[ä ajalla suorittanut mitä

monipuoli simpia tehråv iä näyttiimÖn

palkeilla. Alkuaikoina häin oli eninten

kayttryimpiä teatterin voimia' Hån on

aina kayttäyrynyt kaikille esimerkiksi'

Se työmäårä, minkä KoPonen 0n Kuo-

pion Työväen Teatterissa suorittanut,

18

ei suinkaan ole väihåiiseksi arvioitava''

Rooleja mainitåån kertyneen 28 näytel-

mästa.
Teafieriharrastuksen omi Ansulta

myös hånen poikansa Iorma, joka jat-

koi isärrsä jälkiä 45 vuotg aina Yuoteen

1990 asti myös hallintotehtävissä sit-

emmin Kuopion kaupunginteatteriksi

muuttunees§a teatteri ssa'

PojalleenAnzuolikertonutmyös
Kopoian hovista, mutta täille ei ole jitä-

nd rnieleen, kuinka läheisiä hovissa

a§.}§tanffit Ansulle olivat olleet.

Anzu KoPonen vaimonsa ja Jorma

Koposen kanssa Kolibri-nimise ssä

purjeveneessääin

Purjeht[ia ja vapaa-qiatte§ia

Myös luonto oli låhellä Ansun sydån-

tä. oppivuodet kauniissa Heinäveden

pitäjåLsyå varmaankin jättivät Ansuun

i*["uden veneilyyn ja purjehdukseen.

Kesållä An$r suuntasikin usein veneen-

sä lähivesien ulapoille ja eleli jäirvien

rannoitla j a luodoilla " aataminpukeis-

tao elämåä, kun stiä sen vain salli'

Hiihtoakin hiln harrasti. Ansun en-

simmåinen purjevene oli 1910-luvulla

I
I
I
I
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savolaismallinen kölillä ja keulapur-
jeelta varustettu vene ja sirå seurasi

trxllu-, Boy-, Kutkuri- ja viimeisin Ko-
libri-niminen purjevene. Jorma Kopo-

sen yhden yenffin nimi oli Konsensu§-

Moni lukija sa:$taa muistaa nähneenså

nåit'å veneitå Katlaveden vesillä. Jossa-

kin vaiheessa Ånsulla ja Ansun pojalla

Jormalla oli kulkuvälineenä itse te€tetty
ja osittain rakennettukin kanootti, jon-

ka rakennusaineina olivat puurimato

fyhjät vehnäsiikit ja kalvanoidut naulat-

Kanoottiratkaisuun .louduttiin, kun An-
su jostakin syystä myi purjeveneensä

ti salmen kirkkoherra Kurki suoniolle -

Veneilyharrastus iskosfui Ansun poi-
kaan Jormaan niin, etfå hiin ulkaltaunri
veneineen jopa nykyisen Yenåijån zuu-

rille jitrville 1 980-lurrun lopulla"
Ansu oli myös vapaa-ajattellja, eikä

turmellut itseiifur fupäkalla ja viinaksil-
la, rnutta hiin osasi silti olla mukana

iloisissa illanistuj ai sissa, kdalrukkoret-
killä, teatterikauden påättiijiiisissä ja
pikkujouluissa sallien nnuiden nautis-

kella, ajatella ja harrastäa omia harras-

tuksiaan ja uskomuksiaan. Hän oli hy-

vin tufustunut erilaisiin uskomuksiin ja

elintapoihin, joten keskustelun pohj aa

löytyi, jos tarvetta ilmeni. Monen to-

raisan kesl«rstelun Ansu sai påättymäån

rauhallisetrla olemuksellaan. Viinan ko-

keiluun oli riittånyt yksi kerta ja sitä

seurannut kammottava krapula.

Anzun elämäntavat olisivat kelpoisia

nykyelämässåkin. Hanellä oli hyvä arn-

mattitaito, han uskaltautui yrittajiiksi ja
harrastuksena hänellä oli niin ruumiin-
kuin hengenkulttuurikin. Jorma Kopo-

sen mielipide isåipuolestaan oli, ettå

häin ei elåesxiän fikzumpaa miestä ole

vielä tavannut, eikä Ansu keneståkäiiin

pa}taä sanonut. An§helm Koponen on

oiva esirnerkki rnonessa asiassa meille

muille Koposille.

