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Sukulehtemme ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja
sen tekemiseen voivat osallistua kaikki halukkaat.
Sukulehti on erinomainen tapa tutustua suvun
jäseniin. Peräänkuulutamme kertomuksia, lyhyitä
tarinoita ja valokuvia kaikenikäisiltä sukumme
jäseniltä.

Kuten tiedätte, Koposten Sukuseura on toiminut jo 36
vuotta! Kopsa-lehti on kulkenut saman ajan. Aika on
muuttunut, myös lehti. Mikään toiminta ei toimi ilman rahaa. Koposten Sukuseura on tehnyt arvokasta työtä koko
tämän ajan. Tietoa, tutkimusta ja tutkimusta, keitä olemme ja mistä tulemme? Sukuseuran jäsenyys ja sen toiminnasta kertova sukulehti on kuten kaikki muukin yhdistystoiminta aikaa ja rahaa vaativaa toimintaa, painatus ynnä muut. Kaikki muu on vapaaehtoista palkatonta työtä.
Nyt on ilmennyt, että noin 70 Koposta on jättänyt
maksamatta jäsenmaksun, joka sisältää kaksi Kopsa-lehteä vuodessa. On valitettavaa, kun joudumme lähettämään muistutus- eli karhulaskun maksamattomasta jäsenmaksusta. Henkilö, joka on allekirjoittanut aikoinaan
Koposten Sukuseuran ry:n jäsenhakemuksen, eikä ole
peruuttanut jäsenyyttään, on juridisesti velvollinen maksamaan jäsenmaksunsa.
Tämä on sama tilanne kuin olisit tilannut jonkun
lehden, etkä halua sitä enää ja peruutat sen. Toivon, että suoritatte ko. maksun, 30 euroa, kesäkuun loppuun
mennessä.
SUKUSEURAN UUDET JÄSENET
Koponen, Aila
Otalampi
Koponen, Jari Olavi
Helsinki
Koponen, Kari Erkki
Varkaus
Koponen, Kimmo Tapio Espoo
Koponen, Olavi
Leppävirta
Koponen, Pauli
Orisuo (Loimaa)
Koponen, Sirkka-Anneli Kotka
Markkula, Aila
Järvenpää

AVUSTUKSET / LAHJOITUKSET
Auta Koposten Sukuseuraa!
Koposten Suku -kirjaa on tehty kaksi osaa, 1540luvulta 1860-luvulle. Nyt on tarkoitus painaa
kolmas osa 2000-luvulle asti, Sinun aikakauttasi
siis. Painatus ym. sukututkija Jarmo Paikkalan suku
tutkimustyö maksaa. Lähihistoria koskettaa jo meitä
ja on mielenkiintoinen ja tärkeä meille kaikille.
Lahjoituksesi on arvokas, pienempikin. Mikäli
et halua, että nimesi lahjoittajana julkaistaan,
mainitse siitä! Arvostamme auttavaa lahjoitustasi.
TILI ON VARKAUDEN OP 550008-415428
KOPOSTEN SUKUSEURA
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Puheenjohtajalta
Kevätaurinko kirkkaana valaisee jälleen tienoot, varhainen kevät tuo tullessaan myös viileitä ajanjaksoja lämpimien kevätpäivien välissä. Luonto on
herännyt talvihorroksestaan, linnut ovat pesäpuuhissaan ja iloinen viserrys
täyttää tienoot. Purot solisevat vapaasti, se kertoo luonnon kasvukauden alkamisesta, kuljemme kohti valoisaa kesäaikaa.
Huhtikuun eduskuntavaalit on pidetty, kansa on valinnut kansanedustajat hoitamaan asioitamme seuraavat neljä vuotta. Tehtävä ei liene helppo,
varmaankin joudutaan monenlaisiin sopeutustoimiin, jotta velkakierteemme päättyisi, ulkomaan kauppa elpyisi, työttömyys vähenisi ja kansantalous
saataisiin tasapainoon. Välittömästi sotien jälkeen syntyneet ikäluokat ovat
eläköityneet, sosiaalimenot ovat kasvaneet samalla kun työtä tekevien määrä on pienentynyt. Monet tämän päivän eläkkeensaajat ovat rakentaneet yhteiskuntaamme todella vaikeiden sodan jälkeisten vuosien puutteen keskellä ja hankkineet työllään hyvinvoinnin, jonka keskellä olemme saaneet elää.
Sukuseuramme kannalta kysymysmerkkinä on tuleva verotuskäytäntö,
verohallinto on verottanut osaa sukuseuroja. Verohallinto perustelee ohjettaan korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen v. 1980 T 1012. Tätä tulkintaa Sukuseurojen Keskusliiton lehtiartikkelin mielestä pidetään virheellisenä. Meidän sukuseuramme ei vielä tietääkseni ole joutunut verotuksen kohteeksi ja toivommekin käytännön jatkuvan.
Vuosi on pian kulunut siitä, kun vietimme sukuseuramme 35-vuotista taivalta Polvijärven Huhmarissa. Sukupäivät ajoittuivat todella lämpimään aikaan, saimme kuitenkin nauttia yhdessäolosta muistellen sukuseuraamme
ja sen historian erilaisia vaiheita matkanvarrelta. Sukuviesti sukuseurojen aikakauslehtenä on myös huomioinut sukujuhlaamme.
Kun muistelemme menneitä, on samalla katseet jo suunnattava tulevaisuuteen. Meitä jälleen odottaa mielenkiintoiset sukupäivät Tuusulassa Gustavelund-kokoushotellissa 1.–2.8.2015. Ohjelma tulee olemaan mielenkiintoinen kiertoajeluineen ja kokoustapahtumineen. Toivomme sukuun kuuluvien ja muuten sukuseurastamme kiinnostuneiden runsasta osanottoa, toivomme saavamme myös uusia jäseniä sukuseuraamme. Sukupäivillä meillä
on yhteisesti mahdollisuus ottaa kantaa sukupäivien järjestämiseen tulevina vuosina, lähinnä niin, että pidämmekö jatkossakin tapahtumia joka vuosi, joka toinen vuosi tai peräti joka kolmas vuosi. Millä paikkakunnalla pidetään seuraavat sukupäivät?
Sukupäiville järjestämme yhteiskuljetuksen Kuopiosta lauantai-aamuna alkaen kello 7 Kuopion Linja-autoasemalta ja paluu sunnuntaina juhlien
päättymisen jälkeen välittömästi. Linja-autoa voimme käyttää perillä kiertoajeluun ohjelman mukaisesti. Kuljetuksen hinta kiertoajeluineen edestakaisin on 60 euroa, jos matkustajia lähtee vähintään 20 henkeä. Reitti on todennäköisesti viitostietä Kuopiosta Lahteen ja edelleen Tuusulaan. Ennakkoilmoittautumiset voisi tehdä allekirjoittaneelle mieluummin kesäkuun loppuun mennessä ja samalla voi ilmoittaa mistä lähtee kyytiin mukaan. Jos
lähtijöitä on riittävästi, varaamme auton, johon mahtuu 55 henkilöä.
Toivon runsaasti aurinkoisia kevät- ja kesäpäiviä,
tavataan Gustavelundissa 1.–2.8.2015.
Aulis Koponen,
yhteystiedot löytyvät lehden takaosasta.
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PAIKANNIMIÄ KOPOS-AIHEISTA
Kopola, kylä Raudussa, entisessä Karjalassa
Kopola, kylä Multian kirkolta kaakkoon, Sinervä- ja Termitty-järvien välissä
Kopola, kaupunginosa Suonenjoella. Alkujaan tilannimi. Kopolan talo oli kestikievari 1930-luvulle saakka.
Kopola-nimisiä talo on tai on ollut Liperissä, Pielisjärvellä, Polvijärvellä ja Pälkjärvellä
Kopola, Jännevirralla, Kuopion itäpuolella
Kopola, Iisalmen vesistöreitin, Nerkoon varrella
Kopola, Suonenjoella, vesikapeikko Varkauden ja Pielaveden välillä
Kopolankatu, Varkaudessa
Kopolanvirrantie, Varkaudessa
Kopolanvirta, Kinkamonselän ja Komminselän välillä, Kopolanniemen kupeella Varkaudessa
Kopolanpolku, katu Suonenjoella
Kopolanniemi, Puurtilan kaupunginosassa Varkaudessa
Kopolanmäki, Kuusjärvellä Outokummun kaupungissa
Koposenperä, kylä Kärsämäellä
Koposenperän kylä, Haapajärvellä
Koposensaari, Juojärvessä, Luutsalon pohjoispuolella Heinäveden kunnassa

