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TEE LAHOITUS –
TAI TESTAMENTTAA SUKUSEURALLE!
Auta Koposten Sukuseuraa lahjoituksellasi. Koposten
sukukirjoja on nyt tehty kolme osaa. Sukututkijan työ
ja painatus maksavat. Lahjoituksesi on meille arvokas,
pienempikin. Vetoamme auttaviin lahjoituksiinne!
KOPOSTEN SUKUSEURA RY:N TILI ON
FI52 5500 3920 197587

Ahti Koponen
Rajakuja 11
04260 Kerava
p. 045 672 4107

Sukuseura kiittää niitä Koposia, jotka ovat maksaneet
Kopsa-lehden ja jäsenmaksun.

TÄRKEÄ TIEDOTUS

Kyösti Koponen
Taivalmäentie 2 A
79130 Sorsakoski
p. 040 728 4783

Taitto Elina Kuismin, SSK ry
Painatus Tikkurilan Paino Oy, Vantaa
Koposten sukuseura internetissä
http://www.koposet.net

Muistathan ilmoittaa muuttuvat nimi- ja osoitetietosi. Puhelinnumero olisi myös hyvä. Jäsentietojen muutokset: Maiju Boenisch, puh. 050 558 9367 tai e-mail
mama-boe@hotmail.com.

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.

Sivujen ylläpitäjä: Ahti Koponen
ahti.koponen@gmail.com

Lehdellä on oikeus lyhentää tekstejä.

Irtonumero 10 €
Maiju Boenisch, puh. 050 558 9367

Kansikuva: Juhannusyö Hirvensalmella 1986.
Kuva: Hannu Koponen
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Puheenjohtajalta

Aulis Koponen
Kuopio

On ilo lähestyä teitä sukuseuramme jäsenet ja ystävät. Elämme parhaillaan
synnyinmaamme 100-vuotista itsenäisyyden juhlavuotta. Oikeutus elää itsenäisenä, säilyttää omaleimainen elämänmuoto, tämä ei ole itsestään selvyys. Hallita taidollisesti kaikkia kunnioittaen. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, vaatii jatkuvaa kehittämistä ja ajan haasteisiin vastaamista. Kansakuntamme aamunkoitto alkoi sisäisten ongelmien selvittelemisellä, vähitellen olemme löytäneet omintakeisen tavan hoitaa yhteiskunnallisia asioita.
Tänään saamme elää vakaassa ja melko turvallisessa yhteiskunnassa. Kaikki
tämä on hankittu työllä, yrittämisellä ja järkevällä taloudenhoidolla.
Pekka Simojoki on sanoittanut laulun, joka kuuluu seuraavasti: Kiitos Jumalamme, kun annoit kauniin maan, annoit jylhät metsät, loit vedet virtaamaan. Kiitos sisukkaasta työstä isien, kiitos isänmaasta ja kohtaloista sen.
Sovinnossa meidän suo maata rakentaa, että jokaiselle se kodin tarjoaa. Kädestäsi maamme siunauksen saa, ohjaa esivaltaa ja viisautta jaa.
Koposten suvun jäsenet ovat olleet osaltaan rakentamassa hyvinvointi yhteiskuntaamme. Toiset ovat ahkeruudella, sitkeydellä ja kestävyydellä raivanneet omat polkunsa. Onhan joukossamme niitäkin jotka urallaan ovat
päässeet pitkälle, usein opiskelun ja uraputken kautta. Eräs tällainen henkilö
on ollut Erkki Koponen (s. 1899). Hän oli taidemaalari, Suomen Taideakatemian koulun rehtori 1956–65; sai professorin arvonimi 1965. Oli aikanaan
yksi taidejärjestöjen keskushenkilöistä. Hänen tuotantoonsa kuuluu öljy- ja
seinämaalauksia sekä mm. Ollin pakinoiden piirroskuvitus. Tohtoreita on
tullut kehityksen myötä koko ajan lisää, jotkut heistä ovat saaneet professorin arvonimen. On muistettava, että meitä kaikkia kaiken tasoisia tarvitaan.
Sukuseuramme historia on 38 vuotta. Kaikki kunnia perustajajäsenille.
On luonnonlakien mukaista, että meille kaikille tulee koko ajan vuosia lisää
ja elämämme on rajallista. Monet perustajajäsenet ovat jo poistuneet joukostamme. Menestymisemme sukuseurana perustuu siihen, että saamme jatkuvasti uusia osallistuvia jäseniä. Monista pienistä tekijöistä koostuu yhdessä
kokonaisuus, jonka merkitys on seuramme toiminnalle elintärkeä. Olemme
sukuseurana saaneet valmiiksi kolmannen kirjan myyntiin. Kirjan hinta on
70 €, tässä tilanteessa olemme hallituksessa tehneet päätöksen, että myymme 100 €:n hintaan kaikki kolme kirjaa plus postikulut niin kauan kun 100
sarjaa kirjoja on myyty. Myöhemmin kirjojen hinta palautuu normaali hintoihin. Nyt jos koskaan kannattaa hankkia kirjat itselle ja sukulaisille vaikka lahjaksi. Tällä keinolla haluamme rahoittaa kustannustoiminnasta aiheutuneita kuluja.
Sukuseuramme yhteinen lehti Kopsa ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, lehtemme toimii yhdyssiteenä ja tiedotuskanavana suvun keskuudessa. Lehteämme on ystävällisesti toimittanut Hannu K. Koponen toisten avustuksella.
Jäsenmaksu on meillä 35 € josta merkittävä osa menee lehden toimituskuluihin. Toivomme että kaikki vanhat ja uudet jäsenet maksaisivat jäsenmaksunsa, näin saamme taloutemme pysymään tasapainossa. Muistetaan seuraavat sukupäivämme 5.–6.8.2017 Kuopiossa Hotelli IsoValkeisessa. Päivillä on mielenkiintoista ohjelmaa sukututkimuksesta ja ajankohtaisista asioista, meitä kaikkia odotetaan paikalle. Muistetaan ilmoittautua ajoissa, ohjeet
ovat toisaalla tässä lehdessä.
Toivotan kaikille lämmintä kesää.
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NYT ”SUOMI 100” ERIKOISTARJOUS!
SEURAAVAT 100 KIRJAPAKETTIA ERIKOISHINTAAN!
Koposten Suku I, II JA II.1 Nyt 100 e + toimituskulut 15 e
Uusin sukukirja on II.1. Kirjassa on 3000 uutta Koposta ja 4000 uutta muun sukunimistä.
Eli yhteensä molemmissa kakkoskirjoissa on lähes 10 000 Koposta ja lähes 14 000 muun
nimistä, yhteensä 23652 nimeä. Jonkin verran päällekkäisyyksiäkin on. Kirja ei ole jatkoosa, vaan täydennysosa II-kirjalle. Uusia tauluja on tullut tavallaan pitkin matkaa II-kirjan
taulujen väliin ja tauluihin lisää tietoja. Niissä on käytetty vanhoja numeroita, joihin on
lisätty kirjaimia perään. Kokonaan uusia taulunumerosarjoja on n. 20 kpl (680 taulua),
jotka liittyvät mm. Heinäveden, Rantasalmen, Joroisten, Kaavin, Liperin, Tohmajärven ja
rajantakaisen Karjalan sukuihin.
Sukuseura on julkaissut kirjat: Koposten Suku I (270 s), Koposten Suku II (870 s) ja
Koposten Suku II.1 -kirjan täydennysosa (350 s). Näissä kirjoissa on sukuja selvitetty
1860-luvulle saakka.
Kirjat lähetetään postitse, ja hinnan lisäksi veloitetetaan pakkaus- ja toimituskulut.
Aikaisemmat kirjojen hinnat: Koposten Suku I
40 e + toimituskulut 11 e
Koposten Suku II 60 e + ”
Uutuuskirja
Koposten Suku II.1 70 e + ”
Pakettihinnat:

