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Kesäkuu

KOPOSTEN SUKUSEURA ry

Jäsenlehti 2019

PERUSTETTU 1979

40 vuotta

KOPOSTEN SUKU I Sisältö: Suku nimeltään Koponen •
Kantakoti • Asuma-alueet • Aikakauden yleiskuva • Ensimmäiset
maininnat Savon Koposista • Nimen muotoutuminen Savon
Koposten sukuhaarat 1541–1721 • Asuinpaikoista Suomessa •
Sukuhaarojen runsas lisääntyminen 1700-luvun lopulla

Väinö Koponen:
Metsän poika tahdoin olla
Kuvateos talousneuvos
Väinö Koposen elämästä.

KOPOSTEN SUKU II Sisältö: Tutkimus suvusta 1722–1860 •
Koposten lisääntyneistä sukuhaaroista • Nimet • Syntymäajat •
Perhe-henkilötiedot • Ketä perheeseen kuulunut • Tarkkoja
tietoja nais- ja miespuolisten edustajien kautta • Koposten
sukuhaarat maantieteellisesti kattavana
MUITA MYYNTIARTIKKELEITA
Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus
Sukuseuran kultainen rintamerkki tai riipus

20 €
30 €

25 €

ISÄNNÄNVIIRI
70 €

TILAA ITSELLESI
TAI LAHJAKSI

UUTUUS: SUKUVAAKUNA, metallinen
Korkeus 30 cm, leveys 25 cm
Tekijä: Seppä, artesaani Karri Levantin.
Ennakkotilaukset toimitetaan tilausjärjestyksessä.
Tilaukset: Hannu K. Koponen, p. 0400 315 339,
hannu.k.koponen@elisanet.fi
Erikoishinta 250 euroa (+ lähetyskulut)

PÖYTÄVIIRI
45 €

RINTAMERKKI
”pinssi” kuikka-aihe

Hintoihin lisätään lähetyskulut.
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT:

hopea 4 €
kulta 5 €

Maiju Boenisch
puh. 050-558 9367
mama-boe@hotmail.com

1/2019
Koposten Sanomat no. 49
Koposten Sukuseuran jäsenlehti
Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa
Seuraava numero ilmestyy jouluna 2019
Toimituskunta
Vastaava toimittaja:
Hannu K. Koponen
Leiviskätie 4 G 105
00440 Helsinki
p. 0400 315 339
hannu.k.koponen@elisanet.fi

Ahti Koponen
Rajakuja 11
04260 Kerava
p. 045 672 4107

Sukuseurojen Keskusliitto ry:n kevätseminaarissa
25.5.2019 Albergan kartanossa Espoossa oli läsnä
25 eri sukujen edustajaa. Tilaisuudessa luovutettiin
Tasavallan Presidentin myöntämä Suomen Leijonan
ansioristi pääsihteeri Eine Kuisminille. SSK täyttää
myös tänä vuonna 40 vuotta.

HUOMION OSOITUKSET

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

Onnittele ja lahjoita Sukuseuramme 40-vuotisjuhlaa
Koposten Sukuseuraa. Lahjoituksesi on meille arvokas
ja auttaa toimintaamme jatkossa. Vetoamme auttaviin
lahjoituksiin, pienempiinkin.

Tee lahjoitus jo tänään, kiitos auttamisesta.
Koposten Sukuseura ry:n tili on:
FI52 5500 3920 1975 87

Taitto Elina Kuismin, SSK ry

***

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

Monta on kaunista, monta on hyvää,

vaan yksi on parasta, tunnetta syvää.
Suuri on ihme, myötäelämisen taito,

sen omaa vain ystävä, jonka sydän on aito.

