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Puheenjohtajalta

Hyvät Koposet!
”Talvi on jo laannut riehumasta, kyl-
män hallan valta raukenee”, näillä
sanoilla ja ajatuksilla keväällä lähes-
tytään laulaen kesää kohti. Nyt näinä
toukokuun alkupäivinä ilma on kui-
tenkin vaikuttanut kylmyydellään mel-
kein hallaiselta. Onhan  menneen talven
aikana kylläkin totuttu runsaslumiseen
pakkastalveen. Mennyttä talvea on pi-
detty historiamme kaikkien aikojen
lumisimpiin talviin kuuluvana.
   Kaikki muuttuu ja yllättää, niin myös
yhteiskunnassamme jatkuvasti vyöryvät
muutokset, joiden mukana ei ehditä
olla. Tulevaa on ennalta vaikea nähdä.
Asiat eivät olekaan huomenna ehdotto-
masti siten, mitä meille tänään sano-
taan. Viime vuosina tehdyt lait ovat
monin tavoin vaikuttaneet sukuseurojen
toimintaan. Lakien mukaan täytyy elää
ja olla.
   Koposten sukuseuran vuosikokousta
ja sukupäiviä odotellessa tulee mieleen
lukuisia asioita, ensimmäisenä sukuseu-
ran toiminnan sisältö, talous ja jäsen-
asiat. Vastaavatko seuramme säännöt

kaikilta osin tämän päivän yhteiskun-
nassa tapahtuvaa ihmisten elämää, toi-
mintaa ja seuratoiminnan tarpeita. Su-
kuseuroissa ja yhdistyksissä sääntömuu-
tokset ovat jatkuvasti keskustelujen ja
muutosten alaisina. Sukuseuratoiminta
tulee siirtymään yleishyödyllisten yh-
distysten suuntaan. Sukuseurojen Kes-
kusliitto SSK ry on laatinut yhdistys-
rekisterin ennakkoon tarkastamat malli-
säännöt, joiden mukaisiksi sääntöjä on
seuroissa tarkistettu.
   Koposten sukuseuran ajankohtaisista
asioista tulemme käymään keskusteluja
sukupäivillämme 31.7.–1.8.2010. 

Sydämellisesti tervetuloa Heinäveden
Karvioon Koposten kesäpäiville!

Kyösti
V. Koponen

Uudet jäsenet

Maija Autio Palokasta, Raija Koponen Joensuusta ja Seppo Koponen Leppävir-
ralta toivotetaan tervetulleiksi Koposten sukuseuraan.

Muistutus niin vanhoille kuin uusillekin jäsenille:

Muista maksaa jäsenmaksu!

3



Leena Koponen ja Väinö Koponen

Kunniapuheenjohtaja, talousneuvos Väinö Koponen
 tarkkana taloudestamme

Talousneuvos Väinö Koponen seuraa
aktiivisena ja tarkkaavaisena Pieksä-
mäellä sukuseuramme toimintaa. Eri-
koisen läheinen hänelle on seuramme
talous, koska se on kaiken toiminnan
perusta.
   Rahastonhoitajana olen havainnut,
että Väinö Koponen on aina kiinnittä-
nyt huomiota jäsenten sitoutumiseen
yhteisten talousasioiden hoidossa. 
Kunkin jäsenen suorittama jäsenmaksu
on ensiarvoisen tärkeä ja ajallaan suori-
tettava. Se on tulo, jolla ylläpidetään
seurassa jäsenyhteyttä ja rakennetaan
aktiivista seuratoimintaa ja sen keskei-
sintä tarkoitusta, sukututkimusta.  
Kunniapuheenjohtajamme kaipaa tar-
kistusta myös seuramme sääntöihin, eri-
tyisesti sääntöjen ainaisjäsenyyttä käsit-
televään 6. pykälään, josta olisi poistet-
tava maksuaikaan ja ikävuosiin perustu-
va vapaajäsenyys.

   Väinö Koponen toivoo Heinäveden
kesäkokoukselta sukuseurallemme hy-
viä, rakentavia ja yksituumaisia päätök-
siä.

Leena Koponen
rahastonhoitaja

Toimittajan kommentti

Useita vuosia sitten lähetin Koposten sukuseuran hallitukselle seuran sääntöjen
perusteellisen muutosesityksen, jossa mm. ehdotettiin vapaajäsenyyden poista-
mista. Esitystäni ei kuitenkaan aluksi otettu edes käsiteltäväksi. Kun se sitten
otettiin esille, hallitus katsoi, ettei sääntöjen muutokseen ollut tarvetta.
Pitäisiköhän vanhat paperit penkoa arkistoista esille?

Lassi Koponen

Säännöt ja esikuvat tuhoavat nerouden ja taiteen. 
William Hazlitt (1778–1839)
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Jäsenlehden julkaisemisessa on omat ongelmansa 

Yhdistyksen jäsenlehden toimittaminen ei

ole ihan ongelmatonta, eikä Koposten su-

kuseuran jäsenlehti tee poikkeusta.

Sinänsä olisi tietysti erinomaista, jos

seuran jäsenet saisivat hyvin toimitetun

lehden monta kertaa vuodessa luettavak-

seen. Seuran toiminnasta oltaisiin silloin

koko ajan jyvällä, ja jäsenten keskinäinen

kanssakäyminenkin luultavasti vilkastuisi 

ja sitä tehden koko seura vahvistuisi. Har-

voissa yhdistyksissä näin kauniisti tapah-

tuu. Esteistä ensimmäinen ja enimmäk-

seen ylittämätön on tietysti raha, jota ei 

ole tarpeeksi lehden toimittamiseen, pai-

nattamiseen ja jakeluun. Syvällisen har-

kinnan paikka monissa yhdistyksissä olisi,

kuinka paljon jäsenlehden julkaisemiseen

voidaan panostaa. Kulut ovat yleensä

suoraan verrannollisia lehden ilmesty-

miskertojen määrään, jos lehden koko ja

sivumäärä pysyvät samoina. Tästä taas

seuraa, että mitä useamman numeron

vuodessa jäsen saa, sitä suuremman

jäsenmaksun hän maksaa – ellei sitten

koko lehteä sponsoroi jokin taho tai leh-

den kustannukset peitetä ilmoitustuloilla.

Sukuseuran jäsenlehden kustantajaksi

ryhtyminen ei rahoittajia taida kiinnostaa,

eikä ilmoitusten hankkiminenkaan ole

ongelmaton, vaivaton ja varma tulon-

lähde.

Vaikka lehden toimittamisen esteenä ei

olisikaan rahanpuute, ei useasti vuodessa

ilmestyvän jäsenlehden julkaiseminen ole

sittenkään ongelmatonta. Lehteen tarvi-

taan toki sisältöä, joka kiinnostaa lukijoita,

yhdistyksen omia jäseniä. Kopsassa sisällön

tulisi ensisijaisesti painottua sukuseuran

toiminnasta kertomiseen ja seuran jäsen-

ten ja yleensäkin Koposten elämää ja te-

koja käsitteleviin artikkeleihin. Ja koska

kysymyksessä on sukuseuran lehti, suku-

tutkimusta käsittelevät kirjoitukset olisivat

tärkeitä. 

Mistä nämä kaikki aineistot saadaan?

Suuri osa on tullut tähän asti sukuseuran

hallitukselta enimmäkseen puheenjohtajan

kynän välittäminä; seuran hallituksen toi-

mista ja päätöksistä toivoisi kyllä tiedon-

antoja muulloinkin kuin vain vuosikokous-

ten yhteydessä. 

Koposten sukuseuran jäsenet eivät ole

olleet kovin aktiivisia kirjoittamaan Kop-

saan. Erityisesti kaivataan tarinoita suvusta

ja sukulaisista sekä tietoja Koposista ja hei-

dän elinpaikoistaan, niistä olisi hyötyä su-

kututkimukselle. Sellainen lehti, johon jä-

senet kirjoittavat, on todellinen jäsenlehti. 

