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Puheenjohtajalta
”Talvi on jo laannut riehumasta,
kylmän hallan valta raukenee...”
Tuota suosittua laulua kouluissa ennen keväisin laulettiin. Kaikki kevään tapahtumat tuossa laulun
sanomassa ovat nytkin paikallaan ja
kauniisti sanottu, paitsi että ”laitumella paimentorvi ei soi”. Eikä kovin paljon liene meitä, jotka paimentorven soittoa ovat kuulleetkaan.
Vai onko ?
Nyt meillä itse kullakin kevään ja
kesän korvilla on lukuisasti monenlaista puuhaa. Tehtävät pyritään
saamaan tärkeysjärjestykseen, muutoin ne nykypäivän kiireessä voivat
jäädä suorittamatta. On paljon puutarha- ja ulkotöitä. Kevätkalastus on
parhaimmillaan. Valmistaudumme
vastaanottamaan kesälomasukulaisia ja ystäviä, joiden tapaamiset voivat olla ainutkertaisia, todellisia juhlahetkiä siksi, että tapaamiset tapahtuvat ”ennen vanhaan” -merkeissä.
Tämä sanontakin vie ajatuksemme
muistoihin, joten tapaamisilla on
oma tärkeä tehtävänsä. Koposethan
eivät ole tavatessaan tuppisuita.
Kesällä jutellaan usein sukujen
kesken suvusta ja sukulaisista, joista
saamme myös ainutkertaista tietoa
itsellemme ja täydennykseksi sukututkimuksiimme. Sukututkimuksia
on tietääkseni tehty Koposten keskuudessa runsaasti, mutta lähetetty
niukasti sukututkimustoimikunnalle. Miksi? Tässä on kysymys, johon

tulisi saada vastaus. Seurakunnilla
on ollut erilaisia käytäntöjä tietojen
luovuttamisessa. Tämä on luonut
epävarmuutta yksityiselle sukunsa
tutkijalle omien keräämiensä tutkimustietojen luvalliselle edelleen
luovuttamiselle. Esillä on ollut henkilötietosuoja, joka on ollut vuosia
käsittelyn alaisena. Kysymyksessä
on sata vuotta nuorempien kirkonkirjojen omatoimisesta tutkimisesta.
Sukuseurojen Keskusliiton oikeudellisen toimikunnan puheenjohtaja
Veikko Leskelä kirjoitti Sukuviestilehdessä (n:o 2/2011):
”Kirkkohallitus on yleiskirjeessään
10.3.2011 suosittanut seurakunnille ja
keskusrekistereille seuraavaa:
Kirkkohallitus suosittaa yhtenäiseksi
käytännöksi ja korkeimman hallintooikeuden päätöksen edellyttämän
henkilötietojen suojan toteuttamiseksi, että jatkossa kaikki seurakunnat ja
keskusrekisterit antaisivat lupia ainoastaan 100 vuotta vanhempien kir-
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konkirjojen (lähinnä niistä otettujen
mikrofilmien) tutkimiseen.
Kun suositus koskee omatoimisen
tutkimisen lupia, niin seurakuntien
ja keskusrekisterien tietopalveluja
voidaan siis tilata kuten ennenkin,
ja niistä veloitetaan perusteiden mukaan. 100 vuotta vanhempiahan
asiakirjoja rajoitussuositus ei koske.”
Tämä tarkoittaa, että ennen vuotta
1910 asiakirjat ovat käytössämme.
Edellä olevat tiedot antanevat vastauksen lukuisille kyselijöille ja selvennyksen sukututkimusasioihin.

Leppävirralla nämäkin asiat tulevat
esille yksityiskohtaisemmin.
Leppävirta on kehittynyt kunta, joka on aina ollut mallikelpoinen talonpoikais- ja kulttuuripitäjä. Eri aikakausien vaihteluissa Leppävirta on
hyvin seurannut muutoksia ja luonut
uutta sisältöä entisiin muotoihin.
Koposten vaikutus Leppävirralla on
ollut vuosisatojen aikana merkittävä.
Sydämellisesti tervetuloa Leppävirralle 16.–17.7.2011 Koposten sukuseuran vuosikokoukseen ja sukupäiville.
Kyösti V. Koponen

Oikaisuja
Puheenjohtaja oikaisee viime Kopsaan (2/2010) tulleet virheet:
Sivulla 11 oli virkkeen Lounaalle valmistautuessa puhui rovasti Liisa Laamanen
jälkeen jäänyt pois virke Tämän jälkeen saatiin kuulla sellotaiteilija Seppo Laamasen
musiikkiesityksiä. Musiikillisia ruusuja esitti siis Seppo Laamanen eikä Liisa
Laamanen.
Sivulla 19 mainitaan Aro Miettinen, joka tuli 1940-luvulla työhön Varkauteen.
Olisi pitänyt olla: Erkki Jalkanen ...

Uusia jäseniä
Mattijuhani Koponen Helsingistä, Pentti Koponen Hamarista ja Seija
Koponen Uudestakaupungista ovat liittyneet Koposten sukuseuraan.
Heidät toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi.

