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Kopsa ei yltänyt "mitalisijoille" sukulehtikilpailussa,
vaikka "lehdessä ei oikeastaan ole mitään vikaa"
ukuseurojen Keskusliiton järjestämässä
toisessa sukulehtikilpailussa valittiin
vuoden sukulehdeksi Hinkkaset. Lisäksi raati antoi kunniamaininnan lehdille Parviaisten Parissa, Nenos-suku
ja Hohto, joka on Toikander-Hohti sukuseuran lehti. KOPSAA raati arvioi
kommentissaan seuraavasti:
- sukua ja senjuuria aukova julkaisu,
jossa on annettu tilaa sukuyhdistyksen
tiedottamiselle kuten kuuluukin
- lehdessä ei oikeastaan ole mitään vikaa; se Ä\rttää tarkoituksensa sukuseuran tiedottajana
- raati toivoi enemmän lukujuttuja suvun
henkilöistä. mutta kiitteli kuvitusta
- ehkä Koposten leviämisestä kanta-alueen ulkopuolelle pitäisi kirjoittaa
- myös tälle lehdelle toivottiin laajempaa
kirj o itt aj akuntaa su\un piiristä.
Erityisesti kommentin viimeisen kohdan Kopsan toimittaja toivoisi sukuseuS

raflrme jäsenten ottavan vakavasti.

Vaikka palstaviljelmämme on pieni, niin
aina muutamille kirjoittajille tilaa löytyy.
Sukulehtikilpailu on herättänyt kahdenlaisia mielipiteitä. Joidenkin mielestä
lehdet ovat niin erityyppisiä ja erilaisilla
resursseilla tehtf ä, että kilpaileminen
samassa sarjassa on mahdotonta. Toiset
taas katsovat, ettd kyseessä on lehtien
tekij öiden palkitseminen ja huomion
kiinnittäminen sukulehtiin - eikä kyseessä ole niin kuoleman vakava tapahtuma.
Kyllähän Kopsan toimittajastakin tuntui Leppävirralla sukulehtiä selatessa,
että oltiin ikään kuin väärässä sarjassa,
niin kuin olisi pieni paikallinen ollut kilpailemassa Hesarin kanssa. Vaikeaa on
varmasti raadinkin valita palkittavat,
kun lehdet ovat niin kovin erilaisia ja eri
kokoisia. Tärkeintä tietysti on, että tieto sukulehdistä ja sitä kautta sukuseuroista ja sukuharrastuksesta leviäisi.

Sukuseuran esimiehen tervehdys
arvinaislaatuisen kuuma
kesä on hemmotellut meitä
ja antanut energiaa toimeliaaseen syksyyn ja talveen.
Meneiliaan on sukuseuramme
\9. toimintavuosi, ja KOPOSTEIV
SUKU II -teoksen toimitustyö on
hyvällä menolla, kuten kuulimme
Jarmo Paikkalan esityksestä illanvietossa sukupäivillämme.
Vilahtipa siella jo KOPOSTEN

ohitusleikkaukseen, jota pidan elämäni yhtenä merkittävimmistä tapahtumista. En nimittäin oie ennen ollut nukutuksessa ja leikkauksessa, jossa "revitään rinta riekaleiksi ja vieiä sydäntakin sormeillaan".
Taytyy tunnustaa, että on hieman
haikea tunnelma, mutta ovathan
läheiseni henkisenä tukena. Tämän lehden ilmestvmisen aikoihin
lienevät operaatiot onnellisesti ohi.

SUKU lii.
Sukuseuraan liittymisen yhteydessä, varsinkin viime aikoina, on tuilut sukutietoja kiitettävästi, mutta
vielä kaivataan lisää. Jos ne eivät
liity sukukirjamme II osaan, niin
ovatpahan valmiina III osaa varten.
Myös muu tieto kuin sukuluettelot,
kuten perunkirjat, tarinat, valokuvat jne. ovat tervetulleita, ja voitte
lahettaä ne osoitteella: Marud Kopo'

Kaikesta huolimatta:
Hyvää ja touhukasta syksyä!