Kaksi numeroa vuodessa on sukuleh-

delle sellainen ilmestymisrytmi, jotta se

johtaa helposti kaavamaisuuteen. Vuoden

ensimmäisessä numerossa ilmoitetaan tu-

levasta vuosikokouksesta ja kerrotaan

sukupäivistä ja siinä toisessa numerossa

raportoidaan sinä vuonna pidetystä vuosi-

kokouksesta ja sukupäivistä. Jos lehteen ei

juuri  muuta aineistoa ole tarjolla, panee

pohtimaan, kannattaako sen tähden lehteä

julkaista. Samat asiat voi halvemmalla hoi-

taa lähettämällä jäsenille muutaman arkin

kokoisen jäsenkirjeen. Näinhän yhdistys-

ten, myös Koposten sukuseuran, tiedotta-

minen on alkuaan tehtykin. Vaan onhan se

vähän korutonta ...

Jäsenlehteä voi tehdä myös vähäisin

kustannuksin, lähes ilmaiseksi. Sellainen

lehti ei vain voi olla paperille painettu, sen

pitää olla sähköisessä muodossa ja siis In-

ternetissä ilmestyvä ja kuvaruudulta kat-

seltava. Paitsi että tällaisen verkkolehden

jakelukustannuksia ei seuralle tarvitse ker-

tyä sentin senttiä, sillä on monia muita

etuja paperiseen lehteen verrattuna. Leh-

den tekninen päivittäminen on helppoa,

lehti voi ilmestyä sitä mukaa kuin sanotta-
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vaa ilmaantuu. Kuvien ja muiden visu-

aalisten elementtien julkaisemiselle ei ole

verkkojulkaisussa niitä esteitä, joita pape-

rilehden tekemisessä on. Taloudellisessa

mielessä on samantekevää, ovatko julkais-

tavat kuvat värillisiä vai mustavalkoisia;

verkkolehti voi siis olla ulkonäöltään il-

meikkäämpi kuin paperinen.

Kopsan verkkolehteä olen kokeilumie-

lessä toimitellut jo useasti. Tänä vuonna

sitä on voinut selata avaamalla sivut osoit-

teessa

http://kotisivu.dnainternet.net/koplar/

kopsa/default.htm.

Lehteä olen myös päivittänyt pari kertaa, 

ja uutta on se, että verkkolehdestä löytyy

myös linkki näköislehteen. Se tarkoittaa,

että  Kopsan paperilehti on näköisenään

luettavissa pdf-tiedostona Internetistä.

Eroa on kuitenkin sen verran, että Kopsan

näköislehdessä kuvat ovat värillisiä (paitsi

jos alkuperäinen on mustavalkoinen). Kop-

san näköislehden sivuille pääsee myös

suoraan osoitteesta 

http://kotisivu.dnainternet.net/koplar/

Kopsa 2010.

Näiden pdf-tiedostojen lukemiseen tar-

vitaan ilmainen  Adobe Reader -ohjelma,

Internetissä vierailevien koneisiin se on

tainnut jo kotiutua.

Arvelen, että Koposten sukuseurassa ei

ole kovin monia, jotka olisivat Kopsan verk-

kolehteä tai näköislehteä selailleet. Monet

jäsenet eivät ehkä ole kovinkaan kiinnostu-

neita Internetistä eikä kaikilla ole tietoko-

netta laajakaistoista ja muista ”nykyajan

kotkotuksista” puhumattakaan. Paperileh-

teä ilmeisesti vielä tarvitaan. Uskon kui-

tenkin, että kun meistä ennen Internetiä

syntyneistä aika jättää, uusi uljas Koposten

sukupolvi sukuseuraikään ehdittyään toi-

mittaa ja lukee sähköisiä dokumentteja,

lehtiä ja kirjoja. Täällä he liikkuvat ja etsivät

jälkiä ja todisteita menneistä sukupolvista

mukanaan älykännykkä ja sähköinen luku-

laite, johon on tallennettu kokonainen kir-

jasto. Sen virtuaalisen kirjaston hyllyissä on

kaikki, mitä Koposet tarvitsevat, myös Kop-

sa, Koposten sukuseuran jäsenlehti.  

Lassi Koponen

KESÄ

Kesäkuu on vasta odotusta, heinäkuu on jo lopun alkua. Missä on tyyni, kestävä kesä? 

Ei muualla kuin ajatuksissamme talvella.

Kersti Bergroth (1886–1975)

Kesä on alkanut, koululaiset ovat päässeet vihreille laitumille, ja me vanhemmat

ihmisetkin voimme saada raitiovaunuissa istumapaikan.

Yrjö Kivimies (1899–1980)

Kun tulis kesä ja kärpäsiä, niin köyhäkin sais ystäviä.

Suomalainen sananparsi
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Koposet onnittelevat Raimo Suomalaista

Sukututkija Raimo Suomalainen 70-vuotias

Sukututkija Raimo Suomalainen juhli 
3. toukokuuta Leppävirralla 70-vuotis-
syntymäpäiväänsä. Koposten sukuseu-
ran puolesta päivänsankaria kävivät
on-nittelemassa rahastonhoitaja Leena
Ko-ponen, varapuheenjohtaja Juha
Kopo-nen ja puheenjohtaja kyösti V.
Kopo-nen.
   Raimo Suomalainen tunnetaan
kyvyk-käänä sukututkijana. Hän on
selvitellyt runsaasti sukujen historiaa.
Myös Ko-posilla on ollut tilaisuus olla
Raimon kanssa läheisessä yhteistyössä
etsittä-essä Koposten sukujuuria.
Ansiokkaasta yhteistyöstä luovutettiin
päivänsanka-rille Koposten sukuseuran
pöytästan-daari.

   Kiitollisin mielin toivotamme onnea
Raimolle alkaneella uudella vuosikym-
menellä. Terveyttä ja pitkää ikää!

Kyösti V. Koponen

KEVÄT

Mutta keväällä, kun koivut olivat hiirenkorvalla, ja leppien urvut riippuivat kesän

kihloina kuin korvarenkahien kultaiset puikulat, kun ruoho nousi maasta, ja katajat

puhalsivat harmaata sauhua – silloin taivas oli niin korkealla, ettei koskaan.

Samuli Paulaharju (1875–1944)

Keväällä luonto yhdellä kertaa tarjoo paljon hyvyyttä. Se esittäytyy silloin ihmisen

ylimpänä ystävänä, melkeinpä hemmottelee hänet piloille. Valoineen, lämpöineen ja

suloisine tuoksuineen se saattaa meidät unohtamaan pahat puolensa.

Sakari Pälsi (1882–1965)

Ei mikään ole niin helakka kuin kevät, kun se helähtää kiurun nokasta, mahlakoivun

norosta, renkipojan laulusta ja varsahevosen kaviosta.

Unto Seppänen (1904–1955)

7



Muisteloita, havaintoja, keskustelua

Runsaslumisen ja kovan pakkastal-
ven jälkeen saimme siirtyä nope-

aan kevään tuloon, jo huhtikuun alusta
alkaen kuin humahtaen hanget hupeni-
vat. Pakkasten lauhduttua ihmiset al-
koivat tulla hyvillä mielin sisältä ulos
reippailemaan ja totuttelemaan ulkoi-
luun ja kevään tuloon. Kevät on ihmi-
selle aina uusi suurenmoinen nautinto.
Kevät antaa niin paljon.

Kellot käännettiin kesäaikaan. Päi-
vän aikaistaminen tunnilla tuntui mo-
nille ihmisille aiheuttavan biologisen
rytmin häiriintymistä.

Tulee mieleen lapsuuden ajan ke-
väät, jotka todella olivat vuoden pa-
rasta aikaa. Lyhyessä ajassa muutaman
kuukauden sisällä tapahtui niin paljon.
Kun lumet alkoivat sulaa, kiirehdittiin
koulupäivän jälkeen pienten purojen
varsille. Vanhempien poikien kanssa oli
siellä monenlaista seikkailua. Joskus
siellä saattoivat housutkin kastua, kun
lähteen ympärillä koeteltiin kevätjään
kestävyyttä, mutta suuremmilta vahin-
goilta vältyttiin.

Tuona aikana, 1940-kymmenluvun
alkupuolella meillä pojilla oli vesillä
mielenkiintoisia, rohkeitakin harras-
tuksia. Tukkisumilla juoksussa me po-
jat tunsimme itsemme aika taitaviksi,
propsilautat vaativat aivan erikoista
osaamista. Välillä pudottiin puiden
väliin, noustiin ylös, ja juoksu jatkui,
saaduista haavoista ei välitetty. Ihme,
ettei suurempia vahinkoja tullut. Ke-
väällä ja kesällä meillä pojilla oli päi-
vittäin kaikenlaisia kilpailuja. Ehkäpä
nuo moninaiset harrastukset kasvat-
tivat meihin sitkeyttäkin.

