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Puheen-

johtajalta

E
nglantilaiset

tavate ssaan

aloittavat usein

keskust elun il -

moista . Niin m i-

näkin . Tänään

kirkas aamupäivän aurinko valaisee tie-

noon  täällä S orsak oskella , viikona lun

koleassa säässä on ainakin tänään vä li-

päivä.

Nyt tuntee, että luonto  muutaman

päivän aikana on lopullisesti kääntynyt

syksyyn.  Luonno n kirkkaus  häviä ä

pian, kun voim akas tu uli riisuu koivut

keltaisista lehdistä. Luonto tulee läpi-

näkyväksi. Eräs tapaamani sanoi, että

emme enää tarvitse puhua kylmästä ke-

sästä, vaan saammeko talven. Vuoden-

ajan kierrot säiden  suhteen ovat todella

muuttuneet ja muuttavat myös elämän-

tapojamme,  töitämme ja  harrastuk-

siamme. Matkaamme k uitenkin mieli

valoisan a uutta  päivää  kohti.

Yhtenäishenkiset sukupäivät

Korp ilahdella

Tämän vuoden merkittävä ja erittäin

onnistunut yhdessäolotapahtuma oli

19.–20.7.2008 Alkio-opistolla Korpi-

lahdella pidetyt vuosikokous ja suku-

päivät , jotka pidettiin hyvin tehdyn en-

nakkosuunnitelm an m ukaise sti luon-

nonkauniissa ympäristössä ja hyvän oh-

jelman merkeissä. Päivät olivat välit -

tömän  lämm inhenkiset. Koposet olivat

kuin samaa perhettä. Korpilahden päi-

vien yhtenäisyyden henki oli esimer-

kiksi kelpa ava en si kesän ä Kuo piossa

pidettäville sukupäivillemme.

Korpilahdella pidetyssä vuosiko-

kouk sessa k äsiteltiin  sukuseuramme

menestys tä  ku in my ös tark astelt i in

tulevaisuuden menestyksen tekijöitä,

niin myös ilmenne itä epäkoh tia, joihin

pyritään paneutumaan parantavin toi-

menpitein.

Jäsenmaksujen merkittävän suuri

maksam attomuu s huolestutti kokous-

väkeä. Jäsen on seuralle tärkein talou-

den vuoksi, mutta elintärkeä sukututki-

muksemme vu oksi. Jäsen on läheisin

tietojen antaja ja saaja sukututkimus-

työssä. Mitä suurempi on jäsenjoukko,

sitä laajempi on tietojen saanti ja nope-

ampi tutkimuksen eteneminen sekä su-

kukirja III:n valmistuminen.

Edellä  olevat seikat huomioiden on

mielistelemättä sanottava: Jokainen jä -

s e n  on  ku l l an  a rvo inen . Oso i t t e en

muuttuessa  on i lmoitus  seura l lemme

välttämätön.

Korpilahden sukupäivien sunnun-

tain pä iväjuh la oli ohjelm altaan  erin -

oma inen. S ukutu tkimu sesitelm ien si-

sältö kä sitteli eri a iheita ja tasoja, joista

rakentui erinomainen koko naisuus su-

kututkimustyön sisällöstä ja mahdo lli-

suuksista.

Jyväskylän paikallisille  toimijoille

lausun omasta ja Koposten sukuseura

ry:n puolesta sydämelliset kiitokset hy-

vin suorittamastanne työstä. Kiitokset

kaikille Koposi l le vuoden yhte isistä

ponn isteluista  sukuseuram me hyväks i.

Hyvää itsenäisyyspäivää ja  joulun

odotusta jokaiselle Koposelle, perheel-

lenne ja sukukunnallenne!

Kyösti V. K oponen
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Sukupäivät 2009 Kuopiossa
Koposten sukuseura ry:n vuosikokous ja sukujuhla pidetään ensi

kesänä 30-vuotispäivien merkeissä 1.–2.8.2009 Kuopiossa.

Juhlapaikkana on kylpylähotelli Rauhalahti.

Yksityiskohtaiset tiedot kevään 2009 Kopsassa.

Sydämellisesti tervetuloa!

Sanomalehtikatsaus
TAPIO 3.11.1888

Ei niin hätää, ettei piippu

hampaissa

Kaiken imelän puute vallitsee

Sitroonimehu oivallinen lääke

yskää vastaan

Lähde: Kansalliskirjasto / Historiallinen

sanoma lehtikirjasto
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Kesäistä idylliä. Lauantaina retki suuntautui Lu-
hangan Tammijärvelle, missä tutustuimme Pel-
tolan mäkitupalaismuseoon.  Kuva: Kyösti V.
Koponen.

Museo-opas Antti Kotiranta kertoo retkeläisille
museon vaiheista.  Kuva: Kyösti V. Koponen.

Tyytyväisiä mäkitupalaisia. Oik.: Maila Koponen,
Kyösti V. Koponen, Leena Koponen, Antti Koti-
ranta, Pirkko ja Heikki Koponen.  Kuva: Hannu
K. Koponen.

Koposten sukupäivät Korpilahdella

K
oposten sukuseura ry:n vuosiko-

k o u s  j a  s u k u p ä i v ä t  p i d e tt i i n

19.–20.7.2008 Korp ilahdella  Alkio -

opistolla.

   Laua ntain  bussir etkellä tutustuttiin

Korpila hden  lähiym päristö ön. Luhan-

gan pitäjän Tammijärvellä tutustu im-

me Peltolan mäkitupalaismuseoon, jos-

sa sai tietoa satojen vuosien ajalta asu-

misen  sisällöstä ja perinteen arvostuk-

sen merkityksestä nyky päivä än. M atka

jatkui L eivon mäe lle, missä  kuulimme

Mäkiah on pienjuustolan tarinaa isäntä

Pekka Hytösen kertomana. Saimme tie-

toa maanvil jelyksen tuotannon muu-

toksesta ja visioita tuleviin muutoksiin.

Ruohtulan Hietasen maatilamatkailus-

sa nautittiin iltapäiväkah vit. Mallikel-

poisesti järjestetty retki. Luvattiin en-

nakkoon näyttää ”kappale k aune inta

Suomea”, eikä si inä petytty. Korp ilahti

kaikkine kauneuksineen liittyy viiden

kuukauden kuluttua Jyväskylään, joka

saa lisää kulttuurisisältöä ja vaurautta

kaupunkiinsa.

Sukuseuran vuosikokous pidettiin lau-

antaina Alkio-opistossa. Kokouksessa

käsiteltiin vuosikokoukselle kuuluvat

sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen

puheenjohtajak si valittiin  Heikki Kopo-

nen Jyväskylästä, sihteerinä  toimi Sirk-

ku Suvikorp i. Seuran esimiehenä jatkaa

Kyösti V. Koponen Sorsakosk elta. Hal-

lituksen varsinaisina jäseninä toiminta-

kaudella 2 008–0 9 ovat Hannu R. Ko-

ponen (Espoo), Hannu W. Koponen

(Nukari), Juha Koponen  (Leppävirta), 
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Valokuvaajamme Hannu K. Koponen mo-
nien kiireiden keskellä kauniin takkauunin
äärellä.  Kuva: Kyösti V. Koponen.

Vuosikokouksen puheenjohtajana oli Heikki Ko-
ponen ja sihteerinä Sirkku Suvikorpi.  Kuva:
Hannu K. Koponen.

Leena Koponen (Sorsakoski), Marketta

Koponen (Leppävirta), Urpo Koponen

(Leppävirta), Pirkko Olakivi (Varkaus)

ja Sirkku Suvikorpi (Jyväskylä). Halli -

tuksen varajäseninä ovat Maiju Boe-

nisch (Tu rku), K yll ikki Konkola (Es-

poo), Ahti Koponen (K erava), Anja Ko-

ponen (Lapinlahti) ,  Hannu O. Kopo-

nen (Kaavi), Matti Koponen (Varkaus),

Aino Koskela (Varistaipale) ja Irma

Rainio (Valkeala).

Hall itus valits i keskuudestaan varapu-

heenjohtajaksi Juha Koposen, sihteerik-

si Marketta Koposen, rahastonhoitajak-

si Leena Koposen, sukututkimustoimi-

kunnan puheenjohta jaksi  Hannu R.

Koposen ja Sukuseurojen Kesk usliiton

yhteyshenkilöksi Hannu K. Kopose n

H elsin gistä. Jäse nsihtee ri on M aija

Tuppura inen Varkaudesta.  Vuosiko-

kous valitsi tilintarkastajiksi Erkki Ko-

posen Varkaudesta ja Jouko Koposen

Leppävirralta, varalle Matti Kop osen

Oulusta ja Raili Koposen Pieksämäeltä.

Ruohtalan Maatilamat-
kailun talon pirtissä retke-
läiset nauttivat makoisat
päiväkahvit. Vas.: Arvo
Koponen, Aino Koskela,
Reijo Puroranta, Mirja Ko-
ponen, Juha Koponen,
retken opas Marja Leh-
tinen, Eila Puikkonen, Es-
ko Koponen, Ahti Kopo-
nen ja Leena Kourunen.
Kuva: Kyösti V. Koponen.
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Korpilahden kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja Heidi
Nieminen esitteli kuntaa ja
suurta muutosta 1.1.2009,
jolloin Korpilahti lii ttyy Jy-
väskylään. 

   Koposten sukuseura ry:n sukututkija

Raimo Suomalainen Leppävirralta valit-

tiin suktutkim ustoim ikunnan asiantun-

tijajäseneksi.

Ensi kesänä suku seura ju hlii 30-vuotis-

taivaltaan, jonka merkeissä pidetään

vuoden 2009 sukupäivät Kuopiossa.

Sunnunta ina suuntautui kunniakäynti

Korpilahden sankarihaudoille ja juma-

lanpalvelukseen Korpilahden kirkkoon.

Kulttuuripitoinen päivä juhla  pidett iin

Alkio-opistossa.

    Seuran esimiehen Kyösti V. K oposen

avauspu heen jä lkeen tervehd ykset toi-

vat  Korpi lahden kunnanv altuuston

puheenjohtaja Heidi Nieminen ja Kor-

pilahden seurakunnan  edustaja, pastori

Antti K oivisto. 

   Musiikista ammattitaidolla vastasivat

Riikka Suni-Lajunen, viulu ja Elisa Su-

ni, piano.

   Juhlan tärkeänä aiheena tuli y leisölle

sukututkimu stietoa eri tahoilta ja ai-

heista. Koposten sukututkimuksen  tä-

mänhetkisestä tilasta puhui Hannu R.

Koponen. Sukututkija Raimo Suoma-

laisen esitys käsitteli eri sukututkimus-

tapojen erilaisuutta ja henkilölakia. Tu-

run yliopiston k anslerin , professo ri Ee-

ro Vuorion esitelmän aiheena oli ”Su-

kututkimuksen ja modernin perinnölli-

syystieteen kohtaaminen”. Esitelmä to i

esille kokonaan uusia löydettyjä ja löy-

dettävissä olev ia jälkiä ihmisen elämäs-

tä.

   Koposet hakevat nyt läpi Suomen su-

kuha aroista an kii nnostunutta laajaa

henkilöorganisaat iota ,  jol la  vauhdi-

tetaan Koposten suku III -kirjan  valm is-

tumista.

   Koposten sukupäivät koettiin asiapi-

toisena kesän kulttuuritapahtumana.

Kyösti V. K oponen

        Sukuseuran esimies esitti

         Korpilahden kunnalle ja
         seurakunnalle kiitokset
         lämminhenkisestä suhtau-
         tumisesta sukupäiviimme.
         Pastori Antti Koivisto vas-
         taanottamassa Koposten
         sukuseuran pöytästan-
         daaria.

          Korkeatasoisesta musii-
          kista vastasivat
          Riikka Suni-Lajunen,
          viulu, ja Elisa Suni, piano.

