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Savolainen maisema 1903

Kauniita järviä, ahoisia vaaroja on Savossa, minne vain selkävesiä

haarautunee, näköaloja etäämpänäkin vesistä, missä korkeat  vaa-
 rat halkovat maita ja laellaan kantavat kaukonäköisiä taloja ja kyliä.

Tämä luonto on melkein kaikkialla lauhkeaa, lämmintä, kotoista, se

 tervehtii kulkijaa lukemattomilla tuttavallisilla piirteillä etäisimmilläkin

 takamailla. Sillä on kauttaaltaan asuntamaiseman luonne. Vainiot eivät

 tosin ole suuria, mutta kaskettu on sitä laajemmalta. Harvassa se vähän-

 kään kunnollisempi vaara, jota ei olisi ainakin jostakin kohdasta kynsit-

 ty, poltettu, hakamaaksi muutettu, uudelleen kaskeksi hakattu, vierretty

 ja laitumeksi jätetty. Mutta sen minkä luonto on lauhkeutta saanut, sen

 se on syvyyttä menettänyt. Luonto ei enää itse määrää kasvajiensa paik-

 koja maaperän laadun mukaan, vaan kaikkialla on kasvistossa ihmisen
 antama sävy.– – I. K. Inha 1909

(”Savolainen maisema” on Valistuksen maantieteellinen opetustaulu n:o 3,    
jonka Kustaa Heikkilä on tehnyt vuonna 1903.)
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Puheenjohtajalta

Hyvät KOPSA-lehden lukijat, sukuseuramme
jäsenet ja vastuunkantajat!  

Talven selkä on jälleen taittunut, kevät on run-
saan lumipeitteen jälkeen edennyt nopeasti. Maan
pinta ja järvet ovat vapautuneet talven runsaasta
lumesta ja jäästä. Kevät on uuden elämään alkami-
sen aikaa, on uusi kasvukausi, kaikkialla kuuluu
kevään ääniä, kesä on varmaankin jo käsillään tämän
lehden ilmestymisen aikaan.

Useimmissa kouluissa koulun päättäjäisissä soi vielä tutut suvivirren säve-
let: ”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti joka paikkaa koristaa kuk-
kanen. Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon, se luonnon uudeks luopi,
sen kutsuu elohon.”   Tämä virsikirjan virsi 571 on tuttu ja turvallinen ja aina
keväällä ajankohtainen.

Sukuseurojen keskusliitossa hallitus on valinnut toimikunnan uudeksi pu-
heenjohtajaksi varatuomari Markku Ruuskasen Ruuskanen–Ruuska sukuseu-
rasta. Keskusliiton hallitus on kuullut kokouksessaan katsauksen EU:n tieto-
suoja-asetuksen uudistustyön lisäksi sukuseurojen verotukseen liittyvää ajan-
kohtaista tietoa. Sukuseurojen verotuskäytäntö on huolestuttavan kirjavaa.
Meidän sukuseuralle tämä kysymys ei ole tällä hetkellä suuri ongelma. Nyt on
kuitenkin muutama sukuseura ilmoittanut aloittavansa prosessin kohtuutto-
miksi katsomiensa päätösten suhteen. Tavoitteena on saavuttaa sukuseuroille
pääsääntöisesti yleishyödyllisen yhteisön status.

