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Kansikuvastamme
Jo 1800-luvun puolimaissa vakiintui tavaksi esittää Kuopio aina Puijo taustanaan,

mutta tässä Kruskopfin kuvassa kaupunki onkin nähty Puijolta kasin. - - Kuvateksti

kertoo, että Väinölänniemelle suunnitellaan puistoja ja käytäviä, mutta toistaiseksi

Kuopio oli pieni ja vailla suurenmoisuutta. Siellä tosin resideerasi maaherra, ja juuri

Kuopioon perustettiin 1850 maan kolmas piispanistuin; ennestään oli jo vuosisadan

alusia rakennettu komea kirkko. Talvisin mafala kaupunki peittyi lähes täysin lu-

meen, kuten käy ilmi sekä vanhoista maalauksista että kertomuksista. Esimerkkinä

näistä voidaan mainita nuoren Elisabet Järnefeltin ensimmäinen matka Suomeen

reellä Pietarista anoppiaan tervehtimään.

Suomen 1800Juvun kaupungeille luonteenomainen venäläispiirre on asemakaavoi-

tuksen suurellisuus: yhtaalta venäläisen mallin mukaan ja keisarillisesta tahdosta,

toisaalta puukaupungeissa aina vaanivan tulipalovaarantal<ra kaduista tehtiin tavat-

toman leveita ja ioreista suuria. Tontit olivat niin suuria, että niiden reunat harvoin

saatiin tayettya rakennuksilla ja niiden sisälle jäi tilaa hyvinkin maalaishenkiselle

elamantyylille.
Mutta etualan tyhjistä tonteistaan ja matalasta ulkonäöstään huolimatta Kuopio oli

jo astunut Suomen henkiselle kartalle: siella toimi lukio ja sieltä käsin Saima oli
julistanut radikaalista sanomaansa.

t TeoksestaMaisemia Suomesta,toim. Matti Klinge ja Aimo Reitala- 1987

alkuper. teos z. Topelius: Finlandframstdldt i tecl*tingar (1845-1852). l
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Esimiehen tervehdys

aikka kevät tulee joka wosi talven nen asema (status) vahvistuvat, se tuo

jälkeen, on se yhtä ihmeellinen; kun tyydytystä ja lisäa yhteenkuuluvuuden

luonto herää talven horroksesta ja muut- tunnetta. Käsitykseni mukaan Koposten

tolinnut saapuvat. Uusi elämä alkaa tai Sukuseura on aikoinaan perustettu näillä

entinen jatkuu. En malta olla vertaamat- aatteilla, eika mistaan "päähänpistosta"

ta itseäni kevään ihmeeseen. Olihan sy- ollut kysymys. Jäsenmäärän kasr,u alun

dämeni pysäytettynä useita tunteja (niin 40:stä lähes 400.aan vahvistaatätä aja-

kuin kaikilla ohitusleikatuilla), ja operaa- tusta. Toimihenkilöiden ja jäsenistön

tioiden jalkeen se taas käynnistettiin. pyyteetön työ on luonut edellytykset ke-

Tämä on meille harvoille, jotka tähän hitykseen ja jatkuvuuteen. Ilmeisesti on

"leikkiin" olemme joutuneet (päässeet), niin, että kun antaa, esimerkiksityö-

elämän ainutkertainen kokemus. panoksensa, niin aina myös saa, jos ei

A, sanottu kuntoliikunnasta, että muuta niin hyvän mielen

Uraiktu 
se ei lisäisi vuosia elämään, Taman vuoden sukupäivät ovat Kuo-

niin se lisää elamää vuosiin. Asiantuntijat I piossa, josta toisaalla tässä lehdessä

arvelevat ohitusleikkauksen lisäävän

myös elinvuosia, mutta sen voin jo nyt

sanoa omasta kokemuksestani, että elä-

mänlaatua se parantaa erittäin paljon.

ehtitoimittaj a uteli syntymäpäivä-

haastattelussani motiiveja sukutut-

kimus- ja sukuseuratyöhön. En pystynyt

silloin niita kuvailemaan, mutta "yön yli

nukuttuani" minulle valkeni, että se on

jonkinlainen sukuvietti, vakaumus tai su-

kuseura-aate, joka panee ihmisen etsi-

mään juuriaan ja identiteettiään. Saaw-

tusten myötä itsetunto ja yhteiskunnalli-

on lahempi ohjelma.

Hyvää kesää kaikille tasapuolisesti !

Tapaamisiin!

Ahti Koponen



luhlat I(opolanvirran maisemissa

Sukuseuramme esimies Z0-vuotias

Huhtikuun 14 päivänä Koposten Sukuseuran lähetystö, joka koostui muutamista
Varkauden ja lähikuntien Kopos-edustajista, kävi onnittelukaynnilla Kopolanvirran-
tie 95:ssä. Sukuseuran puolesta päivänsankarille piti ohessa julkaistun iuheen seu-
ramme varapuheenjohtaja Jarmo Koponen.

