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Puheenjohtaj alta

Tl iitokset Helsinkii n Koposten Sulwseu-
§r', t)):n sukujuhlien erinomaisista jär-
jestelyista. Lord Hotelliin tulless aantunsi,
että se oli ikään kuin Koposten valloittama.
Koposten vaakunamerkit erinomaisesti teh-
tyinä ja oikeille paikoille sijoitettuina olivat
oivia ohjaimia ja loivat awokkuuden tuntua
juhlien ajaksi.

Otteita sunnuntain 6.8.2000 sukujuhlan
avauspuheestani
(Jn Hmmin kesäkuun iltap aivd, kesäkuun
rvz loppua. Tyyni kesäpäivän rauha ja
leppeys maaseudun hiljaisuudessa. Istun
Augusta-mummoni kanssa ukkini rakenta-
man vanhan talon kuistilla, josta minulle on
kuin yhtakkiä avautunut uusi maailma.

Luontonä§mä kauas metsän reunamille,
jonne mäkipellot kuin kukkamerenä laskeu-
tuvat jatavoittavat jylhän havumetsän. Siel-
lä on minulle salaperäinen maailma - viela
ihmeelli senä, tuntemattomana.

On suuret pihakoivut, jotka ympäröivät
keinupaikan ja verho avat sen. Juhannus-
ruusut valkoisina ovat parhaassa kukinnas-
saan talon julkisivun edessä. Paljon liljoja,
joilla on oma kasvupaikkansa. Vilj a-aitan
luona on hyvin hoidetut kasvimaat omena-
puineen j a raparperipenkkeineen.

Savusauna harmaa, sisältä musta ja ihmeel-
linen on tuolla kauempana metsän reunassa,

lähteen luona. Sauna on vanha, oo ollut
siinä jo sata vuotta. Se on minulle mielen-
kiintoinen. Tunnen sieraimiini sawsaunan
tuoksun. Ijsein olen ollut siella Ville-ukkini
kanssa. Tuttu on tuo polku, joka pihasta

suoraan laskeutuu kaivolle. Olen sita astel-

lut, kun olen saanut olla miesten kanssa

T ähti-hevo sta j uo ttamas sa.

Entä vanha riihi? Tuttu on sekin. Jykevä-

nä ja salaperäisenä hallitsee se aivan omaa

aluett aan. Lato vaaleanharm aana seisoo

auringon loisteessa peltopuron takana. Siel-
lä ovat suuret kukkaniityt ja lainehtivat elo-
pellot.

Ta okemusnäkymäni katkaisevat lehmän-

§.kellojen kiftahdukset, jotka kuuluvat
eilisiltaisten, vielä kytevien lehmisavujen
suunnasta, lypsytarhasta, joka on navetalta
kulkevan kujan päässä. Paikka on tuttu.
Olenhan ollut siella valkoista Sokeri-nimistä
lehmaa ripsumassa, silloin kun mummoni on
ollut lypsyllä.

Tämä on minulle ensimmäinen voimakas
luontonäkemys, kokemus ja muisto, joka
aitona ja kauniina on piirtynyt alle kouluikäi-
sen lapsen mieleeni. Augusta-mummoni
ohjasi minut myöhemmin luontoon. Tutus-
tutti kauemmille viljelyssoille ja kalaisille
lammille. Hän opetti luontokokemusta, sen

että me ihmiset ja koko luomakunta kuu-
lumme luontokokonaisuuteen, muodostam-
me sen.

Lf ulusin kerrata Helsingin-puhettani, kun
I.. Iluin eriiåstä kirjasta, että muistelot
ovat tulleet entistd tarkeämmiksi sukututki-
muksessa ja sukujen historiassa. Tapahtu-
main ja elämänvaiheiden tallentaminen on

mielenkiintoista. Koposet, vihkot esiin ja
tallentamaan! Olen itse tutustunut eräisiin
muistiinpanoihin, jotka on tehty 120 vuotta
sitten. Ilman tallennusta henkilot olisivat
tiedossa, mutta heidan elämänsä rikas tausta
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olisi paikalla tuntematon. Tässä tapauksessa

nyt käsikirjoitukset ov at arvossa awaamat-

tornassa ja täydentävät sukupuussa olevan

kirjoittajan persoona a ia sukua. '

Yksi sukututkimuksen keskeinen tavoite

on koota suvun henkilÖistä muisteloita, jot-

ka valittavät kunkin aikakauden elämaä ia
tunnelmaa. Tätä voi jokainen omalta paikal-

taan tehdä. Se palvelee sukututkimuksen

tarpeita parhaimmillaan. Koposten suku ja

sukuh aarat ovat laaioia,joten paras mahdol-

lisuus on meidan jokaisen tutkia yksittäisten-

kin Koposten vaiheita la laittaa muistelot ja

haastattelut kansiin. Laittakaa juttujanne

Kopsaan.
Seuraavat sukupäivät päätettiin pitaa Leppci-

virralla 1.- 5. elokauta 2001. Tervetuloa

joukollal

Kyösti Koponen

Päiväjuhlassa talousneuvos väinö Koponen ja Aino Koponen ja keskellä heidän §rttiirensä Ritva

partinen- joka csitelmällä än Terveys orvona sai kuulijakunnan mukaan ja itse kunkin arvioimaan

t 
"ntit.ifot 

taiscsti terveytensä riittäväa hoitoa ja sen merkitystä hyväiin eliimään'

