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TEE LAHOITUS –
TAI TESTAMENTTAA SUKUSEURALLE!

Ahti Koponen
Rajakuja 11
04260 Kerava
p. 045 672 4107

KOPOSTEN SUKUSEURA RY:N TILI ON
FI52 5500 3920 197587

Auta Koposten Sukuseuraa lahjoituksellasi. Koposten
sukukirjoja on nyt tehty kolme osaa. Sukututkijan työ
ja painatus maksavat. Lahjoituksesi on meille arvokas,
pienempikin. Vetoamme auttaviin lahjoituksiinne!

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

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

TÄRKEÄ TIEDOTUS

Taitto Elina Kuismin, SSK ry

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.

Painatus Tikkurilan Paino Oy, Vantaa
Koposten sukuseura internetissä
http://www.koposet.net
Sivujen ylläpitäjä: Ahti Koponen
ahti.koponen@gmail.com
Irtonumero 10 €
Maiju Boenisch, puh. 050 558 9367

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.

Lehdellä on oikeus lyhentää tekstejä.

Kannen kuva: Timo Laivo / Vastavalo.fi
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Puheenjohtajalta

Aulis Koponen
Kuopio
Toivotan lämmintä kesää,
itsekullekin terveyttä ja valoisia
kesäpäiviä.
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Runsasluminen talvi on taittunut ja kevään eteneminen tapahtuu vauhdilla. Luonto uudistuu, elämisen uudeksi luovat voimat vaikuttavat tuoden valoisuutta ja iloa elämäämme. Tulin sukuseuramme jäseneksi tämän vuosituhannen alkupuolella, tänä aikana olen saanut kanssanne tehdä hienoa yhteistä matkaa ja oppia uusia asioita. Kokemukset ja muistot ovat tapahtumarikkaita ja mieleen painuvia.
Yhteiskunnassamme on tapahtumassa arvojen muutosta, elämän kunnioittamiseen on tuotu uusia näkökohtia, vanhusten hoidosta huolehtiminen
on pohdinnan alla. Sukuseuran jäsenille näissä teemoissa on paljon tuttua ja
arvokasta elämänviisautta. Tutkijat ovat puhuneet näistä teemoista pitkään.
Tutut yhteiskunnalliset organisaatiot ovat tänä päivänä ahtaalla: kirkko, puolueet, ay-liike, kansalaisjärjestöt ja sukuseurat. Joudumme entistä useammin
perustelemaan, miksi olemme olemassa, keiden kanssa ja hyväksi järjestömme toimii. Taistelemme ihmisten ajasta ja halusta sitoutua toimintaamme.
Sukuseurana meidän pitää osata elää myöskin verkoissa ja digiajassa.
Meillä onneksi on Ahdin ansiosta hyvät verkkosivut, joiden avulla tieto kulkee niin että uudetkin ihmiset pääsevät mukaan. Yhteiset arvot ja tavoitteet
ankkuroivat toimintaamme. Sukuseurana meidän ei tule unohtaa sukupolvien välisen yhteisymmärryksen arvoa, nuorempien tulevaisuuden vaikuttajien varassa on meidän tulevaisuuden mahdollisuudet. Silloin kun koemme
olevamme sukuseuraperhe, perheessä on tärkeä puhua merkitttävistä, ajankohtaisista asioista, mutta meidän tulee olla toisiamme kannustavia ja tukevia jäseniä yhteisössämme, silloin me voimme olla yhdessä vahvoja ja voimakkaita ottaen vastaan uusia haasteita.
Useimmat sukuseurat taistelevat jäsenmäärien vähentyessä toimintamahdollisuuksistaan. Koposten sukuseurana tiedostamme ongelman suuruuden. Jäsenistön ikääntyminen, luonnollinen poistuminen ja vapaajäsenyys
vaikuttaa enenevässä määrin toimintamahdollisuuksiimme ja talouteemme. Meillä on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä tasokkaasti toimitettu Kopsa-lehti, siitä kiitos mainiolle päätoimittajallemme Hannulle. Työ tehdään
täysin vapaehtoistyönä ilman palkkaa, lehden tekeminen kuitenkin maksaa.
On yhteydenpidon, tiedon ja vuorovaikutuksen takia paikallaan, että meillä on tällainen kanava sukuseurassamme. Meidän tulee saada uusia jäseniä,
olkoon tämä haaste meille jokaiselle jäsenelle.
Sukuseurallamme on tasokkaita kirjoja, jotka kattavat sukututkimusta
1500-luvulta aina 1860-luvulle, kirjat ovat edullisessa tarjouksessa vielä edelleen. Mainioita teoksia jokaiselle henkilölle joka on kiinnostunut omasta suvustaan ja suvun menneisyydestä, niitä voi käyttää myös omaisten merkkipäivä lahjana. Monet vapaajäsenet ovat olleet kauan mukana, kantaneet vastuuta aivan sukuseuran perustamisen alkutaipaleelta asti. Vapaajäsenien suuri
määrä, yli yhdeksänkymmentä, vaikuttavat voimakkaasti meidän talouteemme. Lehden toimituskustannukset ovat lisääntyneet, toivomme että huomioisitte kustannusten muutokset ja osallistuisitte vapaehtoisesti lehden kuluihin,
esim. 20,00/vuosi. Irtonumeroiden myynti tai lahjoitus läheisillemme lisää tietoa meistä ja toiminnastamme, voi tuoda myöskin uusia jäseniä seuraamme.
Aktivoidutaan yhdessä kukin mahdollisuuksiemme mukaisesti, me elämme
mahdollisuuksien maailmassa, yhdessä tekemällä vaikeudet voimme voittaa.
Toivottavasti tapaamme 4.8.2018 sukupäivillä Leppävirralla Vesileppiksessä, siellä vuosikokouksessa luomme suuntaviivat seuraavan vuoden sukuseuramme 40-vuotis juhlatapahtumaan. Toivomme että saamme hankittua uusia jäseniä, viedään viestiä eteenpäin, samalla luomme toiminnallemme uusia mahdollisuuksia.
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SUKUKIRJATARJOUS
Sukuseura on julkaissut aiemmin kirjat Koposten Suku I (270 s.) ja
Koposten Suku II (870 s.) Uusin osa on Koposten Suku II: 1 (n. 350 s),
joka on Koposten Suku II:n kirjan täydennysosa.
Koposten Suku II:1 osaa voi tilata nyt hintaan 70 € + postitus- ja
pakkauskulut.
Yksittäisten kirjojen hinnat:
Koposten Suku I			
40 € + toimituskulut 11 €
Koposten Suku II			
60 €		
”
Koposten Suku II.1.			
70 €		
”
Pakettitarjoukset:
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi
Koposten Suku I ja II			
100 € + toimituskulut 13 €
Koposten Suku II ja II.1		
100 €
”
Koposten Suku I, II ja II.1		
100 €
”
15 €
Kirjat ja paketit voi maksaa ennakkoon.

