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Auta Koposten Sukuseuraa!

Koposten Suku -kirjaa on tehty kaksi osaa, 1540- 

luvulta 1860-luvulle. Nyt on tarkoitus painaa 

kolmas osa 2000-luvulle asti, Sinun aikakauttasi 

siis. Painatus ym. sukututkija Jarmo Paikkalan suku-

tutkimus työ maksaa. Lähihistoria koskettaa jo meitä 

ja on mielenkiintoinen ja tärkeä meille kaikille.

Lahjoituksesi on arvokas, pienempikin. Mikäli 

et halua, että nimesi lahjoittajana julkaistaan, 

mainitse siitä! Arvostamme auttavaa lahjoitustasi.

TILI ON VARKAUDEN OP 550008-415428

KOPOSTEN SUKUSEURA

SUKUSEURAN UUDET JÄSENET
Hoffren, Ulla Juuka
Kiiski, Kaisa Ylämylly
Koponen, Irja Joensuu
Koponen, Kimmo Espoo
Laitinen, Leena Riistavesi
Muje, Tuula Sotkuma
Rintamo, Leena Kotka
Taskinen, Harri Pirkkala
Väisänen, Jaakko Tammiainen

Sulo Antero Koponen Kaavilta vietti 80-vuotispäiviään 
16.8.2014 Juankoskella. Sulo on tupla-Koponen, sillä 
hänen isänsä oli Eerik Petter Koponen ja äitinsä Hilma 
Maria Koponen. Sukupäivien vakiovieraisiin kuuluva 
Sulo on tullut tunnetuksi urheiluvalmentajana. Hän 
valmensi muun muassa poikansa Hannun hiihtosuun-
nistuksen maailmanmestariksi vuonna 1988. Sulo vas-
tasi Koposten sukupäivän järjestelyistä Kaavilla 2006.

Teksti ja kuva: Maiju Boenisch
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Puheenjohtajalta

Syksyn keltaiset lehdet ovat pudonneet maahan, luonto on valmistautunut 
talven tuloon, se tarkoittaa meillä pimenevää vuodenaikaa. Meidän olosuh-
teista huolimatta joulu on tarkoitettu valon juhlaksi. Silloin kun on vähän 
valoa pienikin valo voi muuttaa ympäristöä.

Menneen kesän sukupäivät Polvijärvellä Huhmarissa on tuoreessa muis-
tissa jotka olimme paikalla. Ulla Jolkkoselle haluamme antaa vielä kerran 
parhaat kiitokset järjestelyvastuusta, ohjelman suunnittelusta ja juhlapu-
heesta. Mielenkiintoista oli kuunnella sukuseuramme entisen esimiehen 
Kyösti Koposen historiikki ja musiikkiesityksistä vastasi Jorma Koponen.

Vuosikokouksessa keskustelimme vapaasti tulevien sukupäivien järjeste-
lyistä lähinnä siten, että onko mahdollista järjestää sukupäiviä harvemmin 
kuin joka vuosi, esim. joka toinen vuosi. Sukuseurojen keskusliitosta olen 
tiedustellut millaisia toimenpiteitä muutos aiheuttaisi. Käytännössä voisim-
me toimia siten että välivuosina pitäisimme ainoastaan vuosikokouksen, jos-
sa voisimme käsitellä ja hyväksyä vuosittain tilit ja antaa vastuuvapauden 
hallitukselle. Toinen esitetty ratkaisu voisi olla sellainen että tilien hyväksy-
minen myönnettäisiin hallitukselle välivuosina. Erovuoroisten jäsenten va-
litseminen mielestäni kuuluu vuosikokoukselle. Jos tällaiseen käytäntöön 
mennään, on tarkoin harkittava, minkälainen vaikutus muutoksella tulisi 
olemaan toiminnallemme ja jäsenten aktiiviselle toiminnalle sukuseuram-
me hyväksi.  Seuraavan vuoden sukupäivät joka tapauksessa pidetään pää-
kaupunkiseudulla ja siellä voimme tarkemmin päättää tulevasta toiminnas-
tamme. Meillä on aikaa tarkoin harkita miten toimimme.

Sukuseuramme toiminnasta käytännön tasolla ovat vastanneet paljolti ne 
henkilöt, jotka olivat perustamassa sukuseuraamme. Matkan varrella on tul-
lut mukaan uusia henkilöitä, on muistettava että jokainen jäsen on meille ar-
vokas. Jäsenet ovat meidän tärkeä voimavara, jäsenhankintaa on hyvä tehos-
taa ja luoda yhteistyökanavia. Sodanjälkeiset suuret ikäluokat ovat siirtyneet 
tai ovat siirtymässä eläkkeelle, siellä voisi olla sukututkimuksesta ja seura-
toiminnasta kiinnostuneita.

Palataan vielä sinne joulun alkulähteille, kävimme kolmekymmentä vuot-
ta sitten vapahtajamme synnyinpaikalla Betlehemissä ja paimenten kedol-
la kaupungin lähistöllä. Enkelikuoro ilmoitti tapahtuman ensin paimenil-
le, jotka olivat yksinkertaista väkeä, eivät kelvanneet todistajaksi oikeudes-
sa. He saivat suuren uutisen. Paimenet veivät eläimet yöksi kallioluolaan ja 
pitivät tulta luolan suuaukon edessä suojaksi pedoilta ja siinä he lämmitte-
livät yön viileydessä.              

Meidän jouluvalmisteluistamme tulee helposti kiireisiä monitouhuisia. 
On hyvä jos meillä on aikaa pysähtyä, että syntymäpäiväsankari ei unohtuisi 
vieraaksi omilla syntymäpäivillään. Toivotaan että maailmassa rauha ja hy-
vä tahto voittaisi ristiriitojen ja erimielisyyksien keskellä.

Hyvää joulun odotusta! 
Aulis Koponen

Jouluaatto

Kuu kuusen takaa kurkottaa
metsä on hiljaa aivan
nurkalta tonttu kurkistaa
näkee hän, – joulu saihan.

Kuusi seisoo keskellä tupaa
lapsilla on koulusta lupaa.
Oksilta kuusen enkeli katsoo,
näkee kun iloitsee pieni lapsi
vierellään vaari harmaahapsi.
Monta joulua nähnyt hän on
joulun henki on muuttumaton.

Äiti pyyhkäisee kyyneleitä
muistellessaan elämänteitä
on monta surua, iloa saatu
vaihdellut on elämän laatu.

Eletty on joulusta toiseen
havahtuu äiti jo iloon moiseen.
Joulu on tullut, lahjojaan jakaa,
hävinnyt on tonttu nurkan takaa.

Inkeri Tikanmäki o.s. Koponen
runokirjasta ”Sammalpolku”
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Hyvät naiset ja miehet – Koposet

Olemme merkittävässä tilaisuudessa juhliessamme su-
kuseuramme 35-vuotistaivalta. Sukuseuratoiminnan 
historia kertoo, että sukuyhdistysten perustaminen on 
saanut alkunsa yhteenkuuluvuuden hengen kohottami-
seksi Euroopassa. Sukuyhdistysten perustaminen alkoi 
Saksassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jolloin 
kansa oli hajallaan, yhdistykset perustettiin suuressa tar-
peessa kansalaisten yhdistämiseksi. Todettiin, että suvut 
ovat läheisimmät kansan kokoajina. Sukuseuratoiminta 
Suomeen levisi Ruotsin kautta.

Koposten sukuseuraakaan ei perustettu ykskaks. Seu-
ran perustamisesta oli keskusteltu eri tahoilla, mutta kun 
elettiin samoissa yhteisöissä, tunnettiin toisemme, niin 
yhteydet olivat riittävät. Kuopiossa oli seuran perusta-
minen vahvasti ollut esillä vuoden 1935 tienoilla. Oli-
han Koposia lukuisasti Kuopiossa ja ympäristökunnat 
olivat vilkkaassa kanssakäymisessä Kuopioon, kaiken-
laisen asioinnin ja kaupankäynnin kautta. Seuraa perus-
tettiin, mutta asia jäi kuitenkin lepäämään. Seuran pe-
rustamista lienee haitannut lopullisesti tulleet kohtalom-
me sotavuodet 1939–44.

Puutavaraliikemies, toimitusjohtaja, Väinö Koponen, 
sittemmin talousneuvos v. 1982 oli minulle vuosikym-
menten tuttu Pieksämäeltä. Hän otti yhteyttä v. 1978 ja 
esitti tapaamista. Tapasimme kotonamme Varkaudessa. 
Asiana hänellä oli tuolloin Koposten sukuseuran perus-
taminen, josta hän sanoi keskustelleensa Yrjö-veljensä 
kanssa Kesälahdella. Keskustelumme tulos seuran pe-

rustamiseen oli myönteinen. Päätimme kutsua sopivan 
määrän henkilöitä jatkoneuvotteluun viemään eteenpäin 
seuran perustamista.

Kutsuimme koolle koulunjohtaja Martti Koposen ja 
rehtori Samuli Koposen Leppävirralta ja opinto-ohjaa-
ja Urpo Koposen Vihannista. Tapasimme useita kertoja 
kotonani ja neuvottelut tapahtuivat myönteisessä yhteis-
hengessä Leena-vaimoni kahvittelun äärellä.