          Kuvat: Hannu K. Koponen
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Sukututkimustoimikunnan puheen-
johtaja Hannu R. Koponen kehotti
Koposia eri sukuhaaroista tule-
maan laajemmin sukututkimuksen
pariin. Sukututkimuksesta innostu-
neet Koposet on saatava saman
pöydän ympärille vaihtamaan mie-
lipiteitä.  Kuva: Hannu K. Koponen.

Sukututkija Raimo Suomalainen
totesi esitelmässään mm., että
usein sukututkijalla on vaarana
ohittaa lähdekriittinen ajattelu.
Kuva: Hannu K. Koponen.

Koposet k okoontun eina Korpilahden sa nkarihau tausmaa lla. Kuva: Hannu K. Koponen.



9

Korpilahd en sankarihautausm aan muis-

tomerkille laskettiin Koposten sukuse ura

ry:n kukkalaite.  Oikealta: Sini Suv ikor-

pi, Maila Koponen ja  Kyösti V. Kopo-

nen.  Kuva: Hannu K. Koponen.

Puhe  sankarihaudoilla

Meidän Koposten sukup äivien  perin -

teeseen on  kuulunu t, että olemme  su-

kupäivillämme suo rit taneet kunnia -

käynnit sankarihaudoilla.

   Olemme kokoontuneet  nyt tänne

Korp i l ahden  sanka rihauta usma alle

kunnioittavin mielin muistamaan heitä,

jotka antoivat k alleimpansa, henkensä

Suomen it senä i syyden ja  vapauden

puolesta.  Tääl lä sankarihaudoissa le -

päävät eivät tahtoneet sotia, mutta he

täyttivät valan velvoituksen.

   Itsenäistyttyämme vuonna 19 17 ra-

kensimme yhtenä kansana seuraavan

20 vuoden aikana sovun, joka kesti jou-

tuessamme Neuvost oliiton hyökkäyk-

sen kohteeksi marraskuun 30. päivänä

1939.

   Kansamme tuolloin 20 vuoden aika-

na oli kasvan ut ja karaistunut yhteen,

joka oli vahvempi kuin vihollisen en-

nakkoarvio  ja vaillinainen varustuksem-

me.

   Suom i kesti katkerat iskut talvisodas-

sa 193 9–40  ja sitten  vielä pitkän jatko-

sodan raskaine rauhanehtoineen.

   Uhraukset pienelle kansal lemme oli-

vat suuret. Kaatuneita oli yli 90000 so-

tilasta ja lottaa, sotaleskiksi jäi 55000

ja sotaorvoiksi 30 000, jotka jä ivät yk-

sin äitien kasvatettaviksi. Suomalainen

äiti  tuolloin ja n ainen  on ain a ollu t

kunnia-ase massa  perheen hu ollossa .

Voidaan va in kuvitella, mikä hätä tääl-

lä haudoissaan lepäävillä on ollut itse-

näisyyden sä ilyttämise ksi ja sam alla ai-

nainen huoli kotiväestä.

   Otto Manninen kuvaa Rintamamiehen

testamentti -runossaan muonarengin, so-

tilas Junnu Jokipuun tun toja täm än vii-

meisessä kirjeessä vaimolleen:

Sydäntäni kipeästi viiltää. Teille puita tak-

kaan, pöytään ruokaa hankkimaan en pää-

se. Sydän huokaa avutonna vain kaikkivoi-

van puoleen. Kaikesta myös täällä tekee

tarkkaa. M yötä kaksikym mentä on mark-

kaa.  Jos  en ehkä palaa ta is t e lusta, nel jä

Suomen lippua sill ’ osta. ”ISÄLTÄ”, niin

niihin piirrä. Tätä enempäähän en mä jäl-

keen jätä lasten p erinnöksi.  Talteen panna

kunkin oma muistolippu anna. Kerro, jahka

varttuvat, sen verran: Tämän tähden is ä

lähti ker ran, täm än täh den, tämän eestä

lähti. Sama olkoon teillä johtotähti. Lapset,

olkaa om an äid in tuki, teitä äit i neuvoi,

ruokki , puki.  Kaikki rakkaat jääkää hal-

tuun Herran.

Sama kohtalo ja ajatus kuin Junnu Jo-
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kipuulla on ollut m yös tää llä Korp ilah-

den sankarihaudoissa lepäävillä.

   Sankarivainajain mu istoa ku nnioit -

taen Koposten sukuseura ry.

Kyösti V. K oponen

Vesa Koponen haudan lepoon

Vesa Kop osen  siunaus-

tilaisuus oli 7.6.2008

Jyväskylän Vanhan

hautausmaan kappe-

lissa, jonne oli kokoon-

tunut läheisten saatto-

väki.

Yhteisesti veisatun virren 341, Kiitos

sulle Jumalani,  jälkeen kanttori Matt i

Mertanen soitti urkusävelin Albinonin

Adagion. Siunauksen toimitt i pastori

Katri V arjus. D ir.cant. Aulis Tuimala

lauloi Piiparisen Oi,  katso  mikä  aamu ,

uruissa Matti Mertanen. Omaisten ja

ystävien jäähyväisten jälkeen saattoväki

veisasi virren 548, Tule kanssani, Herra

Jeesus.  Vainajan tomu maja s aatettii n

Narvan  marssin  saattamana Jyväskylän

Vanhaan  hautausmaahan. H audall a

veisattiin virrestä 631 säk eistöt 1,2 ja

6.

Keskusseurakun tatalolla  pidetyssä

muistot i la isuudessa  kuultiin useit a

muistopuheita, joissa keskeisenä sano-

mana oli Vesa Koposen kyvykkyys eri

liikkeiden ja järjestöjen työ- ja luotta -

muste htävissä  sekä lä himm äisyys ih-

misenä.

Koposten sukuseuran arvostettu va-

rapuhee njohtaja  ja hallituksen jäsen

Vesa Juhani Kop onen  kuoli ä killisesti

ilmenneeseen sairauteen 21 .5.2008  Jy-

väskylä ssä. Hän oli syntynyt Jyväsky-

lässä 14.12.1930. Vesa eli lapsuusvuo-

tensa Kä kisalm essa, minne perhe oli

muuttanut. Vuonna 1944 sodan jäl-

keen perhe  tuli  Äänek oskelle, missä

koulunkäynt i j a tku i . Vuonna 1952

Vesa valmistui merkonomiksi Jyväsky-

län kauppao pistosta. Tämän jälkeen

alkoi pitkä ja ansio kas työ  talouse lä-

män palveluksessa.

Vesa Koponen työskenteli mm. Oy

Shell Ab:n pääkonttorissa tarkastus-

o s as t ol la  j a O y  S u om en  M iche l i n

Ab:ssa. Tämän jälkeen hänestä tuli us-

kollinen valiolainen. Valion Jyväskylän

konttorin konttoripäälliköksi hänet ni-

mitetti in 1956 ja markkinointipääl-

liköksi 1974. V uode sta 19 85 läh tien

hän toimi Valion Itä-Suomen  aluekont-

torin Jyväskylän toimipisteen markki-

nointip äällikkönä, josta tehtävästä siir-

tyi eläkkeelle 1991. Eläkkeelle jäätyään

hän suoritti lukuisasti tilintarkastus-

tehtäviä liikkeissä ja yhteisöissä toimien

mm.  T i l in ta rkast a j ie n  O y  E r n st  &

Youngin Jyväskylän toimipisteessä.

VALION arvostettu uud istaja

Vesa Koponen  koki 1980 -luvun lopulla

alkaneen valiolaisen me ijerikentän ra-

kennemuutoksen hyvinkin läheltä. Valion

johdon toimeksiannosta hän teki valta-

kunnallisen selvityksen myyntitoimin-

tojen järjestelyn eri vaihtoehdoista. Tä-

hän hän ellä oli erinomaiset edellytykset

kokemuksensa ja ammattitaitonsa poh-
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jalta. Kehitys johti muutamaa vuotta

myöhemmin Valio Oy:n perustamiseen

vuonna 1992 . (Matti Va resmaa , Vesa

Koposen pitkäaikainen  ystävä ja työ-

toveri / Kes kisuomalainen 8 .6.200 8.)

Vuonna 1988  Vesa  liittyi Koposten

sukuseuran jäseneksi. H änen  toimin -

tansa oli aina aktiivista ja uutta luovaa.

Pitkäaik aisen hallituksen jäsenen ja va-

rapuheenjohtajan vankka vastuullisissa

työ- ja m onis sa luottamu stehtävissä

hankk ima laaja liiketalouden ja järjes-

tötyön taito ja neuvottelukokemus oli

tulok sellista Koposten  sukuseuran toi-

minnalle. HT M-tutkinnon suorittanee-

na hän oli tarkkaava asiantuntija kaikil -

la sukuseuramme toiminnan alueilla .

Ihmis läheis ellä toim innallaan hän oli

luottamusta ja  innostusta herättävä

voima  sukuseurassamm e. Erittäin mer-

kittävä oli Vesa Koposen työpanos Ko-

posten suku II -sukukirjan valmistumi-

selle. Sukuseurojen Kesku sliitto myönsi

varapuheenjohtaja Vesa Koposelle  kul-

taisen ansiomitalin sukuseuran hyväksi

tekemästään menestykkäästä työstä.

Vesa Koponen oli partiola inen ja

”aina valmiina” myös Koposten suku-

seuran pa lvelu- ja a uttam istehtäv iin.

Hän  ehti v iimeisenä työnä än laittaa

pisteen Koposten sukuseuran Korpilah-

den sukupäivien organisoinnissa. Hä-

nen e lämä nsä viim eisen sunnuntain

myöhäistun tien puhelinkeskustelumme

viimeinen kysymys oli: ”Onko tiedotta-

misessa  kaikki valm ista?”  –Valm ista

on,  vastasin. –Huomen na  palaamme

asioihin. Hyvän yön toivotuksiin päät-

tyi  keskustelumme. Uutta keskustelu a

ei enää tullutkaan. Mykistävänä, yllät-

tävänä uutisena tuli keskuuteemme Ve-

san ku olinviesti.

Elämämme mittaa emme voi tietää.

Eilistä ei enää o le. Ei vo i olla huomista.

On vain tämä hetki. Kaiken tämän tun-

sin tode ksi, kun yhtäkkiä korvaamaton

ystävä, työtoveri Vesa oli poissa. Tuol-

loin tuli ajatuksiini ihmisen elämä n si-

sältö. Mikä  on Ve san jättämä pysyvä

muisto? Sain siihen mielestäni vastauk-

sen. Minulla on eräältä ystävältä saama

kirjallinen tuote,  jossa on ihmisen elä -

mää käsitteleviä asioita ja kysymyksiä:

Kuka minä olen? M istä minä tulen?

Minne olen menossa? Miksi olen tääl-

lä? Harvaan , jos yhteenkään, noista ky-

symyksistä on löytynyt vastausta, mut-

ta etsimistä, tutkimista kannattaa sin-

nikkäästi jatkaa. Vastauksina viimei-

seen noista neljästä kysymykse stä saat-

taisivat olla seuraavat ehdotelmat: Luo-

dakseni valoa ympärilleni. Tehdäkseni

hyvä ä lähim mäis illeni. Y rittääkseni ke-

hittyä ihmisenä. Nämä vastaukset Vesa

Koponen antoi mielestäni elämänsä  esi-

merkillä. Hänen kohdallaan toteutuivat

tärkeät elämän arvot.

Vesaa jäivät kaipaamaan Maila-vai-

mo, Markku ja Päivi, Helena, H arri ja

Helm i, ukin silmäterä, sekä laaja suku-

laisten ja ystäväin joukko.

Vesa Koponen on jättänyt merkittä-

vät teot Koposten sukuseuran histori-

aan. Sukuseuramme  jäsenkunta hiljen-

tyy kunnioittavin ja siunaa vin m ielin

h ä n e n  tekemänsä  työn ja  mu is ton

äärellä. Läheinen on poissa.