Kiitiln Jorma Koposta saami§tani tie-

doista ja t<uvista ja malrdollisuudesta

haastatella hänrå.

Eslco Koponen

Kirjoittaja on Anshelm Kopsen veli-
puolen Antti Koposen (s. 1860) poian-

poika.

Hhteet:
r Jorma Koposen videoitu haastattelu

19.4.2001.
r Jorma Koposen kirje Esko Koposelle.
I Anshelrn (Arsu) Koposen virkatodi§ttls.

t Pail*äla, Jorma 2001: Kopo§ten sul«r II.
Koposten sukseura ry.
r Soini, Antti 2001: Kierrä kivi älä kiroa.

Hoffrenin sulnrhistoria I. Pappeja ja porvareita

Potrjanmaella. Hoffrenien sukuyhdi§ty§ ry.
E Soini, Antti 2003: Kierrä kivi ä1ä kiroa.

F{ot'frenin sulnrhistoria [I. Suku savolaistuu.

Hoffrenien sul«ryhdisty§ ry.
r Kojorsn, Eero(toim.) LWL: Sursillin sul«r.

r Saarto, Jorma 1971: Sursill-, Hoffren- ja

Koporrn-suvull gerrcalogirrn liqia.
r 7S-vuotiskirjoins- ja muistokirjoitu§ Ansu

Koposesta Savon Satmmissa 1958.

Kuvat Antti ja Jorma Koposen arkistoista.

lToimittaja löysi Savon Sut«rtoimiston L9?3

julkaisernasta Kallavesi Her*ilölwleWerz -nimi-

ses få hakuteoks esta rnaininnan mainiosta suuta-

ristamme: KoporrcIl, Anselm, Suutari, Kaup-

pak. 51, Ptft. 675, s. 20. 10. 1883 Råntasalmi'I

Työ aateloi ihmisell.

.-a

Fjodor Dostoievski (1 821 -81 )
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Läänin sosiaali- ja terveysneuvos Juha
Koponen on sita mielta, ettei ole mi-
täån slytä muuttaa ravintoloiden jatko-

aikalinjaa. Jatkoaikapiiiitöksissään laa-

ninhallitus ei voi ottaa huomioon jatko-

aikaan liittyviä taloudellisia vaikutuk-
sia, vaan lahtokohtana on alkoholilain I

§:n säännös, jonka mukaan lain tarkoi-
tuksena on alkoholin kulutusta ohj aa-

malla ehkästä alkoholipitoisista aineista

aiheutuvia yhteiskunnallisia, so siaalisia
j a terveydellisiä haittoja.
(Savon Sanomat I 1 . I .2005)

Varkauden kaupunginvaltuusto on en-

simmtiisessä kokouksessaan valinnut ell-

simmäi seksi varapuheenj ohtaj akseen

OUi Koposen (kesk.) Kangaslammin
listoilta. (Savon Sanomat 1 l. 1,2005)

Filosofian maisteri Eij a Koponen on

vaitellyt 21 .1.2005 Kuopion yliopistos-

sa. Tutkimuksen otsikko on suomeksi

Aivoper cii sen neur otr ofi s en tekii cin

(BDNF) vaikutukset aikuisen aivoissa

siirtogeenisillci hiirilla tu*ittunaja se

kuuluu molekulaarisen farmakologian
alaan. (Helsingin Sanomat I 9. 1 .2005)

Sosiaali- ja terveyskeskuksessa j a

(Kuopion) mui ssakin hallintokunnissa
tehdään tietoisesti esimerkiksi palkka-

kustannusten osalta alimitoitettu budjetti

vuodelle 2005. Vaikka irtisanomisia ei

ole suunniteltu, määräaikaisia tyosuh-

teita vähennetiiån, kirjoitti Eita Kopo-
nen mielipidesivulla.
(Savon Sanomat 26.1 .2005)

Pohj ois- Savon
myöntänyt Juha
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taidetoimikunta on
Koposelle Lapinlah-

Kepesfei Inedfgsss
tammikuu - toukokuu 2OO5

delta 500 euron apurahan siirrettävän
"Kontti-gallerian" suunnitteluun ja näyt-

tetyiden valmistamiseen sekä Timo Ko-
poselle Kuopiosta 500 euroa säveltaiteen
jatkokoulutukseen.
(Savon Sanomat 28.1 .2005)