Väinö ja Arno Koponen ovat Koposten Sukuseuraa tukeneet niin henkisesti kuin taloudellisestikin'

Miksi,l ..Siksi- cttä Koposten Sukuseura ry:n toiminta on lahella meidän svdäntä'" Kauniimmin

asiaa ci voi ilmaista- (Kyösti Kopo"n)

Uusia jäseniä
Sukuseuraamme ovat liittyneet Viljo Koponen, Ville Koponen, Viljo Emil Koponen ja

viljo Petter Koponen Helsingistä, Raili Koponen Leppävirralta, Pirkko-Leena Kopo-

nen Hämeenlinnasta, Kaija Lucenius Suomusjärveltä, Helena Koponen Kiikalasta'

Raija Harju ja Eini 61uU-Uot* Salosta, Silja Turunen Salokylästä, Sirpa Kokkonen

Luhtajoelta, Tauno Käpon.r, Varkaudesta ja Pekka Koponen Kangasalta.
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Tapaaminen Stadissa
Koposet koolla Helsingissä 5.- 6.8.2000

T,7 oDosten sukuseura aloitti uuden vuo-

^§.snrhann*n t o*.asti viettåmäillä suku'
juhliaan kuittuurikaupunkivuottaan j a 450-
vuotissyntymäpåiviäiin juhlivassa Helsin-
gissä. Viimeksi pääkaupunkiseudulla, Es-
poossa, piderystä kokoonnrnisestahan oli-
kin jo kulunut LZ vuotta.

Lauantai o§e}nnaa täynnä
L,ord-hotellin aulaan kerååntyi juhlaväkeä

jo pitkin aamupåivää. Hallituksen kokouk-
sen ja lounaan jälkeen tutustuttiin Helsin-
gin - ja samalla koko Suomen - historiaan.
Suuren suosion saavuttaneella Tamminie-
men-retkellö paneuduttiin yksityishenkilö
Kekkosen ohella maamme poliittiseen his-
toriaan. Tutuksi tuli Tamminiemen pååra-

kennus pihoineen ja piharakennuksineen.

Ukomaisen taiteen museona toimivan
Sinebrychaffin taidemuseon kautta taås saa-

tiin katsaus etenkin vanhasta ruotsalaisesta
ja alankomaalaisesta taiteesta sekä tutustut-
tiin vanhan kauppias- ja oluenpanijasuvun
historiaarl. Ny§iiiinhiln Koffin oluttehtaat
ovat Keravalla, mutta suvun nimi on säily-
nyt Helsingissä niin museossa kuin sitä
ympäroiv ässä pui sto ssakin.

Molempien retkien jålkeen oli mukava
viettåä kahvihetkeä seurustellen vanhojen
ja uusien sukuseuralaisten kanssa.

TZ ello viideltä Koposia kokoontui suuri
A'ioukko vuosikokoukseen, jossa Eino
Koponen ystävällisesti taas jaksoi toimia
puheenjohtajana sihteerinåän Toini Kopo-
nen. Kokouksessa ihmetystä heråtti låhin-

Iloisia juhlijoita: Ari ja Pia Koponen Kuopiosta, Aatto ja Kaarina Hosiaisluoma
Tampereelta, Kari ja Eeva-Riitta Nummenpää Helsingistä ja Raita Koponen Kuopiosta.

Valok. Kaisa Nummenpäci.
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nä sukukirjan toisen osan valmistumisen
viivästyminen. Tiihåin johtaneita syitä su-

kuseuran esimies Kyösti Koponen valoitti-
kin perusteellisesti. Kysymyksiä'heråtti
myös "Koposten kahvien" järjeståminen;

halukkaat voivat panna kahvipannun po-

risemaan ja kutsua muita paikkakunnan

Koposia kyläilemään!

Ttquhla pidettiin, kuten vuosikokouskin,
It-ord-hotellin mahtavassa juhlasalissa.

Lönnrotinkadulla oleva hotellihan tunne-

täu: helsinkil:iisitt'åin vanhana Polina, jossa

moni on saattanut kåydä juhlimassa jo vuo-
sikymmeniä sitten. Talo on nimittäin val-
mistunut jo 1903, ja se on rakennuksena

yksi kansallisromantiikan merkittåvimpiä
edustajia Suomessa. Kolmen ruokalajin
illallisen päätteeksi Inkeri Kinnunen lau-

sui yhden runoistaan. Kaarina Hosiais-
luoma puolestaan piti illan esitelmån
Kuikka-Koposesta. Suuren yleisön toivo-
ma esitys painotti Kuikan ihmetekojen si-
jaan tämån hyväsydämisyyttä, oikeuden-
mukaisuutta ja humaania elämånasennetta.

Matti Nummenpään hauskassa esityksessä

puolestäill vilistivåt Helsingin kadut, kujat
ja kalliot Ilpo Tiihosen riimittelemässä
muodossa. Illan päätti taas Hannu Kopo-
sen vetåmät arpajaiset, johon håin keräili
tällä kertaa suuren joukon daameja avuk-

seen.