Toinen huolenaihe on EU:ssa uudistettavana oleva tietosuoja-asetus joka
toteutuessaan kaavaillussa laajuudessa vaikuttaisi ratkaisevasti sukututkijoi-
den asemaan heikentävästi. Keskeinen vaatimus sukututkimuksen kannalta
uudessa asetuksessa on suostumuksen edellyttäminen henkilötietojen koh-
teelta. Rekisterinpitäjän on esityksen mukaan osoitettava, että rekisteröity on
antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tiettyjä tarkoituksia var-
ten. Tällä hetkellä kaikille elossa oleville henkilöille edellytetään ilmoitettavan
tieto siitä, että heistä henkilötietojen käsittelijällä olevat henkilötiedot sisältöi-
neen on rekisteröity sukututkimusrekisteriin. Käytännössä 10 prosenttia hen-
kilöistä korjaavat tai täydentävät henkilötietojaan tai sitten ilmoittavat suos-
tumuksensa tietojen rekisteröimiseen.  Suostumuksen vaatiminen edellyttäisi
tutkimusten mukaan 90 prosentin osalta tietojen poistamista sukurekisteristä
ja antaisi mahdollisuuden vain murto-osalle tietojen esittämisen julkaisua var-
ten sukukirjoissa. Suostumuksen vaatiminen johtaisi sukukirjojen teossa rajoi-
tukseen ja mahdollistaisi vain kuolleiden henkilöiden tietojen julkaisemisen.
Sukukirjojen julkaisun kannattavuus voisi olla ongelma, pahimmillaan se voisi
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johtaa julkaisujen hankkeiden loppumiseen. Yksityisyyden suoja on tärkeä,
mutta sen tulisi olla tasapainossa sukututkimusharrastuksen tarpeiden kans-
sa. Sukuseurojen keskusliitto on ollut yhteydessä EU-parlamentin suomalai-
siin jäseniin tarkoituksella vaikuttaa tietosuoja-asetuksen sisältöön.

Sukututkimusalojen aktiiveja on kutsuttu vierailulle Brysseliin toukokuus-
sa. Oikeudellinen toimikunta tekee ennen matkaa valmistelevaa työtä puheen-
johtajansa johdolla parlamentaarikko Revon kanssa. Toivotaan, että jo valmis-
teluvaiheessa voidaan vaikuttaa lain sisältöön sukututkijoiden toiveiden ja
näkemysten mukaisesti.

Meidän sukuseuramme sukupäivät ovat 20.-21.7.2013 Varkaudessa. Paik-
kakunta on sukuseuramme kotipaikkakunta rekisterin mukaisesti. Toivomme
jälleen, että meillä on hyvät ja lämminhenkiset sukupäivät. Siihen me kaikki
voimme vaikuttaa läsnäolollamme, tehdään se yhdessä.

Lämmintä ja aurinkoista kesää toivotellen, tavataan Varkaudessa!     

Aulis Koponen

Kylpylähotelli Kuntoranta, Koposten sukupäivien pitopaikka
Kuva kylpylähotelli Kuntorannan Internet-sivulta
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Koposten sukuseuran sukupäivät kylpylähotelli Kuntorannassa
Varkaudessa  

Lauantaina 20.07.2013
12.00 Kokoontuminen  ja lounas noutopöydästä klo 11.30–13.00.  
Aikuiset 10 euroa, lapset 5 euroa. Nämä hinnat, kun ruokailu on varattu etukäteen.  
13.30 Kävelykierros Vanhalla suurtorilla, noin kaksi tuntia. Opastettu kierros
kaupungilla.
15.00 Hallituksen kokous 
17.00 Vuosikokous 
18.30 Päivällinen noutopöydästä. Ruokailu etukäteen varattuna 12 euroa/aikuiset,
7 euroa/lapset.  Välittömästi päivällisen jälkeen illanvietto Koposten kesken ruoka-
salissa (2 h). Vapaata seurustelua.

Sunnuntaina 21.07.2013
  8.00–10.00 Aamiainen majoittuneille
  9.30            Kunniakäynti sankarihaudoilla. Puhe Juha Koponen
10.00          Jumalanpalvelus kirkossa
12.00          Lounas noutopöydästä. 

Aikuiset 10 euroa, lapset 5 euroa, kun ruokailu on varattu etukäteen.
13.00          Ohjelmallinen sukujuhla 

Juhlapuhe Jari-Pekka Koponen
                   Huomionosoitukset
                   Päätössanat. Savolaisen laulu.
                   Kahvi ja suolainen leipä 6,50. Kahvi ja makea leipä 4,50/henkilö.

On toivottavaa, että arpajaisiin mahdollisimman monet voisivat tuoda voittoja, 

ollaan kaikki mukana. 

