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AUTA KOPOSTEN SUKUSEURAA LAHJOI-
TUKSELLA TAI OSTAMALLA TUOTTEITA

Koposten sukukirjojen tekeminen maksoi paljon, eivät-
kä kirjat eivät ole menneet odotetusti kaupaksi. Niitä 
on jäljellä runsaasti ja varastointi maksaa. Vetoamme 
jokaiseen jäseneen, jolla ei vielä ole kirjoja, että ostaisit 
uusimman osan tai koko kirjasarjan – itsellesi tai lahjak-
si. Myös uusi erä pöytästandardeja tuli myyntiin viime 
vuonna, joten niitä riittää, ja isännänviirejäkin on jäljellä.

Toivomme saavamme edelleen myös lahjoituksia. 
Kaikki lahjoitukset ovat meille arvokkaita, pienemmät-
kin. Voit tehdä lahjoituksen kätevästi tilausten yhtey-
dessä maksamalla sopivaksi katsomasi lisäsumman. 
Useat ovat maksaneet jäsenmaksun yhteydessä vähän 
suuremman summan, mikä on helppo tapa tehdä lah-
joitus. Kiitos teille siitä! Sukuseura kiittää myös kaik-
kia, jotka ovat maksaneet ainaisjäsenenä vapaaehtoi-
sen Kopsa-lehden maksun. Nämä tulot ovat tärkeitä 
jäsenmaksujen lisänä. 

Koposten Sukuseura ry:n pankkitili kaikkia maksuja 
varten on vain: FI21 5500 0840 0154 28

TÄRKEÄ MUISTUTUS

Muistathan ilmoittaa muuttuvat nimi- ja osoitetieto-
si. Puhelinnumero olisi tärkeä yhteydenottoa varten ja 
sp-osoite myös hyödyllinen, jos sellainen on. Jäsentie-
tojen muutokset: Maiju Boenisch, puh. 050 558 9367 
tai sp-osoite: mama-boe@hotmail.com. 

JUTTUJA KOPSA-LEHTEEN

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sitä voivat avus-
taa kaikki halukkaat. Lehteen kaivataan varsinkin juttu-
ja suvun jäsenistä. Toivomme erityisesti kertomuksia, 
lyhyitä tarinoita ja valokuvia nykyisistä tai entisistä su-
kumme jäsenistä ja asuinpaikoista.

Lehdellä on oikeus lyhentää tekstejä.Kansikuva: Maiju Boenisch
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Aitoa yhteisöllisyyttä

Kirjoitan ensimmäisen kerran tällä forumilla. Paljastan heti alkuun, että 
olen tietoisesti lähtenyt ”tabula rasa” – tyhjästä taulusta – liikkeelle. Nä-
en vain kirkasta, puhdasta valoa, kun mietin tekstini sisältöä.

Vuosien työni kotiseutuasioiden ympärillä on johdattanut minut (näkö-
jään) vääjäämättä niin sanottuihin sukuasioihin. Nyt tuntuu kuin olisin 
saapunut eräänlaiseen välietappiin, satamaan. Yksi osa minua on Ko-
posten sukua ja lähinnä lapsuudesta peilaten olen ymmärtänyt sen ole-
van merkittävä osa. Koposet ovat käsitykseni mukaan harvinaisen yhtei-
söllistä väestönosaa, mitä tulee minun subjektiivisiin kokemuksiini. Olen 
antanut itseni ymmärtää, että mitä erilaisimmat syyt ovat saaneet Ko-
poset kokoontumaan aikanaan yhteen. Onkohan se kokoontumisvietti 
meillä verissä? Sitä muun muassa lähdin tähän tehtävään selvittämään.

Suomesta tykätään puhua yhdistysten maana. Tässä kohtaa saattaa ol-
la monelle yhdistyksen vetäjäporukalle jopa pelottavaa katsoa totuutta 
silmiin. Usein meinaa nimittäin tänä päivänä olla trendinä laskusuhdan-
ne, mitä tulee jäsenmäärien kehitykseen. Toivoisin, että me löydämme 
vuodesta 2022 tavat ja keinot, jotka saavat jälleen Koposet haluamaan 
kokoontumisia. Jos ei aina fyysisiä niin vähintäänkin liittyminen sukuseu-
raamme olisi aito vaihtoehto ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita sukujuu-
ristaan sekä muusta Koposiin liittyvistä seikoista. Maassamme on suku-
tutkimusbuumia ilmassa. Tuohon buumiin meidänkin on hyvä tarttua. 

Yksi keino saada koronakurimuksen jälkeen ihmiset jälleen hymyilemään, 
on luoda laajoja perhe- ja sukupiirien tapahtumia. Uskon, että ensi vuon-
na tapaamme sankoin joukoin toisemme. Lapsuudenmuistoistani jalos-

tan tähän lopuksi idean: Lanseeraamme uuden muodon ottaa koko 
perhe mukaan. Ikään kuin vanhempien hinnalla koko perhe pää-

see sisään: Luodaan malli, jossa alaikäisetkin saadaan osallis-
tumaan tapahtumiin. Kasvamaan Koposten, toivottavas-

ti laajenevaan, sukuun. Lapset saisivat arvokkaita muis-
toja sukuseuramme tapahtumista ja näin sukupolvien 

väliset sillat pääsisivät vahvistumaan muutaman yk-
sinäisemmän vuoden jälkeen.

Rauhaisaa alkutalvea!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!

Jaakko Ikonen 

Puheenjohtajan 
tervehdys



KOPSA 5



KOPSA6

Koposten Sukuseuran  
42. vuotiskokous Kuopiossa

Vaikka korona-aika edelleen jatkui, pidettiin Koposten 
sukuseuran 42. vuotiskokous elokuussa Kuopiossa. Ai-
emmin sovitusta poiketen se pidettiin kuitenkin vain 
yksipäiväisenä Kylpylähotelli Rauhalahdessa lauantai-
na 7.8.2021.

Tapaaminen alkoi yhteisellä lounaalla hotellin ravin-
tolassa, jossa tarjolla oli salaattibuffet, keitto, lämmin-
ruoka, jälkiruoka ja kahvi. Ruokailun alussa osanotta-
jia kävivät tervehtimässä kunniapuheenjohtajamme 
Kyösti Koponen ja tuleva puheenjohtaja Jaakko Iko-
nen, jotka eivät muiden menojensa takia valitettavasti 
voineet osallistua kokoukseen. Näin uusi puheenjoh-
taja tuli sentään ulkonäöltään meille tutuksi.

Sukukokouksen aluksi piti seuran esimies Aulis Ko-
ponen tervetuliaispuheen, jossa hän kävi lyhyesti läpi 
aikaansa seuran hallituksessa ja sen puheenjohtajana. 
Hänet valittiin hallituksen varajäseneksi kesällä 2009 
Rauhalahdessa pidetyssä sukukokouksessa. Puheen-
johtajuus alkoi vuonna 2011 Leppävirran sukukokouk-

sessa, kun Kyösti Koponen yllättäen ilmoitti, ettei ole 
enää käytettävissä esimiehenä. Aulis tarjosi vuosien 
varrella jo muutamaan kertaan tehtävää muuten täy-
tettäväksi, mutta taipui jatkamaan tähän vuoteen asti.

Ennen varsinaista kokousta piti apulaisprofesso-
ri Jonna Koponen esityksen syksyllä alkaneesta etä-
johtamista digitaalisen viestinnän avulla käsitteleväs-
tä tutkimusprojektistaan. Sitä hän tekee akatemiatutki-
jana ajalla 1.9.2021–31.8.2026 Itä-Suomen yliopistos-
sa. Projektissa tarkastellaan etäjohtamista digitaalisen 
viestinnän avulla liike-elämässä ja keskitytään erityi-
sesti IT-alan yritysten ylimpään johtoon. Siinä tutkitaan 
etäjohtajien viestintään liittyviä strategioita ja käytän-
teitä sekä digitaalista vuorovaikutusosaamista Suo-
messa ja Japanissa. Projektin lisäksi hän kertoi koke-
muksiaan yhteistyöstä japanilaisten kanssa.

Varsinaisen vuosikokouksen avasi esimies Aulis Ko-
ponen. Aluksi muistettiin poisnukkuneista, joista yhtenä 
nimeltä mainittiin seuran entinen rahastonhoitaja Leena 

Yhteinen ruokailu ennen kokousta hotelli Rauhalahden ravintolassa. Kuvat Ahti Koponen.
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Koponen. Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Urpo Koponen Leppä-
virralta ja sihteeriksi Ahti Koponen 
Tuusulasta. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat eli käytiin lä-
pi toimintakertomus ja tilinpäätös 
sekä tulevan vuoden toimintasuun-
nitelma ja talousarvio. Jäsenmaksu 
35 € päätettiin pitää ennallaan.