Kansikuva kuvattu Seurasaaressa kesällä 2019.
Kuva: Hannu K. Koponen
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Puheenjohtajalta
Tämä vuosi on Koposten sukuseuran juhlavuosi. Seura perustettiin
22.9.1979 hotelli Taipaleessa Varkaudessa. Kokouksessa olivat läsnä mm. Väinö Koponen ja Kyösti
V. Koponen. Perustavassa kokouksessa kartoitettiin yhdistyksen periaatteet. Yhdistyksen tarkoituksena
on Koposten suvun yhteenliittymänä koota piiriinsä isän tai äidin puolelta Koposten sukuun kuuluvat, siitä polveutuvat avioliiton kautta siihen liittyneet henkilöt
• pyrkiä selvittämään suvun
vaiheet ja historia,
• kehittää suvun keskuudessa suoritettavaa
sukututkimusta,
• järjestää sukupäiviä, yhteisiä kokouksia ja
erilaisia retkeilyjä sekä
• harjoittaa yhdistyksen päämääriä edistävää
julkaisutoimintaa.
Mahdollisuuksien mukaan taloudellisestikin edistää
lahjakkaiden suvun jäsenten pyrkimyksiä ja kehitystä.
Toiminnan tukemista varten on yhdistyksellä oikeus ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna
asianmukaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia sekä perustaa rahastoja.
Kun tarkastelee sukuseuran toimintaa 40 vuoden ajalta
voi havaita toiminnassa erilaisia kehitysvaiheita. Toimintaa on kehitetty useammilla tahoilla mahdollisuuksien ja
voimavarojen antamien mahdollisuuksien mukaisesti.
Sukuseuratoiminta on pitkäjänteistä yhteistyötä tukeutuen jäsenistö määrään ja vapaehtoistoimintaan.
Menestyäkseen seuratoiminta tulee ymmärtää joukkuetoimintana, toivomuksena että mahdollisimman monet
osallistuisivat tavalla tai toisella edistämään yhteisiä tavoitteita. Kokonaisuus rakentuu pienistä osatekijöistä,
joihin jäsenistöllä on mahdollisuus vaikuttaa.
Sukuseuramme toiminta heti perustamisen jälkeen
alkoi koota Koposia yhteen, käynnistettiin jäsenhankinta, joka tapahtui paljolti henkilökohtaisten kontaktien
kautta. Sukupäivillä heti alusta alkaen oli suuri merkitys toiminnan tunnetuksi tekemisellä. Päiville osallistujat toivat myönteistä palautetta omiin lähipiireihinsä ja
kotiseuduilleen. Toiminnan tunnetuksi tekemisellä oli
merkitystä, kun koettiin että ollaan sydämellä mukana.
Toiminnan jatkuessa kahdeksankymmentä luvun
puolivälissä syntyi tarve koota tietoa Koposten suvun
historiasta. Työn aloitti sukututkija Toivo Pietikäinen.
Sirkka Paikkala nimistöntutkijana teki tutkimuksen Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa. Yhteistyö sukututkija Jarmo Paikkalan kanssa alkoi Koposten suku
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I -kirjalla, siinä selvitettiin Koposten sukuhistoriaa ajanjaksolla 1518–
1721. Kyseinen kirja ilmestyi 1994.
Jatkosopimus tehtiin 1995 Koposten suku II-kirjan tekemiseksi ajanjaksolle 1722–1860. Kyseinen teos ilmestyi vuonna 2001 joka käsitti 882
sivua. Kirjasta jäi puuttumaan 350
sivua sisältävä osuus joka julkaistiin
II:1 -nimellä vuonna 2017. Seuramme on näin hankkinut ja kustantanut
arvokasta tietoa jäsenistölle ja kaikille halukkaille tutkijoille. Kirjojen
kustantaminen on ollut suuri haaste
seurallemme. Merkittäviä lahjoittajia
ovat olleet silloinen kunniapuheenjohtaja Väinö Koponen yhdessä puolisonsa Aino Koposen kanssa.
Tällä hetkellä meillä ei ole enää velvoitesopimuksia jatkotutkimuksista. Sukututkimusta tulisi kuitenkin
jatkaa 1860-luvulta eteenpäin, uusi aineisto voisi lisätä
kiinnostusta nuoremmille sukupolville, muistikuvat isovanhemmista voisivat lisätä kiinnostusta omista sukujuuristaan.
Kopsa lehden näytenumero ilmestyi ensikertaa 1995,
tämä oli merkittävä edistysaskel seuramme toiminnassa, lehden toiminta on luonut yhdyssiteen jäsenistölle,
tietoa sukuseuran toiminnasta, tarinoita Koposten toiminnasta, ja mielen virkistystä. Päätoimittajana vuoteen
2013 saakka oli Lassi Koponen. Hannu K. Koponen on
jatkanut päätoimittajana loppuvuodesta 2013 alkaen.
Kopsa lehti on uudistunut ja monipuolistunut. Kopsa
lehti sai kunniakirjan ja kunniamaininnan Sukuviestilehdessä vuoden 2018 Sukulehtikilpailun I sarjassa. Tunnustus ja kiitos kuuluu päätoimittaja Hannu K. Koposelle ja hänen avustajilleen ansiokkaasta työstään.
Sukuseuramme sukupäivät pidetään 2.–4.8.2019 Kristillisessä toimintakeskuksessa Hupelissa, Laivarannantie
2, 71280 Kosula. Sukupäivät on samalla 40-vuotisjuhla
koskien seuramme toimintaa. Kun siirrytään seuraavalle vuosikymmenelle, on aika myöskin uudistaa seuramme toimintaa ja vastuunkantajia. Vuosikokous valitsee
esimiehen ja erovuoroiset hallituksen jäsenet, toivon että löytyy riittävän päteviä toimivia henkilöitä käyttöön
tulevaisuuden haasteita varten.
Omasta puolestani kiitän kaikkia henkilöitä, joiden
kanssa olen saanut tehdä yhteistä matkaa ja oppia uusia
asioita. Kokemukset ja muistot ovat mieliinpainuvia, tapahtumarikkaita ja ikimuistoisia.
Keväisin terveisin, teitä lämmöllä muistellen,
Aulis Koponen
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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 65 € + postitus- ja
pakkauskulut.
Yksittäisten kirjojen hinnat:
Koposten Suku I			
40 € + toimituskulut 11 €
Koposten Suku II			
60 €		
”
Koposten Suku II.1.			
65 €		
”
Pakettitarjoukset:
Koposten Suku I ja II			
Koposten Suku II ja II.1		
Koposten Suku I, II ja II.1		