Jos tiedät lisää, ilmoita allekirjoittaneelle

Hannu K. Koponen
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KOPOSTEN SUKUPÄIVÄT HOTELLI GUSTAVELUNDISSA 1.–2.8.2015
Kirkkotie 36, Tuusula

SUKUPÄIVIEN OHJELMA
Lauantai 1.8.2015
12.00

Kokoontuminen Hotelli Gustavelundissa ja lounas

Ravintolasali

13.00

Hallituksen kokous

Auditorio

14.00

Kahvit

Ravintolasali

14.30

Sukuseuran vuosikokous
Puhe: puheenjohtaja Aulis Koponen
Hotellin johdon tervehdys

Auditorio

17.00

Iltaruokailu

Ravintolasali

19.00

Iltajuhla
Konsertti/musikaali, lauluyhtye SINGERS
”Muistoissamme Harmony Sisters”
Johanna Lehesvuori, Päivi Jordan-Kilkki ja Tuula Saarensola
Säestys: piano Hilkka Kangasniemi
Liput 15 €

20.30

Ohjelmallista illanviettoa
Huomionosoitukset, arpajaiset ja illanviettoa
Toivomme hyviä arpajaispalkintoja

Sunnuntai 2.8.2015
7–9.00

Aamusauna ja uinti majoittuneille

8.00–

Aamiainen

9.00

Seppeleenlasku Tuusulan kirkkopuiston sankarihaudalle
Puhe: rovasti Jaakko Harjuvaara. Virsi 577; 1, 2, 3

10.00

Jumalanpalvelus

Museokiertoajelu opastuksineen, 20 €/henkilö
10.00

Ainola – Jean ja Aino Sibeliuksen koti ja hauta

11.00

Halosenniemi. Taiteilija Pekka Halosen ateljeekoti

12.00

Lottamuseo

13.00

Lounas

Ravintolasali

15.00

Päättäjäiskakkukahvit

Ravintolasali

YHTEISLAULU: UUSMAALAISTEN LAULU

MAJOITUS
Hotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, Tuusula
KAHDEN PÄIVÄN kokous- ja tarjoilupaketti la–su 1.–2.8.2015
Sisältää: kaksi lounasta, buffet
yksi illallinen
yksi iltapäiväkakkukahvit

80,50 €/henkilö

Lauantain tarjoilupaketti 1.8.2015		

Sunnuntain tarjoilupaketti 2.8.2015

Sisältää: yksi lounas, buffet		
Sisältää: yksi lounas, buffet
yksi iltapäiväkahvit			
yksi iltapäiväkakkukahvit
yksi iltapäiväruokailu
50 €/henkilö

30,50 €/henkilö

YÖPYMINEN
Yhden hengen huone
Kahden hengen huone

69 €/yö
89 €/yö

Superior-huone yhdelle
Superior-huone kahdelle

99 €/yö
109 €/yö

Hintoihin sisältyy aamiainen, aamusauna ja uinti
Hotellihuonevaraukset tehtävä 10.7.2015 mennessä tunnuksella ”Sukukokous Koponen”
Huonevaraukset p. 09 273 751 tai sähköposti: reception@gustavelund.fi
Tiedustelut: Hannu K. Koponen, p. 0400 315 339
Bussi Gustavelundiin lähtee lähtee Helsingistä linja-autoasemalta Kampista, laituri 10.
Tiedustele aikatauluja p. 020 141 5750
Bussikuljetus Kuopiosta, tiedustelut: Aulis Koponen, p. 044 361 2224

Sydämellisesti tervetuloa Koposten Sukuseuran 36-vuotisjuhlille!

Legenda jo eläissään

Kansanparantaja, silmänkääntäjä
ja silmänkääntötemppuja.
Hän teki kepposiaan tavalla, jossa oli jotakin yliluonnollista, magiaa. Taitavana suggestion käyttäjänä,
mestarillisena sormitaiturina hän sai ihmiset näkemään ajatuksen voimalla ja
tekemään, mitä halusi.

