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Koposten Sukuseuran hallitus

Ahti Koponen, seuran esimies; Kopolanvirrantie 95, i8610 VARKAUS, puh. (O1i) 5514 441.

Mustolankatu 1-3 A 6, 78850 VARKAUS Rajakatu ll, 04260 KERAVA
Puh, (01 7) 5580 775 Puh. (09) 2943 335

Ari Koponen
TiihottarentieZ A7, 70500 KUOPIO

Hannu Koponen,
Sukuseurojen keskusliiton yhdyshenkilo
Syvänojantie 136, 05450 NUKARI
Puh. (09) 207 450

Jarmo Koponen

Kari Koponen
Nelikatu 9, 15830 LAHTI
(03) i531 055

Martti Koponen, sukututkimusarkisto
Joutavala, i9j30 NAATANMAA
Puh. (01i) 546723

Vesa Koponcn
Vainionkatu ll, 40700 IWASKYLA
Puh. (014) 615 551

Pirkko C)lakivi, sihteeri
Kauppakatu 16 A 3, iBZ00 VARKAUS
Puh. (01i) 5528204

Kaarina Hosiaisluoma, varajäsen
Pinninkatu 40 B 40, 33100 TAMPERE
Puh. (03) 234 928

Kyllikki Konkola, varajäsen
Nakinkaari 13 A 5, 02340 ESPOO
Puh. (09) 8025 760

Ahti Koponen, varajåsen

Eero Koponen, varajäsen
Väinämöntie 17, 76150 PIEKSAMAKI
Puh. (015) 481 566

Eila Koponen, varajäsen
Haahkalantie i0, 50500 MIKKELI
Puh. (015) 336359

Raili Koponen, jäsensihteeri, varajäsen
Asematie Z5Z, 79480 KANGASLAMPI
Puh. (017) 5586 130

Toini Koponen, rahastonhoitaja, varajäsen
Kapytie6, 79110 SORSAKOSKI
Puh. (01i) 5543 470

Vainö Koponen, hallituksen varapuhcenj. Reijo Koponen, varajåsen
Kuopiontie Z, 76150 PIEKSAMAKI Lampitie 2 B 1, 5i900 JUVA
Puh. (01t) 481 839 Puh. (015) 65t 619



Sukuseuran esimiehen tervehdys

oposten sukupäivät Karvion
Kievarissa Heinävedella on-
nistuivat kaikin puolin erin-

omaisesti toistasataapäisen osanotta-
jajoukon myötä eläessä. Kiitokset
vielä kerran kaikille mukana oileille.

Esitin tämän vuoden teemaksi su'
kuseuratoiminnan arvostuksen lisää-

mistä jäsenistömme keskuudessa,

silla mielestäni mm. jäsenmaksun

laiminlyönti ja seuratoiminnan kiin'
nostamattomuus j ohtunevat suurel-
ta osin juuri arvostuksen puutteesta.

Olemme saaneet valtakunnallista
tunnustusta ja samalla arvostusta
mm. sukuseuravaakunan ja sukukir-
jan ansiosta. Miksi emme itse ar-

vostaisi omaa työtämme. Arvostuk-
sen myötä kohotamme myös itse-

tuntoamme, jonka sanotaan suoma-

laisilla oievan liian alamaissa. Toi'
vonkin Kopsaan jäsenistöltä kritiik-
kia ja kannanilmaisuja vaikkapa
mahdolliselle "Akanoita"-palstalle
vihjeiksi ja virikkeiksi seuratoimin'
r amme elävöittämiseksi.

Niin kuin on tullut jo aiemmin ker'
rotuksi, on Koposren suku II
-kirjan toimitustyö sukututkija

Jarmo Paikkalan toimesta hyvalla
menolla ja valmistuu sukuseuran
20-vuotisjuhlaan 1999 mennessä.

Kirj asta tullee huomattavasti laajem-

pi kuin teoksesta KoPosten suku I,
lahes 5OO-sivuinen. Se vaatii suuren
työn myotä myös cnemmän varoja

kuin ensimmäinen osa. Myyntitoi-
minnalla uskon saavamme varoja
riittävästi selviytyäksemme taloudel'
lisista veivoitteistamme, joten sil-

mziilkaa tämän lehden takakannessa
(s. 11) olevaa myyntiluetteloa ja ti'
latkaa varsinkin sukukirjojamme'
Huomatkaa, että ennakkomyynnis-
sä Koposren suku II on suuresta sivu'
määrästään huolimatta halpa.