Sorsakoskelaisia, heidän j oukossaan
myös Toini Koponen, on tutustunut 9.

helmil«ruta odotettuun kyläkirj aan Kuin
I{acl*nanin hyllylm. (Savon Sanomat

10.2.2005; hrva: Seppo Kononen)

Paavo Koposen mielestä Puijolla kelpaa

urheilla talvella. Hän palautti mieliin,

kuinka sotien jälkeen Puijo oli Oslon
ohella maailmalla tunnettu talviurheilu-
keskus. Kuopion Poliisiurheilijat voitti
vuodesta toiseen viestihiihdon Suomen

mestaruuksia. Paavo Kopo§en mielestä

Kuopiossa on maailman laajin ja kaunein

kunnallinen latuverko sto .

(Savon Sanomat 1 6. 2.2005)

Marja Koposen mielestä nyt ei ole kryp-

tien rakentamisen aika. "Ei hyvältä näy-

tii" mihin suuntaan kirkkokin on menossa,

jos siinäkään ei ole rnruta kuin ulkokuori
lopulta." "Jos kerran on liikaa rahw niin

rakentakaa vanhuksille palvelutalo tai
vaikka vuokratalo Sammakkolammen

[Kuopiossa] vastakkaiselle puolelle van-

hainkotia." (Savon Sanomat 22.2.2005)

Soneran entinen johtaja Harri Koponen
viihtyy Kuwaitissa puhelinoperaattori
Wataniyan toimitusjohtaj an4 mutta aikoo

palata Suomeen viela joskus. Asuntoa

kauniaisissa ei ole myyty, vaan se odot-
taaviisihenkisen perheen paluuta.

1 (Helsingin Sanomat 27 .2.2005)



Kuopion rakennusvalvontavirasto on lä-
hettänyt tånä talvena muistutuskirjeen
50 lopputarkastuksen uhohtaneelle ra-
kentajalle, joiden rakennusluvat ovat
vanhentuneet tai vanhentumassa. Ra-

kennustarkastaja Esa Koponen arvioi,
että kevääseen mennessä muistutuksen
on saanut jopa sata rakent ajaa.

(Savon Sanomat 7 .3.2005)

Helsingin Sanomien Skandinavian-
kirjeenvaihtajaksi on 1. syyskuuta al-
kaen nimitetty kaupunkitoimituksen uu-
tispäällikkö Kalle Koponen, 44. Hä-
nen asemapaikkansa on Tukholma, Ko-
ponen toimi lehden Moskovan-kirjeen-
vaihtajana 1995-2000.
(Helsingin rSanom at 2. 4. 2005)

Markku Koponen Tukholmasta sanoo,

että sellaiset kalat kuin kolj a ia saira
puuttuvat suomalaisista myymälöistä,
ko ska rnuutama vahittäiskauppaketju
tietää kuluttajia paremmin, mitä he ha-

luavat syodä. "EIJ:n surkeimmat fiha- ja
kalavalikoimat löytyvät juuri suomalai-

sista kaupoista."
(Helsingin Sanomat 3 .4.2005)

Krista Koponen on suorittanut Savon

ammatti- ja aikuisopistossa laitoshuol-
taj an ammattitutkinnon.
(Savon Sanomat 6.4.2005)

Kuopion omalåiäkärij ärj estelmää käsitte-

levän artikkelin yhteydessä oli kuva 1äå-

kintävahtimestari Jari Koposesta kip-
saamassa Janita Tuhkasen katta.

(Savon Sanomat 6.4.2005)

Lääketieteen tohtori, dosentti Hannu J.