Jos jatkoille takkahuoneeseen ja kabinettiin halutaan alkoholia sekä virvokkeita, siitä pitää

ilmoittaa etukäteen. Jokainen maksaa omansa.

Majoitus Kahden hengen huone Kuntorannassa 55 €/vrk.
Yhden hengen huone Kuntorannassa 80 €/vrk.                     
Hinnat sisältävät aamiaisen, kylpylän ja kuntosalin käytöön. 

Varaukset: Kylpylähotelli Kuntoranta 
Kuntorannantie 14, 78400 Varkaus 
Puh. (017)560 1403. Fax. (17) 5601410 
email: myynti@kuntoranta.fi
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Kuntoranta 

Sijainti ja ajo-ohjeet

(Kopio Kylpylähotelli Kuntorannan Internet-sivulta)
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Ahti Koponen   

Suorapuheinen opettaja halusi vaikuttaa

teatterin ohjelmiston valintoihin 

Opettaja Irja Suonpää, ent. Ahola, o.s. Eerikäinen,
kuoli Turussa 19. tammikuuta 2013. Hän oli syntynyt
Joensuussa 2.4.1920. Varsinaisen elämäntyönsä hän teki
Kuopiossa kansakoulun- ja peruskoulunopettajana.
Kuopiossa hän toimi myös aktiivisesti kunnallispolitii-
kassa ollen kaupunginvaltuutettu vuosina 1969–1980.

Kuopiossa Irja Suonpää muistetaan erityisesti suorapuheisista kannan-
otoistaan teatterilautakunnan puheenjohtajana, kun hän halusi vaikuttaa teat-
terin ohjelmiston valintaan. Kuopiossa käytiin silloin jonkinlaista ”teatteri-
sotaa”.

Koposten sukuseuran sukupäivillä Turussa vuonna 1995 olleet muista-
nevat Irja Aholan pitämän mielenkiintoisan juhlaesitelmän tädistään Elsa Ko-
posesta, joululaulun tekijästä. Se esitelmä on julkaistu Kopsan numerossa
1/1996.

Irja Suonpään äiti oli Vuokalan sahanhoitajan, ”Savonrannan keisarin” Juho
Heikki Koposen seitsemäs lapsi Anni Aurora (1887–1942; pso: Toivo Eeri-
käinen). Anni Auroran sisko oli Elsa Rauha Koponen (1885–1977), Tuikki-
kaa, oi joulun tähtöset  -joululaulun tekijä. 
Juho Heikki Koponen oli puolestaan valtiopäivämies ”Ukko-Matti” Koposen
(1817–1893) seitsemäs lapsi (Ks. Koposten suku II, s. 32, taulu 1010–1008).

Lassi Koponen            

Esimies 70-

vuotias

Aulis Koponen

vietti 70-vuotispäi-

väänsä 2. helmikuu-

ta Kuopiossa.  Ko-

posten sukuseuran

hallituksen jäseniä

onnittelemassa;

puhetta pitämässä

varapuheenjohtaja

Juha Koponen.
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Elsa Heporaudan syntymästä
130 vuotta

Kirjailija Elsa Heporauta, aik. Hästesko,
o.s. Koponen, syntyi 31.8.1883 Puuma-
lassa sahanhoitaja Johan Henrik Koposen
ja Ida Karolina Liukkosen neljäntenä lap-
sena, vihittiin avioliittoon vuonna 1907
fil.tohtori, rehtori Frans Akseli Hästeskon
(vuodesta 1935 Heporauta) kanssa, toimi
Huittisten kansanopiston johtajattarena
1905–07 sekä Kalevalaisten Naisten Liiton
puheenjohtajana 1935–47 ja 1955–60.

Elsa Heporauta perusti vuonna 1935 Kalevalaiset Naiset -yhdistyksen Kale-
valan sisältämien kansallisten arvojen tunnetuksi tekemiseksi. Yhdistys on
sittemmin laajentunut valtakunnalliseksi Kalevalaisten Naisten Liitoksi (KNL),
jonka jäsenyhdistyksiä on kymmeniä. KNL omistaa Kalevala Korun.