Kyösti V. K oponen

Koposten sukuseran esim ies
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Yhteisöllisyyttä

E
nnen katseltiin, tuleeko naap urin pii -

pusta savua ja syttyykö lähellä asuvan

mummon mökkiin valot. Jos näin ei tapah-

tunut, poikettiin katsomaan, oliko kaikki

kunnossa. N aapurin lasten peräänkin vähän

katseltiin ainakin syrjäsilmällä ja puutu ttiin

asioihin silloin, kun siihen nähtiin aihetta .

Vuosien saatossa o lemme oppineet  huo-

lehtimaan vain omista asioistamme, se on

ollut olevinaan trendikästä.

Viimeaika isten ikäv ien tapaht umie n

myötä meille on yhde ksi lääkkeeksi tarjottu

yhteisöllisyyttä. Sukuseuraväelle sitä ei juu-

rikaan tarvitse opettaa, koska sukuseuratyö

jos mikä on yhteisöllisyyttä parhaimmillaan.

On suuri ilo nähdä sukujen kokouksissa ja

muissa tapaamisissa aitoa toisesta ihmisestä

välittämistä ja hu olenpitoa. Lähisuvun tur-

vaverkko on mone lla pienentyn yt, mutta su-

kuseuran kautta sitä on mahdollista suuren-

taa tutustumalla kaukaisempiin sukula isiin.

Sukuseuro jen toimin taan aktiivisesti osa llis-

tumalla  moni o n löytän yt uusia, e linikäisiä

ystäviä. Onnistuakseen  seurato iminta  edel-

lyttää joidenkin jäsenten ahkero intia erilai-

sissa tehtävissä, kuten seuran hallinnossa,

lehden ja muiden julkaisujen teossa sekä

juhlien ja kokousten järjestämisessä. Aktii-

visempa an toimintaan osallistu misen  jokai-

nen tietysti hoitaa elämäntilanteensa mu-

kaan, mutta toiminnan mahdollistamiseksi

voi kantaa kortensa kekoon maksamalla ai-

nakin jäsenmaksunsa. S uvun  toimintaa voi

seurata lukemalla suvun lehtiä , kirjoja ja

tiedotteita sekä selailemalla n ettisivuja .

Seurojen jäsenmaksut ovat toiminnan laa-

juuten nähden kovin pieniä, tehdäänhän

suuri osa työstä vapaaehtoisest i  ja  i lman

minkää nlaisia palkkioita . 

Osaammehan arvostaa sukujemme ahke-

ria puurtajia miettimällä, mikä voisi olla

oma, vaikkapa ihan pienikin,  osuutemme

sukuse uratoim innan hyväksi? Aloitetaan

itse kukin hoitamalla oman seuramm e jä-

senmaksuasia kuntoon!

Aurinkoisin syysterve isin

Eine Kuismin  

Sukuseu rojen kesku sliitto ry:n pä äsihteeri  

Kolme tärkeää asiaa, jotka tulee huomioida rakentamisessa

Perustus, runk o ja vesikatto

Jos jokin kolmesta osa-alueesta ei toteudu

hyvän rakennustavan edellyttäm ällä tavalla,

raken nukse sta ei tule kunnollinen, vaikka

muutoin rak ennettaisiin hyvin ja ka lliisti.

Tässä kirjoituksessa lähestyn lähinnä pien-

rakentamista, m onet asiat soveltuvat huo-

mioitaviksi muutenkin rakentamisessa.

Kun rakentamista aletaan suunnitella,

ensimmäisenä huomio kohdistuu ra kennu s-

paikkaan. Tontin han kinta v aikutta a aika

paljon rakentamisen sisältöön. Hankitaan-

ko om istus- vai vuokratontti ja mikä on sen

sijainti. T onttia h ankit taessa oleellista on

selvittää, paljonko tontilla on rakennusoi-

keutta ja mille alueelle saa rak entaa . Jos ai-

emmat edellytykset täyttyvät toivotulla ta-

valla, on asiallista selvittää pohjatutkimus-

ten avulla maaperän geodeettinen kanta -

vuus. 

Talon perustaminen oikein an taa var-

muuden siihen, että peru stuksen  alla oleva

maape rän kan tavuus on  riittävä, ei tule jäl-

kipainumia ja saadaan oikeilla rakennerat-

kaisuil la ehkäistyä kapillaarinen kosteuden

nousu maaperästä rakennuksen lattiaraken-

teisiin. Radonkaasu on eräänlaista ma asä-

teilyä, jota ihminen ei aisti eikä tunne, ja

jota ei  i lman mittauksia voi  yleensä ha-

vaita. Sä teilyä ei suinkaan ole läheskään
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kaikilla alueil la, mutta ny kyisin u seil la

paikkakunnilla rakennu starkastus vaa tii

uudis rakenn uksiin ma anvara isen lattian al-

le  asennettavaksi  radonputkiston,  jonka

avulla tarvittaessa voidaan  syntyn yt säteily

purkaa poistoputken kautta ulkoilmaan . Jos

asuttavassa talossa on radonsäteilyä run-

saasti ja henkilöt harrastava t tupakointia ,

alttius sairastua syöpään saattaa olla jopa

10-kertain en, verrattu na sellaiseen asun-

toon, jossa ei ole säteilyä haitallisen run-

saasti.

Toinen osa-alue on rakennuksen runko.

Rakennettiinpa se puusta, kivestä tai niiden

yhdiste lmistä,  rungon on oltava vakaa ja

seinärakenteet oikein suunniteltu tuuletus-

ta ja ilmasulkuja myöten siten, että raken-

teilla on riittävä kantavuus, ja ne pysyvät

kuivina kaikkina  vuode naikoin a muuttuvis-

sa sääolosuhteissa. Rungon on täytettävä

rakenn ukselle  asetettavat lämmöneristys-

vaatimukset. 

Kun suunnittelussa ratkaistaan rungon

materiaali, sillä o n vaik utusta siih en, min -

kälaisia hoitotoimenpiteitä jatkossa seuraa

talon kä yttäjille. Puinen pintarakenne vaa-

tii uusiom aalauk sen ke skimäärin joka kym-

menes vuosi.

Kolmas osa-alue on vesikatto, vaihtoeh-

toja on useit a: huopa, tiili ja pelti ovat ta-

vallisimm at ma teriaalit. Mat eriaalin v alin-

nalla on merkitystä ulkonäköön ja siihen,

kuinka hyvin katon pinta vaimentaa ulkoa

tulevia ääniä. Tärke intä on, että vesikatto

täydellisesti estää kosteuden tulemisen ra -

kenteisiin. Vesikaton ja mahdollisen alus-

katteen  alapuolelle yläpo hjan lämm öneris-

teen ja aluskatteen väliin tulee jättää riittä-

vä tuuletusrako siten, että ilm a räystä iden

kautta pääsee virtaamaan ullakolle ja sieltä

edelleen kork eimmilta  kohdilta , tavall isim-

min  harjan kautta pääsee tuulettumaan

pois ulkoilmaan. Riittävä ullakko tuule tus

varmistaa rakenteiden kuivana säilymisen.

Jos ullakk otiloissa puupintoihin alkaa muo-

dostua tummia pilkkuja, tuuletus ei ole riit-

tävä ja sitä pitäisi lisätä.

Raken tamisessa  on paljon huo mioitav ia

asioita: Talon ark itehtooninen suunnittelu,

sijainti, materiaalien valinta, lämmitystapa,

sähköasennukse t ja kustann usarvio.   

Olkoonpa ratkaisu mikä hyvänsä, tulee

edelleen muistaa, että rakennusm ateriaalit

pääsev ät riittävästi kuivum aan. B etoni ku i-

vuu hitaasti,  maanva raisissa betonilattioissa

laatta kuivuu  hitaasti, valmisbetonivaluissa

tulee varata kuivumiselle aikaa ainak in kak-

si viikkoa senttimetriä kohti varsinkin kos-

teissa tiloissa, joihin asenn etaan ve sieristys.

Jos rakente isiin jää rakenneko steutta haital-

lisessa määrin, voivat myöhemmin hengi-

tysilmaongelmat tulla esille.

Rake ntaminen on perheelle suuri han-

kinta, jolla on useimm iten pitkäaikaiset vai-

kutukset käytännön eläm ään.  Hom evauri-

oista vapaalla rakennuksella on terveellisiä

elämäntapoja edistävä vaiku tus. Raken nus-

fysiikan huomioiminen ja ymmärtäminen

rakenteita suunniteltaes sa luo m ahdoll isuu-

den terveellisille rakentamistavoille.

Kaikkien  raken tamiseen liittyvien moni-

naisten seikkojen hyvä ja oikea valinta on

tarpeellinen.

Muista  kuiten kin aina kolme perus-

asiaa: perustuksen, rungon ja vesikaton tu -

lee olla kunnossa.

Terveellinen huoneilm a edellyttää, että

rakentee t säilyvät kuivina ja toimivina. On-

nellinen perhe voi asua muuallakin  kuin tii-

litalossa, ku nhan  kaikki tärkeät asi at on

huomioitu ja ne ovat hallinnassa.

Aulis Koponen   

Kirjoittaja on työskennellyt Savonia-ammatti-

korkeakoulussa laboratorioinsinöörin tehtävissä,

nykyisin eläkkeellä.
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Väitöksen jälkeen vapautunein ilmein va-

semmalta lukien vastaväittäjä professori

Bo Carlson, KTM Aki Koponen ja kus-

toksena toiminut emeritusprofessori Paavo

Okko. (Valok. Urpo Koponen)

Aki Koponen väitteli

pankkien kehityksestä ja

kilpailusta

KTM Aki Koposen  kansantaloustieteen

väitöskirjatutkim us Essays on technological

development and competition in local bank mar-

kets (Esseitä te knolog isesta kehitykse stä ja

kilpailusta  paikallisilla p ankk imarkkinoil-

la) tarkastettiin Turun kauppakorkeakou-

lussa 26.8.2008. Vastaväittäjänä toimi

professo ri Bo Carlsson (Case We stern

Reserve University, Weatherhead School

of Man ageme nt) ja kustokse na emeritus-

professo ri Paavo Okko.

Aki Kopon en (s. 1975 V ihannissa) on kir-

joittanut ylioppilaa ksi Vihann in lukiosta

v. 1994 ja valmistunut kauppatieteiden

maisteriksi Vaasan yliopistosta v. 1999.

Koponen on työskennellyt 1999–2004 

Turun kauppakorkeakoulussa tutkijakou-

lutettavana, siviilipalvelusmiehenä, pro-

jektitutkijana ja a ssistenttina. Vuo desta

2004 lähtien Koponen on johtanut Turun

kauppakorkeakoulun Kilpailuinstituuttia.

Maaseutupan kkien tehokkuud essa

parannettavaa

Tutkim uksessa  tarkaste llaan pa nkkito i-

minn an alue ellista keh itystä, kilpa ilun ja

tehokkuuden välistä suhdetta pankkisek-

torilla sekä pan kkien kilpa iluetuja. Kon t-

toripalve luiden sa atavuu seroja ja p ankk i-

toiminnan keskittymistä tarkasteltiin ajan-

jaksolla 1995–2001 eli aikavälillä, johon

pankkien konttoriverkkojen supistukset

kohdistuivat. Paikallispankkien tehok-

kuuseroja ja kilpailukykyä tutkittiin aika-

välillä 2002 –2006 . 