Koposten Suku I ja II
100 e + toimituskulut 13 e
Koposten Suku II ja II.1
120 e + ”
Koposten Suku I, II ja II.1 160 e + toimituskulut 15 e

NYT ”SUOMI 100” ERIKOISTARJOUS: Seuraavat 100 kirjapakettia sadalla eurolla!
Koposten Suku I ja II
100 e + toimituskulut 13 e
Koposten Suku II ja II.1
100 e + ”
Koposten Suku I, II ja II.1 100 e + toimituskulut 15 e

SOITA JA TILAA HETI! Puh. 050 558 9367
Tilaukset: Maiju Boenisch, Kiikankuja 262, 32440 Alastaro
e-mail mama-boe@hotmail.com

MAKSUTILI ON
FI52 5500 3920 1975 87
KOPSA
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”Uruissa tietokone”
Jo menneinä vuosina oli Sorsakoskella kehitelty laitteistoa, jolla kirkon urkuja voidaan soittaa tietokoneavusteisesti. Pauli Pitkäselle sykäyksen tähän oli antanut voimakas mieltymys urkumusiikkiin sekä tietokoneohjelmoinnin hallinta. Tarvittiin soittolaite ”robotti”, elektroniikan rakenneyksikkö, muuntaja ja tehokas tietokone.
Luonnollisesti piti osata musiikinteoria ja tietokoneohjelmointi. Ohjelmoinnissa oli käytössä Turbo C -ohjelmointikieli.
Soittolaitteisto oli hankittu yhteistyössä Kangasalan urkurakentamon kanssa. Elektroniikka-alihankintaa oli
tullut Pieksämäen suunnalta. Kaikki laaja ohjelmointityö oli kokonaisuudessaan Pitkäsen omaa tuotantoa.
Soittotapahtumia oli toteutettu lähiseudun kirkoissa.
Koesoitot ja ensimmäinen esiintyminen oli Leppävirran

Tietokone ja soittolaite.
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kirkon urkuparvelta. Yleinen kiinnostus tällaiseen musiikin tuottamiseen osoittautui huomattavaksi.
Musiikin harrastelijana Pauli Pitkänen soittelee vapaaaikoinaan kotonaan urkuharmonia. Jos kylään sattuu silloin kävijä, yleensä laulamaan on jouduttu.
Soittolaitteiden roudaaminen urkuparvelle on melko
työläs ja raskaskin tehtävä. Tietokoneella soitot kirkkoympäristössä ovatkin jääneet vähemmälle. Onneksi on
nauhoitukset levykkeillä. Voi kuunnella nojatuolista käsin. Ohjelmointi ja uusien soittokappaleiden koodin kirjoittaminen odottavat vuoroaan, kertoo insinööri Pitkänen. Jatkaen, että mitä vaikeampi ihmisen soitettavaksi, sitä soveliaampi näin tietokoneavusteisesti toteutettavaksi.
Kyösti V. Koponen

Pauili Pitkänen huoltamassa soittolaitetta, Kyösti Koponen seuraa vierellä.
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Sukupäivät 5.–6.8.2017 Kuopiossa, Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2
Tervetuloa sukupäiville Kuopioon. Tarjolla on mielenkiintoista tietoa ja mukavaa yhdessä oloa.
Alustava ohjelma:
Muutokset mahdollisia.
Lauantai:
klo 10.00 Hallitus kokoontuu järjestelytehtäviin
klo 12.00 Ilmoittautuminen ja ruokailu
Lounas on tarjolla ravintolassa klo 11.00–14.00, sis. keiton, alkusalaatit, kaksi 		
pääruokavaihtoehtoa, jälkiruoan, kahvi/tee,
hinta 12,50 €/hlö
klo 13.00 Hallituksen kokous
klo 14.00 Sukuseuran vuosikokous, puh.johtaja Aulis Koposen tervehdyssanat
klo 15.00 Kahvi /tee ja makea kahvileipä
hinta 11,00 €/hlö
klo 15.30 Uuden hallituksen järjestäytymiskokous
klo 16.30 FM, sukututkija Ari Kolehmainen kertoo aiheesta ”Koposten suvun varhaisten 		
sukuhaarojen mahdolliset tutkimusaukot ja DNA”
klo 18.00 Illallinen, viikon tarjouksen mukaan,
hinta 18,00 €/hlö
klo 20.00 Illanvietto: seurustelua, arpajaiset ym. ohjelmaa
Toivomme kaikilta hyviä arpajaistavaroita palkinnoiksi
Sunnuntai:
klo 9.00 Kukkalaitteen lasku, Hatsalan sankarihautausmaa. Puhe Hannu K.Koponen
klo 10.00 Jumalanpalvelus Kuopion Tuomiokirkossa
klo 12.00 Lounas ravintolassa, sis. päivän keiton, alkusalaatit, kaksi pääruokavaihtoehtoa, 		
jälkiruoan, kahvi/tee, sisältää päätöskahvit
hinta 25,00 €/hlö
klo 13.00 Päiväjuhla: juhlapuhe piispa Jari Jolkkonen, musiikkiohjelmaa
klo 15.00 Päätöskahvi; kahvi /tee ja makea kahvileipä (sisältyy lounaan hintaan)
Sukupäiville ilmoittaudutaan taloudenhoitajalle sähköpostilla tai puhelimitse 20.7.2017 mennessä
ja myös maksetaan varatut ruokailut silloin seuran tilille:
Maiju Boenisch, puh. 050 558 9367 tai mama-boe@hotmail.com. Tili FI21 5500 0840 0154 28.
Ruokailujen pankkisiirtoon kirjataan ruokailijoiden nimet ja mitä ruokailuja maksuun sisältyy.
Mahdollisia ruokapakettivaihtoehtoja on useita eli ainakin
1. lauantaina vain iltapäiväkahvi
2. lauantaina lounas ja iltapäiväkahvi
3. lauantaina iltapäiväkahvi ja illallinen
4. vain lauantain kaikki ruokailut
5. lauantaina iltapäiväkahvi ja illallinen sekä sunnuntain lounas, johon sis. kahvi
6. lauantaina vain illallinen sekä sunnuntain lounas, johon sis. kahvi
7. vain sunnuntain ruokailut
8. kaikki lauantain ja sunnuntain ruokailut yhteensä