”On sanottu, että Elsa Heporauta oli kuin palava soihtu. Hän syttyi ja sai muut-
kin syttymään aatteille ja ajatuksille, joita hän itse piti tärkeinä ja joita hän sit-
ten intohimoisesti ajoi läpi koko elämänsä.

Elsa ei ollut vain näkijä, hän oli myös tekijä. Kun hän sai päähänsä jonkun
uuden idean, hän ei aikaillut, vaan lähti sitä heti toteuttamaan.”
(Opetusneuvos Raili Malmberg, KNL:n kunniajäsen ja puheenjohtaja 1991–97/PIRTA)

Elsa Heporaudan teoksia:
Huli-Vili, 1922
Häävaatteet, 1923
Huli ja mies, 1924
Maa vai taivas, 1926
Arvoituskeittäjä, 1926
Kumpi rakkaus, 1926
Reilut pelkurit, 1926
Tilkkuvakka, 1926
Rakkauden uhkapeli, 1928
Ursula Keivaara I–III, 1929–30
Sinä, 1930
Teemu, 1931
Lintu löi ruutuun, 1932

Suuri yö, 1933
Hiljainen ääni katveesta, 1934
Saaren juhannus, 1936
Helena Saarlahti, 1937
Jumalan kämmenellä, 1938
Kohtalonsa vaalikki, 1942
Elämäni kaarisilta, 1942
Herran heikkoja, 1943

Toimittanut:
Sankaripoikia, 1918–19
Lasten Joulu, v:sta 1912–
Nuorten Kesä, vuosikerrat 1913–16
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ELIINA SAARINEN

Tuokiokuvia Anna Eliina Koposen elämästä

Mansikkii…..prtrtuiiii,

tule tänne…prtrtuii,  

prtrtuii !

Lehmien lypsy ja navet-

tatyöt olivat naisten

aluetta. Navetta kutsui

säännöllisin ajoin aamu-

varhaisesta illansuuhun.

Talvisin karja oli navetas-

sa, mutta kesäisin karja

sai olla mäen alla olevilla metsäniityillä. Naisväki meni lypsylle hevosen vetä-

missä kärryissä, tonkka ja ämpärit kärryillä mukana. Matkaa talosta niitylle

kun saattoi olla muutaman kilometrin. Kellojen kalkatuksesta tiesi, millä

suunnalla lehmät oleskelivat. Kun tätä mietin nykypäivän tilanteesta, missä

mökillämme Nummi-Pusulassa usein sienimetsässä törmää karhun kaiva-

miin ampiaispesiin, niin ihmettelen, missäs ne kontiot noina vuosina oleske-

livat. Aitauksien taakse kun jäivät pellot ja kasvimaat; ne suojattiin herkkuja

etsivältä karjalta. 

Petromäen Torvelassa oli karjakkoja

aputyövoimana, joka hoiti yli kaksi-

kymmenpäisen karjan lypsyn. Anna

Eliina vastasi enemmän talon muista

askareista, mutta auttoi karjan kans-

sa, minkä muilta töiltään ehti. Mutta

pojat ehtivät ”paimeneen”. Matkalla

tosin pysähdyttiin syömään ahoman-

sikoita ja kiipeilemään puihin, mutta

yleensä perille ehdittiin ajoissa. Pojat

olivat oppineet muutamasta sanasta ja

sävelestä muodostuneet kutsuhuudot,

joihin lehmät vastasivat omalla am-
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mumisellaan. Yleensä lauman johtaja kilkattava kello kaulassaan toi lauman

kokoontumispaikalle.  Hyttyset kiusasivat ja välillä maitoämpäri kaatui leh-

män hermostuessa. Jos ei savua voinut palovaaran takia laittaa, niin pojat

saivat lepänoksien kanssa torjua hyttysten hyökkäykset. 