Ahti Koponen
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nen, 79330x4ÄPÄxMAA.
oin kymmenen vuotta sitten koin sydäninfarktin.
Siita lahtien olen ollut laakehoidolla, mutta nyt olen menossa

Jälkikirjoitus
Vähän ennen kuin KOPSAA kiikutettiin painoon, sai toimittaja tiedon,
että esimiehemme ohitusleikkaus on onnistunut hyvin. Niinpä voimme
välittaa Ahti Koposelle sukuseuran puolesta tervehdyksemme ja toivottaa
hanelle mitä parhainta toipumista. Uusi, touhukas elämä alkaa. (LK)

Koposet kokoontuivat kotiseutupäivillä
T,Z oort

en suku kokoonrui valtaNk,-r.,.,allisten koriseutupäivien
aikana 9. - 10.8.1997 Leppavirralla
ja Varkaudessa. Lauantaina Koposten sukuseura osallistui Sukr,rseurojen
Keskusliiton ja Leppau irran kunnan
j ärj estämään sukuharrastaj ien tapaamiseen seuran näyttelyosastolla.
Sukuseuran jäseniä oli mukana
myös aiheeseen liittyvässä seminaa-

Vesa Koponen Jyväskylästä seka
varajäseniä Kvllikki Konkola Es-

poosta, Ahti Koponen Keravalta,
Reijo Koponen Juvalta, Eero Kopo,
nen ja Väinö Koponen Pieksämäeltä, Kaarina Hosiaisluoma Tampereelta ja Eila Koponen Mikkelistä.

Q ukuseuran lehteä, KOPSAA,

\-,Itoimittaa edelleen Lassi Koponen Suonenjoelta ja tietoja INTERNETIIN Ahti Koponen Keravalta
ja Kirsti Kutvonen Järvenpäästä.

rissa.

Koposten näyttelyosastolla kayneet kiittelivät tapahtuman järjestämistä ja sanoivat saaneensa runsaasti tietoja ja uutta innostusta
sukutietojen kokoamiseen ja tallen-

aisteri Jarmo Paikkala kertoi
muun ohjelman ohella sukuseuran iltatilaisuudessa Varkaudessa Koposten sukukirjan toisen
osan toimittamisen tämänhetkisestä
vaiheesta (ks. s. 6). Kirja valmistuu
vuonna 1999 ja sisältää tiedot Koposten suvun jäsenistä ajalta I77I -

tamiseen.

f

ltapaivälla pidetyssä sukuseuran
lvuosikokouksessa valittiin seuran esimieheksi ja hallituksen puheenjohtajaksi Ahti Koponen sekä
varapuheenjohtaj aksi Jarmo Kopo,
nen, he molemmat ovat varkauteIaisia. Sihteerinä toimii edelleen
Pirkko Olakivi Varkaudesta ja rahastonhoitajana Toini Koponen
Sorsakoskelta. Tilintarkastajina
ovat Aune Raita ja Erkki Koponen
Varkaudesta ja jäsensihteerinä Raili
Koponen Kangaslammilta. Muita
hallituksen jäseniä ovat Ari Kopo,
nen Kuopiosta, Hannu Koponen
Nukarista, Kari Koponen Lahdesta,
Martti Koponen Näadanmaasta,

1860.

Tilaisuuden lopuksi esimies Ahti
Koponen kiitti kaikkia seuran toiminnassa mukana olleita ja toivotti
menestystä tulevalle työlle.

T,Z oootten sukuseuran seuraava
Nuuosikokous ja sukujuhla pidetåä,nKuopiossa 1. - 2. elokuuta
1998. Tervetuloa mukaan seuran
toimintaan ja sen järjestämiin tilaisuuksiin.
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Sukuseuramme näyttelyosastolta Leppävirran Alapihan koulussa

