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Puheen johtajalta

Koposille kiitokset 30 vuoden yhdessäolosta

T
ätä juttua kirjoittaessani tuli mie-

leeni asioita vuosikymmenten var-

relta. Koposten sukuseuran toiminnas-

sa on ollut eri kausia, joiden aikana

seuraamme on kehitetty eri tahoilta

olemassa olevien mahdollisuuksien ja

kulloistenkin tarpeiden mukaan. Taak-

sepäin katsoessa tuntee, että työmme

Koposten kesken on ollut hyvin mie-

lekästä. Otetut tavoitteet on saavu-

tettu. Saavutettu yhteisvoimin.

Sukuseuratoiminta on pitkäjänteistä

yhteistyötä, koska kokonaisuus tukeu-

tuu täysin jäsenistöön, jonka varaan

seuratoiminta muotoutuu. Tästä tietoi-

sina me Koposet olemme toimineet su-

kuseuramme parissa. Eri asiat edistyvät

askel askelelta. Otettuihin tavoitteisiin

pääsemiseksi sukuseuratyö vaatii uskoa

ja kärsivällisyyttä. Seuratoiminnan ko-

konaisuus rakentuu pienistä asioista ai-

van kuin sukututkimuskin. 

Seuratoimintamme 30 vuoden aika

sisältää mielestäni kolme selvästi ha-

vaittavaa jaksoa:

1. Koposten sukuseura ry:n perustami-

sen jälkeen alettiin heti koota Koposia

yhteen. Samalla kehiteltiin seurassa

Koposten kesken uutta jäsenhankintaa,

joka tapahtui pääasiassa henkilökoh-

taisten kontaktien kautta. Toiminta

läksi ripeästi vauhtiin.

Sukupäivämme tekivät alusta alkaen

toimintaamme merkittävästi tunnetuk-

si. Päiville osallistujat veivät rakentavaa

palautetta lähipiiriinsä ja kotiseuduil-

leen. Toimintamme tuli tunnetuksi.

Todettiin, että olemme sydämellä hy-

vien asioiden parissa.

2. Toiminnan vakiintuessa tuli ajan-

kohtaiseksi vuoden 1985 tienoilla haas-

te saada tutkittua tietoa Koposten elä-

mästä. Työn aloitti sukututkija Toivo

Pietikäinen. Nimistöntutkija Sirkka

Paikkala teki tutkimuksen Koposten

varhaishistoriasta nimistön valossa.

Sukututkimus sai uutta sisältöä ja uusia

haasteita, jotka eivät olleetkaan pieniä.

Yhteistyö sukututkija Jarmo Paikka-

lan kanssa alkoi Koposten suku I -kirjalla,

joka selvittää Koposten sukua ajanjak-

solta 1518–1721. Kirja ilmestyi vuonna

1994. Tämän jälkeen hänen kanssaan

tehtiin vuonna 1995 sopimus Koposten

suku II -kirjan tekemiseksi; sukusel-

vitysten oli käsitettävä ajanjakso

1722–1860. Teos ilmest yi vuonna

2001. Näin Koposet saivat arvokkaat
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sukututkimukset, jotka vaativat paljon

työtä ja vaivaa niin tekijältä kuin myös

seuraltamme. Seuramme sai nyt arvo-

kasta tietoa jäsenistölle jaettavaksi.

Taloudellisessa mielessä kirjojen han-

kinta oli saavutus.

Kirjojen julkaisemisen mahdollisti

ensisijaisesti kunniapuheenjohtajamme,

talousneuvos Väinö Koponen ja hänen

vaimonsa Aino Koponen merkittävillä

lahjoituksillaan. Myös jäsenistön va-

paaehtoinen tuki oli tärkeä.

Sukukirjojen kustantamisen jälkeen

kirjojen tarjonta oli erittäin vilkasta, ja

myyntiä on pyritty eri tavoin vauhdit-

tamaan. Kirjanmyyntitulot ja suku-

seuramme muut tulot käytetään koko-

naisuudessaan sukuseuramme toimin-

taan ja tulevien sukututkimuskirjojen

julkaisemiseen, mikä vaatii hyvinkin

runsaasti rahaa. Lehti-ilmoittelu olisi

ollut liian kallista sukukirjojemme

myynnin edistämisessä. Myyntiä on

edistetty Koposten välityksellä.

3. Nyt 2000-luvulla on uusi kausi ja

uudenlaiset menetelmät sukututkimuk-

sessamme. Koposet kyselevät Koposten

suku III -kirjasta. Sukututkimustoi-

mikunnalla on meneillään aineiston ke-

ruu. Aineistoa tarvitaan ja odotetaan

Koposilta. Nyt haastetaan meidät

yksityisesti ja joukolla tietojenanto-

talkoisiin. Talkootyö antaa taloudelli-

sesti tuottavimman tuloksen, kun kirjaa

kustannetaan ja sen myyntihintaa mää-

ritetään.

Elokuussa 1995 ilmestynyt Kopsan

näytenumero 1/95 oli merkittävä ta-

pahtuma. Silloinen Koposten sukuseu-

ran esimies, edesmennyt Ahti Koponen

totesi tervehdyksessään: ”Kopsasta

löytynee tulevaisuudessa tietoa suku-

seuramme toiminnasta, tarinoita ja

mielenvirkistystä; sellaiseksi se on tar-

koitettu.” Tänä päivänä Kopsan voi to-

deta edellä sanotun mukaiseksi ja

seuratoimintamme välttämättömäksi

yhdyssiteeksi.

30 vuoden aikana olemme toimineet

kaikilla niillä sektoreilla, jotka tehtä-

viksi on annettu. Hyvissä merkeissä

näen Koposten sukuseura ry:n hyvän ja

edistyvän tulevaisuuden. Toiminnal-

lamme on vankat juuret ja sisältö su-

vun, kotiseutuhengen ja isänmaalli-

suusarvojen puolesta puhujana ja säi-

lyttäjänä. Uskolliset puurtajat eri ta-

voin ja eri tahoilla jäsenistön myö-

tävaikutuksella ovat mahdollistaneet

vuosikymmenten työpanoksellaan Ko-

posten sukuseura ry:n toiminnan.

Koposille sydämelliset kiitokset 30-

vuotisesta yhteisajasta. Tervetuloa san-

koin joukoin 1.–2.8.2009 sukupäiville

Kuopion Rauhalahteen.

Kyösti V. Koponen

Uusia jäseniä Koposten sukuseuraan:
Eeva Karikoski Kempeleeltä , Matti Koponen  Dege rbystä, Simo Kop onen  Varkau-

desta ja Veijo Koponen  Valkosta to ivotetaan syd ämellisesti terv etulleiksi.
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Muistatko?  Tiedätkö?  Tapahtumia syyskuussa.

1.9.1985 Yhdysvaltalaiset ja ranskalaiset

tutkijat lö ysivätT itanic-laiv an hyly n. 

2.9.1970 Rolling Stones konsertoi ensim-

mäistä kertaa Suomessa, Helsingin stadio-

nilla.

3.9.1967 Ruotsi siirtyi oikeanpuoleiseen

liikenteeseen.