100 € + toimituskulut 13 €
100 €
”
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 Sukuseura ry:n 40-vuotisjuhla 3.–4.8.2019
Tuusniemellä Hupelissa ja Valamon luostarissa
Ohjelma
Lauantai 3.8.2019, Hupeli, Laivarannantie 2, 71280 Kosula
11.00 Ilmoittautuminen
12.00 Keittolounas, sis. leipä (8 €)
13.00 Koposten Sukuseuran juhlakokous, vuosikokousasiat
14.30 Iltapäiväkahvi, sis. pulla (5 €)
17.00 Iltajuhla, mm. Urpo Koposen juhlapuhe ja Historiikki Hannu K. Koponen
19.00 Juhlaillallinen, salaattipöytä, lämmin ruoka (liha/kala), jälkiruoka/kahvi (20 €)
Osanottomaksu 10 €/ henkilö (myös vain sunnuntaina osallistuville)
Sunnuntai 4.8.2019, aamulla Hupeli; Valamon luostari, Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo
08.30 Aamiainen yöpyneille sis. hintaan, muille 8 € (jonka voi maksaa paikalla)
10.00 Lähtö Valamoon (n. 27 km, 30 min.)
10.50 Tapaaminen Valamossa viinehtimön edessä
11.00 Valamon viinehtimö: viinikierros 1 ½ tuntia sis. maistiaiset, 10 €
13.00 Valamon ravintola Trapesa: lounas noutopöydästä (14 €)
Oletuksena on, että sunnuntaina osallistutaan molempiin osioihin.
Sen jälkeen aikaa tutustua itsenäisesti luostarialueeseen ja ikoninäyttelyyn,
mahdollisuus myös opastettuun kierrokseen eri hintaan.
Sukupäiville ilmoittaudutaan taloudenhoitajalle sähköpostilla tai puhelimitse 18.7.2017 mennessä ja myös MAKSETAAN silloin varatut ruokailut ja osanottomaksu seuran tilille: Maiju Boenisch,
puh. 050 558 9367 tai mama-boe@hotmail.com. Tili Koposten sukuseura, FI21 5500 0840 0154
28. Ruokailujen pankkisiirtoon kirjataan ruokailijoiden nimet ja mitä ruokailuja maksuun sisältyy.
Mahdollisia ruokapakettivaihtoehtoja on useita ja niihin lisätään osallistumismaksu (10 €):
- lauantaina vain iltapäiväkahvi 		

15 €

- lauantaina lounas ja iltapäiväkahvi

23 €

- lauantaina iltapäiväkahvi ja illallinen

35 €

- lauantaina vain illallinen 			

30 €

- lauantain kaikki ruokailut, ei sunnuntaita 43 €
- lauantaina iltapäiväkahvi ja illallinen sekä sunnuntain viinikierros ja ruokailu 59 €
- lauantaina vain illallinen sekä sunnuntain viinikierros ja ruokailu 54 €
- vain sunnuntain viinikierros ja ruokailu 34 €
- kaikki lauantain ja sunnuntain ruokailut ja viinikíerros yhteensä 67 €
6
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Ilmoita tarkkaan, mihin ruokailuihin osallistut, samoin viinikierroksen osanotto. Ilmoita myös
mahdolliset erityisruokavaliot. Ilman varausta ei voi osallistua kuin rajoitetusti lauantain ruokailuihin. Sunnuntain ohjelmaan pitää ehdottomasti ilmoittautua etukäteen.
Yöpyminen Hupelissa maksaa 2 hh 80,00 € ja 1 hh 60,00 € ja varataan suoraan sieltä tunnuksella Koposten Sukuseura viimeistään 19.7.2019. Yhteyshenkilö on Eino Räsänen, p. 0500 671
898 tai eirasanen@gmail.com.
Hupeliin ei ole yhteyttä julkisilla liikennevälineillä. Yhteys autolla valtatie 23:lta Karviosta: tie
542 (Luostaritie) ja Ukonlahdentie sekä lyhyt pätkä Laivarannantietä. Valtatie 9:ltä joko Tuusniemeltä tie 544 (Salmenkyläntie) tai Kuopiontie 1190 kohdalta tie 542 (Luostaritie) ja Levälandentie Ukonlahdentien risteyksen yli Laivarannantielle. Katso kartta.
Valamoon ei ole aamulla yhteyttä julkisilla liikennevälineillä. Autolla pääsee valtatieltä 23 Valamon tiehaarasta. Muut ajo-ohjeet: https://valamo.fi/yhteystiedot/ajo-ohjeet-ja-liikenneyhteydet
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Ensimmäisen KOPSA-lehden kansikuva.
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SÄÄTYVALTIOPÄIVÄMIEHIÄ JA
KANSANEDUSTAJIA
Suomen Eduskuntaan valittiin v 2019 kaksi koposta. Koposia on ollut aikaisemminkin vaativissa ja edustavissa
tehtävissä valtiopäiväedustajina useita, kuten Leppävirralta oleva talollinen ja valtiopäivämies Juho Juhana Koponen (s. 1734 k. 1797) Pien-Savon edustajana Säätyvaltiopäivillä Tukholmassa 1771–72.
Toinen talollinen lautamies-kauppias Matti Koponen
(s. 1817 k. 1893) myös Leppävirralta ja edusti talonpoikaissäätyä Suomen vuoden 1867 valtiopäivillä. Mainittakoon, että hänen poikansa Matti Viljamin tyttärestä Tilda Löthman-Koposesta tuli myös pitkäaikainen kansanedustaja ja presidentin valitsijamies.
Kolmas, maakauppias, sahanhoitaja, laivanvarustaja talonpoikaissäädyn edustaja Juho Johan Koponen
(s.1837 k. 1919) Puumalasta. Edusti vuoden 1899 valtiopäivillä Juvan tuomiokuntaa. Juhon ja hänen vaimonsa
Ida Karoliinan tyttärestä tuli myöhemmin kuuluisa kir-