Hallituksen ilmoitus
Koposten sukuseura ry:n sääntöjen muuttamista koskeva päätös tehdään
Leppävirralla 16.7.2011 pidettävässä vuosikokouksessa.
Hallitus
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Kunniapuheenjohtaja 97-vuotias
Sukuseuramme alkuunpanija ja monella tavoin eri aikoina seuratoimintaamme tukenut talousneuvos Väinö Koponen täytti 97 vuotta 13.
tammikuuta Pieksämäellä.
Väinö Koposen toimesta käynnistyi sukuseuramme toiminta. Hän oli
tutkinut eri sukuseurojen toimintaa,
ja hänen kokoamillaan tiedoilla alettiin suunnitella seuraamme.
Seuran perustaminen edistyi hyvin mutkattomasti, ja perustava kokous pidettiin Varkaudessa hotelli
Taipaleessa 22.9.1979. Talousneuvos
Väinö Koponen valittiin yksimielisesti Koposten sukuseuran ensimmäiseksi esimieheksi ja puheenjohtajaksi. Koko seuratoimintamme
ajan hän on ollut hyvin tarkasti ja
ohjaavasti toiminnassamme mukana. Väinö ja Aino Koposen taloudellinen tuki on ollut merkittävää, jopa
ratkaiseva Koposten suku I- ja Koposten suku II -kirjojen julkaisemiseksi.
Väinö Koposen kirjoittama teos
Metsän poika tahdoin olla sanoo kaiken sen, mikä on ollut hänelle läheisintä. Metsä on antanut työtä,
leivän ja iloa. Hän perusti vuonna
1948 yrityksen Puutavaraliike Väinö
Koponen Pieksämäelle. Liike muuttui 1975 perheosakeyhtiöksi; Väinö
Koposesta tuli hallituksen puheenjohtaja.
Väinö Koponen on toiminut lukuisissa eri yhdistyksissä ja kunnallisissa, maakunnallisissa ja valta-

kunnallisissa liike- ja teollisuusalojen luottamustehtävissä. Hänet on
huomioitu lukuisin huomionosoituksin. Talousneuvoksen arvo hänelle myönnettiin vuonna 1962.
Yli puolen vuosisadan olen ollut
Väinö Koposen kanssa eri tavoin
yhteistyössä, niin työn kuin harrastuksenkin parissa. Yhteinen harrastuksemme on keskittynyt erikoisesti
Koposten sukuseura ry:n perustamiseen ja seuratoiminnan eri jaksoihin.
Väinö Koponen on aina ollut yllättävä idearikkaalla realismillaan.
Hänen laajaa työsarkaansa tutkiessa
voi todeta, että hänen päätöksiinsä
on sisältynyt syntymälahjana suotua viisautta.
Liikemiehenä hänellä on aina ollut arvostettu asema ja maine. Välittömällä ja ystävällisellä persoonallaan hän on valloittanut ja luonut
5

valoa ja iloa kanssaihmisiinsä. Kunniapuheenjohtajallamme Väinö Koposella on ollut rikas ja monivaiheinen elämä. Hänen kuvauksensa olisi kirjasarjan arvoinen ja sittenkin
hänen moninaisuutensa kuvaus olisi keskeneräinen.

On onnittelujen ja kiitoksen aika.
Allekirjoittanut henkilökohtaisesti ja
Koposten sukuseura onnittelevat
sydämellisesti.
Kyösti V. Koponen

Leppävirran kirkko

Leppävirran kirkko 1900-luvun alkupuolella otetussa kuvassa. Silloin
kirkossa oli vielä paanukatto, kattoa korjattaessa vuonna 1908 paanut
vaihdettiin peltiin.

