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Puheenjohtajalta

On pyhäinpäivä 31. lokakuuta, kun kirjoitan tätä tervehdystä. Sateinen ja 
viileähkö kesä on siirtynyt muistoihin, lokakuu oli keskimääräistä kuivem-
pi, voinee kuvitella sen korvaavan vähäisiä kesän lämpimiä aurinkoisia päi-
viä. Marraskuun alku lienee aikaa, jolloin talven tuloa pidetään mahdolli-
sena. Päivät lyhenevät päivä päivältä, kunnes joulu, meidän valonjuhlam-
me, on käsillä.

Koposten sukuseurassa kesän tapahtumiin on kuulunut sukupäivät, vii-
meksi ne vietettiin Hotelli Gutavelundissa Tuusulassa. Lauantai-illan mak-
setussa yleisötilaisuudessa esiintyi lauluyhtye Singers, muistoissamme Har-
mony Sisters. Sunnuntaina vierailimme Ainolassa, Halosenniemessä ja Lot-
tamuseossa.

Järjestelyt ja tapahtuman suunnittelu olivat Hannun Koposen käsialaa, ta-
pahtuma saavutti pääkaupunkiseudun henkilöitä, jotka ovat kiinnostunei-
ta sukuseuramme toiminnasta. Savon alueelta valitettavasti oli vähän osal-
listujia, johtuen useista sairastapahtumista perheissä. Kiitokset kuuluvat jär-
jestelyvastuussa olevalle.

Vuoden 2016 sukupäivä on päätöksen mukaisesti yksipäiväinen, pitopaikka on Kuopion lähialueella. On toivot-
tu, että emme hankkisi kovin paljon ohjelmaa vuosikokouksen yhteyteen, jätettäisiin aikaa enemmän yhdessäolol-
le ja seurustelulle.

Olen käsittänyt, että sukuseuran työ on kaikkien siitä kiinnostuneiden yhteistä toimintaa, yhdessäoloa, sukututki-
muksen kehittämistä ja tutkitun tiedon tallentamista tuleville sukupolville. Jotta toimintaa voidaan kehittää ja yllä-
pitää, on oltava yhdistys ja organisaatio, jonka puitteissa toimitaan.

Kauppatieteen tohtori Saara Julkunen kirjoitti 2010 julkaistussa väitöskirjassaan organisaatiotutkimuksesta seu-
raavaa: ”Aluksi 1900-luvulla organisaatioteorian taustalla oli käsitys organisaatiosta koneena ja 1950- luvulta alkaen 
se käsitettiin organismina. Myöhemmin organisaatio on ymmärretty myös metaforana, jolloin sillä tarkoitetaan eri-
laisten roolien, draamojen ja käsikirjoitusten näyttämöä, tai poliittisen vallankäytön areenaa. 1980-luvulla organi-
saatiotutkimus alkoi käsitellä organisaatioita ja yhteisöjä sosiaalisesti rakentuneina kokonaisuuksina, joissa ihmisten 
välinen vuorovaikutus on keskeinen. Tämä näkökulma korosti muutoksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen läsnä-
oloa kaikessa kanssakäymisessä. Nykyään, sosiaalisen muutoksen teoria on yksi organisaatiotutkimuksen keskeinen 
osa ja se on keskittynyt enemmän identiteettien, normien ja rakenteiden tarkasteluun, korostaen jokaista vuorollaan.

Yhteistyöllä on tärkeä asema organisaatioiden välisessä vuorovaikutuksessa, silla se esitetään tutkimuksissa ta-
vaksi ratkaista organisaatioiden omia ja niiden välisiä ongelmia sekä mahdollisuuksia saavuttaa organisaatioiden 
omaan toimintaan ja niiden väliseen yhteistyöhön kuuluvia tavoitteita. Yhteistyön vakiintuessa organisaatioiden vä-
lille muodostuu vuorovaikutukselle ominainen yhteistyöorganisaatio, jolla on oma rakenteiden, tavoitteiden, todel-
lisuuden ja toiminnan maailma.”

Kun Koposten sukuseura perustettiin, se rekisteröitiin ja laadittiin säännöt, jotka määrittelevät toimintatavat ja 
vastuut. Sääntöjen 17 kohdassa on kirjoitettu: ”Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon 
kuuluu esimiehen lisäksi kahdeksan muuta varsinaista jäsentä ja kahdeksan varajäsentä.” Saantojen laatijat ovat ol-
leet tehtäviensä tasalla. Ilmaisu on varsin demokraattinen ja yhteisöllisyyttä korostava.

Silloin kun on epäselvyyttä johtajuusrakenteissa, seuraa useimmiten pitemmän päälle ongelmia. Pahin uhkakuva 
valtuuttamattomassa määrittelemättömässä johtajuudessa on vastuuvelvollisuuden ja läpinäkyvyyden puute. Tällai-
sella toiminnalla ei ole valtuutuksen rajoja, ei selkeää alkua, ja sen korjaaminen voi olla vaikeaa.

Sukuseurassamme on yhteistyökykyisiä jäseniä ja vastuunkantajia, jotka tietävät tehtäviensä vastuun. Vuosikoko-
us on seuramme korkein päättävä elin, joka valtuuttaa tehtävään luottamushenkilöt sääntöjen määräämäksi ajaksi.

Toivotan hyvää syksyn jatkoa ja tulevaa talvea, meillä on edessä valon juhla, Joulu, joka on vapahtajamme syntymä-
juhla.  Kiitos tästä vuodesta, uusivuosi on toivoa täynnä, menkäämme rohkeasti eteenpäin.

Aulis Koponen
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Elokuun ensimmäisenä ja aurinkoisena viikonloppuna 
1.–2.8.2015 oli Koposten Sukuseura ry:n vuosikokous ja 
36. sukujuhla Tuusulan Hotelli Gustavelundissa. Nykyai-
kainen Gustavelund on historiallinen paikka 1500-luvul-
ta alkujaan ratsutilana, nyt moderni hotelli ja kongressi-
keskus. Koposia oli saapunut ympäri Suomea, Kanadasta 
ja Ruotsista asti, ja oli joukossa kaksi amerikkalaistakin. 
Ilmoittautumisen ja lounaan jälkeen kokoontui halli-
tus, puheenjohtaja Aulis Koposen johdolla, ja sukuseu-
ran vuosikokous välittömästi auditoriossa. Puheenjohta-
ja toivotti Koposet tervetulleeksi sukupäiville. Vietettiin 
muistohetki vuoden aikana poisnukkuneiden muistolle. 
Hotellia edustava Arja Pohjola toivotti myös kaikki sydä-
mellisesti Gustavelundiin. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Jorma Koponen Tuusulasta ja sihteeriksi Maiju 
Boenischin Loimaalta. Koposia oli paikalla 49. Tärkein 
päätös, mikä tehtiin äänestyksen jälkeen oli, että suku-
päivät pidetään joka toinen vuosi mahdollisesti kaksipäi-
väisinä ja välivuonna yksipäiväisenä. Kokouksessa käsi-
teltiin sääntömääräiset asiat ja vahvistettiin liittymis- ja 
jäsenmaksun suuruudeksi 35 euroa, mikä sisältää kak-
si numeroa jäsenlehteä vuodessa. Puheenjohtajan, Aulis 
Koponen Kuopiosta, kausi jatkuu seuraavat kolme vuot-
ta. Henkilövaihdoksiakin tuli: rahastonhoitajana ja jäsen-
sihteerinä aloittaa Maiju Boenisch Loimaalta ja sihteerinä 
Raimo Koponen Pielavedeltä.  Sukuseurojen Keskuslii-
ton yhdyshenkilönä ja Kopsa-lehden vastaavana toimit-
tajana jatkaa Hannu K. Koponen Helsingistä. Sukututki-
mustoimikunnan jäsen ja yhteyshenkilö Internetissä on 
Ahti Koponen Keravalta. www.koposet.net 