11, 00 €/hlö
23,50 €/hlö
29,00 €/hlö
41,50 €/hlö
54,00 €/hlö
43,00 €/hlö
25,00 €/hlö
66,50 €/hlö

Ilmoita tarkkaan, mihin ruokailuihin osallistut. Ilmoita myös mahdolliset erityisruokavaliot. Valitettavasti
ilman varausta ei voi osallistua kuin rajoitetusti lauantain lounaaseen ja illalliseen. Niistäkin halutaan
osallistujamäärä. Muut ruokailut ovat erikoistilauksesta ja seuraa laskutetaan niistä yhteisesti. Siksi ne pitää
maksaa ennakkoon.
Hotellihuoneet varataan suoraan hotellista ja maksetaan siellä. Varaukset myyntipalvelusta,
puh. (017) 539 6501 tai sales@isovalkeinen.com. Majoitustarjous 5.–6.8.2017:
107 €/huone/vrk
kahden hengen huoneet
85 €/huone/vrk
yhden hengen huoneet
Perhehuoneet (2 aikuista ja 1 – 2 lasta (alle 18 v.):
122 €/huone/vrk
kolmen hengen huoneessa
134 €/huone/vrk
neljän hengen huoneessa		
Kartta seuraavalla sivulla >
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Sukupäivät 5.–6.8.2017, Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2, Kuopio

Luomiskertomuksessa kerrotaan , miksi Jumala loi
ensiksi miehen omaksi kuvakseen . Siksi , että Hän
ei halunnut kuulla naisen kotkotuksia millaisen
miehen pitää olla!

Mutta tasa-arvon tuuli pyyhälsi ja Jumala astui
askeleen taaksepäin ja katseli luomustaan ,

sitten Hän tokaisi: Ei helkatti , pystyn minä
parempaankin , ja loi Naisen! Että silleen .
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DNA-testit sukututkimuksen
apuvälineenä
Geneettinen sukututkimus, eli DNA:n hyödyntäminen
sukututkimuksen apuvälineenä, vie sukututkimuksen
uudelle tasolle. Ensinnäkin DNA:n auttaa sukulaisuuksien varmistamisessa, toisekseen asiakirjojen ulottumattomiin tai hankalasti yhdistettävien sukuhaarojen mahdollisen yhteisen alkuperän selvittämisessä ja kolmanneksi
asutushistorian linjausten tutkimisessa. Geneettinen sukututkimus on erotettava lääketieteellisestä genetiikasta:
DNA toimii sukututkimuksessa apuvälineenä, eikä sitä
käytetä lainkaan lääketieteellisiin tarkoituksiin. DNA on
myös aina lahjomaton. Asiakirjojen perusteella tulkinnoissa voi erehtyä, mutta DNA ei valehtele.
Isälinjaiset Y-kromosomin DNA-testit ovat tulleet
merkittäväksi apuvälineeksi sukututkimuksessa. Tulosten analysointi perustuu vertailuun ja tämän vuoksi testejä on saatava laajalti eri sukuhaaroista. Koposet ovat
savolaislähtöinen suku ja myöhemminkin suvun painopistealue on pysynyt vahvasti Itä-Suomessa. Sukunimi
periytyi Savossa yleensä isän puolelta ja sen vuoksi isälinjaiset Y-kromosomin DNA-testit auttavat sukuhaarojen yhdistämisessä. Poikkeuksia nimen periytymiseen
tietenkin myös on: sukunimi on tullut joskus äidinpuolelta, kuten aviottomien lasten tapauksissa ja silloin tällöin, myös Savossa, on kotivävy voinut ottaa appensa nimen. Savolaisia sukuja tutkiessani olen havainnut myös
tapauksia joissa autiotalon haltuun ottanut uusi isäntä
on omaksunut uudeksi sukunimekseen talonnimen.
Ensimmäisenä DNA:ta sukututkimuksen apuna alkoivat käyttää tuntemattoman isälinjan etsijät. Jos sukututkimus isälinjan osalta päättyy aviottomaan poikaan, joka
on äitinsä nimellä, niin silloin isälinjan suvun selvittäminen on mahdollista jos on testattavissa suoran mieslinjan jälkeläinen. Tarvitaan luonnollisesti sopivia verrokkeja muista suvuista oikean isälinjan suvun löytämiseksi.
Y-kromosomin tutkimuksen vaatimuksena on luonnollisesti se, että testattavan on oltava mies. Ainoastaan
miehillä on Y-kromosomi. Naisen sukupuolikromosomit
ovat XX, kun miehellä ne ovat XY. Y-kromosomissa tapahtuu vertailun kannalta sopivasti mutaatioita sukupolvien aikana. Jokainen mutaatio on tapahtunut aina jossain sukupolvessa isän ja pojan välissä. DNA:ta voi käyttää myös äitilinjan (mitokondrion DNA) tutkimuksessa
sekä autosomaalisen DNA:n ns. serkkutestissä. Tässä tutkitaan kaikilta esivanhemmilta tullutta perimää.

Saman sukunimen, kuten Koposten, eri sukuhaarojen yhdistämisessä ainoa hyödyllinen testi ovat kuitenkin isälinjaiset testit. Testattavien on oltava myös suoraa isälinjaa suhteessa varhaisimpaan tunnettuun ja asiakirjoista varmistettuun kantaisään. Jos sukupolviketjussa on välissä yksikin nainen, niin isälinjan suku vaihtuu.