jailija (yli 30 teosta) ja Kalevalaiset Naiset -nimisen yhdistyksen perustaja, sekä Kalevala-korujen ja kansallispukujen suunnittelija: Elsa Heporauta, suuri suomalainen visionääri.
Neljäs, myös Leppävirtalainen, merkittävä suomalaisuuden vaikuttaja kansanvalistus- ja kulttuurielämässä
suurta arvostusta nauttinut Tilda Lötman-Koponen (s.
1874 k. 1962). Hän toimi kansakoulun opettajan Pohjois-Savon Kansanopiston opettajana ja johtajana. Toimi
kansanedustajana 18 vuoden ajan, eli 21 istuntokautta.
Edusti aluksi Nuorsuomalaisia ja myöhemmin Maalaisliittoa. Ajoi eduskunnassa etenkin alaikäisten ja naisten
oikeuksia. Sai talousneuvoksen arvonimen 1947. Haudattu Leppävirran kirkonkylän ”Koposten sukuhautaan”.
Vuonna 1987 paljastettiin Leppävirran 350 vuotisjuhlassa hänen elämäntyönsä kunniaksi muistokivi kotiseutumuseon pihamaalle.

***

KOPOSIA KANSANEDUSTAJINA
Suomen eduskuntaan v 2019 valittiin kaksi koposta,
Lohjalainen vihreiden edustaja Noora Koponen ja tuusulalainen perussuomalaisten edustaja Ari Koponen.
Fysioterapeutti ja kahden lapsen äiti, Espoon kaupungin valtuustossa istuva vihreiden kansanedustajan, 35 v
Noora Koponen. Sydäntä lähellä on ajaa vammaisten,
lasten ja vanhusten, sekä omaishoitajien asioita.

Yrittäjä 35 v Ari Koponen Tuusulasta valittiin eduskuntaan perussuomalaisten edustajaksi. Kahden pienen lapsen isä. Tunnetaan myös Brother Christmas -auttajana
ja hyväntekijänä. Yhdistyksen mukaan auttoi v 2017 yhteensä 7 000 henkilöä. Palkittu Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomitalilla ja valittu Vuoden Vapaaehtoinen
-henkilöksi. Sai kutsun Itsenäisyyspäivän vastaanotolle
v 2016.
Toivotaan onnea ja menestystä ja maailmaa pelastuu!
Koonnut Hannu K. Koponen

Noora Koponen.

Ari Koponen.
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Rannan lumme valkeuttaan hohtaa
illan tyvenessä uinaellen,
taivaan kirkkautta kuvastellen. –
Uimatiellään tyttö kukan kohtaa.
Ah, hän lausuu, noin jos puhdas oisin,
rannan lumme, luontehesi saisin,
taivaan kirkkautta kuvastaisin,
kaikkein kaunihinta unelmoisin!
– Immi Hellén –
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ONNITTELEMME
Urpo Koponen Leppävirralta täytti 75 vuotta 26.5.2019
Urpo Koponen syntyi Sorsakoskella vanhempiensa isä Veikko
(s. 1901, k. 1945), äiti Martta os.
Karvonen (s. 1905, k. 2000) perheeseen. Sisaruksia oli kaikkiaan
kuusi. Vanhin Yrjö syntyi 1927,
Kyösti 1930, Lea 1934, Veikko
Samuli 1936, Ulla 1939 ja Urpo
1944. Urpo on Koposten Sukuseura ry:n perustajajäsen, avioliitossa lukionlehtori Kaino os.
Aalto kanssa. Perheeseen kuuluu
kolme lasta, Pekka, Aki ja Laura.
Ylioppilastutkinnon hän suoritti 1964 Jyväskylän Yliopistossa. Urpo Koponen on suorittanut humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon. Monien eri
alojen koulutusta suorittaneena
hän on toiminut mm. opettajana
Vihannin Yhteiskoulussa, yläasteella opettanut matemaattisia ja teknisiä aineita 1967–
1975, sekä eri koululaitoksissa kuten Pattijoen Yläasteen opinto-ohjaajana ja lehtorina 1977–2000 ja Pattasten koulun rehtorina, toiminut myös tuntiopettajana Jyväskylän Yliopistossa ja Kansalaisopistossa.
Koulutus- ja kehitystyötä hän on tehnyt kouluttajana yhteisöjen ja yritysten koulutustilaisuuksissa viidessä läänissä, joista mainittakoon Heinolan Kurssikeskuksen OAJ:n pedagogisen toimikunnan jäsenenä, läänin
hallituksen toimikunnissa, kirjoittajana kouluhallituksen asettamassa työryhmässä, jota teki tietokonevarusteisesta oppilaan ohjauksesta tietotekniikan kehittämisryhmässä.
Urpo K. on suorittanut kymmeniä opintomatkoja,
joita ovat olleet järjestäjinä opetushallitus, sekä opetusalan järjestöt, Teollisuuden työnantaja- ja työntekijäliitot, Jyväskylän Yliopisto, Rotary International, opetusja ohjausalan järjestöt, Nokia ym. eri maissa. Luettelo
on mittava ja ansiokas. Koulutus- ja opintomaita on ollut toistakymmentä. Urpo K:n työnkuvaan kuuluu: vaihtoehtoinen maanpuolustus piirihallituksen jäsenenä ja
upseerikerhon hallituksessa ja puheenjohtajana, Leppä-