Iltaruokailu noutopöydästä avarassa salissa oli antoi-
sa ja maittava. Iltajuhlan suuri ja nostalginen konsert-
ti alkoi Hannu Koposen juonnolla Harmony Sisterseis-
tä, niistä kolmesta kotkalaisesta Valtosen sisaruksista ja 
heidän huimasta taitelijaurastaan. Konsertin teemahan 
oli ”Muistoissamme Harmony Sisters”, esittäjänä laulu-
yhtye Singers: laulajat olivat Johanna Lehesvuori, Päivi 
Jordan-Kilkki ja Tuula Saarensola. Säestäjänä yli tunnin 
konsertin ajan oli loistava pianisti Hilkka Kangasniemi. 
Saimme kuulla kaikille tuttuja Harmony Sistersien esit-
tämiä lauluja, kuten Sataman Valot, Kielon jäähyväiset, 
On elon retki näin, Kodin kynttilät, jne. Moni silmäkul-
ma kastui ja nenäliinat olivat tarpeen. Yllätysnumero oli 
kun Hannu Koponen lauloi Singerseiden kanssa Olavi 
Virran roolissaan ”Sinitaivas”. Konsertin loppulaulu oli 
”Näkemiin”, puheenjohtaja Aulis Koponen kukitti taite-
lijat. Illanvietto jatkui huomionosoitusten eli ansiomerk-
kien jaolla. Sukuseura oli anonut ja SKK:ry myöntänyt 
kaksi kunniamerkkiä kahdelle pitkäaikaisesti toimineel-

KOPOSTEN SUKUPÄIVÄT TUUSULASSA

le ansiokkaasta työstä sukuseuran hyväksi: kunniakir-
jat ja mitalit saivat Aino Koskela Varistaipaleelta ja vara-
puheenjohtaja Juha Koponen Leppävirralta. Voutilaiste-
Smolanderien sukuseurasta toi tervehdyksen runon ke-
ra Pirjo Inna Espoosta. 

Sunnuntaiaamu alkoi aamu-uinnilla ja saunalla hotellis-
sa yöpyjille. Aamiaisen jälkeen kokoonnuimme klo 9.00 
Tuusula Kirkkomaalle ja sankarihaudoille. Kukkalaitteen 
Koposten Sukuseuran puolesta laskivat Aulis Koponen ja 
Raimo Koponen. Virsi Sun kätes Herra voimakkaan kai-
kui kauniissa aurinkoisessa kirkkomaan maisemissa.

Juhlapuheen sankarihaudalla ja sankarivainajille pi-
ti emeritus, rovasti Jaakko Harjuvaara. Puheessaan hän 
kertoi Tuusulan sankarivainajista ja sodassa kaatuneista, 
joita on haudattu kolmeen kirkkomahan Tuusulassa. Tu-
tustuimme Hannu Koposen opastuksella Tuusulan van-
haan kirkkomaan kolmeen kuuluisaan hautaan; taide-
maalari Pekka Halosen ja hänen vaimonsa Maijan ja las-
tensa hautoihin ja Suomen suurimman kirjailijan Aleksis 
Kiven hautaan ja sotiemme suurimman lentäjän lento-
mestari Ilmari Juutilaisen hautaan. Museokierros odot-
ti, lähdimme autoletkassa kohti Ainolaa, Jean ja Aino Si-
beliuksen kotiin. Seuraava kohde oli taidemaalari Pekka 
Halosen ateljeekoti, Halosenniemi. Yhteinen ryhmäkuva 
otettiin talon rappusilla. Kolmas museo oli Lottamuseo. 
Kaikissa museokohteissa oli mitä parhaimmat ja asian-
tuntevat oppaat. Tuusulan ympäristö ja sen rantatie ovat 
täynnä kulttuurikohteita ja tapahtumia, vietetäänhän nyt 
Sibeliuksen ja Halosen syntymän 150 v. juhlavuotta. Mu-
seokierroksen jälkeen oli lounas ja sehän maistuikin ja 
päättäjäiskahvit upean vadelmakakun kera. 

Tämän sukujuhlan järjestäjä Hannu Koponen piti 
kiitospuheen ja ojensi ruusukimpun hotellia edustaval-
le, saliemäntä Arja Pohjolalle, kiitokseksi erinomaisista 
järjestelyistä sukujuhlamme hyväksi. Lopuksi lauloim-
me Uusmaalaisen laulun.

Olimme viettäneet sukujuhlat historiallisissa maise-
missa.  Sukuseuraamme liittyi kymmenkunta uutta ”Ko-
posta”. Suuri toivomus olisi, että innostus sukututkimus-
ta ja sukuamme kohtaan jatkuisi ja olisimme ylpeitä esi-
isiemme ja -äitiemme arvokkaasta työstä isänmaamme 
ja meidän hyväksemme.

Ensi vuonna 2016 tapaamme jossain Varkaus–Leppä-
virta–Kuopio-maisemissa.  Sateen saattelemina lähdim-
me kotimatkalle kukin omaan verotuspiiriinsä.

Hannu K. Koponen
Helsinki
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Kuvat: Ahti Koponen.
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Hyvää suvisunnuntaita teille Koposten sukuseuran jäsenet!

Olen Jaakko Harjuvaara ja siirtynyt emeritukseksi Jär-
venpään kirkkoherran ja Tuusulan rovastikunnan lää-
ninrovastin virasta yli 8 vuotta sitten. Minulla on ilo olla 
puhumassa teille täällä Tuusulan sankarihaudalla, jossa 
olen kymmeniä kertoja ollut laskemassa seppeleitä itse-
näisyyspäivänä ja kaatuneiden muistopäivänä Järven-
pään kaupungin ja seurakunnan yhteisessä lähetystössä. 

Tälle paikalle Tuusulan isännät rakensivat ensimmäi-
sen kirkkonsa v.1643. Sen ensimmäisen kirkon muisto-
kiven, mustan graniittipaaden, näette nykyisen kirkon 
vieressä oikealla puolellanne. Kerrotaan historiassa, että 
tuusulalaisia isäntiä kohdeltiin vähän kaltoin, kun he kä-
vivät täältä asti Sipoon kirkossa. Kirkon hämärässä ase-
huoneessa sipoolaiset isännät kamppasivat Tuusulan si-
vukylältä tulleita isäntiä. 

Kerrotaan myös seuraavasta tapauksesta. Tuomioka-
pituli oli määrännyt, että Sipoon kirkossa pidettiin sun-
nuntaisin klo 10 ruotsinkielinen jumalanpalvelus ja klo 
12 väentuvassa suomenkielinen jumalanpalvelus. Tuusu-
lalaiset talonpojat olivat kävelleet heinäkuun helteisenä 
sunnuntaina puolen päivän aikaan Sipoon kirkolle suo-
menkielistä jumalanpalvelusta varten. Kirkkoherra oli jo 
ratsun selässä lähdössä muualle. Talonpojat sanoivat, et-
tä heille kuuluu olla klo 12 väentuvassa suomenkielinen 
jumalanpalvelus ja he ovat sitä varten tulleet tänne.

Kirkkoherra oli vastannut ratsun selästä: ”Jos ette voi 
tulla ruotsinkielisten kanssa klo 10 kirkkoon, niin pai-
nukaa helvettiin!” 

Ei siis ole ihme, että tuusulalaiset talonpojat halusivat 
oman kappeliseurakunnan ja kirkon. Ratsumestari Lauri 
Niilonpoika Stålhana lähti ajamaan asiaa ja v. 1643 Thu-
sian kylän Kaukjärven niemelle saatiin kapitulilta lupa 
rakentaa oma kirkko. Se oli käy-
tössä 90 vuotta ja purettiin rän-
sistyneenä pois ja 1.11.1743 vi-
hittiin käyttöön uusi kirkko sa-
malle paikalla. 