Isälinjaisen DNA:n perusteita
Jokainen mies kantaa Y-kromosomissaan kaikkea sitä
tietoa mitä sukututkimusta varten tehtävissä DNA-testeissä tarvitaan. Y-kromosomin isälinja johtaa hamaan
alkuun asti. Tulosten hyödyllisyys perustuu siihen löytyykö sopivaa ja riittävän läheistä vertailupohjaa. Testit
yleistyvät jatkuvasti ja siten kaikkien tulosten hyötykin
kasvaa aikaa myöten. Aloittamalla laaja Koposten DNAprojekti saadaan myös erinomainen vertailupohja Koposten suvun sisällä. Koposten ”lähisuvuista” eli suvuista jotka ovat haarautuneet samasta isälinjasta keskiajalla ennen sukunimien syntyä, on jo runsaasti tuloksia.
Isälinjaisia DNA-testejä on kahta tyyppiä: markkeripohjaiset STR-testit ja SNP-testit. DNA-tutkimus perustuu STR-markkereiden osalta markkereiden toistokertojen mutaatioiden tarkasteluun. Mutaatiota voi kutsua
ns. kopiointivirheeksi kun geeni kopioituu vanhemmalta lapselle. Koposten projektissa käytettäisiin STR-testiä (Y-DNA67).
Suomalaiset ovat pääasiassa kolmea isälinjaista haploryhmää: N:ää, I:tä (I1) ja R:ää (R1a ja R1b). Yli 60
prosenttia suomalaisista kuuluu idästä tulleeseen Nhaploon. Itäsuomalaisten keskuudessa prosenttiosuus
on yli 70. Isälinjoja on tullut nykyisen Suomen alueelle
monissa eri aalloissa ja eri suunnista. DNA-tutkimukset tulevat auttamaan myös Suomen asutushistorian selvittämisessä.
Isälinjaisilla DNA-testeillä voidaan selvittää onko saman sukunimen omaavilla kaukaisilla sukuhaaroilla yhteinen kantaisä suorassa isälinjassa. Monien vanhojen,
samaakin sukunimeä kantavien, sukuhaarojen sukulaisuus menee asiakirjojen ulottumattomiin eli 1500-luvun
alkuun, 1400-luvulle tai jopa kauemmas, riippuen sukunimen kantajien määrästä vuonna 1541. Sukunimen
kantajien määrän ja levinneisyyden perusteella voi luoda hypoteeseja kuinka kaukana yhteinen kantaisä voisi
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olla. DNA:lla oletuksia voidaan todeta tosiksi tai virheellisiksi. Jos testi osoittaa että sukulinjat ovat eri isälinjaa, on kuitenkin olemassa mahdollisuus että sukunimi on tullut varhain äidinpuolelta. Luonnollisesti myös
monet sukunimet ovat syntyneet eri paikoissa ja samaa
nimeä kantavat eivät ole kaikki samaa alkuperää.

DNA-tutkimus apuna Koposten
varhaisvaiheiden selvittämisessä
Koposten sukuhaaroja on tutkittu paljon, mutta silti Koposten suvussa on paljon yhdistämättömiä sukuhaaroja.
Lisäksi asiakirjojen alkaessa vuonna 1541 on jo lukuisia Kopos-isäntiä joita ei voida täydellä varmuudella yhdistää samaan sukupuuhun ilman DNA-testejä. On kuitenkin erittäin todennäköistä että varhaiset Koposet ovat
samaa alkujuurta – onhan suku keskittynyt suhteellisen
pienelle alueelle ja vahvimmin vanhan Rantasalmen pitäjän Keriharjun neljännekseen.
Isälinjaisia DNA-testejä tarvitaan vanhoista kantasukuhaaroista. Jos yhteinen esi-isä on tiedossa jo kirkonkirjojen perusteella, ei tällaisista sukuhaaroista yleensä tarvita useita testejä. Sukututkimuksen kannalta tärkeintä on saada testejä niistä sukuhaaroista joiden keskinäinen mahdollinen sukulaisuus menee kirkonkirjojen
taakse tai jopa asiakirjojen taakse. Suuri apu DNA:sta on
myös suvun kantaseuduilta muualle, kuten Keski-Suomeen, Kainuuseen, Pohjanmaalle ja Pohjois-Karjalaan,
muuttaneiden sukuhaarojen yhdistämisessä. Koska vanhoissa veroluetteloissa ei suuremmin muuttotietoja ollut, perustuvat muutot olettamuksiin: kun samanniminen mies katoaa toisaalta ja ilmestyy toisaalle, ei silti voida olla täysin varmoja onko kyseessä sama henkilö.
DNA-testien avulla, kunhan Koposista saadaan laaja
vertailupohja, on mahdollista löytää paikat sukukartalla niillekin sukuhaaroille joita ei asiakirjojen perusteella
voi yhdistää. Koposista on toistaiseksi yksi valmis isälinjainen DNA-tulos (Y-DNA67). Tulos kuuluu itäisen Nhaploryhmän savolaishaaraan (N-Y4374). Tuo mutaatio on tapahtunut joskus keskiajan alussa tai rautakauden lopussa isälinjan kantaisällä ja sitä kantavat kaikki
hänen suoran mieslinjaisen jälkeläiset. Maantieteellisesti
ryhmän suvut ovat keskittyneet Varkauden ympäristöön
(erityisesti Joroinen, Rantasalmi ja Leppävirta). Muita
ryhmään kuuluvia sukuja ovat mm. Kolehmainen, Varis, Väyrynen, Laakkonen, Keinänen, Pasanen, Tukiainen, Tiainen, Ahonen, Purhonen, Janhunen, Leppänen,
Tirkkonen, Koistinen ja Rytkönen.