Koponen on nimitetty Kuopion yliopis-
ton psykiatrian professorin virkaan vii-

deksi vuodeksi elokuun alusta lukien.
(Helsingin Sanom at 22. 4. 2005)

HS '.n Sunnuntaidebatissa 17 .4. oli jul-
kaistu Kehityspoliittisen toimikunnan iä-
senen Juhani Koposen puheenvuoro ke-

hity syht ei styöv aroj en' kasvattami sesta,

otsikkona oli "Raha ei pelasta kehitys-
maita". Puheenvuoroonsa Juhani Kopo-
nen sai vastauksen viikon påiästä Jalkipe-
lissri Kehityspoliittisen toimikunnan pu-
heenj ohtaj alta Gunvor Kronmanilta, j on-
ka mielestä Juhani Koponen oli esittanyt
kärkeviä ja helposti väärin tulkittavia
mielipiteita.
(Hetsingrn Sanom at 24.4.2005)

Kuopion kaupungrn rakennustarkastaj a

Esa Koposen mielestä suurin osa kiin-
teistoistä on hoitanut osuutensa katujen
kevätsiivouksesta, mutta että joka vuosi
tahtoo olla joku, joka on jättänyt osuu-
tensa puhdistamatta. Puhdistus pitaisi
tehdä huhtikuun iopp,run mennessä.
(Savon Sanomat 26.4.2005)

Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja
ympäristötieteiden tiedekunnassa on filo-
sofian tohtorin tutkinnon zuorittanut firm.

Eij a Annikki Koponen Leppävirralta.
(Savon Sanomat 6. 5.2005)

VPK on ollut jo wosia kangaslampilai-
sen Paula Koposen harrastus.
(Savon Sanomat 8.5 2005)
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Lisäksi Kuopion koulujen kevätlehdestä

KffiSESTÄ olemme noukkineet

seuraåvat kirjoitukset ja kuvat:

Viihdyn luonnossa h1ruin, koska siella

voi ajella pyöriillä. Varsinkin kovassa ja
kivikossa. Talvella kolaan pihat.

Jesse Koponen 3 C lPirtin koulu

Lfinulla on koira nimeltä Piki. Se on ro-

dultaan lapinkoira. Se on aika pulska,

koska sitla on hyvä ruokahalu. Meilla
on rnyös kaksi kissa a ia mullikoita ja
kaksi" lammasta.

Oona Koponen 3.lk / Melalahden
kotilu

On ammatteja montq oil, ofi, on.

On lmkareitti, stihkomiehii
ja vaikka keita muita.
Vois vaikka karjakoks tulla,
mut kannattas ajatella muuta.

Vois liiiikiiriks tulla tai
etrka palomieheks.

On ammatteja monta,
et påiä halkee multa.

Vilma Koponen
3.lk / Kurkimäen koulu

J*rltt* K*P*t:elt 4o

Jonna Koponen
4a lLänsi-Puijon koulu

Emmi Koponen
1. lk / Vehmersalmen koulu

Vihjeitii

r Joenzuun maakunta-arkistossa siiilytetäiin zukututkimusaineistoa ns. "mustissa

koteloissa". Kotelossa VI on mm. seurailvat Janne Koposen kokoamat monis-

tret: Heinäveden Koposia 1700-19N (moniste 6/.lp95) iaLipertn Koposia

I 7N- 1 90O (moniste l42l l»4).
r Vuonna2000 julkaistu §låikirjaTieruassaari AjanAskelissa kertoo rantasal-

melaisten eläimiistil 1700-luvulta ny§påiiviin asti. Kirjasta löytyy tie§a seuraa-

vista Koposista: Evert Koponen, Hanna-Maija Koponen, Impi Koponen, Inka

Koponen, Janne Koponen, Liisa Koponen, Onni E. Koponen, Tapio Koponen ja

Tilda Koponen.
r Saveltåjä, sanoiuaja ja tuottaja Kalervo "Kassu" Halonen on käyttiinyt nimi-

merkkiä Kari Koponen.
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Kanavakylän lruulumisia

Tferroin viime vuoden Kopsassa,

.§.r nCf,F,, miten ennen nippuja uitet-
tiin Juojiirven kanavissa. Samalla rnai-

nostin tirlevaa nipunlaskunäytöstä Nai-
set nipunlashtssa. Työnäytos pidettiin
Varistaipaleen kanavalla lauantaina
heinäkuun 10. päivänä. Tapahturnan
j arjestelyvastuussa oli Varistaipaleen
kyläyhdis§s. Tapahmma oli zuuri
menesfys niin yleisomäärälfililn kuin
jarjestelyiltåänkin. Sääkin suosi tapah-