Kellotapuli on ollut tuol-
la omalla paikallaan vuodesta 
1650 – tien vieressä kutsumas-
sa ihmisiä kirkkoon. 

On arvioitu, että tähän kir-
kon ympärillä olevaan kirkko-
puistoon on vuosisatojen aika-
na haudattu n. 20 000 vaina-
jaa. Nykyisin saa haudata vain 
museoviraston luvalla. Uusi iso 
hautausmaa on vähän matkan 
päässä Paijalan nummella.

Tänne haudattiin talvisodan aikana 30 arkkua + 13 
kentälle jääneinä. Jatkosodan aikana sankarivainajia tu-
li yhä enemmän ja enemmän. Alue oli liian pieni. Sitä 
täytyi laajentaa ja kirkkoon päin ei ollut tilaa. Vuonna 
1943 oli isäntiä yhteensä 20 hevosen ja kärryjen kans-
sa ajamassa lisämaata tänne rantaan päin, jotta tilaa saa-
tiin uusille sankarivainajille. Jatkosodan aikana haudat-
tiin 107 arkkua ja 20 kentälle jääneitä, yhteensä molem-
pien sotien aikana 170. 

Joukossa oli yksi nainen, lotta Hilda Lovisa Pa-
ju (26.12.1913–23.12.1943). Hän työskenteli voimiaan 
säästelemättä Syvärin kaupungissa muonitustöissä, jotta 
rintamalla olevat miehet saivat ruokaa ja jaksoivat tais-
tella ylivoimaista vihollista vastaan. Hilda Paju uupui sy-
dänhalvaukseen tässä työssään ja hänen leposijansa on  
sankarihaudassa.  

Tämän jälkeen haudattiin vielä yksi sodan vammoi-
hin kuollut sankarivainaja 8.4.1945.  Sen jälkeen todet-
tiin, ettei enää ole tilaa enempää käytettävissä. Kuitenkin 
- Ihantalan taisteluissa kuollut tuusulalainen sankarivai-
naja - etsintä työn tuloksena - sai pienessä valkoisessa ar-
kussa syksyllä 2003, 59 vuotta sodan päättymisen jälkeen 
viimeisen leposijansa vuosikymmeniä aikaisemmin hau-
dattujen sankariveljien ja -sisaren vierelle. 

Lisäksi Kellokosken sankarihaudassa on 4 sankari-
vainajaa, Paijalan hautausmaalla on Terijoelle jäänei-
den vainajien muistomerkki ja vakaumuksensa puolesta 
kuolleiden muistomerkki. Tuusulalaisia sankarivainajia 
on perhehaudoissa eri puolilla ja tuusulalainen talviso-
dan ensimmäinen sankarivainaja (+ 7.12.1939) oli hau-
dattu jo joulukuussa 1939 Messukylän hautausmaahan. 

Sen tähden seistessämme täällä sankarihauta-alueel-

Puhe Tuusulan sankarihaudalla
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la, me muistamme samalla kaikkia muita sotiemme vai-
najia eri puolilla Suomea. Rakel Liehu sanoi runokokoel-
mansa nimessä syvän viisauden: ”Ihmisen murhe on yh-
teinen”

 Suunnitelmat tämän sankarihauta-alueen suhteen to-
teutettiin ensin v 1940 taiteilija Ilmari Virkkalan luon-
noksen pohjalta. Sitten v 1944 arkkitehti Veikko Larkas 
jatkoi suunnittelua alueen laajetessa sodan aikana, mut-
ta sairastui ja työ jäi kesken. Lopullinen suunnittelu jat-
kui v 1947 alkaen arkkitehti Ola Mannströmin toimesta 
ja valmistui v 1952 ja siihen sisältyi myös sankaripatsas, 
jonka tiukan kilpailun jälkeen voitti Rakel Koivisto eh-
dotuksellaan ”Paluuton tie” ja se paljastettiin 24.5.1953 
kaatuneitten muistopäivänä. Minulla on hämärä muis-
to mielessäni, että olisin ollut perheemme kanssa silloin 
täällä paikalla. 

Kun patsaan nimi on ”Paluuton tie”, niin sen ajatuk-
sen mukaan mielestäni lumipukuisten hahmojen pitäisi 
olla kulkemassa meistä poispäin paluuttomalla tiellään 
selkä meihin päin?  

Nyt patsaan hahmot katsovat kuitenkin meihin päin 
sieltä, minne he ovat jo menneet ja mekin olemme ker-
ran menossa. 

Luen teille vaimoni isän ainoasta kirjeestä rintamal-
ta vaimolleen ja neljälle pienelle lapselleen ja viides oli 
syntymässä muutaman viikon kuluttua. Hän tiesi talvi-
sotaan lähtiessään, ettei enää palaa kotiin rakkaidensa 
luokse ja kirjoitti pikkujoulun, adventin kynnyksellä kir-
jeessään: 

”…ikävä on minun teidät jättää tänne maailmaan or-
voiksi, mutta tämä tilanne on nykyisin hyvin vakava ja 
maamme on siksi pieni, että sen puolesta on jokaisen ky-
kenevän miehen ja naisen seisottava...

…Alan lopettaa tähän ja on sydämessäni viellä puh-
das usko Kaikkivaltiaan Jumalan rajattomaan voimaan, 
että niin toivottamalta kun näyttääkin, viellä hänen apu-
nsa voi tämän tilanteen pelastaa…vaan jos kuitenkin on 

niin määrätty, että meidän nyt erota täytyy, jätän teidät 
hellästi näin hyvästi, surut sydämessäni painaen, uskos-
sa, että Jumala teistä ja teidän tulevaisuudestanne huolen 
pitää ja sen tähden käyn levolle, koska toiset nukkuvat.

Ne sanat, jotka tästä voitte opetuksen sanoiksi (huom. 
kirje oli paljon pidempi) ottaa, toivon teidän, rakkaat 
lapseni elämänne valkeaan kirjaan muistiin kirjoitta-
maan, että saisitte sieltä elämänne taipaleella avuksen-
ne ottaa. En pelkää kuolemaa – joka edessäni häämöit-
tää tällä kerralla, sillä Joulun Sankari on synti sovittanut 
ja sen tähden aina kuin tämä kirje teille iloista Joulua 
toivottaa, muistakaa, että kerran luona Herran tavataan. 

Rakas Einonne teitä tervehtien.
Säilytä, Aili, tämä lapsille! Einosi! ”

Terijoen muistomerkissä on kaiverrettuna sanat: ”Sen 
suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän 
antaa henkensä ystävänsä edestä.”

Rakkaat ystävät, meidän sukupolveamme, meidän 
lastemme ja lastenlastemme sukupolvia on rakastettu, 
tämä maa on meille rakkaudella lunastettu. Hoitakaam-
me maatamme sen tähden huolellisesti ja uskollisesti. 

Tästä sankarihaudalta näkyy tuolla aidan ulkopuolel-
la oleva Pro Patria – Nimikirja muistomerkki. Kymme-
nen tonnia painava, avautuvan kirjan sivuina kuvattuna 
harmaasta graniitista oleva muistomerkki. Sen rakenta-
misesta teki aloitteen talvisodan päättymisen muistopäi-
vänä 13.3.1997 sotaveteraani Heikki Talvela, jonka ison-
veljen Pekka Talvelan (2.6.1915–6.12.1941) leposija on 
myös täällä sankarihaudassa. 