Tilinumero FI52 5500 3920 1975 87
Soita ja tilaa heti!
Koposten Sukuseura ry
Maiju Boenisch
Kiikankuja 262, 32440 Alastaro
p. 050 558 9367
mama-boe@hotmail.com
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KOPOSTEN SUKUPÄIVÄT LEPPÄVIRRALLA 4.8.2018
Hotelli Vesileppis, Vokkolantie 1, 79100 Leppävirta
Lauantai:
11.30
12.00
13.00
14.00

Ilmoittautuminen ja kokoontuminen
Lounas
Koposten Sukuseuran vuosikokous
Ohjelma: Esitelmä kauppatieteen tohtori Saara Julkunen
os. Koponen. Aiheena: ”Luottamus ja vallanjako yhteisöstä”
14.45 Hallituksen kokous
15.30 Lähtökahvit/tee+täytekakku

Lounas 11,90 e, täytekakkukahvit 9,50 e.
Ilmoittautuminen ruokailuun ja lähtökahveihin 15.7.2018 mennessä.
Osanottajamäärä on ilmoitettava ennakkoon. Ilmoittautuminen sähköpostitse:
aulis.koponen@gmail.com tai tekstiviestinä puh. 044 361 2224.
Majoitusvaraukset on tehtävä suoraan hotelliin merkillä ”Koposten Sukuseura”.
Kahden hengen huone 118 e/vrk, yhden hengen huone 98 e/vrk. Lisävuode 30 e.
Varaukset puh. 029 170 0170 tai sähköpostilla: myynti@vesileppis.fi
Keilaajien tapaaminen klo 10.00 Vesileppiksen aula
Keilaamiseen valmistautuminen klo 10.00
Keilausta klo 10.00–12.00, hinta 24 e/rata/1,5 h
Keilaukseen ilmoittautuminen 15.7.2018 mennessä.
Sydämellisesti tervetuloa kaikki Koposet!
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Toimitukselta

Koposten Sukuseura ry on toiminut 38 vuotta. Kopsa-lehti on ilmestynyt saman ajan. Aika on muuttunut,
myös lehti. Sukuseura on tehnyt paljon arvokasta työtä,
sekä tutkimusta keitä olemme ja mistä tulemme.
Sukuseuran toiminta ja siihen kuuluva sukulehti ei toimi ilman rahaa. Jäsenmaksu sisältää kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Kopsa-lehden. Yhdistystoiminta, kuten muukin järjestötoiminta edellyttää ja vaatii taloudellisestikin toimiakseen rahaa, kuten painatus-, postitus-,
ilmoitus- ja järjestökuluihin. Kaikki muu on vapaaehtoista, palkatonta työtä.
Jäsenmäärä ja maksavien jäsenmaksujen määrä on vuosi vuodelta pienentynyt. Uusia jäseniä on hankittava lisää, jotta toiminta voi jatkua. Sukuseuran säännöt painettiin 38 vuotta sitten. Säännöissä on pykälä nro 6 koskien ainaisjäsenyyttä; kun on maksanut 15 vuoden ajan
jäsenmaksun on vapaa jäsenmaksusta. Nyt heitä on yli
90. Kiitos heille siitä.
Ainaisjäsenyyspykälä on muutettava, poistettava. Jäsenyys säilyy, mutta millä jäsenmaksulla? Jatkossa lehteä
ei voi toimittaa ilmaiseksi kenellekään! Rahaa ei ole. Tulevassa vuosikokouksessa asia on esillä ja on päätöksen
aika muuttaa sääntöjä. Maksamattomien jäsenmaksujen
karhuaminen joka vuosi vie rahoja ja se ei ole sukuseurallemme ja koposille ylpeydenaihe.
Sukuseuramme vaakunassa on symboleja, jotka kertovat ja kuvaavat koposia, eli sydämellisiä, auttavia, ahkeria, eteenpäin yrittäviä. Onko se henki kadonnut nyt jonnekin bittiavaruuteen?