4.9.1827 Kolme neljäsosaa Turusta tuhou-

tui tulipalossa.

5.9.1944 Jatkosota p äättyi.

6.9.1991 Neuvostoliitto tunnusti Baltian

maiden itsenäisyyden.

7.9.1929 Höyrylaiv a "Kuru" u pposi N äsi-

järveen, jolloin 1 38 ihm istä hukk ui.

8.9.1934 Ester Toivonen va littiin Miss

Euroop aksi.

9.9.2000 Jolon saarella  Etelä-Filipp iineillä

muslimisissien pan ttivankeina olleet kaksi

suoma laista vapa utuivat.

10.9.1981 Puolan riip puma ton amm atti-

yhdistysliike S olidaarisuu s vaati vap aita

vaaleja.

11.9.2001 Terroristit iskivät tuhoisin seu-

rauksin New Yorkissa World Trade Cen-

teriin ja W ashing tonissa P entago niin. 

12.9.1921 Lotta Svä rd -järjestö peru stet-

tiin suojelusk untien sisarjä rjestöksi.

13.9.1941 Panssarilaiva "Ilmarinen" ajoi

miinaan Utön edustalla.

14.9.1808 Oravaisissa käytiin Suomen

sodan ratkaisutaistelu, joka päättyi venä-

läisten voittoon.

15.9.1916 Sodassa  käytettiin ensim mäi-

sen kerran hyökkäysvaunuja Som men

taistelussa.

16.9.1620 101 engl. puritaania, "pyhiin-

vaeltajaisää ", lähti "Mayflow er"-aluksella

Englannista Pohjois-Amerikkaan.

17.9.1809 Suom en sodan  1808-09  lopet-

tanut Haminan rauha allekirjoitettiin.

18.9.1970 Yhdysv. rockmuusikko Jimi

Hendrix ku oli lääkk eiden y liannos tukseen. 

19.9.1991 Ötztalin A lpeilta löydettiin

muum ioitunut miehen ru umis, jonka iäksi

arvioitiin 5 000–5 500 vuotta.

20.9.1957 Säveltäjä Je an Sibeliu s kuoli.

21.9.1997 Tuhop olttajan sytyttäm ä tuli-

palo tuhosi 1500-luvulla valmistuneen

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon.

22.9.1928 Pariisissa vihittiin käyttöön

ensimmäin en automaa ttinen puhelinkes-

kus.

22.91979 Koposten sukuseura ry

perustettiin Varkaudessa.

23.9.1848 Kuusen pihkasta  keitetyt "ikui-

suuskaramellit", purukumit, tulivat kaup-

poihin.

24.9.1930 Ilmalaiva "Graf Zeppelin" vie-

raili Helsingissä.

25.9.1982 Keke Ro sberg voitti F-1  -autoi-

lun maailmanmestaruuden Las Vegasissa.

26.9.1947 Valvontakomissio poistui Suo-

mesta.

27.9.1908 Ville Vallgrenin Havis Amanda

-patsas paljastettiin Helsingissä.

28.9.1994 Tallinnas ta Tukh olmaan  mat-

kalla ollut autolautta "Estonia" upposi

Utön vesille.

29.9.1829 Ensimm äiset säänn ölliset polii-

sipartiot alkoivat partioida Lontoon ka-

duilla.

30.9.1955 Yhdysv altalainen elo kuvanä yt-

telijä James Dean sai surmansa auto-on-

nettomuudessa Kaliforniassa.

Lähde: CD-Facta 2005
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Koposten Sukuseura kokoontuu Kuopioon 1.–2.8.2009

juhlimaan 30-vuotistaivaltaan

Koposten Sukuseura ry:n sukukokouksessa 2008 Korpilahdella päätettiin,

että seuraavat sukupäivät pidetään Kuopiossa. Samalla juhlimme sukuseu-

ran 30-vuotistaivalta. Kokouspaikka on kylpylähotelli Rauhalahti, os.

Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio, ja sukupäivät pidetään 1.-2. elokuuta

2009.

   Rauhalahden hotelli sijaitsee tasokkaan Rauhalahden leirintäalueen ja

kartanon läheisyydessä luonnonkauniilla paikalla. Kuopioon on valmis-

tunut edellisenä kesänä siltayhteys saaristokaupungin alueelle, minne nou-

see uusi asuntomessualue. Saaristokadun varrella on useita siltoja, vesistön-

ylityspengerryksiä ja luonnonkauniita maisemia; esimerkiksi Keilankannan

silta ja laivaväylä ovat tutustumisen arvoisia paikkoja.

Majoittuminen kylpylähotelliin, hinnat

  55 € hlö/vrk  2 hengen huoneessa

   93 € hlö/vrk  1-hengen huoneessa

135 €/vrk  perhepaketti (kaksi aikuista ja 1-2 lasta, alle 17 v)

140 €/vrk  perhepaketti saunattomassa huoneistossa

147 €/vrk  perhepaketti saunallisessa huoneistossa

Hintoihin sisältyy kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö sekä aamiainen.

Kylpylässä on käytettävissä suomalaiset saunat, höyrysauna, sisä- ja ulko-

altaat vesihierontapisteteineen, matkauintiallas, vesiliukumäki, poreallas,

kylmä ja kuuma allas sekä allasbaari.  

Odotamme, että majoittujia on vähintään sen verran, että 15 huonetta on

käytössä. 

Ei-majoittujille kylpylävierailu maksaa 10 €/hlö/2 tuntia.

Huonevaraukset voi tehdä suoraan os.: 

Kylpylähotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio 

Puh. 030 60830. 

Email: myynti@rauhalahti.com

Tilauksen yhteydessä tulee mainita, että majoitus liittyy Koposten suku-

päiviin.
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Sukupäivien ohjelma

Lauantai 1.8.2009 

klo 11–12.30 Lounas noutopöydästä, 16 €, lapset (5-14 v) 8 €

klo 12.30 kiertoajelu

klo 15.00 majoittuminen

klo 16–18 vuosikokous auditoriossa

klo 19.00 päivällinen noutopöydästä, 17 €, lapset 8,50 €, 

iltatilaisuus.

 

Sunnuntai 2.8.2009 

klo   8.00 aamiainen majoittujille

klo   9.00 seppeleenlasku sankarihaudalle

klo 10.00 osallistuminen jumalanpalvelukseen tuomiokirkossa

klo 12.00 lounas noutopöydästä, 16 €, lapset 8 €

klo 13.00 sukujuhla

klo 15.30 kahvi / tee ja täytekakku, mehua lapsille, 5 €.

Hyvät Koposet, 
Kuopio on sijainniltaan keskeinen paikka kokoontua. Tänne on hyvä tulla,

ulkoiset olosuhteet pyrimme luomaan viihtyisiksi ja kotoisiksi.  Tapaaminen ja yh-

dessäolo ovat toivottavasti miellyttäviä ja rakentavia, niin että koemme yhteen-

kuuluvaisuutta. Toivottavasti sukupäivät ovat virkistävä kokemus meille kaikille

ja samalla kiitoksenosoitus sukuseuramme vastuunkantajille, jotka ovat vuosi-

kymmenet jaksaneet tehdä työtä seuramme hyväksi.