Nimikirja muistomerkki paljastettiin talvisodan alka-
misen 60v muistopäivänä 30.11.1999. Siihen on kerät-
ty 310 kaikkien niiden sankarivainajien nimet, joilla on 
perusteltu yhteys Tuusulan emäseurakuntaan ja joilla on 
ollut selvä maanpuolustuksellinen tehtävä ennen kuole-
maansa tai katoamistaan. Nimiä saattaa tulla vielä lisää 
tutkimusten edetessä. 

Toivotan teille siunattua juhlapäivän jatkoa hy-
vät Koposten sukuseuran jäsenet. 

Virsi 577:1
Sun kätes, Herra, voimakkaan 
suo olla turva Suomenmaan 
niin sodassa kuin rauhassa 
ja murheen, onnen aikana.
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Synnyin syksyllä 1948 viimeisten suurten ikäluokki-
en vuoden edustajana Vesannolla. Kansakoulun aloitin 
1955 syksyllä. Koulumatkani oli 1,5 km. Matkan taitoin 
kesällä kävellen tai polkupyörällä, sitten kun opin sillä 
ajamaan. Talvella hiihdin matkan metsän läpi. Kotini oli 
pienehkö maatila, jossa peltoja oli vähän. Niitä raivattiin 
lisää jatkuvasti lapsuuteni ja nuoruuteni vuosina. Osal-
listuin tilan töihin koulutyöni lisäksi ja koulun loma-ai-
koina, nuorempien veljeni ja siskoni kanssa. 

Syksyllä 1964 sain lähteä 15 vuotiaana opiskelemaan 
kansanopistoon Punkaharjulle ja sen jälkeen Suomen 
Nuoriso-opistoon Mikkeliin. Keväällä 1966 olin nuori-
sonohjaaja. 

Kuitenkin tavoitteeni oli kansakoulun opettajan am-
matti, joten pyrin seminaariin. Tulin valituksi 600 haki-
jasta ja opinnot alkoivat 1966 syksyllä. Meitä valittuja oli 
luokallamme 24. 

Kuusivuotiset opinnot olivat alkaneet ja edistyivät hie-
man vaihtelevalla menestyksellä. Lukuvuoden 1969-70 
jälkeen kuitenkin seminaarimme lakkautettiin ja meis-
tä tehtiin opiskelijoita Joensuun korkeakouluun. Opin-
tosuunnitelmia oli muutettu niin, että nyt ei enää kansa-
koulun opettajia olisi, vaan valmistuvat olisivat vain uu-
den peruskoulun opettajia. 

Saimme korkeakoululta luvan suorittaa uusien vaati-
musten mukaisen tutkinnon. Sain tutkinnon valmiiksi 
laajoilla lisäopinnoilla. Valmistuin kuitenkin kansakou-
lun opettajaksi opetusministeriön tunnustuksella, että 
olen myös kelpoinen peruskoulunopettaja.

Opiskelin lisää kesän ja seuraavan syksyn ajan. Han-
kin kelpoisuuden koulutoimen johtajan virkoihin. Me-
nin armeijaan suorittamaan asevelvollisuuttani ja haes-
kelin työtä myös koulutoimen johtajan tehtäviin. Alo-
kasajan loppupuolella minulle ilmoitettiin, että olen 
tullut valituksi Hirvensalmen kunnan koulutoimen sih-
teerin (-johtajan) virkaan. Sain asevelvollisuuden suo-
rittamisesta lykkäystä ja aloitin töissä lokakuun lopus-
sa 1972.

Työura jatkui sitten 1975 syksystä Haminan kaupun-
gin kouluasiainsihteerin (koulutoimen hallintopäällik-
kö) virassa. Syksyllä 1977 aloitin Hämeessä Vilppulan 
kunnan koulutoimen johtajana vajaan yhdeksän vuo-
den uran. Sitten kutsui jo lapsuuden kotiseutu ja pää-
dyin vuoden 1986 alusta Pielaveden kunnan koulutoi-
menjohtajaksi. Nämä vuodet Vilppulassa ja Pielavedel-
lä olivat peruskoulun luomisen ja vakiintumisen aikaa.

1990-luvun talouslamassa koulutoimenjohtajien vi-
ranhaltijat joutuivat siirtymään opettajiksi, koska kun-
tien talous edellytti muutoksia myös koulutoimen hal-
linnossa. Tuolloin siirryin 20:n vuoden jälkeen luokan-
opettajaksi ja koulunjohtajaksi. Opettajan tehtävissä vie-
rähti toinen 20 vuotta. 

Eläkkeelle jäin 65-vuotiaana joulukuun alusta 2013. 
Avioliittoon menin Maire-vaimoni kanssa 45 vuotta 

sitten. Meillä on kaksi lasta, jotka ovat olleet jo pitkään 
poissa kotoa. Meillä on neljä lastenlasta ikähaarukassa 
5–15 vuotta.

Harrastuksena on oman metsäpalstan kunnossapi-
toa ja omasta kunnosta huolehtimista kävellen ja hiih-
dellen. Myös veneilyharrastus on tullut pienen tauon jäl-
keen uudelleen ajankohtaiseksi.

Oman suvun taustojen selvittäminen on minua kiin-
nostanut jo nuoresta alkaen. Jo alle kaksikymppisenä 
olen Kaavin arkistojen avulla selvitellyt historiaa jossain 
määrin. Uudelleen palasin asiaan kun tietoja alkoi saa-
da internetistä. Nyt oma sukulinja on jo selvitetty, mut-
ta koko Maarianvaaran sukuhaara on vielä selvittelyn al-
kutekijöissä.

Sukuseuran sihteerin tehtävä on kiinnostava ja mie-
lenkiintoinen. Kiitän valinnastani sukuseuraa ja toivon, 
että olen luottamuksenne arvoinen.

Uuden sihteerin esittely

Raimo Koponen
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Olen 65-vuotias suunnittelupäällikkö Turun kiinteistö-
liikelaitoksen tilapalveluissa. Koulutukseltani olen ark-
kitehti. Opiskelin Saksassa Stuttgartin yliopistosta. Työs-
kentelin Stuttgartissa arkkitehtina 1978–1990, Turun 
kaupungin palveluksessa olen ollut vuodesta 1990. 

Opiskelin työn ohessa aikuisopiskelijana Turun yli-
opistossa, pääaineena saksan kielen kääntäminen ja 
tulkkaus, sivuaineena Suomen historia.

Olen nuoresta pitäen osallistunut yhdistystoimintaan. 
Jo Saksassa olin mukana Saksa-Suomi-seurassa ja siel-
tä palattuani olen toiminut Suomi-Saksa-yhdistyksissä, 
sillä ystävyystoiminta on mielestäni tärkeää. Olen ollut 
Loimaan seudun Suomi-Saksa-yhdistyksen puheenjoh-
taja koko sen 10-vuotisen toiminnan ajan. Kuulun myös 
Suomi-Saksa-Yhdistysten liiton hallitukseen.

Kun Turun Kuluttajayhdistys perustettiin 1991, olin 
sen ensimmäinen puheenjohtaja. Välillä toimin ”vain” 
varapuheenjohtajana. Nyt olen laajentuneen Varsinais-
Suomen Kuluttajien puheenjohtaja. Myös Suomen Ku-
luttajaliiton hallituksen jäsen tai varajäsen olen ollut yh-
teensä 15 vuotta ja pari vuotta jopa varapuheenjohtaja.

Vuosikausia olen toiminut aktiivisesti Suomen saksa-
laisessa evankelis-luterilaisessa seurakunnassa. Olen ol-
lut niin kirkkovaltuustossa kuin -neuvostossa sekä vara- 
että varsinaisena jäsenenä. Tämän vuoden alusta alkaen 
olen kirkkoneuvoston varsinainen jäsen.