Hauenkudun aikaan rysillä
Hyödyllinen ja merkittävä tapahtuma
keväisin oli hauenkutu, joka kevään
erityisen läheisenä tapahtumana on
jäänyt mieleeni. Isäni oli ahkera kala-
mies. Hän nautti hauenkudun aikaan
rysillä kalastamisesta, ja hänen kans-
saan pikku pojista lähtien kalassa mu-
kana olleina opimme taidot me pojat-
kin. Kalastaminen ei ollut pelkkää hu-
via, se oli myös ruoan hankkimista.
Kalaa syötiin erityisesti kesäisin lähes
päivittäin.

On mielenkiintoista muistella,
kuinka huolella rysät laitettiin rannoil-
le paikkoihin, joissa oli hiukan kais-
likkoa, ja kuinka vankasti pitkäksi ve-
detty rysä päistään pohjaan kiinnitet-
tiin. Oli tyytyväinen olo, kun rysät oli-
vat järvessä. Ehkä niitä laitettiin keväi-
sin kymmenkunta ja lähes aina entisiin
tuttuihin paikkoihin. Rysillä käytiin ku-
dun aikana useasti. Jännittävintä oli
pyydysten kokeminen. Hiljalleen lähes-
tyttiin rysää veneellä tai heikoilla jäillä
venettä jäällä työntäen ja samalla seu-
raten, alkaako rysä liikkua. Kyllä se
liikkui. Saaliita oli erisuuruisia.

Muistan kevään 1944, kun veljeni
Yrjön kanssa eräänä kevätaamuna noin
viiden aikaan läksimme Sorsakosken
Sorsavedelle pyydyksiämme kokemaan.
Matkaa maanteitse veneellemme oli
noin viisi kilometriä. Rannalla odotti
tervattu veneemme. Havaitsimme, että
jäät olivat heikot. Tuntui, että verkot
jäävät kokematta ennen jäiden lähtöä.
Läksimme kuitenkin jäälle venettä
työntäen. Olisimmeko päässeet noin
300 metriä rannasta, kun veneen alla
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jää petti, ja me veljekset putosimme
kylmään veteen, vieläpä useampia ker-
toja päivän aikana. Jollakin tavalla
saimme aina veneemme jäälle ja jat-
koimme matkaamme eteenpäin enem-
pää ihmettelemättä. Meillä oli kaik-
kiaan 11 rysää koettavana. Jäät sulivat
päivän aikana melko kulkukelvotto-
miksi. Tuona sunnuntaipäivänä olimme
saaneet haukia ennen viimeistä rysää
mielestämme jo liian paljon, aivan tym-
pääntymiseen asti. Tuli pelko, ettemme
jaksa kantaa niitä kotiin.

Sorsaveden Kiviniemen kärjessä
olevalle viimeiselle rysälle mennessäm-
me toivoimme, ettei vain olisi enää yh-
tään haukea. Rysän lähelle tultuamme
alkoi siinä valtava loiske ja kuhina.
Suuria haukia oli paljon. Jotta rysä oli-
si kestänyt koossa, se täytyi saaliineen
pyöräyttää  veneeseen veneenlaitaa kal-
listamalla.

Saimme tuotua veneellä rantaan
pyydykset ja kalat. Noista vanhoista
rysistä saimme tuona päivänä peräti 67
haukea. Se saalis on ollut elämäni suu-
rin ja mieleen jäävin.

Rysät olin edellisenä kesänä ostanut
edesmenneen sorsakoskelaisen herras-
miehen Alfred Bäckin huutokaupasta.
Rysät olivat kokeneiden kalamiesten
mielestä vanhat, ja siksi ne kai huuda-
tettiin viimeisinä. Ketkään paikalla ol-
leista minua lukuun ottamatta eivät teh-
neet huutoja. Minulla oli taskussa kaksi
markkaa, joilla rysät huusin. Se oli iloi-
nen hetki, nimenomaan siksi, että sain
Bäckin rysät omistukseeni. Ne olivat
ensimmäiset hankkimani kalastusväli-
neet. Siitä huutokaupasta on jäänyt
minulle hyvä, elinikäinen muisto.

Noilla samoilla Sorsaveden kala-
paikoilla ovat sukumme Koposet

kokeneet rysiään ja pyydyksiään jo noin
170 vuoden ajan.

Hackmanin puukot poikien käsissä
Lähes kaikilla tuntemillani pojilla oli
Hackmanin Sorsakosken tehtailla teh-
dyt puukot. Vanhempamme uskoivat ne
käsiimme. Rakentelimme yhtä ja toista,
jokainen kykyjensä mukaan. Kun sor-
meen joskus tuli haava, niin siihen lai-
tettiin rätti, ja sillä selvä. Jokainen poi-
ka vuoli jotakin. Teimme kaikenlaista:
pajupillejä, kaarnalaivoja, linnunpönt-
töjä jne. Puutyökalujen käyttö ei ollut
meille vierasta. Mainittakoon, että Vil-
le-ukkoni opastuksessa hänen kolme
poikaansa olivat olleet jo alle viiden-
toista vuoden iässä valmistamassa Sor-
sakosken tehtaiden kuuluisia puukkoja.

Meillä Sorsakosken pojilla oli mel-
koinen lautavarasto Hackmanin sirk-
kelisahalla. Kimpiliiteristä ”lainattiin”
kimpejä, taisivat kuitenkin jäädä pa-
lauttamatta. Kimpiliiteri oli katettu
lautavarasto, joka sisälsi noin metrin
pituisiksi sahattuja lautoja, joista teh-
taalle valmistettiin laatikoita. Meille
pojille siellä oli melkoisen tärkeä raa-
ka-ainevarasto omiin harrastuksiimme.
Myönnettäköön.

Keväällä vesimyllyjen teko puroihin
oli mielenkiintoista. Me kaikki pojat
autoimme toisiamme. Isät ja kylän mie-
het opettivat meille monenlaisia ja ni-
menomaan hyviä ja hyödyllisiä asioita.

Ihmettelen, että tänä päivänä pojille
ei uskota vuolupuukkoa käteen. Pelä-
tään, että he saattavat taitamattomuu-
dessaan aiheuttaa itselleen vahinkoja.
Saattaa tulla vaikka haava sormeen.
Ajattelen, että se on ylimitoitettua ja
aiheetonta ennaltaehkäisyä.
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”Harjoitus antaa taitoa”, opettajat
sanoivat ennen, kun uutta asiaa alettiin
opettaa. Ennen kansakoulussa olivat
hyvät puutöiden taitajat vaativina käsi-
työnopettajina. Kansakoulukavereistani
parhaista taitajista tuli myös miehiksi
vartuttuaan parhaat puutöiden tekijät.
Monien jälkipolvet ovat jatkaneet sa-
moissa ammateissa. Taito on periytynyt
isiltä pojille. Nykyisin puhutaan käden-
taidoista. Puhutaan enemmän kuin ai-
koihin kädentaitojen opetuksesta. Käy-
tännössä kädentaitoihin ei kuitenkaan
riittävästi paneuduta. Tämän olen huo-
mannut ollessani mukana kokoamassa
ja järjestämässä käsityönäyttelyjä.

Käsityöntaitaja on luova ihminen
Kävin vuosia sitten keskustelun käsi-
työtaitojen kehittämisestä käsityön-
opettaja Niilo Konttisen kanssa. Hän oli
toiminut Suomussalmella Ämmänsaa-
ren koulussa opettajana. Tämä opetuk-
sestaan ja kädentaidoistaan tunnustettu
käsityönopettaja kertoi minulle mielen-
kiintoisen tarinan työvuosiltaan ja tai-
tavista oppilaistaan. Hän oli jäänyt
eläkkeelle täysin palvelleena. Koulu-
aikainen rehtori oli ottanut puheeksi
hänen käsityönopettaja-aikansa. Rehto-
ri oli kysynyt: ”Millä perusteilla sinä
annoit opettaja-aikanasi 12:lle pojalle
kympin käsitöistä?” Opettaja oli hie-
man kysymystä ihmetellyt ja sanoi sit-
ten vastanneensa:

 ”Taitojen perusteella.” ”Onko sinulla
nyt näyttöjä näiden silloisten oppilait-
tesi taidoista?” ”Kyllä minulla on.
Kaikki he ovat nyt hyviä käsityöntai-
tajia. Kuudesta heistä on tullut huippu-
kirurgeja, on pari yleislääkäriä, pari
arkkitehtiä ja pari rakennusmestaria.”
Tähän kyselyt olivat päättyneet, joskin
syvempi keskustelu oli jatkunut.

