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Puheenjohtajalta
Hyvät Koposen sukuseuran jäsenet,
vastuunkantajat ja tukihenkilöt.
Koko tienoo on täynnä ääniä. Puron
solinaa, sulavan hangen humahtelua,
kosken pauhua ja lintujen viserrystä.
Vaakkumista, piipitystä, sirinää, napsutusta ja huilumaisia ääniä hanhien muuttoparvien lentäessä pohjoista kohti.
Kaikkialla uudeksi luovaa elämää,
vapautumista talven kahleista, hangen ja pakkasen alta. Raivoisaa,
voimakasta, kahleet katkovaa elämää ja muuttumista uudeksi. Vain hetki
ja koko luonto on verhoutunut hääpukuun. Salolta kuuluu ukkometson
naputusta ja koputusta, kun se valmistautuu hääjuhliinsa. Pikkulinnut
liitelevät nuolien lailla ilmassa etsien itselleen hääparia.
On kevät. Kaikkialla valoa. Eriasteista valoa maassa, vedessä ja ilmassa.
Puiden oksien välissä auringon kultaa ja varjojen leikkiä. Taivaalla ajelehtii
raukeita poutapilviä ja ilma on täynnä tuoksua ja soittoa.
Kevät ja kesä tuo mukanaan monenlaisia askareita, paikat on laitettava
kesäkuntoon. Luonnossa tapahtuu voimakkaita muutoksia. Toivomme, että
kesästä tulee lämmin ja aurinkoinen, josta voimme nauttia. Sukuseurassa
olemme tehneet valmisteluja ja suunnittelua tulevia sukupäiviämme varten. Sukupäivämme ovat tänä kesänä Turussa. Turku on entinen pääkaupunki ja vanha eurooppalainen kulttuurikaupunki. Osallistumista sukupäiville kannattaa harkita ja suunnitella jo aivan retken ja virkistäytymisen
takia tutustumalla paikkakunnan nähtävyyksiin ja historiaan.
Sukupäivien tärkeä anti on toimintamme edistäminen ja yhteenkuuluvaisuuden aatteen ylläpitäminen. Tavoitteidemme saavuttamiseksi tarvitsemme yhteistä työtä, yrittämistä ja ponnistelua. Kokoamalla voimamme
yhteen olemme yksimielisinä vahvoja tekemään työtä yhteisten asioiden
puolesta.
Sukuseuramme yksi perustajajäsen Väinö Koponen nukkui pois
8.11.2011. Saimme olla mukana siunaus- ja muistotilaisuudessa Pieksämäellä. Hän oli yksi niistä vastuunkantajista, joka näki sukuseuran perustamisen ja toiminnan tarpeellisuuden. Sukututkimus on tärkeä osa-alue,
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joka liittyy kiinteästi toimintaamme ja sen edistämiseksi on tehtävä työtä
tulevaisuudessa. Valmiita sukututkimuskirjoja on mennyt jonkin verran
kaupaksi. Olisi tärkeä päästä jatkamaan hyvin tehtyä työtä lähemmäksi
nykyaikaa, vaikkapa 50 vuoden jaksoissa. Jokainen vastuunkantaja on
toiminnan kannalta meille arvokas, ja meidän tulee kannustaa toisiamme
jaksamaan.
Tulevien sukupäivien puuhanainen on ollut Maiju Boenisch, hän on
tehnyt paljon ennakkotyötä päiviemme hyväksi. Toivottavasti Koposet
lähtevät joukolla mukaan. Kuopiosta ja Savon alueelta voimme järjestää
yhteisen bussikuljetuksen, jos lähtijöitä on vähintään 20 henkeä. Matkakustannukset ovat kohtuulliset, hinta halpenee jos osallistujia on enemmän.
Tästä toisaalla lehdessämme. Varmaankin tapaamme Turussa 4-5.8.2012.
Olet sydämellisesti tervetullut, tehdään juhlasta ikimuistoinen miellyttävä
yhteistapaaminen, jossa voimme ja saamme kaikki olla mukana. Me yhdessä voimme tehdä sen!
Aulis Koponen

Sydämellisesti hyvää kevättä ja kesää!

Sukulaisnimiä
Eno äidin veli. Joskus myös äidin sisaren
miestä kututaan enoksi.
Isoisä isän tai äidin isä, isovaari tai vaari,
ukki, murteellisesti myös äiji sekä kansanomaisesti paapa, paappa, pappa, taata ja
äijä.
Isoäiti isän- tai äidinäiti, mummo, mummu ja mummi. Kansanomaisia nimityksiä
ovat ämmi ja harvinainen ämmä.
Serkku isän tai äidin sisaruksen lapsi,
orpana eli orvana, nepaa eli nepas.
Pikkuserkku isän tai äidin serkun lapsi,
pikkuorpana. Joskus myös tätä kaukaisempia sukulaisia kutsutaan pikkuserkuiksi.
Käly puolison sisar, veljen vaimo tai
puolison veljen vaimo.
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Lanko puolison veli, sisaren mies tai puolison sisaren mies. Kansanomainen langon
nimitys on suoveri. Vaimon veli on ollut
näälä(mies), vooveri, vuoveri ja suokeri.
Vävy tyttären mies. Kotivävy tarkoittaa
vävyä, joka puolisoineen asuu vaimonsa
kotitalossa.
Miniä pojan vaimo.
Appi puolison isä.
Anoppi puolison äiti.
Kyty aviomiehen veli, kytö.
Nato aviomiehen sisar.

Lähteet: Wikipedia, Riitta Hyvärinen/ Turun
Sanomat 13.2.2005 ja Nykysuomen sanakirja.