Olen omaa sukua Koponen. Isäni Veikko oli synty-
nyt 1924 Iisalmessa ja kasvanut Kajaanissa. Hänen isän-
sä Antti oli syntynyt 1888 Kaavilla. Isäni täyttäessä 80 
vuotta aloin tutkia hänen sukuaan. Löysin Kaavin seura-
kunnan tiedoista netistä helposti paljon suvustani. His-
torian opintoihini kuulunut sukututkimus-kurssi oli hy-
vä apu, että osasin käyttää maakunta-arkiston aineistoa.

Niine tietoineni menin kesällä 2004 Koposten suku-
seuran kokoukseen Varkauteen. Siellä kyselin, onko pai-
kalla Kaavin Koposia ja tapasin isäni serkun Sulon. Siitä 
asti olen ollut mukana sukuseurassa. Seuraavana kesänä 
sain innostettua isäni kaksoissisaren Annan mukaan su-
kupäiville. Niin hänkin pääsi Sulon opastuksella tutus-
tumaan suvun vanhoihin kotiseutuihin. 

Olin monta vuotta varajäsenenä seuran hallitukses-
sa ja nyt muutaman vuoden varsinaisena jäsenenä. Ak-
tiivisuuteni oli jäänyt pääasiassa sukukokouksiin ja säh-
köpostiyhteydenpitoon. Jo viime vuonna lupasin harki-
ta taloudenhoitajan tehtäviä. Tänä vuonna sitten otin ne 
hoitaakseni ja myös jäsenasiat. On tärkeää, että talou-

denhoitaja on hyvin perillä jäsenasioista ja toimii itse 
niiden yhdyshenkilönä. Sukuseurojen Keskusliitto hoi-
taa varsinaisen jäsenmaksulaskutuksen, mutta muuten 
asioissa voi kääntyä puoleeni.

Seuralle olisi edullista hoitaa laskutusta sähköisesti. 
Meillä ei ole valmutta e-laskujen lähettämiseen, mutta 
voisimme lähettää laskut sähköpostilla monille, jos meil-
lä olisi yhteystiedot. Meidän pitäisi saada kerättyä katta-
vasti jäsenten sähköpostiosoitteet ja myös aina päivityk-
set niiden muuttuessa. Se vaatii jäsenten aktiivisuutta. 
Kaikilla jäsenillä ei ole sähköpostia, joten ihan pian sitä 
ei voi laajasti tehdä.

Ihmisten sähköpostiosoitteita ei voi etsiä mistään, jo-
ten niiden ylläpito on haastavampaa. Voisimmeko sil-
ti saada järjestelmän toimimaan? Aloitetaan siitä, että 
kaikki sähköpostia käyttävät toimittavat osoitteensa mi-
nulle ja laittavat itselleen muistutuksen sen päivityksestä.

Meillä ei ole käytössä maksullista osoitepalvelua, josta 
saisimme jäsenten muuttuneet osoitteet. Jokaisen pitäi-
si itse tehdä meille osoitteenmuutos. Se usein unohtuu, 
kun useimmat lehdet ym. käyttävät rekisteritietoja. Ky-
sele sukulaisilta, onko kevään Kopsa-lehti ja syksyn jä-
senmaksulasku jääneet tulematta. Laskuja palautui aika 
paljon. Se on ikävää niin meille kuin jäsenille. Helpoiten 
minuun saa yhteyttä sähköpostilla, mutta soittaakin voi. 
Pidetään yhteyttä!

mama-boe@hotmail.com
puh. 050 558 9367

Uuden rahastonhoitajan ja jäsensihteerin esittely

Maiju Boenisch
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Kupittaan Savi

Kuvassa johtajat Olavi ja Kalervo Koponen ja ap.johtaja Elias Pitkänen sekä sihteeri.
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Kupittaan Savi Oy:n perustamisvuosi oli 1921. Samalla 
paikalla oli ollut  aiemmin teollisuuslaitos, jonka juuret 
ovat aina 1775 Koroisten tiilitehtaan ajalta. Helsinkiläi-
set johtajat Abel Häyrinen ja Gregori Simola, sekä vara-
tuomari Lauri Silvenius pitivät perustavan yhtiökokouk-
sen Turussa. Johtokunnan puheenjohtajana oli senaat-
tori Samuli Sario ja toimitusjohtajana insinööri Bengt 
Stenberg. Hän luovutti samana vuonna tehtävän johta-
ja Kaarlo T. H. Koposelle. Teknisenä  johtajana aloitti DI 
Olavi Koponen ja kolmas veli Kalervo Koponen myynti- 
ja konttoripäällikkönä. Vuonna 1964 johtotehtävät siir-
tyivät Olavi Koposelle ja hänen jälkeensä Kupittaan Sa-
vea luotsasi Kalervo Koponen 1969 saakka, jolloin teh-
taan toiminta lakkautettiin. 

Kupittaan Saven päätuotanto  oli tiilenvalmistukses-
sa, seinä-kattotiilissä, sekä salaoja-  ja viemäriputkissa. 
Tehtaalla  oli keramiikka-muuritiili-taloustiili,  tulikivi 
ja kivitavara-tehtaat. Helsingin Postitalon kullanruske-
at hohtavat seinät ja Kauppakorkeakoulun sekä Tampe-
reen Kalevan-kirkon seinät ovat Kupittaan Saven tuo-
tantoa. Aurajoesta saatua korkealaatuista punaruskeaa 
savea käytettiin raaka-aineena. Koposten veljekset vaa-
livat myös teollisuuden suojissa hienokeramiikkaa, ko-
din käyttö- ja koriste-esineitä. Tehtaan tuotannossa hu-
moristiset ihmishahmot ja eläinfiguurit, kauniit koristel-
lut maljakot, koristelautaset ja reliefit olivat monien ko-
tien sisustustavaraa ja edullisesti ostettavissa. Valaisimet 
olivat myös tuotannossa jo 1930-luvulla. Tuotteita myy-
tiin ja markkinoitiin  niin rautakaupoissa ja kiertävien 
kaupparatsujen kautta. 

Vuonna 1939 Kupittaan Savella oli välitysliike New 
Yorkissakin.  Kannatusta tuli näyttelykutsuina, palkin-
toina, ja artikkeleina eri alan lehdissä runsaasti. 1950-lu-
vulla sisustuslehti ”Kaunis Koti” julkaisi ja tuki mainos-
tamalla tehtaan tuotantoa, monissa artikkeleissaan. Ku-
pittaan Savi ja sen taitelijoille, johtaville muotoilijoille 
Marjukka Pääkköselle, Orvokki Laineelle ja Linnea Leh-
toselle myönnettiin Milanon Triennaalissa 1954 hopea-
mitali. Tehtaalla oli parhaimmillaan yli 200 henkilöä. Ja 
näistä taitelijoita noin 40. Näyttelyitä oli useissa mais-
sa, kuten Tukholmassa, Pariisin maailmanäyttelyssä, Yh-
dysvaltain Sacramentossa, Turun Taidemuseossa 1949 ja 

tietysti Helsingin Suurmessuilla 1935. Taitelija Okki Lai-
neen nuket – nukkemaiset figuurit saivatkin kultamita-
lin USA:n Sacramentossa järjestetyssä näyttelyssä 1960. 
Kupittaan Savella työskenteli monia tulevaisuuden kuu-
luisuuksia. Yhteistyössä toimi keraamikko Heidi Blom-
stedt, Jean Sibeliuksen tytär, suunnittelemalla kauniita 
lasitettuja rasioita, vuosi oli 1960. Monet Turun piirus-
tuskoulua käyneet aloittivat uransa Kupittaan Saven teh-
taalla  maalarisalissa. Tunnetuimpia olivat mm. keraami-
kot Heljä Liukko-Sundström ja tekstiilitaitelija Armi Ra-
tia, Marimekon luoja ja suuri johtaja myöhemmin. Ensi 
askelia taiteen tiellä Kupittaalla otti kuvanveistäjä Mau-
no Hartman sekä sisustusarkkitehti Karin Bryggman. Ei 
sovi unohtaa, että Wäinö Aaltonen suunnitteli jo vuonna 
1924 seinälautasen, jota valmistettiin terrakottana  ja pa-
tineerattuna, Kansansuussa ”Keinumorsian”-nimisenä. 