C. L. Engelin suunnittelema harmaakivikirkko valmistui vuonna 1846, jouluna pidettiin ensimmäinen jumalanpalvelus. Lukuisten rakennusvirheitten
vuoksi kirkkoa jouduttiin jatkuvasti korjaamaan ja se vastaanotettiin vasta
1861, »jotta se joskus voitaisiin vihkiä». Vihkimisestä ei kuitenkaan ole säilynyt asiakirjoja; on siis mahdollista, ettei kirkkoa ole silloin vihitty.
Tätä nykyistä kirkkoa edeltänyt Leppävirran kolmas kirkko, O. S. Tempelmanin piirtämä puukirkko paloi salaman sytyttämänä 12.7.1834.
(Lähde: Leppävirran kirja, toim. Osmo Rinta-Tassi, 1967)
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Tuokiokuvia Anna Eliina Koposen elämästä
Kallein kaikesta! Tervehdykset hellät, sulle
Lähetän mä kaivatulle.
Näillä sanoilla aloitti kirjeensä 19-vuotias Anna
Eliina Koponen Leppävirran Mustinmäen Mäenpäästä rakastetulleen Torvelan isännälle Juho
Torviselle. Kirjeet sisältävät omien runojen lisäksi paljon kaipausta rakastetun lähelle, mutta kuvausta myös tavallisesta arjesta siihen liittyvine
menoineen ja tapahtumineen.
Vajaa kolmekymmentä vuotta sitten sain haltuuni 15 isoäitini rakkauskirjettä. Kirjeet ajoittuvat puolentoista vuoden ajalle kesäkuusta 1913
marraskuuhun 1914. Rakkauskirjeet johtivat
avioliittoon, kahdeksan lapsen ja myös isäni
Hanneksen syntymään. Tiedot artikkeliini olen
saanut paitsi kirjeistä, myös haastattelemalla
isoäitini sisarta Siiri Heiskasta vuosina 1984-85.
Anna Eliina Koponen
1894-1928
Arkea Mäenpään talossa
Leppävirran Mustinmäki 6:n Mäenpään talollisen Aapeli Koposen (s. 1822)
poika Hermanni Koponen (s. 1867) ja hänen vaimonsa Maija Stiina Voutilainen (s. 1869) saivat neljännen lapsensa, vanhimman tyttärensä Anna
Eliinan helmikuun pakkasilla 1894. Eliinan kastepäivää vietettiin 21.2., ja
kummeina toimivat loinen Taavetti Savolainen vaimonsa Anna Koposen
kanssa. Ennen Eliinan syntymää perheeseen oli syntynyt jo kolme poikaa,
ja Eliinan jälkeen syntyi vielä kolme tytärtä; läheisimmät Eliinalle olivat 2½
vuotta vanhempi Antti-veli ja neljä vuotta nuorempi Siiri-sisar.
Mäenpään tila oli 1/8 manttaalia. Talon vanha puoli rakennettiin 1856 ja
uusi puoli 20 vuotta myöhemmin 1876. Siirin muisteloiden mukaan talossa
oli 12–15 lehmää ja kymmenkunta hevosta. Elämä Mäenpään talossa oli aikamoista vilskettä, sillä rippikirjan ja lastenkirjan mukaan talossa asui Eliinan perheen lisäksi vielä isovanhemmat ja isän kolme veljeä perheittensä
kanssa, yhteisen lapsiluvun ollessa pitkälle toistakymmentä. Talossa oli
palveluksessa myös viisi piikatyttöä. Vieraita renkejä talossa ei tarvittu
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oman miesmäärän ollessa näinkin suuri, mutta 1894 rippikirjan mukaan talossa oli kuitenkin yksi renki.
…Me käytiin talkoossa viime sunnuntai iltana Lapissa. Ruista leikattiin aika paljon. Torstaina on talkoo
Humalamäessä, menetkö sinne? Niinikään myöskin Hietamäessä vaan en tahdo mennä kumpaankaan…
Mäenpään talossa elonkorjuu hoitui paitsi omalla voimalla myös tilalla
asuneiden kolmen loisperheen avulla. He tekivät vuoden vuokransa auttamalla kukin 2 viikkoa kerrallaan talon töissä. Viljanpuinnista heille maksettiin rahassa palkkaa. Polttopuut mökkeihinsä he saivat tehdä suoraan tilan
metsistä. Talkootyöllä autettiin naapureita muutenkin, esimerkiksi pärekaton uusimisessa.
Ilman talkooväkeäkin talossa oli monta suuta ruokittavana. Talon tuvassa oli iso leivinuuni, johon kerralla mahtui 25 leipää. Siirin mukaan aina leivottiin kaksi uunillista, ja nämä 50 leipää riittivät viikoksi. Leipäjuuri oli
omasta talosta, vaikka hiivaakin oli jo myynnissä siihen aikaan. Jokaisella
oli oma nimikkoastiansa ruokailua varten. Ruokailu tapahtui kolmessa
pöydässä, lapsille varattiin omansa. Aikuiset valmistivat ruoan, ja lapset
hoitivat tiskauksen. Perunan ja leivän lisäksi tarjolla oli joko kalaa tai lihaa
ja kastiketta sekä lisukkeina porkkanat ja muut juurekset vähän sen mukaan, mitä oli jäljellä. Leipomisen yhteydessä tehtiin myös sekä kala- että
perunakukkoja. Jälkiruokana oli usein marjakiisseliä ja puuroa. Marjojen
poimiminen oli myös lasten työtä, ja isompien lasten tehtävänä oli auttaa
nuorempia saamaan oma tuokkosensa täyteen.
Leivonnaisten teko ei ollut jokapäiväistä tavallisissa talonpoikaisperheissä 1800-luvun loppuvuosina. Mäenpään talossa vehnästä leivottiin vain
juhlapyhinä. Joulu teki kuitenkin poikkeuksen, silloin leivottiin myös torttuja, joita Siiri muisteli saaneensa vain yhden kappaleen kerralla. Sokeria
leivonnaisiin ostettiin isoina sokeritoppina. Kahville sitä otettiin esille sen
verran kuin arveltiin kuluvan, ja lapsien suureksi harmiksi talon emäntä
ehti aina viedä sokerin kaappiin lukkojen taakse, ennen kuin lapset ehtivät
apajille.
Kalaa pöytään saatiin Unnukasta, mihin talolla oli kalastusoikeus. Toisen talon kanssa omistettiin yhteinen nuotta. Myös mertoja käytettiin, ja
myöhemmin niiden valmistuksesta Eliinan nuorin poika, isäni Hannes, sai
5 mk kappaleelta, ellei juoksevista silmistä ollut sakotettu.
Useassa kirjeessä Eliina mainitsee Kuopiossa käynnin, kuten myös Kuopion markkinat.
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…kuinka onnistui matkasi Kuopioon?...
Isä meni jo tänä aamuna. Hän saa olla siellä markkinoilla aivan kyllikseen asti. Olenhan tuota ajatellut, että jos
tuota olisi pistäytyä aivan ensikerran katsomassa markkina humeeria, kun koskaan en ole ollut tilaisuudessa
käymään…
Juho kävi Kuopiossa useinkin, sillä Torvela oli suuri vointuottaja. Mutta isä-Hermannin ja Antti-veljen Kuopiossa käynteihin
liittyi enemmänkin yllätystä. Jo niihin aikoihin peltoja lannoitettiin tuomaskuonalla ja
luujauholla. Mäenpäässä kuitenkin kasvatettiin perunoita hevosenlannalla lannoitetussa pellossa, ja niillä Siirin mukaan oli hyvä menekki Kuopiossa, kun niitä ei ollut
apulannalla kasvatettu, ja ne maistuivat oikeilta perunoilta. Luomuviljely oli siis jo
silloin arvossaan, jos ei muuten, niin säätyläisten ruokapöydissä.
1900-luvun alussa ei Siirin mukaan
Juho Juhonpoika Torvinen
naisilla eikä paljon muillakaan ollut kelloja,
1882-1935
paitsi isännillä ja säätyläisillä. Kellonajoilla ei
ollut samaa merkitys-tä kuin tänä päivänä. Silloin aikaa rytmitti nykyisiä
vieraammat pyhimysten päivät, juhlapäivät, paastot, pahaenteiset päivät ja
eri toimille suotuisat päivät. Palkollisten pestuu uusiin työpaikkoihin tapahtui syys-Mariana. 1800–1900 -lukujen vaihtessa ensimmäisenä pestuuna
mentiin tavallisesti Kuopioon tai Suonenjoelle. Keskipestuuna tultiin Leppäviran kirkolle, samoin kolmantena sunnuntaina. Väkeä saapui joka puolelta pitäjää. Tunnelma muistutti melkoisesti markkinahälinää; oli kaupustelijoita ja italialaisia posetiivareita viiden pennin onnenlehtineen.
Eliinan isovanhemmat elivät tytön lapsuuden aikana 1900-luvun puolelle lukuun ottamatta isänäitiä Anna Liisa Hentusta, joka kuoli 1899. Kuoleman Eliina oli jo pienenä tyttönä kohdannut paria vuotta aikaisemmin 2
vuotta nuoremman sisarensa Lyylin kuollessa 1½-vuotiaana 1897. Nuorin
sisar Selma kuoli pian syntymän jälkeen vuosisadan vaihtuessa. Nämä tapahtumat ehkä vähän valmistivat Eliina tulevaan, sillä 2.8.1903 sunnuntaina Mustinmäellä riehui kunnon rajuilma, ja salamoi paljon. Eliina ja Antti
olivat pyhäkoulussa Hiekkakankaalla. Taavetti, vanhin veli, oli rajuilman
puhjettua palannut matkaltaan kotiin. Hermanni-isä, Maija-Stina-äiti ja Siiri-sisar olivat heränneet päivälevolta aitassaan. Hermanni meni edeltä ta9