Koposten Sukuseuran hallitus 1997 - 1998
Kyllikki Konkola, Toini Koponen (rah.hoit.),
Ahti Koponen (puhjoht.), Pirkko Olakivi (siht.) ja Raili Koponen (äsensiht.).
Seisomassa vasemm. lukien: Jarmo Koponen (varapuhjoht.), Ari Köponen.
Kari Koponen. Väinö Koponen. Martti Koponen, Eero Koponen ja
Ahti V. J. Koponen. Kuvasta puuttuvat: Hannu Koponen, Vesa Koponen,
Kaarina Hosiaisluoma, Eila Koponen ja Reijo Koponen.
Istumassa vasemm. lukien:

Koposten sukuhistorian toisen osan kirjoittamisvaiheesta
Varkauden seudulla on
faalla
I tänä viikonloppuna

varsin tii-

vis suku-, kotiseutu- ja kulttuuritapaamisten suma. Paikalle tulleet
ovat voineet ja voivat vielä huomennakin nauttia hyvin monipuolisesta ohjelmatarjonnasra. Vaikka
itse en oman tahtoni mukaan ole

täällä voinut osallistumisiani valita,
on ollut erittäin mielenkiintoista
olla mukana tässä ilmapiirissä.
Mielellani tulin myös ränne Koposten keskuuteen kertomaan sukukirjan II osan valmistumisvaiheesta.
On ollut hyvin kiintoisaa olla mukana sukunne sukukirjojen laatimistyössä. Siitä olen kiitollinen
sukuseuralle ja sen hallirukselle,
joka on hyvin myötämielisesti ja
ymmärtävästikin suhtautunut kiireisiini ja työn mukanaan tuomiin
ongelmiin.

Qukuseurassa on tehry päätös,
että sukuhisroria julkaistaan
kolmena osana. Niillä tulee olemaan kullakin oma ominainen

\,I

luonteensa.
Ensimmäinen osa valotti suvun
syntyä ja varhaisia vaiheita. Siinä
hahmoteltiin eri pääsukuhaarojen
olemassaolo ja jossain määrin se,
miten ne toisiinsa iiittyvät. Vaikka
kaikkia Koposten sukuhaaroja ei
voitukaan liittaä ehjäksi sukupuuksi, se ei tarkoita sitä, etteivätkö
näin kaukaa ajallisen usvan rakaa
ikään kuin irrallisina, ilmassa leijuvina näyttävät sukuoksat kuuluisi

yhteiseen suureen Koposten suku-

puuhun. Kuitenkin näin etäältä
voi hyvin nahda puun hahmon ja
sen, mistä suunnasta oksien lehvis-

töön elämänvirta on noussut samasta Kopos-puun emärungosta.
Joskus voi havaita senkin, mistä
suuremmasta oksasta ulompi oksa
mahdollisesti haarauruu.

p

nsimmäinen osa on ollut nyt
luettavana. Toinen osa on tekeilla.
Olen koneeseeni toistaiseksi syöttänyt pääosan perusraaka-aineesta eli
tietoja seurakuntien ns. historiakirjoista: lahinnä syntyneiden ja vihittyjen luetteloista, osin kuolleidenkin luetteloista. Sen sijaan ns. rippikirjoihin ja henkikirjoihin en ole
vielä käynyt kasiksi. Osan tästä
työstä (1700-luvulta) tein jo avuksi
ensimmäisen osan valmistamista
varten. Tutkimuksen olen aloittanut pohjoisimmasta Savosta. Olen
käynyt kaikkien vielä nykyisen
Kuopion läänin seurakuntien syntyneiden ja vihittyjen luettelot läpi,
eteläisemmästä Savosta toistaiseksi
Rantasalmen. Vastaavasti olen
tallentanut myös tiedot Pohjois- ja
Raja-Karjalan Koposista, joten perustietojen kokoaminen alkaa olla
lopuillaan. Samoin olen tallenranut hyvin pitkalie sitä materiaalia,
jota sukuseura on haltuuni luovuttanut. Se käsittää suvun jäsenten
tekemiä tai teettämiä sukuselvityksiä sekä virkatodistuksia. Ne ovat