Voivatko opettajat ja oppilaat kou-
lussa yhdessä harjoittaa luovuuttaan?
”Oppilas ja opettaja motivoivat toinen
toistaan paremmiksi työskentelyssään.
Luova ihminen ei ole työtä aloittaes-
saan tietoinen työnsä lopullisesta tu-
loksesta, koska työskentelyn aikana
syntyy jatkuvasti uusia ajatuksia työn
valmistumiseen asti. Käsityöntaitaja on
luova ihminen”, sanoi opettaja Niilo
Konttinen keskustelumme päätteeksi.
Pienet pojat veistäessään saattavat antaa
vanhemmilleen myös ajattelemisen ai-
hetta, ennen kuin tehtävät on suoritettu
loppuun. Isä istui tuvan penkillä ja kat-
seli, kun pieni poika teki puutyötä tuvan
lattialla. ”Mitä sinä poikaseni veistät?”
kyseli isä kiinnostuneena. Poika selitti
valmistavansa kaukaloa, josta isä ja äiti
saavat syödä, kun tulevat vanhoiksi ja
joutuvat yksinään istumaan tuolla
omassa loukossaan kuten vaarikin nyt.
Muistanette tämän tarinan Topeliuksen
kertomuksesta Kunnioita isääsi ja äi-
tiäsi. Voisiko tällaista vielä tapahtua?

Kyösti V. Koponen

Vanheneminen on ainoa keino elää pitempään.

Francis Auber (1782–1871)
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Pekka Sikasen maineikas soutuvene

Pekka Sikanen Kangaslammilta ko-

ki omalla kohdallaan innostuksen

kädentaitoihin ja erikoisesti ve-

neentekoon jo niin nuorena kuin

yhteiskoulun 1. luokalla. Koulussa

opetus oli ollut hyvää, ja puutyö oli

innostava kouluaine. 

   Pekalla oli tähtäimessä koko

kouluajan tulla veneenrakentajak-

si. Keskikoulun jälkeen hänelle

avautui mahdollisuus päästä mie-

luisalle alalleen opiskelemaan

puutyötä ja valmistua veneenra-

kentajaksi. Valmistuttuaan hän 

tutustui perusteellisesti savolai-

siin soutuveneisiin, tutki ja kehitti

näkemyksistään oman mieleisensä

mallin.

   Kehittämällään mallilla hän osal-

listui vuonna 1995 Kotkan Meri-

päivillä puuveneiden luokkaan ja

voitti savolaisveneellään. Ratkaise-

vat tekijät voiton saamiseksi oli-

vat veneen malli ja työn laatu. Ve-

neen kokka- ja peräpuu oli veistet-

ty kuusen juurakosta ja venelau-

dat olivat mäntyä. Veneen tako-

työt oli tehnyt leppävirtalainen

seppä Pertti Piirainen.

   Sittemmin vene matkasi Vuoka-

tin urheiluopiston lahjoittamana ja

Japanin olympiakomitean edusta-

jien välityksellä Naganon museoon

vuonna 1996. Japanissa puuta kä-

sityö- ja taide-esineiden raaka-

aineena arvostetaan suuresti. Pek-

ka Sikasen vene on varmaankin en-

nen museoon sijoittamista käynyt

läpi tarkan ja tiukan arvioinnin.

   Joka on nähnyt Pekka Sikasen

hienon savolaisveneen viimeistellyn

työn, voi hyväksyä sen taide-esi-

neeksi.

Kyösti V. Koponen

Kuva: Pekka Sikanen
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Koposten sukuseuran sukupäivät Heinävedellä Karvion kylässä

Karvion Kantakievarissa 31.7. – 1.8.2010

Sukupäivien pitopaikka Karvion Kantakievari on myös Tyyne ja Rauno Koposen

koti. Kievari sijaitsee kantatie 23:n varrella Kuopio–Savonlinna -vesireitin ja

Varkaus–Joensuu -kantatien solmukohdassa, kulkuyhteydet paikalle ovat siis erin-

omaiset. Karvio on Heinäveden kunnan suurin kylä. Maantie ylittää Heinäveden

vanhimman kanavan, jonka läpi seilaa huviveneiden lisäksi myös säännöllistä

reittiliikennettä ajava sisävesilaiva Puijo. Karvionkoski ja sen lohet ovat ympäri-

vuotisesti kalastajien suosiossa.

Noin viiden kilometrin päässä Karviosta sijaitsevat Varistaipaleen idyllinen

kanava ja kanavamuseo, johon sukupäivillä tutustutaan.

Manittakoon, että ikivanha lause Kappale kauneinta Suomea on mainos-

tekstinä alunperin lähtöisin Heinävedeltä.

MAJOITTUMINEN

Karvion Kievari, Sukujuhlien pitopaikka, puh. (017) 563 504

Lepikkomäentie 3 A, 79810 KARVION KANAVA

10 vuodepaikkaa. 2 hengen huone 50 euroa/vrk, 2 hengen huone yhdelle 30 euroa/vrk.

Aamiainen sisältyy hintaan. WC ja suihku käytettävissä.

Villa Sillanpää, puh. 045-673 3841 / Jaana Lönnroos

Luostarintie 37 a, 79820 VARISTAIPALE

Toimii lomahuoneistona ja taiteilijaresidenssinä. Yläkerta: 3 h + k + oma sauna, vuoteet

7 hengelle. Alakerta: 1 h + k + wc + suihku ja iso terassi, vuoteet 3 hengelle.

Saunaosasto käytössä tilauksesta. Kesällä käytössä myös pihasauna ja grillipaikka. 

2 henkilöä 90 euroa/vrk, lisävuode 30 euroa/vrk.

Lomakylän Uittotupa, puh./fax. (017) 563 603

Uitontie 1, 79810 KARVION KANAVA, loma.karvio@luukku.com

60 vuodepaikkaa (+ 50 vuodepaikkaa Karvio Campingin puolella).

Karvio Camping, puh./fax. (017) 563 603

Takunlahdentie 2, 79810 KARVION KANAVA, loma.karvio@luukku.com

50 vuodepaikkaa (+ 60 vuodepaikkaa Uittotuvan puolella).

130 vaunu- ja telttapaikkaa. 19 vierasvenepaikkaa. 2 rantasaunaa.

Tee tilaus suoraan valitsemastasi paikasta. Tilauksen yhteydessä voi mainita, että

majoittuminen liittyy Koposten sukupäiviin.
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Sukupäivien ohjelma

Lauantai 31.7.2010

Klo

13.00 Kokoontuminen

14.00 Kahvi / tee, piirakka, pulla. 5 euroa, lapset alle 12 v. 2,50 euroa.

15.00 Hallituksen kokous

16.30 Vuosikokous

19.00 Päivällinen noutopöydästä. 15 euroa, lapset alle 12 v. 7,50 euroa.

Illanvietto

Sunnuntai 1.8.2010

Klo

  8.00 Aamiainen majoittuneille.

  9.30 Tutustuminen Varistaipaleen kanavaan ja kanavamuseoon.

11.30 Rovasti Liisa Laamasen puhe

Sellomusiikkia, taiteilija Seppo Laamanen

12.00 Lounas noutopöydästä. 20 euroa, lapset alle 12 v. 10 euroa.

13.30 Sukujuhla

Täytekakkukahvit. 5 euroa, lapset alle 12 v. 2,50 euroa.

Tämän lehden takasivuilla on ilmoittautumiskortti, jolla voit ilmoittaa

ruokavarauksesi ennakkoon.

Yksityiskohtaisempia tietoja tarvittaessa:

Leena ja Kyösti Koponen, 

puh. (017) 556 1294 ja 040-728 4783 (Kyösti)

Sukuterveisin

Kyösti V. Koponen

 

KESÄ

Suomalainen suvi ei tunne keskeytystä, se ei pakene pimeyden turviin nukkumaan,

korkeintaan se torkahtaa keskiyön kirkkaana hämärähetkenä aloittaakseen elinvoimaisen

juhlansa taas ennen auringonnousua.