Väinö Koponen hankki sukututkija Toivo Pietikäiseltä 
usean sukuyhdistyksen säännot, joista Koposten malli-
säännöt koottiin. A. Ahlström Osakeyhtiön lakimies, va-
ratuomari Eemeli Koponen tarkasti säännöt kelvollisiksi.

Sääntöjen keskeiseksi kohdaksi tuli Koposten suvun 
tarkoitus. Yhdistyksen tarkoituksena on Koposten suvun 
yhteenliittymänä
•	 koota piiriinsä isän ja äidin puolelta Koposten 
sukuun kuuluvat, siitä polveutuvat tai avioliiton kautta 
siihen liittyneet henkilöt,
•	 pyrkiä selvittämään suvun vaiheet ja historia
•	 kehittää suvun keskuudessa suoritettavaa 
sukututkimusta,
•	 järjestää sukupäiviä, yhteisiä kokouksia ja erilaisia 
retkeilyjä sekä
•	 harjoittaa yhdistyksen päämääriä edistävää 
julkaisutoimintaa
•	 mahdollisuuksien mukaan taloudellisestikin edistää 
lahjakkaiden suvun jäsenten pyrkimyksiä ja kehitystä.

Kaikilla edellä mainituilla sukuseuramme osa-alueilla 
seuramme on toiminut hyvinkin voimallisesti.

Koposten Sukuseura ry:n 
historiaa  
35-vuotisjuhlassa

Esitelmä Kyösti V. Koponen
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Tämän mainitun toimikunnan työ on jäänyt yhdeksi 
selkeimmistä työryhmän toteutuksista, joissa olen ollut 
mukana. Oli motivaatio, mielenkiinto alun perin työn 
perille saamiseksi. Uskallan sanoa: Rakkaus olemassa 
oleviin Koposiin ja edeltäneisiin sukupolviin.

Koposten sukuseuran perustava kokous ilmoitettiin pi-
dettäväksi 22.9.1979 Varkaudessa Hotelli Taipaleessa. 
Koposia saapui eripuolilta Suomea ja innostus oli käsin-
kosketeltavissa, sellaisella lämmöllä tervehdimme toi-
siamme.

Perustavan kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yk-
simielisesti Martti Koponen ja sihteeriksi Samuli Kopo-
nen, molemmat Leppävirralta. Valmistelleen toimikun-
nan esityksen pohjalta hyväksyttiin yhdistyksen säännöt 
sekä päätettiin perustamisesta ja rekisteröinnistä. Suku-
seuramme merkittiin yhdistysrekisteriin 13.8.1981 re-
kisterinumerolla 132837.

Suvun esimieheksi, joka samalla toimii hallituksen 
puheenjohtajana, valittiin Väinö Koponen Pieksämäel-
tä. Hallitukseen valittiin seuraavat suvun jäsenet: Matti 
Koponen, Leppävirta, Veijo Koponen, Kuopio, Onni Ko-
ponen, Heinävesi, Unto J. Koponen, Helsinki, Aila Ko-
ponen, Varkaus, Pirkko Olakivi, Varkaus, Kyösti Kopo-
nen, Varkaus ja Antti Koponen, Kempele.

Lukemani teksti oli Sukuviesti-lehden marraskuun 
numerossa v. 1979.

Tuosta kokouksesta on pian 35 vuotta (22.9.) se on 1½ 
sukupolven ajanjakso. Taaksepäin tuo aika tuntuu lyhy-
eltä. Aika ei mene, vaan kulloinkin asiat tulevat ajankoh-
taisiksi, niin sukuseuramme perustaminen kuin myös-
kin nämä 35-vuotissyntymäpäivät.

Vaikka kotipaikkakunnaksi tuli Varkaus. Pesäalu-
eet Koposilla ovat olleet Varkauden seudulla vuodesta 
1500-luvun alkupuolelta lähtien. Rantasalmella, Joroisis-
sa, Leppävirralla, Heinävedellä, Kangaslammilla, Tuus-
niemellä, Vehmersalmella, Kaavilla, Kuopion seudulla, 
Siilinjärvellä, Lapinlahdella, Iisalmessa. Koposet ovat ol-
leet ahkeraa ja liikkuvaista väkeä, kaskenpolttajia ja tur-
peenpuskijoita, levinneet aikoinaan pohjoista kohti Kai-
nuuseen ja Rovaniemelle saakka. – Nyt Koposet asuvat 
eri puolilla Suomea. Suunta vuosikymmeniä on ollut 
Etelä-Suomea kohti. Olemme levittäytyneet yli Suomen 
ja myös ulkomaille. Koposia on maassamme asunut n. 
800 eri paikkakunnalla. Seuramme toimialueena sään-
töjen mukaan on koko maa

Mielenkiintoinen muisto perustamiskokouksen osanot-
tajille jäi Kempeleen kanttori Toivo Koposesta. Siirtyes-
sämme kokouksen päätyttyä hotellin saliin Toivo ovella 
sanoi johdattelevansa osanottajat sukulaispöytiin. Hän 
johdatteli. Kun Koposet olivat pöydissä, olivat he kuiten-
kin toisilleen tuntemattomia. Toivo vaan sanoi, että kyllä 

te sukulaisia olette. Joku kysyi: Millä perusteella? Toivo 
esitti, että ”tuulenhalkaisijan” ja muiden teissä esiintyvi-
en ominaisuuksien perusteella. Toivon nopea sukututki-
mus osoitti, että useaan pöytään asetetut olivat sukulai-
sia, jopa serkkuja, jotka tapasivat toisensa ensi kerran ja 
yhteys syntyi. Toivo oli originelli. Olen kuullut, että hä-
nellä oli vaikuttavat toimintatavat myös Kempeleen seu-
rakunnassa. Hän tunsi kaikki ja kaikki tunsivat hänet.

Sukuseuratoiminta on pitkäjänteistä yhteistyotä. Menes-
tys tukeutuu täysin jäsenistöön. Tästä tietoisina me Ko-
poset olemme pyrkineet toimimaan sukuseuramme pa-
rissa. Otettuihin tavoitteisiin pääseminen vaatii vastuul-
lisilta tekijöiltä uskoa ja kärsivällisyyttä, samoin myös jä-
senistöltä. Seurassamme on aina ollut vastuullisuutta.

Koposten Sukuseura ry:n vuosikokoukset ja sukujuh-
lat perustamisesta lähtien on aina järjestetty kaksipäiväi-
sinä, poikkeuksena Kaavi vuonna 2006, jolloin kokoon-
tuminen oli yksipäiväinen. Ohjelma on ollut hyvätasois-
ta ja pääasiassa Koposten esittämää. Kunniakäynti san-
karihaudoilla puheineen on aina kuulunut ohjelmaan, 
samoin osallistuminen Jumalanpalveluksiin.

Koposten sukuseura ry: seuratoiminta sisältää 35 vuo-
den aikana eri jaksot:
1.Koposten sukuseuran perustamisen jälkeen aloitet-
tiin heti koota Koposia yhteen. Jäsenhankintaa kehitet-
tiin motolla: ”KOPOSTEN KESKEN”, joka tapahtui hen-
kilökohtaisten kontaktien kautta. Toiminta lähti ripeäs-
ti vauhtiin ja jäseniä tuli. Sukupäivämme tekivät alusta 
alkaen toimintaamme merkittävästi tunnetuksi. Päivil-
le osallistujat veivät rakentavaa palautetta lähipiiriinsä 
ja kotiseudulleen. Toimintamme tuli tunnetuksi. Todet-
tiin, että me kaikki Koposet toimimme sydämellämme 
hyvien asioiden parissa. Parhaimmillaan jäseniä oli 600.

2. Toiminnan vakiintuessa tuli ajankohtaiseksi vuoden 
1985 tienoilla haaste saada tutkittua tietoa Koposten elä-
mästä. Työn aloitti sukututkija Toivo Pietikäinen Kuo-
piosta. Nimistötutkija Sirkka Paikkala teki tutkimuksen 
Koposten varhaishistoria nimistön valossa. Sukututki-
mus sai uutta sisaltöä ja uusia haasteita, jotka eivät ol-
leetkaan pieniä.