Ensi vuonn a 9, ia 10. elokuuta ko-

koonnumme sukupäivillemrne
Sukus eur o j en Ke skusliiton j ärj est ämän
itäsuomalaisten sukuseurojen tapaa-

misen yhteydessä. Samaan aikaan
ovat myös valtakunnalliset Kotiseu-

tupaiu rit Leppävirta-V arkaus-J oroi-
nen -alueella.

Hyvää syksyä ja joulun alustaa!

Ahti Koponen
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flzoport.n Sukuseuran sukujuhlaa
l\vietettiin 4. elokuuta Heinävedel-
lä Karvion Kievarissa Karvion kana-
van ääreilä, satakunta osanottajaa oli
paikalla.

Ohjelman juonsi Jorma Koponen.
Päivikki Meriläinen säesti yhteislau-
lut, ja muuta musisointia esittivät
kuopiolaiset sisarukset lnttarKarolii,
na ja Reetta Koponen.

Rauno Koponen, Kievarin isäntä,
kertoili Kievarin vaiheista sekä isänsä
ja isoisänsä toimista. Kievarin talo on
rakennettu 1902, jolloin se myös it-
senäistyi ja erosi paikallisesta hovista.
Raunon isä harjoitti linja-auto- ja tak-
siliikennöintiä jo l9Z0-luvulla. Kievari
on ollut sopiva paikka myös tietolii-
kenteen hoitamiselle; Raunon äidin
hoitama posti toimi Kievarin tiloissa
43 vuotta.

Esimies Ahti Koponen painotti pu-
heessaan voimien keskittamistä suku-
kirjan toisen osan hankkimiseen;
arvio kustannuksista on 150.000 mk.
Seuran jäsenmaksutulot ovat tänä

vuonna noin 12.000 mk.

Martti O. Koponen puolestaan ja
ikäan kuin viran puolesta kehotti ja
neuvoi jäseniä harrastamaan sukutut-
kimusta.

Juontaja Jorman veli Ahti Koponen
(ei sukuseuran esimies vaan se toinen
Ahti) esitteli Heinäveden Koposia -
tosin Kuikka-Koponen oli tehnyt taas
tepposet ja oli havinnyt tietokoneelta.

Kievarin isänrä Rauno riimitteli, ja
muita runojen esittäjiä olivat Maija
Koponen Varistaipaleesta ja Mirja
Karvinen Vehmersalmelta.
Jenny Koponen, Kuikkoniemen

Koposia, kertoi mielenkiintoisia asi-
oita isästään John Henry eli Juho
Henrik Koposesta ja hänen maail-
manmatkoistaan.

Juhlassa luovurettiin sukuseuran vii-
rit Rauno Koposelle ja Kopsan toimit-
tajalle.

Oheiset sukujuhlaan liittyvät valoku-
vat ovat sorsakoskelaisen Markku
Koposen ottamia.



Kuvia sukujuhlasta

Lotta, Karoliina ja Reetta Koponen musisoivat.

Sukuseuran esimies ja sihteeri luovuttavat
seuran standaarin Tyyne ja Rauno Koposelle.



Viime vuoden elokuussa julkaistussa

Kopsan näytenumerossa kerrottiin tai-
teilija Erkki Koposesta, ja lehtemme
kansikuvana oli erääseen Ollin paki-
naan liittynyt Koposen tekemä piirros.

Nyt välitettävänämme on kuolinuuti-
nen: taiteilija Erkki Koponen kuoli
25. kesäkuuta 96-vuotiaana. Han oli
syntynyt Helsingissä 27. joulukuuta
1899. Helsingin Sanomat kertoi muis-

tokirjoituksessaan 23.7. (l) mm. seu'

raavaa:
ll- -

Koponen opiskeli taideteollisessa kes-

kuskoulussa sekä kahteen eri otteeseen

Suomen Taideyhdistyksen piirustus-
koulussa. Taiteilija itsenäistyi samaan

aikaan kotimaansa kanssa; hänen
teoksiaan oli ensimmäisen kerran
näytteillä vuonna 1917.

- - Hänen teoksiaan on muun muas'

sa Suomen valtion, Ateneumin ja Hel-

singin kaupungin kokoelmissa sekä

Lundin arkistomuseossa Ruotsissa.