I-rpari vuotta suvun jäsenten

olleet suureksi hyödyksi. Aktiivinen sukuseuranne ja aktiiviset juuristaan kiinnostuneet suvun jäsenet
ovat vuosia tai jo vuosikymmeniä
hankkineet tietoa esivanhemmistaan. Se on ollut arvokasta työtä ja
suureksi avuksi sukuhistorian tämänkin osan valmisteluissa.
Kun olen tallentanut valmiiksi
tutkittua tietoa, olen vienyt koneeseeni kaikki tiedot - siis myös rurkimusaj ankohdan jälkeisen materiaalin, koska ne sukukirjan kolmatta
osaa varten on kuitenkin tallennettava.

falla hetkella kirjan laajuutta
I on vielä vaikea arvioida tarkkaan. Koneella materiaalia on noin

- 400 liuskaa, murra se on vielä
luettelomaista. Vastedes teksti sivuilla lahinna tiivistyy, murta sivumäärä ei merkittäväsri kasva. Taitolliset ratkaisut vielä loppuvaiheissa vaikuttavat lopuiliseen sivumärään. Joka tapauksessa kirjasta on
tulossa huomattavasti paksumpi
opus kuin ensimmäinen osa oli. Se
kielii vain suvun suuruudesta ja
elinvoimasta. 1700- ja 1800-luvulla
Koposet eivät enää olleet heikko
taimi vaan juureva ja paksu puu,
300

emäpetåjä.

ukuhistorian toinen osa jäsentää entistä tarkemmin sukuhaaraston. Se on ikäan kuin rakennepiirros tai kaavakuva (ei rosin esitysasultaan) Koposten suvusta.

Toinen osa kuvaa jo hyvin tarkasti
ne sukuhaarat, joihin nykypolvien-

kin Koposet voivat itsensä jotenkin
sijoittaa. Nimittäin jos 1500- ja
1600-luvulla Koposet muun Savon
heimon mukana vaelsivat yhati
uusille asuinpaikoille, elivät jatkuvissa myllerryksissä niin kaskimaillaan kuin Euroopan sotatantereilla
ja hakivat parasta kasvusijaa, niin
1700- ja 1800-lukua leimaa asuruksen jämähtäminen paikoilleen.
Tuona aikana suku juurtui kaskimailleen, rantatiloilleen, suoviljelmiileen. Noina parina vuosisatana
muodostuivat lopullisesti ne suvun
kantasijat, jotka suvun jäsenet ovat
oppineet tuntemaan. Toinen osa
kertoo, millaisen kotiseudun kukin
sukuhaara sai, mistä tienoosta tuli
itse kunkin Koposen kotiseutu.
Toinen osa luo tukevan pohjan
kolmannelle osalle. Siksi ilmeisesti
toisessa osassa tulisi havainnollistamisen apuna käyttää kaavioita ja
karttoja mahdollisimman paljon.

oinen osa on tutkimuksen kannalta suurelta osin huomattavasti helpompi kuin ensimmäinen
osa. Tosin aina tutkimustyö ei ole
yhtä selkeää kuin tulee olemaan
kolmannen osan kohdalla. Kolmannessa osassa ratkaistavat ongeimar liittyvär enemmän kirjan toimituksellisiin puoliin. Toinen osa ei
tuo yksittäisistä henkiloista kovinkaan paljon uusia, yksityiskohtaisia
tai kiintoisia elämänrarinoita. Koposten suku on nimittäin hyvin
laaja, minkä vuoksi minulla ei ole
juuri mahdollisuutta rurkia tarkemmin yksittäisten Koposren vaiheita,

vaan rarkoitukseni on koota lahinnä sukujuontoja ja niihin liittyen
suvun jäsenten elämänvaideiden
runko (syntymä, kuolema, perhe,
asuinpaikat jne.) Jos sukuseuran
jäsenillä on joitain dokumentteja
(esim. perunkirjoja, maakirja- tai
karalapoytäkirjaotteita, kisallikirloja tms.), niitä voidaan hyvin juikaista tai muuten hyödyntää sukukirjassa. Koposia koskevia tietoja
on saattanut kertyä myös mm. kylaklrjoia laadittaessa. Niistäkin löytyy varmasti kelpoa ainestoa sukukirjan kakkososaa varten.