^ 
hti, Koposten Sukuseuran puheen-I L johtaja ja suvun esimies, tänään

juhlitaan Sinun 70-vuotispäiviasi.
Sinä olet ollut sukuseuran toiminnassa

mukana sen perustamisesta lähtien -
ensi vuonna tulee täyteen 20 vuotta -ja
olet ollut kehittämässä sitä toimintaa,
jota sukuseuralla on: sukujuhlat, Kopsa-
lehti, erijulkaisut Koposten suvusta ja
Koposten sukukirjan ensimmäinen osa
seka nyt valmisteilla oleva Koposten
suku II. Ilman Sinun pyyteetöntä työtäsi
nämä ja monet muut asiat olisivat olleet
monin verroin hankalampia toteuttaa ja
osa niistä olisi varmaankin jäänyt toteut-
tamatta.

Itse olen nuorempaa polvea ja olen tu-
tustunut Sinuun ensin reserviupseerien
toiminnan kautta ja nyttemmin suku-
seurassa. Olen oppinut tuntemaan Sinut

rauhallisena, harkitsevana suwn esimie-
henä, joka paneutuu asioihin perusteelli-
sestija vie yhteisesti sovitut asiat lop-
puun saakka. Sinä olet aktiivinen toimi-
ja ja sovit esimerkiksi muille suvun jä-
senille

hti, Sinuun sopii hyvin termi "edel-
/ \ läkävijä",Procopius. Olet johta-
nut sukuseuraa, kuten suomalaisia ja
ennen kaikkea savolaisia tulee johtaa.
edestä ja edella käyden, hyvää esimerk-
kia nayttaen.
Merkkipäivänäsi haluamme muistaa

Sinua kukkasin ja pienellä lahjalla, josta
uskomme olevan Sinulle hyötyä, kun
suoritat tutkimuksia ja teet muistiin-
panoja.

Sukuseuran puolesta lämpimät onnen-
toivotukset Sinulle 7O-vuotispäiväsi joh-
dosta.

Martti Koponen onnittelee ja antaa sukuseuran kukat päivänsankarille.

1



"l(aikkein lempeimmän kuninkaan" verouudistus

avon vero-olot olivat I 7O0-luvulla
sellaiset, miksi ne olivat vuoden

I 664 väliaikaisessa verollepanossa jaa-
neet. Vain joitakin uusia veroja ja mak-
suja oli tullut entisten lisäksi. Mutta
"kaikkein lempeimmån kuninkaamme"
Kustaa III:n toimesta pantiin alulle vero-
uudistus, joka muutti ne. Hän teki kesäl-
lä 177 5 matkan maahamme ja antoi Sa-
volle ja Karjalalle verollepanoasetuksen.

Tämän asetuksen mukaan kunkin talon
veromäärä tuli riippumaan tilan tilusten
maanlaadusta, niiden hlnryydestä ja si-
jainnista.

Uusi verollepanotoimitus aloitettiin
maiden mittaamisella ja jyvittamisellä ja
sita jatkettiin kartan ja karttaselitelmän
tekemisellä. Maatilukset jyvitettiin nii-
den hyvyysasteen mukaan viiteen luok-
kaan ja merkittiin karttaselitelmään mai-
niten nimeltä pellot ja niityt. Tuo asiakir-
ja sisaltaa sukututkimustakin ajatellen
mielenkiintoisia tietoja. Siinä mainitaan
maatilusten lisäksi mm. §seisen jako-
kunnan talojenja torppien isännätja asu-
kasmäärä, heidän viljelyskasvinsa ja -ta-
pansa sekä sadon määrä, karjansa, kalas-
tusmahdollisuutensa ja kalanpyydyksen-
sä, matkat kaupunkeihin sekä myytävät
ja ostettavat tavarat.

Maiden mittaukset ja jyvitykset edistyi-
vät Pohjois-Savossa aluksi varsin ripeäs-
ti, sillä mittarit saivat palkkansa mitatun
maapinta-alan perusteella. Sitten toimi-
tusta hidastettiirg koska kruunulla ei riit-
tänyt tarkoitukseen tarpeeksi rahoj a.

Vuosien 1788 - 1790 sota keskeytti nuo
työt kokonaan vähäksi aikaa.

Samoihin aikoihin verouudistuksen
kanssa pantiin toimeen myös maaolojen
uudistus, isojako. Sen tarkoituksena oli
saada talojen hajallaan olevat tilukset

vaihtojen avulla yhteen tai kahteen loh-
koon. Täällä Savossa ne olivat vuosisa-
toja olleet monina tilkkuina siella taalla
toisten talojen tilusten seassa. Isojako oli
suuri maareformi, joka vaati paljon työtä,
aikaa ja rahaa. Siitakin syntyneet asiakir-
j at sisältävät paljon mielenkiintoisia tieto-
ja.

Nämä molemmat toimitukset tulivat
kalliiksi myös talonpojille, silla he joutui-
vat maksamaan puolet niiden kustannuk-
sista. Kun samanaikaisesti sattui halla- ja
katovuosia, jotka vähensivät myytävän
viljan määrää, ja sodasta palanneet mie-
het toivat tullessaan tauteja, mikä lisäsi
sairautta, joutuivat tilojen omistajat tiu-
koille. Nämä olivat kuitenkin tilapäisiä
maksuja ja vaikeuksia.