tumaa. Vaikka viime keså oli sateinen,

mpahtumalauantaiksi osui sateeton ja
osin aurinkoinenkin sä. Yleisoä tuli
tapahtumaan aivan yli odotusten" Jos

joku ennen tapahtumaå uskalsi arvioida
yleixiä tulevaksi noin viisisataa, sitä
pidettiin tosi uskaliaåna veikkauksena.
Toisin kävi. Yleisoä oli varovaisesti-
kin arvioiden noin kaksi nrhatta henki-
löä! Sellaista ihmismääråä samanai-

kaisesti ei olla fiillä kylällä ennen nähty
j a tuskinpa niihdiliin tulevaisuudessa-

kaan. TV 2 teki tapahtumasta noin vii-
dentoista minuutin ohjelmall, joka mli
ulos Kotimnan kasvo, -nirnisenä pari

viikkoa tapalrruman jåtlkeen. Myös
Saksan fv on lålrettlinyt n. kymmenen

minuutin koosteen tapahtumasta.

Kuriosi-
teettina
voin mai-
nita, että
kun Kopsan
(1t2m,+)
sivulla oli
vanha valo-
kuva seitse-

måsrå ni-
punYetiijä-
naisesta,
niin meirå

kuvan naisia oli tapatrtumassa vielä
viisi vetiimiissä nippuja!

Jos jol*u ei päässyt nippujen Yetoa

katsomaan eikä niihnyt tv-tåltiointia-
kaan, on vielä yksi mahdollizuus tutus-

tua työtåpaän. Heinävedelä kotoisin
oleva valokuv aajia Hannu Konttinen
otti ja valmisti tapahtumasta runsaan

kolmen§mmenen kappatffin musta-

valkean valokuvasarjan. Hiin kuvasi

huhtikuussa puiden nipuhrksen, nippu-
jen "pötkötyksen" jäällä kevliälIä kana-

van kaivannossa, puiden hinauksen sul-

kujen zuulle sekä useita tilannekuvia
tapahtumasta, kun naiset vetivåt nippu-
avauksia sulusta toiseen. Kuvakooste

tulee yleison nåhråväksi Varistaipaleen
kanavamuseoon. Kanavamuseo on au-

ki tulevana kesånä L3.6.-14.8. påivit-
fåin klo 10-18. Museoon on vapaa

päUisy. Kanavamuseo on tutusturnisen
anoinen paikka. Siellä on valokuvia
kanavien rakentamisesta sekä työkaluja
ja esineistöä kanavien rakennusajoilta.

Kanavamuseon pihalla on pidetty
puistokonsertteja jo kuutenatoista kesä-

nä. Konsertti on ollut perinteisesti hei-

näkuun ensimmäi senä sunnuntai-iltana.
Sen ovat jäirjestäneet Varistaipaleen ky-
läyhdistys ja Heinäveden kunnan kult-
ruuritoimi. Konsertti on suunnitteilla
myös tulevaksi kesåksi, ja jos suunni-

telmat toteutuvat, konsertti on sunnun-
taina 3.7. kto 1"8. Konserttiin on va-

paa piiiisy . Ohielmasta peritåän pie-

nehko maksu.

Tervetuloa kanavalrylälle ja sen tapah-

tumiin!
Terveisin

Aino Koskela

Aino Koskela



Päivitulcsiä

Kunniamerkkiiiiti Aino Esteri Koponen
uäytti 95 vuotta 26. toukol<uuta

leppäv i rran Kotalahdessa.

Koposten Sukuseura onnittelee

sydämellisesti.

Uusia jäseniä

Irja llämäIäinen Varkaudesta,

Seppo Koponen Vantaalta,

Vesa Koponen KuoPiosta,

Marja-Liisa Muilu KuoPiosta ja
Arja Tammi Vehmersalmelta (Kuopiosta)

ovat liittyneet Koposten Sukuseuraan.

Uudet j äsenet toivotetaån låimpimästi tervetulleiksi .