   Talousteorian mukaan kilpailu luo te-

hokku utta. Tu tkimus  osoittaa, e ttä kilpai-

lijoiden puute a iheuttaa tehottomuutta

pankk ien toimintaan. Ma aseudulle sijoit-

tunee t pank it olivatkin  muita p ankkeja

tehottom ampia . Paikallisp ankk ien koh dal-

la tutkim uksessa  havaittiin  myös p ankk i-

ryhmäkohtaisia eroja . Säästöpan kit osoit-

tautuivat ryh mänä  tehokkaim miksi, tehot-

tomim pia paik allispank keja oliv at paika l-

lisosuuspank it.

   Tutkimuksen mukaan OP-ryhmän jäsen-

pankit kohtaavat kevyempää kilpailua

kuin muut paikallispankit. Tähän voivat

vaikuttaa pankk ien erilaiset palvelut. Kor-

kotuotto jen tulo-o suus on  osuuspa nkeilla

alhaisem pi kuin p aikallisosuuspan keilla ja

säästöpankeilla. Maantieteellisen keskitty-

misen vuoksi osuuspankkien toiminta-

alueet ovat pien empiä  ja niillä on  keski-

määr in vähemm än lähe lle sijoittune ita kil-

pailijoita. O P-ryhm än jäsenillä näy ttäisi-

kin olev an kilpa iluetu suh teessa m uihin

paikallispankkeihin. Aiheesta tarvitaan

kuitenkin lisätutkimusta.

   Pankkikont toripalve luiden ja kautum i-

nen on Suomessa epätasaista. Vaikka huo-

mioon otetaan kuntakohtaiset erot asuk-

kaiden luk umäärässä, kunn an pinta-a lassa
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ja verote ttavissa tu loissa, on k onttoripal-

veluiden saavutettavuudess a aluee llisia

eroja. Pohjois- ja Itä-S uomessa  konttoreita

on vähemm än kuin Länsi- ja Etelä-Suo-

messa. Yleisesti ottaen kuitenkin kunnan

ominaisuudet vaikuttavat palvelusaata-

vuutee n enemmän ku in kunnan sija inti.

Tämä  tutkimus ei v ielä tarjoa lopullista

syytä vähäisemmälle pankkien lukumää-

rälle Pohjois- ja Itä-Suomessa. Rakenne

voi olla tulosta kireästä kilpailusta, jonka

seurauksena markkinoilla ei ole tilaa mo-

nelle toimijalle. Tällöin läheisyyden puu-

tetta kompensoivat edullisemmat palvelu-

hinnat ja asia kkaalle edu llisemmat k orot. 

   Suom alainen  pankkisektor i on pan kki-

kriisin jälkeen kehittynyt nopea sti. Infor-

maatio- ja tietoteknologian lisääntynyt

hyödy ntäminen su pisti aluksi k onttori-

verkkoja. Sam alla kon ttoripalve luiden si-

jainti ja rahoituspalveluiden tuotanto on 

keskittynyt a lueellisiin keskuk siin. Uusi

teknologia ja se n hyödy ntämisee n perus-

tuvat palvelut ra tkaisevat rutiinipalvelui-

den osalta k onttoreiden  sijaintiongelman. 

   Konttoriverkostojen supistuminen on

kuitenkin loppunut ja pankkikonttoreiden

lukumäärä on jopa kasvanut. Nykyään

pankkien ko nttoreissa  tarjotaan  mone nlai-

sia sijoitukse en ja sää stämise en liittyviä

palveluita ja konttorit ovat taas merkittä-

vässä roolissa pa nkkien v älisessä kilpailus-

sa. 

Aki Kopon en

aki.kopon en@tse.fi

puh. 050 5246 239

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa:

http://info.tse.fi/julkaisut/vk/Ae5_2008.pdf

 

Uusia jäseniä sukuseuraan

Ulla Artte Helsinki

Maila Kokkinen Hyvinkää

Matti Koponen Kouvola

Leena Nieminen Kouvola

Raija Pöyhönen Kerava

Kirsti Rautio Espoo

Uudet jäsenet toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi Koposten sukuseuraan.

Kunniamerkkejä 4.6.2008

Tasavallan  presidentti on  myöntä nyt mm . seuraava t kunniam erkit:

Suomen Valkoise n Ruusun ansioristin  

toimitusjohtaja Aino K opose lle Pieksäm äeltä ja y liluutnan tti Timo  Jaakko  Kopo selle

Rengosta;

Somen  Valkoisen  Ruusun  I luokan m italin 

varastonhoitaja Milja Kaarina K opose lle Siilinjärveltä ja ylivartija Pekka Juhani

Koposelle Turusta.
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Koposia mediassa

Jari Koponen on kehittänyt koulun työrauhaa

edistävän Parkki-toimintamallin

Viikko Savossa ja Kuopion Kaupunkileh-

dessä kerro ttiin syyskuun  lopulla yhtei-

söpedagogi ja työnohjaaja Jari Kopo-

sen tekemästä työstä koulujen työrau-

han parantamiseksi.

– Parkki on yhteistyöhön perustuva agg-

ressiokasvatusväline, jonka tarkoituksena

on saada  luokkiin rauhallinen ym päristö

oppia ja opettaa, Jari kertoo. Parkki on

erillinen  huone  kouluissa , johon opettaja

voi lähettää tuntiopetusta häiritsevän op-

pilaan. V irikkeet tömäss ä huon eessa op pi-

las yleensä turhautuu tekemisen puutteen

vuoksi ja  alkaa a jatella om ia tekoja an ja

ymm ärtää niiden  seuraukse t.

– Parkissa on tarkoitus purkaa keskitty-

misva ikeuksie n paine ja pysä yttää op pi-

laan va hingollin en toim inta opp ilaan ja

ohjaajan välisillä keskusteluilla. Parkki ei

kuitenkaan ole kurinpitotoimenpide, vaan

se on kasvatus- ja oppim istilanne, Jari

muistuttaa.

   Parkki-toimintamallia on käytetty kuu-

dessa koulussa, joista viidessä Jari on ollut

mukana. Malli on osoittautunut toimivak-

si ja sitä kautta Jari on saanut myös paljon

tunnustusta. Muun muassa Vuoden Kasvat-

taja 2000 -tittelin saaminen sekä  viimei-

simpänä Kuopion Sosiaalidemokraattisen

Työväenyhdistys ry:n Vuoden 20 08 Yht eis-

kunnallinen Teko -tunnu stus osoittavat Jarin

tekevän  tärkeää työ tä. 

(Viikko Savo 24.9.2008)

Suom alaisessa  kulttuur issa vihalle  ei ole

sijaa. Vihastunut lapsi hiljennetään nope-

asti ja eristetään yksin miettimään teko-

siaan. Aggressiokasvattaja Jari Koponen

sanoo, että yksin jääminen on lapsen kan-

nalta huonoin ratkaisu.

– Lasta ei saisi jättää yksin vihan tunteen-

sa kanssa, sillä viha on lapselle pelottava

olotila. Jos hänet eristetään, hän joutuu

yksin työstämään tunteen. Kiireiset van-

hemm at kesk ittyvät tyy dyttäm ään vain

lapsensa fyysisiä tarpeita. Harvemmalla on

aikaa k ysyä, m iten laps i tunnepuolella v oi.

Varsinkin lapsen vihan tunteet halutaan

usein piilottaa. Samalla lapset oppivat tu-

kahduttamaan tunteensa. Koposen mu-

kaan tämä näkyy nykyisten aikuisten ta-

vassa olla vanhempia: Vanhemmaksi tule-

minen on vaikeaa , sillä emm e ole opp i-

neet, kuinka lapsen tunteisiin vastataan.

   Kun lapsi joutuu tukahduttamaan tun-

teensa, hän ei opi käsittelemään niitä.

Hän korostaa, että tunteiden osoittaminen

ei silti tarkoita , että lapsi sa isi melska ta ja

osoittaa m ieltään loputtom asti. Lap selle

on kuitenkin annettava tilaa käsitellä tun-

teensa. Koponen muistuttaa, että viha

purkautuu aina johonkin.

– Kun lapsi ei opi itse käsittelemään tun-

teitaan, vihan tunteet o soitetaan kouluissa

ja koton a. Ympäristöstä  tulee rosk akori.

Koponen sa noo, että  viha ei itse ssään o le

negatiivinen tai positiivinen asia.

– Tulee oppia ymmärtämä än, että viha on

vain tunne. Jo s lapsi kiuk uttelee, h än va in

harjoittelee vihan tunteen ilmaisemista.

(Kuopion Kaupunkilehti 24.9.2008)

Älkää  antako aurin gon la skeutu a vihan ne yli .   Raamattu, Ef. 4:26
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Tapahtui marraskuussa

1.11.1993. Maastrichtin sopimus astui

voimaan ja Euroopan un ioni aloitti

toimintansa.

2.11.1935. Radio-o hjelma  "Lauantain

toivotut levyt" kuultiin ensimmäisen

kerran.

3.11.1957. Neuvostoliitto lähetti Laika-

koiran  avaruuteen  Sputn ik II -satelliitin

mukana.

4.11.1922. Englantilainen arkeologi Ho-

ward C arter löy si faarao  Tutan kham onin

hautaan  johtavat por taat.

5.11.1942. Sukellusvene "Vetehinen"

törmäsi venäläiseen sukellusveneeseen

upottaen sen.

6.11.1923. Yhdysvaltalainen Jacob Schick

patentoi ensimmäisen parranajokoneen.

7.11.1917. Lokakuun vallankumous alkoi

Venäjällä.

8.11.1963. Aeron vuorokone syöksyi

maahan Maarianhaminassa, jolloin 22

henkilöä sai surmansa.

9.11.1989. Berliinin m uuri murtu i DDR :n

avattua rajan sa Län si-Berliiniin  ja muu alle

Saksan liittotasavaltaan.

10.11.1939. F. E. Sillan pää sai N obelin

kirjallisuuspalkinnon.

11.11.1918. Ensimm äinen m aailmansota

päättyi S aksan  ja liittoutun eiden so lmi-

maan aselepoon.

12.11.1931. New Y orkin Em pire State

Building vihittiin käyttöön.

13.11.1544. Mikael A gricolan "Ru cous-

kiria Bib liasta" ilme styi.

14.11.1994. Matkustajaliikenne alkoi

Englannin kanaalin alittavassa Kanaa-

litunnelissa.

15.11.1945. A. I. Virta nen sa i Nobe lin

kemianpalkinnon.

16.11.1960. Yhdysvaltalainen elokuva-

näyttelijä Clark Gable kuoli sydänkoh-

taukseen filmatessaan elokuvaa "Sopeu-

tumattomat" vastanäyttelijänään Marilyn

Monroe. 

17.11.1808. Tulipalo tuhosi suuren osan

Helsinkiä.

18.11.1994. Eduskunta hyväksyi Suomen

EU-jäsenyyden äänin 152-45.

19.11.1889. Helsin gin eläin tarhan  sijoi-

tuspaikaksi v alittiin Korkea saari. 

20.11.1700. Käytiin Narvan taistelu.

21.11.1956. Suomen ensimm äinen teko-

jäärata avattiin Tampereella.

22.11.1963. Yhdysva ltain presiden tti

John F. Kennedy amm uttiin Dallasissa

Texasissa.

23.11.1908. Ensimmäisen suomalaisen

tietosanakirjan  ensimm äinen vih ko ilmes-

tyi.

24.11.1859. Charles Darwinin teos "La-

jien syn ty" ilmes tyi.

25.11.1968. Yliopistod emok ratiaa vaati-

neet opiskelijoiden oppositioryhmät valta-

sivat Vanhan ylioppilastalon Helsingissä.

26.11.1939. Neuvostoliiton puolelta am-

muttiin ns. M ainilan lauka ukset.

27.11.1958. Paasikiv i-Seura  peruste ttiin

Helsingissä.

28.11.1930. Laimi L eideniu s nimite ttiin

ensimmäisen ä naisena Suomessa varsin ai-

sen professorin virkaan.

29.11.1991. Sanomalehti Uuden Suomen

viimein en numero  ilmestyi.