Jatkuvasti ahdinkoa aiheutti "kaikkein
lempeimmän kuninkaamme" verouudis-
tus, jonka seurauksena monille tiloille
tulivat ylen ankarat verot. Niiden omis-
tajat joutuivat nyt maksamaan veroa,
joka ei läheskän vastannut heidan tilus-
tensa tuottoa. Useissa toimituksissa oli
näet tehty virheitä: isoja järvenlahtia,
hyödyttömiä vuoria ja suuria soita oli
merkitty viljelyskelpoisiksi maiksi ja se

oli nostanut noiden tilojen uudet verot
jopa 20-kertaisiksi entisiin verrattuina.
Ei siis ihme, että verorästejä alkoi kertyä
niille taloille suuret määrät vuosien vie-
riessä.

T,/ un maamme kenraalikuvernööri

-N-tarkasti Kuopion laanin hallintoa
vuonna 1825, todettiin, että verorästien
takia oli Pohjois-Savossa myyty pakko-
huutokaupalla lahes 80 taloa muutamien
edellisten vuosien aikana. Moni perhe oli
joutunut suurien verojen takia puille pal-
jaille ja lähtemään kodistaan tielle. Usei-
ta taloja oli autioitunut, eivätkä uutterim-
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matkaan asukkaat pystyneet niitä asu-
maan kohtuuttomien verojen takia.

Vasta monien korjausten jälkeen saatiin
tästä verouudistuksesta j otakuinkin tasa-
puolinenja oikeudenmukainen. Talon-
pojille sen ankara opetus oli se, että aina

verouudistus lisää verotaakkaa hänen
kannettavakseen, olipa uudistuksen al-
kuunpanija kuinka lempeä tahansa.

Martti Kooonen

innistäneet kekseliäisyytensä äärimmilleen loytaakseen uusia verotuskohteita.,,

***

{, Jtitihokkey-ottel u He lsingi ssci
Ruotsi ttoitti ylivoimaisesti Suomen g-l

Sunnuntairru suoritettiin He lsingissci
jcidhokkey-otte lu Ruotsin j a Suomen

loukkueiden vcilillci. Otteht oli samalla
I aaluaan ensi mmcii tten koko mqassam-
me, silld aikaisemmin ei tcitd pelici meil-
la ole harrastetht. - - Peti alkoi vaihte-
levalla onnella, kumilaatta kulki vuoro-
lellen molemmilla puolilla ktiymcittci sihi
pömpelissri. Alku nciytti suomalaisille
lupaavalta, varsinkin Koponen haari
kuin aikn poika aikaansaaden useita
vaqrcrllisia tilanteita. Mutta maalia ei
vain tullut. - Kolmannello ja samalla
v i i m e i se I ki pe I i e r ril lci t o i sttt i sam a jttt tu.
Koponen, yhdessci nyt jo kimminneen
Koskisen kanssq hosui ja oli mukana
melkein joka paikassa. Mutta ei se siitr)
pqrqntunut. - Luultavasti tulee jcici-
hokkey vielci sttosituksi ja paljon harras-
teluksi peliksi, alkil ainakin lupasi hyvcici
jatkoa.
Puavo Rriisrinen 29. 1. I 928
Etelti-Suomen Sanomot, Ilkho ja
Satakunnan Konsa.

Ja sitten vähän vereksempiä tapahtumia.

{ Niilo Koponen Siilinjärveltä kuuluu
siihen kalamiesten joukkoon, joka lämpi-

Verotuksesta kerrotaan jo sokrateen (196-Joo ,r,1 sa"o"een. poiiititot *i

I(oposet ja media

Mediasta puhutaan nykyään harva se het-
ki. Iskeytyi talvella kerran päähän Kop-
san päreenrako si sta maailmaa tiiraillessa
sellainen juohtuma, jotta miten nämä Ko-
poset tässä paljon puhutussa mediassa
näkyvät vai näkyvätkö ollenkaan. Seu-
raavassa on tästä päähänpistoksesta syn-
tynyt epämääräinen otanta, josta ei pidä
mennä tekemään kovin syvällisiä päätel-
miä, vaikka nämä maininnat ovatkin täyt-
tä totta. Olkoot ne tässä ikaan kuin esi-
merkkeinä siitä, että Kopsaan voisitte,
arvoisat sukuseuramme jäsenet, lahetellä
uutisia ja tietoja Koposia ja sukuseuram-
me jäseniä koskevista asioista.

Huomattakoon, että tässä jutussa maini-
tuista Koposista jotkut kuuluvat todesti
sukuseuraamme.

Ikään kuin alkulämmittelynä tarjoamme
muutamia pätkiä Helsingin Sanomien
NYT-viikkoliitteestä (7 -13 I 1 97), jon-
ka jaakiekkoa koskevasta jutusta aina
tarkkavainuinen Kopose mme, Juvan Leh-
den Reijo Koponen, löysi erään Kopo-
sen, jota voitaneen pitaa ensimmäisenä
"Lätkä-Koposena". Kysymyksessä on
Suomen ensimmäinen lehtijuttu jää-
kiekko-ottelusta 70 vuotta sitten.
Mutta kuka mahtoi olla jutussa mainittu

"häärivä" ja "hosuva" Koponen?