Seuran puheenjohtaja oli tänä 
vuonna erovuorossa ja Aulis oli jo 
aiemmin ilmoittanut, ettei ole val-
mis enää jatkamaan hoidettuaan 
tehtävää kymmenen vuotta. Vii-
me vuonna hallitukseen valittu la-
kimies Jaakko Ikonen Varkaudes-
ta oli lupautunut tehtävään ja hä-
net valittiin yksimielisesti puheen-
johtajaksi. Muuten hallituksessa ei 
tapahtunut muutoksia, kun Aulis lupautui jatkamaan 
vuoden tavallisena jäsenenä Jaakon tilalla. 

Viime kesän sukukokous antoi hallitukselle tehtäväksi 
valmistella sääntömuutosta tämän vuoden kokoukseen. 
Hallitus oli tehnyt työtä käskettyä ja esitteli kokoukses-
sa sääntömuutosehdotuksen. Uudet säännöt perustu-
vat 2012 ennakkotarkastettuihin Sukuseurojen Keskus-
liiton mallisääntöihin, joihin on tehty muutamia muu-
toksia seuramme vanhojen sääntöjen määritysten mu-
kaisesti. Kokous hyväksyi uudet säännöt yksimielisesti.

Aikaisempien sääntöjen pykälä 6 ainaisjäsenyydes-
tä on poistettu, mutta nykyiset ainaisjäsenet säilyttävät 
tietenkin oikeutensa. Siksi se on mainittu uusissa sään-
nöissä, vaikka liiton mallisäännöt eivät sellaista tunne. 
Uusia ainaisjäseniä ei kuitenkaan enää tule. Vaikka uu-
sien sääntöjen mukaan hallituksen kokoa voidaan pie-
nentää, niin puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toi-
mikausi on edelleen kaksi vuotta ja puolet on vuosit-
tain erovuorossa. Myös puheenjohtajan nimitys ”esi-
mies” on säilytetty.

Kokouksen päätteeksi varapuheenjohtaja Juha Kopo-
nen kiitti sukuseuran esimiehenä 10 vuotta toiminut-
ta Aulis Koposta hänen mittavasta panoksestaan suku-
seuran hyväksi ja Maiju Boenisch ojensi Aulikselle ku-
kat sukuseuran puolesta. Lopuksi laulettiin Savolaisen 
laulu ja nautittiin vielä lähtökahvit kokoustilassa. En-
si vuonna tapaamme toivottavasti isommalla joukol-
la Varkaudessa.

Sukuseuran uusi esimies on siis Jaakko Ikonen Var-
kaudesta ja varapuheenjohtajana jatkaa Juha Koponen 
Leppävirralta. Myös sihteeri Ahti Koponen Tuusulasta 
sekä taloudenhoitaja ja jäsensihteeri Maiju Boenisch 
Loimaan Alastarolta jatkavat tehtävissään. Hallitukses-
sa jatkavat Ritva Holopainen, Leppävirta; Ulla Jolkko-
nen, Liperi; Aulis Koponen, Kuopio; Pekka Juhani Ko-
ponen, Varkaus ja Margit Sipari, Lappeenranta. Ahti 
Koponen toimii myös seuran yhdyshenkilönä Sukuseu-
rojen Keskusliittoon ja Maiju Boenisch jatkaa toistai-
seksi Kopsa-lehden päätoimittajana. Hallituksen yhte-
ystiedot ovat lehden takaosassa.

Jonna Koposen esitelmä. 

Maiju Boenisch toimi koneenkäyttäjänä. Urpo Koponen hoiti puheenjohtajan tehtävät rutiinilla.
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Koposten Sukuseura ry. säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Koposten Sukuseura ry ja sen 
kotipaikka on Varkauden kaupunki. Näissä säännöissä 
yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Koposten su-
vun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perintei-
tä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jä-
senten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja suku-
tutkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää koti-
seututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdolli-
suuksiensa mukaan
•	 järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja 

muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
•	 suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista 

tutkimustoimintaa,
•	 kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta 

sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,
•	 harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista 

edistävää julkaisutoimintaa,
•	 toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, 

kaupunki- ja kylä-yhdistysten sekä muiden tar-
peellisten paikallisten, alueellisten ja valtakun-
nallisten yhteistyötahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan 
testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta sekä avus-
tuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja se-
kä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja 
arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta 
tarpeellisia kiinteistöjä.

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoi-
tuksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottami-
nen jäsenilleen.

3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 
jokainen henkilö, joka isän tai äidin puolelta on su-
kuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liit-

tynyt. Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on 
kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Kun-
niapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voidaan hallituksen 
esityksestä seuran sukukokouksessa kutsua henkilö, jo-
ka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen 
toimintaa.

Aikaisemmin ainaisjäseneksi hyväksyttyjen  
jäsenten saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamal-
la siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajal-
le taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokoukses-
sa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen 
on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamat-
ta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta tai on muu-
ten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 
seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään 
seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahin-
goittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseu-
ran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jä-
senmaksun suuruudesta päättää varsinainen suku-
kokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät 
suorita jäsenmaksuja. Aiemmin hyväksytyt ainaisjä-
senet on vapautettu jäsenmaksuista.

6 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuo-
sikokouksessa kahdeksi vuodeksi valitut puheenjoh-
taja ja 2 - 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 - 8 vara-
jäsentä. Seuran hallituksen puheenjohtajaa kutsu-
taan esimieheksi. Jäsenistä ja varajäsenistä puolet 
on vuosittain erovuorossa. Hallituksen toimikausi on 
varsinaisten sukukokousten välinen aika.

HYVÄKSYTTY 7.8.2021
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Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan 
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt se-
kä voi perustaa tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa-an-
tavia elimiä toimikaudeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen esty-
neenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puo-
let hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen 
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mu-
kaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yk-
sinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennes-
sä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kui-
tenkin arpa.

Seuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

7 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa esimies yksin tai kak-
si hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä 
yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yh-
distyksen nimen.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Sukuseuran tilikausi päättyy vuosittain 31.05.

Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituk-
sen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkas-
tajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista suku-
kokousta. 

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausun-
tonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen sukukokousta 
hallitukselle.

9 § Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituk-
sen tai sukukokouksen niin päättäessä myös postitse 
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apu-
välineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Seuran vuosikokouksena on varsinainen sukukokous, 
joka pidetään joka vuosi hallituksen määräämänä päi-
vänä heinä-elokuun aikana. Ylimääräinen sukukokous 
pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeute-
tuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun 
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella jäsenellä yk-
si ääni. Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei sään-
nöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kan-
nattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten men-
nessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ää-
ni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset kool-
le viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille 
postitetuilla kirjeillä, seuran kotipaikkakunnalla ilmes-
tyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11 § Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kak-

si pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ään-
tenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus 

ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vas-

tuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja me-
noarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruu-
det seuraavaksi toimikaudeksi

8. päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten 
jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä 
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9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jä-
senet ja varajäsenet erovuorossa olevien tai 
eronneiden tilalle

10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö 
seuraavaksi toimikaudeksi

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian su-
kukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava sii-
tä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran 
purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkami-
sesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kol-
men neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista 
tai seuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Sukuseuran purkautuessa tai tulles-
sa lakkautetuksi käytetään seuran 
varat sen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen 
määräämällä tavalla. Arkisto luovu-
tetaan Kansallisarkistolle tai alueen 
maakunta-arkistolle taikka muutoin 
tukemaan suku- ja henkilöhistoriallis-
ta tutkimustyötä.

13 § Yhdistyslain noudattaminen

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa 
olevia määräyksiä.

Säännöt ovat Sukuseurojen Keskusliitto ry:n malli-
sääntöjen mukaiset
Mallisäännöt ennakkotarkastettu 7.1.2012
Mallisäännöistä poikkeavat kohdat vahvennettu.
Aikaisempien sääntöjen pykälä 6 ainaisjäsenyydestä 
on poistettu, mutta ainaisjäsenten on voitava säilyt-
tää oikeutensa.

Inkeri Kinnunen, os. Koponen, kaivolla Liperissä vuonna 1961.
Kuva Väinö A. Koponen, Juha Koposen tulostama vanhasta negatiivista
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Sijaiskärsijämme

Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 1947 Helsingissä, 
osoitteessa Mannerheimintie 10, Helios Oy:n näy-

teikkuna järisytti kansalaisia. Suomi oli selvinnyt sodas-
ta, itsenäisyyttä oli kestänyt 30 vuotta, minkä kunniak-
si näyteikkuna oli somistettu juhlavasti. Ikkunassa oli 
sotasyyllisiksi tuomittujen kuvat ja kynttilät Suomen li-
puin, yläpuolella iso kyltti ”SIJAISKÄRSIJÄMME”.