Tuokiokuvia Anna Eliina Koposen elämästä
Arkea äitinä
… Lohdun hän loi, suojan hän soi. Hellyyttä koin, nyt kiittää sua voin. Rakkaudestaan voimaa
mä saan, äideistä parhaimman sain …

Kolmen lapsen äitinä olen usein miettinyt, kuinka ihmeessä naiset ennen
ehtivät ja jaksoivat kaiken, kun ei ollut arkea helpottavia pesukoneita, mikroaaltouuneja, jääkaapeista puhumattakaan.
Anna Eliina sai Juho Torvisen kanssa
kahdeksan lasta vuosien 1915–1927 aikana. Terveydenhuolto oli jo pitkälle kehittynyt ja lapsikuolleisuus oli pieni edellisvuosisataan verrattuna. Anna Eliina menetti vain yhden lapsensa imeväisikäisenä. Ville kuoli kolmen kuukauden ikäisenä Suomen itsenäistymisen kynnyksellä, helmikuussa 1917. Noina vuosina
imeväiskuolleisuus oli noin 11 % luokkaa. Se on korkea verrattuna vuoden
2000 0,4 %:iin. Nuorelle äidille lapsen
kuolema oli raskas menetys. Seitsemästä
pojasta viides Tauno hukkui kaivoon
heinäkuussa 1925. Taunon kuolemaa
Eliina ei varmaan paljoa pystynyt suremaan, sillä kaksi kuukautta tapaturman
jälkeen syntyi nuorin poika, isäni
Hannes.
Nykylapsilla on tarkka rokotusohjelma, joka alkaa heti syntymän jälkeen. Eliinan lasten aikana ei ollut muita rokotuksia kuin 1880-luvulta pakolliseksi säädetty isorokkorokotus. Neuvolatoiminnasta ei ollut vielä tietoa. Eliinan ainoa tytär Sirkka, teki myöhemmin elämäntyönsä terveydenhoitajana. Eliinan lapset kasvoivat isossa talossa monien aikuisten valvovien silmien alla, ja kaikki aikuiset puuttuivat lasten tekemisiin. Jos sairastumisia tuli, niin lääkärin saattoi pyytää käymään tai matkata kirkonkylälle.
Mutta useimmat vaivat hoidettiin kotikonstein perimätiedon avulla. Yksi
vaarallisimmista taudeista pienille lapsille oli hinkuyskä, johon kuolleisuus
5

oli vielä 1930-luvulle asti aika korkea. Liekö ollut hinkuyskä, johon Anna
Eliinan Ville-poika kuoli talven pakkasissa.
Eliinan Siiri-sisaren mukaan Eliina ompeli lastensa vaatteet itse, ja niitä
voi ihastella myös valokuvista. Vaippaongelma oli ainakin kesäisin hoidettu, kun pienet miehenalut vipelsivät koristelluissa mekoissaan pitkin pihaa
ilman housuja. Hymyssä suin Siiri-sisar kertoi haastatellessani häntä 1980luvulla Eliinan lasten olleen aina puhtaita ja ehjissä vaatteissa, vaikka ne
olivatkin vähän erilaisia kuin muilla lapsilla. Mutta taisi Eliinassa muutenkin olla taiteellisia piirteitä, kun oli hyvä piirtämään, maalasi seiniin tapetteja ja oli tarkka väreistä. Petromäellä oli sen ajan mukaan polkukäyttöinen
ompelukone Husqvarna tai Singer. Koneen Juho oli mahdollisesti ostanut
voinkauppamatkalla Kuopiosta. Isäni muisteli, että vaikka öljylampuista
tuli kirkas valo, niin kaikki tarkka työ tehtiin päivänvalossa. Aikaa ompeluun Eliinalla riitti talvisin ja hän ompeli lasten vaatteiden lisäksi paitoja
myös miehelleen. Aarrearkussani on Juho-aviomiehen pitkä valkoinen yöpaita ja reikäommelliina.
Sähkö ei Petromäelle tullut vielä pitkään aikaan, vaikka Suomen suurimmat kaupungit olivatkin sähköistetty jo
1920-luvulla. Isän muistoissa sähköä ei
ollut hänen lapsuudessaan. Muisti pelaa tässä kohden hyvin, sillä aikakirjojen mukaan Petomäen kylä saadessaan
sähkön vuonna 1951 oli yksi viimeisiä
sähkölinjan saaneita kyliä Leppäviralla.
Eliinan lapsilla ei ollut televisiota, eikä
alussa edes radiota Markus-sedän lastentunteineen. Säännölliset koko maassa kuultavat radiolähetykset aloitettiin
vasta Eliinan kuoleman jälkeen. Mutta
lauluja, tarinoita ja yhdessäoloa arjen
keskellä löytyi! Isä ei muista kirjoja,
mutta jossain lehdessä oli ”lastennurkka”, mitä luettiin. Lapset kasvoivat
myös työntekoon monissa talon askareissa, joihin heidät ohjattiin pienestä pitäen.
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Keittiössä Eliinalla oli piikoja apuna. Se oli tarpeenkin, sillä ruokittavia
talossa riitti. Talon alla oli myös viileämpi kellari, missä ruoka säilyi huonelämpöä paremmin. Oleellisinta kuitenkin oli se, että ruokaa valmistettiin
sen verran kuin sitä meni. Jääkaapin korvasi isot jääkimpaleet, joita säilytettiin sahapurujen keskellä kala-aitan takana. Jää leikattiin talvella Ahvenlahdesta ja tuotiin hevosilla mäen päälle. Suurempien juhlien aikana, yleensä kerran kesässä, oli mahdollista saada jäätelöntekokone lainaan. Liekö ollut Marttaliiton kone?
Pyykinpesu onnistuu itselläni napin painalluksella. Toisin oli Anna Eliinalla. Isompi pyykkipäivä oli muutaman kerran vuodessa. Pyykkiä liotettiin, käänneltiin ja lopulta keitettiin saippua-lipeävedessä, jonka jälkeen se
hakattiin pesukurikalla ja huuhdeltiin. Pyykkilautakin tuli vasta vuosia
myöhemmin. Saippua tehtiin itse teurastuksen jälkeen keittämällä koivuntuhkalipeässä eläinten rasvoja. Keitto prosessissa syntyi erilaista saippuaa;
hienoin saippua nousi pintaan. Lapset olivat pyykinpesussa tiellä ja heitä
ajettiin sieltä helposti pois, vaikka huuhteluvesissä olisikin hyvä ollut uittaa
omia kaarnaveneitä. Kaikki pyykinpesun työvaiheet olivat fyysisesti rankkoja, eikä oikeista työasennoista siihen aikaan varmaan puhuttu. Pyykit
kuivuivat ulkona tai talon vintillä. Pyykinsilitys vasta taitoa vaatikin. Silitysrauta lämmitettiin rautahellalla ja oikean lämpötilan saaminen edellytti
kokemusta. Silitysrauta taisikin myöhemmin olla ensimmäisiä sähköllä
toimivia kodinkoneita. Mankelointi sujui hyvin kaulauslaudalla, kivimankelia isäni ei muista olleen.
Kaiken työn ja askareen keskellä Anna Eliinalla oli aina aikaa kuunnella
toisten murheita ja auttaa myös parhaansa mukaan.