3. Yhteistyö sukututkija Jarmo Paikkalan kanssa alkoi 
”Koposten Suku I” -kirjalla, joka selvittää Koposten su-
kua ajanjaksolta v. 1518–1721. Kirja ilmestyi vuonna 
1994. Sisältää tutkittua tietoa 275 sivua. Tämän jälkeen 
hänen kanssaan tehtiin vuonna 1995 sopimus ”Koposten 
Suku II” -kirjan tekemiseksi;  sukuselvityksen oli käsitel-
tävä ajanjakso v. 1722–1860. Teos ilmestyi vuonna 2001. 
Tutkittua tietoa kirja sisältää 878 sivua. Koposet saivat 
arvokkaat sukututkimukset, jotka vaativat seuraltamme 
paljon työtä ja vaivaa, niin Paikkalalta kuin seuralta. Kir-
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35 vuoden aikana sukuseurassa eri tehtävissä toimineet ym. sukuseuran 
toimintoihin vaikuttaneet henkilöt

Esimiehinä ja puheenjohtajina 
toimineet:  Varapuh.johtajat
Väinö Koponen 1979–1985 Ahti Koponen
Ahti Koponen 1985–1999 Jarmo Koponen
Kyösti Koponen 1999–2011 Vesa Koponen –2008
  2008– Juha Koponen

Jäsensihteereinä:
Raili Koponen 1979–2003  Kangaslampi
Sara Koponen 2003–2004  Kuopio
Maija Tuppurainen 2004–  Varkaus

Rahastonhoitajina:
Aila Koponen  1979–1982  Varkaus
Matti Koponen  1982–1990 Varkaus
Toini Koponen 1990–1999 Sorsakoski
Urpo Koponen 1999–2001 Vihanti
Marianne Eloranta  2001–2002 Turku
Leena Koponen  2004– Sorsakoski

Aulis Koponen  2011–  Juha Koponen

Sihteereinä:
Pirkko Olakivi  1979–2003  Varkaus 
Terttu Halonen 2003–2004  Leppävirta 
Marketta Koponen 2004–  Leppävirta

jat sukuseurallemme tulivat hinnakkaiksi. Tutkitut tie-
dot kuitenkin oli saavutus. Kaikkien sukuhaarojen tie-
toja vuoteen 1960 saakka tutkimuksen laajuuden vuoksi 
ei mahtunut kirjaan. Noin 350 sivua Paikkalalla on val-
mista tutkimusta Koposista. Seuramme talous on vakaa. 
Kuitenkaan tämän aineiston lunastamiseen seurallamme 
ei ole ollut riittävästi varoja, koska lunastus on hinnakas.

Kirjojen julkaisemisen mahdollisti kunniapuheenjoh-
tajamme, talousneuvos Väinö ja Aino Koponen merkit-
tävillä lahjoituksillaan. Tuolloin jäseniä oli 500. Kirjojen 
ostajat maksoivat ennakkohintaan kustannuslisän. Kir-
jojen myyntitulot ja muut tulot ovat käytetty kokonai-
suudessaan toimintaamme ja sukututkimukseen. Mui-
takin lahjoituksia seuramme on saanut.

Koposet kyselevät nyt KOPOSTEN SUKU III -kirjaa. 
Kysymys on ajankohtainen, mutta talouden vuoksi vai-
keasti toteutettavissa. Koposilla on sukututkimuksia ko-
tikansioissaan, jotka odottavat laajempaa julkisuutta.

Nyt on myös kiitoksen aika. Toimittaja Lassi Koponen 
on toimittanut KOPSA Koposten Sanomia ajalla 1994–
2013 eli 19 vuotta. Hän ja lehti ovat olleet korvaama-
ton yhdysside jäsenille ja sukuseuratyöllemme. Pyyteet-
tömästä työstä osoitamme Lassille Sydämelliset kiitok-
semme. Samana aikana Koposten omistama perheyhtiö 
Suonenjoen Kirjapaino ansiokkaasti huolehti lehtemme 
painotyön.

2014 alkaen julkaistaan uusiutuvaa KOPSAA, joka on 
kehittelyn alaisena, johon jokainen Koponen voi osallis-
tua. Lehden toimikunnan muodostavat Hannu K. Kopo-
nen, Ahti Koponen ja Kyösti Koponen.
35 vuoden aikana Sukuseurojen Keskusliitto ry on myön-
tänyt hakemuksestamme yhdeksälle toimijalle Kultaisen 
ansiomitalin. Onnittelemme vielä mitalisteja.

Tämä historian kertomukseni sisältää pääosin, osit-
taisen historian kuvauksen seuramme yhteistoimista, 
joita olemme suorittaneet 35 vuoden aikana. Kokonai-

suuden muodostaa oman kertomuksensa eri tehtäviä 
hoitaneet henkilöt ja tapahtumat. 

MIKÄ ON SUKUSEURAMME TÄRKEIN TEHTÄVÄ 
TÄNÄÄN? Historia toistaa itsensä. Niin kuin 35 vuot-
ta sitten, jäsenhankintamme suoritettiin motolla: ”KO-
POSTEN KESKEN” eli jäseniä hankittiin omasta ja su-
kulaisten piiristä.

Nyt seurassamme on 400 jäsentä, mikä on suuri jouk-
ko Koposia. Meidän tehtävämme on kaikenikäisten, niin 
uusien kuin nuorien jäseniksi saaminen ja sitä kaut-
ta seuratoimintaamme. Näin oli myös 35 vuotta sitten 
ja me onnistuimme. Tämä on tämän ajan tärkein teh-
tävä seuratoiminnassamme. Niin hallintomme kuin ta-
loutemme tulevat aina olemaan uusiutuvien jäsenten ja 
toimijoiden varassa.

Nyt jäsenhankinta meidän jokaisen perhepiirissä 
käyntiin. Tähän luottamustoimeen on valittu jokainen 
Koponen. lkärasismia jäseneksi ei ole ja mahdollisuuk-
sia riittää. Koposten nimellä olevia on yli 7000 ja Kopo-
sista polveutuvia 20 000 henkiloä.

Vuonna 1979 perustettiin Sukuyhteisojen Tuki ry, nykyi-
nen Sukuseurojen Keskusliitto ry. Seuramme liittyi kes-
kusliittoon vuonna 1982. Keskusliiton perustamiselle oli 
tuolloin tilaus sukuseuratyön tervehdyttämiseksi.

Huomaamme, että seuramme ja Sukuseurojen Kes-
kusliitto olemme samanikäisiä, parhaassa 35 vuoden iäs-
sä. Sydämelliset onnittelumme ja kiitokset hyvästä tues-
ta ja yhteistyöstä keskusliitolle. 

Kunnioitetut Koposet! Naiset ja miehet.
Sydämelliset kiitokset hyvästä yhteistyöstä täällä juhlivil-
le ja eri puolilla asuville Koposille.

Onnittelut 35-vuotiaalle sukuseurallemme. 
Matka jatkuu.
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Tilintarkastajina:
Erkki Koponen  1979–2004  Varkaus
Raili Koponen
Aune Raita    1979–2001  Varkaus 
Jouko Koponen   2004–  Leppävirta 
Seppo Koponen  2004–   Leppävirta

KOPSAN toimittajia: 
Lassi Koponen 1994–2013 Kuopio, Suonenjoki
Kyösti Koponen  Sorsakoski
Toimituskunta: 2014–
Hannu K. Koponen  Helsinki
Ahti Koponen  Kerava
Kyösti V. Koponen  Sorsakoski
Aino Koskela, toiminut uskollisena avustajana 
 Heinävesi, Varistaipale
 
Sukututkimustoimikuntaan kuuluneet: 
Martti Koponen  Leppävirta
Kirsti Kutvonen  Järvenpää
Kari Koponen  Lahti
Hannu Rauno Koponen Espoo
Ahti Koponen  Kerava
Hannu Wilhelm Koponen Nukari
Kyösti Koponen  Sorsakoski

Sukuseurojen Keskusliiton hallitukseen kuulunut
Hannu Rauno Koponen Espoo

Sukuseurojen internet tiedot hoitanut
Ahti Koponen   Kerava

SKK ry:n  yhdyshenkilö Hannu K. Koponen on toiminut 
sukupäivien juontajana ja esiintyjänä.

Rintamerkki- ja sukuviiritoimikunta:
Pirkko Olakivi  Varkaus
Kyösti Koponen  Varkaus

lsännänviirin suunnittelu
Kyösti Koponen  Varkaus
Graafinen toteutus Ahti Salovaara Varkaus

Koposten sukututkimuksia on tehnyt 
sukututkija Raimo Suomalainen 
Salmenrannantie 347, 79150 Konnuslahti
p. 050 594 2933, raimo.suomalainen@pp.inet.fi

Timo Koposen musiikkiperhe, johon kuuluu: 
Timo, Marja Liisa, lapset Ville, Kalle, Emma-Johanna ja 
Liisa, jotka kaikki nyt ovat muusikkoja. Ensiesiintymi-
nen alkoi vanhempien Timon ja Marja-Liisan toimesta 
jo teini-iässä vuonna 1980. Ajalla 1980–2013!

Muistomerkit:
Arkkitehti Pekka Hiltunen suunnitteli ”Kuikka” Aape-
li Koposen haudalle Jäppilään muistomerkin, jota Jäp-
pilän seurakunta ei hyväksynyt. Seuramme teki paljon 
työtä muistomerkin saamiseksi. Tämä asia on herättä-
nyt ristiriitaisia keskusteluja Jäppilassä tänäkin päivänä. 
Pekka Hiltusen suunnittelema on myös sääntökirjamme 
kannessa oleva KOPO.

Vuonna 1983 Heinäveden sukupäivien tärkeä tilaisuus 
oli ”Kuikka” Aapeli Koposen syntypaikan seinään Varis-
taipaleessa naulasimme muistolaatan. Tilan omistaja oli 
emäntä Elin Koponen ja perikunta.

Kuikan kuolinmökin seinään Jäppilän Rummukan Päi-
vämäessä paljastimme muistolaatan v. 2002 Varkau-
den sukupäivien yhteydessä. Paikan omistajina olivat 
kunniapuheenjohtajamme Väinö ja Aino Koponen se-
kä pankinjohtaja Jekunen. Suomen tunnetuin Koponen 
Varistaipaleesta on aina kulkenut mukanamme.