10

Testejä tarvitaan mahdollisimman paljon eri Koposten sukuhaaroista jotta voidaan luoda DNA:n avulla vahvistettu Koposten sukupuu ja saada irrallaan olevat sukuhaarat yhdistettyä. Koposten eri sukuhaaroilta voi löytyä ominaisia mutaatioita joiden avulla jotkut sukuhaarat
voidaan yhdistää toista lähemmäksi. Pelkkä DNA-testi ei
riitä vaan sen tulokset on yhdistettävä perinteiseen asiakirjalähtöiseen sukututkimukseen. Jos DNA tukee joidenkin sukuhaarojen yhdistymistä, on tämä yhteys löydettävä asiakirjoista.
DNA-testit kannattaa maksaa lähisuvun kesken porukassa. Suomalaisten kannalta suositeltavin testilaboratorio on Family Tree DNA. Siellä on ylivoimaisesti suurin
vertailupohja, sillä tietokannassa on jo yli 8000 suomalaista. Family Tree DNA:n Suomi DNA-projektin kautta
yksi 67 markkerin testi maksaa noin 200 euroa.
Yksi DNA-testi hyödyttää koko sukupiiriä, joten kulujen jakaminen on paras keino saada laaja DNA-projekti toteutettua. Naispuoliset Koposet voivat myös selvittää isälinjansa veljen, isän, serkun (isän veljenpojan)
tai muun samaa mieslinjaa olevan sukulaisen testillä.
DNA-avusteinen sukututkimus on Koposten sukuseuraava seuraava askel ja myös ainoa keino viedä sukututkimusta eteenpäin. Näin saataisiin rakennettua varhaisten Koposten sukupuu ja yhdistettyä irrallaan olevia sukuhaaroja.
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Mikkelissä 9.5.2017
Ari Kolehmainen
FM, sukututkija
kolehmainen.ari@gmail.com

SUOMI FINLAND 100 VUOTTA
Suuria suomalaisia kulttuurivaikuttajia
Kalevala Korun ja Kalevalaisten Naisten Liiton perustaja
Opettaja, kirjailija ELSA HEPORAUTA o.s. Koponen
Elsa Koponen syntyi 31.8.1883 Puumalan Sahalahdessa sahanhoitaja, (vöörvalttar) laivanvarustaja ja valtionpäivämies Johan Henrik Koposen ja äitinsä Ida Karoliina o.s. Liukkonen nuorimmaisena lapsena. Perheessä oli
ennestään kaksi poikaa ja tytär.
Elsa kävi Mikkelin tyttökoulua ja siirtyi myöhemmin
Helsinkiin Suomalaiseen Yhteiskouluun ja kirjoitti ylioppilaaksi 1903. Valmistuttuaan hän suoritti opettajan
tutkinnon Tanskassa, Askovin kuulussa koulussa. Siellä
hän suoritti kansanopiston opettajan tutkinnon ja kirjoittautui sitten yliopistoon ja ryhtyi opiskelemaan kirjallisuutta, psykologiaa, filosofiaa ja taidehistoriaa.
Yliopisto-opinnot supistuivat Elsalta pariin vuoteen,
kun hänet kutsuttiin Huittisiin Länsi-Suomen kansanopiston johtajattareksi 22-vuotiaana 1905. Opintorehtorina toimi tuolloin maisteri Frans Akseli Hästesko, joka oli vanhaa, arvostettua sotilas-aatelissukua. Nuoret
huomasivat olevansa kiinnostuneita saman tyyppisistä
harrastuksista, mm. kirjallisuudesta, kansanrunoudesta, kansansivistystyöstä. Heidän häänsä vietettiin Puumalassa 1907.
Nuoripari muutti Jyväskylään 1910, sillä F. A. Hästesko siirtyi Jyväskylän seminaarin lehtoriksi, jossa tehtävissä hän oli 16 vuotta ja vuonna 1910 hänestä tuli lisensiaatti, perhe muutti Helsinkiin 1928 ja Akseli väitteli filosofian tohtoriksi. Väitöskirjan aiheena olivat:
”Länsi-suomalaiset tautien loitsut”. Hän sai nimityksen
Helsingin ylioppilasseminaarin rehtoriksi. Myöhemmin
hän siirtyi Suomalaisen Normaalilyseon eli Norssin rehtoriksi eläkkeelle siirtymiseensä saakka.
Perheeseen syntyi kaikenkaikkiaan neljä poikaa, joista
1909 syntynyt poika kuoli jo pari vuoden ikäisenä. Toiset
pojat syntyivät 1914, 1922 ja 1928. Elsaa kiinnosti erityisesti kansansivistys-, naisasia- ja nuorisotyö. Hän osallistui aktiivisesti 1921 Suomen nuorisoliikkeen 40-vuotisjuhlien ohjaamiseen ja järjestelyihin. Hän toimi aatteellisena puhujan, lausunnan opettajana ja kerhojen ohjaajana.

Jyväskylässä seminaarin lehtorit olivat poikkeuksetta aktiivisesti mukana erilaisissa yhdistysja kulttuuritoiminnassa.
Elsa piti kotonaan lausuntakerhoa ja ”Veritas-keskustelukerhoa” seminaarin opiskelijoille. Hän oli
suorittanut Saksassa Dresdenissä lausunnanopettajan
tutkinnon ja hän aloitti ensimmäisenä Suomessa lausujakoulutuksen.

Elsa Koponen koulutyttönä.
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Elsan isä, Puumalan sahan omistaja, laivanvarustaja,
valtiopäivämies Johan Henrik Koponen.

Elsan äiti Ida Karoliina o.s. Liukkonen.

Elsa kuului Suomen Nuorison Liiton keskushallitukseen ja useisiin toimikuntiin. Kesällä 1921 Jyväskylässä järjestettiin Suomen Nuorisoliikkeen 40-vuotisjuhla, siihen liittyi kahdeksan erilaista tilaisuutta sekä
konsertteja, taidenäyttelyitä ja teatteri esityksiä. Juhlat
huipentuivat Elsan suunnittelemaan ”Aikojen arvoja”
-kulkueeseen.
Elsa suunnitteli yhdessä professori U. T. Sireliuksen
kanssa Jyväskylän oman kansallispuvun. Niitä valmistettiin Elsan ja Akselin kotona parin kuukauden aikana
550 kpl:tta. Koti oli silloin ihan kuin ompelimo. Lisäksi
Elsa hankki Uuraisten ja Laukaan pukujen mallit.
Hästeskojen Jyväskylän kausi kesti 12 vuotta. Vuonna
1922 perhe muutti Helsinkiin. Elsan kirjallinen tuotanto pääsi täyteen vauhtiin. Vajaan 30 vuoden aikana syntyi 30 teosta: useita romaaneja, novelleja sekä näytelmiä.
Ensimmäinen kirja oli eläinaiheinen kertomus ”Huli-Vili”, jonka hän kirjoitti Ilari-poikaansa varten.
Myös Akseli kirjoitti paljon opetustyön ja rehtorina
toimimisen ohella. Häneltä ilmestyi lähes 30 teosta. Ne
käsittelivät hänen opetusainettaan, suomen kieltä ja historiaa. Määrällisesti eniten hän käsitteli kirjoissaan Kalevalaa ja muuta kansanrunoutta. Hän kirjoitti mm. Kalevalan lyhennettynä ja oppaita Kalevalan lukemiseen.
Akseli oli kirjoittanut jo vuonna 1916 ”Suomen kansakoululaitoksen historian”. Painos myytiin loppuun.
Vuonna 1945 ilmestyi toinenkin painos. Muutakin tuotantoa oli.