Punnittua puhetta

Kohtuullisen kokoinen maatila ei ole milloinkaan pettfuryt uskol-
lista, ahkeraa ja taitavaa omistajaansa, eikä petä tulevaisuudes-
sakaan, jos sen haltijalla on ymmärrystä sitä taitavasti hoitaa ja sen

tuottoa j-ärkevästi käyttää. Mutta tfhmästi toimivat voivat menettää
maansaia silloin he joutuvat katkerasti katumaan tekojensa seu-

rausta, kun pyrkivat nanm.ima€ul toimeentuloaan maailman mark-
kinoilta. Ei sieltäkään leipää leikiten saada.
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Koposten Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt

Ky6sti Koponen, sulilseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja
Taivahnäentie 2 A\79130 §orsakoski; puh. (017) 556 1294

Ynin6 Koponen,Ionniapuheenjohtaja; Kuopiontie 2,76150 Pieksämäkl puh" (015) 481 839
Sukuseuran kotioailcka on Va*aus.

_t
-?-,

Varsinaiset jäsenet

Hannu W. Koponen
Syviinojantie 136, 05450 Nr*ari
puh. (09) 250 74s0
Kari Koponen
Nelikatu 9, L5830 Lahti
puh. (03) 753 1055

Juha Kopnen
Riihirannantie 868, 79 100 Leppävirta
puh, (017) 54s 105 ja 0400 -2s4 466
Leena Koponen, rahastonhoitaia
TaivalmåentieZ L 79130 Sorsakoski
puh. (017) 556 1294
Marketta Koponen, sihteeri
Kaidanhaantie 3,'79100 LsppäYirtå
puh. (017) 554 t834
Pekka Koponen
Asematie 229, 79480 Kangaslampi
puh. (017) 558 6184 ja 040-521 0696
Vesa Koponen, varapuheeniohtaia
Yainionkatu 11, 40700 Jyväshvlä
puh. (014) 615 ssl
Pirkko OtakiYi
Kauppakatu 16 A 3,78200 Varkaus
puh. (017) 5s2 82C4

Erkki Koponen, Kårtasalonkuja 53,
78400 Varkaus; puh. (017) 555 4555

&Iatti Koponen, varatilintarkastaja
Nokkalantie 14

90500 Oulu; puh. (08) 347 493

Jlisensihteeri (ks. s. 2)
*Iaija Tuppurainen, Käiirmeniementie 30 A 5
78200 Varkaus; puh. (017) 552 3079

Varajäsenet
Meije Boenisch
Timoteinkuja3 x.2, 20240 Turku
puh. (02) 262 4367 ja 050-558 9367
Irja Hämf,If,inen
Hard{ankuj a 2 E, 78850 Varkaus
ptrh- (017) 556 4583
Kyllikki Konkola
Näkinkaari 13 A 5, 02340 Espoo
puh. (09) 802 5760
Ahti Koponen
Rajakr{a 11, 0426A Kerava
puh. (0e) 2e4 333s

Hannu Rauno Koponen
Merivalkama 7, 02320 Espoo
puh. 040-760 6515

Urpo Koponen
Kultatie 2, 86400 Vihanti
puh. (08) 281 141ja 040-583 4O2O

Aino Koskela
Väylåiasemantie 3 A, 7982A Varistaipale
puh. 040-83 2 9952
Irma Rainio
Tuleijoentie 8, 45360 Valkeala
puh. (05) 360 4141 ja 0400-553 097

Tilintarkastajat
Raili Koponen, Asematie 252,
79480 Kangaslampi; puh" (017) 558 6130

Raiti Koponen, varatilintarkastaja
Våiinilmöntie 17

76150 Pieksärnäki; puh. (015) 481 566

SSK:n yhdyshenki!ö

Ilannu IC Koponen, I-eirriskiitie 4 G 105,

00440 Helsinki; puh. (09) 562 3840

KOPSAN julkaisemisesta ovat vastanneet Kyösti V. Koponen ja Lassi Koponeri.

Ahti Koponen toimittaa sukus€uramme kotisivut Internetissä; osoitteet sivulla 2.



Koposten sukuseuran myyntiluettelo

Julkaisut

Sirkka Pail*ala: Koposten varhaishistoriasta nimisttu valossa. 66 sivua.

Jarmo Paikkala: Kqostur srrlru I. 275 sirnra.

Jarmo Pail*ala: Kopostur sulru [I. 882 sirnra.

