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Puheenjohtajan Puheenjohtajan 
tervehdystervehdys

Sankarihaudoilta isänpäivään
 
Syksy on ehtinyt jo pitkälle ja harras marraskuu johdattaa meitä kohti 
adventinaikaa. Kirjoitan tätä isänpäivänä. Viime viikon pyhä oli Svens-
ka dagen ja seuraava lasten oikeuksien päivä. Kolme liputettavaa py-
hää perä jälkeen ja sitten olemme valmiita ensimmäiseen adventtiin. 
 
Pidimme Koposten sukupäivät elokuun alussa. Viikonloppu oli mieleen-
painuva useista syistä. Eniten ihailin sen ns. hiljaisen tiedon määrää, jon-
ka sain kokea kyseisen viikonlopun aikana. Tuolloin pyhäaamun Leppä-
virran hautausmaan kierroksella toden totta pysähtyi miettimään, mi-
ten tämä maailma makaa. Kuunnellessani eri ihmisten kohtaloita ei voi-
nut olla ajattelematta Ukrainaa ja siellä eläviä ja kuolleita ihmisiä. Heidän 
kohtalonsa ei poikkea paljoa siitä, mitä Suomi koki 80 vuotta sitten. Yk-
si kysymys vaivaa, miksi emme opi koskaan kunnioittamaan toisiamme?
Hitlerin natsit mm tappoivat Iso-Britannian pommituksissa 44 000 ih-
mistä ja haavoittivat 50 000 ihmistä, kunnes heidän oli peräännyttä-
vä. Pelkään pahoin, että Putin on tehnyt historiaa tässäkin suhteessa. 
Kun minua pyydettiin alkaa etsimään tänä keväänä 10- vuotiasta poi-
kaa Ukrainasta erään asiakkaani pyynnöstä, tuli sota lähemmäksi kuin 
olin osannut arvata. Sota on Euroopassa ja me elämme sen keskellä. 
 
Sukuseuramme tekee arvokasta työtä ja muistuttaa nuorempia sukupol-
via myös niistä ainutlaatuisista uhrauksista, jotka ovat mahdollistaneet yli 
satavuotiaan valtion itsenäisyyden. Koposet ovat olleet jo aiempina vuo-
sisatoina taistelemassa vapauden ja kunnian puolesta kotiseuduillaan. 
Siitä sain vahvistuksen myös omien esi-isien osalta sukuviikonloppum-
me aikana. Tuli tunne, että sukumme vilisee legendoja, joiden tarinat tu-
lisi saattaa vahvemmin yksiin kansiin. Entinen Ilola, nykyinen Kurjala ker-
too omaa kieltään siitä, että loppujen lopuksi asiat ovat hyvin pienestä 
kiinni. JA toisaalta, että Daavid vastaan Goljat-asetelma yllättää usein. 
 
Vuonna 2023 olemme matkalla Kymenlaaksoon ja toivon, että nä-
emme siellä ja saan kohdata jälleen uusia uljaita Koposia. Lait muut-
tuvat, mutta tarinat ovat ikuisia. Päätän tämänkertaisen kirjoituk-
seni kahden filosofin viisaisiin teksteihin ja toivotan kaikille luki-
joillemme hyvää joulunodotusta sekä rauhallista vuodenvaihdetta. 
 
Cicero kirjoitti vanhuudesta: ”Vanhojen taas on syytä vähentää ruumiillisia 
rasituksia, mutta henkistä vireyttään heidän on mielestäni entisestäänkin 
lisättävä. Heidän tulee pyrkiä harkintakyvyllään ja kokemuksellaan aut-
tamaan ystäviään, nuorisoa ja etenkin valtiota niin paljon kuin suinkin.” 
 
Kierkegaard lausui seuraavaa pohtiessaan tulevaisuutta: ”Mitä tulee 
tapahtumaan? Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? En tiedä, en osaa aa-
vistaakaan. Kun hämähäkki pudottautuu kiintopisteestään lankan-
sa varaan, se näkee edessään vain tyhjyyden, josta se ei löydä jalan-
sijaa, vaikka miten sätkisi. Samoin on minun laitani: edessäni aina tyh-
jyys ja takanani syiden ja seurausten ketju, joka ajaa minua eteenpäin.” 

Jaakko Ikonen
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Sukuseuran sukupäivät Varkaudessa 
ja Leppävirralla

Vaikka korona ei ole vieläkään poistunut keskuudes-
tamme, pidettiin Koposten Sukuseuran 43. vuotissu-
kupäivät aika normaaliin tapaan heinäkuun lopussa 
Varkaudessa ja Leppävirralla. Koronaa edeltävien ai-
kojen kävijämääriin ei tosin enää päästy. Aiemmin so-
vitusta poiketen ne siis pidettiin kahdessa paikassa ei-
kä vain Varkaudessa. Lauantaina 30.7.2022 oli vuosi-
kokous ja muu ohjelma Varkaudessa Kotiseutukeskus 
Tyyskänhovissa ja sunnuntaina 31.7.2022 kävimme tu-
tustumassa paikkoihin Leppävirran keskustassa.

Tapaaminen alkoi yhteisellä keittolounaalla kotiseu-
tukeskuksessa. Ruokailun jälkeen vuorossa oli perin-
teiseen tapaa sääntömääräinen vuosikokous. Esimies 
Jaakko Ikosen aloituspuheenvuoron jälkeen kuulim-
me ennen varsinaista kokousta hallituksen jäsenen Ul-
la Jolkkosen mielenkiintoisen esityksen ”Sankarihauto-
jen kertomaa”. Se löytyy myös tämän lehden sivuilta.

Varsinaisen vuosikokouksen avasi esimies Jaakko 
Ikonen. Aluksi muistettiin poisnukkuneita, joista erityi-
sesti mainittiin kesän Kopsa-lehdessä muistetut entiset 
hallituksen jäsenet Kaarina Hosiaisluoma ja Aino Kos-
kela. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin taas kerran 
Urpo Koponen Leppävirralta ja sihteeriksi Ahti Kopo-
nen Tuusulasta. Urpon kokeneessa johdossa sääntö-
määräiset asiat eli toimintakertomus ja tilinpäätös se-
kä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

käytiin läpi jälleen sujuvasti. Jäsenmaksu 35 € päätet-
tiin pitää ennallaan.

Seuran puheenjohtaja ei ollut tänä vuonna erovuo-
rossa. Erovuoroisista varsinaisista jäsenistä vuodek-
si valittu entinen puheenjohtaja Aulis Koponen ja Rit-
va Holopainen olivat ilmoittaneet eroavansa. Myös va-
rajäsenistä kaksi kieltäytyi jatkamasta. Uusiksi hallituk-
sen jäseniksi kahdeksi vuodeksi valittiin Arja Koponen 
Leppävirralta ja Anssi Yrjölä Kirkkonummelta. Maiju 
Boenisch Loimaan Alastarolta ja Juha Koponen Lep-
pävirralta valittiin jatkamaan. Arja Koponen on enti-
nen toiminnantarkastaja. Anssi Yrjölä on sukunsa toi-
sen polven edustaja hallituksessa, sillä hänen isänsä 
Vesa Yrjölä oli hallituksen varajäsen kaudella 2015-16. 
Uusien sääntöjen mukaan hallituksen jäsenmäärää voi-
daan pienentää ja niinpä uudeksi varajäseneksi valit-
tiin vain Harri Koponen Hollolasta, kun toiselle vapaal-
le paikalle ei löydetty ehdokasta. Jari-Pekka Koponen 
Jyväskylästä ja Jaakko Väisänen Loimaalta valittiin jat-
kamaan varajäseninä.

Ennen kokouksen päätöstä sukuseuran entiselle 
esimiehelle Aulis Koposelle luovutettiin Sukuseurojen 
Keskusliiton kultainen ansiomerkki. Aulis Koponen va-
littiin puheenjohtajaksi vuonna 2011 Leppävirran su-
kukokouksessa ja hän luopui tehtävästä viime vuon-
na Kuopiossa. Merkin ja kunniakirjan luovuttivat pu-

Kokous Tyyskänhovissa. Kuvassa vasemmalta Anssi Yrjölä, Seppo Koponen, Kaino Koponen, Urpo Koponen, Ulla Jolkko-
nen, Jaakko Ikonen ja Maiju Boenisch
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heenjohtaja Jaakko Ikonen ja taloudenhoitaja Maiju 
Boenisch, jotka kiittivät Aulista kymmenen vuoden uh-
rautuvasta työstä sukuseuran hyväksi.

Ensi vuonna päätettiin kokoontua Pohjois-Kymen-
laaksossa, esimerkiksi Kouvolassa. Kokous jätti halli-
tuksen harkittavaksi, onko tapaaminen yksi- vai kak-
sipäiväinen. Toivottavasti silloin tavataan isommalla 
joukolla. Kesän Kopsa-lehdessähän oli juttu Kymen-
laaksossa asuneesta 12-lapsisesta Aleksander ja Anna 
Sofia Koposen perheestä. Varsinkin heidän jälkeläisi-
ään toivomme voivamme tervehtiä suvun kotiseudulla.