Koposten sukukirjoja on myös varastossa paljon ja niiden myynti helpottaisi taloudellisesti tilannetta. Sukututkija Jarmo Paikkalan suuri tutkimustyö koposista on
vertaansa vailla ja siitä työstä on maksamatta lähes 8 000
euroa.
Sukuseuramme edustajana Sukuseurojen Keskusliitossa keskustellaan usein muiden sukuseurojen tilanteista ja taloudesta. Kysymyksillä, miten saada uusia jäseniä ja nuoria mukaan, sekä tietoa sukuseuratoiminnasta, kaikilla on sama tilanne. Vetoankin tässä arvoisat
koposet; ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin ja kertokaa mielipiteitänne, yhteys- ja osoitetiedot on lehdessämme.
Peräänkuulutan vielä, missä on ne koposet, joilta odotan artikkeleita, kertomuksia, kuvia sukumme elinajoilta ja tapahtumista? Voitte toimittaa ne suoraan myös allekirjoittaneelle.
Sukuseura on saanut joskus pieniä lahjoituksia toimintamme tueksi, lahjoituksesi on arvokas, pienempikin ja
kiitän siitä sukuseuramme puolesta! Hankkikaa mainoksia lehteemme! Koposilla on paljon yrityksiä, ilmoitustuloilla saamme tukea sukuseuramme toimintaan. Puolensivun ilmoitus maksaa vain 100 e ja rivi-ilmoitus 30
e. Yhteydenotot allekirjoittaneelle.
Hannu K. Koponen
e-mail: hannu.k.koponen@elisanet.fi
puh. 0400 315 339
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PERHEVALOKUVAUS
Sukututkimusta parhaimmillaan
Hyvä kuva on muisto, jonka arvo säilyy. Hyvän kuvan
arvo kohoaa vuosien kuluessa, sillä tulee aina olemaan
sekä dokumentti- että tunnearvoa, joka säilyy sukupolvelta toiselle. Värien käyttö muotokuvauksessa on ratkaiseva tekijä myös psykologisesti, värit syventävät kuvattavien persoonallisuutta. Mitä historia olisikaan ilman
valokuvaajien eri aikoina ottamiaan valokuvia. Valokuva kertoo ajasta, henkilöistä, muodista ja asemasta yhteiskunnassa. Valokuvat ovat säilyttäneet arvonsa itselleen ja jälkipolville arvokkaina muistoina eletystä ajasta.
”Käykää valokuvaajalla, ennen kuin ehditte kuolla”,
oli erään valokuvausliikkeen mainos 70-luvulla. Vieläkin
tuodaan valokuvausliikkeeseen vanha sotilas- tai passikuva, jossa on ruostunut nitojan jälki kuvassa ja siitä pitäisi retusoida hautajaispöytään muistokuva. Kuvaus ei
maksa paljon, vain aika ja tahto puuttuvat.
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Historiallisen perhekuvauksen suoritti Studio Liisa Kuopiossa, puheenjohtaja Aulis Koposen perheestä (kuva sivulla 19). Ohessa esittely ja kuvauksen satoa.
Aulis Koponen valittiin sukuseuramme puheenjohtajaksi 17.7.2011 Leppävirralla. Aulis syntyi 1943 Riistavedellä ja perheeseen kuului seitsemän poikaa ja kaksi tyttöä. Aulis oli perheen nuorin. Auliksen isä Paavo (1886–
1950), äiti: Johanna os. Voutilainen (1897–1958) olivat
maanviljelijöitä Tuusniemeltä.
Aulis meni naimisiin varpaisjärveläisen Anna-Maija Ukkosen (1938) kanssa 1964. Perheeseen syntyi kaksi
lasta; Saara 1967 ja Lasse 1972. Anja työskenteli KYS:ssä
silmäosaston hoitajana. Tytär Saara on naimisissa Jukka
Julkusen kanssa ja heillä on kaksi lasta, Aapo ja Ida. Jukka Julkunen oli 13 vuotta Kuopiossa Citymarket-kauppiaana. Nykyisin hän tekee sijoitustoimintaa perheyrityk-
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sen puitteissa. Tytär Saara Julkunen väitteli kauppatieteen
tohtoriksi ja on apulaisprofessori ja yliopistotutkija ym.
Poika Lasse on koulutukseltaan rakennusinsinööri.
Aviopuoliso Jonna o.s. Mönkkönen on filosofian tohtori.
Erikoisalana ”Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot”. Jonna on Itä-Suomen yliopiston lehtori sekä tutkija, työskentelee kansainvälisessä liiketoiminnassa ja myynnin viestinnässä. Perheessä on kaksi lasta, Amanda ja Viljami.
Aulis Koponen opiskeli eri aloja, kuten kansainvälinen
kirjeopisto, alueena kauppakoulun aineet, laboranttikoulu Tampereen Teknillisessä Oppilaitoksessa, talonrakennustekniikan tutkinnon 1985, työskenteli Kuopion Teknillisessä Oppilaitoksessa, suoritti yhdyskuntatekniikan
loppututkinnon 1988, sekä monia rakennusalan kursseja
Kuopion Yliopistossa ja Ammattikorkeakoulussa.
Monipuoliseen työuraan mahtuu myyjän, vahtimestarin, rakennuslaboratoriomestarin, laboratorioteknikon
ja laboratorioninsinöörin ammatit. Aulis Koposella on
useita luottamustoimia, sekä työsuojeluvaltuustehtävissä. Hänelle on myönnetty ”Savonia Ammattikorkeakoulun” vuosittain myöntämä ”Tasa-arvon edistämisen kannustuspalkinto 2006”. Sydäntä lähellä harrastuksena lähes
30 vuotta on ollut seurakuntatoiminta. Kesämökki Vehmersalmella on rentoutumispaikka koko perheelle, jossa voi mietiskellä eläkepäivinä Koposten Sukuseura ry:n
puheenjohtajana sukuseuratoimintaa ja sen kehittämistä.
Koonnut Hannu. K. Koponen