Kesäinen sunnuntai kaupungissa
Sunnuntai valkeni aurinkoisena ja lämpi-
mänä, kun kokoonnuimme Hietaniernen

hautausmaan sankariristille. Eeva-Riitta
Nurrmenpään laskettua kukkalaitteen piti
Kyösti Koponen puheen ja laulettiin virsi
462. Temppeliaukion kirkossa joukkoon

liittyi Koposia lisää. Sukuseuralaiset toi-
mivatkin upeassa kalliokirkossa kolehdin
kantajina, ja Kaarina Hosiaisluoma luki
päivån lukukappaleet. Vaikka liturgina
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toiminut Miika Heikinheimo kertoi jo
snnen jumalanpalveluksen alkua juhlivien
Koposten ottavan osaa kirkonmenoihin,
mainitsi myös Eeva Tikka saarnassaan

suku seu rato i m i nnasta.

T ounaan jälkeinen päiväjuhla alkoi
IJ Uusmaalaisten laululla, jota seurasi

Kyösti Koposen avauspuhe. Pianotaiteili-
ja Pentti Kotiranta esitti Melartinin Bar-
carolen, jonka jälkeen Ritva Partinen piti
pävån esitelmän teemasta Terueys arrona.
Aihe onkin mielenkiintoinen pohdittavaksi

vaikeiden lamavuosien jälkeen; miten yksi-
lö ja yhteiskunta arvottavat niin terveyttä,
työtä kuin niiden mahdollista puutetta?

Komeaa yksinlaulua esitelmån jåilkeen esit-

ti Haruru Koponen Kotirannan såestyksel-

lä. Juhlapuhujaksi oli kutsuttu Suomen

Kotis eutuliiton järjestosihteeri Juhani Rai-
lo. Sukuseuran standaarit juhlassa puoles-

taan luovutettiin Kirsti Kutvoselle 10 vuo-
den toiminnasta sukututkimustoimikunnas-
sa ja Helsingin juhlien järjestelyistä vastan-

neelle Kaisa ltlummenpäälle

åimminhenkiset juhlat päättyivåt j ärjes-

tåjien kiitoksiin: kiitokset kuuluvat
kaikille niille, jotka ovat osallistuneet juh-

lien jiirjestelyihin ja myös mainioille esiin-

tyjille niin lauantaina kuin sunnuntaina.

Erittäin mukavaa oli, että Helsingistä ym-
päristöineen saatiin mukaan paljon uusia
jiiseniä - ja sellaisia vanhoja jåiseniä, joille
matka kauemmas Suomeen sukujuhlille ei

aina ole ollut matrdollista. Juhlaviikonlo-
pun huipennukseksi Savolaisen laulu kai-
kui Helsingissä yhtå hienosti kuin ennen-

kin. Ensi vuonna sukujuhlijat sitten taas

karistavatkin kaupungin pölyt jaloistaan ja
suuntaavat kohti l-rppävirtaa. Nähdäån

siellä!

Kaisa Nummenpää

-:---s



Kaarina Hosiaisluoma Temppeliaukion kirkossa. Valok. Kaisa Nummenpäti.

Sukuseuran standaarien jakajat ja saajat:
Kyösti Koponenn Kaisa Nummenpää, Kirsti Kutvonen ja Martti Koponen.
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Kolevqlqkoru

TZ o kertoo kantajastaan, sanotaan. tain Karjalaa pidetäiiin kuitenkin perinne-

A.X."t.ralakorut kertovat meille esiäi- riktaampana lä-Suomen kanssa. Karjalas-

deistiimme. He eivät silanneet itseåiiin kul- sa sai alkunsa ornamentiikka, j onka aiheet

lalla eivätkä jalokivillä. Heille riitti prons- olivat kasvi- ja nauha-aiheita. Karjala har-

si ja hopea. Muotoilussa oli rikkautta ja rasti myös kauppaa. Karjala möi korujaan

siåtOa. Kalevalakoruissa yhdistyy suo- Novgorodiin ja Gotlantiin. Suomalaiset

malainen kultnruri, käsityötaito ja kauneus. tekivät itsekin matkoja ja monenlaista tu-

Koru on palvellut esiliitejåimme monessa ristia liikkui täläikin niemimaalla. Nåiin

tarkoituksessa. Se on ollut koriste, käyttö- suomalainen kultnruri påiäsi levi?imäiln.

esine, raha, taikakalu, uhri sekä arvon ja Pakanuuden ajan pätyttyä Karjala jakautui

liiton merkki. Korulla on aina mystillinen kahtia. Riita erålmaista synnytti sodan.

Eustånsa. Vanhan korun tarinaa ei aina Asukkaat alkoivat siirryä korpiin ja erä-

edes tiedetä, aavistetaan vain. maihin syrjåilin veroista ja riippuvuudesta.

Juurien, yksilöllisyyden etsinnåssä korut Kultnruri menetti etelåiset vaikutukset, ho-

kertovat suomalaiselle, että t:iåillä oltiin ja peavarat ehtyivät sekä tekninen taito våhe-

elettiin jo ennen flooraa. Suomenniemi, ni ja ruostui.

maalåimpäre suuren idlin ja viikinkiajalla l{ orut ovat aina kätkeneet itseensä

sotaisan låinnen vålissä, ei ollut pelkkä l\t<ietrtovia ja mystillisiä asioita. Jo-

kultnrurivaikutteitten imijä vaan myös niitä kainen vanha koru kantaa mukanaan hiu-

välittävä ja antava alue. Vaikutteet pesiy- kan historiallisten edeläjiensä salaperåii-

tyivät pdh'lolaan. Rauta-aika oli kulta-ai- syyttli. Koruihin ovat tarttuneet valmistaji-