Hallituksen järjestäytymiskokous hoitui nopeasti, 
kun kaikki toimihenkilöt valittiin uudelleen jatkamaan 
eli varapuheenjohtajana Juha Koponen, sihteerinä Ah-
ti Koponen, taloudenhoitajana ja jäsensihteerinä Mai-
ju Boenisch. Aiemmin mainittujen jäsenten lisäksi hal-
lituksessa jatkavat Ulla Jolkkonen, Pekka Juhani Kopo-
nen ja Margit Sipari. Ahti Koponen toimii myös seuran 
yhdyshenkilönä Sukuseurojen Keskusliittoon ja Maiju 
Boenisch jatkaa toistaiseksi Kopsa-lehden päätoimitta-
jana. Hallituksen yhteystiedot ovat lehden takaosassa

Iltapäivällä juotiin kahvit ja kuultiin Ahti Koposen 
kertomaa sukututkimusasiaa ennen iltatilaisuutta Tyys-
känhovin piharakennuksessa. Iltaa vietettiin kotoisas-
ti samassa tilassa. Tarjolla oli monipuolinen noutopöy-
tä ja hyvää seuraa eli Koposia. Lisäksi Don Pedro viih-
dytti trubaduurityyliin lukemalla runoja ja lauloi säes-
tämällä itseään kitaralla ja hanurilla.

Sunnuntain tapaaminen Leppävirralla alkoi entistä 
pienemmällä joukolla sankarihautausmaalla, jonne on 
haudattu 319 vuosina 1939-45 kaatunutta leppävirta-
laista. Kukat Heikki Konttisen suunnittelemalle sankari-
patsaalle laskivat puheenjohtaja Jaakko Ikonen ja Ulla 
Jolkkonen. Sen jälkeen Urpo Koponen kertoi sankari-
hautausmaasta ja paikan historiasta ja myös kunniapu-
heenjohtaja Kyösti Koponen kertoili muistoja. Hauta-
usmaalta löytyi useiden sankarivainajina haudattujen 

Koposten hautoja.
Sankarihaudoilta siirryimme tutustumaan kirkon ym-

pärillä olevaan vanhaan puistomaiseen hautausmaa-
han. Siellä on joitain tosi vanhoja hautoja, mutta myös 
uudempia arkkuhautoja, uurnahautoja ja muistoleh-
to, jonne tuhka kätketään ilman uurnaa. Lisäksi siel-
lä on myös vähemmän tunnettu arkkulehto, jonne vai-
naja haudataan arkussa, mutta ilman hautakiveä, jol-
loin henkilön tiedot voidaan kiinnittää muistokiveen. 
Alueella on lähellä kirkkoa s/s Louhen uppoamisessa 
vuonna 1934 menehtyneiden leppävirtalaisten hauto-
ja ja Tauno Gröndahlin veistämä muistomerkki. Hauta-
usmaan puihin on kiinnitetty erilaisia hauskoja linnun-
pönttöjä ja ötökkähotelleja.

Leppävirran sankaripatsaalla Jaakko Ikonen ja Ulla Jolkko-
nen

Tauno Gröndahlin veistämä höyrylaiva s/s Louhen uppoami-
sessa menehtyneiden muistomerkki

Leppävirran kotiseutumuseo
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Seuraavaksi tutustuimme läheiseen museoon. Jo 
sen edessä meidät toivotti tervetulleiksi suvun tunne-
tun edustajan leppävirtalaisen kansanedustaja Tilda 
Löthman-Koposen muistokivi ja laatta, joka on paljas-
tettu 1989. Museo on avattu vuonna 1962 ja siellä on 
upeasti esillä Leppävirran historiaa. Melko pikaisella 
kierroksella saimme hyvän käsityksen asioista kulttuuri- 
ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari Karvisen opastuksella.

C.L. Engelin suunnittelemasta Leppävirran kirkos-
ta kerrottiin jo kesän Kopsassa. Kirkossa tutustuim-
me ensin nykyiseen ja samalla entiseen alttaritauluun 
”Ristiinnaulitseminen ja Pyhä ehtoollinen”, joka on Sa-
muel Elmgrenin 1820-luvulla maalaama ja pelastettu 

Näkymä Leppävirran kirkon alttarille

Museon edessä oleva kansanedustaja Tilda Löthman-Ko-
posen muistokivi

Museotupa, jossa Leppävirran kansallispuvun uudempi malli
Tietoa kansallispuvusta löytyy lisää: https://leppavirrankirjasto.
fi/2020/08/24/leppavirran-kansallispuku-50-vuotta/

aiemmasta kirkosta vuoden 1834 tulipalon alta. Tau-
lun ylempi osa kuvaa Kristuksen ristiltä ottoa ja alempi 
ehtoollisen asettamista. Se kiinnitettiin takaisin paikoil-
leen 1974. Pääsimme näkemään lisäksi myös sakastis-
sa säilytettävän kirkolle vuonna 1912 lahjoitetun Art-
hur Heickellin maalaaman toisinnon Heinrich Hofman-
nin taulusta Kristus Getsemanessa.

Retken lopuksi saimme nauttia vielä kahvit Kaino 
ja Urpo Koposen kotona. Sunnuntainpäiväkin oli siis 
täynnä oikein mielenkiintoista nähtävää ja kuultavaa. 
Harmi vain, ettei paikalle löytänyt kuin pieni joukko 
kiinnostuneita. Kiitos järjestäjille!

z

Kun kyllin kesällä kyntää, jouten joulua 
pitää.

Joulusta päivä kääntyy isännän puolelle, 
juhannuksesta rengin puolelle. Jos joulu-
päivänä syntyy uusi kuu, tulee seuraava 
vuosi hyvä vilja-, hedelmä- ja naimavuo-
si.

Aatto joulusta paras, iltapuoli laskiai-
sesta
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Anssi Yrjölälle uravalinta ei edes 
ollut valinta

Anssi Yrjölä on upseerin poika, joka sanoo ajautuneen-
sa sotilasuralle kuin itsestään. Hän syntyi vuonna 1966 
Sodankylässä, jonka uuteen varuskuntaan hänen van-
hempansa olivat muuttaneet Vaasasta. Kauan hän ei 
siellä ehtinyt asua, kun tuli muutto isän työn perässä 
Lappeenrantaan. Seuraava muutto oli kuitenkin edes-
sä jo vuonna 1969, jolloin suuntana oli Santahamina 
Helsingissä. Siellä hän aloitti koulunkäyntinsä ja hänel-
le syntyi pikkuveli Petteri. Siitä tuli hänelle myöhem-
min ehkä elämän ja uran merkityksellisin paikka.

Anssi kertoo kasvaessaan varuskunnissa tai sotilas-
ympäristössä tottuneensa siihen elämäntapaan. Ei siis 
ollut outoa, että kiertomatka Suomessa jatkui Helsin-
gistä Rovaniemelle, Poriin, Kirkkonummelle ja taas 
Helsinkiin. Helsinkiin muuton jälkeen lukioaikana Ans-
sille syntyi pikkusisko Siri.

Harrastukset vaihtelivat ympäristön tarjonnan mu-
kaan. Harrastukset liittyivät usein kaveripiirin harras-

tuksiin ja vaihtuivat sen mukaan. Anssi pelasi jalkapal-
loa HJK:ssa, RoPS:ssa ja Porin Ässissä, jääkiekkoa Äs-
sissä. Porista jäi vahva innostus jääkiekkoon ja se näkyy 
edelleen Porin Ässien kannatuksena. Judoa hän har-
rasti Santahaminassa ja Rovaniemellä. Kirkkonummel-
la hän taas pelasi shakkia. Vaikuttavin ja pitkäaikaisin 
harrastus oli partiotoiminta. Partio vei Anssin luontoon 
ja sai hänet sinuiksi sen kanssa. Postimerkkien keräily 
lapsuudessa heräsi Covid-19 aikana uudestaan lempi-
harrastukseksi.

Kotimaan varuskuntien välillä perhe asui kuitenkin 
vuonna 1976-77 Lähi-idässä, Eilatissa Israelissa, kun 
isä Vesa palveli suomalaisissa YK-joukoissa Siinailla. 
Aika teki Anssiin suuren vaikutuksen. Perheen lapset-
kin pääsivät usein vierailemaan suomalaisten pataljoo-
nassa. Kipinä rauhanturvaamiseen syttyi ehdottomas-
ti tuolloin.

Anssi ja pikkuveli Petteri vartiossa oikean vartiopaikan ”varjona” Abu Rudeisissa Siinailla 1976
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Asuinpaikkojen vaihtuessa koulutkin vaihtuivat 
usein, mutta se ei ollut Anssille suurempi ongelma. 
Viimeisen lukioaikansa hän vietti Helsingissä ja kirjoit-
ti ylioppilaaksi Sibelius-lukiosta keväällä 1985. Lukios-
sa hänelle oli selvää, että hän suorittaa koulun jälkeen 
ensin varusmiespalveluksen ja pyrkii vasta sitten opis-
kelemaan. Suunnitelmissa oli yrittää Helsingin kaup-
pakorkeakouluun.

Anssi Yrjölä aloitti varusmiespalveluksensa syksyl-
lä 1985 Hämeen jääkäripataljoonan kranaatinheitin-
komppaniassa Parolannummella. Varusmiesaikana hän 
kävi kuitenkin vähän kokeilumielellä pyrkimässä Kadet-
tikouluun, jonne hänet hyväksyttiinkin. Hän mietti ko-
vasti mielessään, mennäkö vai eikö mennä. Hän oli sil-
loin kesällä 1986 kranaatinheitinleirillä Lapissa Sarrio-
järvellä, missä hänen isänsä oli leirin johtajana. Siellä 
hän kävi isänsä kanssa asiasta keskustelun, joka oli yk-
si merkittävimmistä päätöstä tehdessä.

Monien ystävien kanssa käytyjen keskustelujen jäl-
keen Anssi päätti lähteä katsomaan, millaista Kadet-
tikoulussa opiskelu olisi. Hän aloitti kolmivuotisen 
opiskelun Kadettikoulussa jalkaväkilinjalla ja valmis-
tui syksyllä 1989. Tasavallan Presidentti Mauno Koivis-
to ylensi kadetit luutnanteiksi ja nimitti heidät upsee-
rin virkoihin.