Saara Julkunen o.s. Koponen, kauppatieteen tohtori, apulaisprofessori, yliopistotutkija. Väitöskirja käsitteli ”Keskon
valtakunnallista organisaatiota, menneisyydessä ja viitteitä tulevaisuuden kehittämiseen”.

Suvivirsi savoksi
Lumkinokset sulj poekkeen , ja tuassii tarkenoo.
Nätisti kukat aakii ja vesj liplattelloo.
Aarinko suapi paejjat poes piältä lähtemään .
ja kielot, lumpeet järven , nyt kurkottaa päetään .
Tuas rastaat, peipot, piäskyt, nätisti kujertaa.
Myö Yläpihammiestä vuan kiitellä suahaa.
Suattasin sitä minnäe osata kajjaattoo,
sen ilonkijasunnii päen Isseeni , Luojoo.
Kääntänyt pastori Heikki Hyvärinen
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Koposet Luikonlahdessa
Maarianvaaran sukuhaaran
Koposilla on aikansa huomattava edustaja vuosisadan vaihteessa: suutari (Juho) Pekka Koponen (1851–
1932). Sukujuuret ovat Maarianvaaran Kopolassa, jossa
Pekan isoisä oli syntynyt.
Pekka syntyi Kortteisessa
v. 1851, josta muutti isänsä
mukana Luikonlahden Luikonniemelle.
Pekan aviopuoliso oli
Maija Leena Juvonen. Hilkka Leskelä kirjoittaa Luokonlahti ennen ja nyt -teoksessa, että Luikonniemen
talo sai nimekseen Kopola,
joka oli alunpitäen Aholan
tilan maata. Pekalle talo siirtyi 1800-luvun lopulla.
Kopolan kamarissa on Kopolan väki Maija Leena ja Pekka Koponen. Takana tytär Selma Pennonen ja pojat
pidetty kiertokoulua. Pekan Pekka Jussi ja Hannes. Edessä Selman lapsi Tauno. Kuvattu 1922.
aikaan Kopolassa oli asuinrakennus, navetta kuudelle lehmälle, talli hevoselle ja
Olga, joka muutti Amerikkaan ja avioitui leipuri Mokaksi hirsiaittaa. Taloon johtavan tien varrella sauna ja serin kanssa.
riihi. Pekka myi talon Hackman-yhtiölle, mutta osti sen
Juho (Jussi), joka syntyi 1891 ja on minun isoisäni.
takaisin Lex Kallion perusteella. Samassa kaupassa tuli Hän avioitui Juukalaisen Alma Kettusen kanssa. Juho ja
myös maata 30 hehtaaria.
Alama asuivat ensin Pekan luona Kopolassa. 1928 he osSuutari Pekka Koponen oli arvossa pidetty henkilö. tivat entisen Kosulan talon tilalle rakennetun Kosulan
Hänet valittiin kinkereillä kylänvanhimmaksi ja pyhä- asuinarakennuksen, johon muuttivat. Heille syntyivät
koulun opettajaksi. Pekalla ja Maijalla oli neljä lasta.
pojat Martti, joka on isäni ja Aulis.
Hannes, joka avioitui Veera Räsäsen kanssa. He ostivat tilan Akonpohjasta ja muuttivat sinne.
Ja Selma, joka meni naimisiin Antti Pennasen kanssa. He muuttivat Juukaan, jossa Antti toimi Enso-Gutzeitin työnjohtajana.
Kosulan myivät Juhon leski Alma ja pojat Martti ja
Aulis 1960-luvulla Martta Hirvoselle. Hän purki pois
vanhan huonokuntoisen rakennuksen ja rakennutti tilalle omakotitalon.
Luikonlahden kylän osalta Maarianvaaran Koposten
historia päättyy tähän. Martti muutti Vesannolle 1948 ja