[.". fait<ti kauppatiet kulkivat Suomen en, lahjoitpjien ja käyuiijien hyvät sekä

kautta. Kauppiaai ostivat koruillaan tur- pahat ajatukset. Linnuista, onnen kultai-

kiksia. Viikingit olivat merkitäviä kaup- sesta linnusta, lumotusta joutsenesta ja kul-

pakumppaneita. Viikinkiajalla Suomen tamunia munivista kanoista kertovat kan-

väestö oli vaurasta ja o,sto§§isti- Juuri sansadut.

viikinkiajoilta per:iisin olevissa koruissa Hedelmiilliqyysqymbolina lintu elä vielä-

neijastuu kolmän tyylivirtauksen yhdisty- kin haikarajutuissa ja västiiräkkien merki-

minen: iäisen, liintisen ja eteläisen. Korut tyksenä sadon onnistumiselle. Naiset kan-

olivatyleensäpronssistajahopeasta. Kul- toivat aikoinaan muodin tai uskomuksen

taa ei vielä osattu käyttåiä. §kandinarris- perusteella pieniä linturiipuksia tai -heloja.

ten elåintenpiiät muuttuivat suomalaisissa Ne eivät olleet yksin koristeita, vaan ne

koruissa tutuiksi elziinhahmoiksi. Ristiret- toivat kantajalleen rakkautta, terveyttä ja

kien aikaan Suomi oli vilkas kauppapaik- onnea. Pirulla oli myös monta muotoa

ka. Korut olivat kevyempiä ja sirompia lintunakin. Piru sukeltaa kuin sorsa veden

kuin viikinkiajan. Korut oli tehty hopeas- alle ja tuo maata nokassaan, sylkåisee sen

ta. Erityisen ryhmåin tällä aikakaudella pois ja siitä kasvavat vuoret. Luova henki

muodostavat hopearisti ja krusifiksit. Eikä käsitettiin linnun, varsinkin vesilinnun,

ihme, koska tälla ajanJaksolla Kreikan ja hahmossa. Varjosielu sekä sielu olivat

Rooman kirkot taisteiivat suomalaisista. linnunhahmoisia. Metsiinhaltijat ilmestyi-

pakanuus eri muodoissa oli sitkeässä tässä våt myös lintuina, vedenhaltija vesilintuna.

maassa,erityisestiKajalassa. Suomalaisit- Linnuhrataa on kutsuttu Linnuntieksi.
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Linnuntie johtaa etelää kohti. Villisorsat,
hanhet ja joutsenet palaavat sieltä takaisin'
joka vuosi. Näistä linnuista nrli kansojen
saduissa j a todelli suudessakin uudi stumi sen
ja uudelleen syntymisen symboleja. Mei-
dän esi-isåmme uskoivat, että syntymättö-
mien lasten sielut odottivat lintujen hah-
mossa suuren Elämånpuun oksilla ja sieltä
lapset muuttuivat vastasyntyneiksi. Kuol-
leen sielu lensi linnun hahmossa Linnun-
tietä, Vainajientietä eli Linnunrataa poh-
joista kohti. Siellä sijaitsi tarinoiden mu-
kaan Vainajien maa. Kun linnut näyttäy-
tyivät hautajaisissa haudalla, katsottiin se

autuaan kuoleman merkiksi. Naisen hau-
taan vainajan rinnalle asetettiin kanan piiä
ja koivet. Nåin taattiin se, ettei tuon-
puoleisessa elämässä olisi puutetta kanan-
munista ja poikasista. Yleensä on uskottu,
että iso lintu on pahan nroja ja pieni linnr
hyvän moja.

"Miepä se laulan lapsellani, soittelen
mie sorsallani. Soutipa sotka poikineh,
tavi lauloi lapsineh. Soutipa sotka suojat
rakkaat, tavi tyynet tyrs§tteli. "

( Laulu Akorulahden vienalaiskyliistö
Kiitehen rannalta.)

Ltevoskulttuuri on ollut suomensukui-
I' Isilla kansoilla jo ammoin hyvin

korkealla tasolla. Vuosisatoja sitten naiset
kantoivat hiuksissa:m hevosenpåäkori stei sta

kuparikampaa. Kansoilla on ollut he-
vosuhrej a ja hevoshautausta. Vainajat ovat
usein saaneet mukaansa nimikkohevosensa
samaan hautaan. Varsinaisia hevosuhreja-
kin on ollut paljon. Uhrihevosen väri on
ollut tärkeä: Taivaanjumalalle on uhrattu
valkea hevonen ja Maanåiidille ruskea tåi
musta hevonen.

-"Hiukasta on hevosen synty, varsan syn-
ty vaatrterasta. Hiki on Tiera Mieran poi-

kä, Ukotiera, Äi3on poika, perin rulehen
makasi, päin pälivapaisteeseen, siinä teki
lumisukan, lumisukan luukavion. "

(Kansanruno Hevo s en synty
Kuhmoeniemeltä.)

n fi ehiläinen on ollut varhainen koti-
IVleläin ja lemmikki, koska se ym-

mårrettiin hyvåksi eläimeksi. Metsåmehi-
t .. ' 

o or

liiisiä esi-isåmme tarhasivat jo kauan sitten
ja korjasivat meden talteen.