... Äidille vaan laulaa nyt saan, äideistä parhaimman sain …
Eliina Saarinen
Anna Eliina Koposen Hannes-pojan tytär

Astele, armas pienoinen, / äitisi ohjaa lastaan;
et voi langeta, lintunen, / äitisi ottaa vastaan.
J. H. Erkko (1849–1906)
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50 vuotta Tilda Löthman–Koposen
kuolemasta
50 vuotta sitten, 17. maaliskuuta 1962 kuoli syntymäkunnassaan Leppävirrallla eräs maamme
pitkäaikaisimmista kansanedustajista, talousneuvos Tilda Löthman–Koponen 87 vuoden
iässä. Löthman–Koponen ennätti toimia kansanedustajana 21 istuntokauden ajan vuosina
1910–1911, 1914–1917, 1917–1919, 1929–1930,
1933–1945. Eduskuntavuosia hänelle kertyi 19.
Tilda Löthman–Koponen edusti Nuorsuomalaista puoluetta 1910–1919, puolueen hajottua
hän kuului Maalaisliiton eduskuntaryhmään
1929–1945. Eduskunnassa hän oli sivistysvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan jäsen.

Matilda (Tilda) Aurora
Löthman–Koponen
22.11.1874 – 17.3.1962

Torppari Matti Viljami Koposen ja Helena
Pitkäsen tytär Matilda valmistui Sortavalan
seminaarista kansakoulunopettajaksi, ensimmäinen työpaikka oli Luttilan koulu Leppävirralla. Kansakoulunopettajan virkaa hän hoiti
Leppävirralla vuosina 1897–1901 ja 1902–1904.
Lukuvuonna 1901–1902 hän toimi Kymenlaakson kansanopiston opettajana 1901-1902 ja
ilmeisesti siellä omaksumansa kansanopistoaatteen innoittamana hakeutui kokonaan kanTilda Löthman
sanopistotyöhön Pohjois-Savon kansanopistoon
1900-luvun alkupuolella
Kuopion maalaiskuntaan. ”Mikanderin opistossa” hän sitten suorittikin varsinaisen virkatyönsä ollen opiston opettajana 1904-1947 ja kansanopiston apulaisjohtajana 1923-1947.
Tilda Löthman–Koponen oli Leppävirran Nuorisoseuran perustajajäsen.
Nuoriso-, raittius- ja lastensuojelutyö olivat erityisesti niitä sosiaalisen toiminnan alueita, joissa hänen yhteiskunnallinen vaikuttamisensa oli aktiivista.
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Kuorolaulu oli Tildalle rakas harrastus, siihen hän myös kannusti oppilaitaan. Pohjois-Savon kansanopistossa tuli jokaisella oppilaalla olla Kansanopiston laulukirja, jonka tekijöiden joukkoon Tilda kuului.
Talousneuvoksen arvo myönnettiin Tilda Löthman–Koposelle 1947.
Tilda Löthman-Koposen muistolaatta on kiinnitetty Leppävirran kotiseutumuseon edessä olevaan, Pohjois-Savon kansanopistolta tuotuun kiveen.
Laatassa on Unto Kupiaisen hänelle omistaman runon kolmas säkeistö:
Mut ken on uskollinen kylvössään,
ei huomaa kuinka vuodet työssä karkaa
ja pienimmänkin oraan nähdessään,
hän tietää kuulevansa sydäntään
ja kulkee kutsumuksen kultasarkaa.