30.11.1939. Talvisota alkoi.

Lähde: CD-Facta 2005

F. E. Sillanpää sai

Nobe lin kirjallisuus-

palkinnon

10.11.1939
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Eufemia Kopottaren CV¹

Eufemia  Kopotta ren puole sta jälkikäte en ja osin

mielikuvitustakin käyttäen muotoillut 

Lassi Koponen.

Koponen  (sittemmin Taskinen ja Nykä-

nen, o.s. Kopotar), Eufem ia

S. 9.12.1752 Rantasalmella.

Vähän vartuttuaan pääsi piiaksi ja kuta-

kuinkin täysi-ikäiseksi van hettuaan  vihit-

tiin torppari Juho  Koposen  vaimoksi

9.10.1774.

Asui torpparin puolisona (mainittiin  usein

myös ”tor pparin a kaksi”) Rantasalmen Leh-

toniemessä, missä synnytti tyttäret Beatan

(1774) ja Catharin an (1.9.1 775). 

(Jotkut kylän naisväestä olivat sitä mieltä, että

vähemmän koreat nim et olisivat saaneet kelvata

torpparin mukuloille, mutta äiti Eufemia tahtoi

tyttärilleen  yhtä kau niit nimet k uin oli itsekin

saanut.) 

Muutti perheineen Rantasalmen Asikka-

laan 1777 p aremman  elämä n toivoss a ja

synnytti siellä he ti kolmann en lapsen sa

Juho Heikin (29 .1.1777). Ku n torppari

Juho kuoli jo seuraavana vuonna, jäi Eufe-

mia leskeksi ja kolmen alaikäisen lapsen

elättäjäk si.

Vihittiin toisen kerran avioon 7.5.1780,

nyt torppa ri Tahvo T askisen ka nssa. Tästä

aviosta syntyivät lapset Riitta ( 4.2.1781 ),

Tahvo (8.2.17 82) ja Maria (3.3 .1784).

Kovin pitkä ei ollut yhteiselämä toisen-

kaan torpparin kanssa, sillä jo ennen 50.

ikävuottaan Eufemia vihittiin kolmannen

kerran 18.5.1800, tällä kertaa Eufemiaa

parisenkymmentä vuotta nuoremman ra-

kuuna Risto Nykäsen (s. 1773) kanssa.

(Monet pitäjällä ihmettelivät, että minkähän

tähden se nuori rakuuna Eufemian otti, itseään

niin paljon iäkkäämmän .)

Uuden puolisonsa kanssa Eufemia asui

Tuusmäessä (n:o 1), mutta jo muutamien

vuosien pä ästä tämä kin yhteiseläm ä päät-

tyi, kun rakuuna Nyck (Nykänen) kaatui

Suomen  sodassa (1808–0 9).

Kolmannen kerran leskeksi jäätyään Eufe-

mia muutti Tahvo-poikansa luo Tuusmä-

keen (n:o 17) ja kuoli siellä 63-vuotiaana

5.1.1816 ennättäen moneen kertaan en-

nen kuolemaansa siunailla elämän kum-

mallisuuksia ja h uonoa on neaan . Mutta

sellaista se elämä torpparinvaimona tup-

paa olemaan : on kuin  sipulia ku orisi –

usein itkettää. E ufemian  ei tiedetä harra s-

taneen mitään erityistä, sellainen ei ollut

yleensäkään  torpan väellä tapana  – aikak in

hupeni pelkkään elannon hankintaan.

Kuultiin  hänen nuo rena k uitenk in silloin

tällöin kesken puuhiensa laulaa luikautte-

levan ja sitten vanhana veisaavan ulko-

muistista jonkun virrenvärssyn va ivojansa

vaientaakseen. 

(Lähde: Paikkala, Jarmo 2001: Koposten suku

II. Sivu 329, taulu 2581–2580.)

_________________________

¹curriculum vitae (lyh. cv) =

elämänrata, ts. elämänvaiheet, lyhyt

elämäk erta. 

Tarkoitetaan lyhyttä omaelämäkertaa, jo-

ka saat etaan  liittää esim . hakem uspaperei-

hin.

Kirjauutuus

Veteraaniopettaja Pauli Koponen  on julkaissut omakustanteena teoksen Savolaeset

kilipaelut 3 Kovvoo hommoo . 150 sivua  käsittävän k irjan piirrokset on  tehnyt Leena

Koponen . Kirjan hinta postituskuluineen on 18 €, sitä voi tilata sähköpostia käyttäen

osoitteesta: kopone@dnainternet.net
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K. T. H. Koposen pojat vasemmalta:

Kalerv o, Paav o, Kalevi, Jaakk o ja vel-

jeksistä vanhin Olavi. Isän Kaarlo T.

H. Koposen muotokuv a taustalla. Po-

jat siirtyivä t johtam aan laa jaa liike- ja

teollisuustoimintaa isänsä jälkeen.

Kupittaan Koposet vahvaa leppävirtalaista sukujuurta
Kupitta an Saven luo ja synty i Leppä virralla

Kaarlo Toivo Herman Koponen syn-

tyi 30.5.1 887  Lepp ävirrall a  Herman

Koposen ja Lyyli  Mari a Korte laisen

poikana. Isä Herman (Hermanni) Ko-

pone n, s. 18.9.1864, k. 20.5.1928, oli

valtiopäiväm ies Matti (”Uk ko Ma tti”)

Koposen poika, 12. lapsi ja lapsista

nuor in. (Ks. taulu 1010-1008 / Kopos-

ten suku II).

Edesmenneet Kupit taan Savi Oy :n

toimitusjohtaja Kaarlo T. H. Koponen

ja pankinjohtaja Hannes Koponen Lep-

pävi r ra l ta  ja  hänen s i sa rensa Tild a

Löthman-Koponen  olivat veljesten Her-

m a n  (H e r m ann i )  j a  Mat t i  V i l j a m

(Matts Wiljam) Koposen, s. 7.11.1848,

lapsia  eli ensim mäis iä serkkuja keske-

nään.

Kaar lo T. H. Koponen oli käynyt

Viipurin Teollisuuskoulun mekaanisen

osaston ja suorittanut siellä myöhem-

min myös sähköteknillisen ku rssin. U l-

komaisilla opintomatkoilla hän hankki

tietoja ja taitoja. Ahkeran työnsä ansi-

osta hän oli liike-elämämme keskeisim-

piä ja aiv an ensimmäisiä tiiliteollisuus-

alan kehittäjiä. Alaan hän oli perehty-

nyt pe rustee llisesti eri puolilla Euroop-

paa aina Venäjää ja Yhdysvaltoja myö-

ten. Kupitta an Sav i Oy:n  keram iik-

katuotteet ovat tunnettuja Suomessa

kuin myös ulkomailla.

Kaarlo  T. H. Koposen elämä oli työn

täyttämää laaja-alaista liiketo imintaa ja

aina uutta kehittävä ä. Hän työske nteli

toimitusjo htajan a 192 1–46 , kuole -

maansa  asti. Tämän jälkeen viisi poikaa

jatkoi liike- ja teollisuustoimintaa.

Tässä pienessä suk u- ja henkilöta ri-

nassa on lyhyesti tuotu esille, mitä su-

kulaisyhteyksiä Ku pittaan ja Leppävir-

ran sukuhaaroilla on. 

Tilda Löthman-Koposen sukuhaaran

sukujuonto esitettiin kesäkuussa 2005

Kopsan numerossa 1/2005.

Kupittaan Koposten leppävirtalais-

lähtöisistä juurista ja sukulaissuhteista

on ilmennyt vuosikymmenten ajan ky-

selyjä ja tervettä uteliaisuutta.

Kupittaan Savi O y:n teollisuus- ja

liiketoimintaa  on tark oitus käsite llä

Kopsassa edelleen.

Kyösti V. Koponen    

Tämä Kupittaan Saven

ruukku oli myytävänä Tam-

pereen Huutokauppakama-

rissa 14.10.2008.

Kuva: Tampereen Huutokaup-

pakamari / Internet.
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Sukututkimus sydämen asia

S
ukututkimuksen yksi ongelma on

se, että siitä muodostuu hyvin  usein

tekijälleen sydämen asia. Löydettyihin

esivanhempiin kiin tyy nope asti, ja jos-

kus tunne on vaarassa ohittaa järjen tai

oikeastaan paremminkin lähdekriitti-

sen a jattelu n. Lähdekritiikillä tarkoite-

taan tutkimukseen käytetyn tiedonläh-

teen arviointia: missä, milloin ja miksi

käytetty lähde onlaadittu ja mitkä ovat

olleet lähteen laatijan tavoitteet? 

Jos puhutaan tutkimuksen kiinteän

ja systemaattisen järjestelmän tarpees-

ta, että suku un ku uluva t ne he nkilöt,

jotka ov at isän ja äidin tai  jomman-

kumman puolelta tiettyyn rajaan ast i

yksilön  verihe imola isia, kun sukulaiset

lasketaan vain joko isän tai äidin puo-

lelta, puhutaan unilineaalisesta eli yksi-

puolisesta sukulaisuudesta. Isän puolel-

ta sukulaisia ku tsutaan tässä  järjes-

telmässä patrilineaalisiksi sukulaisiksi.

Äidin  puole isista sukulaisista käytetään

vastaavasti nimitystä matrilin eaalinen .

Suku tutkij an – välttyäkseen hämään-

nyttävältä kaaok selta – on rakennetta-

va tutkimuksen sa kiinteään ja syste -

maattiseen järjestelmään. Sukutaulussa

lähdetään tietystä yksilöstä ja laaditaan

luettelo  hänen jälkeläisistään  eli desken-

teistä. Mukaan voidaan ottaa lähtöhen-

kilön eli kantaisän tai -äidin  kaikk i jäl-

keläise t eli kognaatit. Kognaattisessa su-

kutaulussa kokonaisuus paisuu helposti

niin suureksi, ettei yleiskuvaa o le help-

po muodostaa ja pitää hallinnassa. Tä-

män vuoksi yleisenä käytäntön ä onk in

laatia agnaattinen  sukutaulu. Siihen tu-

levat mukaan kantaisän tai -äidin kaik-

ki pojat, heidän pojat, näiden tyttäret

ensimm äisessä s ukup olvessa sekä hei-

dän miehensä.

Sukututkimus on askeltamassa yhä

nopeutuvin askelin. Nykytekniikka al-

kaa näyttää mahdollisuutensa. Tämä

tietojen saanti perustuu asiakirjojen tal-

lentamisel la  digitoituun muotoon ja

asettamalla tutkijoiden käyttöön  tieto-

konepää tteiden sa atavil le. Sukututki-

joiden ja yhteisöjen käytännesäännö istä

on saatu neuvottelutulos pitkän ja välil-

lä tuska stuttava n vaihe iden jälk een.

Käytännesäännöt on hyvä tuki  sekä

tutkijoi lle  että sukuseuroille  näid en

vaativassa ja arvokkaassa työssä ja pyr-

kimyksessä tehdä kaikki voimassa  ole-

vien säädösten mukaisest i.

Raimo Suomalainen

Sanastoa

agnaattinen   sukulaisuudesta: miehen-

puoleinen.

desenden tti   jälkeläinen, tiety stä yksilöstä

tai ryhmästä polveutuva; alenevaa polvea

oleva.

kognaatit    verisukulaiset, jotka ovat läh-

töisin samoista vanhemmista tai keske-

nään sukua olevista esivanhemmista.

kognaattinen  verisukulaisuu teen peru s-

tuva.

matrilineaalinen   äidinpuoleiseen polveu-

tumislaskentaan liittyvä (sukujohto).

patrilineaalinen   isänpuoleiseen polveutu-

mislaskentaan liittyvä (sukujohto).

unilineaalinen   vain isän tai äidin  puolel-

ta laskettava (sukujohto).
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Seuramme varapuheenjohtaja, metsä-

talousyrittäjä  Juha K opone n pojan poi-

kansa Miikan kanssa Riihirannan ran-

tamaisem issa. Kuva: Mirja Koponen .