Taiteilija Veikko Koponen on suunnitellut sukuseuram-
me rintamerkin ja riipuksen. Hän myös suunnitteli pöy-
täviirin vaakunalla, jota Suomen Heraldinen yhdistys ei 
hyväksynyt.

Koposten sukuseuran vaakuna on vaakunataiteilija Sal-
me Erikssonin suunnittelema. Suomen Heraldinen seu-
ra on sen merkinnyt rekisteriinsä
18.5.1988 numerolla 187.

Vuonna 2002 Koposten Sukuseura haki emäntä Aini Es-
teri Koposta Leppävirran Kotalahdesta kunniamerkkiäi-
diksi.  Presidentti Tarja Halonen nimesi hänet ja myönsi 
kunniamerkin: Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan 
mitalin kultaristein, jonka presidentti Halonen  luovut-
ti 11.5.2003 Äitienpäivänä kunniamerkkiäitien tilaisuu-
dessa. Tämä oli merkittävä tapahtuma seuramme toi-
minnassa. Eri tahoilta toimintamme huomioitiin kii-
toksin.

Sukuseuramme on myos muistanut ansioituneita, 
pyyteettömiä uurastajiaan. Sukuseurojen Keskusliitto 
on hakemuksestamme myöntänyt yhdeksälle Kultaisen 
ansiomitalin:
Väinö Koponen, Pirkko Olakivi, Kyösti V. Koponen, 
Vesa Koponen, Lassi Koponen, Leena Koponen, 
Hannu K. Koponen, Ahti Koponen ja Urpo Koponen

Toiminnassamme on lukuisasti ollut henkilöitä, jotka eri 
tavoin ovat olleet innostavia tukijoita, joihin kuuluu jo-
kainen Koponen jäsenpanoksellaan.

Kyösti V. Koponen
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ARVOISAT  SUKULAISET

Kun Aulis Koponen pyysi minua juhlapuheen pitäjäk-
si tämänvuotiseen sukujuhlaan, emmin aluksi taitojani 
näin vaativaan tehtävään. Pohdin aikani asiaa ja tulin sii-
hen lopputulokseen, että tässä olisi oiva tilaisuus kertoa 
näkemyksiäni Koposten suvusta.  Niinpä annoin viiveel-
lä kysyjälle myönteisen vastauksen.

Millaisina sitten näen teidät arvoisat sukulaiset? En-
simmäinen havaintoni on sukurakkaus. Sitä todistaa jo 
se, että perustamanne sukuseura on toiminut jo 35 vuot-
ta.  Sukuseuran toimivuuden eteen

on tehty paljon pyyteetöntä työtä, josta ovat osoituk-
sena vaikkapa jokavuotiset sukujuhlat arvokkaine ohjel-
mineen, sukulehti Kopsan toimittaminen ja ennen muu-
ta kahden mittavan sukukirjan julkaiseminen. Sukurak-
kaus ilmenee myös arkisemmin siten, että sukulaisiin pi-
detään jatkuvasti yhteyttä ja vieraillaan ahkerasti suvun 
jäsenten kodeissa. Se on arvokas ominaisuus tänä mo-
nenlaisten teknisten vempaimien aikakaudella. Ja jos ky-
läkäynnit ovat harventuneet, se vika on helposti korjat-
tavissa tihentämällä käyntikertoja.

Sukurakkaudesta on helppo siirtyä seuraaviin suvun 
jäsenten ominaisuuksiin, nimittäin vieraanvaraisuuteen 
ja sosiaalisuuteen. Kyläpaikoissa tarjoilu pelaa moitteet-
tomasti. Pöytään kannetaan parasta, mitä talo voi tar-
jota.  Eikä tarjoilu rajoitu pelkästään sukulaisiin, vaan 
kahvi- ja ruokapöytään ovat tervetulleita kaikki vieraat 
ja kylänmiehet. Sosiaalisuus ilmenee esimerkiksi naa-
puriavun antamisena, talkoohenkisyytenä, aktiivisena 
toimimisena erilaisissa avustus- ja muissa järjestöissä ja 

empaattisuutena erilaisia ihmisiä kohtaan.  Muistan, kun 
naapurini Heikki Koposen Yrjö-poika kertoi, miten hä-
nen äitinsä Kaisu Koponen, maatalon emäntä ja pitokok-
ki, lähetti hänet viemään kaksi lämmintä vastapaistettua 
ruisleipää syksyllä 1944 talossa olleelle sotavankirengil-
le, kun tämä marssi muiden vankien kanssa vankien ko-
koontumispaikalta Viinijärven suojeluskuntatalolta hei-
dän kotinsa ohi vankien Neuvostoliittoon luovutusso-
pimuksen mukaisesti kohti Varkautta. Myös minun ko-
tonani oli ukrainalainen sotavanki, jota kohdeltiin kuin 
perheenjäsentä kuunaan.  Luovutusmääräyksen tultua 
hän pyysi itkien, että hänet piilotettaisiin, koska hän pel-
käsi kohtaloaan kotimaassaan. Tähän ei tietenkään voitu 
suostua, vaan hänet kyydittiin hevosella suojeluskunta-
talolle. Koposilla ei siis ole ”pippiä eikä pappia”, niin kuin 
ennen sanottiin, vaan kaikki ovat samanarvoisia säätyyn 
katsomatta.

Äitini Miina o.s. Koponen oli myös perinyt Koposten 
empaattisuuden ja sosiaalisuuden.  Viime sukulehdes-
sä kerroin, kuinka hän tarjosi kotiamme sota-aikana ja 
sen jälkeen ”synnytyssairaalan sijaiseksi” odottaville äi-
deille, jos tilanne niin vaati. Yösijaa tarjottiin myös jal-
kaisin vaeltaville karjalaisevakoille, joilla saattoi olla kar-
jaakin mukanaan. Saunakamarissamme asui lisäksi mo-
nilapsinen evakkoperhe useamman vuoden. Äidillä oli 
myös tapana lähettää meidät lapset viemään leipomis-
päivän lämpimäisiä yksinäisille vanhuksille varsinkin 
joulun aikoihin. Monesti hän järjesti myös vaatekeräyk-
siä puutteessa oleville. Täällä sukujuhlilla v. 1933 synty-

Juhlapuhe

Ulla Jolkkonen  
26.7.2014 Huhmari
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nyt Tyyne Lasarov kertoi, kuinka äitini oli ottanut hä-
net kaksiviikkoisena vauvana äitinsä Marian ja sisaren-
sa Amalian yhteistalouteen hoidettavakseen siihen asti, 
kun pysyvämpi hoitopaikka löytyi, kun 8-lapsisen per-
heen äiti oli kuollut.

Koposet ovat mielestäni isänmaallisia ja perinteitä vaa-
livia. Tästä osoituksena on vaikkapa perinteinen sanka-
rihaudoilla käynti sukukokouksen yhteydessä. Koposia 
kuului sankoin joukoin jo ennen sotia suojeluskuntiin, 
jopa niiden johtotehtäviin.  Sotatoimiin miehet osallis-
tuivat tietysti muiden aseveljien rinnalla. Osa heistä haa-
voittui, osa menetti kalleimpansa – henkensä, sitä todis-
tavat sankaripaadet, joita kunnioitatte muistokäynneil-
länne. Yksi kaatuneista oli serkkuni Väinö Mustonen, 
Kaisa o.s. Koposen poika, joka kaatui suurhyökkäyksen 
aikana 1944 vain 17-vuotiaana vapaaehtoisena. Hänen 
leposijansa on Kuusjärven sankarihautausmaalla.

Naiset osallistuivat innolla lottatoimintaan. Suurin 
osa heistä oli muonituslottina kotirintamalla, mutta hei-
tä on toiminut sen lisäksi mitä erilaisimmissa tehtavis-
sä. Mainittakoon vaikkapa viestintä, ilmavalvonta, lää-
kintä ja kirjurin työt. Osa toimi sotatoimialueellakin ku-
ten esimerkiksi tuusniemeläinen Inkeri Puranlahti, An-
na o.s. Koposen tytär. Lotta-Svärd-kirjassa löytyy monen 
Koposen kohdalla maininta, että he ovat osallistuneet 
varusteiden valmistamiseen ja ruokapakettien lähettä-
miseen  rintamalle.

Suvussa on ollut sotilaspappejakin monien muiden 
pappien lisäksi. Tämä todistaa suvun jäsenten uskon-
nollisuudesta. Se ei ole mitään hurmoshenkistä hihhu-
lointia, vaan arkielämän hiljaista kristillisyyttä vähän 
kuin suon hiljalleen kytevää turvepaloa, kuten poikani 
on mielestäni asian hyvin ilmaissut.