Leppävirralla on vietetty Tildan päiviä maaliskuussa vuosina 2006, 2008 ja
2010.
Lähteet: Eduskunnan kansanedustajamatrikkeli, Leppävirran kunnan verkkosivut,
Pohjois-Savon kansanopiston historiat

Kissanpäivät
Koposille ja siinä sivussa
kaikille muillekin inehmoille
toivokaamme edes muutamia
kissanpäiviä tänä kesänä.

kissanpäivät hyvät, mukavat
olot.
(Suomen kielen perussanakirja)

Taru Nylund, o.s. Koponen 2010: Virginie
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210 vuotta Kalevalan
kokoonpanijan
syntymästä
lias Lönnrot syntyi räätäli Fredrik
Juhana Lönnrotin ja Ulriika o.s.
Wahlbergin neljäntenä poikana
9.4.1802 Sammatin kappelin Haarjärven
kylässä Kydönahon mökissä, josta
sittemmin maanjaossa tuli Paikkarin
sotilasvirkatalon torppa.
Lönnrot merkittiin Turun yliopiston
nimikirjaan 11.10.1822.
Lönnrot muistetaan kansanrunouden
kerääjänä ja julkaisijana, julkaisujen
toimittajana, laajan sanakirjan tekijänä,
virsirunoilijana, lääkärinä sekä suomen
kielen ja kirjallisuuden professorina.
Lönnrot kuoli 19.3.1884.

E

Lönnrot vuonna 1841
J. Knutsonin kivipiirros

Lönnrot vuonna 1845
G. Budkowskin piirros

Lönnrotin muistomerkki
Helsingissä
Emil Wikströmin veistämä patsas
paljastettu 1902
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Lönnrot vanhana
Arvid Liljelundin öljymaalaus 1881

Ilosta ja huvituksista
Kauniit ilot, leikit ja huvitukset ovat rasitusten jälestä virvottavaisia. Kohtuullisesti
nautittuna ne kartuttavat sekä ruumiin että mielen hyvää, panevat veren ja muut nesteet paremmin liikkeelle. Töistä päästyä sopii siis itsekunki ilahutella itseänsä ja toimittaa muillenki, erittäin lapsille ja nuorelle kansalle syyttömiä huvituksia. Itsekullaki iällä ovat huvituksensa. Hypyt, tanssit, moninaiset kisat ja leikit, kiekan ja pallon nakkelot, lymyset, hiipat
j.n.e. ovat kyllä syyttömiä ja somia huvituksia nuorukaisille, jos vaan katsotaan, ettei mitään
tapaturmasta vahinkoa sattuisi ja ettei niitä ylimäärin pitkitetä tahi ettei mitään tarpeellista
työtä niiltä viivytetä. Joka yhä huvituksia etsii, niillen tulee ikäväksi huvituksetki eikä heistä
ole viimmen minkän ilon nautitsiata.
Jos vanhatki voisivat nuorukaisten ilohin yhtyä, niin olisi se kyllä kaunis. Tavallisesti he
kuitenki viipyvät tarinoillansa oluen ja tupakan vaiheilla. Eikä ole tämäkän heille kielty, jos
vaan olutta ei muuteta paloviinaksi ja kauniita tarinoita noitumisiksi. Kovin laihoille ja
vereville viemistys vioissa ja niillen, jotka paljo sylkevät tupakoiessansa ei ole tupakka terveellinen. Väkevä nuuska rikkoo helposti nenän ja purutupakka on vatsalle vahingollinen
MEHILÄINEN helmikuu 1837 (MEHILÄINEN oli Lönnrotin toimittama aikakauskirja,
joka ilmestyi Oulussa 1836–37 ja Helsingissä 1839–40.)
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Koposten sukupäivät Turussa 4.–5.8.2012
OHJELMA

Lauantaina 4.8.2012
12.00

13.30
16.00
17.00
19.00

Kokoontuminen Linnasmäessä ja lounas ( 10 €) noutopöydästä
Siirtyminen keskustaan omilla autoilla tai tilausbussilla, jos on
retkibussi käytettävänä
Kävelykierros Vanhalla Suurtorilla.
(Kävelykierros koko ryhmältä maksaa 117 €.)
Hallituksen kokous takkahuoneessa
Vuosikokous pienessä auditoriossa
Päivällinen noutopöydästä (20 €) ja sen jälkeen illanvietto
Koposten kesken ruokasalissa
Vapaata seurustelua takkahuoneessa ja kabinetissa

Sunnuntaina 5.8.2012
8.00–10.00 Aamiainen majoittuneille
9.30
Kunniakäynti sankarihaudoilla Maarian kirkkomaalla
10.00 Jumalanpalvelus Maarian kirkossa, Maunu Tavastin katu 2
12.00 Lounas (10 €) noutopöydästä
13.00 Ohjelmallinen sukujuhla isossa auditoriossa
Juhlaesitelmä TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen
Huomionosoitukset, päätössanat, Savolaisen laulu ja
Varsinaissuomalaisten laulu
Kahvi ja täytekakkua (7,50 €)
4–12 -vuotiaiden lasten ruoat puoleen hintaan.
Ilmoittautumiset viimeistään 15.7.2012 os.:
Maiju Boenisch
Kiikankuja 262, 32450 Tammiainen

Puh. 04-906 4667
maiju.boenisch@turku.fi

Olisi hyvä, jos samalla ilmoitettaisiin, yövytäänkö kokouspaikalla.