Niin metsä vastaa

S
yysaurinko pa istaa lähes p ilvettömä ltä

taivaalta , tuuli lennättä ä koivu n ja haa-

van lehtiä ympäri  vesoittunutta kuusentai-

mikkoa . I s tun  ha rmaantuneen  kannon

päässä pitämässä pientä lepotaukoa taimi-

kon raivauksen lomassa.

Ajatuk siin tulee aika kymmenen vuoden

takaa, jolloin tässäkin huojui järeä synkkä

kuusik ko. Olisiv atkohan ne puut nyt pal-

jonkin  suurem pia vai olisivatko ne alkaneet

lahota? Jaa, mutta nythän ne puut ovat var-

maan luksusasuntojen rakenteissa Englan-

nissa, Japanissa tai, kukapa ties, missä maa-

ilmankolkassa. Miten se nyt oli? Sainkohan

puilla hyvän hinnan? No jaa, ehkä sen ajan

hintatasoon nähden . Mutta on han täss ä

nousemassa uusi metsä , puolitoistametri-

nen kuusentaimikko.

Kahdenkymmenen vuoden kuluttua täs-

tä pääsee ta as hakka amaan . Ovatkohan  sil-

loin Stora En so, UPM, Metsäliitto, Harves-

tia ym. kiinnostuneita kuitupuu n ostosta

vai onko taas Suomen metsäteollisuus maa-

ilmaa valloittam assa ja ajanut alas sellu- j a

paperitehta ansa Suomessa? No, kukapa tie-

tää. Voihan  olla, että uusimuotoinen puun-

käyttö on v allannut sellun ja pape rin raaka-

aineet,  niin että puuta todel la tarvitaan

vaikkapa biopolttoaineiden valmistukseen.

Ajatus harhailee niinkin kaukana men-

neisyydessä, kun metsäteollisuus ja metsän-

omis tajien etujärjestö sopivat vuosittain

puun kantohinnoista, kun saatiin sopimus

ja puukauppa kävi, ja kun ei ollut sopimus-

ta, kauppa takku ili. Sitten tehtiin uudet kil-

pailulait, jotka k ielsivät kaikenlaisen sopi-

misen yhten äisistä puunhinnoista niin os-

tajilta kuin my yjiltäkin. Teollisu us alkoi

tuoda enemmän ja  enemmän kuitupuuta

enimmäkseen Venäjältä pitääkseen  koti-

maisen, etenk in kuitupuun, puunh innan  al-

haalla. 

Metsäverola-

kia muu tet-

tiin siten, et-

tä metsän

pinta-alave-

rotuksesta

siirryttiin

puunmyyn ti-

tulojen vero-

tukseen 13

vuoden siir-

tymäaikana. Tä l lä  tempul la  saat i in  puu

liikkeelle teollisuudelle varmaan suhteel-

lisen edulliseen hintaan. Siirtymäaika oli ja

men i,  mutt a  si tt en  naapur imme Venäjä

alkoi periä  raaka puusta an vien titullia, jota

portaittain korotetaan. Tuon ti on täysin

kannattamatonta.

Tänä vuonna metsäteollisuus hätääntyi,

jotta nyt loppuu tehtailta raaka-ain e, ja

päätti sellu- ja  paper i tehtaiden  su lkemi-

sesta. No, olik ohan tuo päätös viisas vai

hätiköit y, kun Ke ski-Euroopassa ra kenne-

taan uusia tehtaita EU:n tuella?

Yksi sana riit tää saamaan puukaupan

käyntiin: ve rotus. Hallitus sen tiesi ja antoi

e s i tyksen  ens iharven nukse s t a  s a a d un

puunmyyn titulon verovapa udesta  ja myö-

hemm in annetu ssa esityksessä veron mää-

räaikaisesta alentam isesta 50 % , joka myö-

hemm in muuttuu 25 %:k si.

Onhan mei ssä  metsänomistajissakin

omat särmämme. Emme kaikki aina hyö-

dynnä metsiemme tuottoa, pidämme met-

sää liiaksi pankkina,  jolloin metsänkasvun

kannalta vältt ämät tömät ha rvennukse t

jäävät ajallaan tekemättä.

Tuossa  viereisell ä kuviolla tuuless a

huojuu tiheä ensiharvennuskypsä  männ ik-

kö. No niin, taitaisipa olla puukaupanaika.

Voi jestas, kuinka tuo aika kuluu! Tuli tästä

tavallista p itempi h uilitauko. Nyt töih in,

raivaussaha soimaan ja vesa kkoa n urin !

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa.

Juha Koponen   
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JOULUEVANKELIUMI

J
oskus on mukava palata mielessään

menneisiin vuosiin. Yllättävää, miten

pitkälle taaksepäin pystyy – ainakin väläh-

dyksenomaisesti – palauttamaan mieleen

kauan sitten tapahtuneita asioita.

Kun vuosi sitten sain muistella joulurau-

han julistuksen tiimoilta lapsuuteni jou-

luja, nyt ajatuk seni ovat pirsta leisempia. 

Turun Tuomiokirkko oli 5-vuotiaalle sekä

pelottava että uteliaisuutta herättävä: mitä

kätkey tyi kirkon  sivussa oll eiden rautaristi-

koilla eristettyjen holvien taakse, kuinka yl-

väältä näyttivätkään noiden kuorien sein illä

olevat vaakunat, jalustoilla olevat mas siivi-

set kiviarkut, selällään makaavat ihmishah-

mot… M itä lienee  lattiassa ole vien ristikko-

kansien alla? Mihin johtavat paksujen beto-

niseinien syvennyksissä olevat kapeat puu-

ovet – entä  korkeuk sissa olevat parve kkeet,

holvikaarien  aukot… ?

Oli jouluaa mu. T uomio kirkko tupa ten

täynnä. Kirkon 1200 pa ikkaa e ivät olleet

riittäneet, siv ukäytä villä oli irtopenkkejä –

nekin täyteen ahtautuneina . Käytä villä sei-

soskeltiin. Koposen perhe asettui sinne sun

tänne – mihin parhaiten mahtui. Alkoi vir-

ren veisuu. L apsen mieli halasi seikkailui-

hin. Tuonne jos pääsisin. – Sivukappeliin,

ristikkoa idan taakse. Tai jos edes näkisin

vähän enemmän niistä hahmoista, jotka jäi-

vät kirkkoväen selän taakse, kappeleiden,

kuorien hämä rään. –  Ja kas. N yt tai ei kos-

kaan ! 

Kirkkov äki oli hil jentyneenä, päät painu-

neena. L apsi kiipesi ristikkoa kohta jo kah-

den metrin korkeudessa.  Vielä vähän. Nyt

jo melkein perillä. Ylhäällä . Lapsen pää  pai-

nui ristikon yläkärkien väliin – ja siinä py-

syi. Aam enen  tilalla kuului kaulastaan kiin-

ni juuttuneen lapsen kirkas parkaisu: äää –

apua. Ympärillä syntyi vilinää. Auttavat kä-

det tukiv at ristikkoaidassa  roikkujaa. Päätä

yritettiin n ostaa po is jumista. Hosumis ta ja

hälinää. Lo puksi vapautus ja turvallinen sy-

li – vai tuliko torut, en muista. Luulen kui-

tenkin, e ttä istuessani tiivisti vanhempieni

välissä kuulin sanat siitä, miten paimenet

menivät B etlehemiin ka tsomaan  vastasyn-

tynyttä. Istuin lopun aikaa melko kiltisti. Ja

kun kir konm enot olivat ohi,  kävimme kir-

kon edessä, pääkuorissa, katsomassa  seinäl-

lä olevia  kuvia, seimen lasta kin. Siinä, altta-

rin ympärillä oli koko joukko muitakin ku-

via – ja olen melko varm a, että yhdessä ku-

vassa Jeesus-hahmo iski minulle silmää.

Näm ä ovat muistikuvia 55  vuoden  takaa. 

Joulun m uistot ovat herkistäviä. Turvall isia.

Haikeitakin. Sukupolvet vaihtuvat, muistot

valikoituvat. Seimen lapsi on sama. Hänen

edessä än hilj ennymme.  Tänäkin jouluna.

Hänen edessään koemme tulevamm e kuul-

luiksi.

Kyllä J uma la voi iskeä meil le  s ilmää.  Hän

voi ym märtä ä kuin p aras isä ta i äiti.

Toivotan kaikille – koko suku piirille – siu -

nattua joulua 2008.

Käykä ä katsom assa osoitteessa

www.turunsrk.fi/portal/turun_tuomiokirkko/

suomi/tee_virtuaalikierros_tuomiokirkossa/  

voiko se olla totta, mitä näemme ja kuu-

lemme. Minulle on!

Tervehtien 

Antti Koponen     

rovasti, p ääsihtee ri    

Turun NMKY    

Niin, ja se  joulueva nkelium i: netistä löytyy

0 ,27  sekunnissa 11.10 0 osum aa hau lle

”jouluevankel iumi”.  Kokeilkaapa vaikka

googlen kautta.
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Sukututkimuksen ja modernin perinnöllisyystieteen

kohtaaminen
Lyhen nelmä K oposten suk useuran su kupäivillä 20 .7.2008  pidetystä esitelm ästä

P
erimän rakennetta ja toimintaa käsitte-

levän tiete enalan , moleky ylibiologian,

historia on varsin lyhyt mutta sitäkin

näyttävämpi. Monet laskevat sen alkavan

vuodesta  1953, jo lloin Watson ja Crick ku-

vasivat p erinnöll isyyttä välittävän molekyy-

lin DNA:n (deoksiribonukleinihapon) raken-

teen. Havainnon mullistavuutta kuvaa sekin,

että he saivat h avain nostaa n No bel-pa lkin-

non vuonna 1962. Alan kehitys on ollut hui-

maav a, ja niinp ä 190 0-luvun lopun viimeistä

kolmea vuosikymmentä kutsutaankin tiede-

maailm assa use in mole kyylibiologian vallan-

kumou ksen aika kaudek si. 

Tämä vallankumous huipen tui vuoteen

2000, jolloin ihmisen koko perimän rakenne

selvitettiin. Sitä ennen  oli jo päästy  pitkälle

yksinkertaisempien elämänmuotojen, virus-

ten, bakteerien, hiivan ja banaan ikärpäse n

perimän rakenteen ja toiminnan selvittämi-

sessä. Tutkimus on tuottanut selvän näy tön

mm. kaiken elollisen elämän yhteisestä alku-

perästä ja täten varmentanu t Darw inin kuu-

luisan evoluutioteorian oikeaksi. Tutkimus

on m yös oso ittanut  ihmise n perim än m uis-

tuttavan sekä kooltaan että rakenteeltaan

muiden nisäkkäiden pe rimää hu omattava sti

enemmän kuin aikaisemmin arvelimme. Ih-

misen ja hiiren perim ät ovat suun nilleen sa-

mansuuruisia.  Ne koostuvat n . 6 000 000 000

merkistä, emäsparista, joista käytetään kir-

ja inmerkkejä A,  G, C ja T. Puolet  kunkin

yksilön perimästä on peräisin  äidiltä, pu olet

isältä. Hyvän käsityksen perimän tietomää-

rän laajuudesta saa, kun ajattele e sen kirjoit-

tamiseen vaadittavan 6 000 000 000 kirjain-

merkin vastaavan 1500 puhelinluetteloa!

Toimin nallisesti geeniaines jakautuu valku-

aisaineitten muodostu mista ohjaaviin g eenei-

hin, joita ihmisperimässä on 25 000–30 000

kappaletta. Geeneistä on elimistössä kaksi

kopiota, toinen äidiltä, toinen isältä (poik-

keuksen a sukukro mosom ien geen it). 