loon ja juuri kun hän oli päässyt sisään, salama iski aittaan. Aitan ovi oli
lentänyt auki, ja tavaroita paineen mukana ulos. Hermanni juoksi Eemeliveljensä kanssa paikalle ja löysi vahingoittumattoman pikku-Siirin palaneen äitinsä vierestä. Äidistä palamatta jäi vain toisen kengän pohja. Syy
näin täydelliseen tuhoon löytyi aitan ulkopuolelta. Salaman sisääntulopaikkaa ei löydetty, mutta arveltiin sen tulleen sahojen kautta. Eliinan isä, joka
oli työnjohtajana Warkauden Sahalla, säilytti justeerisahoja pystyssä aitan
seinässä roikkumassa, ja sänky sijaitsi sahojen vieressä sisäpuolella.
Tervehdys sinulle, sinä onneni unelma! Myötä kirjeen tämän pienen Tervehdykseni hellimmän uskollisen
Lähetän mä sulle mi kaukana oot.
Sua lempii ja muistaa niin hellästi aina!
Edellinen osa päättyi Eliinan äidin kuolemaan. Elämä Mäenpäässä jatkui arjen keskellä. Ruokailu kolme kertaa päivässä klo 8, 13 ja 19 rytmitti
päivää. Vuoden 1894 rippikirjassa Mäenpään kohdalta kannattaa erikseen
mainita Hermannin ja hänen veljiensä Aapelin, s. 1863, Pekan, s. 1871 ja
Oton, s. 1875 kohdalla merkinnät vapaa sotapalveluksesta, hylätty, ”kaseerattu” tai hyljätty -maininnat. Hermannilla oli Siirin mukaan verenpainetta,
ja tämä johti hylkäämiseen. Näistä merkinnöistä käy ilmi, että Koposen
veljekset olivat pelastuneet Venäjän armeijalta. Elettiinhän Bobrikovin Suomen venäläistämisvuosia.
Hermanni Koposen lapsista vain nuorin Siiri-tytär sai käydä oikeata
koulua Mustinmäellä. Muut lapset kävivät pyhäkoulun ja kinkerit. Siiri
Heiskanen, Eliinan sisar, muistelee, että kinkereitä oli vain kerran vuodessa, ja silloin piti osata hyvin Katekismus eikä Biblian luvussa saanut laitella
omiaan, vaan piti lukea kirjakielellä. Tämän tarkistivat rovastit Karhu ja
Rauramo, opettaja Kauhanen ja kanttori Leivo. Kinkereiden yhteydessä pidettiin väestönlaskentaa taloittain, ja juhlan tuntua toivat rinkelikauppiaat.
Suutari kiersi talosta taloon ja valmisti kengät tarvitsijoille. Kesät juostiin aina avojaloin. Siiri muisti, kuinka suutari otti mitat hänen ja Eliinan
jaloista tekemällä pykälät sanomalehden reunoihin.
Joulun aikaan Hermanni antoi tytöille rahaa, jotta he voisivat ostaa villalankaa, josta tytöt sitten virkkasivat isälle ja veljille kintaita ja sukkia. Hermanni puolestaan antoi kaikille lapsilleen omat lahjat, jotka yleensä olivat
lakritsapiippuja, ja vanhempina tytöt saivat pitsiä ja sukkia. Joulukirkkoon
talosta lähdettiin kahdella reellä, kuten useimmista muistakin taloista. Kirkkomatka alkoi jo aamuyöstä, jos pitkämatkalaiset halusivat mahtua kirkonpenkkiin istumaan. Isäni Hanneksen muistoissa kirkkomatkoihin liittyi ko10