Elsan pääteosta ”Ursula Keivaara” pidetään omaelämäkerrallisena romaani-trikologiana. Hän on itse päähenkilö Ursula. Kirjassa kuvataan taitavasti Puumalan
Sahalahtea, jonka sahan omistaja hänen isänsä Johan
Koponen oli. Isälle Elsa oli perheen nuorimpana tärkeä.
Ilmeisesti Elsa peri isältään rakkauden luontoon ja kaikkiin eläviin olentoihin, myös yhteiskunnan vähäosaisiin.
Isä tunnettiin myös taitavana parantajana ja piti huolen
työntekijöidensä terveydentilasta. Elsalla oli kiinnostus
jo lapsena yliluonnollisiin asioihin, hypnoosiin ja suggestioihin. Elsa oli perinyt isältään tämän taipumuksen
ja kyvyn parantaa niin eläimiä kuin ihmisiäkin.
Elsa toimi myös vuonna 1918 sotakirjeenvaihtajana.
Sotakokemuksista hän toimitti myöhemmin kolmiosaisen kirjan ”Sankaripoikia”, vapaussodassamme kaatuneiden alaikäisten muistoksi. Hästesko sukunimi suomennettiin 1935 HEPORAUDAKSI.
Vuonna 1935 Kalevalan 100-vuotisjuhla antoi Elsalle
uuden virikkeen. Hän oivalsi näynomaisesti omaleimaisen kalevalaisen perinteen merkityksen ja kehitti idean
kansallisesta, kalevalaiselle pohjalle tehtävästä kulttuurityöstä. Elsa Heporauta kutsui kokoon maan johtavia naisia ja perusti aluksi ”Kalevalaisen Naisen Muistomerkki”
-toimikunnan. Hänen aloitteenaan oli Kalevalaisen Naisen patsaan pystyttäminen Helsinkiin. Kokoukseen osallistui mm. neljä entistä tai tulevaa presidentin rouvaa, Alli
Paasikivi, Signe Relander, Gerda Ryti ja Ester Stålberg. Elsa valittiin Muistomerkkitoimikunnan puheenjohtajaksi.
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Heporautojen perhe 1938.
Vasemmalta Ilari, Akseli, Tuuri, Elsa ja Arijoutsi.

Elsa ja Akseli Hästesko hääpäivänään 1932.

KOPSA

13

Vuonna 1938 perustettiin Kalevalaisen Naisen Muistomerkkiyhdistys ry. Hankkeeseen kuului patsashanke ja sen toteuttamiseksi varojen keräys, korujen myynti ja aatteellinen toiminta. Muistomerkkiä ei Helsinkiin
koskaan pystytetty, varojakin kertyi kovin vähän. Kerätyt varat käytettiin karjalaisen siirtoväestön auttamiseen.
Elsa Heporauta teki useita ulkomaanmatkoja mm. Skandinaviaan, Saksaan, Italiaan sekä heimoaatteen innostamana Unkariin ja Viroon.
Kalevalaisten Naisten kerhon kutsumana toukokuussa 1935 Amerikassa hän piti amerikansuomalaisille 75
esitelmää ja 40 puhetta suomalaisseutujen eri paikkakunnilla. Matkan huippu oli, kun hän vieraili upeassa
Tuukkalan muinaispuvussa Valkoisessa Talossa USA:n
presidentin puolison Eleanor Rooseveltin vieraana ja
ojensi hänelle Lapin kullasta valmistetun ”Kaikun Palvialan riipuksen”, joka oli valmistettu tuhatvuotisen mallin mukaan. Keskustelu käytiin saksan kielellä. Rouva
Roosevelt kirjoitti ja selosti käyntiä tapaamisesta ”My
Day” -lehdessä, joka levisi yli sataan sanomalehteen Yhdysvalloissa. Hän sanoi tuntevansa suurta mielenkiintoa
Suomen kansankulttuuri kohtaan.
Korutuotanto alkoi ”Maan äitien”, presidentin puolison Ellen Svinhufvudin ja myöhemmin
Kaisa Kallion Kalevalaisille Naisille linnassa joulukuun 8. päivänä 1937 järjestämillään kutsuilla, jossa pidettiin ensimmäinen kalevalakorujen
näyttely. Elsan idea oli, että maanpoveen aikanaan talletettu rikkaus, arkelogien löytöjen museoihin tuottamat vuosisatojen takaiset korut jäljennettäisiin nykymaailman käyttöön. Taiteilija
Germund Paarin suunnittelemia koruja tehtiin
aluksi neljä. Elsa tilasi omalla vastuullaan 40 korumallia ja otti henkilökohtaisen lainan. Joulukuun 8. päivänä 1937 rouva Kaisa Kallion teekutsuilla oli presidentin linnaan kutsuttu kolmesataa
vaikuttajanaista. Elsalla oli kunnia esitellä ensimmäinen Kalevalaisen korun kokoelma. Vastaanotto oli ihastunut, sanomalehdet suitsuttivat, menekki oli valtaisa. Vuoden loppuun mennessä oli
myyty 8320 korua.

”KEN KANTAA KALEVALAA”
Tämä lause oli Elsa Heporaudan slogan kaikkialla hänen puheissaan.
Ensimmäinen Kalevala Korun toimitusjohtaja oli vuosina 1937–1938 ja 1941–1950 Aino-Mari Mechlin. Hän
toteutti Elsa Heporaudan Muistomerkkitoimikunnan
ajatukset käytännössä, valitsi mallit, valmistutti korut
ja hoiti myynnin ja levityksen. Kalevala Koru Oy syntyi 1941 lopullisesti. Ideoita olivat kansallispuvut, korut
ja Suomalaisen Naisen muistomerkki -patsas ja Kalevala kahvilan perustaminen Helsinkiin.
Elsan ideoima ja arkkitehti Aarne Ervinin sisustuksen suunnittelema ravintola Kestikartano, Keskuskatu 7,
avattiin Kalevalan päivänä 1946. Tilaa oli noin 1000 m2
kahdessa kerroksessa. Esikuvana Ervinillä oli ollut rajakarjalalainen pirtti, johon neuvoja ja opastusta antoi
Kansallismuseon asiantuntijat. Ravintolassa tarjoiltiin
vain kansallisia ruokia, alkoholi oli kiellettyä. Aarne Ervinin suunnittelema ja Emil Halosen valmistama Louhipatsas oli avajaisissa läsnä.