Punaisen Valpon johto antoi käskyn peittää näyteik-
kuna. Eino Partanen haastettiin oikeuteen. Syyte oli: 
viranomaisten halventamista käsittävistä rikoksista, ri-
koslain 16 luvun 24 pykälän nojalla, lähinnä 1 momen-
tin ja 2 lauseen mukaan ilkivallasta.

Kuka oli Eino Partanen, joka näin rohkeasti osoit-
ti mieltä epäoikeudenmukaisen tuomion saaneiden 
kahdeksan isänmaallisen henkilön puolesta, jotka oli 
tuomittu sotasyyllisinä Katajanokan vankilaan? Eino 
Partanen mainitsi, että ”Sotasyylliset” sanan sijaan 
käytettäisiin sanaa ”Sijaiskärsijät”. Oikeudessa syyte 
hylättiin.

Kiinnostukseni Partasen sukua koh-
taan heräsi, kun sain 26.5.1989 
muotokuvaaja Aila Teräväiseltä (o.s. 
Partanen) hänen 50-vuotispäivil-
lään lahjaksi ”Voutilaisen Sukutau-
lun”. Sukutaulussa oli Voutilainen-
Smolander -suvun historiaa vuodes-
ta 1530 alkaen. Ruotsin Smålannis-
ta määrättiin Per Jönsson voudiksi 
Tavinsalmen kuninkaankartanoon 
vuonna 1556. Myöhemmin sukuni-
mi muuttui Smolanderiksi. Tavinsal-
men kuninkaankartano toimitti mo-
nenlaisia ruokatarvikkeita Olavinlin-
naan sen rakennustöiden aikana.

Suuren sukutaulun luettelossa oli 
kahdeksan Koponen-nimistä henki-
löä avioliitossa Voutilainen-Smolan-
derien kanssa. Äitini oli omaa sukua 
Voutilainen ja hänen isänisänisänsä 
oli Voutilaisia. Olimme siis sukulaisia.

Eino Partasen elämänkaari oli ih-
meellinen. Hän oli syntynyt Jääs-
kessä 7.7.1902. Hänen isänsä oli 
sekatavarakauppias Vilho Partanen 
ja äitinsä Valpuri. Vuonna 1907 he 
muuttivat Viipuriin, perheessä oli 
viisi lasta, joista vanhin Eino. Äi-
ti-Valpuri kuoli 1915. Perhe muut-
ti vuonna 1917 Säkkijärvelle, jossa 
Eino sai päästötodistuksen ylem-
mästä kansakoulusta.

Häntä ohjasi koko ajan suomalai-
sisänmaallinen aatemaailma. Niin-

pä hän liittyi 16-vuotiaana Säkkijärven suojeluskuntaan 
ja 4 000 muun suomalaisen kanssa osallistui Viron va-
paussotaan. Vapaaehtoisjoukko ”Pohjan Pojat” tais-
teli Viron etelärintamalla tavoitteenaan puolustaa Vi-
ron itsenäisyyttä Neuvosto-Venäjän joukkoja vastaan.

Vuonna 1919 Eino Partanen palasi Viipuriin. Hän 
suoritti useita kursseja, kuten myynti- ja mainoskoulun 
sekä kauppakoulun. Kielitaito oli hyödyksi, hän hallitsi 
venäjän, ruotsin ja englannin kielen. Asevelvollisuuden 
hän suoritti Hangon ulkopuolella Örön saarella. Armei-
jassa ollessaan hän hankki valokuvauskoneen ja opis-
keli kirjojen avulla myös kehittämään filmejä.

Hangossa hän tutustui tulevaan vaimoonsa Ainiin 
(o.s. Kuokkanen), joka oli myös kiinnostunut valokuva-
uksesta ja suorittanut valokuvauksen kirjekurssin. Ei-
no Partanen perusti 24-vuotiaana 1926 Hankoon valo-
kuvaamon ja valokuvaustarpeiden erikoisliikkeen, jon-
ka nimeksi tuli ”Valokuvaustarpeisto Helios Fotogra-
fisk Magasin”.

Kuvassa Helios Oy:n näyteikkuna 6.12.1947. Eino Partasen juhlasomistus 30-vuo-
tisen itsenäisyyden kunniaksi. Somistus oli kunnianosoitus sotasyyllisiksi tuomi-
tuille henkilöille, jotka uhrattiin Suomen itsenäisyyden ja vapauden alttarille. Ik-
kunassa oli kahdeksan valokuvaa, kahdeksan kynttilää, Suomen liput ja niiden yl-
lä iso plakaatti, jossa luki: SIJAISKÄRSIJÄMME. Keskellä oli presidentti Risto Ryti 
ja hänen vieressään vasemmalla Edwin Linkomies ja oikealla Väinö Tanner, muut 
olivat Jukka Rangell, Henrik Ramsay, Antti Kukkonen ja Tyko Reinikka sekä Toi-
vo Kivimäki.
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Naimisiin Aini ja Eino menivät 
vuonna 1928. Perheeseen syntyi 
vuosien varrella kuusi lasta: Aila 
(1929), Laila (1930), Pirkko (1935), 
Pirjo (1937), Veli-Pekka (1942) ja 
Raimo (1948). 

Mainittakoon, että Hangon fo-
toliikkeen tunnetuin asiakas oli si-
viilielämään siirtynyt ja omistaman-
sa saaren huvilalla aikaansa viettä-
nyt vapaaherra Carl Gustaf Man-
nerheim. Partanen vieraili useasti 
Mannerheimin huvilalla valokuva-
ten isäntää, vieraita ja puutarhaa.

Muutto Hangosta Viipuriin suu-
reen, kansainväliseen kaupunkiin 
tapahtui keväällä 1931. Liikkeen ni-
mi oli Helios Oy. Töiden lisääntyes-
sä koko ajan liike- ja laboratorio siirrettiin suurempiin 
tiloihin.

Eino Partasen toimittamana ja Helioksen kustanta-
mana julkaistiin tammikuussa 1934 ensimmäinen Näp-
päilijä-lehti. Lehden tarkoituksena oli antaa neuvoja ka-
meraa haluaville ja ohjata ja olla yhdyssiteenä harras-
telijoiden välillä, tiedottaa valokuvausalan uutuuksista 
sekä uutisista ja saada ystäviä saman alan harrastajista.

Mainita voi, että Helios teki vuonna 1934 hinnaston 
studiomuotokuvauksille sekä passi-, koti-, lapsi-, kou-
lu-, sotilas-, kokous-, juhla-, maaseutu- ja miljöökuva-
uksille. Vuonna 1934 ilmestyi ensimmäinen saksankie-
lisestä alkuperäisteoksesta suomennettu 60-sivuinen 
opas ”Kehitä oikein”.

Eino Partanen toimi Viipurin Kaupunginteatterin vi-
rallisena valokuvaajana. Hän kuvasi Viipurin arkkiteh-
tuuria ja rakennuksia muiden kuvaustöiden ohella, 
näin tallentaen satoja kuvia Viipurista ja sen elämäs-
tä. Muotokuvaaja Aila Teräväinen (o.s. Partanen) jär-
jesti ison näyttelyn Espoon Kulttuurikeskuksessa vuon-
na 2011 isänsä Eino Partasen ottamista historiallisis-
ta, loistavista kuvista. Helios myi 1930-luvulla ja sen 
jälkeenkin kymmeniätuhansia postikortteja Viipurista.

Partanen laajensi toimintaansa muutettuaan Helsin-
kiin 1937 ja perusti myymälän myös Tampereelle 1939. 
Talvisodan viimeisinä päivinä hän sai viranomaisilta lu-
van matkustaa Viipuriin, mistä hän pelasti 400 Viipuris-
ta Certo-kameralla ottamaansa, lasinegatiiveille tallen-
nettua valokuvaa. Kaupunki oli sodan pahasti runtele-
ma, lähialueilla käytiin vielä taisteluja. Pommisateessa 
hän raahasi Viipurin lahden yli painavia matkalaukkuja 
etulinjojen läpi, kunnes pääsi sotahevoskyydissä pois 
takanaan palava Viipuri.

Sota- ja pula-aika asetti ankaria rajoituksia liiketoi-
minnalle pitkälle 1950-luvulle. Filmiä, paperia, valo-

kuvauskemikaaleja ja kameroita oli 
hyvin vähän saatavilla. Vaihtokaup-
paa tehtiin; sota-aikana Partanen 
keksi viedä Saksaan poron- ja ka-
nanlihaa, joita vastaan saatiin valo-
kuvaustarvikkeita. Toinen kekseliäs 
asia oli sota-ajan tuotteet, joita val-
mistivat sotilaat puhdetöinään. Mo-
nenlaisten tarve-esineiden, pahka-
kuppien ja lamppujen, sekä pie-
noisveistosten myynti Helioksen 
liikkeessä oli menestys.