va jännitys, sillä järven tasaisella jäällä talot kilpailivat, kenen reki ehti ensimmäisenä perille. Kilpailuperinne oli varmasti olemassa jo hänen äitinsä
nuoruuden aikana. Pienet lapset eivät päässeet matkan rankkuuden takia
mukaan, olihan kylmettyminen mahdollista. Myös vanhukset jäivät kotiin.
Kotiin joutui usein jäämään myös joku nuorista auttamaan nuorempien lasten hoidossa, ja se oli katkera pala. Kerran nuoret olivat liottaneet tiiliskiviä
kauan paloöljyssä, ja kirkkomatkalaisten mentyä jonkin aikaa, sytyttivät ne
palamaan, jolloin kaukaa katsottuna näytti siltä kuin jokin rakennus olisi
palanut. Sitä ei Siiri enää muistanut, mitä siitä seurasi.
Juhannuksena 1908, Eliinan ollessa 14-vuotias, isä-Hermanni avioitui
uudelleen Mustinmäeltä kotoisin olevan Emma Lyydia Majurin s. 1884
kanssa. Silloin 10-vuotias, mutta nyt jo iäkäs Siiri muisteli, että ”vieras äiti”
oli ystävällinen heille lapsille. Emma Lyydia opetti tytöille monenlaisia käsityöhön ja arkeen liittyviä taitoja. Niissä Siiri koki Eliina-sisaren olleen taitava ja nopea oppimaan. Emma opetti tyttöjä värjäämään lankoja erilaisilla
kasveilla ja jäkälillä.
Emma Lyydia opetti myös tytöille pellavan käsittelyn, kankaankudonnan ja ompelun kaikki eri vaiheet. Ompelua Eliinalle opetti myös
vanhimman Taavetti-veljen vaimo,
kiertokoulun opettaja Aino Malmela, jonka kanssa Eliina ompeli hääpukunsa vuonna 1915.
Pellavanloukutusta Petromäen
Torvelassa
Rippikouluun meno ei siihen aikaan ollut niinkään iästä kuin taidoista
kiinni; hyvä lukutaito, kristinopin hallinta ja siveellinen käytös mahdollistivat ripille pääsyn. Eliina oli rippikoulussa syksyllä 1910 viikon ja keväällä
kaksi viikkoa päästen ripille juhannuksena 1911. Rovasti Rauramo ei hymyä tuntenut, ja osata piti hyvin, koulupäivien kestäessä 8-16. Rippikoulun
ajan Eliina asui kirkonkylällä kortteerissa leipuriliikkeessä. Konfirmaatiotilaisuudessa tytöt pukeutuivat mustaan pukuun ja pojat tummaan. Noina
vuosina tytöillä ja pojilla oli omat rippikoulunsa eri aikoina. Ripillepääsy
maalaisyhteisössä oli tärkeä, sillä se mahdollisti osallistumisen nuorison
rientoihin, iltamiin, tanssiin ja Nuorisoliiton kesäjuhliin.
Eliina Saarinen
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Koposten sukuseura ry:n sukupäivät
Leppävirralla Sokos Hotel Vesileppiksessä 16.–17.7.2011
Lauantaina 16.7.2011
12.00
13.30
14.30
16.30
19.00

Kokoontuminen
Kahvi / tee
Hallituksen kokous
Vuosikokous
Päivällinen noutopöydästä. 17,50 euroa, lapset 4–14-v. 8,75 euroa.
Illanvietto Koposten kesken

Sunnuntaina 17.7.2011
8.00
9.00
10.00
12.00
13.30

Aamiainen majoittuneille
Kunniakäynti sankarihaudoilla
Jumalanpalvelus Leppävirran kirkossa
Lounas noutopöydästä. 14,00 euroa, lapset 4–14-v. 7,00 euroa.
Ohjelmallinen sukujuhla:
Musiikkiesityksiä
Juhalesitelmä ”Elettiin sitä ennenkin”,
psykoterapeutti Eliina Saarinen
Huomionosoitukset
Päätössanat
Savolaisen laulu
Täytekakkukahvit. 5,50 euroa.

Huoneita varatessanne Sokos Hotel Vesileppiksestä ilmoittakaa ennakkovarausten vuoksi myös ruokailuihin osallistuvien henkilömäärä viikkoa
ennen sukupäiviä.
Tämän lehden takasivulla on ilmoittautumiskortti, jolla voit ilmoittaa ruokavarauksesi ennakkoon myös seurallemme.
Yksityiskohtaisempia tietoja tarvittaessa:
Leena ja Kyösti V. Koponen
Puh. (017) 556 1294 ja 040-728 4783
Nyt Koposet joukolla Leppävirralle!
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MAJOITTUMINEN
Sokos Hotel Vesileppis, Vokkolantie
1, 79100 Leppävirta
www.sokoshotels.fi ja
www.vesileppis.fi
Puh. +358(0)10 762 9650. Sähköpostios.:
sales.vesileppis@sokoshotels.fi
Henkilömäärä: noin 50–100 henkeä
(majoittuminen noin 30–50 henkeä)
Majoituspaketin hinta:
56 e/hlö/vrk jaetussa 2 hh:ssa
89 e/hlö/vrk 1 hh
15 e/vrk/perhehuonelisämaksu/
huone
20 e/lisävuode/vrk/aikuinen
15 e/lisävuode/vrk/lapsi
10 e/lisävuode tai matkasänky/lapsi
alle 4-vuotias
10 e/lemmikkilisämaksu/vrk

30–60 euroa/mökki.
Rantamökit mukavuuksin 89 e/vrk,
550 e/viikko.
Maisemahuvila 85 m, 185 e/vrk,
820 e/viikko.
Leirintämaksut
Asuntoauto- ja asuntovaunupaikat ja
telttapaikat: aluemaksu 10 e/vrk;
Camping-kortilla 1 euron alennus,
henkilömaksu 2–4 e/vrk (alle 4-vuotiaat ilmaiseksi), sähkö 5 euroa.
Palvelut:
aamiainen 6 e/hlö, alle 12-v. 3 e/hlö
mökin siivous 20 euroa
huvilan siivous 50 euroa
Majoitushintoihin ja leirintämaksuihin
sisältyy grillikatoksen vapaa käyttö
polttopuineen sekä ilmaiset akviteetit.