Anssi Yrjölän ensimmäinen palveluspaikka oli Kar-
jalan prikaati Vekaranjärvellä ja siellä sissikomppania. 
Anssi ja hänen vaimonsa Helena oli vihitty vain viikkoa 
ennen valmistumista. He muuttivat ensimmäiseen yh-
teiseen kotiinsa Vekaranjärvelle. Aikaa siellä kuvasivat 
pitkät harjoitukset ja leirit sekä nuori avioliitto. Sen jäl-
keen tuli monta muuttoa ja muutosta. Perheeseen syn-
tyi neljä poikaa. Vuonna 2006 tuli kuitenkin avioero.

Puolustusvoimissa työtehtävät ovat vaihtuneet 
usein ja Anssi on sitä mieltä, että vaihtelu virkistää ja 

pitää mielenkiinnon yllä. Se tuo aina uusia haasteita. 
Karjalan prikaatin jälkeen vuorossa oli pidempi jakso 
Uudenmaan jääkäripataljoonassa ja Kaartin jääkäriryk-
mentissä Santahaminassa 1991-2002 sekä Helsingin 
sotilasläänin esikunta 2002-2005. 

Ensimmäinen rauhanturvatehtävä Anssi Yrjölällä 
oli vuosina 2005-2006 YK:n sotilastarkkailuoperaatio 
UNTSO:n alaisuudessa Lähi-idässä. Muutaman Etelä-
Suomen sotilasläänin esikunnassa vietetyn vuoden jäl-
keen vuorossa oli 2009-2010 tehtävä Nato-johtoisessa 
KFOR-operaatiossa Kosovossa.

Pääesikunta Helsingissä oli vuosina 2010-2013 Ans-
sin palveluspaikka ennen siirtymistä vuosiksi 2013-
2015 Ruotsin armeijan kansainväliseen keskukseen 
(SWEDINT). Sieltä hän palasi takaisin koti-Suomeen 
Maanpuolustuskorkeakoulun yhteyteen siirrettyyn 
Puolustusvoimien kansainvälinen keskukseen (FIN-
CENT) vuosiksi 2015-2018. Viimeinen palvelutehtä-
vä oli NATO:n koulutuskeskuksessa (NATO JTEC) Ge-
orgiassa 2018-2019. Sen jälkeen hän siirtyi syksyllä 
2019 reserviin.

Anssi kertoo, että koulutusasiat kuvaavat parhaiten 
hänen palvelusuraansa, johon on sisältynyt asevelvol-
lisuusasioiden hoitoa, reservin koulutuksen suunnitte-
lua ja toteutusta, kansainvälistä koulutusta ja yhteistyö-
tä. Se vaati myös kielitaitoa, jota ensin piti herätellä, 
mutta joka sitten on kehittynyt. Hän toteaakin, että si-
tä olisi pitänyt ylläpitää koko uran ajan, mutta onneksi 
hän onnistui saamaan sen riittävälle tasolle.

Anssi on kokenut, että puolustusvoimissa on val-
linnut upea yhteishenki koko työuransa ajan. Hänestä 

Jatkuu sivulla 20>

Anssi Yrjölä ja isä metsästämässä leijonia Santahaminas-
sa 1969

Anssi Yrjölä NATO:n sotilasneuvonantajana Georgiassa 
2019
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Sankarihautojen kertomaa

Joulukuun pimenevinä iltapäivinä itsenäisyyspäivänä 
ja jouluaattona sadoille sankarihaudoille järjestäytyy 
kunniavartioita ja haudoille sytytetään muistokynttilöi-
tä. Kolmas päivä, jolloin sankarivainajia muistetaan yh-
teisesti, on kaatuneiden muistopäivä, toukokuun kol-
mas sunnuntai.

Jo vuoden 1918 sodassa lähinnä valkoisten kaatu-
neita alettiin haudata yhteisille alueille. Paikaksi vali-
koitui jokin arvokas paikka lähellä kirkkoa tai luonnon-
kauniilla alueella. Varsin varhaisessa vaiheessa näille 
sankarihautausmaille alettiin pystyttää myös muisto-
patsaita.

Talvisodan syttyessä armeijan ohjesääntö oli, että 
kaatuneet tuli haudata lähimmän seurakunnan hauta-
usmaahan tai sotilaiden juoksuhautoihin. Sekä omai-
set että osa sotilaspapistoa rupesi vaatimaan, että vai-
najat pitäisi saattaa kotiseurakunnan multiin. Osin näin 
jo tehtiinkin ohjesäännön vastaisesti. Niinpä marsalk-
ka Mannerheim varsin pian vuoden 1940 alkupuolel-
la muutti sääntöä niin, että tästä tavasta tuli käytäntö, 
mikäli se suinkin oli mahdollista. Aina ei näin ollut joko 
kiivaiden taisteluiden tai kuljetuskaluston puutteen ta-
kia. Varsinkin jatkosodan perääntymisvaiheen osin kaa-
osmaisissa olosuhteissa, kun perääntyvien sotilaiden 
lisäksi teillä ja rautateillä oli evakuoitavaa siviiliväestöä 
ja karjaa. Tällöin perustettiin siunattuja kenttähautaus-
maita kaatuneita varten.

Jotta kaatuneet pystyttäisiin käsittelemään asian-
mukaisesti, perustettiin kaatuneiden evakuoimiskes-
kuksia, kekkejä. Niissä lotat ja työvelvolliset pesivät 
ja arkuttivat vainajat. Nimen lisäksi arkun ulkopuolelle 
kiinnitettiin tuntolevyn puolikas ennen kotiseurakun-
taan lähettämistä. Joskus siinä saattoi olla myös teksti 
”ei saa avata”, mikäli vainaja oli huonokuntoinen. Työ 
näissä ”kekeissä” oli äärimmäisen raskasta sekä fyysi-
sesti että henkisesti. Lisäksi saattoi sattua ikäviä yllä-
tyksiä kuten Lieksan ”kekissä” työskenneelle lotalle, 
joka ennestään asiasta tietämättömänä sai pestäväk-
seen oman miehensä ruumiin.

Viimeisten sotiemme aikana kaatui yli 93 000 miestä 
ja naista. Niinpä kuolema kosketti lähes jokaista suo-
malista. Kaatunut saattoi olla omainen, naapuri, tutta-
va tai aseveli. Suru ja pelko olivat tuttuja tunteita jo-
kaiselle. Sankarivainajiksi luokiteltiin sotilaiden ja lotti-
en lisäksi myös siviilit, jotka olivat kuolleet välittömien 
sotatoimien seurauksena. Niinpä esimerkiksi Kuopi-
on sankarihautausmaalle on haudattu iso joukko ke-
sän 1944 kaupungin rajuissa pommituksissa kuolleita 
siviilejä.

Jutun kuvat ovat Leppävirran sankarihautausmaalta. Isossa 
kuvassa on Heikki Konttisen suunnittelema vuosien 1939-
1944 sankarivainajien muistoksi vuonna 1966 paljastettu 
sankaripatsas.
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Jotkut sotilaat aavistivat kaatumisensa. He saattoi-
vat kotoa lomalta lähteissään todeta: ”Tältä reissulta 
en enää palaa.” Toiset taas luovuttivat aseveljilleen ar-
votavaransa ja kirjeensä ennen taistelua ja pyysivät vä-
littämään ne omaisille. Jotkut olivat ennen ratkaisevaa 
taistelua tavallista hiljaisempia. Näin nuorukainen, jo-
ka oli mennyt vapaaehtoisena 17-vuotiaana armeijaan 
ja kuoli 18-vuotiaana pommin sirpaleen osuttua vyö-
tärölle katkaisten kehon kahtia. Samassa joukko-osas-
tossa olivat myös hänen isänsä ja isoveljensä. Kun isä 
oli taistelun tauottua mennyt tarkastelemaan ruumista 
ja ottanut talteen vainajan rippilahjaksi saaman kellon, 
sotapoliisi oli tullut vihaisena kysymään: ”Mitä te oi-
kein teette?” Asianlaidan kuultuaan oli anteeksipyyn-
nön aika.

Joskus samasta perheestä saattoi kaatua tai haa-
voittua useampia perheenjäseniä. Kerrotaan savolais-
perheestä, josta oli viisi poikaa sodassa. Heistä yksi 
kaatui ja neljä haavoittui. Liekö Ilomantsin Tyrjän kylän 
Hämäläisen perhe ollut se, jonka kolmen pojan kaa-
duttua joulun alla 1943 ja neljännen pojan ollessa rin-
tamalla, kun Mannerheimin kerrotaan käskeneen ko-
tiuttaa neljännen veljeksen.

Sotilaspiirit tai seurakunnat järjestivät useamman 
sankarivainajan yhteishautauksia. Eräs tällainen oli 
5.11.1944 Kontiolahdella. Haudan lepoon siunattiin 
myös kentälle jäänyt henkilö. Mutta yllätys, yllätys: 
”vainaja” palasikin kolmen viikon kuluttua hautajai-
sista vankien palautuksen yhteydessä. Kantakorttinsa 
mukaan hän oli jäänyt kuumeisena ja aseettomana is-
tumaan kannon päälle perääntymisvaiheen aikana, jo-
ten hänen oletettiin kaatuneen. Sankarihautajaisia on 
vietetty vielä viime vuosinakin kaatuneiden etsinnöis-
sä löytyneille vainajille.