Taiteilijan julkisiin teoksiin kuuluvat
muun muassa Kemin kirkon alttari-

taulu, Helsingin Ylioppilaskunnan
kirjaston, Valkeakosken tehtaan ja

Joensuun kaupunginkirj aston seinä-

maalaukset. Koponen toimi opettaja-
na Teknillisessä korkeakoulussa vuosi-

na t947-50 sekä Suomen Taideakate-

mian koulussa vuosina 1947'65, joista

viimeiset yhdeksän vuotta rehtorina.
- - Erkki Koposelle myönnettiin Pro

Finlandia -mitali vuonna 1954 japro'
fessorin arvonimi kymmenen vuotta
myöhemmin.

Koponen oli vielä vanhoilla päivil'
laankin innokas juoksija, josta syystä

hantä kutsuttiin leikkimielisesti 
(tai'

teiden teräsmieheksi". Hän oli yksi

viimeisistä viime vuosisadan puolella

syntyneistä suomalaisista taiteilijois-
ta.»

Erkki Koposen taidetta luonnehditaan
tietosanakirjassa (Facta 2001) seuraa-

vasti: »Koponen edustaa Öljymaaiauk-

sissaan selkeää, rakenteellista tyylitte-
lyä, johon yhtyy vaaleahko ilmava
väritys.»

Karvio ja Varistaival ovat

Sukukirjamme Koposten suku I osoittaa

vakuuttavasti, että Koposten merkittä-
vimpiä asuinpaikkoja ovat olleet ne

tienoot, joissa viimekertaista sukujuh-
laa vietettiin. Yha vieiä, tänä maa-

seudun autioitumisen epäviisaana ai-

kana, Karviossa ja Varistaipaleessa
asuu (suhteellisen) paljon Koposia.

Siitä varmistuu, kun iaskee puhclin'
luettelosta näiden seutujen Koposet.

Taysi tusina sielta löytyy sellaisia Ko'

Koposten pesäpaikkoja

posia, joiden asuinpaikan voi paikan-

taa Karvioon tai Varistaipaleeseen.

J armo P aikkala mainitsee sukukirj as-

samme, että isossajaossa 1796 oli Va-
ristaipaleen kantatilasta muodostettu
12 maakirjataloa, joiden kaikkien isän-

tinä oli Koponen. Viela 18O0-luvulla

näistä taloista edelleen muodostuneilla
tiloilla ja niiden torpissa ja mäkituvis-
sa asui enimmäkseen KoPosia.

Iimankos heita yha loytyy.



Koposten kynästä

Tama palsta tai osasto on tarkoitettu Koposten kirjoituksiile.
se on siis sukuseuramme jäsenten käytettävissä. Toimituksen

toivomus on, että Kopsan rukijat orisivat myös Kopsan tekijoita.
Paistan viljelyn aloittaa Koponen. Tekijä esiterlään,ro.,rr"*pr.,r.

Tupakkalaki

\ /enin Oton korpiresidenssiin
lY lystävääni katsomaan ja itseäni
näyttämään.

Jotain erikoista oli nyt tapahtunut
pihamaalla. Vanha laho vene, jossa
isäntä oli parina kesänä kasvatellut or_
vokkeja ja mitähan kehakukkia, oli
nyt sahattu keskeltä poikki ja kokka-
puoli oli nostettu pystyyn. Sen takaa
kiemaili savukiehkuroita kuin ketun
hantia. Ottohan sielta loytyi tuulen-
suojasta tupakkia tupruttamasta.

- Kummallisen komuutinpa olet vär-
kännyt. Ihanko teit omasta päästä?
(Meilla on tapana lohkaista vitsi kes-
kustelun alkuun.)

- Ei kun vanhan venosen etupäästä.
(Nain Otto kuittasi vitsin menneen
perille.)
Miesten pakolliset kuviot oli heitetty.

Voitiin paneutua asiaan. Tupakka-
laki. Se oli saanut Oton käymään
veneen kimppuun sahan kanssa.