Hinnat ovat S-bonuskorttihintoja.
Mikäli asiakkaalla ei ole s-bonuskorttia,
hintaan lisätään 9 e/vrk/huone.
Huoneita on varattu ryhmällänne 15
sisältäen majoituksen, hyvän olon aamiaisen sekä kylpylän, kuntosalin ja
hiihtoareenan vapaan käytön.
Juhlavieraille on varattu majoituskiintiö 16.–17.7.2011 merkillä KOPOSTEN
SUKUSEURA. Kiintiöstä huoneet on
varattavissa 16.6.2011 mennessä.
Mainitse: ”Koposten sukuseura”.

Tee majaoitusvaraukset hyvissä ajoin.
Harrastemahdollisuuksia: mm. rullaluistimet, trampoliini, polkupyörät, kajakit, veneet, beach volley ym. majoittujille ilmaisia.
Huom. Varauksen peruutuksesta
veloitamme:
14 vrk varauksen alkuun 50 % varauksen arvosta,
5 vrk varauksen alkuun 100 % varauksen arvosta.
Peruutukset yli 14 vrk ennen varauksen alkamista veloituksetta.

Mansikkaharjun lomakeskusleirintäalue, n. 1,5 km Vesileppiksestä

Varaukset ja lisätiedot:
050-598 1481 tai sähköpostilla
jukka.havukainen@mobiili.net

Hinnasto
Mökit / huvila:
2–5 hlöä, mökit varustetasosta riippuen

Vierasvenesatama molempien
majoituspaikkojen välittömässä
läheisyydessä.
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Kanavakylän kuulumisia
Kevät keikkuen tulevi! Kyllä se kevät ja kesä tulevat, vaikka talvipakkasilla tuntui, ettei tämä talvi lopu
koskaan. Mennyt talvi oli todellakin
haastava kovine pakkasineen ja runsaine lumisateineen. Mutta niin niistä vain selvittiin.
Eilen illalla huomasin, että on
täyden kuun aika. Siitä tuli mieleeni
pari sääennustetta kuusta. Jos kuu
on kehässä, tulee tuisku. Siis talvella
lumituisku. Kun kuunsirppi on
”makuulla”, sanotaan, että kun kuu
makaa, merimies seisoo. Myrsky siis
merellä.
Muuta säästä:
Jos on usva uunna vuonna, niin
on halla heinäkuussa.
Idästä ilkeät ilmat, idän ilmat ilkeimmät.
Jos on tammi tasaista, niin helmi
heilahtaa. Jos ei helmi heilahda, niin
maaliskuussa mainitaan.
Helmikuun helpot päivät maaliskuussa maksetaan.
Elämänsä pituutta saattoi ennustaa, kun meni naapuriin, jossa oli
kangaspuut ja niissä kuteilla oleva
kangas, ja oli ensimmäistä kertaa
sen kankaan aikana käymässä talossa. Jos kangas oli vasta alussa ja
paljon lointa jäljellä, se tiesi tulijalle
elettävää elämää olevan paljon jäljellä. Tai sitten päinvastoin elämää
oli vähän jäljellä, jos lointa oli vain
vähän jäljellä.
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Paikan tiedän kuhun synnyin,
ajan kaiken kussa kasvoin. Vaan en
tiedä kussa kuoleman pitää.
Hygieniaa ja ruokailuopetusta:
Aikaa itsellesi suo, kun sä astut
pöydän luo.
Kätes pese edellä saippualla ja
vedellä.
Älä ahmi, tyynnä syö, huolta
vaatii joka työ.
Jos juot joka palalle, puremistas
haittaa se.
Syötyäs juo viimeiseksi suun ja
kaulan huuhteheksi.
Kiitos ruoan jälkeen, ei oo ennee
näläkee.
Jääkööt tähteet pöytään, siitähän
ne emännät löytää.
(Runoilija tuntematon. Tätini kertoi
muististaan.)
Tässä tarinat tällä kertaa. Hyvää kevättä kaikille Kopsan lukijoille.
Tapaamisiin Leppävirralla heinäkuussa.
Varistaipaleessa
17.4.2011
Aino Koskela

Mattijuhani Koposen kootut esitykset

Performanssiko parantaa maailman päänsäryn?
On vuosi 1968. Maapalloistuminen
alkanut: saamme seurata suorassa
tv-lähetyksessä sodankäyntiä, kun
USA kylvää napalmia Vietnamiin.
Pariisissa on voimakasta poliittista
opiskelijakuohuntaa. On myös ”Prahan kevät”, neuvostopanssarit jyräävät kaduille. Nuori Jan Palach
tekee vastalauseeksi polttoitsemurhan. Vaclav Havel kirjoittaa maan
alla, ellei ole vankilassa.
Suomen lintukodossa herää hippi-idealisti Mattijuhani Koponen,
27 v, tajunnanlaajennukseen. Maailmanpäänsärky on valtava, kun tulee tieto Martin Luther Kingin ja Robert Kennedyn murhista. Ensimmäinen ihminen, Neil Armstrong, käy
kuussa. Ja kun Jimi Hendrix nousee
stagelle ja räjäyttää Tähtilipun biisillään Stav Blagger Bonner sellaisella
voimalla, että ammuttaisiin Alabamassa, Mattijuhani pitelee jo päätään.
Lintukotoa Euroopan pussinperällä hallitsee rautaisin ottein presidentti Urho Kaleva Kekkonen, joka näyttäisi olevan polviasennossa
naapuriamme Suurta Karhua päin.
Syrjäytyneet nuoret Helsingissä
ovat ottaneet turvapaikakseen vastavalmistuneen asematunnelin. Pieni ryhmä asunnottomia; anarkisteja,
hippejä, pilvenpolttajia, valtaa tyhjillään olevan kerrostalon Helsingissä Lönnrotinkadulla. He eivät