Kaikkein tunnetuimpia olivat  Artturi Nummisen 
1950-luvulla tehdyt ”Matti ja Maija” -pienisveistokset.  
Myös muut pienoispatsaat olivat kansan mieleen, kuten 
pyykkärit, kahvinporoja jauhava nainen, sormikoukkua 
vetävät miehet, kottikärryä suuirvessä työntävä mies, 
haitarinsoittaja veneessä ja niin edelleen. Nyt suuria ke-
räilyharvinaisuuksia kaikki. 

Kupitaan Saven mainoslause oli  ”Taide-esineitä, joi-
den huokeus hämmästyttää jokaista”, oli vuodelta 1936. 
Sotien jälkeen kansan palautteella oli keskeinen merkitys 
tehtaan tuotevalikoimassa, eli: tehdas valmisti sitä, mitä 
kansa halusi! Maailma muuttui ja rakennusteollisuudes-
sa suhdannemuutokset syrjäyttivät tiilituotannon, johon 
tehdas oli pääsääntöisesti keskittynyt ja satsannut. Ele-
menttirakentaminen, pelti-kattohuopa, halvempina ma-
teriaaleina syrjäytti tiilituotannon. Alkanut syöksykierre 
aiheutti sen,  että ainoaksi ratkaisuksi tuli konkurssi. Ku-
pittaan  Savi sulki ovensa  alkuvuodesta 1969. Kupittaan 
Savi elää keskuudessamme kauniina  koriste-esineinä ja 
Koposten veljesten  suuriarvoinen elämäntyö, ainutlaa-
tuisina yrittäjinä, ansaitsee kultamitalin!

Lähteet:  Kupittaan Savi / Tuula Salakori/Harri Kalba

Koonnut: Hannu K. Koponen
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Kupittaan Savi

Signeeraukset ja tekijät.

Ylhäällä oikealla: Artturi Nummisen ”Matti ja Maija”.
Vasemmalla: koristelu Atro Eskola 1956.
Keskellä: Laila Zink 1950–1960.
Oikealla: Viljo Mäkinen 1956.
Alhaalla: koristelu Irja Suova.
Tuhkakupit: eri taiteilijoiden teoksia.

Innoitukseni Kupittaan Saveen 
sain tästä veneessä haitaria 

soittavasta ukkelista. 
Lahjoitus Pirjo Inna, Helsinki.
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Juha syntyi 5.12.1945 Varkaudessa maanviljelijäparis-
kunnan poikana. Kotona Leppävirran Riihirannalla kas-
teessa hän sai nimen Juha Jooseppi. Erkki ja Aili Kopo-
sen perheeseen syntyi kuusi poikaa ja kaksi tyttöä. Ju-
ha sanoo, että heillä oli kuusi poikaa ja jokaisella pojal-
la kaksi siskoa.

Juhalla ja hänen vaimollaan Mirjalla on yksi tyttö ja 
kaksi poikaa. Juha tunsi jo 15-vuotiaasta lähtien metsän 
ja luonnon omaksi elinympäristökseen. Niin harrastus- 
kuin työpaikakseen.

Leppävirran Riihirannalla on Riihijärven tila, jota Ju-
ha ja Mirja vuosikymmeniä ovat viljelleet. Tila on han-
kittu Koposten nimiin vuonna 1905 Galinin puutava-
rafirmalta Juoso Koposen ja hänen kahden veljensä ni-
miin. Vuonna 1916 tila jaettiin kolmeen osaan veljesten 
kesken. Juoso luovutti tilansa kahdelle pojalleen Eeme-
lille ja Erkille. Hän hankki tilan Suonenjoelta ja Erkki, 
Juhan isä, lunasti Riihijärven tilan, jonka taas Juha lu-
nasti vuonna 1974.

Juha jatkoi voimakkaasti tilalla maanvijelyä ja karjan-
hoitoa sekä metsätaloutta. Vuonna 1978 tilalla siirryttiin 
kokonaan porsastuottajaksi, parhaimmillaan emakoita 
oli keskimäärin 30 ja porsaita yli 200. Sikatuotanto tilal-
la lopetettiin vuoden 1999 lopussa, sen jälkeen Riihijär-
ven tilalla ei ole ollut tuotantoeläimiä.

Kysyin Juhalta, millaisena hän näkee viljelijän aseman 
tänään? ”En kadehdi tämän päivän viljelijöitä. EU:n, val-
tion ja kaupan taholta viljelijä on nurkkaan ajettu. Eivät 
suomalaiset hyväksy, että halvoista tuontimaista tuodaan 
elintarvikkeita.”

Juha toteaa, että tänään keskisuuremmilla tiloilla on 
parhaat mahdollisuudet. Taloudellisella harkinnalla ja 
järjestelmällisellä työllä tulevilla viljelijöillä on mahdol-
lisuus menestyä.

Mitkä ovat tilan tulevaisuuden näkymät? Juha miettii 
ja sanoo: ”Perhepiirissä olemme perustaneet metsäyhty-
män.” Se onkin merkittävä uutinen. Riihijärven tilalla on 
avautunut uusi visio tulevaan.

Juha Koposen luottamustehtävät:
•	Varkauden	Osuuspankki	v.	1973–2000	hallinto

neuvoston- ja jäsen. 
•	 Leppävirran	Tuottajayhdistys	v.	1980–90	johto

kunnan jäsen ja kymmenen vuotta puheenjohtajana.
•	 PohjoisSavon	MTK:n	johtokunnan	jäsen	1990luvun	

ja v. 1997–2000 varapuheenjohtajana.

•	MTK:n	sikavaliokunnan	jäsen	v.1990–1998.	
•	 Lihakunnan	hallituksen	jäsen	v.	1987–2000.	
•	Atrian	hallintoneuvoston	jäsen	v.	1990–2000.
•	 Leppavirran	kunnan	ympäristölautakunnan	

puheenjohtaja v. 1980–1988.
•	KeskiSavon	metsähoitoyhdistyksen	valtuustojäsen	v.	

2009– 
•	 Riihirannan	Erämiehet	ry:n	puheenjohtaja	31	vuotta	v.	

1976–2007, hallituksessa edelleen.

Juha Koposen toiminta Koposten Sukuseura ry:ssä vuo-
desta 1997, valittiin hallitukseen v. 1998. Varapuheen-
johtajana hän on toiminut vuodesta 2008 lähtien, jossa 
tehtävässä on edelleen. Juhan laaja perinpohjainen jär-
jestötoiminnan tunteminen on ollut merkittävä tuki toi-
mintamme päätöksille. Ansioistaan sukuseuratoimin-
nan hyväksi hänet on palkittu vuonna 2015 Sukuseuro-
jen Keskusliitto ry:n kultaisella ansiomitalilla.

Juha juhlii 70-v. merkkipäiväänsä 5.12.2015 perhepiirissä. 

Koposten Sukuseura onnittelee ja toivottaa parhainta 
onnea ja menestystä ja kiittää Sukuseuraan tekemästä 
työstä.

Kyösti V. Koponen

Myös Kopsa-lehti onnittelee Juhaa.