- Lain henki on kuule semmoinen,
että lähimmäiselle ei pidä puhallella
savuja nokkaan. Ja talla mokilla la-
himmäisin olen minä. En voi polttaa
tuolla sisällä, missä työn, levon tai
viihteen murtamana vedän lonkkaa ja
ravitsen ruumistani, Ainoaksi vaihto-
ehdoksi jäi tämän tupakointikopin ra-
kentaminen. Taalta on ilmanvaihto
suoraan ulos, kun taitaa laki semmois-
takin vaatia.
Otto kiitteli nerouttaan. Hänen ru-

pakkakoppinsa oli tullut halvaksi.
Muutamin paikoin oiivat tärvänneet
niitten tekoon kymmenin tuhansin
Suomen Pankin painattamia paperi-
lappusia. Mutta ei ihmeet siihen lop-
puneet,

Olin pannut merkille pihan laidalle
ilmestyneen lautataapelin. Tal ehka
taapeli on vähän suureliinen ilmaus.
Pieni pino sahatavaraa siinä nyr kui-
tenkin oli.

- Uutta sahapukkiako meinaat ensi
kesänä varkätä?

- No ei, Isommat hankkeet tässä on
käynnistymässä. Pakon edessä.

Minä yritin arvata) että mitä mies
rneinaa. Ehjalta näytti mökki, ehjalta
aitta. Tamu elaiahan Otto on, pitää
paikat ojennuksessa. Ei ongelma siitä
pihamaalta katsoen olisi selvinnyt-
kään, mutra ystävällisesti minua valis-
tettiin tosiasioilla.

- Sen verran oli kumminkin pakkasia
viime talvena, ertä jääti tornia huussin
alle. Minä rupesin sitä kangin kanssa
kaatamaan, niin voihan närhen mu-
na! Ah, jo lauteet saunastani murtui.
Rusaus ja rasaus vaan kuului.

Ensiapukorjauksin oli huussi saatettu
istuttavaan kuntoon, mutta eihän itse-
ään kunnioittava hehtaaritontin öky-
isäntä voinut tiiannetta hyväksyä py-
syväksi. Ilkeaisitkö itse ohjata vieraasi
tilapäispaikatulle, epävarmalle arinal-
lc? Ei, kylla uusi ja ehc.rmpi pikkula



pitäisi rakentaa.

- Tama vie nyt jonkin verran aikaa,
tuumi tuttavani.

- Ei kait tuossa kauan pussihousujen
persaukset vipata kun yksi huussi pan-
naan pystyyn. On mulla joutavaa ai-
kaa olla iltapäivä lautapoikana.

- Hoh! Etkos sinä lue Juvan Lehtea?

- Er, vaan minä teen sitä. Yritin
vääntää vitsiä, kun en ymmärtänyt
Oton letkautusta.

- Siellahan oli kuulutus, että ennen
kuin kylilla ruvetaan huussia rustaa-
maan, pitää tehdä ilmoitus terveystar-
kastajalle. Ja siinä pitaa kaydä ihni
rakennuttaja, rakentaja, sijainti, ym-
päristöolosuhteet ja vieläpä käyttäjien
lukumäärä.

- Naytapa mulle sitä kuulutusta,
Otto oli pannut lehden jo kiertoon,

mutta pari sivua siita oli puuhellalla
tähteenä. Onneksi juuri ne strategi-
sesti tärkeät sivut.

- Etpa ole sinäkään tätä kovin tark-
kaan lukenut. Tässähän seisoo selväs-

ti, että "Vesikäymälärr rakentamisesta
haja-asutusalueelle tulee tehdä ilmoi-
tus terveystarkastajalle". Ethän sinä
aio pykata weeceetä vaan puuceen.

- Jaa. Niinkös siinä. Pannaan sitten
tuppi heilumaan. Mutta ei me sitä tä-
nään valmiiksi saada.

- Ja mikä ettei? Kaksi raavasta miestä
ruhtasee tämän hyvinkin iltaan men-
nessä istuttavaan kuntoon.

- Mutta lukko puuttuu.
Koputin etusormella otsaani.

- Millonkas korpimökin istuntosalis-
sa on lukkoja ruvettu pitämään?

- Ajattelepas asiaa uudemman lain-
säädännön valossa. Jos viranomaiset
tulkitsevat uudisrakennukseni tilaksi,
johon yleisöllä on esteetön pääsy, niin
ei siella silloin saa tupakinsavu tuok-
sahdella. Ja minä kun olen päättänyt,
että veneen alla en pitkaan piiputtele.
Aika ajoin minusta tuntuu, että ystä-

väni Otto on yhteiskunnanvastainen
yksilö. Hyvää tarkoittavat laitkin han
vääntelee miten sattuu. Katsoin vii-
saimmaksi pitää turpani rullalla. Sen
sijaan etsin käsiini palan pahvia ja
timpurinkynän. Taiteilin taulun, jos-

sa edesvastuun uhalla kiellettiin ylei-
söltä pääsy Oton uuteen, vielä raken-
tamisen aloittamista odottavaan piha-
piirin kaunistukseen.