6
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minä kevätiltoina kokoontuu lippoamaan

kutukuoretta. Niilo K:n mielestä kuore

kelpaa hyvin suutarinpaistin tekotarpeik-
si (HS 30 5 97)
§ L'ar kau s-Seurqn puh.johtaja Kyösti
Koponen sai viimekesäisilla kotiseutu-
päivillä Suomen Kotiseutuliiton korkeim-
man tunnustuksenosoituksen, kotiseutu-

työn ansiomitalin. (ss 9.8.97)
t, lvfarkku Koponen Sorsakoskelta kir-
joitteli uutterasti viime syksynä maakun-

talehden mielipidesivulle ja todisteli, että

Leppävirralla tarvittaisiin Pieksämäelle

osoittava tienviitta. (mm. SS 12.10.97)
< Suomen Tanssiurheiluliiton puheenjoh-

taja Antero Koponen on sitä mieltä, että
"tanssissa korostuvat urheilun ja taiteen
elementit". Antero K. haluaa kilpatans-

sin olympialaisten ohjelmaan.
(HS 1.r2.e7)
0 Taiteilija Veikko Koponen on maalan-

nut taas uuden muotokuvan: KuoPion
keuhkovammayhdistyksen puheenj ohta-
jan Matti Kairistolan muotokuva paljas-

tettiin viime jouluussa Kuopiossa.
(ss 8 r2.e7)
O Viime vuoden joulukuussa valtionsyyt-
tqä Pekka Koponen määrättiin seuraa-

maan Orimattilan turkisiskun ja aseellisen

valikohtauksen poliisitutkintaa.
(ss 13 12.e7)
{ Hanrut Koponen, kuopiolainen opetta-
ja ja uraauurtavaatyötä varsinkin nuor-

ten keskuudessa tehnyt musiikkimies,
taytti 20.12 97 50 vuotta. (SS 20.12.97)
ö Vuoden alussa Anja Koponen (Lapin-
lahti/Sundbyberg) vetosi voimakkaasti
sen puolesta, ettei annettaisi Savon Voi-
man joutua ulkomaalaisten omistukseen.

(ss 10.1 e8)
0 Tammikuussa Veronmaksajain Kes-

kusliiton juristi Juha Koporrcn vastasi

Hesarin palstoilla lukijoiden verotusta

koskeviin §symyksiin.
O Runoilija llkka Koponenkuoli kevät-

talvella tänä luonna. Ilkka Koponen

voitti vuonna 1996 Runo-Kaarina -kLl-

pailun teoksellaan Ovelta on riisutttt tti-
rui. Koponen opiskeli Turun yliopistos-

sa kulttuurihistoriaa ja uskontotieteitä.
(SS 2e s.e7 jaa3 e8)
ö Naganon paralympialaisisten super-

suurpujottelussa heikkonäköisten sarjas-

sa Katja Koponen laski neljänneksi.

(HS 10.3.e8)
0 Liperin Koposista Pekka Koponen on
päässyt keväallä todistamaan I Iesarin

toimittajalle, että Liperissä kaikki sano-

vat mie ja sie. Se kuitenkin oli toimitta-
jaajäänfivaivaamaan, että mitä se Pekka

tarkoitti o sapciiv cie m dnnri I lci.

(HS 15.3.e8)
O Kuopiossa Carlsonin Volttikadun myy-

mälän esimieheksi on nimitetty Hannu
Koponen. (SS 28.3.98)
§ Toivo V. Koponen Kuopiosta täYtti

L toukokuuta 95 vuotta. Häntä voita-
neen hyvällä syylla sanoa teräsvaariksi,
varsinkin kun hänen ammattinsa on ollut
teräskaivertaja.
(Suomen Kuvalehti 30.4.98)
0 Taiteilja Anu Koposella oli toukokuun
ajan Sinebrychofiin taidemuseossa näyt-

teillä instaallaatio Sintulacra - unelmia,

hqrhakuvia ja varjoja (HS 7.5.98)

§ Arto Koponen Helsingistä valitteli asp-

lainan hintarajoista, jotka hänen mieles-

tään pakottavat hankkimaan huonokun-

toisia asuntoja. (HS 8.5.98)
0 Helsingin Sanomien toimittaja Kalle
Koponen on tehnyt useita mielenkiintoi-
sia raportteja Venäjän ja Ukrainan olois-

ta. Samassa lehdessä Ismo Koponen toi-
mittaa Bridge-palstaa.



Sydämellisesti tervetuloa
Koposten vuosikokoukseen ja sukujuhlaan

I(uopioon l.- 2.8. l99B

Kokouspaikka ja majoitus:
HOTELLI ATLAS, Haapaniemenkatu 22, 70110 Kuopio

I hengen huone 395 mk/vrk ,2 hengen huone 180 mk/hlo/vrk
Hinnat sisältavät runsaan buffet-aamiaisen ja iltasaunan.

Huonevaraukset 1.7.1998 mennessä puh. (017) 2ll2lll
Mainitse varauksen yhteydessä Koposten Sukuseura.