Toinen erikoinen toiminta oli 
1940-luvulla alkanut valokuvan 
pohjalta puuhun veistettyjen muo-
tokuvien vienti Amerikkaan. Niitä 
”viiltopoltettuja puureliefejä” välit-
ti Yhdysvalloissa ”Wall Street Jour-

nal” ja niistä saaduilla valuutoilla hankittiin koneita ja 
välineitä. Jatkosodan aikana Helios painatti Viipuri-ai-
heisia kalentereita ja postikorttikokoelman ”100 rau-
niokuvaa Viipurista”.

Partanen matkusteli mm. Yhdysvalloissa, tutustui ja 
sai kokemusta laajentaa myymäläverkkoaan Suomessa. 
Helios Oy:n myymälöitä oli lopulta kahdeksan ympä-
ri Suomea. Kuvalaboratorioiden automatisointi ja tek-
ninen kehitys johti siihen, että vuonna 1955 kehitettiin 

Pirjo Inna (o.s. Partanen) luovutti kirjoittajalle aineistoa ja 
kertoi isästään Einosta, Helios Oy:stä ja Viipurin historiasta.

Eino Partanen (1902–1962)

Jatkuu sivulla 20 >
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Yli sata vuotta sitten norjalainen sammaltutkija N. 
Bryhn lepäsi puun varjossa helteisellä niityllä, jolla oli 
lehmiä laiduntamassa. Bryhn huomasi, että kärpäset 
lentelivät punasompasammalkasvustojen ympärillä ja 
laskeutuivat sammalen laajoille, punaisille pesäkepe-
rän sateenvarjomaisille laajentumille. Sammalelta kär-
päset lensivät tuoreelle lehmänläjälle. Bryhnin uteliai-
suus heräsi. Hän pyydysti muutamia kärpäsiä, tutki nii-
tä mikroskoopilla ja havaitsi, että kärpästen karvoihin 
oli tarttunut punasompasammalen itiöitä. Tästä hän 
päätteli, että sammalen lihanpunainen väri houkutteli 
kärpäsiä. Vieraillessaan sammalella ne saivat karvoihin-
sa sammalen itiöitä ja myöhemmin mennessään mu-
nimaan tuoreeseen lantaan tai sitä syömään, levittivät 
sammalen uudelle alustalle. Sompasammalet nimittäin 
kasvavat lehmän, hirven tai poron lannalla, ja onpa nii-
tä joskus löydetty karhun lannalta. Toisen sammalsu-
vun, raatosammalien, lajit taas kasvavat raadoilla, luil-
la tai petolintujen oksennuspalloilla.

Lanta- ja raatosammalien kasvualustat, lantaläjät tai 
kokkareet, raadot ja petolintujen oksennuspallot sijait-
sevat maastossa hajallaan. Kärpästen toiminta itiöiden 
levittäjinä selittää uusien sammalkasvustojen synnyn.  
Niiden versosto kehittyy kesällä ja syksyllä tuoreelle 

alustalle ja kasvattaa itiöpesäkkeet seuraavana kesänä. 
Versoja voi samalle alustalle kehittyä vielä parina seu-
raavana kesänä mutta pienempinä kasvustoina. Pian 
kuitenkin muut sammallajit, yleensä soiden isokokoiset 
sammalet, peittävät jo maatuneen lantaläjän.

Bryhnin havainnot on myöhemmin moneen kertaan 
osoitettu oikeiksi sekä laboratoriokokein että maas-
tossa tehtyjen pyydystyskokeiden avulla. Havaittiin 
myös, että sammalen pesäkeperän laajentuman kirkas 
väri ei ole sammalen ainoa kärpästen houkutin; sam-
malet myös haisevat pahalle. Tätä asiaa on Suomes-
sa tutkittu tarkemmin kaasukromatografian ja mas-
saspektrometrin avulla. Tutkimukset paljastivat, että 
sompasammalien itiöpesäke ja pesäkeperän laajen-
tuma tuottavat haihtuvia aldehydejä, ketoneja ja al-
koholeja ja (ihmisen mielestä) pahanhajuisia etikka-, 
propioni- ja voihappoja. Itiöpesäkkeiden, pesäkepe-
rien ja sammalien vihreän osan, lehtien ja varren tuot-
tamia haihtuvia yhdisteitä määritettiin kaikkiaan 38 yh-
distettä. Usein kaksi tai kolmekin sompasammallajia 
kasvaa samalla jätöksellä. Yhteensä niistä erittyy use-
ammanlaisia haihtuvia aineita kuin yhden lajin itiöpe-
säkkeistä ja versoista, mikä lisää yhteiskasvuston hou-
kuttelevuutta.

Ovelia sammalia
Kukkakasvien ja eläinten yhteisevoluutiosta tunnetaan monia erikoisiakin esimerkkejä. 

Niistä pörriäisten ja perhosten suorittama kukkien pölytys on jopa hedelmätarhojen elinehto. 
Sammalista esimerkkejä löytyy vain yksi: kärpästen suorittama lantasammalten itiöiden levitys.

Kuva 2. Pohjansompasammal on harvinainen, vain noin  
20 löytöpaikkaa Suomessa.

Kuva 1. Kolme sompasammalta samalla lannalla: keltasom-
pasammal, päärynäsompasammal ja jouhisompasammal. 
Kuvat 1-3, Timo Koponen.
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Kärpäsiä houkuttelevan hajun ja värin lisäksi sompa- 
ja raatosammalilla on muita rakenteita, jotka auttavat 
itiöiden pääsyä uusille alustoille. Kelta- ja punasom-
pasammalien pesäkeperän sateenvarjomaiset laajen-
tumat riittävät yhden senttimetrin levyisinä laskeutu-
misalustaksi isollekin kärpäselle. Paitsi värillä kärpänen 
houkutellaan paikalle siten, että iso, vaalea pesäkepe-
rän laajentuma ja sen keskellä näkyvä pieni tumma pis-
te, itiöpesäke, yhdessä muistuttavat esimerkiksi koi-
ranputken kukkaa, ja koko sammalkasvusto koiranput-
ken kukintoja, jonka kärpäset havaitsevat ilmassa len-
täessään ja jolla ne mielellään vierailevat. Pesäkeperän 
laajentumassa on runsaasti ilmarakoja, joiden kautta 
syntyvät kaasut leviävät tehokkaasti ulkoilmaan. Myös 
itiöpesäke on sopeutunut itiöiden kärpäslevitteisyy-
teen. Suuvaruksen rakenne on sellainen, että suuva-
rushampaat kuivalla säällä siirottavat pesäkkeen suus-
ta tai ovat taakäänteiset, mutta sateessa taipuvat takai-
sin pystyiksi sulkien pesäkkeen suun. Suuvaruksen liik-
keet ovat hyvin nopeita. Kärpäset eivät lennä sateessa. 
Lisäksi itiöpesäkkeen seinän solukko on sellainen, et-
tä pesäke kutistuu kuivuessaan. Tällöin pesäkkeen si-
sälle jäävä tappimainen keskipatsas työntää itiöt män-
nän tavoin tarjolle pesäkkeen suulle. Itiöt ovat tahmei-
ta, joten ne kiinnittyvät kärpäsiin helposti.

Mitä kärpänen sitten saa palkaksi suorittamastaan 
itiöiden levityksestä? Ilmeisesti ei mitään, vaan koko 
monimutkainen kärpästen huijausmenetelmä on pit-
käaikaisen evoluution tuote. Sompasammalien hei-
mon lajien nykyisen levinneisyyden perusteella kärpä-
siä houkuttelevat rakenteet syntyivät jo ennen Gond-
wanamantereen hajoamista, dinosaurusten aikaan. Sil-
loin lantaa riitti, ja kärpäset olivat jo olemassa.

Missä näitä lantakaunottaria pääsee näkemään? Ete-
lä-Suomessa ei enää juuri missään. Sompasammalet 

Kuva 3. Päärynäsompasammalen voi vielä löytää  
Etelä-Suomesta.

Kuva 4. Punasompasammal suolla Raaseporissa.  
Kuva Esa Ervasti.

olivat metsälaidunnuksen aikaan varsinkin kosteilla ran-
talaitumilla usein runsaita ja yleisiä, nykyisin niitä tapaa 
varmimmin poronhoitoalueelta. Etelässä niitä voi olla 
runsaasti metsästysseurojen asettamien nuolukivien ja 
peurojen ja kauriiden syöttöpaikkojen ympäristöissä.