virran sotaveteraanit ry:n hallituksessa ja puheenjohtajana ja
sankaritaulujen suunnittelusta
vastaavana, Rotary toiminnassa
presidenttinä Vihannin SPR:n
hallituksessa, urheilulautakunnassa ja raittiuslautakunnassa
ym., ym.
Mainittakoon, että hän harrastaa veneilyä ja veneenrakentamista, sekä sydäntä lähellä oleva maanpuolustus. Urho K. on
res.majuri. Tämä kansainvälinen koulutus- ja opetusalan monitoimimies on energinen esimerkki siitä mihin pyrkii, tahtoo ja kun osaa.
Mainittakoon vielä, että perheen lapset ovat maailmalla menestyneitä, Pekka valmistui dipl.
insinööriksi 24-vuotiaana ja
on nyt ison yrityksen johtaja, Aki on tutkimusjohtaja
”Centre for Collaborative Research” (CCR) Turun Yliopistossa ja Laura on opettajana Järvenpäässä.
Koposten Sukuseura saa kiittää häntä arvokkaasta työstä
sukuseuramme hyväksi. Toivotamme ansiokkaita elinvuosia ja voimia meidän kaikkien koposten puolesta.

KOPSA

Koonnut Hannu K.Koponen
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Selviytymistarina

KOPOSIA MAAILMALLA

Maailma ilman sairauksia ja sen aiheuttamia kuolemia
on huolenaihe joka päivä kaikkialla. Lääketiede kehittyy ja uusia hoito- ja lääkeaineita sekä menetelmiä kehitetään joka päivä menestyksekkäästi. Yksi vakava sairaus pulpahtaa jatkuvasti esiin on naisilla esiintyvä rintasyöpä ja vastaavasti enenevästi miehillä eturauhassyöpä.
Joka vuosi on erilaisia tempauksia, kuten oli viime
vuonna ”Roosa-nauha -päivän tempaus” syöpäsairaiden hyväksi. Suomessa toimii erittäin aktiivisesti ”Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry”. He julkaisevat neljä kertaa vuodessa ”Rinnakkain” lehteä. Lehdessä
on paljon tietoa ja artikkeleita, sekä tapahtumia ympäri Suomea olevista tiedotus ja tapahtumapaikoista. Lehdessä korostetaan vertaistukitoimintaa, sekä puhelintukipalvelu ja niiden kautta auttavaa tukipalveluja. Lehti
on ilmainen, jäsenmaksu 20 e/vuosi.
Joulukuun numerossa 4/2018 oli kirjoitus ”Minun tarinani”, kirjoittanut Anu Niemi, jossa oli mielenkiintoinen artikkeli jyväskyläläisestä Pirjo Koposesta, joka on
sairastanut rintasyöpää ja kuinka hän on siitä selvinnyt.
Pirjo Koponen o.s. Seppä on koulutukseltaan koneinsinööri, syntynyt Varkaudessa 1964. Työskentelee Jyväskylän Energiassa, dokumentointiosastolla. Naimisissa lentoupseeri, majuri evp. Jyrki Koposen kanssa synt.
1962. Perheessä on kolme tytärtä, Suvi 16 v, Tuuli 25 v,
Sini 27 v ja vuoden vanha sileäkarvainen colliekoira.
Vanhemmat asuvat Varkaudessa ja isä Pekka Seppä
(kuollut) ja äiti Seija os. Väisänen (elää). Isä työskenteli Oy Ahlströmin tehtaalla. Veljiä on yksi Timo (52 v),
asuu Espoossa.
Alkujaan Pirjo opiskeli Kuopiossa vaatetusalaa, mutta ei ollut taloudellisesti mahdollista tehdä vaatetusalan
töitä. Harrastaa edelleen tekemällä pehmeitä käsitöitä,
sekä taiteita, kulttuuria, lukemista, sekä kesäisin koko
perheen kanssa purjehdusta. Nyt vene on telakalla kotisatamassa Kotkassa odottamassa kesää. Harrastuksiin
veneilyn lisäksi on tullut myös koiraharrastus. Pirjo on
Syöpäyhdistyksen vertaistukihenkilö, sekä kaupungin
kulttuuriluotsi.
Rintasyöpään sairastuu n. 5000 naista vuosittain, sekä n. 20–30 miestä. Miesten yleisin syöpä on eturauhassyöpä, toiseksi yleisin on keuhkosyöpä ja suolistosyöpä.
Syöpään kuolee vuosittain n. 11 000 suomalaista, eli syöpä on joka viidennen kuolinsyy. Suomessa elää kaikkiaan yli 260 000 syövän jossain elämänsä vaiheessa sairastanutta ihmistä. Syöpä on ennen muuta ikääntyvien sairaus. Nykyään Suomi on syövänhoidon mallimaa, nyt jo
kaksi kolmesta paranee. Syövän toteamiseen käytetään
useita kuvantamismenetelmiä, joista on n. seitsemän erilaista menetelmää, kuten radiologinen, kudosnäytteet ja
tähystäminen.
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Pirjo Koponen
Syöpäsäätiö toimii ja rahoittaa lahjoitusvaroin suomalaista syöpätutkimusta ja edistää syövän ehkäisyä, sekä tukee sairastuneita ja heidän läheisiään, mm. Roosanauha-päivän tempauksilla. Syöpäsäätiö perustettiin
Helsingissä vuonna 1948 ja sen suojelijana oli silloin presidenttipari Alli ja Juho Paasikivi. Syöpäsäätiö järjestää
erilaisia toimintoja ja kursseja ympäri Suomen. Voit liittyä potilas-, kannatus- tai yritysjäseneksi nettisivujen lomakkeella tai ottamalla yhteyttä toimistoon. Vertaistukitoiminta löytyy: toimisto@europadonna.fi tai puhelin
040-1470 757. Tukipuhelimen nro 040-191 6799, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 18–20.
Miesten rintasyöpään on julkaistu: Tunne rintasi
Oy:n ja Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n kanssa esite:
”Miehet, rintasyöpä ja oma tarkkailu”. Esitteen voit tilata nettisivuilta tai toimistolta.
Lue lisää:
www.kaikkisyovasta.fi
www.europadonna.fi
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Koonnut Hannu K. Koponen