Lauantai 1.8.98

OHJELMA

Sunnuntai 2.8.98

KOKOTIKSET
klo 10 hallituksen kokous

Neuvos-kabinetissa
klo l7 vuosikokousAtlas-kabinetissa

RUOKAILU
klo l2 lounas seisovasta pöydästä:
pariloitua lohta, remoulade-kastike ja
perunat. Hinta: 48 mk; sisaltaa salaatin
ja ruokajuomina kotikaljan ja jääveden,
kahvinja keksejä.

klo l3-19 vapaata ohejelmaa

klo 19 ILTAJUHLA
Illallinen: tomaattikeitto, kokonaisena
paistettua possun sisäfilettä, metsäsieni-
valkosipulikastike, perunat; jaateloa ja
mansikkahilloa. Hinta: 120 mk.
Arpajaiset ja ohjelmaa,
tanssit, Koposet & Tiina-yhtye.

Aamiainen
klo 9 kukkia sankarihaudoille
klo l0 jumalanpalvelustuomiokirkos-
sa; Matti Järveläinen ja llpo Rannankari.
klo 12 lounas seisovasta pöydästä:
filepata ja valkosipuliperunat. Hinta:
52 mk; sisaltaa salaatin ja ruokajuomina
kotikaljan ja jaaveden, kahvin ja kekseja.

klo 14 PAIVAJUHLA
Ohjelmaa ja lahtokahvit.

Sukujuhlien yhteyshenkilö :

Ari Koponen
Tiihottarentie 2 A2
70500 Kuopio
Puh (017)261 2430



Koposten Sukuseuran hallitus

Varsinaiset iäsenet

Ari Koponen, Kuopio
Vesa Koponen, Jyväskylä
Hannu Koponen, Nurmijärvi
Kari Koponen, Lahti
Väinö Koponen, Pieksämäki (e)

Martti Koponen, Näädänmaa (e)

Pirkko Olakivi, Varkaus (e)
Jarmo Koponen, Varkaus (e)

Varaiäsenet
Kyllikki Konkola, Espoo
Ahti Koponen, Tuusula
Raili Koponen, Kangaslampi
Reijo Koponen, Juva
Toini Koponen, Sorsakoski (e)

Eero Koponen, Pieksämäki (e)
Kaarina Hosiaisluoma, Tampere (e)
Eila Koponen, Mikkeli (e)

olevat: (e)erovuorossa

Uusia iäseniä (3.8.96 -25.3.98)

Sukuseuran hallitus on kokouksessaan
3. 8.96 hyväksynyt sukuseuran uusiksi.ja-
seniksi Markku Tapani Koposen Lahdes-

ta, Jyrki Koposen Karkolasta ja Aune
Hurtdnin Riihimaeltä; ja 17.6.97 seuraa-

vat (22). Kaisa Lahden Seinäjoelta, Tert-
tu Keski-Huikun Ilmajoelta, Marja Saira-
sen Hyllykalliolta, Sirkku Ala-Kuljun
Espoosta, Päivi Järvenpään Seinäjoelta,
Pirkko Keisalan Espoosta, Esko Kopo-
sen Jämsästä, Raili Koposen Lahdesta,
Kaija Koposen Lahdesta, Anu Chirinos'n
Miamista, Meeri Keskitalon Vuontisjär-
veltä, Hannu Koposen Lahdesta, Kari
Koposen Kotkasta, §a Ylösen Kuo-

piosta, Matti Koposen Kuopiosta, Matti
V. Koposen Kuopiosta, Sirkka Paajasen

Helsingistä, Aino Koskelan Karviosta,
Airi Rasäsen Kuopiosta, Eero Koposen
Vantaalta, Olavi Kallioniernen Tampe-
reelta ja Yrjö Olavi Koposen Mikkelistä;
seka 25.3.98 seuraavat (9): Pekka Kopo-
sen Kangaslammilta, Antti Koposen Ää-
nekoskelta, Jussi Koposen Joensuusta,
Riitta Jaakkolan Villähteeltä, Maija Val-
liuksen Naantalista, Martti Koposen
Kuopiosta, Mikko Koposen Vääksystä,
Juha Koposen Leppävirralta ja Mirja Ko-
posen Leppävirralta.

Koposten Sukuseura

Koponen. Atrti Tuusula

Koponen. Esko OutoLumpu
Koponen. Jarmo Varkaus
Koponen. Jorma Tuusula
Koponen. Lassi Suonenjoki
Koponen. Matti Kuopio
Kopouen. Peklia Kangaslampi
Ylönen. Arja Kuopio

Elektronisia osoiffeita
kotisiru = [ks:]

[ks: ] http ://www. sci.fi-ahtiko/]iss.htm
ahti.koponeu@sci.fi [koti] ; ahti.koponen@frnnair.fi [tyo]
[ks :] http ://nrvw. sci.fi-ahtiko/
ekoponen@)nettilinja.fi: [ks:] http://rrurv.nettilinja.fV^ekoponen
j armo.koponen@finland.honeywell. com
j orkkiko@freenet. hut. fi
prokop ios@kolumbus. fi : [ks : ] http : //uurv. kolumbus. 1i/lliopo/
adelante@iwn.fi
p-r.koponen@pp. inet. fi
Arja.Ylonen@uhu.li