Aulis avioiduttuaan 1960-luvun puolivälissä Toijalaan.
Raimo Koponen
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KOPOSIA MAAILMALLA
”Vero on aina vieraanamme” on keksitty jo ennen ajanlaskuamme. Verohistoria on vanha, Luukkaan Evankeliumin mukaan keisari Augustus määräsi ”ensimmäisen
verollepanon”.
Suomessa veroasioita hoitaa, valvoo ja opastaa Veronmaksajain Keskusliitto ry Helsingissä. Veronmaksajain
Keskusliiton toimintaa johtaa kaksitoista jäseninen hallitus. Liitolla on palkkalistoillaan 16 eri alojen verojuristia. Yksi heistä on johtava verojuristi Juha Koponen, oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.
Juha Koposen sukujuuret ovat Joensuusta. Isä Martti Koponen (kuollut) ja äiti Aune olivat opettajia ammatiltaan. Varatuomari Juha Koponen on syntynyt 1961 ja
naimisissa Tuula, o.s. Tuomisen kanssa, asuvat Espoossa. Avioliitosta on kaksoset 19-vuotiaat tytär ja poika.
Juha Koponen on työskennellyt Verohallituksessa 30
vuotta. Hän on julkaissut pitkällä työurallaan useita julkaisuja, kuten ”Yrittäjän verokäsikirja”, ”Osingonjakajan
verokirja”, ”Kuolinpesänosakkaan opas”. Hän luennoi ja
käsikirjoittaa useisiin lehtiin mm. Tax Faxin päätoimittajana sekä Kansallinen senioriliitto ry:n Patina-lehteen,
artikkelilla ”Testamentti – ja kuinka se tehdään”.
Mistä sitä veroa kerätään? Veroja ovat: valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero, sairausvakuutusmaksun päiväraha- ja sairaanhoitomaksu, palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä Yleisradiovero. Verotus Suomessa kansainvälisessä palkkavertailussa
keskipalkkaisella on viidenneksi kovin ja suurituloisilla
vertailumaiden (Euroopan) neljänneksi kirein verottaja.
Suomessa on ollut pysyvä valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodesta 1920 alkaen. Veronahankinataksat lakkautettiin vuoden 1931 alusta, minkä jälkeen veroja ei voinut enää maksaa muutoin kuin rahassa.
Suomi liittyi vuonna 1995 Euroopan Unioniin. Lääninverovirastot muuttuivat 1.9.1997 Verovirastoiksi, lääniuudistuksen vuoksi. Suomi siirtyi euron käyttöön 2002.
Veroilmoitus verkossa -palvelu avattiin keväällä 2008.

Sanonta ”Viekää tuhkatkin pesästä” juontaa 1600-luvulle, kun veron taustana olivat jatkuva sodankäynti ja ruudin valmistukseen tarvittiin salpietaria, jota oli tuhkassa.
Mainittakoon, että Suomen ev.lut.kirkon kirkollisveron
tuotto vuonna 2017 oli 886 milj. euroa. Ikivanha motto
on ”Antakaa keisarille mikä keisarille kuuluu”.
Lue lisää:
Wikipedia ”Verotuksen historia Suomessa”
Verohallinto www.vero.fi
www.veronmaksajat.fi
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Koonnut Hannu. K. Koponen
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KOPOSIA MAAILMALLA