verokirjojen riero. Kolmatta osaa
voidaan taas paljon elävöittää muistitiedolla, monipuolisempien asiakirjojen ja valokuvien avulla. Kolmannessa osassa vakiintuneiden
sukuhaarojen vaiheita kuvataan jo
niin yksityiskohtaisesti, ehkä jopa
paikoin matrikkelinomaisesri, että
suvun perusrakenteen havaitseminen on vaikeaa, se jääkin valmisteilla olevan toisen osan tehtäväksi.
Kolmannen osan Koposet, nykyKoposet, ovat eläneet taas maailman myllerryksessä: on lähdetty
leivän perään tai opintielle, maailma on houkutellut, vanhoilta kotiseuduilta (otka II osassa kuvataan) on jouduttu lähtemään tai
jopa haluttu lahteä. Mutra monille
omien juurien, vanhan kasvualustan, vanhan kotiseudun löytäminen uudestaan on tärkeää. Siksi
tarvitaan sukuseuroja, kotiseutupäiviä ja sukuhisrorian toista osaa.

-f-oki toiseenkin osaan tulee KoI posten elämän kuvausta, mutta vähemmän kuin ensimmäiseen ja
kolmanteen osaan. Tämä johtuu
hyvin pitkalle käytettävissä olevasta
materiaalista. Ensimmäinen osa
perustui pääasiassa vero- ja maakirjoihin, toinen osa kirkonkirloihin,
joiden informaatio elämänvaiheista
on melko teknistä mutta genealogisesti taas paljon varmempaa kuin

Jarmo Paikkala 9.8. 1997
Siihköposti: Jarmo.Paikkala@pp.kolumbus.fi

Koposet Internetissä
Tuossa viereisellä

siwlla on yksivärinen

a

pienennetty kopio monivärisestä Internet-sivusta. joka on osa Ahti Koposen
(Tuusulan Ahti K.) ylläpitämistä Koposten Sukuseuran kotisiwista. Kun Kopsan toimittaja tutkaili kyseisiä sivuja
2.9.97 , oli siwilla vieraillut 272 sttrffailijaa tai totista tutkijaa.
Sivuja selailemalla selviää, että Ahti on
saanut selville seuraavat seuramme
jäsenten sähköiset osoitteet :

ht i. ko po nen@; c

i.fi [kott]

en@fi nnai r.fi [työ]
(Ahti Koponen, Tuusula),
j armo. koponen@fi nland. ho nelnve I l. c om
(Jarmo Koponen, Varkaus),
p ro ko p i o s @,pp. ko lum bus.fi
(Lassi Koponen, Suonenjoki)
a

ht i. ko p on

"toimituksessa" vakavasti harkitaan, olisiko jo aiheellista julkaista myos
Kopsaa elektronisessa muodo ssa.
Tää11ä

ti

httpy'/w.si.fi /^ahtiko/kcs.httn

Koposra Sukusn

Koposten
Sukuseura ry
Sukuluetteloita
Sukuseuran hallitus
Suluseuran julkaisuja
Sukuseuran toiminnasta

Sukututkimusaiheisia linkkeja
Seuran jäsenten sähk§postiosoitteita

SEURAAVAT SUKTIPAIVÄT KUOPIOS SA

t-2 8.1998
Tävtä Sukuseuran oerhetietolomake

!

SUKUSET]RA
Perustettu v. 1979 Varkaudessa. Iiirjestiiii mm vuosittain eripuolilla maata sukutapahtumaq
jossa suvunjasenet voivat tavata toisiaanja saada uutta tietoa su\^rstaan. Edellinen vuosittainen
tapaaminen oli Varkaudessa 8-l0.E.1997ja seuraava on Kuopiossa 1-2.8.1998 .

Ote rukuscuren

riinnöirti

Yhdistyksen tarkoitukse,lra on Koposten suvun yhteenliitt,,mriflä
koota piiriinsä isän tai liidin puoleha sukuun kuuluvat, siitä polveutuvat tai avioliiton kautta siihen
liittyneet henkilöt
pyrkia selvittämälin zuvun vaiheet ja historia
kehittåå suvun keskuudessa tapahtuvaa zukututkimusta
jfieståä sukupäiviä, yhteisiä kokouksia ja erilaisia retkeilyja sekå harjoittae yhdistyksen päiimiiäiä

.