12

Majoittuminen kokouspaikalla
Kristillinen opisto (Linnasmäki)
2 hengen hotellihuone 38 € / henkilö/vrk eli siis 76 €/huone/vrk
1 hengen hotellihuone 45 € / henkilö/vrk
2 hengen hostellihuone 35 € /henkilö/vrk eli siis 70 €/huone/vrk
Hinnat sisältävät aamiaisen.
Kristillinen opisto vaatii huonevaraukset viimeistään 15.6.2012, mieluummin aikaisemmin eli heti kesäkuun alussa. Varauksessa on mainittava
”Koposten sukukokous”. Varaukset tehdään suoraan varauspalveluun:
Kokoushotelli Linnasmäki, Turun kristillinen opisto
Lustokatu 7 , 20380 Turku Puh. (02) 412 3500
Sähköposti: kokouspalvelut@linnasmaki.fi.
Huomattava on, että huoneet on luovutettava sunnuntaina jo aamupäivällä, joten ne eivät ole käytettävissä enää sukujuhlan jälkeen iltapäivällä.
Huoneita on siis sekä hotelli- että hostelltasoisia. Sukupäiville on varattu
yhteensä 25 kpl 2 hengen huonetta, siis yhteensä 50 hengelle.
Ruokavaraukset tehdään Maiju Boenischin kautta heinäkuun puoliväliin
eli 15.7.2012 mennessä.
On toivottavaa, että mahdollisimman monet voisivat tuoda jotain arvottavaa arpajaisiin. Jos jatkoille takkahuoneeseen ja kabinettiin halutaan alkoholia ja virvokkeita, siitä pitää ilmoittaa etukäteen. Osallistua voi myöskin
osaan ohjelmia, jos ei voi olla koko ajan paikalla. Tärkeää on ilmoittaa
Maiju Boenischille, mihin osallistuu.
Kuopiosta lähtijöille mahdollisuus ryhmämatkaan
Jos lähtijöitä on vähintään 20, voisimme järjestää yhteiskuljetuksen. Hinta 20 hengen ryhmälle olisi alustavan tiedustelun pohjalta 70 €/henkilö.Jos lähtijöitä on vähintään 25, hinta
olisi 56 €/henkilö. Bussiin mahtuu 45-50 henkilöä, joten matkalle voisi lähteä retkeläisiä,
vaikka eivät osallistuisi sukupäiville. Lähtö olisi Kuopiosta lauantaina klo 5.30, ja paluu
alkaisi Turusta noin klo 15.00. Ryhmämatkalle halukkaiden tulee ilmoittautua toukokuun
loppuun mennessä mieluummin sähköpostilla: aulis.koponen@gmail.com.
Tiedustelut puh. 044-361 2224 tai kirjeitse:
Aulis Koponen Kirnukuja 14, 70780 Kuopio.
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Kokoushotelli Linnasmäki
Turun kristillinen opisto
Lustokatu 7, 20380 Turku
Puh. (02) 412 3500
kokouspalvelut@linnasmaki.fi
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Turun palo
Aleksanteri I:n jälkeen nousi valtaistuimelle hänen nuorempi veljensä
Nikolai I. Tämä ankara ja tarmokas
valtias oli päättänyt kukistaa ne kapinat, jotka hänen hallitessaan häiritsivät Venäjän valtakuntaa ja Eurooppaa. Meidän maamme pysyi
rauhallisena,kuten ainakin: ainoa
maa, missä ei koskaan tavattu kapinan merkkiäkään. Kuitenkin vaikutti silloisen ajan rauhattomuus
sen, että pieniä, yksityisiä ja satunnaisia häiriöitä pidettiin rauhalle
vaarallisina. V. 1829 asetettiin sensuuri, minkä nojalla maassamme ei
saatu painaa tai tuoda ulkoa maahamme yhtään kirjaa eikä sanomalehteä ilman erityistä tarkastusta ja
hyväksymistä. Muutamina vuosina
ei saatu suomeksi painattaa muuta
kuin uskonopillisia ja yleistä taloutta koskevia kirjoja. Maanviljelystä,
joka kärsi kovista katovuosista,
koetti hallitus kaikin tavoin auttaa,
koskia perattiin, järviä laskettiin,
Saimaan kanava kaivettiin, ja väkiluku kasvoi. Viipurin hovioikeus
perustettiin v. 1839, ja v. 1850 jaettiin maamme kolmeen hiippakuntaan: Turun, Porvoon ja Kuopion.
Vuonna 1826 julisti keisari Nikolai, ettei hän siitä lähtien aikonut
enää vahvistaa mitään Suomessa
langetettua kuolemantuomiota,
paitsi sellaisista rikoksista, jotka
häiritsivät Venäjän valtakunnan

turvallisuutta. Siitä ajasta lähtien
tuomittiin kyllä aina edelleen pahantekijöitä kuolemanrangaistukseen voimassaolevan lain mukaan,
mutta heitä ei enää mestattu, vaan
heidät lähetettiin elinkautisiksi vangeiksi Siperian vuorikaivoksiin.
Vanha Turku, joka samaan aikaan [1812] lakkasi olemasta maamme pääkaupunkina, kukoisti vielä
kauppoineen, tuomiokapituleineen
ja akatemioineen. Se oli Suomen
suurin ja parhaiten rakennettu kaupunki, ja sen asukasluku oli 13 000
henkeä silloin, kun hirveä tulipalo,
4. päivänä syyskuuta vuonna 1827,
näytti aikovan hävittää koko Turun
maan pinnalta.
Oli lauhkea syyspäivä, taivas
puoliselkeä, vieno luodetuuli puhalsi. Illalla heti klo 9 lyömältä, kun
Turun porvarit menivät levolle, alkoivat kellot läpättää tuomiokirkon
tornissa. Eräs palvelustyttö teurastaja Hellmannilla Aningaistenkadun varrella, Aurajoen oikealla
puolella, oli puhdistanut talia; – tali
syttyi tuleen, ja tämä rupesi palamaan. Tunnin kuluessa oli koko
Aningaisten seutu ilmitulessa. Joki
on meitä suojeleva, arveli Turun
parhaiten rakennettu ja rikkain osa
joen vasemmalla puolella. Sinne
vietiin kaikki pelastettu tavara, siellä luulivat kaikki olevansa turvassa,
ei kukaan ajatellut lentäviä kipinöi15