Koposten Sukuseura ry:n  varapuheenjohtaja

Juha Koponen 70 vuotta



KOPSA20

Metsiemme mustaa kultaa suoraan 
luonnosta. Lomaillessani ystäväni kesä-
paikalla, Pertunmaalla Kuortissa, tein 
rannan koivikossa erikoisen havain-
non. Koivunjuurella kasvoi isohko mus-
ta möhkäle. Otimme sen irti ja totesim-
me, että sehän on pakuria. Asiasta in-
nostuneena ja tietoisena vähän pakurin 
maailmanlaajuisesta terveystuotteesta, 
tilasin kirjan ”Pakurikääpä”, kirjoittanut 
Jaakko Halmetoja. Innostukseni oli suu-
ri. Kuivatin pakuria pieninä paloina säh-
köuunissa 45 asteen lämpötilassa 24 tun-
tia. Sen jälkeen murskasin muovipussin sisällä pihvinui-
jalla vielä pienimmiksi, jonka jälkeen jauhoin kahvimyl-
lyllä ohueksi jauheeksi. Nyt keitän siitä pari litraa teetä 
kerralla ja nautin 2–3 kupillista päivässä. Ulkonäköni on 
jo kaiken avun tarpeessa, sisäisesti ennalta ehkäisy on 
myöskin tarpeen.

PAKURIKÄÄPÄ PÄHKINÄNKUORESSA

- Sisältää 215 erilaista fytoravinnetta (mm. 29 polysak-
karidi- tai beetaglukaani-johdannaista, joilla voimakkai-
ta immuno-stimulantin ominaisuuksia).
- Voimakas adaptogeeni ja toonikumi, jota on käytetty 
tuhansia vuosia suurissakin määrissä, pitkiä aikoja, il-
man haitallisia tai epätasapainottavia sivuvaikutuksia
- Viimeisen 40 vuoden aikana tehty yli 1600 tieteellis-
tä tutkimusta, mukaan lukien esim. Tohtori Kirsti Kah-
loksen Helsingin yliopistossa vuonna 1984 tekemät tut-
kimukset, jotka osoittivat pakurikäävän anti-virus, anti-
sieni, anti-syöpä ominaisuudet. Lisää tutkimuksia voit 
lukea täältä [1].
- Toisin kuin monet muut lääkinnälliset sienet, sisältää 
poikkeuksellisen suuria määriä superoksididismutaasia 
(SOD) (25–50 kertaa enemmän kuin muissa lääkinnäl-
lisissä sienissä), joka on ehkäpä yksi kehomme voimak-
kaimmista antioksidanteista.
- Pakurikäävän ORAC-luku [2] on korkeampi kuin mil-
lään tunnetulla ruoka-aineella (52,452). Kun vertaat lu-
kua esimerkiksi mustikkaan (2,400) ymmärrät ehkä no-
peasti kuinka käsittämättömän voimakkaasta antioksi-
dantista on kysymys! (ORAC: Tufts University)
- Pakurikäävän betuliinia ja betuliinihappoa käytetään 
vaikuttavana ainesosana 46:ssa eri lääkkeessä.
- Hyvä lähde mm. B-ryhmän vitamiineille (tiamiini, ri-
boflaviini, niasiini).

- Kokonainen proteiinin lähde (sisältää kaikki elimistöl-
lemme välttämättömät aminohapot).

PAKURIKÄÄPÄ (Inonotus obliquus) on varsin yleinen 
lehtipuiden lahottaja koko maassa. Musta, hiilimäinen 
pakuri ei ole itse kääpä, vaan sienen aiheuttama kasvan-
nainen. Pakurikääpää esiintyy yleisimmin hies- ja rau-
duskoivuissa, mutta tämä lahoittaja voidaan tavata myös 
leppien ja pyökkien kyljissä. Kääpä muodostaa elävis-
sä puissa mustan epämääräisen muotoisen lohkeilevan 
pahkan, eli pakurin, johon ei kehity itiöitä. Pakurikää-
vän itiöemät kehittyvät vasta puun kuoltua, jolloin itiö-
emät muodostuvat rungonmyötäisiksi sienen rungosta 
irroittaman kuori- ja puukerroksen väliin. Pakurikää-
vän tartunta tapahtuu kaikenlaisiin vioittumiin lehti-
puiden rungoilla. Pakuria on tavattu usein esim. pak-
kashalkeamista, vaikka itiöiden levintää tapahtuu nähtä-
västi vain syksyllä. Yksivuotinen, litteä itiöemä ilmestyy 
kuolleen puun kuoren alle ja repäisee sen halki. Itiös-
tä kehittyneet sienirihmastot tunkeutuvat elävään puu-
hun kuoren vioittumien kautta ja tappaa puun yleensä 
5–7 vuodessa.

Pakurikääpä on tunnettu jo tuhansia vuosia monipuoli-
sena rohtona. Yli 60 vuoden ajan sen aineosia ja vaiku-
tuksia on tutkittu mm. suomalaisten, venäläisten, kiina-
laisten, japanilaisten ja korealaisten tutkijoiden toimesta. 
Pakurikääpä tunnetaan monissa maissa nimeltä ”Chaga”. 
Meillä sitä käytettiin sota-aikana kahvin korvikkeena ja 
teen asemasta ns. tikkateenä. Kansanlääkinnässä paku-
ria on käytetty monipuolisesti: vatsa- ja suolistotautien 
hoidossa, ulkoisesti jauheena ihottuminn, psoriakseen ja 
erittäin yleisesti syövän hoitoon. Sen vahvistavia ominai-
suuksia on sydämelle ja kolesteroliarvoja ja laskevan vai-
kutuksen 2-tyyppin diabeteksen rasva-ainee vaihdun-

Pakurikääpä



nan häiriöihin. Pakuri antioksidanttisuusarvo on erit-
täin korkea. Erikoisesti tutkimustuokset vahvistavat pa-
kurin lääkinnällistä merkitystä ja hyviä kokemuksia eri
syöpäsairauksien hoidossa. Professori Toivo Rautavaara 
kirjoitti 1983 kirjassaan ”Terveysteetä luonnonkasveista 
ja pakurista”. Pakuri on arvokasta luonnonlääkettä, josta 
maksetaan 50-60 e kilo. Pakurin kerääminen ei ole joka-
miehen oikeus, kuten marjat, eli maanomistajan lupa pi-
tää olla. Yleensä sen saa, sillä pakurikoivu kuolee myö-
hemmin, kun lahottajasienet pääsevät valtaan. Kansan-
parantajan Kuikka-Koposen kontissa oli pakuria, yrttejä 
ym luonnonaineksia, joilla hän paransi ihmisiä. Mum-
moni Maria Voutilainen 1875–1955, keräsi yrttejä ja pa-
kuria, parannellen niillä ihmisiä. Ei muuta kuin metsään 
lenkille, retkikirves ja pussi olalle ja elämän eliksiiriä, pa-
kuria etsimään.

PAKURIKÄÄPÄTEEN VALMISTAMINEN

1) Hae metsästä pakurikääpä omista metsistäsi tai met-
sänomistajan luvalla (pakurikäävän kerääminen ei kuu-
lu jokamiehenoikeuksien piiriin). Kääpää ei käytännössä 
voi sekoittaa mihinkään muuhun kääpään, eikä Suomen 
lajistossa ole myrkyllisiä kääpiä. Hiilenmustan pakuri-
käävän tunnistamiseen voi käyttää halutessaan apuna 
Googlen kuvahakua (hae ”pakurikääpä” tai ”Inonotus
obliquus”).

2) Pilko kokonainen kääpä pieniksi paloiksi (esim. 5×5 
cm) käyttäen kirvestä, vesuria, puukkoa, sahaa tmv. Kui-
vaa kääpiä tämän jälkeen auringossa, kasvikuivurissa, 
saunassa tai uunissa matalassa lämpötilassa (45–50 as-
tetta) 24–48 tuntia. Auringossa kääpä kuivuu yleensä 
kaikkein nopeiten hyvän ilmanvaihdon johdosta. Var-
mistu, että käävän palaset ovat rutikuivia. Ainut virhe, 
jonka pakurin käsittelyssä voi tehdä, on yleensä liian ly-
hyt kuivaaminen. Kääpien sisälle jää helposti kosteutta, 
vaikka palaset tuntuvat pinnalta kuivilta. Jos palaset säi-
lötään, niin että sisällä on vielä kosteutta, saattaa pintaan 
ilmestyä ajan kanssa hometta, mikä pilaa arvokkaan raa-
ka-aineen. Hyvin kuivattu ja säilötty pakuri säilyy hyvä-
nä vuosia.