Tarvittaessa tietoja saa puheenjohtajalta tai allekirjoittaneelta, 

puh. 044-361 2224 tai sähköpostilla aulis.koponen@al-plan.inet.fi.  

Hyvää kevään jatkoa.  Kesää odotellen, tapaamisiin.

 Aulis Koponen
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Tohtori Koposen sukujuuret juon-

tavat  Savoon,  Heinävedel le . Hän

kirjoitti ylioppilaaksi 1994 Hyry -

län lukiosta Tuusulassa, jossa on

asunut kouluaikansa.

Joona Koponen väitteli

Tohtorin väitös TKK:lla

Tekn. lisensiaatti Joona Koponen väit-

teli fotoniikan alalta tohtoriksi Teknil-

lisellä Korkeakoululla 12.12.2008.

Vastaväittäjänä oli tohtori Lars Norin

Tukholmasta ja valvojana toimi pro-

fessori Seppo Honkanen Teknilliseltä

Korkeakoululta.

Väitöskirjan nimi on ”Measuring

Photodarkening from Yb doped fibers”.

(Valon aiheuttaman vaimenemisen mit-

taaminen Yb-seostetuista kuiduista).

Väitöskirjan sisältö lyhyesti:

Yb-seostettuja kuituja käytetään laa-

jasti sovelluksissa, joissa tarvitaan hy-

vää säteenlaatua ja hyötysuhdetta. Va-

lon aiheuttama vaimeneminen, pho-

todarkening, on haitallinen ilmiö, joka

vähentää lasereiden ja vahvistimien te-

hokkuutta ja elinikää. Valon aiheut-

tama vaimeneminen havaitaan ajan

kuluessa lisääntyvänä spektraalisena

häviönä Yb (Ytterbium)-seostettujen

kuitujen ytimissä. Vaimenemisen ai-

heuttaa seostetun lasin altistuminen

pumppu- ja signaalisäteilylle.

Väitöskirja käsittelee menetelmiä

mitata ja vertailla valon aiheuttamaa

häviötä eri kokoisissa Yb-seostetuissa

kuiduissa.

Työssä kehitetyt menetelmät mah-

dollistavat Yb-seostettujen kuitujen

valon aiheuttaman vaimenemisen ver-

tailun. Menetelmät toimivat sekä yk-

simuotokuiduissa, että monimuoto-

kuiduissa. Havaittu virittyneiden Yb- 

ionien tiheyden vaikutus vaimenemisen

kasvun nopeuteen selittää monia eri

kuitujen käyttötarkoituksissa havait-

tuja eroja: korkean inversion käyttö-

tarkoituksissa vaimennus kasvaa nope-

ammin kuin matalan inversion käyt-

tötarkoituksisa, vaikka käytetyn Yb-

seostetun lasin kyky vaimentua olisi

sama.

(Lehdistötiedotteen lyhennelmä.)

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa:

http://lib.tkk.fi/Diss/2008/isbn978951229

6682/ 

Joona Koponen kuuluu heinäveteläi-

seen sukuun, jonka kantaisä on Heikki

Koponen, s. 1683 Juurikkasalmella.

(Ks. Koposten suku II, taulu 2110, 

  s. 259)
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Kuva Seppo KutvonenVuoden sukututkija

Kirsti Kutvonen

Keravan Seudun Sukututkijat ry on

valinnut järvenpääläisen Kirsti Kutvo-

sen Vuoden 2008 sukututkijaksi. Näin

kertoi Keski-Uusimaa -lehti 29.3.2009.

Tunnustuksen saaneen ja vanhalla ko-

risteellisella pystillä palkitun tutkijan

ansioina mainitaan laajat ja monipuoli-

set sukututkimukset ja aktiivinen toi-

minta sukututkijoiden yhdistyksessä.

Kirsti Kutvosen vetämänä toimii Kera-

van Seudun Sukutkijoiden Järvenpään

toimintapiiri.

Kirsti Kutvosen isän äiti oli Hilja

Maria Koponen, s. 1886 ja äiti Vieno

Tellervo Itkonen. Nämä sukujuuret selit-

tävät sen, että Kirsti Kutvonen on toi-

minut sukututkimuksen parissa sekä

Koposten että Itkosten sukuseurassa.

Sukututkimuksen hän aloitti jo 25

vuotta sitten.

Suurin osa Kutvosen sukututkimus-

työstä on jo vuosia kohdistunut Itkos-

ten sukuun, onhan hän kokoamassa

sukutietoja Itkosten suvun kolmatta

sukuteosta varten. Sukutietojen tallen-

tamisessa Kirsti Kutvonen käyttää Su-

kujutut -tietokoneohjelmaa, sen avulla

talteen laitettuja tietoja löytyy jo liki

80 000 henkilöstä. Isosta tutkimusura-

kasta huolimatta puuhakkaalta suku-

tutkijalta on riittänyt harrastusta ja

mielenkiintoa tutkia myös muitakin

sukuja.

Koposten sukuseurassa Kirsti Kutvo-

nen toimi pari vuotta hallituksessa ja yli

kymmen vuotta sukututkimustoimikun-

nassa. Muistettaneen, että Kirsti Kutvo-

nen laati ensimmäisenä Koposten suku II

-kirjan korjausluettelon, jossa oiottiin

sukutauluihin ja muuhun tekstiin jää-

neet virheet.

Entinen kotitalo Varkaudessa Pussi-

lanjoen varrella on nykyisin Kirsti ja

Seppo Kutvosen mieluinen kesäpaikka.

Yhteys Savoon ja savolaisiin juuriin säi-

lyy sitäkin kautta.

Haukivedellä veneilijä voi kohdata

m/s Usvin, entisen hinaajan. Sukututki-

jan perheen vesikulkuneuvona perinteis-

tä alusta voi pitää  ”luontaisena” valin-

tana. Jo useana vuonna elokuussa myös

Varkauden Seudun Sukututkijat ry:n

hallitus on voinut pitää kokouksensa

Haukiveden risteilyllä, kun Kirsti Kut-

vonen kyseisen hallituksen jäsenenä on

tarjonnut Usvin kokouspaikaksi.

Lassi Koponen



10

Hyvä lääkäri on myös hyvä viestijä

N
ykyisin yhä useampi työ edellyttää

viestintää toisten ihmisten kanssa

kahden kesken, pienissä ryhmissä, tii-

meissä, koko organisaation tasolla ja jo-

pa joukkoviestinten kanssa. Etenkin niin

sanotuissa ihmissuhdeammateissa, joissa

työ tapahtuu konkreettisesti vuorovaiku-

tuksessa, myös työn tuloksellisuus riip-

puu vuorovaikutuksen toimivuudesta.

Esimerkiksi lääkärin ammatti voidaan

nähdä tällaisena ihmissuhdeammattina,

sillä ammattiosaamisen lisäksi lääkäriltä

edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja

potilastyössä, työyhteisössä ja väestön

parissa. 