.
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Kotisetupiir,it
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Koposten sukupäivit Leppövirdta ja Verkaudesse &10.t.1997

Suomen Kotiscutuliiton Valtakunna[is€t kotiseutupäivå! tee,mrna oli'Keski-Savo - kurava
maailmalle'. Koposten sukupäivät vietettiin sanrassa yhteydessä.

Leuentrine Irppåvirralla avajaiset, osastoihin tutustuminen ja ruokailu, sekii seminaarijossa alustukset:
- Suhrharrastus itäsuomalaisissa suvuissa (S. K. SpooD
- Itå.sromataisten srkujen tutkimisen ertyispiirteiui (f. Paikkala)
Ornalla osastolamme esiteltiin zul«rseuran toimintaa jA Koposia kasitteleväå aineistoa" kuten esim.

Kuikka Koposesta

Koposten Sukuseuran kotisivu Internetissä
URL-o soite : http ://www. sci. fv-ahtiko/kss.htm

kirja

/.
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Kapseli,Koposen kuolemasta 80 vuotta

A

oteekkari Fredrik Albinus Ko' lakkokamari hänen mieluisin oles1Loo.r. n, KaPseli'KoPonen, kuoli kelupaikkansa, jossa hän toteutti
koulussa pulpetinkanteen piirtämi21.10.1917 Nurmijärvellä 59 vuoään suunnitelmia. Albin Koposella
den ikäisenä. Tänä syksynä siis
oli myös liikemiestaitoa, mikä ilmetuiee hänen kuolemastaan kuluni mm. siinä, että hän järjesti koneeksi 80 vuotta. Albln KoPonen
keilujensa rahoituksen oman "nekon haudattu Joensuun vanhaan
kutehtaan" avulla; tuotteiden inhautausmaahan.
Albin Koposen matrikkelitiedoista nokkaina ostajina olivat koulutoverit.
voi koota esimerkiksi seuraavan
A pteekinhoitajana Heinävedelluettelon:
./_lta Albin Koponen ryhtyi
Syntyi Joensuussa 72.2.1858. Vantyönsä ohella valmistamaan mustethemmat: räätälimestari Abel KoPota ja lastuista tehtyjä rasioita. Tänen ja Matilda Koskelin. Nautti
mä tehtailu ei kuitenkaan ollut koopetusta Joensuun lyseossa (ent.
vin kannattavaa ja loPPui Pian häylaalkeiskoulu). Harjoittelijaksi
nen siirtyessään Puumalaan. VasOsbergin apteekkiin Helsinkiin
toinkäymiset eivät kuitenkaan lan1.9.1876. Farmaseutin tutkinto
nistaneet tarmokasta yrittäjää, ja
24.3. 1880. Proviisori 29.5.1884.
aj atus kotimaisen lääkeraaka-aineen
Seuraavien apteekkien palvelukseskäyttämisestä alkoi askarruttaa Kosa: Osberg Helsinki, Hedlund Saposen mieltä. Talloin hänen huovonlinna, Bergroth Kuopio ja
mionsa kiinnittyi alveiuureen Tästä
Grönvik Helsinki. Useita vuosia
rohdoksesta valmistettuja matosivuapteekin hoitaj ana Heinävedellaakkeita tuotettiin ulkomailta maalä ja Puumalassa. Sai Juuan apteekin oikeud er 76.7.1894. Apteekkari hamme, mikä oli kansantaloudellista tuhlausta, koska rohdosta kasvoi
1.6.1894. Juuan apteekki avattiin
runsaasti metsissämme. KoPonen
9.9.1894. Sai Nurmijärven apteeryhtyi kokeiluihin ja suunnitteli
kin oikeudet 30.1.1899. Sai 1895
eetter iuuttauslaitteen, j onk a avu lla
patenti n keksimälleen eetteriuuttauslaitteelle, l897 elastiselle liivate- voitiin tehokkaasti sekä uuttaa rohdosta että haihduttaa liuotin. Uute
kapselikoneelle ja 1901 jalkapolkij aettiin edelleen liiu arckapseleihin, ja
mella toimivalle kapselintäyttökovalmistus alkoi vaikkakin vaatimatneelle. Osallistui farmaseuttiseen
tomin tuotantoluvuin; ensimmäisen
näyttelyyn HamPurissa 1904.
vuoden tulos oii vain 5000 filisiini'
J o koulupojasta lähtien Albin Ko- kapselia. Siirryttyään Juukaan apteekkariksi han paransi iaitettaan
I po.,"., oli kiinnostunut koneista
niin, että sillä voitiin yhdella kertaa
.nrr"*atiikasta. Kesäisin oli ul-