KUPPI KAHVIA KIITOS
Kertomus nykypäivänä kahvin tilaamisen vaikeudesta
Kahvihammastani kolottaa. Poikkean baariin. Otan tarjottimelle kahvikupin ja lautasen sen alle. Kassalla kaadan kahvikannusta kupillisen kahvia. Lorautan kermaa
joukkoon. Kaivan kolikkopussia ”markkaviiskyt”, kassaneiti ilmoittaa lakonisesti. Hän puraisee lohjenneen kyntensä ”kas tässä! Ja kiitos.” Sieppaan servietin tarjottimelle. Jukeboksista tulvii Matin ja Tepon ”Kaiken takana on nainen”, hörppään kahvin. Poistun baarista.
Vuosikymmenet vierivät, markka vaihtuu euroon.
Baareista tulee kahviloita, niiden nimet vääntyvät vieraille kielille: Cafè, Starbuck´s Coffè, Coffee House, Expresso House jne. Asetun jonoon. ”Moikka, tervetuloa!”
barista huikkaa jonon kannoille, ”meillä on vähän ruuhkaa, palvelemme sinua ihan kohta”. Jono etenee etanan
vauhtia. Dialogit venyvät kuin purukumi.
”Ottaisin kahvin”, vuorossa oleva ikääntynyt mies ilmoittaa. ”Millainen maistuisi? ” Nainen kysyy pää kallellaan, ”otatteko latten, cappuccinon, espresson, tuplaespresson vai americanon”? ”Ihan tavallisen…” mies
sanoo empien. ”Ok, otatteko pienen, keskikokoisen vai
suuren?” ”Mitä se maksaa”, mies kysyy? ”Hintaero on
kuusikymmentä senttiä koosta riippuen”, myyjä selittää ja jatkaa: ”Jos otat suuren, saat kaksi leimaa ja pienestä yhden leiman. Kun kymmenen leimaa on kortissa, saat yhden pienen kahvin ilmaiseksi”. ”Otan pienen,
ilman korttia.” … ”Sodan jälkeen kahvi oli kortilla”, mies
mumisee. ”Päivän kahvi on keskipaahtoinen, voit saada
myös tumman paahdon tai mausteisen”, barista täydentää. ”Esimerkiksi caramel tai vanilja.” ”Tummapaahtoinen”, mies ilmoittaa. ”Jätetäänkö maitovara?” ”Onko teillä laktoositonta?” mies utelee. ”Meillä on täys- ja kevytmaitoa, laktoositonta maitoa tai vaihtoehtona soija-, tai
kauramaitojuomaa”, barista luettelee. ”Jätä reilu maitovara”, mies pyytää. ”Kahviin voi saada myös kermavaahdon tai vaahtokarkin”, barista ehdottaa. Mies vaikenee.
”Juotko täällä, tai otatko take away?” Barista kallistelee kädessään pahvimukia ja posliinimukia. ”Juon täällä”,
mies päättää ja vilkuilee vapaata istumapaikkaa. ”Maistuuko kahvin kera jotain suolaista tai makeaa?” barista täydentää ostotapahtumaa. ”Suklaakeksi on tänään
erikoistarjouksena, joka viidennelle kahvinjuojalle. Sinä olet joka viides”. ”Olen allerginen suklaalle”, mies ilmoittaa pää painuksissa. ”Ei haittaa, meillä on vaihtoehtoa allergikoille kookoskeksi!” barista innostaa ja tehostaa hymyään. ”Vihaan kookosta, haluaisin nyt vain
sen pienen kahvin”, mies kivahtaa. ”Toki, toki”, barista