Suomalainen kansanperinne tuntee monta merkkihenkilöä, joiden poikkeukselliset teot ja taidot
ovat eläneet kansan suussa. Yksi merkkihenkilöistä on Kuikka-Koponen,
savolainen silmänkääntäjä. Kuikka-Koponen oli
todellinen henkilö, hän
syntyi Savossa, Heinäveden Varistaipaleen kylässä 1.12.1833. Hänen vanhempansa Sigfrid Pekanpoika ja vaimonsa Helena
antoivat pojalleen nimen
Abel.

Nokkela veijari ja velhomainen taikuri
Kun Abel varttui, nuorukaisen mielestä köyhät kotikonnut ja syrjäkylän väritön elämä eivät enää riemastuttaneet. Hän pakkasi konttinsa ja lähti maailmalle onneaan etsimään. Sudet ulvoivat metsissä, kulkutaudit korvensivat heikkoja.
Vaikka nälkä oli monen mökin vakiovieras, Koposen perheessä ei ollut hätää. Sen takia ei maailmalle tarvinnut haluta. Keväisin kylvettiin siementä kaskipaloon.
Varisvesi ja Juojärvi pitivät kalassa, metsät vilisivät riistaa. Isä Sigfrid oli ahkera kala- ja metsämies.
Ihmiset kituivat ja kärsivät kotona vaivojaan. Lääkäriin oli pitkät matkat. Abel ei voinut sulkea korviaan naapureidensa kärsimyksiltä. Hän alkoi ottaa vastaan sairaita, paransi yrteillään yhdeltä syyhyn, toiselta rähmäiset
silmät, kolmannelta paiseet. Maine alkoi kiiriä. Kiitolliset potilaat antoivat Abelille lempinimen ”Heinäveden
ihmetohtuur”. Varistaipaleen kylä oli jo liitetty Heinäveteen.
Iltaisin hän keräsi niityiltä yrttejä ja kasveja ja täydensi sitten apteekista saamillaan lisärohdoilla keitoksiaan. Kuikalla on varmasti ollut merkillisiä taitoja ja tietoa. Hän matkusteli paljon. Väitetään, että Kuikka ulkomaanmatkoillaan olisi oppinut monenlaisia taikoja
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Kuikka-kertomuksilla on
kahdenlainen merkitys:
ne hauskuuttavat ja antavat ihmettelemisen aihetta.
Kuikan tarinoissa on huumoria, yliluonnollisia aineksia, kopeita naisia, yksinkertaisia miehiä, poliiseja, mustalaisia, huijausta, takaa-ajoa, oikeudenkäyntiä, aivan kuin nykyajan tv-sarjoissa.
Kuikka tekee harmittomia kepposiaan halutessaan
näyttää taitojaan. Hän on taikuri, viihdyttäjä. Pilkkaajansa hän asettaa naurunalaisiksi. Ihmiset ovat pilkanneet erilaisuutta kautta aikojen, kaikkialla maailmassa.
Kansa on nauranut herroille ja savolaiset tärkeilijöille.
Kuikka oli kansan parissa arvostettu henkilö lahjojensa vuoksi, mutta pikkukaupungin virkamiehet, joita hän
oli juksannut, vihasivat häntä. Älykäs mies oli heille liian
kova vastus. Kuikan taikatemppuja oli muuttaa allakanlehdet seteleiksi, onki ahvenia sillanraosta, teki ja lennätti lastuista pääskysiä, ryömi tukin tai hevosen sisään, sai
emännän heittämään leivät ikkunasta.
Siihen aikaan kuljeskeli paljon mustalaisia. Eräässä talossa mustalaiset olivat olleet riesana. Kuikkaa pyydettiin apuun. Kuikka taikoi lattian lainehtimaan piimää ja
mustalaiset pinkoivat pakoon.
Kultakello-tarina on, kun Kuikka kävi Kuopiossa apteekissa hakemassa lääkkeitä ja aineksia keitoksiinsa.
Kuikka antoi pantiksi mukamas kultakellonsa vitjoineen
ja käy sitten maksamassa toisella kerralla, kun on rahat
koossa. Tokihan apteekkari kultakelloa vastaan antoi,
kun vitjatkin olivat kultaa. Kauppias vei arvokkaan kellon
lipastonsa laatikkoon. Illalla hän kuitenkin halusi ihail-

KOPSA

la ja tutkia kelloa. Lipastossa ei ollutkaan kultaista taskukelloa, vaan aivan tavallinen pyöreä nauris. Kuikka kävi
seuraavalla kerralla myöhemmin maksamassa ostoksensa. Apteekkaria se nauratti joka kerta, että mitenkä.

oita tai ansiotuloja hän peri tai sai vain varakkaimmilta,
ei koskaan köyhiltä.

Kuikka osasi ilahduttaa lapsia muuttamalla kiven sisiliskoksi, hiilen palat sokerinpaloiksi, lampaan villatuposta
jäniksen, lastusta pääskysen ynnä muuta. Väitetään, että
hänellä olisi taikoja tehdessään ollut apuna erilaisia apuvälineitäkin, kuten italialainen sininen taikakivi, musta
raamattu, korpin höyhen tai mustan kissan luu.
Kuikka oli jo parikymppisenä muuttanut Kuopioon.
Mustahiuksinen, kapeakasvoinen, solakkavartinen ja sulavakäytöksinen, iholtaan tummahko, johtuen paljosta ulkona olosta,
Kuikka oli kovasti tyttöjen mieleen
liikkuessaan. Nelikymppisenä hän
meni naimisiin itseään viisitoista
vuotta nuoremman Ida Mikkosen
(s. 21.12.1848) kanssa. Muutto Sääminkiin, Mikkolanniemeen pieneen
mökkiin järven rannalle.
Kuikka-Koponen kuului tilattomaan, köyhään väestöön, johon savolaisista kuului 1800-luvun loppupuolella yli puolet. Hän kuljeskeli ympäri Savon maakuntaa, joskus kauempanakin, ja paransi sekä
ihmisiä että eläimiä ja sai näin jonkinlaisen elatuksen perheelleen.
Hänellä oli kansanparannustaito,
joka oli erilaisten toimenpiteiden,
kuten sivelyn ja vanhojen maagisten tapojen sekä apteekin lääkkeiden, lääkekasvien yhdistelmä. Kuikan lääkekasveista mainitaan muun
muassa kanerva, mustikka ja suopursu. Joskus kerrotaan pelkästään
Kuikan läsnäolon tehneen sairaan
terveeksi. Parannusmatkoillaan hän
sitten teki taikatemppujaan ihmisten, varsinkin lasten iloksi. Palkki-