Geenitietous tulee yhä laajemmin käyt-

töön lääketieteessä

Lääke - ja perinnöllisyystieteellinen perus-

tutkimus on viimeisen parin vuosikymme-

nen aikana merkittävästi lisännyt ym märtä -

mystämme perinnöllisyyden ja sairastavuu-

den välisistä lainalaisuuksista. Perimän gee-

nit luovat puittee t yksilön ke hittymiselle ,

kasvamiselle  ja toiminnalle,  niin ”vahvuuk-

sillemme” kuin  ”heikkouksillemm e”, joita

elämäntapamme, ravitsemuksemme, altistu-

misemme erilaisille ympäristötekijöille jne.

muokkaavat. Tunnettua on, että ihmise n

ulkonä kö ja  monet fyysiset  ominaisuudet

ovat paljolti geenien toim innan  määräämiä

– lapset muistuttavat vanhempiaan ja suku-

laiset toisiaan. 

Tiedämme, että yksilöiden perimät eroa-

vat toisistaan jopa 1 %:n verran. Jokaisen

yksilön perimä (identtisiä kaksosia lukuun-

ottamatta) on ainutkertain en. Tässä mieles-

sä perimä mme  emäsj är jestys on pysyvä

”tunnistekoodimme”, halusimmepa sitä tai

emme.  Suurin  osa  per imän muuto ksista

näyttäisi olevan vailla merkitystä. Toisaalta

muutokset voivat aiheuttaa perinnöllisi ä

sairauk sia. Tällöin  muuto ksia kutsutaan

mutaa tioiksi. Ko ska ku stakin  geenistä on

elimistössä kaksi  kopiota, toinen ä idiltä,

toinen isältä, void aan sairauksien p eriyty-

misessä erottaa kaksi  päätyyppiä: väistyvä

ja vallitseva p eriytym inen. Ed ellisessä gee-

nin mutaatio aiheuttaa saira uden v ain, jos

lapsi perii viallisen geenin molemmilta van-

hemm iltaan. Jälkimm äisessä tapauk ssssa jo
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toisen geenin virhe aiheuttaa sa irauden . Täl-

löin myös to inen vanhemmista on sairas.

Koska ä idiltä ja isältä perityn geenin toimin-

ta ei aina ole tarkalleen samanlaista, on sai-

rauksien periytymisen todellisuus paljon mo-

nimutkaisempi. Useissa tapauksissa muu tos

geenin ra kenteessa tai toiminnassa vain lisää

tai vähentä ä sairastumisalttiutta, johon mo-

net elämän tapa- ja ravinto tekijät tuovat

oman lisäv aikutuksen sa. 

Joissain  tapauksissa mutaatioita ilmestyy

yksittäis ten solujen perimään elämän aikana.

Tunnetuimpia on syöpäkasvainten muodos-

tumiseen johtavat geenimuutokset, joita voi-

vat a iheuttaa  esimer kiksi ultravioletti- tai

röntgensäteily. Tunnetaan myös eräitä perin-

nöllisiä geenivirheitä, jotka  altistavat pahan-

laatuisten kasvainten kehittymiselle.

Edellä  hahmo teltu lääketieteen kehitys ei

ole ainoastaan haaste tietokanto ja ylläpitävil-

le organisaatioille vaan myös sille lääkintä-

henkilöstölle, jonka vastuulla on uuden gee-

nitietouden ja siihen  perustuvan diagnost ii-

kan ja koh dennetun  lääkehoido n soveltami-

nen käytännön kliiniseen työhön. Olemme

päätym ässä tilant eeseen, jo ssa nyk yiset klii -

niset diagnoosit tulevat jakautu maan  geneet-

tisesti määriteltyihin alatyyppeihin, joille on

käytettävissä kohdennettuja lää kehoit oja.

Koska tällaisten hoitojen ei oletetakaan hyö-

dyntävän muita potilaita, edellyttää hoidon

aloittaminen gee nitutkimuksi in perustuvaa

täsmädiagnostiikkaa. T ällaisen geenitietou-

den saattaminen hoitopäätöksiä tekevän lää-

kärin u lottuville edelly ttää täys in uuden lais-

ten tietok onepo hjaisten päätöksentekojärjes-

telmie n kehittäm istä vast aamaan näihin

2000-luvun lääk etieteen ha asteisiin. 

Suomi perinnöllisyystieteen mallimaana

Suom ea pide tään u sein modern in perin nölli-

syystutkimuksen mallimaana.  Maassamme

on pitkät perinteet kerätä väestöstä erilaisia

rekistereitä, josta mone t sukututkijatk in

ovat ammentaneet arvokasta ja hyödyllistä

tietoa. Suomalaisten asuinpaikasta ja am-

matista, samoin te rveydentilasta o n katta -

via, korkea luokka isia ja tasala atuisia rek is-

tereitä. Lisäksi ma assam me on  pitkä perin-

ne suorittaa väe stötutkim uksia ja  kerätä

niihin liittyvää aineistoa. Henkilöturvatun-

nus on ollut käytössä jo 1960-luvulta läh-

tien. 

Tutkijoill a on täten käytössään ainutlaa-

tuiset ja korkealuokk aiset aineistot väestö -

tasolla suoritettavaan epidemiologiseen  tut-

kimukseen, jon ka tavo itteena  on juuri uusi-

en laina laisuuksien löytäminen perimän,

elinolosuhte iden ja  sai ras tumisen välille .

Tällainen tietous on edellytyksenä uusien

kohdennettujen hoitomuotojen kehittämi-

selle. Tutkimus edellyttää eri viranomaisten

ylläpitämien rekistereiden yhdistelyä ja sen

toteuttamiseen vaaditaan asianom aiset lu-

vat, jotta tutkittavien yksityisyyttä ei lou-

kata . Lisäksi vaaditaan aina tutk ittavien

suostumus.  Selvitysten mukaan suomalaiset

ovat varsin tutkimusmyönteisiä, koska he

ymmä rtävät tuotetun tutkimustiedon koi-

tuvan heidän itsensä, jälkeläistensä ja suku-

laistensa parhaaksi, ja luottavat, ettei hei-

dän geenitietouttaan saateta vääriin käsiin.

Oman lukunsa perinnöllisyystutkimuk-

sen ja sukututkimuk sen vä limaastossa muo-

dostavat harvinaiset ”suomalaiseen tautipe-

rintöön” kuuluvat sairaud et, jotka ovat ri-

kastuneet alueellisesti ainutlaatuisen asu -

tushistoriamme m yötä. Suku- ja  DN A-tie-

touden lisääntyminen tuo lääkärille ja pe-

rinnöllisyystutkijalle mahdollisuuden ”en-

nustaa” yksilöä elämänsä aikana uhkaavien

sairauksien todennäköisyyksiä. Tähän teh-

tävään tarvitaan asianmukaista perinnölli -

syysneuvontaa, johon Suomessa on hyvät

edellytykset. 
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Miten minun geenini l iittävät minut Ko-

posten sukuun?

Yksi tapa  lähestyä p erinnölli syystiedettä ja

sukututkimusta, on tarkaste lla omaa suku-

taustaansa. Puolet geeneistäni on perä isin

äidiltäni Ir ja Alice Linne rmolta, ja  puole t

isältäni Ensi Armas V uoriolta. Hänen äitinsä

Martta Sofia Koposen  (s. 10.9.18 95, k .

29.4.1987 ) kautta puolet isäni ja neljännes

minun geeneistäni on pe räisin Koposen  su-

vusta.  Perehtyminen  Koposten suku I ja II

-teoksiin selvittävät, ett ä yksi kahdeksasosa

geeneis täni  on perä i s in  Martta -mummun

isältä Alexander  (Aleksanteri) Koposelta

(s. 30.11.1862, k. 21.3.1948) ja yksi kah-

deksasosa mummun äidiltä Anna Sofia Olli-

kaiselta (s. 15.5.1893, k. 13.12.1946). Su-

kutauluja taaksepäin ed eten, voin todeta

yhden k ahdessad asv iideskymmeneskuu-

de so san  (1/256) g eeneist än i  pe r iy tyvän

Leppävirran Riihirannassa vuonna 1707 syn-

tyneeltä ja 1778 kuolleelta Tahvo (Staffan)

Kopoinilta (taulu 148 3–38). Koposten suku I

-teoksesta löytyy vielä kymmenen tätä var-

haisemp aa suku polvea, joten vanhimmalta

tunnetulta esi -isältäni, Paavo (Tahvon poi-

ka) Koposelta ,  joka  asuste li  Rantasa lmen

pitäjässä, olen perinyt 1/262144 geeneistäni.

Hänen l i säkseen minul la  on s i is  131071

muuta esi-isää ja 131072 esiäitiä 1500-luvun

Suomessa 19 sukupolvea sitten. Koska Suo-

messa tuolloin tuskin  eli noin monta ihmistä,

on selvää, että suvussani – kuten muissakin

suoma laissuvuissa –  löytyy yhteisiä  esi-isiä ja

-äi-tejä. Juuri tämä osaltaan selittää tiettyjen

sairauksien rikastumisen suomalaisväestöön.

 

Sukututkimus kohtaa perinnöllisy ystie-

teen

Kuten jo edellä hahmottelin, perinnöllisyys-

lääketiede käsittelee lähes yksinomaan arka-

luonteisia , terveyteen liittyviä tietoja, joiden

käyttö edellyttää lainsäädännön mukaan

tutkittavan suo stumusta. U seimmat tiedot

ovat v ain te rveydenho itoviranomaiste n

käytettävissä. Myös o sa sukututkim uksesta

käsittelee henkilötietola in määri tte lemiä

”arkaluonteisia” tietoja, joiden julkaisemi-

nen edellyttää asianosaisten lupaa. On sel-

vää, että sukututkimuksen tuottama tieto

on usein varsin hyöd yllistä m yös lää ketie -

teen (diagnost i ikka,  hoidon suunnittelu

jne) kannalta. Lääk etieteellinen pe rinnölli -

syystutkimus tuottaa myös paljon hyödyl-

listä tietoa poti laiden (tutkittavien henki-

löiden) sukulaisille näitä mahdollisesti uh-

kaavista sairauksista (esim. perinnöllise t

syöpägeenit). Toisaalta on tärkeää korostaa,

että lääketieteellinen p erinnölli syystutki-

mus tuottaa myös paljon sellaista tietoa, jo-

ta ei voi paljastaa sukula isten tai sukututk i-

joiden käyttöön (esim. isyystutkimukset). 

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Oman arvioni mukaan geenitietouden hyö-

dyntäminen lääketieteessä tulee kasvamaan

voimakkaa sti lähivuosina, koska se paran-

taa hoitotuloksia ja estää vakavien sivuvai-

kutusten k ehittymisiä. Samalla  geenitietou-

den mystifiointi vähenee tai häviää toivot-

tavasti kokonaan. Tulevaisuudessa mielläm-

me geenimme oleelliseksi osaksi omaa iden-

titeettiämme, sa moin kuin n yt miellämme

fyysiset  ominaisuutemme, verenpaineem-

me,  hemoglobi in i - ja  ko lestero liarvomme

omiksemme.

Samalla kun viranomaiset ja tietosuoja-

lainssädäntö tarkkaan varje levat g eenitie -

toude n joutu mista v ääriin käsiin, tutkijat

tarvitsevat ”tunnistek oodein” suoja ttuja

aineis toja (biopankkeja) uusien lainalai-

suuksien  löytäm iseksi ja ho itokeinojen ke-

hittämiseksi.

Internetistä  voi jo nyt tilata omia geen i-

testejään, niin  sukujuurtensa a lkuperän sel-

vittämiseksi kuin mahdollisten sairausgee-

nien löytämiseksi. Jo nyt on yksilöiden ja

sukujen siis ma hdollistaa käytt ää geenitut-
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kimusta m yös sukututk imuksen voimavara -

na. 