Sakari Pälsi (1882–1965)
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Kutsumaton vieras

Kuvasiskojen, Margit Ekmanin ja

Eila Marjalan, 30-vuotismuotoku-

vanäyttely Taidesalonki Strind-

bergillä 1976 oli merkkitapaus

suomalaisessa valokuvakulttuuris-

sa. Kuvasiskojen värimuotokuvia oli

esitelty jo kymmenessä maassa, ja

näyttely Taidesalonki Strindber-

gillä oli kolmas. Tapahtumaa oli

valmisteltu huolella, ja arvovaltai-

sen kutsuvierasjoukon ja etenkin

näyttelyn suojelijan, presidentti

Urho Kekkosen läsnäolo korosti

Kuvasiskojen ansaitsemaa arvos-

tusta värillisen muotokuvauksen

uranuurtajina.

   Olin Kodak Oy:n myyntineuvot-

telijana saanut tehtäväkseni aut-

taa Kuvasiskoja heidän materiaa-

lihankinnoissaan. Olin ollut myös

järjestelemässä heidän näyttely-

ään mm. Chicagossa ja toiminut

seremoniamestarina useita kerto-

ja. Niinpä nytkin olin käynyt kutsu-

vieraslistan läpi moneen kertaan ja

osasin ulkoa kaikkien nimet. Tilai-

suuteen ei päästetty muita – 

niinhän me luulimme ...

   Presidentin turvallisuusmiehet

olivat tarkastaneet etukäteen

kaikki paikat. Presidentti adju-

tantteineen saapui täsmällisesti,

ja Eila ja Maggi kukittivat hänet.

Mikonkadun ja Pohjoisesplanadin

risteys oli suljettu liikenteeltä, ja

kansaa oli kadut täynnä. Samppan-

jan ja tervehdysten jälkeen joh-

datin UKK:n tutustumaan näytte-

lyyn, joka oli pohjakerroksessa.

Kekkosen astuessa sisään kajahti

ilmoille voimalla “Terve urhojen

maa”, jonka esitti komeasti Köyhät

ritarit -lauluyhtye. Lauluesitys lii-

kutti UKK:ta niin, että hän vaivih-

kaa pyyhkäisi silmäkulmiaan. Tä-

män jälkeen Eila esitti Kuvasisko-

jen tervehdyksen ja kiitti UKK:ta

henkisestä tuesta. Suurlähettiläs

Jussi Mäkinen avasi näyttelyn.

Näyttelyyn tutustumisen jälkeen

Kuvasiskot johdattelivat UKK:n ja

osan kutsuvieraista studioon, joka

sijaitsi neljännessä kerroksessa,

sinne mentiin hissillä. Kuljin ensim-

mäisenä ja opastin UKK:n seuruei-

neen studioon, jossa oli tarjoilua

ja musiikkia. Tarkkailin vähän vä-

liä, onko kaikki OK.

   Seurueen ollessa studion salissa

näin yhtäkkiä tuntemattoman mie-

hen presidentin takana. Nuorehko

mies, jolla oli pikkutakki päällä ja

kauluspaita ilman solmiota, pälyili

ympärilleen. Hän ei kuulunut ollen-

kaan kutsuvieraiden joukkoon!

Kellot kilisivät päässäni, kun näin

hänen lähestyvän presidenttiä ja

vilkuilevan ympärilleen kuin kuikka.
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Säikähdin. Turvamiehet eivät ol-

leet huomanneet kutsumatonta

vierasta. Mies lähestyi yhä presi-

denttiä, ja silloin minä vetäisin

turvallisuuspäällikkö Peltolaa hi-

hasta ja sanoin, että tuo mies ei

ole kutsuvieras ja käyttäytyy pe-

rin oudosti. Menimme molemmat

hiljaa miehen sivulle ja tartuimme

kumpikin tiukalla otteella häneen.

Sanoin: “Nyt seuraat meitä kiltis-

ti.”

   Käytävällä turvamiehet tarkas-

tivat tunkeilijan taskut ja henki-

löllisyyden. Povitaskusta löytyi pal-

jas Mora-puukko. Turvallisuusmie-

het poistivat miehen paikalta vähin

äänin.

   Kauhistuttaa ajatella, mikä oli

miehen tarkoitus ja mitä olisi voi-

nut tapahtua. Onneksi ei tapahtu-

nut tämän enempää. Kekkonen ei

tilannetta edes huomannut, sillä

saimme miehen poistettua niin no-

peasti ja huomaamattomasti. Pre-

sidentin adjuntantti sai asiasta

raportin, ja hän kehotti asianosai-

sia vaikenemaan tapahtuneesta.

Eila ja Maggi saivat tiedon väli-

kohtauksesta vasta pari päivää

myöhemmin. He olivat tietenkin

kauhuissaan.

   Olisiko historian lehti kääntynyt

toisin, jos tunkeilija olisi onnistu-

nut aikeissaan? Kun nyt vuosia

myöhemmin olen saanut luvan ker-

toa tapauksesta, olen iloinen, että

mitään vakavampaa ei päässyt ta-

pahtumaan. Samalla olen aika ylpeä

siitä, että minä ehkä pelastin pre-

sidentin hengen.

Hannu Koponen

Kirjoittaja toimi

Kuvasiskojen 30-

vuotismuotokuva-

näyttelyn

kanslerina.

***

Hannu valokuvamallina

Hannu Koponen on nuorena toimi-

nut myös valokuvamallina hyvin

menestyen. Hän on osallistunut

mm. mallitoimisto Wilhelmiinan

New Yorkin mallikilpailuun, jossa

etsittiin MARLBORO-miestä. Sii-

nä kilpailussa tuli kolmas sija hyvin

arvosteluin. Tuolloin Hannulle

avautui eri tahoilta suuria mahdol-

lisuuksia lähteä maailmalle mallik-

si. Perusteellisen, ehkä vaikeaksi-

kin käyneen harkinnan jälkeen hän

kieltäytyi tarjouksista.

Kyösti V. Koponen

- - -

Ks. aiheeseen liittyvät kuvat seu-

raavalta sivulta.
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Kuvasiskot Eila Marjala (vas.) ja Margit Ekman presidentti 

Urho Kekkosen seurassa Strindbergin taidesalongin näyttelyn

avajaisissa 1976.

Nuori Hannu Koponen

Eräs lehtileike Marlboro-mieskandidaatista

Valokuvamalli Hannu Koponen
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Apteekkari Albin Koponen – vielä kerran

Suomalaisen lääketeollisuuden pe-
rustajasta, apteekkari Fredrik Albin
Koposesta on kirjoitettu jo paljon.
Ei kuitenkaan niin paljon, etteikö
olisi vielä syytä palata hänen elä-
mäkertaansa.

Sain kääsiini ison kansiollisen Albin
Koposta koskevaa aineistoa, etu-
päässä lehtileikkeitä. Karjalainen-
lehdessä oli jonain vuonna, jota ei
ole voitu selvittää, nimimerkin
“Apusihteeri” moniosainen kirjoi-
tussarja Albin Koposesta. Eräässä
kohdassa “Apusihteeri” kirjoitti:
“Joensuussa joulun alla 1895 Kopo-
nen kuitenkin kertoi Hugo Olsso-
nille ja muille kuulijoilleen olleensa
jonkin aikaa Pietarissa ja myös Hel-
singissä, ennen kuin sai Puumalan
sivuapteekin johtoonsa. Tässä roh-
kenen luottaa enemmän “Karjalat-
tareen” ikuistettuun merkintään
kuin apteekkarimatrikkeliin. Leh-
teen se ei ole voinut tulla muutoin
kuin Koposen kertomana paikan

päällä”.

Edellä esitetty kirjoittajan käsitys
herätti luonnollisesti uteliaisuuteni.
Matrikkelien tiedot ovat käytän-
nössä aina asianomaisten itsensä
antamia, ja siten luulisi niiden vas-
taavan totuutta. Kun uteliaisuuteni
oli herännyt, ei auttanut muu kuin
lähteä selvittämään Albin Koposen
todellista elämänkaarta ja – tapah-
tumia.