Alkuun kaikille sankarihaudoille laitettiin valkoisek-
si maalattu puuristi. Sotien jälkeen ruvettiin mietti-
mään kestävämpiä ratkaisuja ja muistopatsaiden pys-
tyttämistä hautausmaille, mikäli sellainen puuttui. Ku-
kin kunta ja seurakunta ratkaisi asian omalla tavallaan. 
Usein se vaati monen vuoden suunnittelun ja rahanke-
räyksen järjestämisen. Tavallisimmin päädyttiin hauta-
kohtaiseen suomalaiseen graniittilaattaan. Outokum-
mun sankarihautausmaalla muistolaatat on jälkikäteen 
kiinnitetty yhtenäiseen muistomerkkinä kiertävään ki-

viaitaan. Tuusniemen hautakiviin on merkitty henkilö-
tietojen lisäksi kaatumispaikka.

Sankarihautausmaat, niiden hoito ja kunto herättä-
vät meissä monenlaisia tunteita. Ja hyvä niin. Ei tar-
vitse kuin mennä rajan yli Niiralasta Venäjän puolelle, 
kun tajuaa, millaista meilläkin olisi, jos sotilaat eivät oli-
si taistelleet jopa henkensä menettäen maamme itse-
näisenä säilymisen puolesta. Ukrainan sotatapahtumat 
saavat varmasti entistä useamman suomalaisen vael-
tamaan joulukuun juhlapäivinä sankarihautausmaille 
kunnioittamaan sankarivainajia.

Ulla Jolkkonen

Pienissä kuvissa vuonna 1939 kaatuneen Jalmari Koposen 
ja vuonna 1944 kaatuneen Onni Eemeli Koposen hauta esi-
merkkeinä useista sankarihautausmaalle haudatuista Kopo-
sista.
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Harri Koponen haluaa olla 
mahdollistaja

Harri Koponen on uusi sukuseuran hallituksen varajä-
sen, mutta yhdistykseen hän on kuulunut jo useita vuo-
sia. Harri on aika yleinen Koposten etunimi, jäsenistä-
kin se on kolmella. Wikipedia tuntee tosin toistaisek-
si vain yhden: Harri Eerik Koposen, joka oli aiemmin 
Soneran toimitusjohtaja. Ne seuran jäsenet, jotka ovat 
olleet jo menneinä vuosina mukana tapahtumissam-
me, muistavat varmaan vielä Turun sukupäivillä kym-
menen vuotta sitten puhuneen Turun Osuuskaupan sil-
loisen toimitusjohtajan Harri Koposen, joka nykyisin on 
myymäläverkosta vastaava johtaja Tokmannilla. Monta 
muutakin Harri Koposta löytyy Googlesta. Nyt tutus-
tumme kuitenkin Harri Tapio Koposeen.

Harri on tuotantotalouden työelämäprofessorina 
LUT-yliopistossa. Sen lisäksi hän on myös Visma So-
lutionsin yhteiskuntasuhdevastaava. Pyysin häntä ker-
tomaan, mitä näihin tehtäviin sisältyy ja selvittämään 
kummankin toimintakenttää vähän laajemmin. Hän 
kertoo näin omin sanoin:

Molempia tehtäviä voisi kuvata samalla tavalla: si-
dosryhmätyötä. Kohtaan ja kohtautan ihmisiä, niin että 
löydetään yhdessä tekemisen mahdollisuuksia ja tartu-
taan niistä houkuttavimpiin.

LUT-yliopiston tehtävässä pyrin herättelemään eri-
laisia tahoja mahdollisuuksiin tehdä yhteistyötä yli-
opiston kanssa. Erilaisia vaihtoehtoja on valtavasti, 
alkaen opiskelijaryhmän pienestä harjoitustyöstä yri-
tykseen, päättyen tutkimuslähtöisiin startup-yrityksiin 
kanssasijoittamiseen. Varsinkin Lahden seudulla, uu-
dessa yliopistokaupungissa, ollaan vielä aivan alku-
metreillä elinkeinoelämän, yliopiston ja muiden toimi-
joiden kutoutumisessa yhteen.

Visma Solutions on pilvipalveluyhtiö, ja sen palve-
lujen kehittymisessä yhteiskunnan normeilla ja muilla 
päätöksillä on suuri rooli. Omassa työssäni pyrin sel-
vittämään toimintaympäristön muutosta mahdollisim-
man pitkälle eteenpäin, ja myös tarjoamaan kymme-
nien tuhansien asiakasyritystemme ja palvelujen mil-
joonien käyttäjien kokemuksesta ja datasta ammen-
tavaa tietoa päätöksenteon pohjaksi. Arjessa näitä 
palveluita voi kohdata esimerkiksi allekirjoittaessaan 
sähköisesti, saadessaan sähköisen palkkalaskelman tai 
verkkolaskun, laatiessaan matkalaskuja tai perehtyes-
sään oman yrityksen tunnuslukuihin.

Kumpikin taustaorganisaationi on voimakkaassa 
kasvun ja merkittävän strategisen kehittymisen vai-
heessa. Sellaiset ovat toimintaympäristöinä riemuk-
kaita! Kollegojen ajatusmaailmassa on suorastaan it-
sestään selvää, että olemme todella hyviä ja tulemme 
aina vain paremmaksi. Silloin kysymyksenasettelutkin 
koskettelevat oikeita asioita – kasvua, kehittymistä, on-
nistumista, uusiutumista.

Molemmissa rooleissa olen hiukan oman organisaa-
tion päivittäisen hyörinän ulkopuolella, mikä on itsel-
leni erittäin palkitseva paikka tarkastella asioita. Kun 
oma motivaatio on löytää asioita, jotka voisivat olla 
toisin, on se usein helpompaa, kun astuu askeleen, 
pari taaksepäin.

Lisäksi Harri toimii myös muutamissa taustarooleissa 
neuvonantajana. Pohdinnassa on myös jäsenyys yritys-
ten hallituksissa. Vaikka kiinnostusta riittäisi, niin ajan-
käytön hallinta vaatii tasapainottamista. Valveillaolo-
tunnit eivät riitä kaikkeen kiinnostavaan tekemisiseen. 
Päätös on siksi vielä tekemättä.

Harri Koponen on juvalaispoika vuosimallia 1972. 
Hän asui koko lapsuutensa ja nuoruutensa Juvalla, jos-
sa hänen isänsä Reijo oli Juvan Lehden pitkäaikaisin 
päätoimittaja ja äiti opettaja. Harrin nuoruudessa Ju-
va eli varsin myönteisen vireen aikaa. Väkiluku oli kor-
kea, koulujen käynti toiselle asteelle onnistui kotikun-
nassa, työpaikkoja syntyi, palvelut olivat kattavia. Te-

Harri Koponen nauttii eniten kulkiessaan suomalaisessa 
metsässä



KOPSA 15

kemistä riitti ja Harri viihtyi siellä, kunnes ylioppilaaksi 
päästyään lähti suorittamaan varusmiespalvelustaan ja 
sen jälkeen opiskelemaan Lappeenrantaan.

Harri kertoo: Ikäluokassa oli yli sata lasta – nelinker-
tainen määrä nykyiseen nähden - joten mihin tahansa 
puuhaan riitti aina osallistujia. Vaikka viihdyinkin illan-
suut kirjaa lukemassa, oli koulun jälkeinen aika täynnä 
muuta tekemistä. Lapsena vietimme aikaa ulkoleikeis-
sä, myöhemmin kaveriporukoiden touhut ja monenlai-
nen urheilu täyttivät illat. Itselleni sulkapallo nousi in-
nostavimmaksi lajiksi.

Lukiossa kuitenkin useimmille oli selvää, että opis-
kelemaan tulee lähteä muualle. Kovin harva sitten lo-
pulta palasi Juvalle tai lähiseudulle. Nyt väkiluku las-
kee voimakkaasti ja taantuvan paikkakunnan merkit 
ovat ikävän vahvoja.

Teinivuosista alkaen työskentelin kesät ja sitten ene-
nevästi muutkin lomat ja viikonloppuja Juvan Shell 
-asemalla. Se oli siihen aikaan yrittäjävetoinen, ja tyk-
käsin yrittäjäpariskunnan tavasta hoitaa asioita. Kah-
deksantoista täytettyäni tein usein viikonloppuisin kak-
si yövuoroa. Siinä tienasi mukavasti harrasterahoja ja 
kaipa sitä pysyi poissa pahanteostakin.

Suurin vaikutus myöhempään työuraan oli ilman 
muuta kotitietokoneiden saatavuudella. Pitää kiittää 
viisaita vanhempiani, että hankkivat minulle Commo-
dore VIC-20 -tietokoneen jo hyvin nuorena. Innostuin, 
syvennyin ja opettelin, kuinka kone saadaan tottele-
maan. Siitä alkoi perehtyminen digimahdollisuuksiin, 
eikä sen tien päätä vieläkään näy.

Harri Koponen opiskeli silloisessa Lappeenrannan 
teknillisessä korkeakoulussa (nykyisin Lappeenrannan-
Lahden teknillinen yliopisto LUT eli LUT-yliopisto) tuo-
tantotalouden diplomi-insinööriksi. Hänen suuntautu-
misalansa oli teollisuustalous ja hän oli ensimmäisiä, 
jotka saivat valita tietotekniikan tekniseksi sivuaineek-

si. Se tuli virallisesti mahdolliseksi vasta vuosi opinto-
jen aloittamisen jälkeen, mutta hän oli valinnut sen jo 
ennen kuin hallinto ehti päättää asiasta.

Harri oli tavannut tuolloin Jyväskylässä asuneen ny-
kyisen vaimonsa jo ensimmäisen opintovuoden aika-
na. Koska Lappeenrannan ja Jyväskylän välinen etäi-
syys oli niin suuri, niin hänen motivaationsa valmis-
tua oli vahva. Niinpä hän valmistuikin vain 4,5 vuoden 
opintojen jälkeen, kun he olivat muuttaneet jo sitä en-
nen töiden perässä Kirkkonummelle.