Terveisiä Alaskasta

Tuusulan Ahti K (eli "Internetti-Ahti,,)
on saanut mielenkiintoisen viestin kaukaa
Alaskasta. New Yorkissa 3.6.192g syn-
tynyt Niilo Emil Koponea (kesäkuun
alussa siis 7O-wotispäivät!) on kertonut
Ahdille lähettämässään viestissä olevansa
sukua, Suomen-serkkuina Ahdin lisäksi
Niilo Emil mainitsee Leila Langin Hel_
singistä ja Juri Ailion Vantaalta.
Niilo Emilin isoisä llitjam oli syntynyt

Leppctvirralla, mistä oli aikoinaan muut_
tanut Pou I i i n a-v aimonsa kanssa Riihimä_
elle \rR:n palvelukseen ja sieltä sitten
vuoden 1901 tienoilla Amerikkaan. Niilo
Emilin Riihimäellä syntynyr isä Niilo
llilliam oli ollut vain muutamien viikko_
jen ikainen, kun perhe oli asettunut Mon-
lonqon. Sittemmin Niilo Emilin isoisä oli
pestautunut töihin Kanadassa, Ontarion
provinssin Port Arthurissa (nyk. Thunder
Bay), missä Niilo Emilin isä olialoittanut
koulunkåyntinsä.

Vielä Niilo Emil on kertonut, että hänen
isoisänsä ja isoisänsä kaksi veljeä olivat
jattäneet Leppävirralla tilan karjan
Maij a-siskolle, j ota naimisiinmenon j al-
keen ja ilmeisesti vahvan emännyyden
takia oli kutsuttu IlkkoMaijaksi
Niilo Emilin vaimo Joan Koponen on

tehnyt teoksen Builtling.from Within -

Alaskans Wo Build Their Owr. jossa
kerrotaan alaskalaisista ja heidlin raken-
tamistaan taloista, niiden joukossa on
myös Koposten oma koti. Teoksen esi_
puheessa kirjoittaja lausuu syvällisen vii_
sauden talosta: "Talo ei ole ainoastaan
paikka jossa asutaan, vaan jonka kanssa
asutaan, kuten asuttaisiin toisen henkilon
kanssa. Sen persoonallisuus on merkityk-
sellinen."

Teoksen kaunis kansi on nähtävissä Ko_
posten sukuseuran kotisivuilla, joita Ahti
K ylläpitää. Ahti kertoo niilla sivuilla
enemmänkin kyseisestä kirjasta ja näistä
Alaskan Koposista.
Niilo E. Koposen yhteystiedot:

710 Chena Ridge Rd.
Fairbanks
ALASKA USA 99709-5701

;; ;; ;; Å ; ;;;ä ;; ä,;,,* ;
kaupunki; 31 000 as. (1990); nimetty
varapresidentti (1 905-09) Charles W.
Fairbanksin mukaan. Metsätalous- ja
kaivosalueen keskus. Alaskan tien pää-
tekohta, rautatie rannikolle Anchorageen
ja Sewardiin; kansainvälinen lentokentta
ja lentotukikohta. Alaskan yliopisto.
Kaupunki on perustettu suuren kultaryn-
täyksen aikana 1902.

[(ll)-1,-acta 98 ia lvlicrosoft Encqrta 97 Encyclopedio]

S UKUVIESTI ARPAJAISVOITTONA

29. tammikuuta suoritetussa arvonnassa ovat Sukuviestr-lehden wodeksi l99g
saaneet seuraavat sukuseuran j äsenet: Ki r st i Ku tvone n Järvenpäästä,

K\.'llikki Konkola Espoosta, Laira Koponen salosta, Mariarme ElomntaTurusta,
.lurnt, Koponett varkaudest a ja Riitta Koprnen Kangaslammilta.

Onnea onnekkaille!
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Suomalaiset juuret
Sukututkimuksen ja suomalaisuuden erikoismessut ja Juuret Seminaari

Jyväskylässä 31.7. - 2.8.1998

Avajaispäivänä perjantaina 3 1.7 . Jyvris-
ky I an P m,i lj on gi s sa messuj en ohj elmassa

on klo l0-18 mm. tietoiskuja sukututki-
muksesta ja sukuharrastamisesta sekä
johdatusta sukututkimuksen lähteille;
seminaareja ja kursseja. Juuret Seminaa-
r i s sa,joka pidetä än Jyvrisky lcin lyse on
juhlasalissa, on puolestaan klo l0-15
alustuksia suomalaisten alkuperästä, esi-
telmöitsijöinä mm. apulaisprof Janne

Vilkuna japrof. Toivo Nygård. Lisäksi
geenitutkijan ja suomen kielen tutkijan
puheenvuorot.

Lauantain 1.8. ja sunnuntain 2.8. ohjel-
mista, jotka sattuvat samaan aikaan Ko-
posten sukujuhlien kanssa, merkittakoon
tiedoksi seuraavat aiheet: siirtolaisen
juuret ja identiteetti, kielen merkitys siir-
tolaiselle vauvasta vanhukseen seka Al-
var Aalto ja Keski-Suomi.

>!*rFik*

I

Perustietojen lisäksi Genuksella voi
tallentaa v apaata tekstiä henkilon ela-
mänvaiheista. Monipuoliset graafiset
tulostukset havainnollistavat sukutie-
dot sekä ruudulle että paperille. Ha-
kutoiminnoilla voi etsiä henkilöitä kai-
killa haluamillaan hakuehdoilla. Hen-
kilöille voidaan tallentaa myös osoite-
tiedot, jolloin Genus toimii sukuseu-
ran j äsenrekisteriohj elmana.