Kestikartanon avajaisissa 1946 Aarne Ervin suunnitteleman ja Emil Halosen tekemän LOUHi-patsaan äärellä, Helsingissä.
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Helsingin Olympialaisten aikana 1952 Kestikartano
oli vilkkaimmillaan ja ulkomaiset turistit täyttivät sen
tungokseen asti ilta toisensa jälkeen. Henkilökunta oli
puettu kansallis-pukuihin. Talo ja ravintola purettiin
1967. Tilalle rakennettiin kokonaan uusi, moderni talo. Kestikartanon hirret myytiin Lappeenrannan Kalevalaisille Naisille.
Kalevalaisten Naisten sosiaalinen toiminta käynnisti laajan avustuspäätöksen Kalevala Korun myynnistä
ja hankkimin varoin järjestää sijaiskoteja siirtoväelle ja
lapsille. Perustettiin yhdeksän äitien lomakotia ympäri
Suomea. Kalevalaiset Naiset auttoivat vähävaraisia äitejä,
siirtolaisperheitä ja inkeriläisiä. Vuosina 1942–1946 vieraili lähes 6000 äitiä kolmen viikon maksuttoman loman
ajan. Siirtoväen huolto ja auttaminen käsitti n. 10 000 ihmistä ja varat kuluivat. Elsa avusti myös monia lehtiä ja
julkaisuja kirjoituksillaan, liikkui puhujana ja lausujana,
opettajana, suunnittelijana ja toimi lukemattomien juhlien ja tilaisuuksien sieluna ja puuhaajana.
Elsa Heporauta oli Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtajana vuoteen 1960 asti. Elsa Heporaudan elämäntyö oli harvinaisen monipuolinen, hän oli perheenäiti, kirjailija, nuorison kasvattaja, lähimmäisten auttaja,
naisasiain ja kansallisen kulttuurin Kalevalainen Louhi
ja Lemminkäisen äiti samassa persoonassa.
Elämä päättyi Diakonissalaitoksen Sairaalassa Helsingissä 7.5.1960. Hänet siunattiin Helsingin Vanhassa kirkossa 11.5.1960. Siunauksen toimitti kirkkoherra Voitto
Viro. Puumalan Sahalahdessa on 22 kilometriä pitkä
”ELSA HEPORAUDAN POLKU” Mikkeli- Imatra-tien
varressa. Elsa ja Akseli Heporauta ja lapset on haudattu
sukuhautaan Jyväskylän vanhalle hautausmaalle osasto
12/rivi 23. Kalevala Koru täyttää tänä vuonna 80 v ja on
laajentanut valikoimaansa ostamalla 1980 Kaunis Koru

Hannunvaakuna
pakana-ajalta.

ja Lapponia Jewelryn -tuotemerkit ja tuotannon. Työntekijöitä on n. 115. Liikevaihto on n. 14 milj. euroa. Tuotantolaitos sijaitsee Helsingin Pitäjänmäellä. Nykytuotannossa on valmistuksessa mm. älykoruja, kaulakoru,
jonka nappia painamalla käyttäjä voi pitää yhteyttä läheisiinsä, sekä sormus, joka mittaa käyttäjänsä stressitasoa. Kalevala Koru Oy:n toimitusjohtajana on ollut viidettä vuotta Riitta Huuhtanen.
SATAVUOTIAS SUOMI SISÄLTÄÄ MONIA SUURIA
SUOMALAISIA JA YKSI NIISTÄ OLI ELSA HEPORAUTA O.S. KOPONEN.
Lähteet Wikipedia/Yrjö Männistö,
koonnut Hannu Koponen.

Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtajana 1943 Kuopiossa oli Anneli Koponen.
*) Oikaisu: Kopsa-lehdessä numero 1/2013 olevassa kuvassa ei ole Elsa Heporauta, vaan lehtori Elsa Vuorjoki.
*) Kalevala-koruja valmisti viisi taide- ja korutakomoa,
mm. Oy Taidetakomo Hakkarainen Ab, Simonkatu 12
Helsinki.
*) Hautalöytöjä ja tuhatvuotisia viikinkihautalöytöjä on ollut 80 paikkakunnalla. Tunnetuimpia ovat mm.
Hannunvaakuna, pakana-ajalta, Halikon käätykorut n.
1100-luvulta, Hovinsaaren riipus, Räisälän vyönsolki,
Osman solmu, Lapväärtin, Hattelmalan ja Suotniemen
soljet, Karkun- ja Kuutar-riipukset.

Kuutar-koru viikinkiajalta,
v. 800–1050.
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Käkisalmen Suotniemeltä
ristiretken ajalta.
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Suuria suomalaisia
Brother Christmas
Suomen paras ja palkittu vapaaehtoinen hyväntekijä.

Tuusulalainen Ari Juhani Koponen on 34-vuotias, kahden lapsen, Liinus 2 v. ja Fanny 6 v., perheenisä. Naimisissa Sini Kivistön kanssa. Poliisi-isän Veikko Koposen
sukujuuret ovat Kuopiosta, äiti on omaa sukuaan Perä,
asuvat myös Tuusulassa. Vanhempien apu lasten hoidossa on korvaamaton.
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Arilla on työkokemusta rahoitusalalla, sekä yrittäjänä kaupan alalla, hyvinvoinnin puolella ja hierontayrittäjänä. Kokemusta on myös urheilun puolelta maajoukkuetasolta asti.
Brother Christmas toiminta alkoi joulukuussa 2015
ja tekemisen vauhti on kasvanut koko ajan. Ensimmäinen kerta oli, kun hän vei vähävaraisten perheiden lapsia jääkiekko-otteluun. Yksi yritys lahjoitti aition ja ruoat ja Brother Christmas oli läsnä.
Marraskuussa 2016 Ari perusti
Brother Christmas ry -yhdistyksen ja
ryhtyi auttamaan. Ari kertoo, että kaikessa yllätti se, miten paljon Suomessa on niitä, joilla ei ole rahaa edes ruokaan, tai miten tulot eivät riitä arkeen,
jos tulee sairaus, ero tai työttömyys.
Tänä päivänä myös yritykset ovat halunneet auttaa ja tehdä hyvää. Tällainen matalan kynnyksen avulle nopeastikin, on enemmän tarvetta kun voi ja
ehtii auttamaan.
Arin toiminnan perusajatus on
”suora kanava autettaviin yksilöidysti”.
Brother Christmas’n perustoimintamalli on: hän lähestyy yrityksiä yhteistyöpyynnöillä ja tämän jälkeen ohjaa
apua erilaisille tahoille, jotka sitä tarvitsevat. Vuoden 2016 aikana Brother
Christmas laskee auttaneensa yli 3000
ihmistä.
Ari Koponen kertoo, että hyväntekeväisyystoiminnan aloittamisen taustalla oli auttamisen halu, sekä turhautuminen ihmisten passiivisuuteen ja
välinpitämättömyyteen. Niinpä hän
ryhtyi toimeen! Brother Christmas
on auttanut niin veteraaneja, vanhuksia, vähäosaisia lapsiperheitä, maahan
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Ari Koponen ja vaimo Sini Kivistö saivat kutsun Linnan
juhliin 2016.