-"Mehelåinen ilmal lintu, tuo simoa sii-
vessäs, kanna mettåi kielessås, kipehillä
vaitimiksi, vaivoilla parentajiksi, voua al-
tt, voija peåltä, peåltä tuntumattomaksi
keski aivan terveheksi,, alta nuurumatto-
maksi. "

(Vi enalai smummon puhu j alkans a
s atuttane elle lap s elle .)

TZ äärme on kuulunut suomalaiseen pi-

^§.haelämistöön. Tarhakåärme katsot-
tiin kotieläimeksi ja se asusteli rappusten
alla tai pihatrirmåssä. Käärmeen pistäessä

luettiin "luku", joka alensi turvotusta.

-"Valkean klilrmeen keihäinen, mustan
käiirmeen keihäinen, punaisen kåärmeen
keihäinen, vaskikåärmeen keihäinen, har-
maan kärmeen keihiiinen, eteiskeihiiiset,
pihakeihäiset, ottakaa vihat ja jåljet, tahi
teidän piryisä, leivintuvasta teen lopun,
rikon, murennan. "

(Vanha itiinisvep sölöinen luku.)

q uomalaiselle naiselle kalevalaisuus al-
L, koi merkitä paljon. Isoäidin antama

kalevalakoru etsittin ja kunnostettiin käyt-
töä varten. Ja niille, joilla korua ei ollut,
alkoi Kalevala Koru -liike valmistaa alku-
peräisen nåköisiä koruja. Kalevala Koru
aloitti tuotannon 1937. Liike valmistaa
perinteisiä suomalaisia koruja pronssista,

{t
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hopeasta ja kullasta. Korujen esikuvana

ovat arkeologiset lÖydöt. Kalevala Korun

mallisto on näyttåvä ja monipuolinen ko-

konaizuus esivanhempiemme koruperinnet-

t^. Kalevala Korun laajassa korukokoel-

massa on useita eläinaiheisia koruja, mutta

aihevalikoima ei ole kovin laaja. Vain

linnut ja hevoset esiintyvåt useana muun-

noksena. Mallisto muuttuu ja kehittyy ko-

ko ajan. Suomalaisesta korusta tuli käsite

ulkomailla, varsinkin Pohjoismaissa. Näin

alkoivat kalevalakorut levita yli rajojemme

ulkopuolelle tullen samalla Suomen tun-

nusmerkeiksi kuten kansalliseepoksemme

Kalevala.
I lf onta kertaa on koru kimmaltanut

Ivlsihiin pellon kynnöksestä tai hie-

kasta, ja onpa joskus osuttu suuriin aarre-

kätköihinkin. Tarkkaan ei tiedetä, miten

tälaiset aarteet ovat maahan jäåneet, ovat-

ko ne uhreja, vainajan matkatavaroita, on-

ko ne kåtketty sodalta piiloon ja maahan

unohdettu. Sinne ne ovat jååneet maån

omiksi, ja näin ovat sååstyneet vuosisatoja

vanhat muodot tähåin päivåån asti. Kultaa

ja kalliita kiviä ei meikåläisistä aarrekåt-

köistä ole paljastunut, mutta arvokkaita ne

ovat olleet yhtä kaikki-

L rf itsi sonnusraudumme koruihin?

IVIKorut ovat katseen vangitsijoita,

mielen virkistäjiä ja ennen kaikkea koris-

teita. Siinäpä nykypäivån korun tarkoitus'

Pia Koponen
KuoPio

Kopolanhovi kaupan

Savon Sanomissa kerrottiin kesällä (1 4.7 .),

että Kopolanhovi (Kopsan kannessakin ker-

ran komeillut) Varkauden Kopolannimessä

on ollut myytävänä, vaan ei ollut jutun il-

mestymtsaJanisai ankoh taan mennessä ilmaantunut

viela ostajia. Tuli silloin mieleen, että "rikas

mies jos oisin", siitäpä saataisiin Koposille

ikioma kartano, keskus kertakaikkiasfr, sa-

nalla sanoen KopoLA. Mielikuvitelmissani

niiin jo talolle monenlaista käyttöä, hyÖdylli-

sia kaikki Siita mukavia nämä mielikuva-

kaupat, että kulut pysyvät kohtuullisina ellei

peräti olemattomina.
Toimittaja Antti Ahon tekemä lehtijuttu

selvitti hieman kartanon histortaa. Alunpe-

rin Kopolanniemi on ollut osa Varkauden

rälssit tlaa,joka on jaettu 1573 useiksi tiloik-

si. Omistajaksi on tälloin tullut Savon kihla-

kunnantuomari Juho Knuutinpoika Kur-

ki. 1700-luvulla Kopolanniemen kartano on

kuulunut Rehbinder-suwlle Monien omis-

tajien jalkeen on A. Ahtström Oy sitten

ostanut tilan *,onna L9z3 Yhtion omistuk-

sen aikana kartanossa on toiminut vanhain-

koti lg3O-luvun alusta atna vuoteen 1979 '

Ahlströmilta kartanon ostivat sitten Matti ja

Tuula Yalkki, jotka ovat kunnostaneet kar-

tanon rakennuksia. Valkkien aikana Kopo-

lanhovina tunnettu kartano on ollut asuin-

ja tilausravintolakäytössä, parina kesänä

siinä on myös PidettY kahvilaa'

Tilalla on maa-aluetta kahden ja puolen

hehtaarin ve rrafi, 450 neliÖn suuruisen ia 15

huonetta käsittävän päärakennuksen lisäksi

kiinteistöön kuuluu kaksi muuta rakennusta

ja kivinavetta,kaikki rakennukset ovat suo-

jeltavien list alla. Tilan hintapyyntÖ on viime

kesänä ollut yli puolitoista miljoonaa mark-

kaa.