Ja sitten me ruvettiin töihin.

Koponen

l;rtr., tekijä on Reijo Koponen Ju-

lvalta. Hän on syntynyt 1943 Yar-
kaudessa Kurolan kylässä Kopolan-
virran varrella. Juvan Lehden pää-

toimittajana R. Koponen on toimi-
nut vuodesta 1,973, sitä ennen hän
oli Savon Sanomissa Etelä-Savon
aluetoimittajana kolmisen vuotta.

Mihin me hänet panemmd,
)-- Vanhaan aikaan kirkonmenot saattoi-
vat kestää 3-4 tuntia. Kerrotaan, että erää-

nä juhannuspäivänä kirkkoon tuli kutsut-
tuna saarnamiehenä oikein teologian toh-
tori. Ensin hän selitti puoii tuntia, miksi

Johanncs Kastaja ei kuulu Vanhaan testa-
menttiin ja toisen puoli tuntia, miksi hän

ei liity Uuteen testamenttiin, ja kysyi sit-
ten: "Mihin me hänet panemmeS"

Silloin nousi penkistä isäntä, joka sanoi
kuuluvalla äänellä, että "pankeepa mihin
tahhaansa, vua minä ainakii lahev valilla
kaamaam pihalla". Ja lahti myös. -»
(Martti O. Koponen Leppävirran kirkon
I 50-vuotisjuhlissa. Savon Sanomat 9.9.96)



Leppävirran kirkko 150 vuotta vanha

Syyskuun B. päivänä vietettiin Leppä-
virralla pitäjän neljännen kirkon 150-

vuotisjuhlia. Arkkitehti C. L. Enge-
lin piirtämä komea kirkko on ollut
vuosien saatossa monien Kopostenkin
kotikirkko ja muutamilla Koposilla on
ollut tahan kirkkoon tavallista lahei-
sempi yhteys.

Torppari Olli Koponen oli aikanaan
rakennustoimikunnassa. Taannoises-
sa juhlassa puolestaan tervehdyssanat
esitti kirkkoneuvoston varapuheenjoh-
taja Samuli Koponen ja Leppävirran
kirkkojen ja seurakunnan historiasta
kertoi kotiseutuneuvos Martti O. Ko.
ponen.

Tama kuva on luultavasti otettu 4.6.1939 Leppävirran seurakunnan
3O0-vuotisjuhlien aikaan. Kuva on Maarit Karttusen, joka on sen löytänyt

isovanhempiensa Helmi ja Oiva Kasken jäämistöstä.

Soisalon Seutu julkaisi kuvan 5,9.96; ylla oleva on sen lehtikuvan kopio.
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Hallituksen j a vuosikokouksen tekemiä päätöksiä

Muutoksia hallituksessa
Olavi Koposen tilalle valittiin Jarmo
Koponen Varkaudesta. Erkki Kopo-
sen tilalle ja seuran varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Vainö Koponen sekä
hänen tilalleen varajäseneksi Eero
Koponen Pieksämäeltä. Uuden halli-
tuksen kokoonpano ja yhteystiedot
ovat sivulla Z.

Toimihenkilöt ja toimikunnat
Varapuheenjohtajan toimen haltija
siis vaihtui, muuten keskeiset toimet
ovat edelleen entisten hoidossa
(a löytyvät sivulta Z).

Su k u t u tki muskartoi t us t oimikunnan
muodostavat Ahti Koponen Tuusu-
lasta j a Kirsti Kutc)onen J arvenpäästä.
Sukutu tkimu* ja julkaisutoimikuntaan
kuuluvat Martti Koponen Näatän-
maasta, Ahti Koponen Varkaudesta,
Kirsti Kutuonen Järvenpäästä, Kari
Koponen Lahdesta ja Hannu Koponen
Nukarista. Puheenjohtajana ja
koollekutsujana toimii Martti Kopo-
nen.

Tilintarkastajina toimivat edeileen
Aune Raita ja Erkki KoponenY ar-
kaudesta sekä varatilintarkastajina
Raili Koponen ja Aino KoponenPiek-
sämäeltä.