Harri on toiminut oikeastaan koko työuransa tieto-
tekniikan ja liiketoiminnan saumakohdassa. Hän ei ole 
koskaan tehnyt varsinaisia tietoteknisiä töitä, mutta 
kaikessa bisneksen kehittämisessä on ollut joko ainek-
sena tai ainakin vahvana mausteena tekniikka. Hän on 
ollut työelämässä ennen muuta kehittäjä, jonka on pi-
tänyt hankkia uutta osaamista koko ajan. Muutamaan 
otteeseen hän on harkinnut lisätutkintojen suorittamis-
ta, mutta on aina päätynyt opiskelemaan uutta pie-
nempinä palasina.

Harri Koponen on nyt 50-vuotias. Hän on jo ehtinyt 
tehdä monenlaista. Tähänastisesta urastaan ja tulevai-
suuden ajatuksista hän kertoo:

Parasta tässä elämässä on, että en vieläkään tie-
dä mikä minusta tulee isona! Sekä opintoni että työn 
myötä tullut kokemus ovat hyvin monenlaisia jatkopol-
kuja mahdollistavia. Luonteeni on uudesta innostuva ja 
ikiutelias. Voisin lukea loputtomiin kaikkea mahdollista 
tämän taivaankannen alta.

Minulle oli hyvin onnellinen sattuma, että päädyin 
suoraan opiskelemasta konsulttiyritykseen, jossa oli 
vahva liikkeenjohdon konsulttien eetos. Korkeakoulu-
tuksesta on paljon hyötyä, mutta niin on vahvan ko-
kemuksen keskellä työelämään kypsyminen. Olin kyl-
lä ollut 14-kesäisestä enemmän tai vähemmän työ-
suhteessa vähintään yhteen tahoon koko ajan, mutta 

huoltoaseman kassalla, tietotekniikka-
myymälässä, korkeakoulun markkinoin-
nissa tai kunnan IT-hankinnoissa ei syn-
ny kovin laajaa liikkeenjohdollista nä-
kemystä.

Olin sitten useammassa korporaati-
ossa liiketoiminnan kehittämisen teh-
tävissä. Perustimme varhaisen malli-
sen pilvipalvelutytäryhtiön yhdelle te-
leoperaattorille ja sen myötä päädyin 
Lontooseen töihin. Myöhemmin, koti-
maahan palattua, vastasin pankkiryh-
män mobiilipalveluista, sitten taas toi-
sella teleoperaattorilla uusista liiketoi-
mintalähdöistä ja yritysjärjestelyistä.

Sitten koin vahvaa halua lähteä kas-
vattamaan varhaisen vaiheen kasvuyh-Harri pienenä isovanhempiensa Veikko ja Aili Koposen kanssa Könönpellos-

sa Varkaudessa
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tiötä. Olin kahdessakin sormet savessa, kunnes pää-
timme ajaa toisen alas, ja myimme toisen nykyiselle 
työnantajalleni, Visma Solutionsille. Yleensähän yk-
si kymmenestä startup-yhtiöstä onnistuu, mutta tässä 
päästiin 50-50 -tasolle. Siitä eteenpäin olen luonut uu-
den tehtävän, uuden roolin ja koettanut löytää keinoja 
sidosryhmätyön kautta vaikuttamiseen.

Luontevimmin viihdyn mahdollistajana. Vaikka töis-
sä olenkin usein esillä, kirjoitan ja esiinnyn, niin pal-
kitsevinta henkilökohtaisesti on saada jokin tavoiteltu 
asia tapahtumaan, vaikka sitten kulisseista käsin. Eh-
kä siksi olen hakeutunut ensisijaisesti kehittämisroo-
leihin. Suustani putoilee kyllä sujuvasti lukuja, tavoit-
teita ja mittareita, mutta lämpimimmin läikähtää, kun 
niitä ennustavissa asioissa jokin liikahtaa kohdalleen.

Omat tavoitteeni maailmassa ovat toisaalta vaati-
mattomia, toisaalta hiukan suuruudenhullujakin. Mi-
nulle on tärkeää, että jälkeeni jää asioita, jotka ovat 
paremmassa jamassa kuin ne itse vastaanottaessani. 
On tärkeää, että hyvinvointi ja turvallisuus lisääntyvät. 
Toisaalta, en säästele hikeä, kun puhutaan suomalais-
ten ja Suomessa työskentelevien osaamisen paranemi-
sesta, tuottavuuden kasvusta sekä vaihto- ja palvelu-
taseen kohentumisesta. Startup-aikoina laskin moneen 
otteeseen, miten paljon aikaa ja vaivaa menee huk-
kaan, kun yhteiskuntatason digikehitys laahaa. Nyt on 
riemullista, kun itse kylvettyjen siementen satoa näkyy 
monissa maissa, satojen tuhansien ihmisten arjessa.

Tärkeintä elämässä Harri Koposelle on perhe, joka 
menee yli kaiken. Hän kertoo siitä kauniisti: Kolme poi-
kaamme ovat jo aikuisia ja omilla teillään, mutta koko 
heidän lapsuutensa ja nuoruutensa halusin aina teh-
dä valinnat ensin perheen huomioiden. Vaimon kans-
sa olemme olleet yhdessä paljon yli puoli elämää ja sa-
maan malliin on ilo jatkaa.

Perheen ja työn lisäksi koko aikuisikäni olen halun-
nut kantaa vastuuta yhteisestä turvallisuudesta. Minul-
le se on tarkoittanut aktiivisuutta reserviläisenä. Muu-
taman vuoden ajan osallistuin tiheästi vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen, mutta sittemmin omat poikkeus-
olojen tehtäväni ovat vieneet niin suuren siivun aikaa, 
ettei yleisempään aktiivisuuteen ole ollut edellytyksiä. 
Koen myös yhteyttä jo edesmenneen Reijo-isäni sy-
västi pohdittuun pasifismiin. Hän suoritti varusmies-
palveluksen vasta aikamiehenä, puntaroituaan paras-
ta vaihtoehtoa rauhan säilymiseen. Isänsä Veikko kan-
toi sotien jälkeen koko loppuikänsä karuja muistoja 
sodan todellisuudesta ja kohtalo oli kouraissut myös 
äitini puolella sukua. Jos minä voin olla pienenä osana 
ehkäisemässä seuraavaa väkivallan aaltoa, olen valmis 
käyttämään aikaani ja energiaani. Tämän huomioiden 
nykyinen reservin tehtäväni asevalvontaupseerina on 
velvollisuuden lisäksi suorastaan palkinnolta tuntuva.

Vuosien varrella olen puuhannut muun muassa 

moottoripyörien, veneiden, ammunnan ja eri liikunta-
muotojen parissa. Nykyisin nautin eniten kulkiessani 
suomalaisessa metsässä. Huonoa aikaa, huonoa keliä 
ei ole – on vain erilaisia tapoja kohdata luonto.

Muutoin harrastuksiksi voisin lukea luottamustoi-
met. Olen muutamissa hallituksissa, joiden tavoittei-
den näen tukevan minulle tärkeitä asioita koulutuksen, 
tutkimuksen, turvallisuuden ja maanpuolustuksen ken-
tässä. Harrastus-sana on ehkä vähättelevä, sillä itse en 
tee eroa yrittäjyyden, työnteon tai luottamustehtävän 
välillä. Kaikkiin laitetaan paras oma osaaminen.

Harri ei ole vielä ehtinyt paneutua sukunsa tutkimi-
seen, mutta yhteys sukuun on hänelle tärkeä. Hän ker-
too siitä näin: Henkilökohtaisesti Koposten suvun ydin-
tä edustaa isäni vanhempien, Veikon ja Ailin sukuhaa-
ra. Veikon ja Ailin sekä lastensa kesken oli hyvin tiivis 
yhteys lapsuuteni ja nuoruuteni aikaan. Varkauden Kö-
nönpellon kokoontumiset ovat hyvin tärkeitä muistoja. 
Ennen Könönpellon rintamamiestalon rakentamista he 
asuivat Kopolanvirran mutkassa, siellä missä höyrylai-
van pilli huutaa. Tänä päivänäkin sukuhaarasta iso osa 
asuu Varkaudessa tai lähiseudulla.

Lienee tavanomaista, että vasta iän kertyessä ja 
oman ydinperheen kiireiden hiukan helpottaessa kiin-
nostus sukuun lisääntyy. Niin kävi isälleni, joka tutus-
tutti minut jo aikaa sitten sukuseuran toimintaan, ja 
niin on käynyt itselläni. Olen tästä vuodesta alkaen su-
kuseuran hallituksen varajäsen, sillä en kokenut pys-
tyväni juuri tällä hetkellä panostamaan seuran toimin-
taan riittävästi asettuakseni ehdolle hallituksen varsi-
naiseksi jäseneksi. Side on kuitenkin luotu ja vankistu-
nee edelleen.

Lähitulevaisuudessa on tarkoitus varmistaa oman 
sukuhaaran yhteys Koposten Suku -kirjoihin kerättyihin 
sukutauluihin. Ajatus siitä, että omilla pojilla on suo-
ra yhteys menneiden vuosisatojen Koposiin, on kovin 
mieluisa.

Yksi tärkeimmistä opeista itselleni on ollut viestin-
nän ja markkinoinnin korvaamaton rooli kaikessa te-
kemisessä. Sukuseura voi olla arvokas ja palveleva 
kokonaisuus, mutta se edellyttää riittävää tavoitta-
vuutta laajassa Koposten suvussa. Siksi haluan haas-
taa meitä jäseniä ja Kopsan lukijoita ”pitämään elä-
mää” asiasta. Jokainen jäseneksi kutsuttu ja mo-
tivoitu ihminen, jokainen seurasta tietoiseksi tul-
lut Koponen (ja muuta kautta seuraan assosioituva) 
ja muukin taho on valtava askel eteenpäin. Sukuni-
memme on edelleen Varkauden yleisin nimi, mut-
ta jäsenistöä meillä ei liene siitä kuin murto-osa – 
ja kaikki muut alueet päälle. Viestintätalkoisiin siis! 