Ei ole sitten sen Koposen koommin kan-

tautunut korviin, onko tila jo myyty' Ku-

kaan Koponen ei ainakaan ole ilmoittautu-

nut.
Lassi KoPonen

Lr-



Juhlapuheessa käsiteltiin kotiseutuilmiöiden tutkimusta

Suomen Kotiseutuliiton j är1 estösihteeri
Juhani Railo, juhlapuheen pitäjä

Lord Hotellissa järjestetyssä sunnuntain
sukujuhlassa juhlapuheen piti Suomen Ko-
tiseutuliiton järjestösihteeri Juhani Railo
aiheesta Kotiseutuilmiöiden aineettomien
tai sineellisten asioiden tutkimus. Hän toi
esille fitm. seuraavaa.

Kesätapahtumat ja ihmisten yhdessäolon
merkitvs

--
Tietoyhteiskunnan teknistyminen ei poista

kanssakäymisen merkitystä. Meilla on laaja
kesätapahturnien kirjo. On pieniä ja suuria
tapahtumia. Erikokoiset tapahtumat mdä-
räytyvät niiden tarpeesta. Kesätapahtumilla
on erilainen luonne. Tapahtumilla sisältö on
sama eli ihmisten välinen kanssakäyminen ja
kohtaaminen samojen asioiden parissa, ku-
ten nyt täällä sukujuhlassa. TAälla Koposet
keskustelevat omista asiois taan.

Sukuseuroilla ja kotiseutuyhdistyksillä on
yhteistä kulttuuriperinnön tutkimine n ja vaa-
liminen. Ei riita tiedon kokoaminen, vaan
miten saadaan tutkittu tieto levitetyksi. Ko-
ti seutuyhdi styksillä kulttuurip erinnetutkimi-
nen on laaja-alaisempaa kuin sukuseuroilla.
Sukututkimus on suurimmassa määrin ko-
tiseudun tutkimista. Sukuseurojen sisalto
on ihmisen elinkaaren tutkiminen, kokoami-
nen ja julkistaminen, joissa Koposet ovat
aktiivisesti mukana sukukirjoi[aän. Suku-
tutkimuksessa on aina kysymys ihmisistä ja
heidan j alkiensä etsimisestä.

Konkreettinen yhteistyö, sukututkimus ja
kulttuurivmoäristö

Kulttuuriympäri stöohj elrna on kulttuuripe-
rinnön inventoimista. Siinä tulee esille, mi-
ten humanistiset näkökohdat on otettu huo-
mioon. Miten on otettu esille fyysisen ym-
päristön aineellinen ja aineeton kulttuuripe-
rintö. Ihmisten, talojen ja heidan tekemi-
sensä yhdistyvät. Monitieteellisyys yrnpäris-
töohjelmassa on huomioitava. Henkilötaus-
ta on kulttuuriympäristön taustassa, joissa
henkilöt nousevat esille.

Sukuseurat ja niiden harjoittama sukututki-
mus olisi tärkeä lisä kulttuuriympäristöohjel-
mien sisaltöihin. Tämä siita syystä, etta
kulttuuriymfaristoohjelma ei kasittele aino-
astaan fyysistä ympäristöä, vaan siihen sisäl-
tyy myös aineettomat arvot, henkistä taus-
taa. Miten kaikki on tapahtunut aikojen
saatossa? Sukututkimuksen tuloksia olisi
kaytettäva kulttuuriympäristön hyödyksi.
Tästä syystä kulttuuriympäristöohjelmien
teossa tekij ät ja sukututkimuksen tuottajat
oli si saatet tav a yhteen

Kyösti Koponen
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Sukuseuramme vanhin iäsen on kuollut

Toivo ville Koponen, syntynyt 8.5.1903

Rutolassa, Lappeenrannan 1ähellä, kuoli

Kuopiossa l3.g.2oo 97 vuoden ja 4 kuu-

kauden ikäisenä.