tä. Ylioppilaat, jotka usein ennen
olivat olleet reippaimmat tulipalon
sammuttajat, eivät olleet vielä kaupungissa näin aikaisin syksyllä. Silloin kello 10 tienoilla kiihtyi siihen
asti hiljaisena pysynyt tuuli vinkuvaksi myrskyksi ja viskasi kipinöitä
joen yli professori Hällströmin kaksikerroksisen talon katolle. Se alkoi
palaa, tulenliekit levisivät pian kaupungin keskustaan, ja hetken kuluttua oli kaikki yhtenä tulimerenä.
Vanhan tuomiokirkon ikkunat
kimaltelivat tulen hohteessa. Sen
tervattu paanukatto syttyi tuleen ja
paloi niin kuin tuohi. Liekit luikertelivat alas hautaholveihin asti,
tuprahtivat tornin ristikon kautta
ylös, sulattivat sen kuparikaton,
ajoivat naakat pesistään ja leimahtivat tornin aukoista sanomattoman
korkealle ilmaan. Kello oli silloin
lähes 11 yöllä. Nyt ei enää voinut
ajatellakaan sammuttamista. Kuumuus oli niin ankara, että vesi lämpeni joessa ja kaukaistenkin rakennuksien ikkunalasit sulivat kuumuudesta. Aurajoen silta paloi.
Puoleksi palaneita papereita, seteleitä, makuuvaatteiden höyheniä
lenteli aina Sauvoon saakka, neljän
peninkulman päähän kaupungista.
Kaikkialla oli sanomaton sekasorto.
Moni muutti viidesti tai kuudesti
pelastamansa vähät tavarat, mutta
tuli kiirehti jäljessä ja otti joka kerta
osan tähteistä. Useat sadat perhekunnat viettivät unettoman yön
pelloilla tullien ulkopuolella. Tuli
16

asettui vasta myöhään seuraavana
päivänä, mutta se kyti vielä kekäleissä koko viikon. Silloin oli tuskin
kahdeksatta osaa jäljellä vastikään
niin kukoistavasta Turusta. Vahingot olivat suunnattoman suuret.
Yksin setelirahaa paloi miljoonia
riksejä. Suurin osa Turun akatemian
tieteellisä kokoelmia, sen kallis
kirjasto, monta korvaamatonta käsikirjoitusta menneiltä ajoilta, joutui
tulen saaliiksi. Se oli yleinen onnettomuus koko maallemme.
Ja se tuntuikin koko maassamme.
Kaikkialta lähetettiin runsasta apua
palosta kärsineille. Turku sai 10
vuodeksi vapauden kruununverojen maksamisesta; se sai useita lainoja ja kohosi vähitellen kaunistuneena tuhkasta. Mutta uusi Turku ei
ollut enää, mitä vanha oli ollut. Sen
lempilapsi, akatemia, muutettiin palon jälkeen Helsinkiin. Kaupan, meriliikenteen ja sovinnollisen yhteishengen kannattamana on nykyisellä
Turulla suuri merkitys. Arkkipiispa,
hovioikeus ja lukuisia oppilaitoksia
on siellä vielä paikallansa.
Turun palon johdosta perustettiin maamme kaupunkeja varten
yhteinen suuri palovakuutusyhtiö,
jonka kaikki osakkaat yhteisesti korvaavat sen vahingon, minkä rakennusten palaminen on yksityiselle
omistajalle tuottanut. Siten kävi
mahdolliseksi runsaammin korvata
ne suuret vahingot, joita syntyi silloin, kun Hämeenlinna paloi v.
1831, Pietarsaari v. 1835, Hamina

v. 1840, Pori ja Vaasa v. 1852 sekä
Uusikaarlepyy v. 1858. Nykyään on
myöskin olemassa yhteinen palovakuutusyhtiö kaupunkien irtainta
omaisuutta varten sekä maalla ole-

via rakennuksia ja irtaimistoa varten sekä useita muita vakuutusyhtiöitä.
Topelius Maamme kirja
60. painos. WSOY. 1982.

Valikoima turkulaisia sananparsia
Arvonsa miäsi ansaitseepi,
vaan ei liika ylistystä.

Ei kiiruulla minnekään mennä.
Ei kimo ol yksfärine.

Ku kaukka hakke, ni likki löyttä.
(likki = likeltä, läheltä)

(kimo = hevonen, jonka ruskean,
mustan tai harmaan karvan seassa on
valkoisia laikkuja)

Kyl hulluki humali plokka, mut siihe järkki tarvita, ko naure karvita.

Ei kissast ol makkaran vahriks.

(humali plokka = humaloita poimii;
naure karvita = nauriita listitään)

Kokenu kaik tiättä, vaivane kaik
kokke.

Hyvä on hyppiä, kellä on huttua.
Kuolema ei kato keisarika.
Isäntä on vieran väärtti ja välist
parempiki.

Kuormastas härkäki haukka.

Jumala on köyhän turva ja raha
rikkaan.

Jos olis kuusi joulua vuodessa ja
kuusi viikkoa pitkä joka joulu, niin
laiskakin palvelis.

Kako viä kalan kattilastaki.

(palvelis = olisi palvelijana)

(kako = kaakkoistuuli)

Ei kala miästä hae, jollei miäs kala.

Ain köyhää luana, jos ei hyvin ni
huanost.
(luana = luonnistaa, onnistaa)

Ei se kato ku nai, eikä se nai ku
katto.
Kun tulis kesä ja kärvässi, ni sais
köyhäki ystävi.