Viime aikoina lääkärien viestintään on

alettu kiinnittää yhä enemmän huo-

miota myös julkisuudessa, sillä usein

saamme lukea lehdistä ihmisten kerto-

muksia lääkärin vastaanoton onnistu-

misesta tai epäonnistumisesta. Hyvää

lääkäriä kuvataan monesti asiantunte-

vaksi, hyväksi kuuntelijaksi, potilasta

ymmärtäväksi ja kiireettömäksi. Lääkä-

rin puheelta toivotaan selkeyttä ja ym-

märrettävyyttä, sillä potilaat eivät välttä-

mättä ymmärrä, mitä vaikeat lääketie-

teelliset termit tarkoittavat. Lääkärin

viestintä saatetaan puolestaan tulkita ty-

lyksi tai välinpitämättömäksi, mikäli lää-

käri keskeyttää potilaan usein, ei katso

potilasta silmiin, ei kuuntele, tai ei ota

potilaan tunteita huomioon. 

Lääkärin ja potilaan välistä vuorovai-

kutusta on tutkittu runsaasti viimeiset

30 vuotta. On todettu, että lääkärin vas-

taanoton tuloksellisuutta osoittaa se,

kuinka tyytyväisiä potilaat ovat, kuinka

potilaat ymmärtävät lääkärin kertomia

asioita, miten potilaat noudattavat

lääkäriltä saamiaan hoito-ohjeita ja

missä määrin potilaan fyysiset oireet

mahdollisesti vähenevät. Useissa tutki-

muksissa on osoitettu, että vuorovai-

kutus ja sen onnistuminen ovat yhtey-

dessä muun muassa potilaan koke-

maan hoitotyytyväisyyteen, ongelman

ymmärtämiseen, diagnoosiin, lääketie-

teellisen tiedon ymmärtämiseen ja

muistamiseen, hoito-ohjeiden noudat-

tamiseen, hoitokanteisiin, potilaan elä-

mänlaatuun ja hoitotuloksiin . Vuo-

rovaikutuksen onnistuminen auttaa

myös lääkäriä jaksamaan paremmin

työssään. 

Perinteisesti lääkärin ja potilaan vä-

listä vuorovaikutussuhdetta on kuvattu

paternalistisena, eli lääkäri ohjaa hoi-

toa ja tekee päätökset potilaan hoidos-

ta. Viimeisten kahdenkymmenen

vuoden aikana on siirrytty kohti tasa-

arvoisempaa näkemystä, jossa koros-

tetaan potilaan osallistumista ja yh-

teistä päätöksentekoa. Perinteistä

valta-asetelmaa ei kuitenkaan voi ko-

konaan unohtaa lääkäri-potilassuh-

teessa, sillä vaikka potilaiden tietoisuus

ja aktiivisuus omasta hoidosta on li-

sääntynyt, ei heillä kuitenkaan ole

diagnostisten päätelmien tekoon tar-

vittavaa lääkärin koulutusta. Lisäksi

potilaiden odotukset lääkärin viestin-

nästä voivat olla varsin erilaisia: yksi

ajattelee, että tuttu lääkäri on kuin

hyvä ystävä. Toinen odottaa, että lää-

käri on kuin asiakaspalvelija. Kolmas

voi toivoa, että lääkäri pysyttelee etäi-

senä auktoriteettina.
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Lääkärin vastaanotto on useissa

maissa hyvin samankaltainen raken-

teeltaan. Vastaanoton aikana lääkärin

tehtävänä on muun muassa saada sel-

ville potilaan tarina, sillä se tarjoaa

vihjeitä diagnoosiin ja hoidon kannalta

olennaisiin seikkoihin. Nykyisin puhu-

taan potilaskeskeisestä lähestymis-

tavasta, jolloin lääkäri  kuuntelee

potilasta, on kiinnostunut potilaan nä-

kökulmasta, hänen tarpeistaan ja

huolistaan, käyttää avoimia kysymyk-

siä, kysyy potilaan mielipiteitä sekä

neuvoo ja kertoo asioista, joista potilas

haluaa kuulla. Lääkärikeskeisesti työs-

kentelevä lääkäri puolestaan johdattaa

keskustelua, pitäytyy omassa toimin-

tasuunnitelmassaan ja saattaa esittää

enemmän suljettuja kysymyksiä, joihin

voi vastata lyhyesti kyllä tai ei. On to-

dettu, että lääkärikeskeinen ja potilas-

keskeinen tyyli kannattaa yhdistää

potilashaastattelussa ja niitä voidaan

käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla

siten, että vuorovaikutuksesta tulee yh-

teistyössä tehokasta. Potilas voi johdat-

taa keskustelua niissä asioissa, joissa

hän on asiantuntija (omat oireet, tunte-

mukset, huolet, toiveet) ja lääkäri puo-

lestaan niissä asioissa, joissa hän on

asiantuntija (diagnoosin tekeminen ja

lääketieteellinen asiantuntemus). 

Aiemmin katsottiin, että lääkärin

vuorovaikutusosaaminen kehittyy työn

ohessa seuraamalla vanhempien kolle-

gojen toimintaa. 1990-luvun lopulta al-

kaen vuorovaikutustaitojen koulutus on

kuitenkin tullut osaksi lääkäreiden pe-

ruskoulutusta niin ulkomailla kuin Suo-

messakin. Esimerkiksi Kuopion yliopis-

tossa potilaan kohtaamista ja sanallisen

tutkimuksen tekemistä harjoitellaan

toisena opintovuonna Vuorovaikutus po-

tilas-lääkärisuhteessa -kurssilla. Ope-

tusmenetelminä käytetään potilas-

haastatteluharjoituksia opiskelijatoverin

sekä koulutetun harrastajanäyttelijän

kanssa. Lääketieteen opettajat valmiste-

levat harjoituksia varten aitoja potilas-

tapauksia, joiden teemoina ovat esimer-

kiksi flunssa tai päänsärky. Opiskelijat

asettavat itselleen vuorovaikutustaito-

jen kehittämistavoitteet ja saavat palau-

tetta opiskelijatovereilta, harrastaja-

näyttelijöiltä sekä puheviestinnän ja

lääketieteen opettajilta. Tällaiset ope-

tusmenetelmät antavat mahdollisuuden

harjoitella vuorovaikutustaitoja turval-

lisessa ja sallivassa ilmapiirissä. Pelkkä

yksittäinen kurssi ei kuitenkaan riitä

tulevien lääkäreiden vuorovaikutus-

osaamisen kehittymiseksi, sillä vuoro-

vaikutustaitojen kehittyminen vaatii

harjoitusta ja useita toistoja. Olisi tär-

keää harjoitella konkreettisesti myös

haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa

toimimista, kuten huonojen uutisten

kertomista potilaalle. 

On hyvä muistaa, että vuorovaikutus

on yhteispeliä: lääkäri tai potilas ei voi

olla taitava viestijä yksin, vaan taita-

vuus ja vuorovaikutuksen onnistumi-

nen rakentuvat ja määrittyvät yhteis-

työssä lääkärin ja potilaan kanssa. Tois-

ten ihmisten kunnioittaminen ja kyky

tulla heidän kanssaan toimeen ovat

tärkeitä niin lääkärin vastaanotolla kuin

arkipäivän tilanteissa esimerkiksi työ-

paikalla tai kotona perheen parissa.