Sammalten toisen pääryhmän, maksasammalten, 
joukossa on yksi kekseliäs laji, piilosammal. Se on ha-
keutunut koivun ja männyn sienijuurisienen loiseksi, 
ja on väritön, lehdetön pötkäle, joka muistuttaa esim. 
kämmekkä harajuuren juurakkoa. Kun lehtivihreää ei 
ole, se ei tarvitse valoa vaan kasvaa piilossa muiden 
sammalten, usein rahkasammalten, tai karikkeen alla. 
Vain hento itiöpesäke työntyy näkyville peitteen ylä-
puolelle. Siinä onkin luontoharrastajalle haastetta, jos 
sen itiöpesäkkeen perusteella aikoo löytää. Eikä sen 
oletetuilla kasvupaikoilla voi sammalikkoa penkoa-
kaan, kun se on arvioitu erittäin uhanalaiseksi.

Timo Koponen

Timo Koponen on 82-vuotias eläkkeellä oleva Helsin-
gin yliopiston kasvitieteen professori. Hänen tutkimus-
alansa on kasvisystematiikka ja kasvimaantiede. Hän 
on tutkinut erityisesti lehtisammalia. Eläkkeelle jääty-
ään hän on jatkanut Uuden-Guinean ja Kiinan sammal-
kasvistojen tutkimuksia. Timo on syntynyt Varkaudes-
sa ja asuu Lohjalla. Eläkepäivinään hän harrastaa tutki-
muksen lisäksi kalastusta ja puutarhanhoitoa.

Kirjallisuutta: Piippo, S. & Koponen, T. 2019: Suomen 
sammalet. 424 s. – Minerva Kustannus.

Ovelia sammalia -artikkeli on julkaistu aikaisemmin 
Lohjan Saaristo -lehdessä n:ro 17 vuonna 2021.
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Juhani Koponen on harjoitel-
lut kädentaitoja jo pienestä pitä-
en. Nuoruuden kuvassa hän on 
aloittelemassa kirvesmiehen tai-
valtaan. Hän oli silloin 17-vuoti-
as ja siirtämässä kelohirsimökkiä, 
joka siis purettiin ja rakennettiin 
uudelleen. Pian sen jälkeen hän 
meni armeijaan pioneereihin Ko-
rialle, tavallista nuorempana.

Juhani syntyi 1959 isänsä Toi-
vo Olavin kotikunnassa Juankos-
kella, mutta perhe muutti sieltä 
lyhyen Maaningan jakson jälkeen 
1967 Siilinjärvelle, jossa hän kä-
vi pääasiassa koulunsa. Perhee-
seen kuului kolme poikaa, joista 
Juhani oli keskimmäinen. Hän oli 
jo pienenä sanonut, että hänestä tulee isona rakennus-
mestari. Siksi hän suuntasi armeijan jälkeen Kuopion 
tekniseen oppilaitokseen eli tekulle. Aluksi hän kulki 
sinne kotoa Siilinjärveltä, mutta viimeisen vuoden hän 
asusti Kuopiossa. Juhani eli Jussi oli tunnollinen opis-
kelija eikä opiskelijaelämästä jäänyt mieleen suurem-
pia kohokohtia. Hän oli kuitenkin hyvin avulias ja aut-
toi vanhempia luokkakavereita heidän harjoitustehtä-
vissään, mistä hän uskoi olleen hyötyä myös omassa 
pärjäämisessä. Niinpä hän valmistui hyvin arvosanoin 
vuonna 1981 rakennusmestariksi.

Juhani kertoo työuransa alusta: ”Rakennusmestarik-
si valmistumisen jälkeen menin heti valtakunnalliseen 
rakennusliikkeeseen Kuopion toimistoon töihin nuo-
remmaksi työmaamestariksi. Aika nopeasti työtehtä-
vät muuttuivat vaativimmiksi ja parin vuoden jälkeen 
oli jo omia vastaavan työnjohtajan työmaita. Työmaat 
olivat pääsääntöisesti Kuopion talousalueella, kunnes 
1986 pyydettiin keikkatöihin Jyväskylään.”

Hän jäikin sitten asumaan Jyväskylän seudulle. 
80-luvun lopulla hänen vastuulleen tuli tuotanto. Työn-
antajan järjestelyjen myötä vastuu kasvoi ja 1995 Ju-
hani Koponen aloitti yrityksen toimitusjohtajana. Seu-
raavan organisaatiouudistuksen yhteydessä hänes-
tä tuli aluetoimistoksi muuttuneen yksikön aluejohta-
ja. Rakennusalalla tapahtui paljon muutoksia 1980- ja 

Juhani Koponen halusi isona 
rakennusmestariksi

90-luvuilla yrityskauppojen myö-
tä. Tittelit ja yritysten nimet vaih-
tuivat, vaikka työpaikka saattoi 
pysyä samana, mutta niinhän on 
vielä nytkin.

Vuosituhannen vaihteen lä-
hestyessä Juhani tunsi halua 
kouluttautua lisää ja hakeutui 
kiinteistöteknologian ja projek-
tinjohdon koulutusohjelmaan Jy-
väskylän ammattikorkeakouluun. 
Siellä hän suoritti työn ohessa 
nelivuotiseksi suunnitellun kou-
lutuksen kahdessa vuodessa ja 
valmistui insinööriksi (amk) vuon-
na 2001. Jatkopintojen jälkeen 
hän siirtyi työnantajansa Helsin-
gin toimistoon, jossa hänen vas-

tuullaan olivat toimitila- ja korjausrakentaminen pää-
kaupunkiseudulla, Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Melko pian hän kuitenkin kaipasi uusia haasteita. 
”Olin ollut rakennusliikkeen liki kaikissa tehtävissä kah-
denkymmen vuoden ajan ja halusin hyödyntää jatkos-
sa eri näkökulmasta saamaani kokemusta. Perustin 
oman insinööritoimiston vuonna 2003, jolloin muutim-
me pääkaupunkiseudulta takaisin Jyväskylään.” Aluksi 
hän teki töitä pääasiassa yksin lähinnä rakennuttamis- 
ja valvontatehtävissä. Kun yrityksellä oli hiljaisempaa 
2004-2007, niin hän toimi rakennuttajakonsulttina ja 
aluejohtajana valtakunnallisessa konsulttitoimistossa. 
Lisäksi hän tarjosi sivutoimena koulutusta oman yrityk-
sen kautta. Vuonna 2007 Juhani osti paikallisen tutki-
muksiin ja rakennusvahinkoihin keskittyneen yrityksen 
liiketoiminnot. Hänen vaimonsa siirtyi myös yrityksen 
taloushallinnon tehtäviin. Siitä yrityksen kehitystoimin-
ta lähti liikkeelle ja 2010 se perusti tytäryrityksenä si-
säilmalaboratorion. Niin yrityksen palvelut kattoivat ra-
kennuttamisen ja valvonnan lisäksi tutkimustoiminnan 
ja sisäilmalaboratorion palvelun.

Seuraavaksi oli taas vuorossa lisäpätevöityminen. 
Juhani Koponen suoritti vuonna 2014 Aalto Yliopis-
ton rakennuttajakoulutuksen ja sai vanhemman ra-
kennuttajan pätevyyden. Hän toteaa siitä: ”Täyden-
nyskoulutus ei ole pakollista, mutta on erittäin hyvä, 
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jos pätevyydet voidaan todeta täydennyskoulutuksen 
kautta saatavilla sertifioinneilla.” Julkisinten rakennus-
hankkeiden tarjouspyynnöissä on usein vaatimukse-
na projektihenkilöiden hyväksytyt pätevyydet tai niis-
tä saa lisäpisteitä laatuarvioinnissa.

Juhani Koponen toimi yrittäjänä vuodesta 2003 
tammikuuhun 2016, jolloin hän myi yrityksensä tytär-
yhtiöineen WSP:lle ja jäin sen palvelukseen kasvatta-
maan sille rakennuttamisliiketoimintaa valtakunnal-
liseksi. Hän toteaa, että aluksi oli vähän hämmentä-
vää tulla globaaliin yritykseen töihin, jossa kotimaan 
asiantuntijavahvuus oli yli 500 henkilöä ja maailman-
laajuisesti noin 50 000 henkilöä. Arkiset työt liiketoi-
mintajohtajan tehtävässä olivat kuitenkin tuttuja ja ai-
ka nopeasti hän pääsi sisään toimintatapoihin. Oman 
työn lisäksi hän toimi Suomen johtoryhmän jäsenenä. 
Kolmisen vuotta sitten hän siirtyi rakennuttamispalve-
luiden liiketoiminnan kehitysjohtajaksi ja toimi tehtä-
vässä kesään 2021 saakka. Nyt työ jatkuu ns. seniori-
sopimuksella ja Juhani tekee projektijohtajan tehtäviä 
erikseen sovituissa projekteissa eläkepäiviä odotelles-
sa vain noin päivän viikossa.