Seuraavat sukupäivät pidetään
Varkaudessa 9. - 10. elokuuta 1997.

LJusia jäseniä
Sukuseuraamme on hyväksytty seu-

raavat uudet jäsenet:

Aune Hurt6n Riihimäeltä, Anja
Hyvönen Kermasta, Kaarina Juuti
Heinävedelta, Raili Kasvi Rovanie-
meitä, Helena Marjatta Koponen
Varkaudesta, Janne Koponen
Joensuusta, Jyrki Koponen Karko-
lästä, Kyösti Kalevi Koponen
Kuopiosta, MarkkuTapani Kopo,
nen Lahdesta, Pekka Sakari Kopo,
nenNilsiästä, Raimo Olavi Kopo,
nen Varkaudesta, Raimo Pekka
Koponen Varkaudesta, Sirkka Lii,
sa Koponen Vuorelasta ja Liisa
Väisänen Kortejoelta.

Kansikuvamme Laivan Linna
on itse asiassa Varkaus, ei kuitenkaan vielä mikään teollisuuskeskus ja Keski-
Savon city. Kartan piirtämisen aikoihin, 200 vuotta sitten, Varkauden koskien
äärellä oli kuitenkin merkittävä kauppapaikka ja jo keskiajalla sinne oli perustet-
tu kruununkalastamo. Kaupunkia paikalle suunniteltiin jo 1754, asemakaava
Koskenniemi-nimistä kaupunkia varten valmistui 1857. Kaupunginoikeudet
Varkaus sai 1967.

Mutta mikä on tåma Laiqtan Linna?, Vuonna 1793 Varkauden koskien lähei-
syyteen pcrustettiin sisävesilaivaston tukikohta Laiuolinna, siis tietynlainen soti-
lastukikohta, Se piti sisallaan kruununmakasiinin, asehuoneen ja linnoituksen.
Toiminta keskittyi varmaankin Päiviönsaarelle.

Alkuperäisen N. C. Neiglickin piirtämän värillisen kartan Kirsti Kutvonen oli
löytänyt Tukholman arkistoja "penkoessaan' ja oli tietysti siita hankkinut kopi-
on. Tällaisesta kopiosta kansikuvamme on pienennetty jäljennös, josta toivot-
tavasti käy sclville oleellisin, Sopii verrata Varkauden nykyiscen karttaan.

l0



Julkaisut

Sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta
nimistön vaiossa. 66 sivua. 50 mk

Jarmo Paikkala: Koposten suku i. 275 sivua. 250 mk

Jarmo Paikkala: Koposten suku II. Noin 500 sivua.
Ennakkotilauksena ja ennakoita maksettuna 250 mk.

Koposten Sukuseuran myyntiluettelo

Muita dartikkeleita

Hintoihin lisätään postituskuiut.
Tilaukset

Ahti Koponen Kopolanvirrantie 95

78610 VARKATJS
Puh. (017) 55t 4441

1l

Monisteet

l/ l9BZ Sukuseuran perustamistietoja ym. 10 sivua.
2/1984 Koposten asuinpaikkoja ym. 15 sivua.
3/1986 Kuikka-Koponen ym. 24 sivua.

4/1987 Sukuseuran toiminnasta ym. 20 sivua.
5/\988 Toivo Pietikäisen tutkimuksia Koposista. 78 sivua.

6/l9BB Alpo Ojasen tutkimuksia Koposista. 33 sivua.

7/1989 Toivo Pietikäisen tutkimus
Kuopion ja lisalmen Koposista. 24 sivua.

B/1990 Olavi Koposen utkimus
Savon Koposista 1500-1700 -luvuilta. 43 sivua.

9/1991 Eri teoksista koottuja tietoja Koposista. 18 sivua.

l0/1992 Aili Möllärin kokoamaa tietoa Tuusniemen Koposista. 20 s.

Monisteiden hinta: 1 mk/sivu.

Postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna. 5 mk/kpl
Rintamerkki, "pinssi", sukuseuran vaakuna -aihe, 38 mm. ZO

Rintamerkki, "pinssi", sukuseuran vaakuna -aihe, 55 mm. 30
Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus. 50 mk/kpl
Sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna. 7O mk/kpl
Sukuseuran vaakuna-aiheinen pöytästandaari. 200mk/kpl

mk/kpl
mk/kpl



Koposten Sukuseura ry
Kopolanvirrantie 95
78610 VARKAUS
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