Kotimai sten sukututkimusohj elmien
joukossa Sukujutut on sikali outo lin-

Henkilon tietoihin voidaan liittää ku-
vat ja ääni. Suodattimet vaikuttavat
kaikkiin toimintoihin.
Hinta 790 mk, demodisketti 50 mk.
(B.R.A. TIETO: esittelylehtinen)

Valmistaja: B.R.A. TIETO
Vaulokuja 2 A7,20210 Turku
puh. 040 556 9101

fax2 244 2330
sähköposti. ahti.bj orn@pp. inet.fi

GENUS SENTOR

SUKUJUTUT
tu, että sen levinneisyys on määrälli-
sesti melko laaja mutta alueellisesti

Sukututkimusohjelmia

Tietokone on oiva kapine innokkaalle
sukututkijalle, varsinkin jos hänellä on
vielä käytössäiän työtä helpottamassa hy-
vä sukututkimusohjelma. Annamme täs-
sä parista kotimaisesta sukututkimusoh-
jelmasta joitakin tietoja niitä varten, jotka
ovat ajatelleet sukututkimusohjelman

hankkimista. Selostukset perustuvat lah-
teisiin, jotka mainitaan suluissa selostuk-
sen jäljessä.

Niiltä Koposilta, joilla on käytössään
jompikumpi seuraavista tai jokin muu

ohjelma, olisi mukava kuulla arviointeja.
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suppea. Seinäjokelaisen tekijän ei
kuulemma ole paljon tarvinnut mai-
nostella. - - Sukujutut-ohjelmassa on
erilainen lahtokohta kuin muissa vas-
taavissa ohjelmissa. Muun muassa
uudet henkilöt syötetåiän ohjelmaan
siten, että sukulaisuussuhteet syntyvät
samassa yhteydessä. - - Keskeinen
Perhetiedot-näyttö herättää ensi näke-
mältä lievää paniikkia. Tarkemmin
katsottaessa siinä näkyy varsin paljon
asiaa: keskushenkilosta täydelliset
tiedot pari polvea sukulaisia kum-
paankin suuntaan. Kenet tahansa ruu-
dulla näkyvistä saadaan keskushenki-
loksi kaksoisklikkauksella. - -

Ohjelma tekee sen, minkä kotimaiset
kilpailijansa. Kun hintakin on samalla
hehtaarilla, voi tuotteelle povata
myynnin jatkumista, varsinkin niille
kayttajille, joiden tähtäimessä on ni-
menomiurn sukujulkaisun tuottaminen.
Se onnistuu Sukujutuilla ilman ulko-
puolisia pluginnejä tai apuohjelmia.

(Tuomo Lintulaakso / MikropC 5 t9.3.9g)

Hinta 500 mk.
Demon voi imuroida osoitteesta
h t tp : //www. p s s.fi / luhtasaar i .

Valmistaja: Atk-palvelu Luhtasaa-
rilSeppo Luhtasaari,
puh. (06) 4t4zlsllkoti
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I(uopion kartasta

Jottei kukaan Koponen pääse eksy-
mään tullessaan sukupäiville, julkai-
semme ohessa (s. l2) selkeydessään
vertaansa vailla olevan Kuopion kar-
tan. Sukupäivien tukikohdan tontti
torin kupeella on merkitty karttaan
vinoviivoituksella, itse hotelliraken-
nuksesta on puolestaan kuva seuraa-
valla sivulla (s. la).

Karttaa käytettäessä on kuitenkin
pari seikkaa otettava huomioon: kar-
tassa mainittu Linnakatz on nykyi-
sessä Kuopiossa Asenrakatu ja Alek-
sant eri nkcttlr on muuttunut Kt opi on-
lahdenkaduksi
Moni muukaan asia ei tämän päivän.

Kuopiossa ole niin kuin oli ennen,
esimerkiksi tuon kartan tekemisen
aikoihin noin 85 vuotta sitten. Silloi-
sessa Kuopiossa senaikainen tietoteos
kertoo asukkaita olleen kirkonkirjojen
mukaan 16230,joista 10 henkilöä oli
muita kuin evankelis-luterilaiseen tai
kreikkalai skatoliseen seurakuntaan
kuuluneita.

Kuopion kansankirjastossa oli 5 1 68
nidosta, lainaajia (v. 1909) 881 hen-
keä, niistä koululaisia 373, tyolaisia
337, palvel1oita 44, yhteensä 7888
kirjalainaa. Kuopion lyseon kirjastos-
sa oli (v. 1910) 13077 nidosta, lisäksi
venäläisessä kirjastoss a 612 nidosta ja
yksityisessä lainakirjastossa 1 000 ni-
dosta.

Kaupungissa ilmestyivät seuraavat
sanomalehdet'. Savo, Sm,on lehti, Sa-
volet', Sat,ott Sanomat ja Savon lyö-
rrle.i. kaikki kolmesti viikossa.