Rakennuttajan työstä Juhani kertoo: kaikilla raken-
nushankkeilla on yksityinen tai julkinen tilaaja, joka te-
kee päätökset ja asettaa hankkeelle tavoitteet kuten 
laajuus, aikataulu, talous, laatu, ympäristö, elinkaa-
ri jne. Tilaaja voi toimia myös itse rakennuttajana tai 
palkata itselleen rakennuttajan tai rakennuttajakonsul-
tin, joka johtaa hanketta. Tämä kilpailuttaa suunnitteli-
jat ja urakoitsijat, tekee suunnittelu- ja urakkasopimuk-
set. Yksi keskeinen tehtävänä on toimia osapuolia yh-
distävänä ja johtavana voimana. Rakennuttaja vastaa, 
että tilaajan asettamat tavoitteet täyttyvät.

Rakennuttaja laatii hankkeelle projektisuunnitel-
man, jossa tarkennetaan tilaajan tavoitteet, laatii aika-
taulun, laskee budjetin ja esittää 
hankekohtaisen toimintamallin, 
joka sopii hankkeeseen parhai-
ten. Hankkeessa voin vaativuu-
desta riippuen olla useita suun-
nittelijoita, josta tärkein on pää-
suunnittelija, yleensä arkkitehti. 
Pääsuunnittelija huolehtii siitä, 
että eri suunnittelualojen (raken-
ne- geo-, lvia- ja sähkösuunnitte-
lu) suunnitelmat ovat yhteenso-
pivat.

Varsinaisesta rakennustyös-
tä vastaa pääurakoitsija, joka 
on pääsääntöisesi rakennusliike. 
Hankkeeseen tarvitaan myös eri-
koisurakoitsijoita joko rakennut-
tajan pestaamina sivu-urakoitsi-

joina tai rakennusliikkeen valitsemina alihankkijoina. 
Rakennustyön suoritusta valvovat tilaajan tai rakennut-
tajan asettamat rakennustyön ja lvisa-töiden valvojat.

”Olipa tehtävä työ mitä tahansa, niin parhaiten pär-
jää, kun on aidosti kiinnostunut alasta ja tehtävistä”, 
sanoo Juhani. Hän kannustaa jatkokouluttautumaan, 
hankimaan pätevyyttä ja lisää ammattitaitoa. Hänen 
mielestään työssä pärjää aina, kun tekee annetut teh-
tävät vastuullisesti, ajallaan, sopimuksen mukaisesti 
yhdessä kulloisenkin ryhmän kanssa. Esimiehenä on 
huolehdittava omasta ja henkilökunnan hyvinvoinnis-
ta, hyvästä työilmapiiristä ja paneuduttava epäkoh-
tien korjaamiseen. Myös asiakkaista ja asiakassuhteis-
ta on pidettävä huolta. ”Arvostan kehittymistä ja ke-
hittämistä, ei saa juurtua vanhoihin tapoihin. Vanhem-
pani opettivat työn tekemistä ja sen kunnioittamista 
ja kannustivat opiskelemaan. Niitä neuvoja olen nou-
dattanut.”

Työvuodet ovat olleet Juhanilla varsin kiireistä ai-
kaa. Hän on nyt muutaman kuukauden ajan päästä-
nyt jo vähän irti työelämästä ja valmistautunut eläköi-
tymiseen. Niinpä elämä aikaa löytää uusia uomia. Hän 
harrastaa liikuntaa eri muodoissa 4-5 kertaa viikossa 
pääsääntöisesti yhdessä vaimonsa kanssa. Kun heil-
lä on omakotitalo, vapaa-ajanasunto ja he ovat kara-
vaanarikärpäsen puremia, niin aikaa kuluu niiden paris-
sa. Hän uskoo kuitenkin, että kun aikaa alkaa olemaan 
enemmän, niin jotain uutta mielekästä tekemistä var-
maa tulee entistien harrastusten joukkoon.

Juhani Koposella on vain vähän yhteyksiä sukuun. 
Hänen isänsä Toivo Olavi on kuollut 1992 ja äitinsä 
Leena Marjatta (os. Hiltunen) 2000, isovelikin on kuol-
lut. Hänellä on yksi 1983 syntynyt poika, joka asuu 
Tampereella ja toimii viherrakennusalalla pienyrittäjä-
nä. Nuorempi veli tosin asuu vain noin 20 km päässä 

Muuramessa, mutta he eivät ole 
kovin aktiivisia kyläilemään tai pi-
tämään yhteyttä. Hän sanoo, et-
tä se lienee molempien vanhem-
pien ”perintöä”, kun hekään ei-
vät pitäneet liiemmin yhteyksiä 
sukuihinsa.

Mukavaa eläkepäivien odotusta 
ja hyvää eläkeaikaa, kun se 
koittaa!

Juhani Koposta jututti  
Maiju Boenisch

Kuvat ovat Juhani Koposen 
perhealbumista.
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Johanna Koponen on nuori turkulainen eläinlääkäri. 
Johanna oli jo pienestä pitäen sitä mieltä, että hänes-
tä tulee eläinlääkäri. Hän oli kuulemma todennut pie-
nenä, että alkaa eläinlääkäriksi varsinkin siksi, kun hän 
on ”Koponen” – viitaten siihen, että sekä äiti Eva Ei-
nola-Koponen että isä Jyri Koponen olivat eläinlääkä-
reitä. Hän luki tosin vuoden kemiaa Åbo Akademissa 
lukion jälkeen, kun ei päässyt heti eläinlääketieteelli-
seen. Johanna totesi kuitenkin, että hakee uudelleen 
eläinlääkikseen, koska kemia ei tuntunut omalta alalta. 
Hän mietti kyllä hetken myös lääkärin ammattia, mutta 
eläimet vetivät enemmän puoleensa.

Niinpä Johanna opiskeli Helsingin yliopistossa eläin-
lääkäriksi ja asuikin silloin Viikissä ja Arabianrannassa 
lähellä yliopistoa. Hän on työskennellyt eläinlääkärinä 

perheyrityksessä Koira-Kissaklinikka Oy:ssä vuodesta 
2010, jolloin sai praktiikkaoikeudet eli oikeuden toimia 
eläinlääkärinä eläinlääketieteen kandidaattina viiden-
nen opiskeluvuoden jälkeen. Lopputyön kirjoittami-
nen jäi muiden opintojen ollessa jo valmiina ja sen te-
ko työn ohella hieman venytti valmistumista, joten hän 
valmistui vasta 2014 eläinlääketieteen lisensiaatiksi. 

Opinnoista Johanna kertoo: kaikki opiskelijat opis-
kelevat kaikkia eläinlajeja ja niiden sairauksia eli pien-
eläimiä (koirat, kissat pääroolissa, mutta myös jyrsijät ja 
matelijat jne.) sekä hevosia, märehtijöitä (lehmät, lam-
paat, vuohet jne.) ja sikoja. Opiskelijat tutustuvat kai-
kenlaisiin eläinlajeihin, koska tutkinto valmistelee heitä 
toimimaan monenlaisissa tehtävissä. Esimerkiksi kun-
naneläinlääkärinä voi joutua hoitamaan hyvin monia 

Pienestä ratsastajatytöstä  
tuli eläinlääkäri

Johanna Koponen toimii eläinlääkärinä perheen Koira-Kissaklinikalla.
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eläinlajeja. Eläinten lisäksi opiskellaan niiden ruokintaa 
ja elinolosuhteita, hyvinvointiasioita, eläinlääkintää ja 
myös lihan tarkastusta teurastamoissa. Tärkeä osa on 
eläimiä ja elintarvikehygieniaa koskeva lainsäädäntö.

Opiskelu kestää suunnitellusti kuusi vuotta, mutta 
vaihtelee tilanteen mukaan. Viimeisen vuoden ohjel-
massa on paljon elintarvikehygieniaa, joka työllistää 
jopa 2/3 valmistuneista eläinlääkäreistä. Silloin tarjol-
la on myös kursseja, joilla voi syventyä johonkin tiet-
tyyn eläinlajiin tai tehtävään, kuten vaikka pieneläinten 
ortopediaan. Varsinainen erikoistuminen alkaa kuiten-
kin vasta valmistumisen jälkeen, kun nuori eläinlääkä-
ri hakeutuu johonkin tiettyyn työhön, esim. pieneläin- 
tai hevosklinikalle tai kunnaneläinlääkäriksi, tarkas-
tuseläinlääkäriksi teurastamolle tai virkamieheksi maa- 
ja metsätalousministeriöön. ”Erikoisin työpaikka on 
mielestäni Finnairin Catering-palvelun johtajalla, joka 
kävi meillä opintojen aikana esittäytymässä ja kerto-
massa, että eläinlääkäri voi tehdä sellaistakin työtä.”, 
sanoo Johanna.