Toivo Koposen vanhemmat ville ja Hilja

Koponen (o.s. Immonen) olivat Rutolaan

siirryt tydan perustaneet perheen. Vuonna

1909 perhe oli palannut kotiseudulleen Sor-

sakoskelle.
Jo l2-vuotraanaToivo aloitti tyÖnsä Hack-

man &. CO:n puutarhatÖissä. Niistä han

siirtyi tehtaan puukko-osastolle, jossa elet-

tiin tehtaan silloisen puukonteon vilkkainta

aikaa. Vuonna 1919 Toivo meni Varkau-

teen A. AhlstrÖm Osakeyhtion tehtaille sor-

varin oppiin. Kun ammattioppi oli saatu,

työpaikka siirtyi Pietarsaareen, sielta Toivo

Koponen siirtyi asevelvollisuuspalvelua suo-

rittamium ratsuväkeen Lappeenrantaan' So-

taväen kayytUn hän tuli Sorsakoskelle, mis-

sä avioitui Irene Heiskasen kanssa- Hack-

manin metalliteollisuuden palveluksessa han

oli 46 vuotta.
Kaivertaj ana Toivo Koponen hankki tyo-

kalujen valmistamisessa ja metalliteollisuu-

den alalla korkeatasoisen ammattitaidon,

johon vain harvat yltänevät. Hänen ammat-

titaitonsa tuli niin työnantajataholta kuin

myös työtovereilta huomioiduksi

loivo Koposen periaatteena oli aina kat-

soa tyossään tulevaisuuteen Monipuotise-

12

n&,luovan aialahjakkaana ihmisenä hän pyr-

ki kehittamaän uuttaia parempaa. Parhaan

työtuloksen edellytykseksi han koki tyÖnan-

iajatnj a työntekij äin valittomät keskustelu-

yt t.yået. Tyoss äan Toivo Koponen tunsi

aina saaneensa innoittavaa opetusta ja luot-

tamusta tyÖtovere tltaan Tämän hän sanoi

vaikuttaneen siihen, että hänestä tuli hyvä

työmies.
Ansiokkaasta tyÖskentelystään teollisuu-

den palveluksessa hänet valittiin vuonna

1g7 3 Leppävirran kunruia-ammqttilaiseksi,
joka tuolloin oli toinen nimitys Leppävirran

historiassa. "Tämä on sellainen kirja, että

siinä meni 46 vuotta saman tyÖnant Ean pal-

veluksessa", kunniakirjan saaja totesi.

Toivo Koposen elämä oli laaia-alainen ja

sen mukaisesti harrastuspiirikin. mm. eng-

lannin kieli, urheilu ja voimistelu, Sorsakos-

ken tlrheilijat ry.n perustajajäsen v. 1930,

Sorsakosken Tehtaan Soittokunnassa yli 40

vuotta. Toivo Koponen sai seuraavat kun-

niamerkit: Keskuskauppakamarin myÖnt ämä

kullattu ansiomerkki 45 vuoden palvelukses-

ta Oy Hackman Ab:n Sorsakosken tehtailla,

Vapaussoturien huoltosäätiÖn sininen risti,

sodan L94l-45 muistomitali, Vapaudenris-

tin II luokan ansiomitali, Suomen Suur-

kisojen (1956) kunniakirj aia plaketti, Suo-

men nuorten suurkisaplaketti 197 |

Toivo Koponen kuului myos Koposten

Sukuseura ry:n perustaiaiäseniin ja oli mu-

kana akliivisesti sukuseuran toiminnassa

kuolemaansa asti. Hän oli sukuseurafirme

vanhin jäsen.

Toivo Koposta jäivät lahinnä kaipaamaafi

poika vaimoineen, pojan tyt ar ia poika per-

heineen, sisar ja veli perheineen sekä laaia

sukulaisten ja Ystävien Piiri'

Kyösti Koponen

.:



Sukuseuramme jäsenten merkkipäivät

Sukuseuran hallitus on tehnyt päät'öksen, että jäsenten syntymäpäivätietoja julkaistaan

Kopsassa vain niistä, jotka antavat siihen luvan. Päätös on tehty viime elokuussa.
Niinpä tästä lähtien merkkipäiviiian viettavien (tai viettäneiden) tulisi itse ilmoittaa

Kop san toimittaj alle merkkipäivätietoj en mahdollisesta julkaisemisesta.

Odotus

Ihmisellä täällä ompi odotusta monta, kun niiden uskoo täyttyvän, on silloin onnen valtakunta.

Ensiaskeleita oottaa lapsi, äidin luokse päästyänsä nauraa riemuisasti.
Odotusta tätä riittää vielä, niin kauan kunnes jalka pysyy tiellä.

Odotuspa kohta alkaa koulun, se tuopi eteen monen touhun.
Koulua saa kiiydii vuotta monta, ei olekaan se huoletonta.

Jospa työhön, toimeen pääsisin, sitten rahaakin jo näkigin.
Muu' ryöhön päästyä, ei palkka ala säästyä.

Pieni on tiiä palkka, vaikka työkin on niin rankka.

Kunhan odotan, ikää karttuu ja ikiilisät mukaan tarttuu.
Näin kuluu vuodet, mutt' taas on dotukset uudet.

Jos eläkkeelle pääsisin, niin työt nää mielelläni jättilisin.
Eläkkeelle pääsyn aika koittaa, ilon tunne sydämen jo voittaa.

Työstä, touhusta jo viimein pääsin, mutta miten aikani nyt viettiiisin?
Edessä on muuri, se onkin aivan suuri.

Kun harrastusta monenlaista löydän, silloin varmaan pääsen luokse ilopöydän.
Mutt' kiireiseksi käypi jälleen elontie, kun harrastukset kaiken ajan vie.

Odottaissa on jo tullut harmaahapsi eikä elämä tiiä yhtiiän paremmaki.
Mutt' odotus jos yksi vielä oisi, se ilon, rauhan mielehen toisi.

Jeesusta jos elämäänsä odottaa, se kuolonkin varjot voiuaa.
Kun odotuken aika loppuun saa, silloin kuolon ovi aukeaa.

Uskovat se ovi onneen johtaa, mutt' toiset siellä vaivan suuren kohtaa.