Imatralainen Sari Koponen
viinitilan emäntänä Italiassa

Imatran Karhumäeltä lähtenyt Sari Koponen, s. 1968,
halusi muuttaa Italiaan. Nyt hän emännöi viinitilaa, jota
hän vuokraa miehensä Claudion kanssa San Cascianosta, lähellä Firenzeä Toscanassa.
Sarin vanhemmat asuvat Ruokolahdella: isä Esko Antero s. 1941 ja äiti (Alma) Helena o.s. Lappalainen. Sisaruksia on veli Jari s. 1971 ja sisko Terhi s. 1974.
Sari on naimisissa italialaisen Claudio Morieron (s.
1967) kanssa. Perheessä on kaksi poikaa, Luca s. 1988
ja Tommi s. 2003. Molemmat ovat suomen kansalaisia.
Moriero-sukunimi on Italiassa harvinainen, eli alle 100
nimenomistajaa.
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Sari opiskeli aikoinaan italian kieltä Imatran Työväenopistossa ja vuoden ollessaan au pairina Italiassa. Hän
kävi Lahden Kauppaopiston, opetti italiaa työväenopistossa ja toimi tulkkina Italian joukkueelle Lahden MMhiihtokisoissa v. 1989.
Palattuaan pysyvästi Italiaan 1990 hän kävi kaksivuotisen hotellikoulun ja on sen jälkeen työskennellyt esimiestehtävissä rahanvaihtoyrityksessä, jossa on edelleen.
Hän ei ole koskaan hakenut Italian kansalaisuutta.
Toscanan auringon alla voi unelmat toteutua. Maailman
kuuluisimmista punaviinialueista kukoistavan bisneksen
pyörittäminen viinin ympärillä ei ole aivan mahdotonta.

KOPSA

Viinitilalliseksi ryhtyminen syntyi, kun he kuulivat, että Villa Giulia -tilan omistava lääkäriperhe etsi viinituotannolleen jatkajaa.
Viinitila on kolmen hehtaarin kokoinen, jossa viljellään myös oliivipuita. Ensimmäinen erä neitsytoliiviöljyä myytiin syksyllä 2017. Samoin ensimmäiset viinimaistajaiset olivat loka-marraskuussa suomalaisten ystävien kanssa.
Tilaa on aluksi vuokrattu viideksi vuodeksi kerrallaan. Tuotantoa on tarkoitus lisätä ja valmistaa myös valkoviinejä. Tilan toiminnasta vastaa kaksi ammattilaista
yhtiökumppania, sekä enologi.
Italiassa viinit jaetaan luokkiin, jotka kertovat niiden
tasosta. Villa Giulian viinit edustavat ylintä viinien luokkaa, ammattiarviointikomitean mukaan. Tilan pullotuskapasiteetti on n. 20 000 pulloa vuodessa. Viiniä voi ostaa tilalta suoraan ja sitä myydään paikallisille ravintoloille Firenzen ja Toscanan alueella.

Perhe-elämä on Italiassa hyvin tärkeä. Kokoonnutaan
aina yhteisille aterioille, ollaan yhdessä, autetaan lasten
hoidossa, kuten Claudion äiti on ollut auttamassa poikien kasvattamisessa, joka kuuluu italialaiseen tapaan. Isovanhempien läsnäolo on hyvin tiivistä italialaisessa perhekulttuurissa.
Suomessa perhe Moriero & Koponen käyvät aina kesäisin ja viimeksi pääsiäisenä. Suunnitelmissa on, että jonain päivänä Villa Giulian viinejä saa ostaa myös Suomessa.
Sari Koponen toivottaa kaikki Koposet tervetulleeksi tutustumaan viinitilaan, mahdolliset matka- ja majoitusjärjestelyt ryhmäkoolle 10–20 henkeä. Matka voisi olla jo syksyllä, mahdolliset tiedostelut allekirjoittaneelta.
Kuvat: Sari Koponen
Koonnut: Hannu K. Koponen Helsinki

Viininviljelijä Sari Koponen (Moriero) kutsuu
Koposia tutustumaan viinitilaansa Firenzessä!
Onko halukkaita lähtijöitä syyskuussa järjestettävälle matkalle, viininkorjuuaikaan, luotettavan matkanjärjestäjän hoitamana?
Ottakaa yhteyttä ennen juhannusta:
hannu.k.koponen@elisanet.fi
puh. 0400 315 339

KOPSA
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TALOUSRAPORTTI

Sukuseuran jäsentilanne 02/2018
Jäsentyyppi
Maksaneita Maksamatta Yhteensä
Maksavia jäseniä
152
23
175
Ainaisjäseniä
65
29
94
Poistettuja 2018
0
14
14
__________________________________________________
Yhteensä
217
66
283

Jäsenmaksut laskutettiin 3 erässä syksyllä 2017
1. erä
Kaudella 2016–2017 		
Uusia jäseniä 2017 		
Yhteensä 		

maksaneita 163
2
165 henkilöä

2. erä
Ainaisjäseniä 		

95, joista yksi on ilmoitettu sen jälkeen kuolleeksi

3.erä
Kaudella 2016–2017 		
Kaudella 2016–2017 		
Yhteensä 		

maksamattomia 25
laskuttamatta 1 (liittynyt myöhemmin)
26 henkilöä

Laskutuksen jälkeen eronnut muutama jäsen
Syksyn laskutuksen jälkeen on liittynyt kaksi.
Jäsenmaksukarhut on lähetetty 26 jäsenelle 12.2.2018. Sen jälkeen tullut yksi selvitys
ilman viitettä maksetusta laskusta ja kaksi maksua.