”Minulla on ollut valmistumisestani asti tähtäimessä 
perehtyä ortopedisiin potilaisiin ja kirurgiaan eli ontu-
viin potilaihin ja niiden hoitamiseen joko nk. konserva-
tiivisesti tai kirurgisesti sekä silmäsairauksiin. Suoritan 
silmäsairauksista äitini ja hänen kollegan tukemana nk. 
oftalmologian panelisti -tutkintoa. Tällä hetkellä suo-
ritan myös pieneläinsairauksien erikoistumistutkintoa, 
joka edellyttää tiettyä määrää jatkokouluttautumispäi-
viä sekä laajaa potilasmateriaalia. Ei siis riitä, että hoi-
dan potilaita, joista olen erityisen kiinnostunut, vaan 
asiaan kuuluu, että hoidan myös sisätautipotilaita.”

Johanna kertoo, että hänen työpäivänsä ovat taval-
lisesti noin 7-8 tunnin pituisia, mutta voivat joskus ve-
nyä pidemmäksi, jos tulee jokin akuuttipotilas. Hän te-
kee vaihtelevasti ilta- ja aamuvuoroja klinikan muiden 

eläinlääkäreiden kanssa. Töitä hän tekee 4-5 päivänä 
viikossa ja noin 6 viikon välein hänellä on klinikalla ns. 
lauantaipäivystys, jolloin hoidetaan akuutteja potilai-
ta. Varsinaisten työpäivien lisäksi aikaa vievät pätevöi-
tymiseen kuuluvat kirjalliset tehtävät.

”Tärkeimpänä asiana työssäni pidän sitä, että osaan 
tehdä oikeat valinnat hoidoista eläimille, jotta ne voi-
vat paremmin ja parantuvat tai pärjäävät sairauksien-
sa kanssa. Se edellyttää, että saan hyvän yhteisymmär-
ryksen omistajan kanssa hoitosuunnitelmista ja yhdessä 
huomataan, miten molempien panostukset johtavat sii-
hen, että eläin voi taas hyvin. Se on kannustavaa. Usein 
eläinten hoito ei lopu klinikalta lähtiessä, vaan omista-
jat joutuvat jatkamaan hoitoja myös vielä kotona.”

Neuvona kotieläimen hankinnasta kiinnostuneelle 
ja omistajalle Johanna sanoo, että on tärkeää tutus-
tua jo etukäteen eläimen tarpeisiin ennen kuin hankkii 
eläintä. Eläimelle pitää tarjota oikeat tarpeiden mukai-
set olosuhteet. Koiranpennun kanssa kannattaa käydä 
koirakoulussa, jossa opit kouluttaman sitä ja siten luot 
myös tärkeän luottavan suhteen eläimeesi. Se on tär-
keää niin sinulle kuin lemmikille. On myös tärkeää löy-
tää eläimelle eläinlääkäri ja klinikka, jonka kanssa voi 
luoda molemminpuolisesti toimivan luottamussuhteen 
jo pentuajasta lähtien.

Johanna aloitti ratsastuksen jo pienenä ponilla. Vieressä isä 
Jyri hevosen selässä.

Johanna isoisänsä Olavi Koposen kanssa.

>>
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> Jatkoa sivulta 13

Johanna Koponen on syntynyt 1984 ja kasvanut Tu-
russa perheensä ainoana lapsena. Hänen äitinsä Eva 
Einola-Koposen äidinkieli on ruotsi. Johanna on si-
ten kaksikielinen ja kokee olevansa suomenruotsalai-
nen, kun on käynyt ruotsinkieliset koulut Turussa. Hä-
nen molemmat vanhempansa ovat siis olleet eläinlää-
käreitä. Hän itse on kasvanut perheyrityksen mukana, 
kun isä Jyri oli hevosklinikan johdossa vuodesta 1982 
ja äiti pieneläinklinikan vetäjä vuodesta 1985. Johan-
na on siis seurannut passiivisesti sivusta klinikan pitoa 
jo pienestä saakka. Yrittäjyyttä hän on opetellut käy-
tännössä äitinsä rinnalla molempien klinikoiden (Koira-
Kissaklinikka Oy:tä ja sen tytäryhtiö Hevosklinikka Ani-
vet) johdossa viimeiset 11 vuotta sen jälkeen, kun isä 
Jyri Koponen yllättäen menehtyi marraskuussa 2010.

Sukuhaarastaan Johanna ei ole itse täysin tietoi-
nen, mutta hän tietää, että he eivät ole ”Kupittaan Sa-
ven Koposia”. Hänen isoisänsä oli kuulemma joskus 
todennut, että ”olemme olut-Koposia”. Isoisä Kaarlo 
Olavi Koponen tuli Auran Panimon kolmanneksi pani-
momestariksi vuonna 1951. Myöhemmin hän toimi pa-
nimon teknillisenä johtajana ja varatoimitusjohtajana. 
Kun Hartwall vuonna 1971 osti Auran Panimon, niin 
Olavi Koponen siirtyi Kaarinan tehtaan toimitusjoh-

tajaksi. Hän oli alun perin kotoisin Liperistä, syntynyt 
vuonna 1926. Omasta Koposten sukuhaarasta Johan-
na tuntee hyvin vain isän siskon sekä isoisän vuonna 
1994 leskeksi jääneen toisen vaimon. Etäisemmistä su-
kulaisista hänellä ei ole tietoa, mutta on tavannut jos-
kus isänsä serkut. Sukuseurasta Johanna ei ollut kos-
kaan kuullut, mutta totesi, että oli hauskaa, että otin 
yhteyttä. Haastattelu sai hänet vasta miettimään su-
kunsa taustoja.

Kysymykseeni, mikä muuten on hänelle tärkeää, 
vastasi Johanna Koponen: ”Tärkeää elämässä on po-
sitiivinen asenne.” Hevoset ovat lähellä hänen sydän-
tään. Hän on harrastanut ratsastusta ja esteratsastus-
ta koko elämänsä, kuten kaikki perheessä. Lapsuuden 
kuvassa hän on hyvin pienenä ponin selässä isänsä he-
vosen vieressä. Nyt hänellä on omana kasvattina van-
ha kilpatammansa, 11-vuotias ruuna, jonka kanssa har-
rastaa. Johanna asuu Turun keskustassa koiransa Vexin 
kanssa, joka on 12-vuotias labradorinnoutaja.

Kiitos Johanna! 
Maiju Boenisch

Kuvat ovat Johannan perhealbumista.

jo n. 200 000 filmirullaa sekä noin puoli miljoonaa valo-
kuvaa automaattikoneilla ja kaksi miljoonaa käsitöinä.

Vuonna 1957 otettiin käyttöön oma yhtiö ”Kuva-
Sampo Oy”, jonka johtajana oli ekonomi Pirkko Silven-
noinen (o.s. Partanen). Samoin perustettiin myös valo-
kuvausalan tuonti- ja tukkuliike Mitras Oy. Eino Parta-
nen kutsui sen johtoon pikkuveljensä Veikon.

Valokuvausalan suurimpia ja tärkeimpiä messuja maa-
ilmassa on ollut Saksan Kölnin Photokina, missä Eino 
kävi tutustumassa alan uutuuksiin ja maahantuontiin. 
Helios julkaisi myös asiakkaille valokuvausalan lehtiä: 
”Valokuvauksellinen”-aikakauslehti 1950-luvulla ja myö-
hemmin ”Näppäilijän uutiset” sekä Helioksen ohjeita 
valokuvauksen harrastelijoille, jonka levikki oli noin 45 
000 kappaletta, ja lisäksi paljon muuta alan kirjallisuutta.

Partanen teki myös mainoksia televisioon, vuonna 
1955 perustettuun TES-TV:hen, sittemmin Tesvisioon, 
puolentunnin mittaisia ”Helios Näppäilijän Tietolipas” 
-mainoksia. Hän oli paljon edellä aikaansa myös mai-

nonnassa, suuri valokuvausalan pioneeri, visionääri, 
isänmaan ja yrittäjyyden esitaistelija.

Eino Partanen kuoli 1962. Partasen kaikki lapset 
olivat toiminnassa mukana. Henkilöjohtajana Helios 
Oy:ssä Pirjo Inna, toimitusjohtajana Veli-Pekka Parta-
nen, Kuva Sampo Oy:n toimitusjohtajana Pirkko Sil-
vennoinen, oman Kuva Tapio -muotokuvastudion 
omistajana Aila Teräväinen ja Oy Bögelund Ab:n valo-
kuvausliikkeen omistajana Raimo Partanen.

Eino Partanen jätti jälkeensä kolme merkittävää va-
lokuvausalan yritystä, tunnetuimpia ja suurimpia alal-
laan. Partasen merkittävin ja historiallinen perintö on 
kuitenkin hänen ottamansa kuvat Viipurista ja pelas-
tamansa valokuvaskokoelma, joka kuvaa 1930-luvun 
kansainvälistä suomalaista Viipuria.