Ensimmäisen selityksen mukaan hän olisi saanut nimen
jo lapsena isältään, kun oli juoksennellut pitkin Kuikkanimisen järven jäätä. Toinen selitys juontuu Kuikan vesilläolosta. Hän oli taitava sukeltamaan ja hän viihtyi vedessä, kuin kuikka. Hän kalasteli pienellä veneellään paljon. Kolmas versio on, että hänellä oli myöhemmin kuikannahkainen lakki ja laukku, jossa säilytti parantajan
tarvikkeitaan.

Mistä Kuikka-nimi sitten on peräisin?

Ahvionniemen nuorisoa vuosisadan
alkukymmenillä. Kuvassa istumassa
oikealta lukien Siromilda Kuikantytär Koponen, Alba Mikkonen ja Iina
Tiainen, ylärivi oikealta Hilda Tiainen,
Hilja Mikkonen ja Viljam Mikkonen.
Mildan kasvonpiirteistä voi päätellä,
minkä näköinen Kuikka oli, sillä Mildan kerrottiin olleen aivan isänsä näköinen.
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Kuikka sai Idansa kanssa viisi lasta, kaksi tytärtä ja
kolme poikaa. Lapsilla oli kuuluisat nimet. Vanhin tytär
kuoli jo 7-vuotiaana, ja Säämingin kirkonkirjojen mukaan ollut Lucina Concordia Gemma Jeklubet (1873–
1880). Toisen version mukaan hänellä oli 12 nimeä eli

Iida Riia Lucina Hilda Hulda Levatiina Amanda Olivia
Ceela Concordia Jemma Jekleobeth. Nimistä syntyi kansanomainen lastenloru: ”Hilda Hulda Lea Stiina Anna
Maria Karoliina Saara Porvana Lusina Selma Jelma Jekopek Koponen”.
Toisen tyttären nimi oli Ohlipoobaama Siromilda
Noa Neere (1887–1976). Poikien nimet olivat Alfred Ilai
Optatus (s. 1877), Elmaam Jaebets Jesobeam (s. 1879) ja
Juhana Evert (s. 1891), joka syntyi seitsemän kuukautta
Kuikan kuoleman jälkeen ja sai näin ollen äidin antaman
tavallisen nimen. Kuikka-Koposen tyttären Siromildan
mukaan Kuikka otti nimiä tietosanakirjasta ja keksi loput itse. Kun ihmiset olivat tulleet kysymään neuvoja lasten nimiksi, hän oli kirjoittanut seinälle oven viereen ja
kehottanut lukemaan siitä.
Siromildan kertomukset isästään perustuvat äidiltä
saatuihin tietoihin, olihan Siromilda vasta kolmivuotias
isänsä kuollessa. Siromilda oli nuorena piikana Pietarissa ja vietti elämänsä viimeiset vuodet Sulkavalla maanviljelijän vaimona. Ilaista tuli isänsä tavoin parantaja, joka osasi myös joitakin temppuja. Juhana Evertistä kerrotaan tulleen konemestari.
Kuikan elämä, ja varsinkin vaimon
Idan ja lapsilauman elämä, ei ollut
aina ruusuilla tanssimista. Hyväluontoinen Kuikka suri itsekin vaimolleen ja lapsilleen aiheuttamaansa poissaoloa ja kärsimystä. Nälkää perheen ei silti tarvinnut kokea.
Kuikka oli aina köyhän ihmisen asialla ja puolustajana. Rahaa hän ei
juuri palkkiokseen ottanut, ruokaa
kylläkin parantamistaidoistaan.
Kuikan asu oli myös erikoinen:
jalassa pieksut, kuikannahkainen
laukku ja hattu, sarkahousut ja sarkatakki. Takki oli teetetty menneinä
vuosina ja siinä oli napit myös selkäpuolella ja taskuja kaksitoista.
Tarinan mukaan Kuikka oli tullut Jäppilään parantamaan sairasta poikaa. Aamulla isäntäväki löysi
Kuikan kuolleena lattialta. Kuikka
oli kuollessaan 57-vuotias, ja kuo-

Yläkuva: Hulda Miettinen, Kuikan
vanhimman pojan tytär.
Viereinen kuva: Kuikan pojan
Juhana Evertin poika Unto ja vaimo
Irja Sulkavan Lohikoskella.
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li joulukuun 12. vuonna 1890. Kuikka ei ollut kuollessaan enää mikään nuori mies. Rasittava kiertolaiselämä
oli tehnyt tehtävänsä. Mustat hiukset olivat harmaantuneet ja selkä painunut kumaraan.
Kuikan kuoltua levisi huhu hänen salaperäisestä laukustaan, jossa piti olla paljon rahaa. Laukku löytyi rahattomana. Kerrotaan myös, että hänellä olisi kuollessaan ollut runsaasti rahaa takin vuoriin kätkettynä. Rahoja ei kuitenkaan löytynyt, vaikka Idan pyynnöstä arkku kaivettiin ylös ja niitä etsittiin. Ahvionniemestä oli
pitkä matka Jäppilään ja hautajaiskulujen peittämiseksi
Ida joutui myymään hevosensa.
Kuikka-Koponen kuoli köyhänä. Kerrotaan, että kun
Kuikka oli kuollut, hänen konttinsa oli heilunut kolme päivää kuolinmökin seinännaulassa. Kuikka-Koposen maalliset jäännökset lepäävät Jäppilän hautausmaalla. Haudan paikka on säilynyt vain perimätietona, sillä rekisteriä vanhoista hautapaikoista ei tuolta ajalta ole.
Sukuseuran monista pyynnöistä paljastettiin muis-
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tolaatta Jäppilän kirkkomaalle 27.7.2014 rovasti Antero
Paanosen toimesta. Kuikan syntymäkodin seinään Heinäveden Varistaipaleen kylässä naulattiin muistolaatta
7.8.1983 ja kuolinmökin seinään Jäppilässä 16.7.2005.
Molemmissa tilaisuuksissa talousneuvos Väinö Koponen suoritti kiinnityksen.
Kuikka-Koposesta on julkaistu useita kirjoja, muun
muassa kirjailija Markku Turusen romaani Kuikan seikkailuista vuonna 1988. Hänen kirjoittamansa laulunäytelmä ”Kuikka-Koponen” kantaesitettiin Savonlinnan 350-vuotisjuhlilla Savonlinnan kaupunginteatterissa 16.10.1999. Kuikkaa esitti näyttelijä Paavo Takkinen.
Näytelmän ohjasi Pekka Ojalehto ja musiikin sävelsi säveltäjä Matti Puurtinen.
Kuikan elämä ja tarina on kuolematon.
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Koonnut: Hannu K. Koponen
Lähteitä: Marjut Hjelt, SKS, ja Aino Koponen