Jonna Koponen
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Väinö ja Aino Koponen

kodissaan Pieksämäellä 

Sotainvalidien Veljesliiton kultaisen ansio-

merkin luovuttivat Pieksämäen seudun So-

tainvalidit ry:n puheenjohtaja Erkki Korho-

nen, sihteeri Marja-Leena Väisänen ja rouva

Korhonen.

Kirjoittaja toimii Kuopion yliopiston

kielikeskuksessa puheviestinnän leh-

torina. Väitöskirjatyössään hän tutkii

lääketieteen opiskelijoiden oppimis-

kokemuksia kolmessa vertaisryhmässä,

sekä heidän näkemyksiään kolmesta

kokemuksellisesta opetusmenetelmästä,

joita on sovellettu tulevien lääkäreiden

vuorovaikutusosaamisen koulutukseen.

Tekstin lähteenä on seuraava artikkeli:

Mönkkönen, J. & Finstad, M. 2007:

Lääkärin ja poliitikon viestintäosaamisen

jäljillä. Teoksessa Isotalus, P., Gerlander,

M., Jäkälä, M. & T. Kokko (toim.) Prologi

– Puheviestinnän vuosikirja 2007, 33-66.

Kunniapuheenjohta ja, talousneuvos Väinö Koponen 95 vuotta

Talousneuvos Väinö Koponen täytti 95 vuot ta 12.1.2009 Pieksämäellä .

Merkkipäiväänsä hän juhli kotonaan. Pieksämäen Sotaveteraanien kuoro tervehti

päivänsankaria puhein ja lauluin. Pieksämäen ev.-lut. seurakunnan tervehdyksen

esitti pastori Antti Niemi. Koposten sukuseura ry:n onnittelut toivat sukuseuran

esimies Kyösti V. Koponen ja Leena Koponen.  

Kuvat Kyösti V. Koponen
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Hieman sukuselvitystä Ukko-Matti Koposen tyttären sukuhaarasta

Valtiopäivämies Ukko-Matti Koposen suvusta on jo aiemmin Kopsassakin

esitetty melko yksityiskohtaista tietoa, varsinkin Ukko-Matin pojan Matti

Viljamin sukuhaara on ollut esillä Tilda Löthman-Koposta koskevissa artik-

keleissa. Aika vähän yleisesti kuitenkin tiedetään Ukko-Matin muiden las-

ten sukuhaaroista. Tässä artikkelissa selvitetään hieman Ukko-Matin tyttä-

ren Maria Loviisan sukua pienen sukujuonnon avulla.

Maria Loviisa Koponen, s. 8.9.1854, k. 02.05.1935. (Ks. Taulu 1010 - 1008 / KS II, s. 32)
puoliso: Fredrik (”Riekko”) Pekkarinen, s.14.12.1855, k.12.04.1937; asuivat Vehmer-
salmen Kielualla. (Fredrik Pekkarisen nuorin veli oli Aaro, jonka poika oli kuopiolainen
op. Olli Pekkarinen.)

Lapsia (yht. 10: 6 poikaa ja 4 tyttöä)
    Annan (7.)  lisäksi mm.
    Matti Wiljami, (jonka tytär hammaslääkäri Jenny Pekkarinen-Hirvi, s. 11.11.1917)
    Johan Fredrik (Hannes), (jonka tyttäriä Maija Liisa, s. 20.5.1915 ja Aino Loviisa, 

s. 9.7.1921)
Jenny Augusta, (jonka poika kirurgi Heikki Huttunen, s. 6.5.1930, k. 24.7.2008)

7.  Anna, s. 22.07.1889, k. 5.5.1978
puoliso: August Miettinen, s. 20.02.1884 k. 19.07.1963; elivät Vehmersalmen Tervas-
salossa, Hautamäen (Anttilan) tilalla, joka on ollut saman suvun eli Miettisten hallussa
ainakin vuodesta 1541 lähtien.

Lapsia:
1. Olavi August, s. 30.06.1915, k. 16.09.1946
    Lapsia: Toivo, s. 22.5.1941, k.
2. Martti Johannes, s. 01.11.1916, k. 15.06.1974 , perheetön
3. Veikko Herman, s. 14.07.1918
4. Sisko Matilda, s. 07.05.1920, ei lapsia; puoliso: Antila
5. Lauri Fr., s. 5.5.1923, k. 19.12.1997
6. Kaarle Henrik, s. 30.12.1925
7. Jaakko Erkki Pietari, s. 07.03.19

Puoliso: Maila Miettinen, o.s. Martikainen, ent. Varo, s. 2.06.1940 Kuopiossa.
8. Eino Päiviö,  s. 29.06.1930

Tässä sukutaulukossa seurattiin siis Koposten sukua naispuolisten jälkeläisten

kautta ja päädyttiin Pekkaristen kautta Miettisiin: Maria Loviisa Koposen tytär

Anna Pekkarinen avioitui August Miettisen kanssa. Sitä tehden Koposilla on siis

sukusiteitä mainittuihin kahteen muuhun isoon savolaissukuun.

Lähde: Maila Miettisen kokoama sukuselvitys
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Kunto Kopsa

Urheilua ja vähän muutakin

J
oku sanoi kerran, että urheilu on yksi

maailman tärkeimmistä sivuseikoista.

Ja totta se on, että aurinko nousee seu-

raavanakin päivänä, vaikka Ferrari kup-

paisi formulakisan renkaidenvaihdossa

kaksi sekuntia tavallista kauemmin.

Eikä ilmastonmuutos pysähdy, vaikka

keihäästä tulisi arvokisamitali säännölli-

sin väliajoin Suomeen. Ei liioin taantu-

maan liene vaikutuksia, vaikka Litma-

nen jää maajoukkueen vaihtopenkille.

Niinpä niin. Urheilu on pikku juttu,

mutta toisaalta on se niin kiintoisaa ja

mukavaa viihdettä kaikista kyröilyistä

huolimatta.

Kun urheilusivut tulee plarattua tark-

kaan, löytyy niistä todella mielenkiin-

toisia poimintoja. Tässäpä muutamia

niin urheilun kuin muunkin elämän

alueelta.

" ”Jos Paavo Nurmi eläisi, hän varmas-

ti nyt kääntyisi haudassaan.” (Kom-

mentti lehdessä Etiopian Bekelen teh-

dessä häikäisevän maailmanennätyksen

kympin juoksussa. Siis miten se nyt

meni? Elävänä haudassa?)

" Kilpakävelijä Reima Salosen mukaan

urheiluun liittyvä tietomäärä on muut-

tunut olennaisesti. Itse hän joutui oppi-

maan kaiken, syömäänkin, kantapään

kautta. 

(Joopa joo! Ei ole helppoa olla huippu-

urheilija! )

" ”Häviäminen finaalissa ei ole ikinä

helppoa, mutta aion yrittää sitä ensi

vuonna uudestaan.” (Tennisässä Federe-

rin toteamus Hesarissa – Mukavaa tuo

häviäminen!)