Lopuksi haluaisin nostaa Koposten ominaisuuksista 
esiin lahjakkuuden ja tarmokkuuden.  Pelkällä lahjak-
kuudella ei pitkälle potkita, jos sen rinnalla ei ole tar-
mokkuutta.  Joensuun yhteiskoulun entinen rehtori Paa-
vo Ansas tapasi sanoa, että lahjakkaiden laiskojen lahjat 
menevät hukkaan. Koposista löytyy sekä lahjakkuutta et-
tä tarmokkuutta. Tätä todistaa se, että heitä on yhteis-
kunnallisesti vaikuttavilla paikoilla niin politiikassa kuin 
talouselämässä varsin laaja-alaisesti. Samoin niin ruu-
miinkulttuurin eli urheilun ja henkisen kulttuurin puo-
lelta löytyy koko joukko osaavia, taitavia ja menestyneitä 
sukumme jäseniä. Urheilijoista maininnan ansaitsee esi-
merkiksi koripalloilija Petteri Koponen. Musiikki lienee 
se kulttuurin osa-alue, jossa on eniten nimekkäitä Kopo-
sia oopperalaulajia myöten. Meidän kannattaa olla ylpei-
tä heistä, niin kuin suvun muistakin jäsenistä.

Tämän sukutietouden lisäksi Hannu Koponen pyysi mi-
nua vertailemaan savolaisuutta ja karjalaisuutta.  Olen 

savolaisen äidin ja karjalaisen isän tytär. Olen syntynyt ja 
viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni Liperissä, siis lähellä 
Savon rajaa niin pohjoiseen kuin länteenkin päin. Kym-
menisen vuotta olen asunut Helsingissä ja yli 30 vuotta 
rajapitäjässä Ilomantsissa, josta on peräisin ylläni oleva 
karjalaisen kansannaisen juhlapuku eli fereesi. Juhlafe-
reesin uuden tulemisen elvytti 60-luvulla ilomantsilai-
nen kotiteollisuusneuvoja Aili Korhonen. Juhlafereesin 
lisäksi karjalaiset naiset käyttivät aikaisemmin arkiferee-
sia, joka oli paljon vaatimattomampi. Fereesi

on hyvin käytännöllinen asu niin, että sen sisällä voi 
lihoa tai laihtua, jopa odottaa vauvaa, koska hameessa ei 
ole tiukkaa vyötäröä, vaan se sitaistaan haluttuun mit-
taan esiliinalla.  Lisäksi niin esiliinan, hameen kuin pu-
seronkin kankaat voivat olla moninaiset mausta ja kuk-
karosta riippuen. Pukuun kuuluu myös tanupäähine ja 
joko luonnonväriset tai mustat nauhakengät – supikkaat. 
Fereesi ei ole virallinen kansallispuku, vaan tosiaan kar-
jalaisen kansannaisen asu. Näin sen käyttö on kohtalai-
sen vapaata ilman rajoituksia.

Sitten siihen vertailuun. Kielellisesti läntisen Pohjois-
Karjalan murre ei eroa kovin paljon savolaisuudesta. It-
se asiassa se kuuluukin savokarjalaisiin murteisiin. Joita-
kin eroja toki löytyy. Pohjoiskarjalainen sanoo mie ja sie, 
kun savolainen sanoo useimmiten minä ja sinä. Karja-
laisilla on aina au-diftongi, savolaisilla pitkä a, vaikkapa 
sanapari kaunis/kaanis.  Savolaisten puhetapa on verk-
kaisempaa kuin Liperissä. Ilomantsissa se on liperiläis-
täkin nopeampaa ja esimerkiksi rajantakaisilla evakoil-
la vielä asteen verran nopeampaa. Ilomantsissa, varsin-
kin sen itäosissa, on kuultavissa itäkarjalaisia vaikuttei-
ta. Erityisesti sen huomaa siirtokarjalaisissa. Esimerkiksi 
sanoissa katshomma ja tulguah. Siis ässä suhahtaa ja k:n 
paikalla on usein g ja lopussa h.

Karjalaiset puhuvat paljon sekä itsestään että muis-
ta, mutta kuuntelemisen taidossa olisi kenties oppimista. 
Hyvänä esimerkkinä on Tuntemattoman sotilaan Antti 
Rokka, kun hän saapuu täydennysmiehenä Koskelan kor-
sulle. Rokka on pääasiassa äänessä odottamattakaan tois-
ten vastauksia. Toisaalta sanotaan, että karjalaiset välttivät 
monet mielenterveysongelmat kertomalla kaikki asiansa 
naapureille. Puhuessaan karjalaiset myös ruotivat herkäs-
ti toisten tekemisiä. Puhumisen määräkin lisääntyy itään 
päin mentäessä. Karjalaiset ovat uteliaita. Hyvin äkkiä on 
selvitetty, mistä vieras on kotoisin, mistä tulossa ja min-
ne menossa. Sen jälkeen utsitaan kaikki mielenkiintoinen 
tieto, jos ei muuten niin haarukoimalla asia useilla kysy-
myksillä. Iän selville saamiseksi saatetaan kysyä: ”Joko oat 
täyttännä 50 vuotta?” Jos vastaus on kielteinen, seuraava 
kysymys kuuluu: ”Entäs 40?” Loputtomin jatkokysymyk-
sin haluttu tieto saadaan useimmiten selville.

Savolaiset puhuvat mielestäni sekä itsestään että 
muista karja  laisia vähemmän. Harkitsevat ensin pitkään 
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ja puhuvat sitten, jos puhuvat. Karjalaiset taas puhuvat 
ensin ja harkitsevat vasta sitten, joten virhearviointeja 
syntyy helpommin kuin savolaisilla.  Jos karjalaiset ovat 
ovelia kysymään, ovat savolaiset ovelia vastaamaan. Vas-
taukset ovat joskus ympäripyöreitä tai vähintään kaksi-
selitteisiä niin, ettei niistä ota selvää Erkkikään. Puheen 
lisäksi karjalaiset ovat railakkaampia liikkeissään ja in-
nostuvat helposti uusista asioista, mutta ensi-innostuk-
sen jälkeen homma saattaa jäädä kesken. Harkitsevilla 

savolaisilla jokin asia saattaa mennä sivu suun, mutta 
vastapainoksi huteja syntyy vähemmän.

Edellä oleva vertailuskaala perustuu vain omiin ha-
vaintoihini. joten sitä ei pidä ottaa haudanvakavasti. 
Meillä kullakin on omat ominaiset luonteenpiirteemme 
ja erilaisia ihmisiähän toki tarvitaan. Sitä paitsi heimot 
ovat eri aikoina sekoittuneet enemmän tai vähemmän 
keskenään. Olimmepa savolaisia tai karjalaisia, olemme 
kuitenkin	Koposia	ja	se	on	tässä	juhlassa	tärkeää.	 •

In memoriam
Martti Samuli Koponen, s. 20.8.1921 Sorsakoskella, 
kuoli Leppävirran terveyskeskuksessa 10.9.2014 korke-
an 93 vuoden ikäisenä. Siunauksen toimitti Leppävir-
ran kappalainen Reijo Sojakka, urkurina Merja Pirkka-
lainen. Jäähyväiset kirkossa toivat lähiomaiset, suku-
laiset, Leppävirran Sotainvalidit ry, ja Leppävirran So-
taveteraanit ry:n lähetystöt. Hautaan lasku 26.9.2014.

Surusävelten soidessa lähisukulaiset saattoivat kirkosta 
Martin viimeiselle maalliselle matkalle Hännilän hauta-
usmaalle suvun hautapaikalle vaimonsa ja vanhempien-
sa viereen.

Martin elämä nuoresta pojasta lähtien oli toimelias-
ta. Elämäntyönsä hän teki liike-eläman, kaupan ja teol-
lisuuden palveluksessa, toimien myös itsenäisenä yrittä-
jänä. Eläkkeelle hän jäi Hackman & Co:sta.

Martti avioitui v. 1947 Martha Nymanin kanssa. Per-
heeseen syntyi v.1949 tyttö, joka sai nimekseen Ann-
Marie Kristiina. Ann-Marien ja Harri Hokan avioliitos-
ta syntyivät pojat Hans ja Harri. Ann-Marie menehtyi 
vaikeaan sairauteen v. 1990, perheyhteyttä kohtasi suu-
ri suru, joka yhdessä oli kestettävä. Martin vaimo Mart-
ha kuoli v. 2007. Martti entistäkin enemmän oli poikien 
kanssa vastuunalaisessa kanssakäymisessä elämänsä lop-
puun saakka. Kaikessa työssään kuin harrastuksissaan 
hän aina oli omintakeinen ja suoritti saamansa tehtävät 
ja työnsa perusteellisesti.

Nuoruudessaan Iisvedellä asuessaan Martti ylsi mer-
kittäviin urheilusaavutuksiin. Urheilusuorituksistaan 
hän ei liiemmälti puhunut. Nuoruusvuosilta mitalei-
ta oli aina SM-tasolle saakka. Hän kuului Iisveden Ki-
riin. ”Rossin tallin” kautta hän tutustui maailman par-
haisiin hiihtäjiin. Hän oli varmaan viimeisiä legendaa-
risen Kalle Jalkasen henkilökohtaisia tuntijoita. Vuonna 
1939 Martti läksi vapaaehtoisena sotaan. Hän kävi myös 
jatkosodan aina Lapin sotaa myöten.