Kuopion telefoni-yhdistyksellä oli
kaupungissa 488 puhelinta ja suora-
nainen puhelinyhteys Iisalmeen ja Ka-
jaaniin sekä Kiuruvedelle, Lapinlah-

itse I(uopiosta

delle, Maaningalle, Nilsiään, Muuru-
vedelle, Kaaville, Tuusniemelle, Hei-
nävedelle, Leppävirralle, Suonenjoel-
le, Karttulaan, Rautalammille, Vesan-
nolle, Pielavedelle ja Keiteleelle.
Kuopiossa toimivat seuraavat pankit:

Kuopion kaupungin säästöpankki,
Suomen Pankin, Kansallis-osake-pan-
kin, Pohjoismaiden osakepankin ja
Suomen yhdyspankin haarakonttorit.
Teollisuuslaitoksista tärkeimmät oli-

vat Saastamoisen rullatehdas, Sampo
Oy:n mylly ja saha, Kuopion osuus-
meijeri, Gust. Raninin perillisten viina-
polttimo ja oluttehdas sekä Niiralan
oluttehdas ja Lahdentaan oluttehdas;
valoa ja voiman siirtoa varten toimi
kunnallinen o.-y. Kuopion sahkolai-
tos.

Säännöllinen suora laivayhteys oli
Pietariin, Viipuriin ja Savonlinnaan
sekä paikallisliike kaikkiin Kallaveden
ja siihen yhtyvien vesistöjen varsilla
oleviin pitäjiin ja kyliin, tätä vesiliiket-
tä hoiti 7 suurempaa ja 13 pienempää
höyrylaivaa ja -venettä. Kaiken kaik-
kiaan rekisteröityjä laivoja oli (vuoden
1909 lopussa) 4l hoyrylaivaa ja 84
lodaa ja purjevenettä.
II lk:n rautatienasema sijaitsi kau-

pungin koilliskulmassa, etäisyys Hel-
singistä 465 km. Kuopion asemalle
saapui (v. 1909) 60960 matkustajaa ja
lähti 63660 matkustajaa.

(Tietosanaliirja V osa. Otava. l9l3)

Koposia oli tämän vuosisadan alku-
puolella Kuopiossa jo runsaasti. Sa-

von Sukutoimiston julkaiseman Hen-
kilökalenterin mukaan täysi-ikäisiä
Koposia oli (v. 1923) Kuopiossa jo
192 henkeä.

,a
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Tässä talossa Koposet viettävät sukupäiviään elokuun alussa.

+lrl ----tdltrlk

Hotelli Atlaksen talo siihen aikaan, kun Carlson oli viela rautakauppa
ja Teleftrnken oli myydyimpia radiomerkkeja.

Valok. luultavasti Valokuvaamo lris. kuva teoksesta Kuopio. toim. Eino Mäkinen. 1958.

5 osrnct mttrq -ltl elo;lo;66en Åopo lssss

fd6dn omiturseen filrtiLn on cislen sortrqstvnut pafoetast2tlo Sorsmqn,
jo6a paloelee n2?2qdn-I]flelqk66en Åopolossc . Orine ioulustq fq\tien on

6dn wsfirqtmtt huqrfiqtsrn iq stffinurfi*rstn, tttnte vihhotnq |qfficrrufiifl
lvwpqntsrnq.
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo

111982

211984

3/1986
411987

5/1988
6/1988
711989

811990

911991

r011992

Sukuseuran peru stamistietoj a ym.
Koposten asuinpaikkoja ym.
Kuikka-Koponen ym
Sukuseuran toiminnasta ym.
Toivo Pietikäisen tutkimuksia Koposista.
Alpo Ojasen tutkimuksia Koposista.
Toivo Pietikiilsen tutkimus Kuopion ja Iisalmen Koposista.
olavi Koposen tutkimus savon Koposista 1500-1700 -luvuilta.
Eri teoksista koottuja tietoja Koposista.
Aili Möllärin kokoamaa tietoa Tuusniemen Koposista.

l0 s.

15 s.

24 s.

20 s.

78 s.

33 s.

24 s.

43 s.

l8 s.

20 s.

lulkaisut

sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I. 275 sivua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku Il. Noin 500 sivua.

Ennakkotilauksena ja ennakolta maksettuna
Väinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla ...

66 sivua. 50 mk
250 mk

250 mk
100 mk

Monisteet

Muita ntiartikkeleita

Monisteiden I mli/sivu.

Hintoihin lisätään postituskulut.

Postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.
Rintamerkki, "pinssi", sukuseuran vaakuna-aihe,
Rintamerkki, "pinssi", sukuseuran vaakuna-aihe,
Rintamerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 38 mm.
Rintamerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 55 mm.
Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus.
Sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna.
Sukuseuran vaakuna-aiheinen pöytästandaari.

38 mm.

55 mm

5 mk/kpl
20 mh/kpl
30 mk/kpl
20 mk/kpl
30 mk/kpl
50 mk/kpl
70 mk/kpl

200 mh/kpl

Tilaul<set

Kopolanvirrantie 95Ahti Koponen

78610 VARKAUS (017)
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Koposten Sukuseura ry
Kopolanvirrantie 95
78610 VARKAUS

Vastaanottaja:

2

Joka kesiillä höyryvää, se köyrinä möyryvää.
Lepptivirta