Kaikki Albin Koposen elämää tähän
asti käsitelleet kirjoitukset ovat pe-
rustuneet oikeastaan melko suppe-
aan lähdevalikoimaan. Apteekkari-
matrikkeleista “Finlands apotekare
II Biografiska anteckningar sam-
manställda af Walter Karsten” (Hel-
singfors 1909) on viimeinen, jossa
Albin Koponen esiintyy. Matrikke-
lin linjan mukaisesti tiedot ovat osit-
tain melko ylimalkaisia, esim. “Hoi-
ti useita vuosia Puumalan haara-
apteekkia”.

Käytyäni läpi käytännössä kaiken
Albin Koposesta kirjoitetun jäi
“Apusihteerin” väittämä edelleen
arvoitukseksi. Mistä löytää tietoa
siitä, kumpi oli oikeassa, matrikkeli
vai “Karjalainen”?

Apteekkierioikeus, jonka Albin Ko-
ponen sai ensin Juukaan vuonna
1894 ja Nurmijärvelle vuonna 1899,
annettiin Senaatin toimesta lääkin-
töhallituksen esityksen perusteella.

Erioikeutta oli haettava ja hakemuk-
seen oli liitettävä virkatodistus, to-
distus suoritetuista tutkinnoista ja
kaikki muut hakijan ansioita koske-
vat asiakirjat.

Apteekkarit ovat sikäli erityinen
ammattiryhmä, että kaikki em. ha-
kupaperit ovat oikeaksi todistettui-
na tallella Kansallisarkistossa. Siel-tä
löytyivät Albin Koposen hakupa-
perit niin Juukan kuin Nurmijärven
apteekin osalta. Niiden perusteella
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oli helppo laatia yhteenveto Albin
Koposen farmaseuttisesta urasta.
Pakinoitsijan esittämä väite ei kui-
tenkaan vielä todentunut.

Apteekkierioikeuden hakijan ei ole
pakko kertoa itsestään kaikkea, ja
näin Albin Koponen teki. Hänen
hakupapereissaan oli kummankin
apteekin osalta 1,5 vuoden aika sel-
vittämätön aika, josta ei ollut työ-

todistuksia eikä mitään muutakaan
selvitystä. Olisiko hän sittenkin ol-
lut Pietarissa?

Voidakseen mennä Venäjälle, suo-
malaiset tarvitsivat passin.  Osa
näistä passiluetteloista on tallella. Ja
yhdestä tuo kaivattu tieto löytyikin.
Proviisori Albin Koposelle Tuusnie-
meltä oli 7.9.1886 myönnetty passi
Venäjälle kuudeksi kuukaudeksi.

Seuraava ongelma on tietysti se, et-
tä miten niin Tuusniemeltä. On hy-
vin mahdollista, että Heinävedeltä
joulukuussa 1885 lähdettyään, Al-
bin Koponen olisi mennyt sukulai-
siin Tuusniemelle ja siellä keksinyt
Pietariin menon.

Pietarissa oli tuohon aikaan 1880-
luvulla useita suuria apteekkeja,
joissa lukuisat suomalaiset farma-
seutit ja proviisorit kävivät töissä
kuka puoli vuotta, kuka koko vuo-
den. Yleensä tarkoituksena lienee
ollut venäjän oppiminen. Tästä kie-
litaidosta oli noina aikoina hyvin-
kin suurta hyötyä apteekkierioi-
keutta haettaessa. 

Missä apteekissa Albin Koponen
Pietarissa työskenteli, jää arvoituk-
seksi. Siellä oli useita hyvin suuria
apteekkeja. Ainakin Pohlin aptee-
kissa oli myös merkittävää valmis-
tustoimintaa. Näin on hyvin mah-
dollista, että Albin Koponen olisi
saanut Pietarin vierailunsa aikana
hyviä ideoita, joita hän sitten Juu-
kan apteekkarina ryhtyi toteutta-
maan käytännössä.

Albin Koposen elämänkaaressa on
toinenkin tyhjä kohta. Hän on lopet-
tanut Puumalan haara-apteekin hoi-
tajana joulukuussa 1893. Seuraava
ammatillinen merkintä on vasta
9.9.1894, kun hän avasi Juukan ap-
teekin. Osa tästä väliajasta selviää
sillä, että hän lähti Puumalasta Hel-
sinkiin opiskelemaan. 

Apteekkierioikeuksia annettaessa
lääkintöhallitus kiinnitti suurta huo-
miota hakijoiden arvosanoihin pro-
viisorin tutkinnossa. Albin Koponen
oli saanut vuonna 1884 proviisori-
tutkinnossaan kokonaisarvosanaksi
vain tyydyttävän. Ilmeisesti tarmok-
kaana miehenä hän päätti yrittää
saada paremmat arvosanat, ja se on-
nistui vain lähtemällä uudelleen
opiskelemaan. Lopputuloksena oli,
että hän sai 30.5.1894 pykälää pa-
remman kokonaisarvosanan eli hy-
vin tyydyttävä. Juukan apteekin eri-
oikeuden saamiseen asialla ei enää
ollut merkitystä, sillä asia oli rat-
kaistu hänen edukseen jo helmi-
kuussa 1894. 
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Ehkäpä edellä oleva ja seuraava yh-
teenveto selventävät hieman mer-
kittävän Koposen todellista histo-
riaa.

Marcus Olli
apteekkineuvos

Koponen, Fredrik Albin elämänkaari

Syntynyt Joensuussa 22.02.1858

Joensuun lyseo 1869 1875

Farmasian oppilas Helsinki Osbergin apteekki 12.09.1876 12.09.1880

Farmaseutti 24.03.1880

Heinäveden haara-apteekin hoitaja 14.05.1880 05.07.1880

Kuopion 2. apteekki 06.07.1880 08.11.1880

Heinäveden haara-apteekin hoitaja 10.01.1881 05.09.1883

Helsingin yliopisto, proviisoriopinnot

Proviisori (arvosana: tyydyttävä) 29.05.1884

Heinäveden haara-apteekin hoitaja 20.06.1884 15.12.1885

Pietari (6 kuukautta) 1886 1887

Helsingin 3. Yliopiston apteekki assistentti 01.06.1887 01.09.1887

Puumalan haara-apteekin hoitaja 01.10.1887 18.12.1893

Juukan perustettava apteekkierioikeus 26.02.1894

Proviisori (arvosanan korottaminen: hyvin

tyydyttävä)

30.05.1894

Apteekkari 01.06.1894

Juukan apteekki avattu 09.09.1894

Nurmijäärven perustettava apteekki erioikeus 30.01.1899

Nurmijärven apteekki avattu 10.06.1899

Kuollut Nurmijärvellä 21.10.1917

Lähteet:   Nurmijärven apteekin arkisto

    Nurmijärven apteekin hakuasiakirjat, Kansallisarkisto 474/438 98

    Hougberg, K.J.: Finlands apotekare, Helsingfors 1895

    Karsten, Walter: Finlands apotekare II, Helsingfors 1909
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Kanavakylän kuulumisia

Keväinen tervehdys täältä Varistaipa-

leen kanavan varrelta.  Tiukka talvi on

takana. Pitkästä aikaa oli oikein tosi

talvi. Lunta saatiin paljon ja kovia

pakkasia kesti viikkotolkulla. Mutta

niin vain talvesta selvittiin. Ja kohta

on lumista vain muistot jäljellä.

   Hiljaistahan kylällämme talvikau-

tena oli, mutta kyllä työnääniäkin

kuului. Merenkulkulaitoksen työntekijät

”naputtelivat” väyläaseman rannassa

Varistaipaleen kanavan alimpaan sul-

kuun uuden puisen porttiparin. Nyt

portit ovat jo paikoillaan sulussa odot-

taen vesien vapautumista ja kesäisiä

kulkijoita. 

   Seurailin menneenä talvenakin pik-

kulintujen vierailuja lintulaudalla.

Lintulajeja sain kirjanpitooni vain 17.

Poissa olivat menneenä talvena mm.

harmaapäätikka, nokkavarpunen ja

pyrstötiainen. Mutta uutena vierai-

lijana oli kärppä! Kärppä vieraili

useana päivänä nakertamassa kuusen

oksaan ripustamiani läskinpaloja.

Kirjaanpa nyt tähän muutamia sa-

nontoja ja opetuksia, joita lapsuu-

dessani kuulin.

   Saunassa piti olla hiljaa kuin kir-

kossa. Jos saunassa metelöitsee, kesällä

itikat syö.