Tilit
Käyttötili 		
Kirjatili 		
Yhteensä 		

6 828,24
5 586,56
12 444,80

Kirjanpidossa on varaus Jarmo Paikkalan laskua varten 7 950,00 €, laskua ei ole vielä
tullut. Tilillä käytettävissä 4 468,80 €.
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Tulevia menoja
- Kopsa-Lehti
- Sukukokouksen ilmoitukset
- Sukukokouksen muut kulut
- Sukuseurojen Keskusliiton jäsenmaksu (450 €)
- Vakuutusmaksut 160 €
- Jäsenmaksulaskutus 450 € syksyllä
- Nettisivujen maksu
- Kirjavaraston vuokra

Kopsa-lehden kulut 2/2017
- Lehden taitto, 32 sivua
- Toimitustyö (kuvankäsittely ym)
- Lehden painatus 		
- Postituskulut 		
Yhteensä 		

317,44
124,00
768,00
294,00
1 503,44

Kopsa-lehden kuluja talousarviossa oli varattu kahta numeroa varten 2 900 €,
kun edellisen tilikauden kulut olivat yhteensä 2 769, 52 €.
Kopsa-lehden kulut määräytyvät sivujen ja korjattavien tekstien määrästä.
Olen raportoinut puheenjohtajalle kirjallisesti taloustilanteesta 17.9.2017 ja
27.11.2017 jolloin oli kyse Kopsa-lehden kuluista. Kopsan laskut on maksettu
joulukuussa. Kirjamyynti ei ole tuottanut riittävää tulosta. Joulukuussa
myytiin kaksi pakettia kirjoja ja muutama yksittäinen kirja.
2018 puolella myyty kaksi pakettia kirjoja, sekä kaksi kullattua
merkkiä. Jäsenmaksutuloja on tullut kuudelta jäseneltä.
Rahat riittävät Jarmo Paikkalan laskun maksamiseen ja
Kopsa-lehden painatuskuluihin.

Koposten Sukuseura ry
Maiju Boenich
Taloudenhoitaja 18.2.2018

KOPSA
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Suuri suomalainen taidemaalari

Isänmaan ystävä Edvard Eetu Isto
Eetu Isto syntyi yhdeksänlapsiseen perheeseen
28.11.1865 Alavojakkalan kylässä, silloisessa Alatornion
kunnassa. Hänen vanhempansa Jaakob ja Kaisa-Liisa Isto olivat maanviljelijöitä.
Eetu oli perheen nuorin lapsi ja ainoa joka kävi kansakoulun. Koulu sijaitsi Yliraumon kylässä n. kuuden kilometrin päässä Alavojakkalasta. Kansakoulun jälkeen Eetu jäi kotiin auttamaan isäänsä tilanpidossa. Täytettyään
18 vuotta hän lähti maalarioppilaaksi Ruotsin puolelle
Matarenkiin, jossa hän työskenteli viitisen vuotta serkkunsa yrityksessä.
Eetu muutti Helsinkiin 1888. Opiskeli Taideteollisuuden
Keskuskoulussa. Hän elätti itsensä maalarin ja koristemaalarin töillä. Hän teki töitä mm. arkkitehti
Karl August Wredelle ja rakennusyrittäjä Salomo Wuoriolle. Hän opiskeli Taideteollisuuden Keskuskoulussa ammattimaalariksi. Opintoihin kuului tyylioppia, koristemaalausta, ornamenttimaalausta ja elävän mallin piirustusta.
Apurahan turvin Isto matkusti 1895 Berliiniin, missä
hän opiskeli Berliinin Taideakatemiassa. Berliinissä Isto maalasi tunnetuimman teoksensa Hyökkäys (koko
140x200 cm), jossa kuvataan Venäjän kaksipäinen kotka ahdistamassa Suomi-neitoa. Maalaus valmistui 1899,
eli samana vuonna jolloin Tsaari Nikolai II antoi helmikuun manifestina tunnetun julistuksensa.
Taulun nimeä ”Hyökkäys” ehdotti Iston ystävän Benjamin Ajon vaimo Emmi. Maalauksen mallina toimi Emma Kyöstäjä Alatorniosta. Maalaus ”Hyökkäys” levisi
painokuvina kaikkialle Suomeen. Tilgmanin kirjapaino
teki siitä ainakin muutama sata jäljennöstä.
Myös Isto teetti kuvia sekä Suomessa että Saksassa tuhansia kappaleita. Santarmien saatua vihiä taulusta Isto
pakeni maalauksen ja painojäljennösten kanssa Ruotsin
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kautta Saksaan, jossa taulusta painettiin berliiniläisessä kirjapainossa valokuvajäljennöksiä arviolta yli 10 000
kappaletta. Lisäksi kuusi painosta postikortteja, jopa venäjänkielisin tekstein.
Isto matkusti 1899 takaisin Berliiniin ja vietti siellä pari vuotta maalaten muutamia ”Raamattu”-aiheisia tauluja. Hyökkäys-taulu kulkeutui Iston mukana 1900 Alatornion pappilaan, kunnes se piti viedä turvaan Ruotsin puolelle.