Tekstiaineisto: Pirjo Inna ja Petri Neuvonen
Kuvat ja teksti: Hannu Koponen

Antti joulut alottaa, Tuomas tupaan taluttaa. Hyvä Tuomas joulun tuopi, 
paha Nuutti sen pois viepi. Annana oluet pannaan, jouluna joukolla juodaan.
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Juha Koponen lähetti jo kesän lehteen kaksi valoku-
vaa Koposista Liperin Sianlahdessa. Nyt saimme hä-
neltä talviaiheisia kuvia sieltä. Juha on tulostanut valo-
kuvat vanhoista lasinegatiiveista

Kuvat on ottanut Juhan isä Väinö A. Koponen (1904–
1982) 6 x 9 cm lasinegatiiville. Väinö oli syntynyt Nur-
meksessa, mutta hänen isänsä oli lähtöisin Liperistä, 
jossa asuneisiin sukulaisiin pidettiin yhteyttä. Myöhem-
min 60-luvun loppupuolella hän hankki puolisoineen 
suvun vanhan talon pihapiirin rakennuksineen ja siihen 
kuuluvan rantatontin. Sähköjä ei taloudessa aiemmin 
ollut, ne tulivat vasta Väinön ostettua talon. Juhalla on 
edelleen vapaa-ajanasunto alueen rantamökissä.

Talvikuvia Koposista Liperissä

Talvikuvat ovat kevättalvelta 1961. Ensimmäisessä ku-
vassa (yllä) on Väinö Koposen serkku Yrjö ja talon pit-
käaikainen renki Heikki Kuittinen nostamassa jäitä. 
Jäät varastoitiin toisessa kuvassa oikealla näkyvän pi-
hasaunan taakse sahanpurujen alle seuraavaksi kesäk-
si maidon jäähdytystä varten. 

Toisessa kuvassa (alla) on renki Heikki Kuittinen nimet-
tömän varsan kanssa, joka kesään mennessä oli kasva-
nut jo komeaksi hevoseksi. Silloin se säikytti ja pelot-
ti kaupunkilaispoikia, kun he joutuivat kulkemaan sen 
haan poikki kaivolle vettä hakemaan.

Aiemmin lehden sivulla 10 
on kuva Inkeri Kinnusesta 
(os. Koponen) vinttikai-
volla. Juha Koponen ker-
too, että kaivo on edel-
leen käytössä. Se on tänä 
päivänä enää harvoin toi-
minnassa oleva luonnon-
kivistä rakennettu kaivo. 
Vesi ei tosin ole juomakel-
poista vähäisen käytön ja 
huonon kansirakenteen-
sa vuoksi. Sitä käytetään 
pihasaunavetenä vierei-
sessä saunassa. Pumpun 
avulla vesi tulee sisältä uu-
sittuun saunaan.
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Moni nyt jo huokaisee, eikö tämä koronapiina ikinä lo-
pu. Vaikka 80 % yli 12-vuotiasta on jo rokotettu, niin 
tauti täyttää edelleen sairaaloiden vuode- ja jopa te-
ho-osastoja. Kun yhteiskuntaa syksyllä avattiin uuteen 
normaalimpaan menoon, niin monet tulivat liian va-
romattomiksi. Tauti leviää nyt rokottamattomien pa-
rissa, mutta sitä voivat levittää rokotetutkin. He voivat 
myös sairastua siihen, mutta eivät niin vakavasti kuin 
rokottamattomat. On odotettavissa, että rokotusten 
teho heikkenee ja tulossa on vielä kolmaskin rokotus-
kerta. Onko meidän totuttava siihen, että meille an-
netaan vuosittain sekä influenssa- että koronarokote? 
Kummankin taudin ehkäisemisessä on tärkeää huoleh-
tia hygieniasta eli pestä kädet ja välttää tungosta, niin 
pöpöt pysyvät loitolla.

Sukuseuran toiminnassa kääntyi kesällä uusi leh-
ti, kun se sai uuden nuoren puheenjohtajan ja uudet 
säännöt. Ne tosin eivät vielä ole voimassa, ennen kuin 
Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt. Kiitos 
vielä tässäkin Aulis Koposelle kymmenen vuoden toi-
minnasta puheenjohtajana. Se on pitkä aika seuran 42 
vuoden historiassa. Kiitos myös siitä, että lupauduit 
vielä vuodeksi mukaan hallitukseen, kun pienestä ko-
kouksen osallistujajoukosta ei ketään muuta löytynyt. 
Näiden kahden viime sukukokouksen osallistujamää-
rä on ollut erityisen vähäinen, mutta ei edellisinäkään 
vuosina varsinaista tungosta ole ollut. Toivottavasti ke-
hitys muuttuu parempaan suuntaan, kun opitaan elä-
mään uutta aikaa. Ensi vuonna tavataan Varkaudessa 
ja siellä toivottavasti mukana on vihdoinkin myös nuo-
ria, kuten puheenjohtaja Jaakko Ikonen tervehdykses-
sään kirjoittaa.

Lehti ei kuitenkaan ole suuremmin muuttunut. Pu-
heenjohtajan tervehdys on nyt Jaakolta, mutta pääosa 
tekstistä minulta. Emeritusprofessori Timo Koponen 
lupaili kesällä jotain juttua lehteen ja sain sitten mie-
lenkiintoisen jutun sammalista, jotka ovat hänen eri-
koisalaansa. Siihen liittyvät kuvat ovat minusta mielen-
kiintoisen näköisiä, mutta en niistä enempää ymmärrä. 

Entinen päätoimittajamme Hannu K. Koponen lähet-
ti myös jutun sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä tuomit-
tujen kuvat julkaisseesta Eino Partasesta. Se sopii itse-
näisyyspäivän paikkeilla ilmestyvään lehteen muistona 
sodanjälkeisestä ajasta.

Lehdessä on vanha juttu 25 vuoden takaisesta Kop-
sa-lehdestä kesän 1996 sukutapaamisesta Karviossa. 
Mielenkiintoista on, että silloin oli paikalla sata osan-
ottajaa. Siitä voimme vain uneksia. Muutaman nimetyn 
henkilön tunnen, mutta useat ovat poistuneet jo vuo-
sia sitten joukostamme.

Esittelen taas kaksi ”uutta” Koposta. Olen todel-
la iloinen, että olen googlettamalla löytänyt mielen-
kiintoisia henkilöitä ja he ovat heti suostuneet haas-
tateltaviksi. Haluan kysellä kuulumisia eri ammateissa 
toimivilta Koposilta ja kertoa samalla heidän työstään. 
Haastateltavien itsensä lisäksi saamme pienen kuvan 
myös heidän lähisuvustaan ja usein myös isovanhem-
mistaan. Kiitos tällä kertaa Johannalle ja Juhanille!

Mukavaa oli saada taas myös vanhoja valokuvia Li-
peristä. Pyydän toimittamaan alkukesän lehteä varten 
juttuja ja valokuvia jo hyvissä ajoin keväällä. Hyvä oli-
si saada ainakin tieto materiaalista jo maaliskuun alku-
puolella, niin voin miettiä kokonaisuutta. Jutut ja kuvat 
voi toimittaa digitaalisesti sähköpostiini, mutta pape-
rillakin saa lähettää, sillä voin itsekin skannata valoku-
via ja kirjoittaa tekstin tietokoneelle. Digikuvat pitäisi 
olla isolla resoluutiolla, skannatut 300 pikselillä.

Sen verran toisesta tehtävästäni jäsensihteerinä, et-
tä jäsenmäärämme on jatkanut laskua. Kysyn taas uu-
delleen, olemmeko pelottaneet omat jälkeläisemme 
esimerkillämme liittymästä sukuseuraan. Puheenjoh-
taja haluaa saada lapset mukaan seuraan. Se on hyvä, 
mutta se ei riitä. Miten saamme heidät pysymään mu-
kana, kun he lähtevät ”pesästä”? Voisimmeko vaikka 
maksaa muutaman vuoden ajan heidän jäsenmaksun-
sa? Kaikkia muitakin sukulaisia ja tuttuja kannattaa pyy-
tää jäseniksi. Liittyä voi myös netin kautta. Sivuhan on 
täällä: www.koposet.net

Maiju Boenisch

Toimitukselta

Tule meille Tuomas kulta,
tuopa joulu tullessasi!
Tule kekri, jouvu joulu,
Sekä pääse pääsiäinen!
Kyll’ on kystä aitassamme,
Paljo pantua eloa,
Sirkan reisi, paarman jalka,
Peiposen peräpakara,
Sammakon sakarivarvas,
Sisiliskon silmäpuoli.

Kanteletar
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Koposten Sukuseuran hallitus

Seimi Turun tuomiokirkossa adventtina 2017, kuva Maiju Boenisch