   Saunassa ei saa pieraista. Tulee

rupia pyllyyn.

   Vettä ei saa juoda saunakiulusta.

Saa juopon miehen. Juopon miehen

saantihan oli naiselle pahin mahdol-

linen onnettomuus, joten täytyi yrittää

käyttäytyä niin, ettei sellainen paha

vain sattuisi kohdalle.

   Jos pyykkäri kasteli etumuksensa,

sekin tiesi juopon miehen saantia.

   Jos napitti takkinsa ”vitonappiin”,

sai taas puolestaan liikkaavan miehen

tai kuuli sanottavan:

”Köyhällä ei ole kunnon räätäliä.”

   Tässä näitä tällä kertaa. Kaskuil-

laan lisää Koposten sukupäivillä

Karvion kievarissa 31.7.–1.8.2010.

Sukupäivillä tapaamisiin

Aino Koskela
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Salon Zanshinkan

Olen harrastanut ju-jutsua kohta kahdek-

san vuotta. Se on ollut kokemus, jota voi-

sin suositella kaikille. Lajista saa niin pal-

jon irti. Siinä saa pidettyä kunnon hyvä-

nä, saa tarvittavaa liikuntaa ja oppii tie-

tysti itsepuolustusta. Löysin lajin sattu-

malta, kun etsin uutta harrastusta ollessa-

ni vielä ala-asteella, ja siitä se sitten lähti

vain rullaamaan.

   Juniorien harjoituksissa harjoitellaan

lajitaitoa hieman leikkisämmin kuin ai-

kuisten harjoituksissa salilla käyttäyty-

mistä ja harjoitteluun keskittymistä kui-

tenkaan unohtamatta. Juniorien harjoi-

tukset ovatkin saaneet hyvää palautetta

vanhemmilta. On sanottu, että harjoittelu

salilla on edistänyt huomattavasti lasten

keskittymiskykyä ja kärsivällisyyttä.

   Erilaisilla leireillä ja seminaareissa

käymme useasti vuodessa. Matkaan läh-

detään yleensä joukolla. Leireillä yhdisty-

vät niin harjoittelu kuin iltaisin myös va-

paa-ajan huvit. Rankan leiripäivän päät-

teeksi lähdemme yleensä yhdessä syö-

mään ja jutustelemaan kuluneen päivän

tapahtumista ja muista kuulumisista. Täl-

löin on mahdollisuus tutustua myös mui-

hin lajin harrastajiin ja vaihtaa kuulumi-

sia heidän kanssaan. Ilta voi joiltakin ve-

nyä yöhönkin, mutta jokainen rientää uu-

siin harjoituksiin aamutuimaan.

   Kilpailuissa käymme useita kertoja vuo-

dessa. Tähän mennessä olemme kilpail-

leet taistelu- ja kamppailulajeissa niin ju-

jutsussa, vapaaottelussa, submission

wrestling - kuin Brasilian ju-jutsu -kisois-

sakin. Menestystäkin on saatu. Parhaat

kilpailijamme käyvät ulkomailla asti kil-

pailemassa kansainvälisissä kisoissa, kuten

World Cup Ju-jutsu -kisoissa. Kisaajille

meillä on aktiivista harjoittelua ja jokai-

sella kisaajalla on mahdollisuus saada

henkilökohtainen kunto- ja harjoittelu-

ohjelma. Itse en ole kisannut paljoa, mut-

ta olen voittanut silti yhden juniorien

SM-kullan.

Eetu Martikainen

‘

Eetu Martikainen (15-v.) on nuoresta

iästään huolimatta harrastanut ju-jutsua jo

kahdeksan vuotta. Määrätietoinen har-

joittelu on tuottanut tuloksen: kuvassa

Eetu on pokaali käsissään voitettuaan ju-

niorien SM-kultamitalin. Harrastus jat-

kuu. Eetu toimii Salossa myös apuval-

mentajana.

Kuva: Kyösti V. Koponen
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Sukuseurojen Keskusliiton SSK ry:n Eduskunnan lakivaliokunnalle 17.3.2010 jättämä lausunto

Kirjallinen lausunto yhdistyslainsäädännön ym. muutoksista (HE 267/2009vp)

Viitaten keskusteluun lakivaliokunnan sihteerin valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinteen

kanssa Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry ilmoittaa kirjallisena lausuntonaan otsikossa

mainitusta hallituksen esityksestä seuraavaa:

Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry on vuonna 2009  30 vuotta täyttänyt sukuseurojen ja  

-yhteisöjen keskusjärjestö, jolla on noin 100 rekisteröityä yhdistystä jäseninä. Keskusliitto

on vuonna 2007 laatinut yhdistysrekisterin ennakkotarkastamat mallisäännöt jäsenyhdis-

tyksilleen, jotka ovat tarkistaneet sääntöjään niiden mukaisiksi sekä ottaneet mallisäännöt

myös huomioon, kun uusia yhdistyksiä on perustettu. Tärkeänä painoalueena Keskusliiton

ja sukuseurojen toiminnassa on ollut sääntöjen ja toiminnan kokonaisuuden osoittaminen

yleishyödylliseksi, koska sukuyhteisötoiminta nykymuodossaan monimuotoisen sukututki-

muksenkin käsittäen rikkoo perinteiset sukujen rajat eikä sukuseurojen jäsenpiirikään ole

nykyään enää välttämättä lainkaan rajattu.

Ehdotetut yhdistyslain muutokset tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta koskevien muu-

tosten ohella tukevat nimenomaan sukuseurojen tapaisten pienten, mutta usein maantie-

teellisesti hajallaan olevien henkilötoimijien muodostamien yhdistysten toimintaa

mahdol-listaessaan toisaalta joustavien kokouskäytäntöjen muodostamisen etä-

äänestysmahdolli-suuksineen sekä jo nytkin usein käytössä olevan

maallikkotoiminnantarkastuksen, kun yhdistyksen tulot, kulut ja toiminta ovat selkeästi

tarkastettavissa.

Sukuseurojen kannalta ehdotetut muutokset ovat jokseenkin helposti

huomioonotettavissa eikä nyt voimassa oleviin sukuseurojen mallisääntöihin tarvitse

tehdä merkittäviä muu-toksia. Uusien perustettavien yhdistysten osalta näyttää olevan

tarkoituksenmukaista ohjata sukuseurojen toimintaa ja kokouskäytäntöjä keveään

suuntaan tarpeettomia kustannuksia välttäen. Nykyaikainen tietotekniikka tarjoaa tähän

erinomaisia mahdollisuuksia. Keskusliiton ohjaus on kaikilta osin tukenut sukuseurojen

tehokasta toimintaa.

Edellä esitetyn perusteella ehdotetut lakimuutokset ovat perusteltuja ja tarpeellisia. Mah-

dolliset sääntömuutokset ovat ajankohtaisia, kun lakikokonaisuus on tullut hyväksytyksi.

SUKUSEUROJEN KESKUSLIITTO SSK ry

Juha Arikoski Veikko Leskelä

puheenjohtaja oikeudellinen toimikunta, puheenjohtaja
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KIRJOITUSKILPAILU 

Kirjoita muistosi itsellesi ja jälkipolville!

Sukuviesti-lehden kirjoituskilpailun aiheena vuonna 2010 on Suvun vaiettu histo-
ria. Jokaisessa suvussa lienee tapahtumia, joista on haluttu vaieta. Sukuharrastuk-
sessa nuo tapahtumat tuovat väriä tutkimukseen ja auttavat meitä
ymmärtämään, että vaikeudet ja vastoinkäymiset kuuluvat elämään. Elämän
inhimillisyyttä ei tar-vitse hävetä, vaan asioita käsitellessä möröt poistuvat ja
elämä jatkuu. Kirjoita si-nun sukusi vaietuista asioista, olivatpa ne sitten pieniä tai
suuria salaisuuksia. Ha-lutessasi voit esiintyä koko ajan nimimerkillä. Jokainen voi
käsitellä aihetta halu-amallaan tavalla. Kirjoitus voi kertoa suvun vaiettua tarinaa
miltä ajalta tahansa. Kilpailun raati esitellään seuraavassa Sukuviesti-lehdessä.