Inkeri Kinnunen
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Koposten Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt

Kyösti Koponen, sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja
' Rantasalmentie 8. 78300 Varkaus; puh. (017) 556 1294

Varsinaiset iäsenct Varajäsenet

Ari Koponen Marianne Eloranta
TiihottarentieZ A2 Kaskenkatu 2l
70500 Kuopio; puh. (017) 2612430 20700 Turku; puh. (02) 2324131

Hannu Koponen KYllikki Konkola
Syviinojantie 136 Näkinkaari l3A 5

05450 Nukari; puh. (09) 207 450 02340 Espoo; puh. (09) 802 5760

Jarmo Koponen, varapuheenjohtaja Ahti Koponen, SKL:n yhdyshenkilo

Oskinkuja 2 Rajakuja 11

78870 Varkaus: puh. (017) 5580775 04260 Kerava; puh. (09) 2943335

Kari Koponen Erkki KoPonen
Nelikatu 9 Tuomelantie 17

15830 Lahti; puh. (03) 753 1055 76150 Piekstimiiki; puh. (015) 487 034

Vesa Koponen Raili Koponen, jäsensihteeri

Vainionkatu ll Asematie252
40700 Jlväskylä; puh. (0la) 615 551 79480 Kangaslampi; puh.(017) 558 6130

Martti Koponen Toini KoPonen
Taipaleentie 120 A KäP1tie 6

79330 Näädänmaa; puh. (017) 546723 79130 Sorsakoski; puh. (017) 5543470

Väinö Koponen Urpo Koponen, rahastonhoitaja

Kuopiontie 2 Kultatie2
76150 Picksämäki; puh. (015) 481 839 86400 Vihanti; puh. (08) 281I4l
Pirkko Olakivi, sihteeri Kaisa Nummenpää
Kauppakatu 16A3 KuusitieT A2l
78200 Varkaus; puh. (017) 552 8204 00270 Helsinki; puh. (09) 2419345

***

Tilintarkastajat
Erkki Koponen Aino Koponen, varatilintarkastaja

Kartasalonkuja 53 KuoPiontie 2

78400 Varkaus; puh. (017) 555 4555 76150 Pieksämiiki; puh. (015) 481 839

Aune Raita Raili Koponen, varatilintarkastaja

Osmajocntie 96 A Väinämöntie 17

TSlt}Varkaus. puh. (017) 555 2051 76150 Pieksämäki; puh. (015) 481 566

Sukututkimus- ia j ulkaisutoimikunta
Kirsti Kutvonen- Oulaistentie 7,04400 Järvenpää, puh. (09) 291 9657

sckä hallitukscsta puheenjohtaja Kyösti Koponen, Kari Koponen ja Martti Koponen.
*****

Sukuscurojcn Kcskusliiton y.hdyshenkilö Ahti Koponen Tuusulasta toimii myös

sukuscuramme sisällä 1'hte1'shcnkilönä: hänen sähköpostiosoitteensa on ahti.koponen@sci-fi.

Sukuseurammc kotisivu löyt-ly Intcrnetistä osoittecsta http://www.sci,JV-ahtiko/kss.htm.
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Sirkka Paikk ala'. Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa.

Jarmo Paikkala'. Koposten suku I. 275 sivua.

Jarmo Paikkala'. Koposten suku II. Noin 500 sivua.

Ennakkotilauksena ja ennakolta maksettuna

Väinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla ...

66 sivua. 50 mk
250 mk

250 mk
100 mk

Koposten sukuseuran myyntiluettelo

Julkaisut

Monisteel

Mu i ta mwnti arti kke le i ta

Tilattkset

Hintoihin lisätään po stituskulut

Kyösti Koponen Rantasalmentie 8

78300 VARKAUS Puh. (017) s56 t2e4

t
rl

4

15

rlt982
211984

3lLe86
411987

slL988
61r988

711989

8/19e0
9lr99r

t1lt992

Sukuseuran perustamistietoja ym. 10 s.

Koposten asuinpaikkoja ym. 15 s.

Kuikka-Koponen ym. 24 s.

Sukuseuran toiminnasta ym. 20 s.

Toivo Pietikåiisen tutkimuksia Koposista. 78 s.

Alpo Ojasen tutkimuksia Koposista. 33 s.

Toivo Pietikåiisen tutkimus Kuopion ja Iisalmen Koposista. 24 s.

Olavi Koposen tutkimus Savon Koposista 1500-1700--luvuilta. 43 s.

Eri teoksista koottuja tietoja Koposista. 18 s.

Aili Mölltuin kokoamaa tietoa Tuusniemen Koposista. 20 s.

Monisteiden hinta. I rnl«/sivu.

Postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.

Rintamerkki, "pinssi", sukuseuran vaakuna-aihe,

Rintamerkki, "pinssi", sukuseuran vaåkuna-aihe,

Rintamerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 3 8 mm.

Rintamerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 55 mm.

Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus.

Sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna.

Suku seuran vaakuna- aiheinen pöytästandaari .

38 mm.
55 mm.

5 mk/kpl
20 ml«/kpl
30 mk/kpl
20 mk/kpl
30 mk/kpl
50 mh/kpl
70 ml«/kpl

200 ml«/kpl

rp



Lähettäjä:
Koposten Sukuseura

c/o Kyösti Koponen
Rantasalmentie 8

78300 Varkaus

Sunnuntain päiv äjuhlassa ylei sö seuraa mielenkiinnolla
laulaja Hannu Kopåsen ja pianotaiteilija Pentti Kotirarinan esityksiä.
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Suonenjgen Kirjapaino Ky ESSr\ 1457-4926
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