alkaa pumpata kahvia isosta termoskannusta. Hän vilkaisee samalla venyvää jonoa ja huikkaa: ”Moikka kaikki, tervetuloa!” Ja kysyy: ”Maksatko kortilla vai käteisellä?” ”Kortilla, kiitos”. ”Onko sinulla kanta-asiakkaan bonuskorttia?” Mies napittaa ulsterin auki, hän höllentää
kaulaliinaansa. ”Ei ole, eikä tule”, mies tokaisee. ”Meillä
on myös lähimaksu mahdollisuus”, myyjä täydentää, jos
maksat kahvilamme applikaatiolla, saat kymmenen prosenttia alennusta”.
Mies asettaa vapisevalla kädellä korttia maksulaitteeseen. ”Haluatko kuitin?” ”En tarvitse, kiitos.” ”Kas tässä kahvisi, lusikat ja servietit, sekä maito, ovat tuolla sivupöydällä.” ”Kiitos.” ”Oikein hyvää päivänjatkoa”, barista huikkaa ja yrittää koukata katsekontaktin miehen uupuneilta kasvoilta. ”Samoin, saanko vielä lasillisen vettä,
täytyy ottaa Nitro.” … ”Vesiautomaatti on tuolla tiskin
päässä, voitko huonosti?” myyjä huolestuu. ”No, vähän… uuvuttaa kyllä vähän tämä valinnan vapaus.” ”Eiköhän tämä tästä, kun juon kupin kahvia.”
Mies hinautuu mukinsa kanssa lähimmälle jakkaralle.
Hän sujauttaa kalpeana Nitron kielen alle. Barista kiertää myyntitiskiltä miehen luo: ”Voitko paremmin? Jos
tarvitset, saat santsikupin samaan hintaan. Asiakkaan
hyvinvointi on palvelumme avainasia, tule vaan mukin kanssa uudelleen jonoon, minä kyllä muistan sinut.”
Mies pinnistää hymy kasvoillaan. ”Ekopaahto voisi tehdä sinulle hyvää” barista huolehtii. Kahvilan seinällä lukee: FIILISTELE KAHVILLA. Pääsen pari askelta jonossa eteenpäin. Olen riisunut takin, pipon ja kaulaliinan.
Yhtäkkiä kahvihampaani kolotus on siirtynyt polviini.
Pujahdan pois jonosta. Kompastun juuttisäkkeihin, ne
ovat sisustuselementtejä, kahvipapuja tuovista kaukaisista maista…
Olen kotona, napsautan kahvinkeittimen päälle, fiilistelen santsikupilla. Että silleen, kyllä helepotti.
Barista on tarjoilijanimike.
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Kirjoittaja Kaija
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TERVETULOA MATKALLE
Firenze ja Toscana kutsuu!
Koposten Sukuseura ry:n 40 v juhlamatka syyskuussa 2019.
Alustavaa tietoa matkasta: Italian Firenze 3.–7.9.2019
Lentoyhtiö KLM. Hki – Amsterdam – Firenze.
Hotelli: Corona D`Italia *** sijaitsee keskustassa.
Majoitus: yhden tai kahden hengen huoneessa aamiaisella.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 185 e
Matkan hinta: 1 075 e/hlö, jos ryhmässä on 12 henkilöä.
995 e/hlö, jos ryhmässä on 16 henkilöä.
Maksu ja matkan tiedot: 1. ennakkomaksu heti matkavarauksen yhteydessä 50 e/hlö
2. ennakkomaksu 250 e/hlö
Loppumaksu 40 pvä ennen lähtöä. Matkustajan nimet passin mukaan ja matkavakuutus
suositellaan kaikille.
Matkalle voi lähteä muutkin kuin koposet, eli kaveri mukaan.
Lähde tälle juhlamatkalle mukaan ja kysy lisäpaikkoja matkanjärjestäjältä. Jos matkustat
yksin, ilmoita jos haluat huonetoverin, säästät 185 e.

SUOMEN MATKA-AGENTIT OY
hanna.kallio@matka-agentit.fi
puh. 050 371 6203
(edellisessä Kopsassa puhelinnumero oli virheellinen)
Matkalla suomenkielinen opastus. Joulu-Kopsassa oli tarkempi selostus Firenzestä ja lisätietoa saat ”Google.com” Firenze.
Matkan kohokohta on tietysti tutustuminen viinitila Villa-Giuliaan, Sari Koponen-Morieron kutsusta. Tämä Imatralta lähtöisin ja avioliitto italialaisen kanssa, päätyi viinitilan hoitajaksi, sekä kahden pojan äidiksi Firenzeen.

Benvenuto – Buon viaggio!
Tervetuloa – Hyvää matkaa!
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Luo suvinen , suuri taivas
iloita inehmon mielen ,
ajatusten ailakoida;
veä päälle päivän kaari ,
kaarelle korea impi ,
kuontalo kätehen neien ,
kultavillat kuontalohon;

neiti kullat ketreäisi ,
huolisi hopeiset hunnut,
minun polon pääaloille ,
uron uinuvan ylitse ,
ettei pistäis sääsken piikit
eikä yölliset itikat.
– Eino Leino

Hyvää kesää ja juhannusta!
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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 254 466
Taloudenhoitaja

Maiju Boenisch, Kiikankuja 262, 32440 Alastaro, mama-boe@hotmail.com, p. 050 558 9367

Sihteeri

Raimo Koponen, Puustellintie 7, 72400 Pielavesi, raimoko@pp.inet.fi, p. 0500 280 155

Jäsenet

Ritva Holopainen, Timola/Leppävirta, heikki.pormestarila@hotmail.com, p. 044 532 5042
Ulla Jolkkonen, Viinijärvi/Liperi, p. 040 706 1177
Ahti Koponen, Tuusula, ahti.koponen@gmail.com, p. 045 672 4107
Hannu K. Koponen, Helsinki, hannu.k.koponen@elisanet.fi, p. 0400 315 339
Petri Laasonen, Louhioja/Joensuu, petri@laasonen.fi, p. 040 483 4868

Varajäsenet

Ulla Artte, Helsinki, ulla.artte@teleprikaati.fi, p. 044 722 8236
Heikki Holopainen, Timola/Leppävirta, heikki.pormestarila@hotmail.com, p. 044 205 5230
Pentti Koponen, Porvoo, kale.kopoi@gmail.com, p. 050 358 4945
Irma Rainio, Valkeala/Kouvola, irma.rainio@luukku.com, p. 0400 553 097
Margit Sipari, Lappeenranta, margit@sipari.fi, p. 050 322 2156
Pirkko Vesanka, Varkaus, pirjo.vesanka49@gmail.com, p. 044 975 3101
Jaakko Väisänen, Alastaro/Loimaa, mama-boe@hotmail.com, p. 0400 243 005