Kirjoituskilpailun säännöt:
– Kilpailutöiden enimmäispituus on neljä liuskaa. Teksti vain yhdelle puolelle pa-
peria. Jokaiseen liuskaan tulee merkitä sivunumero ja nimimerkki.
– Kirjoituksen voi lähettää paperiversiona, cd-levyllä, muistitikulla tai sähköpostin
liitetiedostona (.doc tai .rtf). Kilpailutöitä ei palauteta.
– Kilpailuun osallistuvan kirjoituksen tulee olla ennen julkaisematon, eikä se saa
olla samanaikaisesti toisessa kilpailussa.
– Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä. Kilpailutyön mukaan tulee liittää sulje-
tussa kuoressa tai sähköisesti erillisenä sähköpostiviestinä tekijän oikea nimi ja
yhteystiedot sekä julkaisulupa Sukuviestissä julkaisua varten. Samassa yhteydessä
ilmoitetaan myös, mikäli kirjoittaja haluaa esiintyä nimimerkillä myös kilpailun
ratkettua.

Kirjoitukset tulee toimittaa 13.9.2010 mennessä osoitteeseen:

Sukuviesti-lehti / Kirjoituskilpailu
Savilankatu 1 b, 00250 Helsinki
tai sähköpostina
kirjoituskilpailu (at) suvut.fi

 
KESÄ

Kesä on kuin jokin kuviteltu meri, jonka yli elämä joka vuosi menee aina uuden kevään

rannasta edessä olevaan syksyn rantaan.

F. E. Sillanpää (1888–1964)
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Koposten Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt

Kyösti Koponen, sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja
Taivalmäentie 2 A, 79130 Sorsakoski; puh. (017) 556 1294

Väinö Koponen, kunniapuheenjohtaja; Kuopiontie 2, 76150 Pieksämäki; puh. (015) 481 839
Sukuseuran kotipaikka on Varkaus.

Varsinaiset jäsenet
Hannu Rauno Koponen, sukututk.tmk:n pj
Merivalkama 7, 02320 Espoo
puh. 040-760 6515
Hannu W. Kopo nen
Syvänojantie 136, 05450 Nukari
puh. (09) 250 7450
Juha Koponen, varapuheenjohtaja
Riihirannantie 868, 79100 Leppävirta
puh. (017) 548 105 ja 0400-254 466
Leena Koponen, rahastonhoitaja
Taivalmäentie 2 A, 79130 Sorsakoski
puh. (017) 556 1294
Marketta Koponen, sihteeri
Kaidanhaantie 3, 7910 0 Leppävirta
puh. (017) 554 1834
Urpo Koponen
Kuhantie 6 as. 4, 79100 Leppävirta
puh. 040-583 4020
Pirkko Olakivi
Kauppakatu 16 A 3, 78200 Varkaus
puh. (017) 552 8204
Sirkku Suvikorpi
Lahjaharjuntie 30 B 12, 40520 Jyväskylä
puh. 040-861 7846

Varajäsenet
Maiju Boenisch
Timoteinkuja 3 as. 2, 20240  Turku
puh. (02) 262 4367 ja 050-558 9367
Ahti Koponen
Rajakuja 11, 04260 Kerava
puh. (09) 294 3335
Anja Koponen
Iisalmentie 754, 73120 Nerkoo
puh. (017) 735 160
Aulis Koponen
Kirnukuja 14, 70780 Kuopio
puh. 044-361 2224
Hannu O. Koponen
Hirvisaarentie 246 D, 73500 Juankoski
puh. 0400-184 641
Matti Koponen
Haperokuja 15 B 9, 78870 Varkaus
puh. 0400-675 325 
Aino Koskela
Väyläasemantie 3 A, 79820 Varistaipale
puh. 040-832 9952
Irma Rainio
Tukkijoentie 8, 45360 Valkeala
puh. (05) 360 4141 ja 0400-553 097

Tilintarkastajat

Seppo Koponen, Hiekkalantie 25,
79100 Leppävirta; puh. (017) 548 11

Jouko Koponen, Peltotie 22,
79100 Leppävirta; puh. (017) 554 2626 

Matti Koponen, varatilintarkastaja
Nokkalantie 14
90500 Oulu; puh. (08) 347 493

Raili Koponen, varatilintarkastaja
Väinämöntie 17
76150 Pieksämäki; puh. (015) 481 566

Jäsensihteeri (ks. s. 2)
Maija Tuppurainen, Käärmeniementie 30 A 5,
78200 Varkaus; puh. (017) 552 3079

SSK:n yhdyshenkilö
Hannu K. Koponen, Leiviskätie 4 G 105, 
00440 Helsinki; puh. 0400-315 339

KOPSAN julkaisemisesta ovat vastanneet Kyösti V. Koponen ja Lassi Koponen.

Ahti Koponen toimittaa sukuseuramme kotisivut Internetissä; osoite sivulla 2.
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo

Julkaisut

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

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

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

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

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

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

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

KOPOSTEN SUKU I. Tutkimus suvusta 1541–1721.

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

yleiskuva h Ensimmäiset maininnat Savon Koposista h Nimen muotoutuminen

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

lopulla Koposten sukuhaarojen runsas lisääntyminen.

KOPOSTEN SUKU II. Tutkimus suvusta 1722–1860.

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

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

ten edustajien kautta h Koposten sukuhaarat maantieteellisesti kattavana.

KOPSA Koposten Sanomat, Koposten sukuseuran jäsenlehti   5 €/kpl

Sukuseuran jäsenille jäsenetuna

Muita myyntiartikkeleita

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

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

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

Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus. 10 €/kpl

Sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna. 12 €/kpl

Sukuseuran vaakuna-aiheinen pöytästandaari. 45 €/kpl

Sukuseuran isännänviiri 70 €/kpl

Hintoihin lisätään lähetyskulut

Tilaukset ja tiedustelut

Kyösti V. Koponen 

Taivalmäentie 2 A, 79130 SORSAKOSKI Puh. (017) 556 1294
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Ilmoittautuminen Koposten sukuseuran sukupäiville

Merkitse rasti Merkitse henkilöiden

osallistumisesta  lukumäärä

G 31.7. la klo 14 Kahvi / tee, piirakka ja pulla ..................

G 31.7. la klo 19 Päivällinen noutopöydästä ..................

G   1.8. su klo 12 Lounas noutopöydästä ..................

G   1.8. su klo 15.30 Täytekakkukahvit ..................

Hinnat mainittu ohjelmassa.

Päiväys ja ilmoittajan allekirjoitus

...................................... ...............................................

Karvion kanava on yksisulkuinen kanava Karvion kylässä Heinävedellä. Kanava

yhdistää Kermajärven Varisveteen, siitä Suvasveteen. Karvionjärveltä on yhteys

Suvasveteen, josta pääsee Vehmersalmen kautta Kuopioon. Tämä Heinäveden vanhin

kanava on rakennettu 1895–1896. Pudotuskorkeutta kanavalla on 1,8 metriä.

Kanavan yli kulkee maantiesilta, jonka alikulkukorkeus on 11 metriä. Kanavan

vieressä on Karvionkoski, joka on suosittu kalastuskoski. Kanavan ja kosken ympärillä

on Karvion kylän keskus. Kanavan rakennustyöt aloitettiin 1895 heinäkuun alussa.

31. elokuuta 1896 kanava oli sulkuportteineen valmis. Rakentaminen maksoi kunnalle

120 206 markkaa. Pituutta kanavalle tuli 175 metriä, pohjaleveydeksi 9 metriä. Sen

sululle tuli pituutta 35,5 metriä, syvyyttä 2,1 metriä ja leveyttä 7,5 metriä. Kanava

on osa historiallista, yhdeksi kauniimmista kansallismaisemista valittua Heinäveden

reittiä. Heinäveden reitti on yksi Suomen suosituimmista venereiteistä.

Kanava on automatisoitu, siellä ei ole miehistöä.                (Lähde: Wikipedia)



Lähettäjä: 2
Koposten Sukuseura

c/o Kyösti Koponen

Taivalmäentie 2 A

79130 Sorsakoski

E

Ilmoittautumiskortti Postimerkki

Koposten sukuseuran       0,80

sukupäivät Heinäveden Karviossa.

Täytä kääntöpuolen kohdat,

leikkaa irti ja postita.

KOPOSTEN SUKUSEURA RY.

Kyösti V. Koponen

Taivalmäentie 2 A

79130 SORSAKOSKI