" Yhdessä vaiheessa työ vaati sata pro-

senttia menestyneen liikenaisen Katriina

Wuoriston henkilökohtaisesta elämästä.

Ylijääneellä ajalla hän omistautui hoita-

maan kotiaan, lastaan ja miessuhteitaan.

(Hesarin kuukausiliite – Ei oo miehellä

ja lapsella häävit oltavat…)

" Koivuranta ajautui mutkassa ulos,

törmäsi katsojaan ja koiraan ja kolhi lo-

puksi jalkansa mainostauluun, johon tuli

ruhjevamma. (Jaa että mainostauluun

ruhjeita...)

" Kotijoukkueen pelin sytyttäjänä oli

Chilse Chibwe. Hänen tulonsa jälkeen

Mweetwa ja Mwaba saivat pelinsä pa-

remmin kulkemaan. Mitenkähän olisi

käynyt, jos Stephen Kunda ja Zeddy

Saileti, jotka potivat pikkuvaivojaan,

olisivat olleet käytettävissä. (Kommentti

lehdessä Ropsin pelistä. Maailma kan-

sainvälistyy, oman kylän jalkapalloilijoi-

ta Rovaniemellä!)

" Jukka Keskisalon reisi ei välttämättä

kestä ruotsalaisia. (Otsikko Ilta-Sano-

missa)
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" Björn Borgin alushousuista on löyty-

nyt suuria määriä ympäristömyrkkyä.

(Ei ole helppoa olla entisen tennishui-

pun housuissa.)

" Olli-Pekka Karjalainen riuhtaisi kai-

ken irti kropastaan. (Tämä on niin

kuin se spitaalisten pikkujoulutapaus,

jossa huulet lentävät…)

"  Heiluuko Jortikan palli? (Otsikko

Iltalehdessä – Mitäpä tuohon nyt osaisi

kommentoida? En ota kantaa…)

Ja kuka vielä sanoo, että sanomaleh-

titeksti on tylsää. 

Loppukaneetiksi sopii Savon Sano-

mien kolumnista otettu lohkaisu: Lute-

rilainen kansankirkko on lähtenyt mukaan

ympäristötalkoisiin. Kun ihmiset ovat

tähän saakka periaatteessa vain tun-

nustaneet syntinsä, niin tämän jälkeen

he joutuvat myös lajittelemaan ne en-

nen poisheittämistä. 

Kunto Kopsa, alias Koponen sukunimel-

tään, kirjoittaa aika ajoin pakinoita Leppä-

virran paikallislehdessä Soisalon Seudussa.

Ilpo Koponen

Tilda kulkee kylillä

28. marraskuuta viime vuonna Lep-

pävirralla vihittiin käyttöönsä uusi

monipalveluauto Tilda, joka korvaa

entisen 16-vuotiaan kirjastoauton

Lukuonnin. Uuden auton nimikilpai-

lun voitti Erkki Turunen, joka ehdot-

ti uuden auton nimeksi Tildaa, lep-

pävirtalaisen Tilda Löthman-Ko-

posen (1874–1962) mukaan. Löth-

man-Koponen oli maakunnan en-

simmäinen naiskansanedustaja

1910 ja istui eduskunnassa yhteen-

sä 21 istuntokautta.

Tilda-auto on Lukuonnia moni-

puolisempi. Savon Sanomat kertoi,

että lainakirjojen lisäksi monipalve-

luauto toimittaa kylille terveyspal-

veluja, nettiyhteyksiä, lääkkeitä ja

hoitotarvikkeita, jopa pyykkejä pe-

sulasta. Kyytiinkiin pääsee tarvitta-

essa pari matkustajaa. Invahissi aut-

taa huonojalkaisempia.  Lisäksi au-

tossa on mukana verenpainemittari,

ja teemapäivinä kerran kuukaudessa

sydänyhdistyksen vapaaehtoiset

mittaavat myös kolesteroli- ja veren-

sokeriarvoja. Palveluja on räätälöity

leppävirtalaisten tarpeisiin ikään-

tyneille tehdyn postikyselyn perus-

teella.

(Savon Sanomat 2.12.2008)
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Markku Koponen

Markku ja Tuula Koponen

Juhlaväkeä, edessä Kalevi Koponen

Ainon Enkelit lauloi Markulle

Nuoruustangon

Koposten nuorimmainen aikuisten kirjoihin

E
nnen mies saavutti aikuisiän viisi-

kymppisenä, mutta nykyisin miehet

vasta 60-vuotiaina käyvät aikuisesta.

Niinpä erään Koposten perheen (ks.

Kopsa 1/2008) kuopus Markku Kopo-

nen saavutti miehen iän 60 vuotta 10.

huhtikuuta, siis ihan äskettäin.

Juhlia vietettiin komeasti Markun ja

hänen Tuulansa kotikunnan Lammin

naapurissa, Asikkalan Viitailan perus-

korjatussa seura- ja juhlatalossa pääsi-

äisaattona lähes sadan hengen voimin.

Ei kai noista juhlamenoista muuten

kannattaisi Kopsassa kertoa, mutta

kun perheen nuoret Terhi ja Janne

Kokko sekä Tuomas Koponen Marjaa-

nansa kanssa keksi aiheeksi savolai-

suuden. Jo kutsussa laulumies Markku

lausahti: ”Minnoon vuan Savommuan

perukoilta tullu” ja kutsui ystäviään ja

sukulaisiaan viihtymään juhlassaan.

Asunkin sai valita frakin ja verryttely-

puvun väliltä. No, ei siellä Suomi-verk-

kareita nähty. Juhlatunnelmaan pääs-

tiin, kun nähtiin toisiaan lämpimästi

tervehtineitä ja halanneita sukulaisia,

ystäviä ja aiemmista sukujuhlista tu-

tuksi tulleita. Asuista hienoimpia olivat

pohjanmaalaisen miehen ja hämäläisen

naisen kansallispuvut. Oli myös villa-

takkia, maripaitaa, vähän kiiltävää ja

hulmuavaa vaatetta, ja isäntäväki itse

komeili sopuisissa juhlatamineissa.

Laulavan suvun meininkiä

Kun väki alkoi olla koolla, kajautet-

tiin tietenkin Paljon onnea vaan oikein 
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muutamaan kertaan. Markun naantali-

lainen täti Aino Happonenkin oli har-

joittanut peräti kahden kerran läpi-

viennillä sekä Kalevalaisen vieraan-

tervehdyksen että toisenkin onnittelu-

laulun. Tässä joukossa oli pitkälti tois-

takymmentä suunavaajaa samasta 

suvusta. Eihän muu juhlavierasjoukko

voinut olla taputtamatta.

Juhan savolaisuutta toi mainiosti

esille Markun isoveli, puolitoista vuotta

sitten 70-vuotispäiviään syntymäkau-

pungissaan Viipurissa sisarustensa ja

ns. sukuun naitujen kanssa viettänyt

uusikaupunkilainen Kalevi. Hän kävi

puheenvuorossaan läpi Markun histo-

riallisen syntymäajan, joka on vaikut-

tanut sekä perheen, suvun, Suomen et-

tä koko maailman vaiheisiin. Kyllä sii-

nä välillä lenteli savolaista sanarries-

koo, kuten ”voe tokkiisakkii”.