kuulu mihinkään. Mattijuhani on
Suomen lain mukaan irtolainen, jonka on käytävä viikottain selvittämässä irtolaisvalvojalleen, missä on
asunut, mitä tehnyt ja millä elänyt.
– Taiteilija ei ole ammatti, valvoja
torjuu elämäntapataiteilijan kootut
selitykset.
Natsan bileet
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurilautakunta koostuu edistyksellisistä, poliittisesti valveutuneista ihmisistä. Henrik Otto
Donner ja Arja Saijonmaa pyytävät
Mattijuhania esiintymään Ihmisoikeuksien julistuksen vuosipäivän
juhlassa, jota ovat järjestämässä yhdessä Suomen YK-liiton kanssa lokakuun 24:ksi Nylands Nationille
eli “Natsalle”.
Mattijuhani meditoi ”Varpuseksi” nimetyssä monitaiteiden talossa
maailmanrauhan puolesta ja miettii
kuumeisesti aihetta esitykselleen.
Hän kirjoittaa pitkän runon ”sosiaalisista henkipatoista” ja päättää esittää sen alastomana. Hän on mielestään kuin vastasyntynyt lapsi, joka
ei voi tehdä pahaa kenellekään, ja
on suojelun tarpeessa.
Esitys sujuu suunnitellusti, paitsi
että Mattijuhanin asuna on ovat villamyssy, kaulaliina ja nilkkasukat.
Yleisö seuraa esitystä täpötäydellä
Natsalla hiirenhiljaa: asematunneli
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on tyhjä.
Kun seuraava aamu koittaa, IltaSanomien etusivusta puolet täyttää
Mattijuhanin alaston takamus. Lehti
otsikoi jutun: ”NUORISO KOROSTI
IHMISKESKEISYYTTÄ / STRIPTEASEA YK-JUHLASSA”.
Kohuartikkelin ingressissä kerrotaan: ”Koko juhla oli luonteeltaan
hämmästyttävä – ja monien mielestä
raivostuttava, törkeä, mauton. Se
osoitti todeksi, että on olemassa
pienryhmä, johon yhteiskunnan on
mahdoton vaikuttaa.”
Systeemi kuitenkin toimi: järjestysvalta antoi Mattijuhanille esityksestä kahden kuukauden ehdottoman vankeustuomion.
”Flyygeliperformanssi”
Osan syksyä Mattijuhani saa
mie-tiskellä seuraavaa teostaan
maaseu-dun rauhassa. Hän lukee
Herman Hesseä, tutkii Raamatusta
Kainin ja Abelin tarinaa ja makaa
öisin piha-nurmella silmät selällään,
matkail-len avaruudessa.
Syntyy käsikirjoitus: ”Sinfoninen
runoelma Kainin ja Abelin sovinnosta”. Teos esitettiin Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä 2. joulukuuta 1968. Koska esityksestä on
seikkaperäinen läpivalaisu Marja
Tuomisen kirjassa ”Me kaikki ollaan
sotilaitten lapsia” (Otava, ISBN 9511-11479-4), kiinnostunut lukija saa
tietonsa kirjastosta lainaamalla. Se
todettakoon, että tästäkin performanssista Mattijuhani sai ehdotto16

man vaneustuomion: kuusi kuukautta linnaa.
Buddhaperformanssi Moskovassa
Siirrymme vuoteen 1991. Mattijuhani on ollut mukana perustamassa taiteiden välistä MUU ry:tä ja on
täynnä monitaiteellisia akviteetteja
sen jälkeen, kun jäi journalistin ammatista työeläkkeelle.
MUU saa kutsun Moskovaan.
MJK valitaan näyttelyryhmän presidentiksi, ja Moskovaan matkaa heti
Neuvostoliiton romahduksen jälkeen lähes sata MUU-taiteilijaa kahden-neljän viikon mittaiselle taiteenvaihto-, näyttely- ja esiintymismatkalle.
10.10.1991 on Mattijuhanin 50vuotispäivä. Hän on pyytänyt moskovalaisilta undergroundtaiteilijoilta syntymäpäiväkseen omenapuuntainta, lapiota, oranssia viittaa ja
hiustaiteilijaa performanssia varten.
Mattijuhani istuu esityksensä
alussa Moskovan Nykytaiteen Keskuksen pääsalissa jalat ristissä meditoiden. Hänen edessään on näyttelyn suomen- ja venäjänkielinen
tabloidkokoinen katalogi avoimena
kohdasta, jonka toisella sivulla on
Pentti Otto Koskisen, toisella MJK:n
tiedot.
Annettuaan merkin, hiustaiteilija
kahden kauniin venakon kanssa tulee ja parturoi MJK:n pitkät hiukset
sekä parran. Ajetut karvat asetetaan
katalogille, johon Mattijuhani kaivaa eväsrepustaan myös kalifornia-