HAETAAN KOPSA-LEHTEEN VASTAAVAA

PÄÄTOIMITTAJAA
Kopsa-lehti on ilmestynyt 40 vuotta. Lehdessä on ollut monia artikkeleita koposista.
On ollut historiaa ja sukututkimusta. Oletko kiinnostunut tekemään lehteä?
Sukuseura tarvitsee nyt vuodesta 2020 alkaen lehdentekijää.
Ota yhteys sukuseuran esimieheen Aulis Koposeen mahdollisimman pian.
P. 044 361 2224
aulis.koponen@gmail.com

KOPSA
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KOPOSIA MAAILMALLA
Mitä olisikaan elämä ilman musiikkia? Musiikkia on ollut jo aikojemme alussa suuri ja kannustava elementti maailman historiassa. Pääsiäinen ja joulu ovat olleet
merkittävimmät tapahtumat, jotka ovat innostaneet säveltäjiä ja runoilijoita eniten. Toki nykyisin viihde- ja
muut musiikin alat tekevät miljoonabisnestä koko maailmassa. Kuoromusiikki on ollut myös kasvava harrastusmuoto ja säveltäjiä, sekä sanoittajia on tuhansittain
ympäri maailmaa.
Sukumme historiaa ja henkilöitä lähemmin tarkastellessa huomioin, että musikaalisuus ja lääketiede ovat
merkittävä asia Koposten suvussa. Toki taloudellisellakin puolella on maineikkaita ja suurta uraa tehneitä henkilöitä paljon. Annastiina Tahkola o.s. Koponen
Heinävedeltä voitti Sibelius-laulukilpailun Järvenpäässä 26.10.2007. Asuu ja konsertoi Jyväskylästä käsin. Yksi kuninkaallinenkin on suvussamme, kun Mervi Koponen Tampereelta valittiin Seinäjoella Tangokuningattareksi v. 2011. Kuuluisia ovat myös monet urheilun-, tieteen- ja taiteen monilla aloilla ansioituneet koposet ja
ovat tämän päivän ”julkkiksia” edelleen.
Vuonna 2018 jouluna esiintyi ja konsertoi Kuopion kaupungintalossa, Joensuun konservatoriossa ja Roihuvuoren sekä Oulunkylän kirkoissa Helsingissä jouluorkesteri, jonka oli koonnut ja johti Ville Koponen Helsingistä. Orkesterissa soitti 25 nuorta tulevaisuuden soittajaa, laulusolisteina olivat Emma Piitulainen Espoosta ja
Samuli Moilanen Joensuun seudulta. Mukana oli myös
paikallisia lapsiesiintyjiä. Kirkot olivat täynnä. Konsertin hauska nimi ”Villeimmät joululaulut” oli tosi sopiva
nimi tälle raikkaalle nuoriso-orkesterille johtajansa Villen mukaan.

Ville Koponen on syntynyt 30.6.1988 Kuopiossa. Opiskelee nyt H:gin Sibelius Akatemiassa ja on erikoistunut
käyrätorven opintoihin ja tänä vuonna olevaan loppututkintoon. Ville tekee myös opetustyötä erilaisissa kokoonpanoissa, kuten viulu ja piano. Muusikkoperheen
isä Timo Koponen soittaa Kuopion Kaupunginorkesterissa ja on orkesterin kakkosviulun johtaja. Aloitti mäkihypyn harrastuksen alle 50-vuotiaana ja nyt 54-vuotias veteraanimäkihyppääjä. Äiti Marja-Liisa o.s. Raja on
laulun- ja pianonsoiton opettajana Kuopion Konservatoriossa. Nuorin Liisa-Mari soittaa viulua ja Emma-Johanna on lupaava pianisti, opiskelee parhaillaan ulkomailla.
Kalle-Pekka tuli tunnetuksi Turun sellokilpailussa 2018,
jolloin hän tuli toiseksi kovassa ja vaativassa sellonsoiton
kilpailussa. Kalle-Pekka soittaa nyt Lappeenrannan Kaupunginorkesterissa.
Koposten musiikkiperhe keikkailee silloin tällöin ja on
esiintynyt useasti Koposten sukupäivillä erilaisin kokoonpanoin. Tämä kevät on suurta juhlaa Koposten
perheessä, kun kolme tulevaisuuden musiikin eri alojen
nousevaa ”tähteä” suorittavat loppututkinnot ja maailman valloitus voi alkaa. Näistä Koposista vielä kuullaan
ja toivotaankin intoa, onnea ja menestystä musiikkimaailmaan ja meidän kaikkien iloksi tulevaisuudessa.
Kansakoulun opettaja Elsa Koposen kirjoittama tunnettu joululaulu ”Tuikkikaa oi joulun tähtöset” sopii nyt
lahjakkaiden Koposten musiikkimaailmaan ”tähtien tulevaisuuden kuvaan”. Ennuste on toteutunut jo vuonna
2013 kun Emma-Johanna valittiin Radion Sinfoniaorkesterin (RSO) solistiksi Helsingin Musiikkitalon nuorten solistien konserttiin.
Lisätietoja: www.facebook.com/villeimmatjoululaulut/
Hannu K. Koponen
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Kuoronjohtaja ja kapellimestari, juontaja,
monitoimimies Ville Koponen.

Solistit Samuli Moilanen ja Emma Piitulainen.

Koposten musiikkiperhe:
isä Timo, Ville, Kalle ja
äiti Marja-Liisa.

Jouluorkesteri.
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Hotelli Hupeli Levälahti Tuusniemi

TERVETULOA!