Yhden kerran läpilaululla harjoitel-

tiin suvun 12 naisen porukalla yläker-

ran taukotuvassa Caj Chydeniuksen

Anu Kaipaisen runoon säveltämä Nuo-

ruustango ja heti oltiin valmiina astu-

maan areenalle ja esittämään Markulle

syvällä tunteella ”Lämpöni, lempeni an-

nan”. Siinä jäi Markun kakun syönti ja

kahvin juominen vähemmälle huomi-

olle.

Kun oltiin laulumiehen juhlissa, niin

Markun laulukavereista Veikko Mart-

tila lauloi herkästi ja koko juhlaväkeä

herkistäen juhlien Tuula-emännälle

serenadin. Että suomalainen mies osaa!

Jos ei ihan sokerina pohjalla, niin

ainakin erikoisuutena kuultiin sitten

suu kiinni laulettu laulu. Porilainen

Enni Nevala lauloi isoenolle Maijall’ oli

karitsa. Pähkäiltiin siinä jälkeenpäin,

miten hän sen tekee, kun vain hänen

pikkusiskonsa Elma pääsee lähes yhtä

hyvään tulokseen.

Jalalla koreasti lähes aamuun asti

Kun tuo laulaminen on juhlissa tär-

keällä sijalla, niin tulkoon nyt kerro-

tuksi, että isäntäväki oli tehnyt par-

haansa ruokatarjoilun hyväksi. Oli sa-

laatit, paistit, kalat ja laatikot. Isännän

erikoisuutena pöydässä oli aitoa kylmä-

savustettua lohta, joka kypsytysvai-

heessa oli marinoitu viskillä. Pöydissä

oli kotitekoista valkoviiniä ja juoma-

pöydällä sekä olutta että roseeta ja

boolia, siis jokaiselle jotakin. Automie-

het ja -naiset tyytyivät kahviin ja mui-

hin raittiusjuomiin. Kakkukahvit kruu-

nasi tietenkin juhlan.

Hämeessä ne aina tanssivat, ja pai-

kalle oli kutsuttu oikein elävä orkesteri

antamaan vauhtia. Tanssitaitoiset kan-

soittivat tanssilattiaa, ja pikkuiset nei-

ditkin tapailivat rytmiä muutamilla

haparoivilla askeleilla. Pienet pojat

kilvoittelivat autojensa kanssa pyrami-

diasennossa. Vähän isommat pojat

osoittivat aidosti pitkästymisensä: nuo

aina vain koikkelehtivat (vaikka tanssi

oli vasta alkanut). Näiden nuorten

miesten aika tuli myöhemmin illalla,

kun muodostettiin tietokonepelijouk-

kueita. Pian kuuluikin äänekästä jip-

piitä.

Markku lauloi tietenkin itsekin,

mutta yllättynyt juhlaväki oli siitä, että

Markku lauloi myös orkesterin solis-

tina.

Naantalilainen Merttu-Mari Huopo-

nen, Aino ja Rauno Huoposen tytär,
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lauloi duettona Markun kanssa. Näissä

kuvioissa Markku sai varsinaisen haas-

teen. Naantalilaiset lahjoittivat Mar-

kulle kanteleen ja oppikirjan. Samalla

tehtiin myös kontrahti, että kannelta

on soitettava, ja koesoittokin on jossa-

kin vaiheessa edessä.

Marjatta Ojanen ja Sinikka Rauhaniemi

Kuvat Matti Rauhaniemi

Maalainen kaupungissa

Puhuimme sisareni Sinikka Rauhanie-

men kanssa ennen veljemme Markku

Koposen syntymäpäiviä vanhasta lau-

lusta, jonka molemmat tunnistimme

Savolaispojan kaupunkimatkana. Muis-

timme sanoja sieltä täältä, sillä ”pentu-

na” sitä lauloimme itse ja kuulimme

laulettavan. Sanat olivat sittemmin

unohtuneet, eikä edes Toivelaulukir-

joista löydetty oikeita sanoja.

Apu löytyi kirjastosta. Porin kau-

punginkirjaston musiikkiosaston kirjas-

tonhoitaja tunsi laulun ja tiesi, mistä

sanat löytyvät. Ne ovat nyt tässä, ja

niin ovat nuotitkin ihan siinä mallissa,

jollaisina ne muistimme.

Marjatta Ojanen
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Maalainen kaupungissa, säkeistöt 2.–5.

Raetijova anussa seän nöt ovat tark at;

sinne on oltav a ehjät, uuvve t markat,

vaekka muuten oesi oekeita,

eikä niinkun niihen omat, veärii, soekeita;

siinä vasta rahoo keännetään;

kilikutellaan kellolla ja kampee veännetään.

Yhestä ihmeestä vielä teille veisoon;

miten nuo immeiset lepeemätä seisoo

kauppain ikkunoissa näytteenä

kaeken tämän järettömän touhun täytteenä?

Vaekka  mullen mitä m aksasi,

minä en no in totisena jaksa si.

Kyllä ne kek sii jos jonnillaista h uvvii;

kahtelin niitähi ”Möly-elokuvvii”,

siinä vasta kävi m eteli,

toeset laalo, to eset haetaria v eteli;

riijjuu-pari ettee n kuluki,

syletti, kun pussasiva t aevan juluki.

Kahvilat siell ' ovat eri katiskoeta,

niitä ei mitkään muut huvipaekat voeta,

minnääs siellä jazzii jutistin,

pitkee laehoo tyttö parkoo oekein rutistin,

kolpakoj ja Marvii tilasin,

äkiksestään pariks' päevee mahan pilasin.

Lähde: Eino Kettunen (toim. Kauko ja Eila Ratilainen ) 1996: Ikkuna maailmaan. Omaku stanne. Sotkamo.

Kanavakylän kuulumisia

Taas alkaa olla yksi talvi takanapäin.

Mennyt talvi oli melko ”helppo” talvi.

Kovia pakkasjaksoja ei ollut, ja lunta-

kin sateli melko maltillisesti. Mutta

vaikka lunta ei olekaan kovin runsaasti,

viime aikojen yöpakkaset ovat hidas-

taneet niiden sulamista. Mutta vaikka

maalis ei maita näyttänytkään, kaipa

huhti sitten humauttaa. Uskotaan

ainakin niin.

Mitään kovin kiireellä kerrottavaa ei

kanavakylässämme ole talven aikana

tapahtunut. Ajattelinkin nyt kertoilla

tarinoita, joita lapsuudessani kotonani

kuulin.

Koska entiseen aikaan naisilla ei

ollut ammattia, tärkeä päämäärä oli

saada mies, päästä avioon. Siksi naisten

tuli elää niin, että edesauttaisi avioon

pääsyään. Esimerkiksi tuvan lattian la-

kaisu täytyi aloittaa oven suusta jat-

kaen tuvan perille päin, ettei ajaisi tu-

vassa mahdollisesti olevaa kosijaa oves-

ta ulos, vaan kosijan täytyisi perääntyä

tuvan perille lakaisijan edessä.