Kysymyksiä esitti Maiju Boenisch
Kuvat ovat Harri Koposen albumista
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Emmi Koponen sai esitellä työnsä 
Savonian juhlagaalassa

Emmi Koponen 
opiskelee Savo-
nia-ammattikor-
keakoulussa muo-
toilua. Koulun 
30-vuotisjuhlavuo-
si huipentui 2. mar-
raskuuta juhlagaa-
laan, jonka juon-
taneen viestintä-
päällikkö Anne 
Heikkisen yllä oli 
koulun uutisen mu-
kaan vaatetusmuo-
toilun opiskelijoi-
den Sanna Vaini-
kaisen ja Emmi Ko-
posen suunnittelema ja valmistama Savonian rohkeasti 
pinkki -teemaan sopiva asu. Tuo tiedote sai minut kiin-
nostumaan tästä nuoresta sukumme edustajasta.

Emmi Koponen on syntynyt Joensuussa kesällä 
1999 ja asunut siellä suurimman osan elämästään. Per-
heeseen kuuluu vanhempien lisäksi kolme tytärtä. Em-
mi on siskoksista vanhin. Vain nuorin lapsista asuu täl-
lä hetkellä vanhempien luona yhdessä kahden kultai-
sen noutajan kanssa.

Emmi on käynyt peruskoulut Joensuussa ja lukion 
Joensuun yhteiskoulun lukiossa, josta kirjoitti ylioppi-
laaksi keväällä 2018. Lukion jälkeen hän piti kaksi väli-
vuotta, joiden aikana hän työskenteli siivoushommissa. 
Tarkoituksena oli kerryttää rahasäästöjä tuleviin opin-
toihin ja myös työkokemusta.

Emmi kertoo tiestään muotoilun opiskelijaksi: Olen 
aina pitänyt käsitöistä ja kuvataiteesta ja paljon olen 
piirrellyt ja maalaillut elämäni aikana. Alakoulun päät-
teeksi sain stipendin kuvataiteesta. Vaikka en pitkään 
aikaan tiennyt mitä haluan ammatikseni, uskon että 
luovuudella on ollut osansa miksi muotoiluopintoihin 
loppujen lopuksi hain.

Alakouluikäisenä hän harrasti myös yleisurheilua ja 
lempilajeja olivat pikajuoksu ja pituushyppy. Hän edus-
ti silloin kouluaan useimmissa koulujen välisissä kisois-
sa. Kiinnostus kisaamiseen lopahti kuitenkin vanhetes-
sa ja harrastus jäi pois teini-ikäisenä. Edelleenkin hän 
seuraa mielellään yleisurheilua.

Emmi kertoo, että hänellä on ollut paljon unelma-
ammatteja elämänsä aikana ja todella erilaisia. Lap-
sena häntä kiinnostivat sellaiset ammatit kuin esimer-
kiksi lääkäri, poliisi, maskeeraaja ja stylisti. Hän miet-

ti erilaisia luovia 
alojakin nuoruu-
dessaan, mutta oli 
epävarma taidois-
taan. Hän ei usko-
nut, että ne riittäi-
sivät tiettyihin kou-
luihin. Pitkään hän 
halusi myös lento-
emännäksi, mut-
ta ei koskaan tullut 
hakeneeksi kurssil-
le.

Muotimaailma ja 
kauneusjutut ovat 
aina kiinnostaneet 
Emmiä ja hän on-

kin seurannut paljon muotia. Hän ei jostain syystä kui-
tenkaan osannut nuoruudessaan ajatella, että siitä voi-
si tulla hänelle ammatti.

Lukion jälkeen Emmi haki pari kertaa opiskelemaan 
bioanalyytikoksi ja hammasteknikoksi, mutta ei pääs-
syt niihin sisälle. Hammasteknikossa häntä kiehtoi työn 
sisältämä käsityö. Bioanalytiikasta hän kiinnostui luki-
ossa käynnillä ammattikorkeakoulun esittelyssä. Jäl-
keenpäin ajateltuna hän on tullut siihen tulokseen, et-
tä nämä alat tuskin olisivat olleet hänelle oikeita. Hän 
toteaakin, että kiinnostuksen kohteita on ollut elämän 
aikana paljon ja etsintää ja tutkiskelua, mikä olisi oma 
juttu.

Muotoilua opiskelemaan Emmi haki aivan spontaa-
nisti, kun huomasi, että opintoihin oli lisähaku käynnis-
sä kesän lopulla. Aiemmin hän ei ollut sinne hakenut, 
mutta päätti kokeilla ja lähetti hakemuksen. Pääsyko-
keet järjestettiin koronan takia etänä. Siksi tehtävät 
tehtiin kotona ja niihin oli koko päivä aikaa. Melko pi-
an pääsykokeiden jälkeen Emmin sähköpostiin ilmes-
tyi viesti, että hän oli saanut opiskelupaikan. Sitten oli-
kin kiireellä etsittävä asuntoa ja muutettava Kuopioon, 
sillä koulu alkoi jo parin viikon kuluttua hyväksynnästä.

Nyt Emmi Koponen opiskelee kolmatta vuotta muo-
toilua Savonia-ammattikorkeakoulussa. Jo ensimmäi-
sen vuoden aikana hän tunsi, että muotoilu on se ala, 
millä hän haluaa työskennellä. Hän on valinnut kursse-
ja sekä vaatemuotoilun puolelta että palvelumuotoi-
lusta. Palvelumuotoilussa häntä kiinnostaa graafinen 
suunnittelu. Hän painottaa opintojaan kuitenkin muo-
tiin. Koulutus kestää neljä vuotta. Lähiaikoina Emmi 
alkaa etsiä ja tutkia mahdollisuutta löytää ensi kesäksi 

Muotoilijan muotokuva
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ensimmäinen harjoittelupaikka. Sen hän haluaisi teh-
dä muotiin liittyen. Erasmus-vaihtoon ulkomaille hän 
ei sen sijaan aio lähteä. Suunnitelmissa on päästä toi-
seen harjoitteluun sitten neljännen opiskeluvuoden ai-
kana graafisen suunnittelun alalle.

Opiskelustaan Emmi kertoo: Käytämme paljon digi-
taalisia ohjelmia suunnittelutöissä. Clo3D-ohjelmassa 
voimme tehdä avattaren mitattujen mittojen pohjalta 
ja 3D-mallintaa vaatteita avattaren päälle. Koulullam-
me on mahdollista myös skannata ja muuttaa kankai-
ta 3D-materiaaliksi sekä mitata kankaan ominaisuuksia 
sille tarkoitetulla laitteella. Digitaalisuus helpottaa ja 
nopeuttaa suunnitteluprosessia, kun on oppinut käyt-
tämään ohjelmia.

Emmi on saanut olla osana monessa erilaisessa asia-
kasprojektissa, joita melkeinpä jokainen kurssi muotoi-
lussa sisältää. Tämän syksyn uniikin tuotteen muotoilu 
-kurssilla hän pääsi yhdessä Sanna Vainikaisen kanssa 
suunnittelemaan ja valmistamaan alussa mainitun juh-
la- asun juontajalle Savonian juhlagaalaan.

Emmi Koponen kertoo, ettei vielä tiedä, minne hä-
nen polkunsa vie valmistumisen jälkeen. Hän uskoo, 
että tulee todennäköisesti työskentelemään erilaisis-
sa tehtävissä muodin parissa. Unelmissa olisi myös pe-
rustaa jossain vaiheessa oma yritys ja suunnitella oma 
mallisto. Hän ei kuittenkaan koe sen olevan ajankoh-
taista pian valmistumisen jälkeen. Suunnittelutyös-
sä hänelle on tärkeää, että suunnittelu on käyttäjäläh-
töistä. Työ on myös palkitsevaa ja merkityksellistä, kun 
tuote on asiakkaalle mieleinen.

Tällä hetkellä Emmi asustelee Kuopiossa siskon-
sa Essin kanssa, joka myös opiskelee muotoilua Sa-
voniassa. Vuoden lopussa heidän luokseen muuttaa 
asumaan myös kissa. Arki kuluu paljolti kouluhommi-
en parissa. Omaa aikaakin hän pyrkii aina löytämään 
ja hänelle on tärkeää, että välillä voi irrottautua arjes-
ta. Vapaa-ajalla hän piirtää, virkkaa tai neuloo, katse-

lee elokuvia/sarjoja ja tapaa kavereitaan. Hän on myös 
melko ahkera kirpputorien kiertelijä. Vaikka mitään ei 
lähtisikään mukaan, niin hänestä on kiva ihastella van-
hoja tavaroita ja vaatteita.

Emmi pitää paljon myös matkustelusta. Hänellä on 
tapana matkustella miltei vuosittain, useimmiten koti-
maassa, mutta välillä ulkomaillakin. Menneenä kesänä 
hän kävi matka-autolla Norjassa, johon rakastui aivan 
täysin. Unelmana olisi joskus kiertää ympäri maailmaa 
ja nähdä ja oppia eri kulttuureista.

Perhe on Emmi Koposelle tärkeä. Hän ajelee usein 
siskonsa kanssa käymään kotona Joensuussa. Sukuaan 
hän ei tunne kovin pitkälle, vain isoisovanhempiin asti. 
Suurta osaa heistäkään hän ei ole ehtinyt tapaamaan. 
Emmi tietää, että hänen ukkinsa eli isän isä syntyi Kuo-
piossa ja muutti sieltä Savonlinnan kautta Joensuuhun. 
Emmin mummola on edelleen Joensuussa.