Ainola
Aino ja Jean Sibeliuksen koti Tuusulassa
Jean Sibeliuksen ja Ainon, o.s. Järnefelt, talo valmistui Tuusulaan 1904. Talon on piirtänyt arkkitehti Lars
Sonck. Suunnittelijan ja taiteellisena sisustajana, kuten
tekstiilit, huonekalut sekä pihasauna, puutarhan kasvihuone olivat Ainon käsialaa. Puutarha, varsinkin hyötykasveineen, marjapensaineen, kukkineen ja omenapuineen antoi ruuan lisää pulavuosien aikana runsaasti.
Monilahjakas Aino oli myös taitava pianisti, käänsi
kirjallisuutta ja toimi viiden tyttären kotiopettajana. Tytär Kirsti kuoli jo yksivuotiaana. Aino oli syntynyt Pietarissa 1871 Järnefeltin kulttuuriperheeseen. Isänsä oli

kenraali ja maaherra Alexander Järnefelt ja äitinsä vapaaherratar Elisabeth o.s. Cloth von Jürgensburg.
Jean tapasi Ainon saatuaan kutsun vierailemaan musiikkiopistossa toimineen Armas Järnefeltin kotiin. Jean
kiinnitti heti huomionsa Armaksen Aino-sisaren kauneuteen. Lempi leimahti molemmin puolin. Aino ja Jean vihittiin 1892 suvun kesäpaikassa Tottisalmella. Aino
oli 21-vuotias ja Jean 27-vuotias.
Suuren säveltäjämestarin puolisona Ainon elämä ja
tuki oli ainutlaatuista. Kuusilapsisen perheen arki ja siitä
taloudellisesti vastaaminen, velkojen, vekseleiden kier-

Ainola. Kuva: Mika Pöpken, lähde: Wikimedia Commons.
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teessä vuosikymmenien ajan, kesti rakkauden voimalla.
Maailmankuulun säveltäjäneron takana oli vieläkin nerokkaampi rakastava vaimo. Tämä elämäntyö mahdollisti säveltäjämestarin suurten sävellysten synnyn. Aino
kuoli 98-vuotiaana 8.6.1969.
Jean Sibelius syntyi Hämeenlinnassa ruotsinkieliseen
lääkäriperheeseen 8.12.1865 ja sai nimekseen Johan Julius Christian. Aikuistuessaan hän otti käyttöönsä Jeannimen. Jannen lääkäri-isä kuoli lavantautiin Jannen ollessa kaksivuotias. Ylioppilaaksi Janne kirjoitti vuonna
1885 ja muutti äitinsä Maria Charlotta o.s. Borgin kanssa
Helsinkiin. Jannella oli sisko Linda Maria (1863–1932) ja
veli Christian (1869–1922).
Asuessaan Loviisassa Eveliina-tätinsä luona hän sävelsi maailmanmaineeseen kohonneen ”Kullervon”.
Ensiesitys oli 1892. Häämatka Aino-vaimonsa kanssa
karelianismin innoittamana Kalevalan synnyinsijoille

Karjalaan, Lieksaan ja Kolille. Jo vuonna 1891 hän oli
kuullut Porvoossa Larin Paraskea, kuuluisaa runonlaulajaa.
Jean opiskeli Helsingissä musiikkia musiikkiopistossa eli nykyisessä Sibelius-Akatemiassa. Jatko-opintoja hän suoritti Berliinissä ja Wienissä. Konserttimatkoja oli muun muassa Göteborgiin, Riikaan, Kööpenhaminaan, Berliiniin, Pariisiin ja Yhdysvaltoihin. Amerikan matkan yhteydessä Sibelius vihittiin Yalen yliopiston
kunniatohtoriksi.
Sibeliuksen keskeisimmät teokset ovat hänen seitsemän
sinfoniaansa, viulukonsertto, Finlandia (jonka ensiesitys oli 4.11.1899), Karelia-sarja, Tuonelan joutsen, Valse triste, Kullervo, Lemminkäinen-sarja, Suojeluskuntamarssi, Ateenalaisten laulu, Luonnotar-lauluja Kuningas
Kristian II -näytelmään sekä monia lauluja, kuten Elegia, Satu, Musette, Drömmen, Laulu ristilukista, Sydä-

Jean Sibelius Ainolassa, 1940–1945. Kuva Santeri Levas, lähde: Suomen valokuvataiteen museo.
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meni laulu sekä lukuisia muita orkesteriteoksia, urkumusiikkia, pianosävellyksiä ja niin edelleen.
Sibeliuksen arvostus maailmalla oli niin suuri, että se
valjastettiin monesti Suomen hyväksi. Talvisodan aikana
Yhdysvalloissa julkaistiin postimerkki, jossa Sibeliuksen
kuva ja teksti: ”I need your help” (tarvitsen apuanne). Syntymäpäivänään Sibelius vastaanotti lukuisia koti- ja ulkomaisia huomionosoituksia, muun muassa lahjasikareita
Winston Churchillilta ja presidentti Harry S. Trumanilta.
Sibeliuksen tyttäret menivät aikoinaan naimisiin ja vaikuttivat Suomen taide-elämässä tunnettuina henkilöinä:
Eva Paloheimo, Ruth Snellman, Katariina Ilves, Margareta Jalas ja Heidi Blomstedt.
Jean Sibelius kuoli 97-vuotiaana Ainolassa 20.9.1957.
Muistotilaisuudessa Helsingin suurkirkossa 29. syyskuuta 1957 säveltäjämestarille jätti jäähyväiset noin 17 000
ihmistä. Yhdistyneet kansakunnat piti hiljaisen hetken