Itseään ei saanut aiheettomasti ke-

hua. Tässä siitä tarina: 

Kosija oli talossa, jossa talon tytär

ahkerasti kehräsi tappuroita. Tappura-

vyyhtejä oli myös talon seinällä nau-

lassa. Kosija kysyi: ”Montako tuollaista

vyyhtiä kehrää päivässä?” Talon tytär

vastasi: ”Kaksin, kolmin päivässä, vii-

sin, kuusin viikossa.” Kosija lähti ta-

losta. Sitten talon väki huomasi aitan

avaimen kadonneen. Aikaa kului ehkä

viikko, kaksi. Kosija tuli takaisin ta-

loon. Talon väki ihmettelemään kosi-

jalle, että heiltä kun katosi aitan avain

niihin aikoihin, kun kosija lähti heiltä.

Että oliko kosijalla tietoa avaimesta?

Silloin kosija otti seinältä naulasta
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muutaman tappuravyyhden alta aitan

avaimen. Eipä ollut talon tytär kehrän-

nytkään tappuroita viisin, kuusin

viikossa! 

Tarina ei kerro, osiko sulho tytärtä

vai ei, mutta opetus oli, ettei saa kehua

sellaista, mitä ei tee.

Yksi tarina kosijasta oli tällainen:

Pojalla oli kaksi mielitiettyä, mutta

hän ei ollut varma, kumman hän ottaisi

vaimokseen. Siksi hän pani morsio-

ehdokkaat kokeeseen. Kummankin täy-

tyi pestä huivinsa. Ja kumman huivi

kuivuisi ensiksi, sen hän  ottaisi vai-

mokseen. No, toinen neitonen alkoi

pestä huiviaan. Pesi sen nopeasti ja ri-

pusti huivin sitten kuivumaan. Myös

toinen neitonen pesi huivinsa, mutta ei

ripustanutkaan heti sitä kuivumaan

vaan rämpsäytti sitä sanoen: ”Rämp-

säytänpähän, rämpsäytänpähän, vaikka

en sitten miehen jälkiä näkisi.” Ja sen

jälkeen ripusti huivinsa kuivumaan. Ja

niinhän siinä kävi, että jälkimmäisen

neitosen huivi kuivui nopeammin kuin

ensimmäisen, koska siitä vesi pakeni, ja

huivin rypytkin oikesivat. Opetus oli,

että kuivumaan ripustettavat pitää

rämpsäyttää.

Olipa eräällä miehellä myös ollut

kaksi vaimoehdokasta. Hän ajatteli

laittaa vaimehdokkaat kokeeseen, kum-

pi on tottelevaisempi. Kun vaimoeh-

dokas yksi kaatoi kahvia sulhon kup-

piin, tämä pyysi vain puoli kupillista.

No, tietysti ehdokas ykkönen tavan

mukaan kaatoi täyden kupin. Myös

vaimoehdokas kakkoselta sulho pyysi

vain puolikkaan kupillisen kahvia, ja

puoli kupillista neitonen myös kaatoi

sulholle. Mies otti vaimokseen kakko-

sen. Aikaa oli kulunut kymmeniä vuo-

sia, ennen kuin mies paljasti, mikä rat-

kaisi aikoinaan vaimon valinnan. Sil-

loin vaimo vastasi: ”Olisinhan minäkin

kaatanut silloin sinulle täyden kupin

kahvia, mutta kun pannusta ei tullut

kuin puoli kupillista.” Niin se voi olla

onnen kauppaa eli sattumasta kiinni

tuo vaimon ottokin. Tässä tämänker-

taiset tarinat. Toiste lisää.

Hyvää kesää kaikille Kopsan luki-

joille! toivottelee 

Aino Koskela 

Varistaipaleesta.

Uusia ylioppilaita

Olli Koponen, Iisalmen lukio; Emmi-Riikka Emilia Koponen, Kallaveden lukio;
Emmi Ida Sofia Koponen, Kuopion klassillinen lukio; Noora Johanna Koponen,
Minna Canthin lukio; Kaisu Marjaana Koponen, Varkauden lukio.
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo

Julkaisut

Väinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla ... 43 €
Sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa. 66 sivua.  16 €
Jarmo Paikkala: Koposten suku I. 275 sivua.   63 € 
Jarmo Paikkala: Koposten suku II. 878 sivua.   98 €
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu yhdessä erässä.        150 €
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu kahdessa erässä  77 €/erä 

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

KOPOSTEN SUKU I. Tutkimus suvusta 1541–1721.
Sisältö: Suku nimeltään Koponen h Kantakoti h Asuma-alueet h Aikakauden 
yleiskuva h Ensimmäiset maininnat Savon Koposista h Nimen muotoutuminen 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 kuulunut h Tarkkoja tietoja nais- ja miespuolisten
edustajien kautta h Koposten sukuhaarat maantieteellisesti kattavana.

KOPSA Koposten Sanomat, Koposten sukuseuran jäsenlehti   5 €/kpl
Sukuseuran jäsenille jäsenetuna

Muita myyntiartikkeleita
Postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.   1 €/kpl
Rintamerkki, “pinssi”, kuikka-aihe, 38 mm.     4 €/kpl
Rintamerkki, “pinssi”, kuikka-aihe, 55 mm.     5 €/kpl
Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus. 10 €/kpl
Sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna. 12 €/kpl
Sukuseuran vaakuna-aiheinen pöytästandaari. 45 €/kpl

Hintoihin lisätään lähetyskulut

Tilaukset ja tiedustelut
Kyösti V. Koponen 
Taivalmäentie 2 A, 79130 SORSAKOSKI Puh. (017) 556 1294
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   Museokorttelissa katujen nimikilpien kolmekieliset
   nimet kertovat siitä, että Kuopiotakin on hallinnoitu
   kolmen vallan alaisuudessa.

B

Ilmoittautuminen Koposten Sukuseuran sukupäiville

Merkitse rasti    Merkitse henkilöiden lukumäärä
osallistumisesta 

G 1.8. (la) klo  1 1.00  loun as Rauhala hden kesä hotellissa                  ..................................   

G 1.8. (la) klo  1 2.30  kierto ajelu Kuo piossa                                      ..................................

G 1.8. (la) klo  1 9.00  juha illallinen                                                    .................................. 

G 2.8. (su) klo 11.30  sukulounas                              ...................................

Hinnat mainittu ohjelmassa, s. 7 

---------------------------------------------------------------------------------------

Päiväys ja ilmoittajan allekirjoitus 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

Ilmoittajan osoite ja puhelinnumero
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Lähettäjä:
Koposten Sukuseura
c/o Kyösti Koponen
Taivalmäentie 2 A
79130 Sorsakoski

B

ILMOITTAUTUMISKORTTI Postimerkki

Koposten Sukuseuran 30-vuotisjuhla ja sukupäivät  0,80 euroa

1.–2.8.2009 Kuopiossa Rauhalahden kylpylähotellissa

Täytä kääntöpuolen kohdat
henkilömäärineen.
Leikkaa irti ja postita.
                 

KOPOSTEN SUKUSEURA RY

KYÖSTI KOPONEN

Taivalmäentie 2

79130 SORSAKOSKI