KOPSA

Monen mutkan jälkeen Isto myi taulun luulajalaiselle liikemiehelle, jolta sen osti myöhemmin kunnallisneuvos Niilo Helander, Heinolasta. Hänen leskensä lahjoitti taulun myöhemmin Museovirastolle.
Isto palasi kesällä 1901 Suomeen Alatorniolle ja asui kirkkoherra Johannes Granön vieraana Parasniemen pappilassa. Kotimaassaan hän ryhtyi maalaamaan lähinnä Tornion, Kemin ja Oulun kaupunkien
silmäätekevien muotokuvia.
Kirkkoherra Granö lähti keväällä 1902
papiksi Siperiaan, jonne suomalaisia
oli ensimmäisen sortokauden aikana karkotettu.
Granö pyysi myös Istoa Siperiaan. Matka toteutui vasta
kesällä 1905, kun Isto yhdessä Johannes Granön poikien
Johannes Gabrielin ja Paavon kanssa matkusti pastorin
asuinpaikkaan ”Helsinki”-nimiseen kylään Siperiassa.
Isto sairastui Siperian matkallaan lavantautiin. Syksyllä
1905 hän palasi Suomeen ja pian paluunsa jälkeen kuoli keuhkokuumeeseen 14.10.1905, 39-vuotiaana. Edvard
Eetu Isto haudattiin Alatornion hautausmaalle.
Oulun Suomalainen Klubi, Väinö Kokon johdolla, pystytti Iston haudalle muistomerkin kesällä 1936. Muistomerkissä on kuvanveistäjä Martti Tarvaisen tekemä
pronssireliefi, joka on tehty maalauksen ”Hyökkäystä”
mukaillen. Nyt maalaus kuuluu Suomen Kansallismuseon kokoelmiin.

Motto: Yksi kuva kertoo enemmän
kuin tuhat sanaa!

Lähteet: Wikipedia

KOPSA
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Koposten Sukuseuran hallitus
Puheenjohtaja
Aulis Koponen, Kirnukuja 14, 70780 Kuopio, aulis.koponen@gmail.com, p. 044 361 2224
Varapuheenjohtaja Juha Koponen, Riihirannantie 868, 79100 Leppävirta, juhakoponen545@gmail.com,
p. 0400 254466
Rahastonhoitaja Maiju Boenisch, Kiikankuja 262, 32440 Alastaro (Loimaa), mama-boe@hotmail.com,
p. 050 5589367
Sihteeri
Raimo Koponen, Puustellintie 7, 72400 Pielavesi, raimoko@pp.inet.fi, p. 0500 280155
Jäsenet
Sinikka Hirvikoski, Ahjotie 18, 36340 Tohkala, sinikkahirvikoski@saunalahti.fi, 040 5358606
Rauno Koponen, Lepikkomäentie 3, 79810 Karvion kanava, p. 040 7657580
Ahti Koponen, Rajakuja 11, 04260 Kerava, ahti.koponen@gmail.com, p. 045 672 4107
Hannu K. Koponen, Leiviskätie 4 G 105, 00440 Helsinki, hannu.k.koponen@elisanet.fi, p. 0400 315339
Olli Koponen, Pienenrannantie 50, 79480 Kangaslampi, olli.koponen@gebwell.fi
Varajäsenet Ulla Artte, Liusketie 6 N 84, 00710 Helsinki, ulla.artte@teleprikaati.fi, p. 044 722 8236
Matti Koponen, Relanderinkatu 43 D 56, 78200 Varkaus, p. 0400 675 325
Jaakko Väisänen, Kiikankuja 262, 32450 Tammiainen (Loimaa)
Pirkko Vesanka, Louhentie 4 A 2, 78850 Varkaus, p. 040 540 4333
Ulla Jolkkonen, Taipaleentie 9 K 25, 83400 Viinijärvi, p. 040 706 1177
Pentti Koponen, Hiidenheitontie 26, 06650 Porvoo, kale.kopoi@gmail.com, p. 050358 4945
Hannu O. Koponen, Hirvisaarentie 246 D, 73500 Juankoski, p. 0400 184641
Irma Rainio, Tukkijoentie 8, 45360 Valkeala, irma.rainio@luukku.com, p.0400 553097

Minä tahdon maljani tyhjentää,
kun ensi leivoset laulaa,

kun koivut on hiirenkorvallaan
ja vuorilla virrat pauhaa.

Ja tahdon ma lauluni lahjoittaa,
kun ensi joutsen soutaa,
kun kukka on puussa
ja kukka on maassa

ja lehdot leikkihin joutaa.
Eino Leino, ”Laulajapoika”

18

KOPSA

Anja ja Aulis Koposen Klaani. Edessä: Viljami, Anja, Aulis ja Amanda. Takarivissä: Jonna, Lasse,
Jukka, Saara, Aapo ja Ida. Kuva Studio Liisa, Kuopio. Perhevalokuvauksesta lisää s. 8.

Sari Koponen perheineen. Sarin tarina löytyy Koposia maailmalla -palstalta s. 12.
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Hyvää kesää ja Juhannusta!