Oman erityislukunsa perinnöllisyys- j a

sukututkimuksen alueella muodostaa erään

soluns i sä i sen rakenteen ,  mi tokondr ion,

DN A. Ke hittyvä n yksilö n mitokondrioiden

kaikki DNA on peräisin äidiltä. Tämä tuo

uuden ulottuvuuden ka ntaäitien etsimistyö-

hön, mutta se on jo niin suuri kokonaisuus,

että se ansaitsee oman katsauksensa.

Eero Vuorio

Kansleri, professori

Turun yliopisto

50 vuotta sitten

2.10.1958  Neuv ostoliitto ilmo itti viralli-

sesti aloittavansa uudelleen ydinaseko-

keensa.

3.–5.10.1958 vietettiin maamme vanhim-

man suomenk ielisen oppikoulun, Jyväs-

kylän lyseon, 100-vuotisjuhlia.

5.10.1958 Neste  Oy:n o mistam a tankki-

alus ”Tupa vuori” tuhou tui räjähdyson -net-

tomuudessa Naantalin Raision satamassa,

kolme sen miehistä sai surmansa.

23.10.1958 Ruotsin A katemia  myönsi

Nobelin kirjallisu uspalkin non v enäläise lle

Boris Pasternakille.

24.10.1958 Literaturnaja Gazeta leimasi

palkinnon antam isen viham ieliseksi poliit-

tiseksi teoksi Ne uvostoliittoa vas-

taan.28.10.1958 Moskovasta ilmoitettiin,

että Boris Pasternak on erotettu Neuvosto-

liiton kirjailijaliitosta.

29.10.1958 Boris Pasternak kieltäytyi

ottama sta vasta an Nobelin 1 958 k irjalli-

suuspalkintoa.

12.11.1958 Lontoossa vihittiin Suomi-ta lo,

Finland H ouse.

27.11.1958 Helsin gissä perustettiin

Paasikivi-seura.

21.12.1958 Kenraali Cha rles de G aulle

valittiin suurella äänten enemmistöllä 

(78 %  äänistä ) Ranskan v iidennen tasaval-

lan en simmäiseksi pr esiden tiksi.

Lähteet: 

Mitä–Missä–Milloin 1960. Otava.

CD-Facta 2005

Romaanin Tohtori Živago kirjoittaja B oris

Pasternak sai kirjallisuuden Nobel-palkin-

non 1958.
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Kanavakylän kuulumisia

Taas on yksi kesä takanapäin ja talvea, jou-

lua ja uutta kesää odotellaan. Mennyt kesä-

hän oli sateinen. Hellepäiv iä ei tainn ut olla

kuin muutama, mutta olihan se kesä kui-

tenkin. Meillä ihmisillä kun taitaa olla aina

liian suuret odotukset kesästä. Samoin ke-

sälomasta. Lomalla pitäis i ol la  aina hyvä

sää ja ehtiä tehdä sitä ja tätä. Siksi petty-

mys on sitten suuri, kun asiat eivät mene-

kään, n iin kuin  oli suunniteltu ja od otettu.

Mutta tokihan niistä pikku pettymyksist ä

selviää. Järkeilemällä ja uusia toiveita aset-

tamalla.

Muistan kuinka lap sena odotin  jouluksi

pakettia kummeiltani. Riensin innok kaasti

postiin. Ja  jos pake ttia ei tullut, lohdutin

itseäni, että se tulee  huome nna. Jos jonakin

vuonna pakettia ei tullutkaan jouluksi, loh-

duttauduin ajatuksella, että se tulee kev ääl-

lä. Kun kummitäti siivoaa komero itaan,

niin hän lähettää sitten minulle he idän tyt-

täreltä pieneksi jääneitä vaatteita. Sain ni-

mittäin  heiltä monta kaunista, hyvää mek-

koa ja takkia. Kierrätys pelasi jo tuolloin.

Olen usein miettinyt, että mistä mahtaa

muodostua  lapselle turva llisuuden  tunne  ja

luottamus aikuisiin ihmisiin. A siantun tijat

taitavat selittää sen muodostuvan lapselle jo

hyvin  varhaisessa vaiheessa – oliko se peräti

jo kahden-kolmen vuoden ikäisenä . Olen

miettinyt omaa lapsuuttani ja pohtinut sitä,

mistähän olen saanut luottamukseni aikui-

siin ihmisiin.

Mieleeni tulee elävästi yksi tapaus lap-

suudes tani.

Oli talvi. Taisi olla joulun jälkeinen aika.

En ollut v ielä koulu ssa. Olin siis viisi-kuusi

vuotta vanha. Lähdin setäni mukana Kuo-

pioon. Kun tulimme  Jänne virralle, k aikki

miehet me nivät ulos linja-autosta. Minun

setäni käski istua siinä etupenkillä. Oli aa-

muhämärä. Näin, kun m iehet, setäni mui-

den mukana, puukapuloilla vetelivät jota-

kin rautaköyttä. En ym märtänyt, että olim-

me lossissa, ja he  ”kapu loivat” lossia eteen-

päin. Setäni ei ollut selittänyt minulle asia a.

Auton edessä oli jää suurena röykkiönä, e i

näkyn yt tasaista vahva n näk öistä jäätä . Sii-

nä yksin aut on pen killä istuessa ni pohd in,

että tuo jää ei kestä tätä linja-auton painoa.

Mutta sitten ajatte lin, että kaipa aikuiset

ihmiset tietävät sen asian paremmin kuin

minä, ja jätin asian aikuisten  huolek si ja

vastuulle. Ja jatkoin luottavaisena istumis-

tani linja-auton pe nkillä. Enhän  ymmä rtä-

nyt, että linja-auto oli lossissa, koska sitä ei

setäni min ulle selittänyt.

Kun nyt usein ajelen autollani Kuopioon

ja tulen Jä nnevirralle, muist an aina tämän

lapsuuteni tapauksen.

Samanlaisia  tapauksia on muita kin ,

mutta niistä joskus toiste.

Nyt vain odottelemme luottavaisin mie-

lin talvea, joulua ja uutta kesää.

Terve isin

Aino Ko skela   

Varistaiv al 
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Lari Koposelle hopeaa fysiikkaolympialaisissa

Suomelle menestystä fysiikkaolym-

pialaisissa Vietnamissa

Suome n joukkue osallistui Han oissa

20.–2 9.7. järje stettyihin  kansa invälisiin

fysiikkao lympia laisiin. Kisa t järjestettiin

39. ke rtaa ja n iihin osallistu i 82 maata ja

lähes 400 kilpailijaa. Suomen joukkue

koostui viidestä juu ri lukionsa pää ttänees-

tä nuorukaisesta.

Kilpailuun kuului kaksi koepäivää. Ensim-

mäisenä koepäivänä kilpailijat ratkaisivat

kolme vaativaa teoriatehtävää ja toisena

kaksiosaisen kokeellisen tehtävän. Suoma-

laiset me nestyiv ät erityisen hyv in koke elli-

sessa osiossa.

Joukku een m enesty s oli hyvä . Helsin kiläi-

nen Lari Koponen , joka on  päässy t yli-

oppilaaksi Oulunkylän lukiosta ja palvelee

nyttemmin varusmiehenä Kaartin Jääkä-

rirykm entissä, sa i hopeaa. Lisäk si Tuo-

mas Tajakka Kuop ion lyseon musiikki-

lukiosta ja Riku Hyytiäinen  Tapiolan lu-

kiosta saivat kunniamaininnan. Joukku-

een suoritus n osti Suome n ylivoima isesti

parha iten menestyneeksi pohjoism aaksi.

Historiallisessa katsannossa suomalaisme-

nestys oli parasta 15 vuoteen. Parhaan

kokonaissuorituksen teki Kiinan kansan-

tasava llan joukkue, jok a sai viisi ku ltaa ja

kolmoisvoiton.

Suomen kansainvälisiin luonnontiede-

olympialaisiin osallistumisesta vastaa Ma-

temaattisten aineitten opettajien liitto ry

Opetusministeriön rahoituksella.

Suomen suurlähetystö

Hanoi, Vietnam

Uutiset, 8.8.2008

Mainittakoon, että Lari Koponen  Ou-

lunkylän lukiosta ja Ari-Pekka Kopo nen

Joensuun  lyseon lukiosta o vat saane et 

Teknologiateollisuus ry:n v. 2008 myön-

tämät stipendit (á 1000 €) sijoituttuaan

pitkän matematiikan yo-kokeessa 63–66

pistettä kirjoittaneiden  joukkoon.

SITAATTEJA

MATEMATIIKKA JA MAINE

Matem atiikka on o vi ja avain tieteisiin, (lat.) Et harum scientarum po rta et clavis est

Mathematica. Roger Bacon (n. 1214–92)

Herra varjelkoon meitä siitä, että Totuus Rajoittuisi Matemaattisesti Todistettavaan!

William Blake (1757–1827)

Ja maine hänestä levisi kaikkialle ympäristön seutuihin.

Raamattu, Luuk. 4:37

Sitaatit teoksesta Suuri sitaa ttisanakirja , toim. Jarkko Laine. Otava 1982.
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Koposten Sukuseura ry:n tilinpäätös 31.5.2008
TASE

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Tavarat          35001,25
Saamiset

Rahat ja pankkisaamiset 8393,56

Vastaavaa yhteensä 43394,81 

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Yhdistyspääoma       43376,37
Tilikauden ylijäämä      18,44

Oma pääoma 31.5.2007 43394,81

Vastattavaa yhteensä 43394,81

TULOSLASKELMA 1.6.2007 – 31.5.2008

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

Jäsentoimintatulot      255,00
Sukukirja I        766,00
Sukukirja II 2256,00
Muut myyntitulot         457,10

3734,10
Kulut

Myyntitoiminnan kulut    438,20
Varaston muutos    1380,22
Matkakulut       765,80
Vuokrat    303,00
Ilmoitukset       632,01
Sukupäivät    713,40
Kirjanpito    286,70
Postikulut     889,96
Puhelinkulut       683,56
Toimistotarvikkeet       169,31
Vahinkovakuutus       162,97
Valokopiot       147,95
Kopsa-lehti     1825,50
Kokouskulut      278,60
Jäsenmaksut      355,00

Huomionosoitukset    384,14
Palvelumaksut    141,08
Muut jäs.toiminnan kulut    415,70

Kulut yhteensä   9973,10
Kulujäämä -6239,00

VARAINHANKINTA
Tuotot

Jäsenmaksut  5875,00
Kulut

Jäsenmaksuperintä    -392,63
Palkkio   -250,00

Varainhankinta yhteensä  5232,37

Tuottojäämä  1006,63

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot

Korkotuotot               25,07
       25,07

Satunnaiset tuotot
Lahjoitukset  1000,00

Tilikauden ylijäämä      18,44

[Tilinpäätös vahvistettu vuosikokouksessa 19.7.2008.]
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo

Julkaisut

Väinö  Kopo nen: M etsän po ika tahdo in 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 yhdes sä 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 h 

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 kuulunu t h Tarkkoja tietoja nais- ja miespuolisten

edustajien kautta h Koposten sukuhaarat maantieteellisesti kattavana.

KOPSA Ko posten S anoma t Kopos ten sukus euran jäse nlehti   5 €/kpl

Sukuseuran jäsenille jäsenetuna

Muita m yyntiartikkele ita
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Sukuseuran  hopeinen rintamerkki tai riipus. 10 €/kpl

Sukuseuran  rintamerkki tai riipus kullattuna. 12 €/kpl

Sukuseuran  vaakuna-aiheinen  pöytästandaa ri. 45 €/kpl

Hintoihin lisätään lähetyskulut

Tilaukset ja tiedustelut

Kyösti V. Koponen 

Taivalmäentie 2 A , 79130 SOR SAKO SKI Puh. (017) 556 1294
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