Lämmöllä Martti-ukkia kaipaavat Hans ja Harri per-
heineen, Kaija-sisko sekä sisarusten lapset. Isovanhem-

piemme Ville ja Hilja Koposen (o.s. Immonen) kahdek-
sanlapsisen (8) sisarusjoukon viimeinen enomme ja se-
tämme Martti Samuli, on saatettu lepäämään paikkaan, 
jota hän vuosia itselleen hoiti ja matkalle, johon hän it-
seään valmisti.

Mika Waltarin ajatuksin:
 
 ”Ja lopulta, viimein, oi Herra,
 kun sammuu minulta aurinko, valkeus maan,
 läpi kuoleman porttien vie minut
 sinun kirkkautes, ikirauhasi valkamaan.”

Kyösti V. Koponen
Martin veljenpoika
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Aurinkoinen ja lämmin kesäpäivä toivotti Koposet juhli-
maan 35-vuotissukujuhlaa. Sukujuhlaan on kokoonnut-
tu joka vuosi, eri paikkakunnilla. Vieraita oli Ruotsista 
asti. Koposia oli n. 50 eri puolilta Suomea. Helle rokotti 
useita kymmeniä osanottajia pois. Lauantain ohjelma al-
koi klo 12.00 kokoontumisella ja lounaalla. Hyvin ilmas-
toidussa auditoriossa kokoontui hallitus, sukuseuran esi-
miehen Aulis Koposen johdolla. Kokouksessa käsiteltiin 
kaikki kirjanpito, taseet ja koko taloudellinen tilanne, se-
kä keskusteltiin seuraavasta vuosikokoontumispaikasta. 

Kahvin jälkeen oli sukuseuran kokous, jota johti tar-
mokkaasti Urpo Koponen sihteerinään Sirkku Suvikorpi. 
Pidettiin myös hiljainen hetki vuoden aikana poisnukku-
neiden muistoksi. Monipuolisen ja maittavan ruokailun 
jälkeen seurasi ohjelmallinen sukujuhla, juontajana Han-
nu K. Koponen. Juhlapuheessaan Ulla Jolkkonen kertoi 
Polvijärven historiaa. Koposten 35-vuotishistoriikin, esi-
telmän piti pitkäaikainen entinen sukuseuran perustajajä-
sen ja puheenjohtaja Kyösti V. Koponen. Hänen historial-
linen katsauksensa oli mielenkiintoinen, kuinka Koposten 
sukuseura perustettiin Varkaudessa 1979 ja koolla oli 21 
Koposta, Hotelli Taipaleen tiloissa. Aloitteen sukuseuran 
perustamisesta oli tehnyt talousneuvos Väinö Koponen. 

Huomionosoituksia juhlivalle sukuseuralle olivat lä-
hettäneet Aino Koponen adressin kera ja Kuopion hiip-
pakunnan piispan Jari Jolkkosen tervehdyskirje. Moni-
en vuosien ansiokkaasta työstä ja osallistumisesta järjes-
täjinä ym. muissa tehtävissä, kukitettiin Ulla Jolkkonen, 
pitkäaikainen rahastonhoitaja Leena Koponen sekä Aino 
Koskela, Maiju Boenisch, sukuseuran esimies Aulis Ko-
ponen, sihteerin tehtäviä nyt hoitanut Sirkku Suvikorpi, 
entinen sukuseuran esimies Kyösti Koponen ja Hannu 
K. Koponen. Koposten sukuseuran pöytäviiri ojennet-
tiin kiitokseksi Lomakeskus Huhmarin edustajalle Lau-
noselle, hyvin suoritetuista järjestelyistä ja majoituksista 
sukuseuramme juhlapäivänä. 

Arpajaiset olivat taas iloinen tapahtuma. Juhlaillan 
konserttivieras oli laulaja, tenori Jorma Koponen. Hä-
nen ohjelmistonsa oli kesäisen kaunista ja tunnelmal-
lista. Laulut: On hetki, Niin paljon kuuluu rakkauteen, 
Ystävän laulu, Kesäyö, Sunnuntai, Kesäpäivä Kangasal-
la sekä ylimääräisenä Jorman Talent-laulukilpailuissa 
v. 2012 laulamansa kilpailukappale Kertokaa se hänelle. 
Kilpailussa hän sijoittui toiseksi. Kilpailun jälkeen on ol-
lut useita konsertteja eri puolella Suomea. Erikoista on, 

että hän säestää itseään pianolla. Runsaat aplodit sekä 
ruusut juhlistivat laulajan antoisaa konserttia. Ilta päät-
tyi yhteislauluun, Savolaisen laulu ja virkistyneinä siir-
ryimme levolle. 

Sunnuntaiaamu koitti jälleen helteisenä ja aurinkoi-
sena. Aamiaisen jälkeen oli käynti Polvijärven sanka-
rihautausmaalla, sinivalkoisen seppeleen sankariristil-
le laskivat sukuseura esimies Aulis Koponen avustajana 
Sirkku Suvikorpi. Virsi Sun kätes Herra voimakkaan, suo 
olla turva Suomenmaan raikui surullisena, mutta kiitol-
lisen tuntuisena, kauniin Polvijärven kirkon ja sankari-
ristin juurella. Juhlapuheen piti Hannu K, Koponen, jo-
ka puheessaan muistutti meitä suomalaisia muistamaan 
sankarivainajiamme ja olemaan kiitollisia heidän panok-
sestaan: kun antoivat kaikkensa eli henkensä Suomen ja 
vapauden hyväksi. 

Kiiruhdimme vaihtamaan kevyempiä retkivaatteita, 
sillä risteily M/S Tuulalla odotti sekä Höytiäisen kauniit 
saarimaisemat ja eräässä saaressa kuuluisa rosvopaisti. 
Risteilyn isäntänä toiminut, Puularisteilyt, laivan kap-
teenina ja ravintoloitsijana erinomaisesti hoitanut Han-
nu Hinkkanen kertoili matkan varrella Höytiäisen saa-
riston historiaa. Satojen saarien upea järvimaisema on 
nyt 9 metriä alempi kuin mitä se on ollut aikoinaan. Saa-
ressa meitä odotti suuri ja ilmava katos kylmine juomi-
neen ja rosvopaisteineen. Rosvopaistia odotellessa Ul-
la Jolkkonen kertoili Polvijärven ja sen vesistöjen his-
toriaa, elävästi ja mielenkiintoisasti. Yllätysohjelmaakin 
oli kun laulukvartetti Liisa Reinikainen, Leena Auvinen, 
Aila Alava ja Irene Sorsa kajauttivat kolme upeaa lau-
lua iloksemme. Maukkaan ja monelle ensikertalaisel-
le maasta kaivettu kuuma rosvopaisti vihanneslisukkei-
neen oli eksoottinen ruokalaji. Kahvi ja yhteislaulu kii-
toksineen siivittivät paluumatkan. 

Kaunis Höytiäinen saarineen, salmineen, kauniina au-
rinkoisena päivänä oli mieliinpainuva hetki ja ukkosen 
jylinän saattelemana palasimme Lomakeskus Huhmarin 
satamaan ja läksimme pakkaamaan kotimatkaa varten. 
Mieliinpainuvia ovat hetket kun ihmiset, sukulaiset ta-
paavat ja kertovat toisilleen, muistelevat ja tarinoivat su-
kulaisistaan, elämästään, kuka missäkin pain maapalloa. 
Kerran vuodessa tavataan ja nyt ensi vuonna tavataan 
Tuusulassa, 1.–2.8.2015 Gustavelundissa. Toivottavasti 
saamme nuorta joukkoa mukaan sukuseuratoimintaan.

Hannu K. Koponen

KOPOSTEN SUKUSEURA juhli 35-vuotistaivaltaan 
Polvijärven Lomakeskus Huhmarissa
26.–27.7.2014



KOPSA 13



KOPSA14

Koposten suku

Laatokan rannoilta sukumme lähti,
aina on säilynyt sukumme mahti.
Prokopios-nimeä he kantoi siellä,
kun Laatokan rannoilla kulkivat vielä.
Luterilaisiks’ kun kääntyivät,
nimen entisen silloin jättivät.
Uudeksi nimi muodostui,
Kopoin, Koponen oli nimi tää,
joka vieläkin meitä yhdistää.
Kotkan siivin meitä on kannettu,
yli Suomen onpi jo annettu.
Meitä kaupungeissa on kauneissa,
mutt’ myöskin korpien kätköissä.
On tiensä löytäneet maihin vieraisiin,
ja aivan kaukaisiin.
Näin sukumme suureksi kasvanut on
ja sen voima on loppumaton.

 Inkeri Kinnunen
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”He uhrasivat henkensä isänmaalle. Mitä uhraat sinä.” 
Näin luki eräässä hautamuistomerkissä.

On kulunut 70 vuotta, kun jatkosota päättyi. Neu-
vostojoukkojen hyökkäys oli valtaisa, hyökkääjillä oli 
150 000 miestä, 3400 tykistöasetta ja 300 panssarivau-
nua ja rynnäkkötykkiä sekä tuhansia lentokoneita. Pie-
nellä Suomella oli vain 50 000 miestä asemissa.