muuttajia kuin kodittomiakin. Hän on jakanut grillimakkaraa leipäjonossa, vienyt vähävaraisten perheiden
lapsia Linnanmäelle, järjestänyt juhannusjuhlia asunnottomille, vienyt keskosperheitä Eppu Normaalin keikalle ja jakanut risteilypaketteja perheille, joilla ei olisi
muutoin mahdollisuutta lähteä risteilylle.
Brother Christmas on ollut runsaasti esillä mediassa, mm. Ylen Efter Nio -ohjelmassa, Ylen Arto Nybergin jututettavana ja Puoli Seitsemän -ohjelman vieraana, sekä kertomassa omasta hyväntekeväisyydestään Yle
Puhe-ohjelmassa, Radio Helsingissä, Metro FM:llä, Radio Rockissa sekä Radio Vegalla. Brother Christmas on
esiintynyt myös lukuisissa lehtihaastatteluissa. Printissä,
kuin verkossakin mm. Iltalehdessä, Ilta Sanomissa, Brother Christmasin olet voinut nähdä myös erilaisissa juontotehtävissä. Hänet olet voinut nähdä mm. Aleksin joulukadun avajaisissa, Go 90`s festareilla, Imatran ajojen
pitstop party`ssä, sekä Pioneerifestivaaleilla.
Brother Christmas alias Ari Koposelle myönnettiin
”Vuoden vapaaehtoinen” palkinto Vapaaehtoistoiminnan messuilla 3.12.2016. Ehdokkaita oli 82 vapaaehtoista
eri paikkakunnilta. Kampanjassa annettiin 12 900 ääntä. Kampanjassa haetaan henkilöä, joka voi olla pitkänlinjan toimija tai innostava tulokas vapaaehtoistoiminnan saralla. Vuoden 2016 aikana Brother Christmas on
palkittu Veteraaniliiton ansiomitalilla ja kutsulla Tasa-

vallan Presidentin Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle
6.12.2016, jossa hän oli frakkiin pukeutuneena vaimonsa kanssa ja ilman partaa.
Brother Christmas ry jatkaa hyväntekeväisyystyötä
edelleen. Alueena on koko Suomi ja sen kaupungeissa
niin, että siellä Brother Christmas -nimellä myös muut
voivat alkaa järjestää tapahtumia ja näin antaa auttavan
käden ihmisille, niillä joita sosiaalinen tai muu apu ei
tavoita.
Koposten sukuvaakunan heraldisessa kuviossa on kuvattu sydän ja kaksi kreikkalaista ristiä, viitaten Koposten nimen alkuperään ”Prokopios” tarkoittaen sydämellinen, ehtivä, ennättävä. Ari Koponen on näyttänyt esimerkkiä sananmukaisesti teoillaan apua tarvitsevien,
hädässä olevien pikaisesti autettavien tueksi. Teot ratkaisevat, ei puheet, vaan vaikeuksissa olevien välittäminen, sanoo Ari.
Satavuotias Suomi on löytänyt kadoksissa olleen joulupukin veljen, joka tekee töitä ja antaa lahjoja ja apua
vuoden jokaisena päivänä, eikä vain jouluaattona.
Lisätietoja: Wikipedia: Brother Christmas
http://brotherchristmas.fi
jouluveli@gmail.con
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Oi , katsokaa, miten lainehet

niin kauniisti rantoja kaulaa!

Oi , kuunnelkaa, miten lintuset
niin kauniisti lehdossa laulaa!

Oi , ootteko nähnehet illan kuun

ja kuullehet kuisketta metsän puun ,
min ylitse valkeat hattarat
suvitaivaalla vaeltavat?

Eino Leino, ”Hymyilevä Apollo”
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Väinämöinen vai Väenämöene?
Kalevala
Lönnrotin versio

Savolaesversio

Annapas ajan kulua
päivän mennä, toisen tulla.
Taas minua tarvitahan,
katsotahan, kaivatahan
uuen Sammon saattajaksi.
Uuen soiton suorijaksi,
uuen kuun kulettajaksi,
uuen päivän päästäjäksi,

Suattaa tulla sekkii päevä
päeviim pitkässä jonossa,
että viäntyy Väenö mieleen,
tulloo tarvis taetomiehe,
uuven Sammo` oevaltajaks,
uuven soeton uneksijaks.
Uuven kuunnii kirkastajaks,
aaringon takasin tuojaks,

kun ei kuuta, aurinkoa,
eikä ilmaista iloa.
Siitä vanha Väinämöinen
laskea karehtelevi venehellä
vaskisella, kuutilla kuparisella
yläisihin maa-emihin, alaisihin
taivosihin.
Sinne puuttui pursinensa,
venehinensä väsähtyi,
jätti kantelon jälille,
soiton Suomelle sorean,
kansalle ilon ikuisen,
laulut suuret lapsillensa.

kunnom pimmeetä ja pilivistä,
ilotonta on elämä.
Siitä vanha Väenämöene
laski myötälaetasessa
laaletulla laevallasa,
merelle rannattomalle,
taevaar rannan takaselle.
Siinne haehtu purreh huamu,
Sinne siirty Väenämöene;
kannel jäe Kalevalam mäelle,
Suomelle sulonen soetto,
ilon siemenet itämään,
lapset laaluja tekemään.
Öljymaalaus, R.W. Ekman
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