Kuopiossa elelee vieläkin joitain sukulaisia. Emmin 
lapsuudessa perhe kävi Kuopiossa sukulaismökillä, jos-
sa vietettiin monia lomia. Mökki kuului alun perin hä-
nen isoisovanhemmilleen ja myöhemmin heidän jälke-
läisilleen. Mökki kuitenkin jouduttiin purkamaan joita-
kin vuosia sitten.

Muuten sukulaisia tulee tavattua vain juhlien yhte-
ydessä, kuten monissa muissakin perheissä. Joskus 
käydään tapaamassa sukulaisia, jos matkustellaan sillä 
suunnalla, missä heitä asustelee, kertoo Emmi. Tiedon 
sukuseurasta hän muistelee tulleen ohimennen jossain 
vastaan, mutta ei siitä enempää tiennyt ennen yhtey-
den ottoa.

Juttu Savonian juhlan esiintymisasun toteutukses-
ta löytyy täältä: https://www.savonia.fi/artikkelit/savo-
nia-artikkeli-sukellus-digitaalisen-muodin-maailmaan/

Kiitos Emmi haastattelusta ja menestystä opinnois-
sasi!

Kuvat Emmin albumista.
Maiju Boenisch

Neljä sukupolvea Koposia kesällä 1999. Vasemmalla Emmi 
isänsä Jannen sylissä, keskellä isomummo Anna-Liisa ja oi-
kealla ukki Risto.

Emmi siskojensa kanssa Kuopion mökin edustalla talvella 
2010. Vasemmalla Essi, takana Emmi ja edessä nuorin sis-
ko Iina
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Annastiina Tahkolalla vilkas 
konserttikesä

Mezzosopraano Annastiina Tahkola, os. Koponen, 
esiintyi kesän aikana eripuolilla maata useissa konser-
teissa, joiden teemana oli ”Tuoksut vanamon ja var-
jot veen”. Mukana esiintymässä oli aviopuoliso Pert-
ti Tahkola, joka useimmiten toimi säestäjänä pianolla 
ja uruilla sekä osassa konsertteja myös laulajana. Hel-
singissä heidän konserttinsa oli 19.7.2022 Matteuk-
sen kirkossa Itäkeskuksessa. Siellä ohjelmassa oli Os-
kari Merikannon, Heino Kasken, Jean Sibeliuksen, Ilk-
ka Kuusiston, Tauno Pylkkäsen, G. F. Händelin ja Franz 
Schubertin musiikkia.

Huomattavin tapahtuma syksyllä oli Ilkka Kuusiston 
kamarioopperan ”Nainen kuin jäätynyt samppanja” 

ensi-ilta lokakuussa Iisalmessa Eino Säisä -salissa. Se 
kertoo kirjailija Aino Kallaksesta ja Ainon roolin lauloi 
Annastiina Tahkola. Muita syksyn esiintymisiä ovat ol-
leet mm. Suomalaisia sävelhelmiä Imatran Konsertti-
hovissa ja Mozartin Requiem Hämeenlinnan kirkossa.

Kuopiolaisen Annastiina Koposen musiikkiura al-
koi 7-vuotiaana pianotunneilla. Isä Matti kuljetti hän-
tä soittotunneille, kuten muitakin perheen kymmenes-
tä lapsesta. Klassista laulua hän alkoi opiskella 17-vuo-
tiaana päästyään Sibelius-Akatemian Kuopion kirkko-
musiikkilinjalle kesken lukion. Siellä hän opiskeli myös 
urkujensoittoa ja kuoronjohtoa. Annastiina valmistui 
musiikin maisteriksi 1995 pääaineena kirkkomusiikki ja 
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esimiehet ovat olleet johtajina ammattitaitoisia ja kol-
legat yhteistyöhaluisia ja -henkisiä. Kun työyhteisöllä 
on paljon yhteisiä arvoja, joita myös arvostetaan, niin 
siellä on ollut mielekästä toimia reilut 30 vuotta valit-
semassaan ammatissa.

Kun kysyn, millaista elämä on nyt nuorena eläkeläi-
senä, niin Anssi vastaa ensin, että sotilailla on tapana 
sanoa, etteivät varsinaisesti jää eläkkeelle vaan siirty-
vät reserviin palveltuaan isänmaata riittävän kauan. Hä-
nen ikäluokkansa vähimmäispalvelusaika oli 29 vuotta 
ja kolme kuukautta saavuttaakseen oikeuden sotilas-
eläkkeeseen. Hän siis palveli hieman pidempään.

Hän on jatkanut erityisesti Maanpuolustuskorkea-
koulun kanssa yhteistyötä, joka on painottunut kan-
sainväliseen koulutustoimintaan. Sitä on muun muassa 
Ruotsin ja Georgian puolustusvoimien kanssa. Puolus-
tusvoimat ei ole unohtanut häntä reserviläisenä, vaan 
hän on saanut jo kutsuja kertausharjoituksiin. Hän yrit-
tääkin pitää itsensä ajan tasalla lukemalla alan julkaisu-
ja ja seuraamalla maailman tapahtumia.

Muutama vuosi ennen reserviin siirtymistä Anssi to-
teutti monivuotisen haaveensa ja hankki mökin Juval-
ta Etelä-Savosta. Siellä hän harrastaa erilaisia asioita 
luonnossa, kuten sienestää ja kalastaa. Pelkkä olemi-
nenkin siellä on hänestä harrastus. Myös postimerk-

suoritti laulun diplomitutkinnon 1997 Sirkka Wahlroo-
sin johdolla. Hän täydensi osaamistaan suorittamalla 
Savonia-Ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogin 
tutkinnon 2007. Laulutaitoaan hän on kehittänyt useil-
la mestarikursseilla.

Mezzosopraano Annastiina Tahkola voitti kansain-
välisen Sibelius-laulukilpailun Järvenpäässä 2007. Hän 
on esiintynyt ahkerasti niin erilaisten konserttien kuin 
kirkkoteosten solistina Radion sinfoniaorkesterin, usei-
den kaupunginorkestereiden sekä myös sotilassoitto-
kuntien ja kamariyhtyeiden tai pianistien kanssa. Hän 
on esiintynyt useilla festivaaleilla kuten mm Helsin-
gin juhlaviikot, Kirkko soikoon!, Helsingin Urkukesä ja 
Heinäveden musiikkipäivät. Annastiina konsertoi usein 
myös kirkoissa eri puolella Suomea puolisonsa Pertin 
kanssa.

Annastiina Tahkola on toiminut laulutaiteen tunti-
opettajana Sibelius-Akatemian Kuopion osastolla vuo-
desta 2000 alkaen. Hän toimi Heinäveden musiikki-
päivien organisaatiossa vuosina 2008-2010. Vuosina 
2009-2012 hän oli vs. laulun lehtorina Savonia-Ammat-
tikorkeakoulussa ja toimii samassa virassa vakinaisena 
vuodesta 2017 alkaen. Lisäksi hän on toiminut lukuis-
ten kuorojen äänenkäytönohjaajana sekä pitänyt lau-
lun mestarikursseja.

Annastiina Tahkolalta on ilmestynyt Nova Recordsil-
le äänite ”Sineä ja kultaa” ja hän on mukana myös ka-
marimusiikkilevyllä Jean Sibelius 150.

Annastiinan aviopuoliso Pertti Tahkola valmistui mu-
siikin maisteriksi Sibelius-Akatemian Kuopion osastol-
ta vuonna 1996 pääaineena laulu. Opettajana hänel-
lä oli mm Peter Lindroos ja diplomin ohjaajana Jorma 
Hynninen. Pertti Tahkola on monipuolinen muusikko 
ja laulaja. Hän on konsertoinut runsaasti kotimaassa 
eri festivaaleilla laulajan, urkurin ja pianistin rooleissa. 
Tenorisolistina hän on ollut monissa kirkkomusiikkite-
oksissa sekä sotilassoittokuntien konserteissa ja lied-
konserteissa.

Kirkkomuusikkona Pertti Tahkola on toiminut mm. 
Kuopion Tuomiokirkkoseurakunnassa, Kangasniemen, 
Leppävirran ja Heinäveden seurakunnissa sekä nykyi-
sin Jyväskylän seurakunnan kanttorina. Vuosina 2007-
2010 hän toimi Heinäveden musiikkipäivien taiteelli-
sena johtajana. Hän on toiminut myös eri kuorojen ää-
nenkäytön kouluttajana sekä Itä-Suomen yliopistossa 
teologien kouluttajana. Hän on säveltänyt urku-, kuo-
ro- ja vokaalimusiikkia sekä perustanut kamarikuoro 
Valon, jonka kanssa hän on esittänyt vuosittain suuria 
kirkkomusiikkiteoksia mm Jyväskylä Sinfonian kanssa.

Annastiina Koponen tutustui Pertti Tahkolaan opis-
keluaikana. He menivät naimisiin vuonna 1994 Kuopi-
ossa. Nyt musikaalinen Tahkolan perhe asuu Jyväsky-
lässä. Perheeseen kuuluu seitsemän lasta, joista nel-

jä vanhinta on jo opiskelemassa yliopistoissa ja kor-
keakoulussa. Kukaan heistä ei ole valinnut musiikkia 
ammatiksi, vaan he opiskelevat sotealaa, hyvinvointia 
ja liiketaloutta, fysiatriaa ja englantia. Jyväskylän mu-
siikkilukiota käyvä poika tosin haaveilee musiikkialas-
ta. Nuorin lapsi on 11-vuotias. 