Kuumina kesäpäivinä lehmät tungeksivat juomaan.  Kerran oli lehmä juuttu-

nut ojassa olevaan lietteeseen, ja paikalle tarvittiin 2-3 miestä vetämään leh-

mä pois. Isommat lähteet oli aidattu. Muita onnettomuuksia lehmille isä ei

muista sattuneen.  Talvella lehmät asuivat navetassaan, missä myös pojille

riitti työtä. 35 lehmälle rakennetussa navetassa oli lypsävillä lehmillä omat

juomakupit, joihin vesi tuli automaattisesti paineella isosta säiliöstä. Säiliön

täyttäminen oli poikien puuhaa, ja monet hikiset hetket käsin pumpattiin

vettä kauempana olevasta kaivosta. 

Äitini muistoissa on erityisenä Olva-lehmä, joka kiertyi kurkottamaan ja nuo-

lemaan lypsyn aikana. Siinä taisi olla enemmän mielihyvää sarvien välistä rap-

suttelusta ja taputtelusta, kuin paineen helpottaminen utareista. Maidon mää-

rä noina vuosina oli pienempää kuin nykylehmillä, liekö kyse tässä jalostuk-

sesta ja ravinnosta. Kesälypsyssä kissat jäivät nälkäisiksi; muuna vuodenai-

kana navettalypsyn lopussa maidon siiviläkankaasta väännettiin loppumaito

ympärillä kiehnääville kissoille. Maidosta kuorittiin kerma ja siitä kirnuttiin

voita. Osa maidosta tehtiin piimäksi ja juustoksi. Talvilypsyn anti oli huomat-

tavasti pienempi kuin kesälypsyn. Kaikki lehmät eivät välttämättä lypsäneet

talvikuukausina. 

Karjan uloslaskuun liittyi paljon erilaisia uskomuksia ja enteitä oli seurattava

tarkkaan. Yksi esi-isäni oli syytettynä noituuden harjoittamisesta, kun talon

piikatyttö poltti navetan nurkalla ruohoa saadakseen lehmiä pahalta suojaa-

vaa savua, ja tuli tarttui siitä rakennuksiin. Hyvä isäntä seurasi myös luonnon

enteitä; nouseva kuu suojasi eksymistä metsään ja antoi runsaamman mai-

don.

Noin vuonna 1925 otetussa kuvassa Saimi Vilpponen lypsää nykyään uhan-

alaista kyyttöä. Kyytöt olivat nimitys paitsi Suomen alkuperäiskarjalle, myös

vakiintunut nimi itäsuomalaiselle lehmälle, jonka väritystä hallitsi valkea ma-

hanalus ja selkä. Kyytöt ovat tunnettuja terveydestään, sitkeydestään ja pit-
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käikäisyydestään. Myös maidon hyvä juus-

toutumisominaisuus ja korkea rasvapitoi-

suus oli tärkeätä. Kyyttö-sanan alkupe-

rästä Wikipedia mainitsee, että erään kä-

sityksen mukaan nimitykset kyyttö ja kyy-

selkä johtuvat siitä, että karjatarhassa viih-

tyvä ja muniaan hautova tarhakäärme ym-

märrettiin karjanjumalaksi tai sen edus-

tajaksi. Sen kuvaa selässään kantavien leh-

mien uskottiin ilmeisesti olevan karjan-

jumalan tai -haltian erityisessä suosiossa

ja menestyvän hyvin. Tarhan käärmeet

olivat paitsi pyhiä myös kesyjä ja niille

annettiin aina maitotilkka uhriksi. Savon

kiviset pellot ja mäet ovat myös olleet oi-

vallisia elinpaikkoja tarhakäärmeille, mut-

ta isäni muistoihin ei näitä vanhempia

”taikauskoisia” piirteitä ole jäänyt. Eliinan emännöinnin aikana karjana oli

yleensä nupopäinen  tai pienisarvinen kyyttö, eikä Ayrshire-lehmistä vielä

ollut tietoa Torvelan karjassa. 