laisia luumuja sekä suomalaisia hapankorppuja.
Yllätykseksi paikalla on myös
Moskovan TV 2:n kuvausryhmä, joka dokumentoi tapahtuman.
Kun karvanpoistoseremonia oli
suoritettu, MJK puki päälleen oranssisen viitan, ja näin hänestä tuli
buddhalaismunkkia muistuttava
hahmo. Neuvostoliitossa se ei olisi
ollut mahdollista. Venäläiset undergroundtaiteilijatkin olivat varpaillaan; he vihjailivat Siperiasta.
MJK otti tyynesti omenapuuntaimen, lapion ja katalogin ja siirtyi
Keskuksen puutarhaan. Hän kaivoi
taimelle kuopan, asetti katalogin
tarpeineen kuopan pohjalle ja istutti
sitten omenapuun. Kaljupäisenä
hän muistutti myös venäläistä rangaistusvankia.
Kuvausryhmän toimittaja kysyi
MJK:lta englanniksi: ”Haluaisitteko
muuttaa Kaliforniaan?” Performoija
viittasi kysyjää peräänsä: hän meni
kuvausryhmän ja muun seurueen
kanssa takaisin näyttelytaloon, astui
flyygelin äärelle ja soitti vastauksena kysyjälle kappaleen “Kotimaani
ompi Suomi”.
Performanssi muuttuu todellisuudeksi
Seuraavaksi MJK otti rinkkansa
ja gallerian seinustalla nojanneen
Tunturi-sponsoripyörän ja poistui

yhden venäläisdaamin kanssa Näyttelykeskuksesta. Performanssi oli
päättynyt. Moskovan TV 2 näytti
taltioinnin vielä samana iltana.
MJK taluttaa pyöräänsä ystävättärensä kanssa moskovalaiseen trolleybussiin, joka on täynnä. Nyt
maailmanmatkaajabuddhalainen
hämmästyy: bussissa annetaan tilaa
sekä pyörälle että monitaiteilijalle.
Vanhuksia nousee ylös ja tekee ristinmerkkejä. MJK ei olekaan joku
Koponen Suomesta, vaan moskovalaisille ilmielävä uddhalaismunkki.
Matkalippua ei tarvinnut, eikä yksikään matkustaja paheksunut
”munkkiamme”.
Bussimatka päättyi moskovalaislähiöön, jossa MJK ohjattiin yksityiskotiin hotellin sijasta. Hän alkoi
käsittää, ettei ehkä ollut aivan viisasta esiintyä munkkina kaduilla tai
hotellissa. Yön yli nukuttuaan
MJK:lle annettiin venäläisen maalaismiehen vaatteet kumisaappaista
lippalakkiin, jotta vasta-ajeltu sänki
ei näkyisi.
MJK:ta kehotettiin varovaisuuteen, sillä televisiolähetyksen jälkeen hän oli merkitty mies, melkein
henkipatto. Varovaisuussyistä MJK
vaihtoi junalippunsa toisen suomalaistaiteilijan kanssa aiemmaksi ja
pääsi turvallisesti takaisin Suomeen.
Mattijuhani Koponen
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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. Koponen
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. 044-027 1228
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, 40250 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
Aulis Koponen
Kirnukuja 14, 70780 Kuopio
puh. 044-361 2224
Hannu O. Koponen
Hirvisaarentie 246 D, 73500 Juankoski
puh. 0400-184 641
Matti Koponen
Kivipurontie 19 C 5, 78250 Varkaus
puh. 0400-675 325
Raimo Koponen
Puustellintie 7, 72400 Pielavesi
puh. 0500-280 155
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

Arja Koponen, varatilintarkastaja
Lammintauksentie 84
79140 Kotalahti; puh. 040-579 8962

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 ...
Sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa. 66 sivua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I. 275 sivua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku II. 878 sivua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu yhdessä erässä.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu kahdessa erässä
KOPSA Koposten Sanomat, Koposten sukuseuran jäsenlehti
Sukuseuran jäsenille jäsenetuna

43 €
16 €
63 €
98 €
150 €
77 €/erä
5 €/kpl

Muita myyntiartikkeleita
Postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.
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.
Sukuseuran isännänviiri

1 €/kpl
4 €/kpl
5 €/kpl
10 €/kpl
12 €/kpl
45 €/kpl
70 €/kpl

Hintoihin lisätään lähetyskulut

Tilaukset ja tiedustelut:
Kyösti V. Koponen Taivalmäentie 2 A, 79130 SORSAKOSKI, Puh. (017) 556 1294
E

Ilmoittautuminen Koposten sukuseuran sukupäiville

Merkitse rasti
osallistumisesta

G 16.7. la klo 13.30
G 16.7. la klo 19
G 17.7. su klo 12
G 17.7. su klo 13.30

Merkitse henkilöiden
lukumäärä

Kahvi / tee
Päivällinen noutopöydästä
Lounas noutopöydästä
Täytekakkukahvit

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

Hinnat mainittu ohjelmassa.
Päiväys ja ilmoittajan allekirjoitus

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

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

Lähettäjä:

2

Koposten Sukuseura
c/o Kyösti V. Koponen
Taivalmäentie 2 A
79130 Sorsakoski

E
Ilmoittautumiskortti
Koposten sukuseuran
sukupäivät Leppävirralla.
Täytä kääntöpuolen kohdat,
leikkaa irti ja postita.

Postimerkki
1. lk

KOPOSTEN SUKUSEURA RY.
Kyösti V. Koponen
Taivalmäentie 2 A
79130 SORSAKOSKI