Köyhä ystävä on parempi ko rikas
sukulaine.
[Sananlaskut. SKS 1984]

(kärvässi = kärpäsiä)
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Turistipyydys
Lama puree myös matkailussa. Nyt on keksittävä uusia pyydyksiä tilapäisten kulkijoiden rahastamiseksi, pihiksi heittäytynyt turisti ei enää lähde mitä tahansa muovitekeleitä katselemaan.
Entisten puuhamaa- ja landia-ideoiden joukkoon sopisi vielä muutama
innovaatio. Savossa esimerkiksi voitaisiin herätellä henkiin kokonainen entisten hyvien pula-aikojen kylä- tai vähintäänkin mökkimiljöö elävine ukkoineen, akkoineen ja kakaroineen sekä kotielukkoineen kaikkineen.
Sontatunkion päällä kiekuisi kukko, kanat kaakattaisivat pihamaalla ja
nokkisivat jyviä, joita penskat olisivat käyneet kähveltämässä vilja-aitasta.
Mökkipahasen isäntä kyntäisi kivikkoista peltoansa ja päästäisi estottomasti
perkeleitä, kun ruunan laiskasti vetämä sorkka-aatra tärähtäisi jankossa tiukasti istuvaan kiveen. Mökin akka kävisi rainta kainalossa iltalypsylle hakaan ja komentaisi kakaroita kohentamaan lypsysavuja ja ripsumaan kantturoista kärpäsiä.
Turistit istuisivat kannoilla ja kivillä, lapset aidanriu’uilla. Halukkaat
voisivat osallistua savolaisen mökkiläisen eksoottisiin toimiin, eri maksusta
tietysti. Mökin isäntä luovuttaisi hetkeksi ohjasperät mersuherralle ja opettaisi tarvittavat voimasanat sekä niiden oikean ajoituksen ja painotuksen.
Rouva saisi kokeilla lypsämistä ja lapset ripsumista. Vasta lypsettyä lämmintä lehmänmaitoa annettaisiin tilkka maistettavaksi. Erityisinä teemapäivinä, sitten kun kermaa olisi riittävästi, kirnuttaisiin. Tomerat punaposkiset
mökintyttäret opastaisivat kaukaa tulleita kirnunmännän rumpsuttamisessa. Itse kirnuamansa voin turisti saisi ostaa päivän hintaan.
Kun ilta koittaisi, ja aurinko laskisi hakamaan koivujen taa, pääskyset
lentelisivät navetan vintin rikkonaisista ruuduista pesilleen. Mökinmies
lähtisi varsinaisen virka-ajan jälkeen paikalle saapuneen matkalaisen kanssa ongelle. Kalastusluvasta annettaisiin alennusta, jos turisti itse soutaisi
mennen tullen.
JUHO
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Sukupäivien pitopaikat 1979 – 2012
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Varkaus
Varkaus
Varkaus
Leppävirta
Heinävesi
Kuopio
Joensuu
Mikkeli
Iisalmi
Espoo
Varkaus
Pieksämäki
Tampere
Tuusniemi
Jyväskylä
Lahti
Turku

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Heinävesi, Karvio
Leppävirta ja Varkaus
Kuopio
Varkaus
Helsinki
Leppävirta
Varkaus
Heinävesi, Valamo
Varkaus
Varkaus
Kaavi
Lapinlahti
Korpilahti
Kuopio
Heinävesi, Karvio
Leppävirta
Turku

Sukupäivillä Turussa vuonna 1995
osanottajille jaettiin Koposten sukuseuran jäsenlehden ensimmäinen
numero näytteeksi. Vuodesta 1996
lähtien lehti on ilmestynyt kaksi
kertaa vuodessa.
Muistomerkki
Tilda Löthman–Koposelle
Laskiaissunnuntaina 26. helmikuuta, pari
päivää ennen Kalevalan ja suomalaisen
kulttuurin päivää paljastettiin Suonenjoella
Asemakadun varrella olevaan pikku puistoon
sijoitettu Tilda Löthman–Koposen muistomerkki.
KOPSA 1/95
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50 vuotta sitten
1.1.1962 Varkaus ja Pieksämäki muuttuivat
kaupungeiksi.
15.–16.1.1962 Pidettiin presidentin valitsijamiesvaalit. Kekkosen vaaliliitto sai 44,3 %
annetuista äänistä, yli kaksi kertaa enemmän
kuin toiseksi paras, Aition vaaliliitto.
31.5.1962 Adolf Eichmann teloitettiin
Jerusalemissa.
Juhannuksena 1962 Pentti Nikula teki
Kauhavalla pidetyissä yleisurheilukilpailuissa seiväshypyn uuden maailmanennätyksen 494 cm.
1.7.1962 Runoilija Lauri Pohjanpää kuoli.
6.7.1962 Nobelisti William Faulkner kuoli.
4.8.1962 Runoilija V. A. Koskenniemi kuoli.
5.8.1962 Näyttelijä Marilyn Monroe kuoli.
9.8.1962 Näyttelijä Reino Valkama kuoli.
14.8.1962 Mont Blancin alitse Ranskasta
Italiaan johtavan 11,6 km pitkän tunnelin
viimeinen seinämä räjäytettiin.
17.9.1962 Kuvanveistäjä Eila Hiltusen työ
Passio Musicae voitti Sibelius-monumentin
kutsukilpailun. Teos valmistui 1967.
Lokakuun lopulla 1962 koettiin Kuuban
kriisi, voimakkaan jännityksen ja sodan uhan
jakso Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välillä.
6.11.1962 Puolustusvoimain komentaja,
Mannerheim-ristin ritari, kenraali
Kaarlo Heiskanen kuoli.
10.11.1962 Neuvostoliitosta ostetut neljä
Mig-15 -suihkuhävittäjää saapuivat
Rissalan lentokentälle.
28.12.1962 Merenkulkuneuvos,
suurlahjoittaja Antti Wihuri kuoli.