3) Jos et halua tai kykene keräämään pakurikääpää it-
se, löytyy jauhettua, rouhittua ja uutettua pakurikääpää 
helposti kaikista luontaistuote- ja ekokaupoista kautta 
maan.

4) Keitä pakurikäävän palasia, jauhetta tai rouhetta saa-
daksesi aikaan tumman, kahvimaisen värin. Nyrkki-
sääntönä 1 rkl pakurikääpäjauhetta / litra vettä. Huomi-
oi, että käävästä voi keittää teetä niin pitkään kun tum-
maa väriä irtoaa. Pakurikääpä ei ole kertakäyttötavaraa, 

vaan yhdestä lusikallisesta jauhetta tai rouhetta keittää 
tyypillisesti 4–5 litraa valmista teetä. Älä siis heitä arvo-
kasta raaka-ainetta pois liian aikaisin! Kattilan pohjal-
le jäävän sakan voi halutessaan syödä, mutta tyypillises-
ti se siivilöidään pois metallisiivilällä, kun teetä kaade-
taan kuppeihin.

5) Keittoaika teelle voi vaihdella 15 minuutista useisiin 
tunteihin, riippuen kuinka tummaa teetä haluat keittää. 
Tummassa juomassa on luonnollisesti enemmän tehoai-
neita ja makua mukana.

6) Nauti pakurikääpäteetä sellaisenaan 2–4 kuppia päi-
vässä tai hyödynnä pakuriteetä keittojen, pirtelöiden tai 
esimerkiksi kahvin pohjanesteenä.

7) Pakurikäävän vaikuttavista ainesosista ja ominaisuuk-
sista voi opiskella helposti lisää Googlen kautta tai Paku-
rikääpä-nimisestä kirjasta. Pääsääntöisesti pakurikääpä-
teetä on käytetty satojen vuosien ajan varsinkin Venäjäl-
lä tulehdusten rauhoittamiseen, ihon kunnon kohenta-
miseen ja immuniteetin vahvistamiseen. Pakurikääpä on 
tullut viime vuosina maailmanlaajuisesti tunnetuksi myös 
perinteisenä syöpälääkkeenä, joka on noussut uudelleen 
ihmisten tietoisuuteen sen helpon käyttötavan johdosta.

Pakurikäävän turvallisuus

Kiinalainen lääketiede ryhmittelee yrttejä erilaisiin ka-
tegorioihin. Pakurikääpä luokitellaan ”tonic herb” -ka-
tegoriaan. Näistä yrttejä voi käyttää (ja usein suositel-
laan käytettäväksi) suuriakin määriä, pitkiä aikoja, kos-
ka ne tasapainottavat kehon toimintaa – ilman haitallisia 
sivuvaikutuksia. Huom! Älä käytä antibiootteja, penisi-
liiniä tai suonensisäistä klugoosia yhtäaikaa pakurikää-
vän kanssa, koska ne toimivat pakurikäävän antagonis-
teina eli vastavaikuttajina. Huomio myös, että jotkut ih-
miset ovat hyvinkin allergisia sienille

Mausta pakuritee makusi mukaan hunajalla, sitruunalla 
tai inkiväärillä. Maustettu, jäähdytetty tee sopii tarjoilta-
vaksi jäiden kanssa raikkaana ja terveellisenä janonsam-
muttajana.

Lähteet: Jaakko Halmetoja Pakurikääpä 

Koonnut Hannu K. Koponen

Linkit:
[1] http://www.mychaga.com/scienceresearch.aspx
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_radical_
absorbance_capacity
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Lukijan kynästä
Verenluovutus on hyvä harrastus terveille ihmisille. Ve-
renluovutus on mukava harrastus 70-vuotiaaksi asti ter-
veille miehille ja naisille. Olen 68-vuotias ja luovutan 
verta neljä kertaa vuodessa. Olen antanut verta jo 88 ker-
taa, viimeksi syyskuussa Varkaudessa. On paljon saman-
ikäisiä ja nuorempiakin,jotka eivät ole luovuttaneet ver-
ta yhtään kertaa. Miksi? Eikö veri kelpaa luovutukseen? 
Olisiko tupakointi yksi syy asiaan? 

Minulla ei ole ollut mitään lääkärin määräämiä lääk-
keitä 40 vuoteen.Tupakointi olisi hyvä lopettaa ennen-
kuin ilmenee terveydelle vaarallisia oireita, silloin voi ol-
la liian myöhäistä. Aviopuolisoiden pitäisi olla tukemas-
sa tupakoinnin lopettamista, eikä ostaa liian nöyrästi tu-
pakkaa aviopuolisolle.

Tupakoimaton verenluovuttaja 
Markku Koponen, Sorsakoski

In memoriam

Aino Koponen o.s. Naumanen, s. 28.6.1927, nukkui 
ikiuneen 21.10.2015 lyhyen sairastelun jälkeen 88 
vuoden ikäisenä. Siunaustilaisuus oli Vangasniemen 
kappelissa Peiksämäellä 29.11.2015.

Aino Koponen toimi monissa järjestöissä, varsinkin 
Pieksämäen Marttojen puheenjohtajana. Aino Koponen 
on toiminut pikkulottana ja vuodesta 1999 Pieksämä-
en Lotta Svärd Perinneyhdistyksen perustajajäsenenä ja 
hallituksessa.

Avioliitto Väinö Koposen kanssa 7.7.1951, josta kaksi 
lasta, Esko ja Ritva. Aino Koponen oli sydämen lämmin 
ihminen. Kaikkia rakastava, opastava ja iloinen jokais-
ta kohtaan, jotka joutuivat hänen kanssaan tekemisiin. 
Sukuseuramme perustajan talousneuvos Väinö Koposen 
(k. 8.11.2011) puolisona hän tuki ja avusti Koposten su-
kuseuraa ja oli läsnä kaikissa sukuseuramme tilaisuuk-
sissa. Kiitollisina ja siunaten muistoasi kunnioittaen.

Hannu K. Koponen

Me lähdemme tästä elämästä,
emmekä kuitenkaan lähde.

Me elämme edelleen kaikessa,
mitä olemme tehneet.

Kaikki, mitä olemme ajatelleet,
sanoneet ja olleet,

jää elämään ja valaisemaan toisten tietä.
Me kuolemme, emmekä kuitenkaan kuole,

vaan elämme niiden sydämissä,
jotka ovat rakasteneet meitä.

(Martti Lindqvist)

Aino Koskela kiittää
Kauneimmat kiitoksen saamastani huomion-
osoituksesta. Arvostan todella suuresti saamaani 
kultaista ansiomerkkiä ja kunniakirjaa.

Kopsan toimitus kiittää
Rahastonhoitajana yli 30 
vuoden ajan ollutta Leena 
Koposta Sorsakoskelta, 

pitkäaikaisesta työstä 
sukuseuran hyväksi.
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Hyvää Joulua
ja

Onnellista Uutta Vuotta 2016

Joulupukin suuret saappaat jalkaani jos saisin

koko maailman tietystikin heti parantaisin

Ruokaa, rahaa, terveyttä niille minä soisin,

joille täällä tänään onkin käynyt vähän toisin.

Sulle lahjan antaisin mä erityisen hyvän:

joulumielen iloisen ja rakkauden syvän.