JarmoPail*ala:Kopostensul(tlIjatr'Idaksuyffisäeråissä'
Jarmo Paildrala: Kryosten sr*u I ja tr. Maksu kahdessa eråssäl erä

VäinÖ Krym€n: MSsän poika taffiin olla' "'

12 euroa
55 euroa
85 euroa

130 euroa
70 euroa
37 euroa

Monisteet

ll lgSZ Sukuseuran perustamistietoja ym.

?J1984 Kqosten asuireait<toja Ym.
3/1986 KuikkrKoponen ym.

411987 Sutrusauan toiminnasta ym.

5/1988 Toivo Pietit«iisen hrtkirruksia Koposi§ta

6/1988 Abo Ojasen t*kimuksia Koposista-

TtLgBg Toivo Pistikåisen tutkimus Kuopion ja Iisalmen Koposista.

8/1990 Otavi Koposen tfikimus Savon Koposista 1500-1700 -tuvuiltå.
91L991 Eri teol§ista koothda tietoja Koposi§ta.

L0tl992 Aili Mönärin kokoamaa tietoa Tuusriemen Koposista.

10 s.

15 s.

24 s.

20 s.

78 s.

33 s.

24 s.

43 s.

18 s.

20 s.

Monisteiden hinta: 0§0 euroa/sirnt

Kyösti Koponen

Mu i t a myynti art ikke I e i t a

Hintoihin lisätiiiin lålhetyskulut"

TaivalmäentieZ A
7g1JA SORSAKOSKI Puh. (017) 556 1294

Postikortti, kuva-aiheena zukuseuran vaakuna.

Rintarrrertrki, "pfusSi", sul«setrr-an vaalcuna-aihe, 3 I firm.

Riutamerl&i, "pinssi", lilrikka-aitle, 38 rnm.

Wi, '?inssi", kuikka-aihe, 55 firm.

Sut<useuran hopsirrcn rintamerl&i tai riipus-

Sulusarran rinAmerkki tai riipus kullattuna.

Sukussuran ffiinen pöyt istandaari.

I" euroalkpl
4 euroa/kpl
4 euroaepl
5 euroalkpl

10 euroaful
12 euroa/kpl
45 euroanryl

Tilaukset
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Sukukirj oj en mySpti palkitaan

Sukuseuralnme hallitus on päättiilryt, että Koposten sukukirioja
suurehkoja eriä mylmeet palkitaan myyntipalkkioilla: 5 teosta
myyneen palkkio on 8 euroa/kplja t0 teosta myyneen 10 eu-
roa/}pl; tätä suurempien erien myintipalkkioistA sovitaan erik-
seen. Jos olet kiinnostunut tästä myrrrntityöstä, otayhteyttä su'
kuseuramme esimieheen.

Jäsenmaksun maksaminen on sukuseuran jäsenyyden edellytys
Sukuszuramme jäsenille muistutetaair ) '

ettii jäiseUmaksun laiminlyönti voi johtaa jåisenyyden pättymiseen.

Ilmoittautuminen Koposten §ukuseuran sukupäiville

Merkitse rasti
osallistumisesta
II

il 16 7 (la) klo 12 oo

tr 16 7 (1a) klo 13 15

n rc 7 (la) klo 20 00

n fi 7 (su) klo 11.30

Merkitse henkiloiden
lukum äärä ll

Lounas ravintola Tyyskänhovissa
Bussimatka Kuikka-Koposen kuolinmÖkille

Juhlaillallinen ravintola Tyyskänhovi ssa

Sukulounas ravintola Tyyskänhovissa
(Hinnat mainittu ohjelmassa, ks. sirnr 14.)

Päiväys Ilmoitt ajan all ekirj oitu s

Ilmoit tajan osoite j a puhelinnurnero

k
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Låihetäjä:
Koposten Sukuseura

clo Kyösti Koponen
Taivaimäentie 2 A
79130 Sorsakoski

&<

ILMOITTAUTUMISKORTTI

Koposten Sukuseuran sukupäivät
16. -17 .7 .2C05 Varkaudessa

TERVETULOA!

Täytä kiiiintöpuolen kohdat
henkilömäärineen.
I.,eil<kaa irti ja postita.

Posti-
merkki

0,65 euroa

KOPOSTEN SIJKUSET]RA RY
KYÖ§TI KOPONEN
Taivalmäentie 2 A,

79130 SORSAKOSKI

-J
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