Sibeliuksen kuoleman johdosta. Sibelius haudattiin valtion kustannuksella Ainolaan. Ainon kukkalaitteessa luki hänen viimeinen tervehdyksensä: ”Suuren taiteesi pyhittämästä elämästä kiitollisena, oma vaimosi.” Sanomalehden kuolinilmoituksessa luki: ”Soitto on suruista tehty. Aino Sibelius.” Jean Sibeliuksen ja Ainon hauta on
heidän rakkaassa puutarhassaan Ainolassa.
Kuvanveistäjä Eila Hiltusen tekemä Sibelius-monumentti ”Passio Musicae” valmistui 1967 ja on Sibeliuspuistossa Helsingin Töölössä. Muistomerkki on jatkuvan
turistivirran kohteena ja kuvatuin monumentti Helsingissä. Yleinen liputuspäivä on Sibeliuksen syntymäpäivänä 8. joulukuuta. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150
vuotta Sibeliuksen syntymästä ja sitä juhlistetaan kymmenin konsertein ja näyttelyin ympäri Suomea.
Koonnut: Hannu K. Koponen
Lähteet: Wikipedia

Ainolan emäntä on istahtanut lepäämään aurinkoon, 1940–1945. Kuva Santeri Levas, lähde:
Suomen valokuvataiteen museo.
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Halosenniemi
Pekka Halonen, suuri suomalainen taidemaalari syntyi
23. syyskuuta 1865 talonpoikaisperheeseen Ollikkalan
Linnansalmen talossa Lapinlahdella. Isä oli maanviljelijä Olli Halonen (1832–1914) ja myös monipuolinen taiteilija. Äiti Wilhelmiina eli Miina-äiti (1840–1913) oli
myös musikaalinen. Lapsia oli yhdeksän, joista Pekka oli
kolmanneksi vanhin.
Pekka Halonen meni naimisiin Maija Mäkisen kanssa
tammikuussa 1895. Pekalle ja Maijalle syntyi myös kahdeksan lasta. Rauhallinen ja onnellinen perhe-elämä antoi mahdollisuuden kehittyä kokonaisvaltaisesti suomalaisen ihmisen ja lumisen maiseman rehelliseen kuvaa-

miseen. Hänet tunnetaan talvista luontoa ja lumista metsää kuvaavista maisemamaalauksista. Hän on maalannut
myös alttaritauluja.
Pekka opiskeli Ateneumissa ja myöhemmin Pariisissa
muun muassa Paul Gauguinin johdolla Academie Julianissa ja Academie Colorossissa 1891–92 ja 1894. Sieltä
palattuaan Lapinlahdelle hän maalasi kuuluisat ”Niittomiehet” 1891 ja ”Oijustie” 1892.
Halonen muutti Tuusulaan, järven rannalle valmistuneeseen, veljensä Antin suunnittelemaan hirsiseen ateljeetaloonsa 1902. Perheen elättäminen teetti tiuhaan pal-

Pekka Halosen ateljeekoti Halosenniemi valmistui Tuusulan Rantatien varrelle 1899–1902. Kuva: Anneli Salo (CC BYSA 3.0), lähde: Wikimedia Commons.
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jon töitä ja näyttelyitä. Näyttelyt Suomessa ja ulkomailla,
kuten Pariisin maalimannäyttelyssä 1900, saivat suurta
huomiota, monien kunnianosoitusten kera. Professorin
arvonimi myönnettiin 1925. Teosten määrä on valtava,
noin 2000–3000 öljymaalausta, temperapastillia, akvarellimaalauksia, hiilipiirroksia, freskoja ja grafiikanteoksia.
Tuusulanjärven rantatien taiteilijayhteisön ystäviä olivat
Eero Järnefelt, Väinö Blomstedt, Akseli Gallen-Kallela,
Lois Sparre, Eino Leino, Juhani Aho ja Jean Sibelius. Halosenniemen hirsinen ateljeetalo on taideteos ja arkkitehtuurinen suomalaisen suuren taiteilijan ylistys rakkaudesta perisuomalaiseen sieluun.
Halosen 1860–90 syntyneistä veljeksistä tekivät suuren
elämäntyön maalaustaiteen, kuvanveiston, taidevalannan, käsityön, musiikin ja teatterin parissa. Halosten
Museosäätiö pitää Lapinlahdella esillä suvun perintöä.
Pekka Halosen akatemia eli Keuda on perustettu 1962
Tuusulaan. Keuda toimii kuvallisen ilmaisun koulutuspaikkana, ammattiopistona ja kansanopistona. Akatemiassa on noin 200 opiskelijaa.
Professori, taidemaalari Pekka Halonen kuoli 68-vuotiaana kotonaan Tuusulassa 1. joulukuuta 1933. Hänet
haudattiin Tuusulan kirkkohautausmaalle. Pekka Halonen on eräs Suomen taiteen kultakauden merkittävimmistä taiteilijoista. Tuusulassa hän löysi taiteensa henkisen sisällön ja omimman tyylin. Hänen mottonsa oli:
”Taiteen ei pidä juuriharjan tavoin raastaa hermoja.”

Pekka Halonen maalaa ateljeessa. Taustalla useita Halosen maalauksia, tekeillä ehkä keskeisellä paikalla näkyvä
kaksiosainen Lumen ja jään peittämä kallio, joka valmistui
1911. Kuva: Gallen-Kallelan Museo / Akseli Gallen-Kallelan valokuvakokoelma.