Sankarihautausmaiden muistomerkit kertovat järkyt-
tävää kieltä kamppailuista, taisteluista, voitoista ja tap-
pioista. Niitä ei pystytetty siksi, että sotaa ja taistelu-
ja sinänsä ihannoitaisiin. Ne ovat sodan tragiikan myk-
kiä todistajia. Ne kaatuneet, joiden muistoa näin kun-
nioitetaan, suorittivat kukin edellytystensä mukaan sitä 
maanpuolustustyötä, joka heidän tehtäväkseen annettiin 
ja näin täyttivät täten velvollisuutensa. Näitä muistopat-
saita on paljon. Kaikki ne vetoavat meihin, jotka niiden 
äärellä hiljennymme, ne kolkuttavat ja muistuttavat ase-
veljeydestä, velvollisuudesta ja urhoollisuudesta. Näiden 
äärellä nousee kysymys, mitä olen itse tehnyt, tai vast-
edes teen, pystyisinkö samaan kuin he, antamaan samaa 
uhria. Niinpä useissa muistolaatoissa onkin teksti: Kaik-
kensa uhranneiden muistoksi. Isänmaan puolesta.

Tälläkin kertaa me puolustamme itsenäisyyttämme, 
vapauttamme ja kansainvaltaista valtiojärjestystämme, 
kaikkia arvoja, jotka tunnetaan ja tunnustetaan puolus-
tamisen ja uhrauksien arvoisiksi. Sotasyyllisyystuomio, 
kuten presidentti Risto Rydin kohtalo, oli järkyttävä. Yli 
400 000 karjalaista koki pakkoluovutuksen ja evakkotien. 
Suomalaisten tappiot jatkosodassa olivat noin 216 000 
henkeä. Toisen maailmansodan aikana Suomen armei-
ja oli ainoa, joka pyrki lähettämään kaikki kaatuneensa 
näiden kotiseudulle haudatuksi. Tunnistamatta on jää-
nyt talvisodasta 220 ja jatkosodasta 440 kaatunutta. Li-
säksi on löydetty 2137 talvisodan ja jatkosodan taistelu-
asemiin ja luhistuneisiin korsuihin jäänyttä luurankoa.

Olemme nyt yhdellä Polvijärven sankarihautausmaal-
la. Täällä lepää 151 sankarivainajaa sekä 23 on lueteltu 
toisessa kivessä erillisinä. Matovaarassa on 8 sankarivai-
najaa haudattuina. Tämän sankariristi-muistomerkin on 
suunnitellut taiteilija Helmi Härkönen ja se pystytettiin 
kesällä juhannuksen tienoissa 1960.

Sota on nytkin meitä taas lähellä. Emme voi ajatella, et-
tä pitäisi liittyä Natoon, se turvaa kaiken! Näin ei ole. 
Suomen puolustus perustuu laajaan reserviin ja vah-
vaan maanpuolustustahtoon. Meidän tulee muistaa his-
toriamme ja oppia kenraali Ehrnroothin sanoin: ”Kan-
sakunta joka ei muista menneisyyttään, sillä ei ole tule-
vaisuutta.” 

Kunnioituksemme sankarivainajia kohtaan heitä 
muistaen, mottona ”Veljeä ei jätetä, eikä sisarta”, saate-
sanoin: ”Oi Suomi, synnyinmaa, suo helmahas sun poi-
kasi onnellisna nukahtaa, kun hän henkensä halvan sul-
le antanut on. Ei muuta kunniaa, kuin kuulla kummul-
tansa sun kuusiesi kuiskinaa. Kun sä kätkenyt olet hänet 
viime lepohon!”

Hannu K. Koponen 
27.7.2014

Puhe Polvijärven sankarihautausmaalla
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Salakat kuttoo, salakat kuttoo!!!

Salakat kuttoo -huuto sai talossa ai-
kamoisen kiireen. Matalikossa ”ho-
peinen” parvi syöksähtää edestakai-
sin kuin kunnon vihuri. Järveä pi-
dettiin silmällä, silla kalojen kutuajat 
oli vuosien kokemuksella kalastajil-
la tiedossa. Ahvenlahdella kivikoi-
den väliin laitettiin verkot, joihin ku-
tuaikana liikkuvat salakat jäivät. Ver-
kon silmäväli oli pieni ja salakkaa 
saattoi kerralla nousta jopa 30 kiloa. 
Kolmella verkolla kerättiin nopeasti 
varsinainen Pietarin kalasaalis. Ver-
kot vedettiin etukäteen pestylle laa-
kealle kalliolle, missä kalat irrotettiin 
verkosta. Hevosella kalasaalis vietiin 
kotiin, ja naisväki tuli auttamaan jat-
kokäsittelyssä. Salakat kuivattiin pie-
nissä pärekoreissa auringonpaisteessa. Korissa oli kor-
keintaan 5 sentin paksuudelta kalaa ja korin sisaltoa 
kaytiin kääntelemässä, kunnes kaikki oli kuivaa. Kuiva-
uksen aikana myös haju haihtui.  Pienet salakat annet-
tiin kanoille heti tuoreena, mutta loput kuivattiin ja an-
nettiin kanoille myöhemmin rouheena.

Torvelan isännän, Anna Eliinan aviomiehen, Juhon tie 
vei usein kalaan Ahvenlahdelle, missä oli suuremmat 
vedet kalastukselle ja osuudet myös kalastusoikeuksista. 
Näissä vesissä Juho veti nuottaa talon oman väen kanssa. 

Nuottakalastuksella on pitkät traditiot myös Suomen si-
sävesien järvissä. Tällä jo keskiajalta tunnetulla kalastuk-
sen muodolla saatiin kerralla iso määrä kalaa. Kalastus 
oli isäni mukaan tarkkaa hommaa, tuulen suunta, vesi-
en virtaukset ja syvyydet piti tarkasti tuntea ja ottaa huo-
mioon. Nuotanvetoakin vanhempi kalastustapa oli atrai-
mella tapahtuva tuulastus. Tämä jo ensimmäisellä vuo-
situhannella tunnettu kalastusmuoto kiellettiin Suomes-
sa 1902. Täällä harvaan asutussa Savossa ei virkamiehiä 
varmaan riittänyt jokaisen määräyksen seurantaan, sil-
la isäni mukaan kielloista huolimatta tuulastettiin. Talon 

verkkoja säilytettiin Ahvenlahden rannal-
la vankkahirsisessä venevajassa, ja vieres-
sä perheen vene.

Anna Eliinan poikien lähin kalastuspaik-
ka oli kodin lähellä oleva Kotilaisen lam-
pi, mistä pienemmät pojat saivat ongillaan 
särkiä ja ahvenia. Verkkoa heitettiin Koti-
laiseen ja Ahti antoi saaliina myös haukea. 
Isäni muistoissa on veneen rakentajana ja 
timpermannina enemmänkin työskennel-
leen Kekäläisen isän kalasaalis. Lammes-
ta nousi vajaa puolitoistametrinen 8-ki-
loinen hauki, joka sai osakseen suurta 
ihailua, mutta heti myös vanhempien ih-
misten mielessä kysymystä; mitä sellai-

Tuokiokuvia Anna Eliina Koposen elämästä: osa 11



sen kalan saaminen mahtaa merkitä, onko silla hyviä tai 
huonoja enteitä saajalleen. Isommat kalat suomustettiin, 
perattiin ja suolavesiliotuksen jälkeen huuhdeltuina lai-
tettiin kidusraoista kuivumaan. Kapakala kuivui muu-
tamassa päivässä. Toinen kalan säilytystapa oli suolaa-
minen tiinuihin. Petromäellä oli Eliinan aikana erillinen 
kala-aitta. Kun lahnaa saatiin paljon, sitä jaettiin myös 
muille. Kyläilemässä ollut Eliinan Siiri-sisar lähti kalojen 
kanssa kotiin, mutta sitä ennen oli jo syöty lahnanpää-
keittoa. Tämä savolainen perinneruoka on säilynyt isä-
ni mielessä parhaana keittona. Lahnan poskilihoissa on 
syötävää ja parempaa lientä saa etsiä kauan. Aromikkuu-
den salaisuus taisi olla myös suuressa voimäärassä. (Lah-
nanpää lampaanpää, hauenpää halonpää.)

Talossa tehtiin sen ajan mukaan osa kalastusvälineistä 
itse. Monet verkot olivat omista pellavista tehtyjä. Kun 
oma osaaminen loppui, verkonkutojia pitäjästä löytyi. 
Verkot olivat tärkeitä, joten niistä pidettiin hyvää huol-
ta, ja pienikin vioittuminen korjattiin heti. Perheen po-
jat myös ansaitsivat omaa rahaa kutomalla mertoja; vir-
heettömästä sai 5 markkaa merralta ja juoksevista sil-
mistä sakotettiin, joten huolellisuuteen pyrittiin. Ennen 
vanhaan katiskat olivat pitkistä puusäleistä rakennettuja.
1900-luvun alkupuolella alkoi ilmestyä nykyisiä rauta-
langasta valmistettuja kevyitä ja helposti liikuteltavia ka-
tiskoita. Taisi nämä ilmestyä ensin Kuopion markkinoil-
le, mistä ostettua katiskaa tarkasti tutkittiin ja rakennet-
tiin sitten kotona omaa versiota.