25 lehmän, muutaman hiehon ja vasi-

koiden lisäksi talossa oli aina sonni ja

4–5 hevosta. Tilalta myytiin kermaa,

voita ja lihaa. Sikoja kasvatettiin myös

talven ruoaksi. Talon 7 lampaasta saa-

tiin oman talon tarpeisiin sekä villaa

että lihaa. Kanojen elinolosuhteet oli-

sivat täyttäneet vapaan kanan munien

vaatimukset.

Elämä savolaisessa maalaistalossa

1920-luvulla oli täyttä työtä. Työt

vaihtelivat vuodenaikojen mukaan,

painottuen eniten kevääseen, kesään ja alkusyksyyn. 

Kirjoittaja on Anna Eliinan Hannes-pojan tytär    
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Jorma Koponen
Kuva: Juha Poutanen / 
Savon Sanomat 28.11.2012

Savon Sanomat 25.9.2012

Savon Sanomat 25.11.2012

Savon Sanomat 2.12.2012

Savon Sanomat 14.1.2013

Savon Sanomat 3.12.2012

Koposia mediassa    *    Lehdistä leikattuja
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SPV:n valmentaja ja
urheilutoimenjohtaja
Tommy Koponen
Kuva: Esa Melametsä /
HS 21.9.2012

Savon Sanomat 7.2.2013

Savon Sanomat 6.4.2013

Koposia mediassa

Seinäjoen hengellinen johtaja

SPV aloitti kristittyjen nuorten kaveriporukkana

90-luvulla nelosdivarista. Viime keväänä joukkue

voitti ensimmäisen Suomen mestaruutensa.

Kaiken takana on yksi mies: Tommy Koponen.

Helsingin Sanomat 21.9.2012
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Uutisia 150 vuoden takaa

Tällaista oli elämä vapun aikaan

 ”entisinä hyvinä aikoina”.

 

Lähde: Kansalliskirjasto / Historiallinen sanomalehtikirjasto
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo

Julkaisut

Väinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla ... 43 €

Sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa. 66 sivua. 16 €

Jarmo Paikkala: Koposten suku I. 275 sivua.   63 € 

Jarmo Paikkala: Koposten suku II. 878 sivua.   98 €

Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu yhdessä erässä.        150 €

Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu kahdessa erässä          77 €/erä 

Koposten suku I ja II -sukukirjat sisältävät tutkittua tietoa lähes 400 vuoden ajalta.

KOPOSTEN SUKU I. Tutkimus suvusta 1541–1721.

Sisältö: Suku nimeltään Koponen h Kantakoti h Asuma-alueet h Aikakauden 

yleiskuva h Ensimmäiset maininnat Savon Koposista h Nimen muotoutuminen

 Savon Koposten sukuhaarat 1541–1721 h Asinpaikoista Suomessa h 1700-luvun

lopulla Koposten sukuhaarojen runsas lisääntyminen.

KOPOSTEN SUKU II. Tutkimus suvusta 1722–1860.

Sisältö: Koposten lisääntyneistä sukuhaaroista h Nimet h Syntymäajat h Perhe-

henkilötiedot h Ketä perheeseen kuulunut h Tarkkoja tietoja nais- ja miespuolisten

edustajien kautta h Koposten sukuhaarat maantieteellisesti kattavana.

KOPSA Koposten Sanomat, Koposten sukuseuran jäsenlehti   5 €/kpl

Sukuseuran jäsenille jäsenetuna

Muita myyntiartikkeleita

Postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.   1 €/kpl

Rintamerkki, “pinssi”, kuikka-aihe, 38 mm.   4 €/kpl

Rintamerkki, “pinssi”, kuikka-aihe, 55 mm.   5 €/kpl

Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus. 10 €/kpl

Sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna. 12 €/kpl

Sukuseuran vaakuna-aiheinen pöytästandaari. 45 €/kpl

Sukuseuran isännänviiri 70 €/kpl

Hintoihin lisätään lähetyskulut

Tilaukset ja tiedustelut

Kyösti V. Koponen 

Taivalmäentie 2 A, 79130 SORSAKOSKI Puh. (017) 556 1294
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