Koonnut: Hannu K. Koponen
Lähteet: Wikipedia

MYYDÄÄN
Tasokas osakehuoneisto Leppävirran Sorsakoskella. Pinta-ala 115 m2, 4 huonetta +avara keittiö,
13 metrin pituinen lasitettu parveke ja autotallikatos. Osaketalo varustettu erinomaisilla käyttötiloilla.
Myytävä huoneisto on heti vapaa ostajan käyttöön.
Ota yhteyttä:
Kyösti V. Koponen
Taivalmäentie 2 A
79130 SORSAKOSKI
puh. 0407284783
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Syvärannan Lottamuseo

Kuva: Lottamuseo.
Alun perin loistelias huvila, täysihoitolana 1920 ja Lotta Svärd -järjestön kurssikeskuksena ja Lottaopistona
1937–44. Huvila tuhoutui tulipalossa 1947 ja rakennettiin uudelleen 1995. Toimii nykyään Lottamuseona ja
kahvilana.
Kun Lotta Svärd -järjestö perustettiin, perustamispäivä
oli syyskuussa 1921. Toimintaperiaate oli tukea suojeluskuntalaisia, yliesikunnan ohjeiden mukaan. Lottatoimintaa ryhtyi johtamaan vuodesta 1929 legendaarinen
Fanni Luukkonen. Hän oli syntynyt Oulussa 13. maaliskuuta 1882. Koulutukseltaan hän oli opettaja ja Sortavalan opettajaseminaarin yliopettaja. Urheilullisena ja tarmokkaana johtajana toimiessaan Lotta Svärd -järjestö on
ollut esikuvana vastaaville järjestöille Pohjolassa, ja jatkosodan aikana se oli maailman suurin vapaaehtoinen
naisten maanpuolustusjärjestö.
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Lotta Svärd -järjestöön kuului 1943 tilaston mukaan yli
220 000 jäsentä, lottatyttöjä 48 800. Toiminta perustui
piireihin ja jaostoihin. Suurin jaosto oli muonitusjaosto, jonka tehtävänä oli laittaa ruokaa linnoitustöissä, esikunnissa, sairaaloissa, rintamakanttiineissa sekä muonittaa evakkomatkalle joutuneita siviilejä.
Toiseksi suurin jaosto oli toimisto- ja viestijaosto. Se hoiti toimisto- ja kansliatöitä, työtä puhelinvaihteissa, lennättimissä, radisteina, kielenkääntäjinä ja kartanpiirtäjinä. Erittäin vastuullista ja vaarallistakin työtä ilmavalvonnassa ja valonheitinlottina sekä merilottina muonitus- ja lääkintätyötä ja merivalvontaa.
Lääkintäjaoston lotat auttoivat lääkäreitä sairaanhoitajina sota- ja kenttäsairaaloissa, sairaalajunissa ja avustivat
haavoittuneiden kuljetuksissa ja kaatuneiden evakuoin-

KOPSA

KOPSA

19

tikeskuksissa vainajien laittamisessa arkkuihin. Varusjaosto hoiti varushuoltoa kenttäsairaaloissa, varustekorjaamoilla, tehtaissa, vaatevarikoilla ja pesuloissa.
Keräys- ja huoltojaoston lotat suorittivat varainkeruuta sotainvalideille, sotaleskille ja -orvoille sekä vähävaraiselle siirtoväelle. Heille hoitivat keräykset, arpajaiset,
kahvilat ja kioskit, matkustajakodit sekä sotalasten saattamisen ja huoltamisen Ruotsiin ja Tanskaan sekä Suomeen siirrettyjen inkeriläisten huoltamisen.
Lotilla oli tiukat käyttäytymis- ja pukeutumissäännöt.
Tupakan ja alkoholin käyttö oli kielletty, piti käyttäytyä
arvokkaasti eikä ehostusta saanut olla. Puku oli harmaata puuvillaa, lisäksi monot ja lottareppu tarvikkeineen.
Kauluksen sulki lottaneula. Niitä oli tehty 170 000. Lottavala tai -lupaus velvoitti toiminnan. Sotatoimialueella oli arviolta 90 000–100 000 lottaa. Lottia menehtyi tai
kaatui noin 300.
Fanni Luukkoselle Mannerheim myönsi korkeimman
kunniamerkin, Suomen Valkoisen Ruusun I-luokan vapaudenristin miekkoineen ja myöhemmin myös toisen
mitalin. Lottajärjestö lakkautettiin marraskuussa 1944,
minkä jälkeen perustettiin Suomen Naisten Huoltosää-

tiö. Säätiön varoja siirrettiin Sotainvalidien Veljesliitolle
ja Suomen Punaiselle Ristille.
Fanni Luukkonen kuoli lokakuussa 1947 ja siunattiin
Helsingin vanhassa kirkossa suuren, arvovaltaisen saattoväen kera. Hänet haudattiin Iin Kruunusaaren hautausmaalle. Hän oli kuollessaan 65-vuotias. Hän kuoli johtajana, jolta oli viety joukot. Hänen hautakivessään on teksti ”Johtaja Fanni Luukkonen. Isänmaa on Jumalan ajatus.”
Lappeenrannassa paljastettiin 7. syyskuuta 1985 kuvanveistäjä Nina Sailon tekemä lottapatsas. Paljastuspuheen
piti jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth. Patsaassa lukee:
Suomen lotille kiitollisina
1939–1944
Aseveljet
Muista menneiden sukupolvien työ.
Lottamuseo Tuusulassa kertoo vaikeista sotavuosista,
jolloin naisten vapaaehtoistyö, lääkinnän, muonituksen,
varushuollon, viestinnän ja varainkeruun parissa auttoi
Suomea selviämään.

Fanni Luukkonen.
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Koonnut: Hannu K. Koponen
Lähteet: Wikipedia

Kevätvirsi
Sanat: Inkeri Tikanmäki o.s. Koponen
Vapaana taas välkehtii
kotijärven pinta.
Rannan linnut virittelee
virttä ihaninta
Taivaan isän lämmössä
suli järven jäinen silta.
Rentukat, nuo keltakukat
nousee rantamilta.
Valoisuutta riittää
sydänyöhön saakka.
Poista taivaallinen valo
myöskin murheellisten taakka.
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Koposten Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt
Aulis Koponen, sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja
Kirnukuja 14, 70780 Kuopio, puh. 044 361 2224, aulis.koponen@gmail.com
Sukuseuran kotipaikka on Varkaus.