Suurin osa kalasaaliista säilöttiin talven varalle, silla tal-
vikalastus oli pientä kesäkalastukseen verrattuna. Välil-

lä kalaa tuli kuitenkin yli oman tarpeen ja silloin aamu-
yön tunteina lähdettiin liikkeelle kalan myyntiin. Kalaa 
vietiin höyrylaivalla Kuopion torille myyntiin; myös isä-
ni oli vahan vanhempana Kauhasen Villen kanssa toril-
la myymassa ”lusikkakaloja” (muikkuja). Kalanmyynti-
matka meni joutuisasti Leppävirtalaivalla, missä suku-
laismies oli peramiehenä.

Kesällä kuivatuista ja suolatuista kaloista Anna Eliina 
valmisti talven aikana monet herkut. Hyvänä leipuri-
na tunnetun Anna Eliinan tekemat muikkukukot teki-
vät kauppansa, niissä kun ei voissa, lihaisassa läskissä ja 
kalassa säästelty.

Eliina Saarinen,
Anna Eliina Koposen Hannes-pojan tytär

Mitä Sinulle toivottaisin? 

Perhe taas koolla, 
kinastelut jätetty sikseen, 

piparkakun ja hyasintin tuoksua, 
koputuksia ovelle, 

hymyileviä kasvoja, 
paketteja, kortteja ystäviltä, 

ei mitään unohdettu, 
ei mikään myöhästynyt. 

Halauksia, suukkoja, 
onnellisia muistoja. 

Toivon täydestä sydämestäni 
joulusi olevan sellainen, 

miksi se on tarkoitettukin 
– lämmön ja valon juhla 

sydäntalven pimeydessä.

Charlotte Gray, s. 1937





Ja tapahtupa siihen aekaan että keisarj Aakustus anto semmosen ukaasin, jotta koko 
muailma olj pantava verolle. Tämä tämmönen verolle panemine olj ens kerta ja se 
tapahtu, kun se Kyrenius olj Syyrian muaherrana. Ja niimpä kaekki mänj kirjan piälle 
pantaviks ite kuhhii ommaan kaapunkiisa. Niinpä Joosehvikkii lähti mänemään Kalilejasta 
Nasaretin kaapunnistaylös Juuttaanmuan Tuavetin kaapuntiin, jonka nimi on Peetlehem, 
hiän kun olj niät synnyltään Tuavetin sukukieppiä, verolle pantavaks morsijamesa Marijan 
kansa, jok olj jo pieniin päen.

Niin tapahtupa heijjän siellä ollessaan, että Marijan purkuaeka tulj ja hiän tehnä pyöräätti 
poejan, esikoesesa, kiäräsj sen kapaloon ja panj aperuuheen, kun kievarista ei löötynnä 
ennee tyhjee tilloo. Siellä seuvulla olj lammaspaemenia kejolla yöllä vahtimassa 
katraetaan. Niin heijän eissään seeso Herran enkelj ja Herran kirkkaas loesti heijän 
ympärillään, ja hyöhän säekähtivät pahanpäeväsesti. Mutta enkelj sano heille: Elekee 
työ pelätä tyhjee, sillä kahtokee, kun minä ilimotan teille ihan ilosen asijan, jok on tulova 
kaekelle kansalle: teille on tänä päevänä syntynnä Vapahtaja, jok on Ristus Herra, Tuavetin 
kaapunnissa. Ja tämä on teille osviittana: työ löövätte lapsen kapaloetuna aperuuhessa 
makkoomassa. Ja hyötähyvijään olj enkelin kanssa emä jookko taevaallista sotaväkkee ja 
hyö ylistivät Jumaloo ja huutivat: Kunnija olokaan Jumalalle korkeoksissa ja muassa raoha 
immeisten keske, joeta kohtaan hiän ei vihhoo pie.

Ja kun enkelit olvat männä paementen luota tiehensä, niin nämä tuumaelivat toesilleen: 
Mitähän, jos lähetään sinne Peetlehemmiin päen kahtommaan, mittee siellä oekeestaan 
on tapahtunna ja mittee Herra äskön tuossa ilimottelj. Ja niihä hyö lähtivät täätältämmään 
oeken juoksujalakoo ja löysivättii Marijan ja Joosehvin ja lapsen, joka muata köllötti 
aperuuhessa.

Ja kun hyö olivat tämän nähnä, ilimottivat hyö sen uutisen, jokolj 
jo heejän tiijossaan tästä lapsesta. Ja kaekki, jotka sen kuulvat, 

päevittelivät siinä iha uuvestaannii, mittee paemenet heille 
ilimineerasivat. Mutta Marijapa panj nämä kuulopuhheet 
tarkasti korvasa taa ja vatvo niitä hiljoo ite mielessään. 

Ja paemenet palasivat takasi ja kiittelivät ja ylistelivät 
Jumaloosa kaekesta, minkä olivat kuullu ja nähnä, sen 
mukkaa mitenkä heille olj alualakaen huastettu.

Jouluevankeliumi savoksi
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Sukuviesti-lehden asiantuntijaneu-
voston järjestämä 35-vuotisjuhlase-
minaari 27.9.2014 Kulttuurikeskus 
Sofiassa, Helsingin Vuosaaressa. Ai-
heena ”Suku viestii ja vaeltaa”. 

Seminaari alkoi ekumeenisel-
la hartaushetkellä Pyhän Viisauden 
kappelissa, metropoliitta Ambro-
siuksen johdolla. Seminaarin alus-
tajiksi oli saatu alansa huippuosaa-
jia. Tilaisuuden avasi asiantuntija-
neuvoston puheenjohtaja, professo-
ri Anto Leikola, aiheena ”Suku – tuki 
ja turva vai pakkopaita”. 

”Idän kirkon vaikutusta Suomes-
sa” oli metropoliitta Ambrosiuksen 
luento. Petroskoin Kansallisarkiston 
Tietopalvelun päällikkö Jelena Usa-
chjova luennoi Venäjän Karjalan ta-
savallan suomalaisia käsittelevistä 
aineistoista. Professori Juha Penti-
käisen luentona oli ”Kivekäs, metsäsuomalainen vai hu-
genotti? Suvun juurien etsintää”. Tohtori Helena Mietti-
sen aihe: ”Inkerinsuomalaiset Inkerinmaalla ja Suomes-
sa”, Inkerin Kulttuuriseurasta. Taidehistorioitsija Virve 
Heinisen aihe oli suuri suomalainen taidemaalari Elin 
Danielson-Gambogi, Keski- ja Etelä-Euroopassa vaikut-
tanut naistaiteilija.

Sukuviestin asiantuntijaneuvoston edustaja, ylilääkäri 
Matias Erosen päättäjäispuheenvuoro dia-esityksin oli 
”Jokaisessa meissä asuu pieni sukututkija”. Tilaisuuden 
juontajana oli Irina Baehr-Alexandrowsky, keskusliiton 
hallituksesta. Seminaarin kiitokset ja päätössanat lausui 
Kristiina Backberg, Sukuseurojen Keskusliiton hallituk-
sen varapuheenjohtaja.

Hannu K. Koponen

Kuvassa Hannu Koponen, Kristiina Backberg, metropoliitta Ambrosius ja 
Eine Kuismin.

Niina Koponen
Näyttelijä Niina Koponen, syntynyt 15.10.1985 Lahdessa. Valmistunut Teat-
terikorkeakoulusta näyttelijäntyön koulutusohjelmasta Teatteritaiteen mais-
teriksi 2012.

MTV3:n lauantai-illan Putous-viihdesarja on työllistänyt Niinaa koko 
syksyn. Niinan sketsihahmo on Loordi Lally. Ennen Putousta Niina on näy-
tellyt valkokankaalla muun muassa elokuvissa Elokuu, Rat King, Juoppohul-
lun päiväkirja ja Ei kiitos. 

Teatterimaailmassa Koponen on nähty hurmaamassa Tampereen Teatte-
rissa, Linnateatterissa, Teatteri Takomossa ja Q-teatterissa. Monipuolinen 
laulaja-lauluntekijä nähdään joulukuussa ensi-iltansa saavassa Antti Heikki 
Pesosen ohjaamassa Päin seinää -draamakomediassa.

Toivomme paljon menestystä lupaavalle monipuoliselle lahjakkaalle näyttelijälle.

KOPOSIA MAAILMALLA
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Jospa tänä jouluna me jälleen löydetään,
kesä talven keskelle ja valo pimeään.
Joululaulut kauneimmat taas mieltä lämmittää,
joulun henki hiipii sisään vaikkei sitä nää.

Lumivalkeaa, kaipaa musta maa, juhlaa oikeaa 
sydän odottaa. Lumivalkeaa, toivoa kai saa, 
juhlaa oikeaa sydän odottaa.

Jospa tänä jouluna vois jälleen käydä niin,
että löytyy yhteys sukupolviin menneisiin.
Mikä on sen kauniimpaa kuin aattoilta tää,
jolloin kirkkomaalla loistaa tuhat kynttilää.

Jospa tänä jouluna saa jälleen nähdä sen,
miten paljon merkitseekään piiri läheisten.
Jotain joulurauhasta kun sydämiimme jää.
Uuteen vuoteen ystävyys voi meidät virittää.

Lumivalkeaa, san. Petri Laaksonen, säv. Pekka Laaksonen