Lauri Pohjanpää
16.7.1889 –1.7.1962

Marilyn Monroe
1.6.1926 – 5.8.1962

V. A. Koskenniemi
8.7.1885 – 4.8.1962

Kaarlo Heiskanen
28.4.1894 –
6.11.1962
Reino Valkama
4.4.1906 – 9.8.1962

Lähde: Mitä Missä Milloin 1963 ja 1964
Passio Musicae
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William Faulkner
25.9.1897 –
6.7.1962

Antti Wihuri
9.10.1883 –
28.12.1962

Sanaportaikko
8

9

10

11

12

13

7
6
5
4
3
2
1
Kirjoita pystysuoralle riville 8 erään tutun sukuseuran epävirallinen nimi
yhdellä sanalla. Sen jälkeen lisää vaakasuorille riveille 1–7 sopivat sanat,
niistä saat yhteensä 7 pistettä. Lisäksi jokaisesta pystysuorien rivien 3–13
oikeasta sanasta saat pisteen. Suurin mahdollinen pistemäärä voisi siis olla
18 pistettä. Kokeile, kuinka monta pistettä saat.

Einsteinin arvoitus
Kerrotaan, että Einstein olisi askarrellut joskus, ehkä
noin sata vuotta sitten, seuraavalla sivulla esitetyn
tehtävän. Einstein oli kuulemma väittänyt, että 98 %
maapallon väestöstä ei pysty ratkaisemaan tätä arvoitusta. Älä kuitenkaan lannistu, sinä voit hyvinkin
selvitä sen 2 %:n joukkoon. Ja vaikka et selviäisikään, tämän tehtävän parissa puuhailu on hyvin
mielenkiintoista ja hauskaa. Taulukosta on varmaan
paljon hyötyä, kun alat salapoliisin työsi. Sen sijaan
Albert Einstein
Einsteinin suhteellisuusteoriasta ja sen yhtälöstä
1879–1955
E=mc² ei taida olla mitään apua tämän tehtävän
ratkaisemisessa.
Oikean ratkaisun, jos sellaisen keksimme, julkaisemme Kopsan seuraavassa numerossa
21

Einsteinin arvoitus
1. Samalla kadulla on viisi (5) taloa. Jokainen talo on erivärinen. Jokaisen
talon omistaja on eri kansallisuutta.
2. Talojen omistajista (5) jokainen juo eri juomaa, polttaa erimerkkisiä
savukkeita ja omistaas eri lemmikkieläimen.
3. Kenelläkään ei siis ole samaa lemmikkiä kuin toisilla, kukaan ei juo
samaa juomaa eikä polta samanmerkkisiä savukkeita kuin joku toinen eikä
kukaan edusta samaa kansallisuutta kuin joku toinen.
Faktat:
Britti asuu punaisessa talossa.
Ruotsalaisella on koiria lemmikkeinä.
Tanskalainen juo teetä.
Vihreä talo on valkoisen talon vasemmalla puolella.
Vihreän talon omistaja juo kahvia.
Henkilö, joka polttaa Pall Mallia, kasvattaa lintuja.
Keltaisen talon omistaja polttaa Dunhillia.
Henkilö, joka asuu keskimmäisessä talossa, juo maitoa.
Norjalainen asuuu ensimmäisessä talossa.
Henkilö, joka polttaa Blendiä, asuu kissan omistajan naapurina.
Henkilö, jolla on hevonen, asuu Dunhilliä polttavan naapurina.
Henkilö, joka polttaa Bluemastersia, juo olutta.
Saksalainen polttaa Princeä.
Norjalainen asuu sinisen talon naapurina.
Henkilöllä, joka polttaa Blendiä, on vettä juova naapuri.
Kysymys kuuluu: Kuka omistaa kalan?
Talo
Kansallisuus
Juoma
Savuke
Lemmikki
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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

43 €
16 €
63 €
98 €
150 €
77 €/erä

Koposten suku I ja II -sukukirjat sisältävät tutkittua tietoa lähes 400 vuoden ajalta.
KOPOSTEN SUKU I. Tutkimus suvusta 1541–1721.
Sisältö: Suku nimeltään Koponen h Kantakoti h Asuma-alueet h Aikakauden
yleiskuva h Ensimmäiset maininnat Savon Koposista h Nimen muotoutuminen
Savon Koposten sukuhaarat 1541–1721 h Asinpaikoista Suomessa h 1700-luvun
lopulla Koposten sukuhaarojen runsas lisääntyminen.
KOPOSTEN SUKU II. Tutkimus suvusta 1722–1860.
Sisältö: Koposten lisääntyneistä sukuhaaroista h Nimet h Syntymäajat h Perhehenkilötiedot h Ketä perheeseen kuulunut h Tarkkoja tietoja nais- ja miespuolisten edustajien kautta h Koposten sukuhaarat maantieteellisesti kattavana.
KOPSA Koposten Sanomat, Koposten sukuseuran jäsenlehti
Sukuseuran jäsenille jäsenetuna

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

5 €/kpl

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
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Lähettäjä:

2

Koposten Sukuseura
Taivalmäentie 2 A
79130 Sorsakoski

Koposet Turussa 4.–5.8.2012