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Juha Koponen, varapuheenjohtaja
Riihirannantie 868, 79100 Leppävirta
puh. 0400 254 466, (017) 548 105
juha.koponen545@gmail.com

Ulla Artte
Liusketie 6 N 84, 00710 Helsinki
puh. 044 722 8236
ulla.artte@teleprikaati.fi

Marketta Koponen, sihteeri
Kaidanhaantie 3, 79100 Leppävirta
puh. 044 027 1228
markettakoponen@gmail.com

Matti Koponen
Relanderinkatu 43 D 56, 78200 Varkaus
puh. 0400 675 325

Leena Koponen, rahastonhoitaja
Taivalmäentie 2 A, 79130 Sorsakoski
puh. 045 674 5999
Maiju Boenisch
Kiikankuja 262, 32450 Tammiainen (Loimaa)
puh. 050 558 9367
maiju.boenisch@turku.fi
Ahti Koponen, sukuseuran Internet-sivut
Rajakuja 11, 04260 Kerava
puh. 045 672 4107
ahti.koponen@gmail.com
Hannu W. Koponen
Syväjoentie 136, 05450 Nukari
puh. 040 714 5776
hw.koponen@elisanet.fi
Aino Koskela
Väyläasemantie 3 A, 79820 Varistaipale
puh. 040 832 9952
a.v.koskela@luukku.com
Sirkku Suvikorpi
Väinölänkatu 36 B, 40100 Jyväskylä
puh. 040 861 7846
sirkku.suvikorpi@gmail.com

Sukututkimustoimikunta
Ahti Koponen, Rajakuja 11, 04260 Kerava
puh. 045 672 4107, ahti.koponen@gmail.com
Hannu W. Koponen, Syväjoentie 136, 05450 Nukari
puh. 040 714 5776, hw.koponen@elisanet.fi

Raimo Koponen
Puustellintie 7, 72400 Pielavesi
puh. 0500 280 155, raimoko@pp.inet.fi
Pirjo Vesanka
Louhitie 4 A 2, 78850 Varkaus
puh. 040 540 4333
Ulla Jolkkonen
Taipaleentie 9 K 25, 83400 Viinijärvi
puh. 040 706 1177
Pentti Koponen
Hiidenheitontie 26, 06650 Porvoo
puh. 050 358 4945
kale.kopoi@gmail.com
Hannu O. Koponen
Hirvisaarentie 246 D, 73500 Juankoski
puh. 0400 184 641
Irma Rainio
Tukkijoentie 8, 45360 Valkeala
puh. 0400 553 097
irma.rainio@luukku.com

Jäsensihteeri
Maija Tuppurainen
Hiltantie 8, 78870 Varkaus
puh. 040 521 9525, maija.tuppurainen@tilimaijat.fi

SSK:n yhdyshenkilö
Hannu K. Koponen
Leiviskäntie 4 G 105, 00440 Helsinki
puh. 0400 315 339, hannu.k.koponen@elisanet.fi

Lauantain iltajuhlassa esiintyy kolmen naisen trio lauluyhtye ”SINGERS”, joka sai alkunsa ihastuksesta Harmony Sisters -lauluyhtyeen taidokkaisiin äänitteisiin. Konsertin teema on ”Muistoissamme Harmony Sisters”. Ohjelmisto on kooste kuuluisien Valtosen sisarusten Mairen, Raijan ja Veran, Kotkasta lähtöisten ja yli 21 vuotta
esiintyneiden kuuluisien laulajien parhaita lauluja.
”Singereiden” ensiesiintyminen oli vuonna 2004. Esiintymisiä on ollut ympäri maata ja myös Tukholmassa.
Singerit levyttivät joulukuussa 2011. Yhtyeessä laulavat Johanna Lehesvuori, Päivi Jordan-Kilkki ja Tuula Saarensola. Konsertin pianistina on Hilkka Kangasniemi. Hän on tunnettu pianopedagogi, kuoronjohtaja ja sovittaja. Tämä nostalginen konsertti tuo suurta juhlavuutta sukukokoukseemme loistavien taiteilijoiden kera, eli
”Muistoissamme Harmony Sisters”.

Gustavelund
Sukukokouksemme pitopaikka Hotelli Gustavelund
sijaitsee Tuusulanjärven rannalla, Tuusulan rantatien
varrella. Gustavelundin historia ulottuu 1500-luvulle.
Nimensä se sai 1700-luvulla kontra-amiraali Karl Adolf
Dankvardin puolison mukaan. Silloin se oli suuri ratsutila.
Nyt Hotelli Gustavelund on moderni, uudenaikainen, tasokas hotelli-ravintola- ja kokouspalvelut tarjoava ympärivuotinen kongressihotelli. Valoisa, uusittuine
huoneineen sekä moderneine saunaosastoineen, uima-altaineen ja terasseineen on elämys.
Keittiö-ravintolapalvelut näin juhlavuonna ovat kansainvälistä tasoa. Huoneita on 97 kappaletta 1-4 hengelle. Ravintolasaliin mahtuu jopa 250 henkeä. Nykyaikaisella tekniikalla varustettu auditorio 150 hengelle ja 13
muuta kokoustilaa sekä tanssiravintola. Gustavelundin sijainti on vain puolen tunnin matkan päästä Helsingistä.
Kesällä ohjemistossa ovat suositut kirkkovenesoudut Tuusulanjärvellä. Tässä lyhyesti, tule, koe ja näe ja nauti tämä kulttuurimatka Suomen kansallistaiteilijoiden
asuinsijoille, Sibeliuksen sanoin: ”Oi nouse Suomi, nosta korkealle…” eli jokainen on
laulun arvoinen.
Nähdään ja naatitaan yhdessä olosta!
Sydämellisesti tervetuloa,
Hannu K. Koponen
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FINLANDIA
Säveltänyt Jean Sibelius
Oi, Suomi, katso, sinun päiväs’ koittaa,
yön uhka karkoitettu on jo pois
ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa
kuin itse taivahan kansi sois’
ja valkeus jo pimeyden voittaa,
sun päiväs’ koittaa, oi synnyinmaa!
Oi nouse Suomi, nosta korkealle
pääs’ seppelöimä suurten muistojen,
oi nouse, Suomi, näytit maailmalle
sa että karkoitit orjuuden
ja ettet taipunut sa sorron alle,
on aamus’ alkanut, synnyinmaa!
Sanoittanut Veikko Antero Koskenniemi, 1937

Hyvää Juhannusta ja kesää!
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