Hyvää kuntoa ja terveyttä Tahkolat ylläpitävät har-
rastamalla urheilullista elämää kuten hiihtoa, juoksua, 
kuntosalia, tennistä jne. aina kun siihen on mahdolli-
suus. Laulajan hyvä kunto on tae siitä, että jaksaa esiin-
tyä ja laulaa. Urheilu on myös useimmille perheen lap-
sille tärkeä harrastus.

Annastiina kokee tarpeelliseksi vähän rauhoittaa 
loppuvuotta konserteista rankan syksyn jälkeen. Hä-
nen ohjelmassaan on kuitenkin Savonia Ammattikor-
keakoulun 30-vuotisjuhlakonsertti marraskuun lopussa 
ja joulukonsertti Jyväskylässä. Ilkka Kuusiston kamari-
ooppera ”Nainen kuin jäätynyt samppanja” esitetään 
keväällä Helsingissä Aleksanterin teatterissa, joten si-
tä pääkaupunkiseudulla voi alkaa odottaa.

Annastiina Tahkolan nettisivu löytyy täältä: http://
annastiinatahkola.com

Hannu K. Koponen
Jutun kuvan on ottanut Päivi Loponen-Kyrönseppä 

Matteuksen kirkon konserttista 19.7.2022

Jatkoa sivulta 11 >
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Etätöissä reserviläisenä keväällä 2020

keily, joka on aina kiinnostanut, on nyt herännyt uu-
delle tasolle.

Muuten Anssi kokee tärkeimmäksi elämässään nel-
jän oman pojan hyvinvoinnin ja olemisen heidän isä-
nään. Nuorten aikuisten elämän seuraaminen on hä-
nestä myös hyvin kiinnostavaa.

B

Anssi Yrjölä kuuluu kesän Kopsassa esiteltyyn Lep-
pävirralta Kymenlaaksoon muuttaneeseen Aleksante-
ri ja Anna Koposen sukuun. Heillä oli kaksitoista lasta, 
joista yksi oli nimeltään Lyyli. Lyyli oli Anssin isomum-
mo, jonka hän on ehtinyt tavata lapsena, vaikka ei sitä 
oikein muistakaan. Lyyli meni naimisiin Teuvo Yrjölän 
kanssa ja sai kaksi lasta. Teuvo kuoli jo vuonna 1926 ei-
kä Lyyli koskaan mennyt uusiin naimisiin, vaan kasvat-
ti lapsensa yksin.

Vaikka Anssin isä Vesa Yrjölä oli aikanaan vuoden 
Koposten Sukuseuran hallituksessa varajäsenenä, niin 
hän ei liittynyt sukuseuraan isänsä kautta, vaan se on 
hänen setänsä Lassi Liljannon ansiota. Lassi oli soit-
tanut hänelle ja sanonut, että sukuseuran hallituk-
seen tarvitaan uusia jäseniä. Reippaana entisenä par-
tiolaisena Anssi oli heti valmis. Anssi toteaakin, et-
tä haluaisi kannustaa kaikkia, etenkin nuorempia Ko-
posten sukulaisia, osallistumaan seuran toimintaan. 

Anssia jututti Maiju Boenisch
Kuvat ovat Anssi Yrjölän albumista

Mökit nukkuu lumiset

Mökit nukkuu lumiset,
nukkuu hankitanteret.
tuikkii taivaan tähtivyö –
pyhä nyt on jouluyö.

Katso: valo välkähtää,
hanget kaikki kimmeltää,
yli vuoren, metsien
käy kuin välke siipien.

Se on joulu-enkeli.
Herra hänet lähetti
kanssa joululahjojen
luokse pienten lapsien.

Vakka häll´ on kädessään
niin kuin kulkis kylvämään
ja hän kyllä kylvääkin,
mutta ihmismielihin.

Ei hän anna makeita,
eikä leikkikaluja,
niitä isä, äiti suo.
Mitä joulu-enkel´ tuo?

Puhtahia aatteita,
kultaisia kuvia
Suomen lasten sydämiin,
mökkihin ja palatsiin.

Niitä hänen vakastaan
vapiseepi yli maan
niin kuin pikku tähtiä –
eikö se oo ihmettä?

Mutta yhä kummempaa
viel´ on mitä kerrotaan:
kulkies´ sen enkelin
lapsiks muuttuu vanhatkin.

Sitä et kai ymmärrä.
Kysy sitä äidiltä!
Sitten siunaa itsesi,
nuku, saapuu enkeli.

     Eino Leino
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Toimitukselta
Toivottavasti tämä on viimeinen kerta, kun mainitsen 
tällä palstalla koronan. Minäkin sen sairastin vähän ai-
kaa sitten neljästä rokotuksesta huolimatta, mutta on-
neksi lievänä. Jo kahdessa viikossa olin melko normaa-
lissa kunnossa. Nyt on tultu siihen, mistä olen aiemmin 
kirjoittanut, että meille tarjotaan samaan aikaan sekä 
influenssa- että koronarokotetta. Näin varmaan jatke-
taan lähitulevaisuudessa. Jokaisen kannattaa kuiten-
kin jäädä heti ensi oireiden jälkeen kotiin, ettei levi-
tä tautia. Muutamat voivat edelleen saada siitä vaka-
vamman version.

Sukuseuran kesäinen tapaaminen Varkaudessa ja 
Leppävirralla ei valitettavasti kerännyt viime vuosia 
suurempaa osanottajajoukkoa, vaikka oltiin suvun sy-
dänmailla. Tunnelma oli silti oikein positiivinen. Aulis 
Koposelle ojennettiin lauantain kokouksen lopuksi Su-
kuseurojen Keskusliiton kultainen ansiomerkki, jonka 
hän tosiaan oli kymmenen vuoden puheenjohtajapes-
tillään ansainnut. Onnea vielä kerran! Siinä on haastet-
ta nykyiselle esimiehelle. Leppävirran osuus oli lauan-
taitakin intensiivisempi kokemus. Kunniapuheenjohta-
jamme Kyösti ja hänen veljensä Urpo Koponen jakoi-
vat meille paljon tietoa suvun vaiheista. Harmi tosiaan, 
ettei paikalla ollut enempää kuulijoita.

Sukuseuran uudet säännöt olivat tarpeen, kun halli-
tukseen valittiin uusia jäseniä erosta ilmoittaneiden ti-
lalle. Varsinaisten jäsenten kaksi paikkaa saatiin sen-
tään hyvin täytettyä, kun jäsenet olivat etukäteen ky-
selleet vapaaehtoisia. Varajäseniksi ei kuitenkaan 
löytynyt kahta ehdokasta, vaan jouduimme pienentä-
mään hallitusta siltä osin ja tyytymään neljän erovuo-
roisen sijasta kolmeen varajäseneen.

Yleisesti voidaan todeta, että hallituksessa on mo-
nenlaista osaamista ja kokemusta. Uudet jäsenet ja va-
rajäsen tuovat siihen vielä uusia näkökulmia ja vähän 
nuorentavat hallituksen keski-ikääkin. Lehdessä on täl-
lä kertaa esittely uudesta hallituksen jäsenestä Anssi 
Yrjölästä ja uudesta varajäsenestä Harri Koposesta. 
Molemmat ovat oikein mielenkiintoisia tuttavuuksia. 
Hienoa, että olemme saaneet teidät mukaan! Toinen 
uusi hallituksen jäsen Arja Koponen esitellään seuraa-
vassa lehdessä.

Kolmannen haastattelun olen tehnyt nuoresta Em-
mi Koposesta, jonka bongasin ammattikorkeakoulu 
Savonian ajankohtaistiedoista. Hänet mainittiin mar-
raskuussa pidetyn koulun 30-vuotisjuhlavuoden juhla-
gaalan yhteydessä. Hän oli yhdessä opiskelukaverinsa 
kanssa suunnitellut ja valmistanut tilaisuuden juonta-
jan asun. Koulun kautta sain häneen yhteyden ja hän 
suostui heti haastatteluun. Hienoa, että nuoret Kopo-
set pääsevät esille!

Mukana on lisäksi Hannu K. Koposen juttu sukuun 
kuuluvasta laulaja Annastiina Tahkolasta. Olin yhtey-
dessä myös Annastiinaan, joka vähän vielä täydensi 
tietoja. Kiitos molemmille!

Kesän lehdessä oli liittymiskaavake. Olen usein sa-
nonut, että meidän kaikkien pitäisi hankkia jäseniä, et-
tei jäsenmäärä aina vaan laskisi. Yhtään hakemusta ei 
tullut. Eikö sukuasiat tosiaan kiinnosta sellaisia suku-
laisiamme, jotka eivät ole seuran jäseniä? Oletko ky-
synyt? Jollain tavoin kiinnostus sukuasioihin pitäisi saa-
da kanavoitua myös seuraan.

Jäsensihteerinä voin vain todeta, että jäsenmää-
rä laskee luonnollisesti ikääntyneiden joukossa kuole-
mantapausten takia. Aika usein lapset myös ilmoitta-
vat, ettei vanhempi pysty enää seuraamaan maailman-
menoa tai hänen jäsenyytensä pitää muuten lopettaa. 
En voi kyseenalaistaa heidän ilmoitustaan, vaikka se ei 
tule jäseneltä itseltään.

Toivon muuten edelleen saavani teiltä valoku-
via ja niihin liittyviä tietoja paikoista ja/tai henkilöis-
tä. Myös jutut ilman valokuviakin ovat tervetulleita. 
Pyydän toimittamaan materiaalin digitaalisesti säh-
köpostilla, mutta paperillakin saa lähettää, jos sovi-
taan. Digikuvat pitäisi olla isolla resoluutiolla, skan-
natut 300 pikselillä tuumalta. Kerrothan jo maalis-
kuun puolivälissä, mitä materiaalia voisit tarjota. 

Maiju Boenisch
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