f,
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kasitella jopa puoli kiloa rohdosta,
ja sai menetelmälleen patenttioikeuden. Osoituksena olosuhteiden
vaikeudesta ja tilojen ahtaudesta
mainittakoon, että valmistus tapahtui asuinhuoneessa " 1 metrin päässä pianosta ja Z metrin päässä kirioituspöydästä".
T,Z okonaan uudet mahdollisuu\..i., yrityksen laaj entamiselie
avautuivat Albin Koposen saatua
Nurmijärven apteekkioikeuden ja
siirryttyä pääkaupungin vaikutuspiiriin. Taalla hän perusti l,lurmij arv en Apteekin Laakelab ordtorion,
jossa matolaakkeiden valmistus alkoi niin suurena, että sitä voitiin
pitää jo tehdasmaisena. Vuonna
1901 apteekkari Koponen suunnitteli kiinteiden aineiden kapseioimiskoneen, 1a kiniinikapselien tuotanto alkoi. Toiminta laajeni käsittämään männynhavuöljyn ja laastarien valmistuksen, ne olivat sen ajan
menekkitavaraa. Tohtori Laurenin
ja tehtaan yhteistyön tuloksena
markkinoitiin matolaake Filicon, ja
uusia valmisteita tuli kauppaan niin
paljon, errä niiden lukumäärä oli
ennen pitkaa alun kolmatta kymmentä. Eniten tuotettiin kuitenkin
filisiinikapseleira, joiden laatu oli
vastaavia ulkomaisia huomattavasti
parempi, mistä todistuksena olivat
useissa näyttelyissä saadut palkinnot. Niitä vietiin useaan maahan
aina Amerikkaan ja Kiinaan asti.
Silloisissa päivä- ja ammattilehdissä
esiintyi tehtaan mainoksia, lääkärija apteekkarikunnalle lähetettiin
uusista valmisteista ilmaiset näyt-

teet ja esittelylehtiset, jotka painettiin tehtaa n hektograafilla.
fehdasrakennuksia, jotka sijaitsivat kirkon ja Nurmijärven
valisella alueella, jouduttiin ruorannon kasvaessa useaan otteeseen

I

laajentamaan. Suurin oli kuivatusvaja, jonka kankaille voitiin yhdellä
kertaa levittää yli 40 000 kilon suuruinen alvejuurierä. Esikuivatuksen jälkeen suoritettiin lämpökuivatus, puinti ja jauhatus, minkä jä1keen seurasi varsinainen uuttaminen. Se alkeellinen laite, jolla apteekkari Koponen alkoi työskentelynsä, korvattiin ensin viisi kiloa, ja
tämä vuorostaan 20 kiloa vetävällä
laitteella, joka oli käytössä 17 vuotta. Viimein päädyttiin kojeeseen,
jossa uutettava rohdosmäärä oli 150
kiloa ja liuottimena käytetyn eerte-

rin määrä 250 kiloa. Valmistuksessa valutettiin eetteri tiheäpohjaisessa metallisäiliössä olevan

rohdoksen
jälkeen
läpi, minkä
laitteessa olevan
hoyryputkiston avulla suoritettiin
eetterin haihduttaminen uutteesta.
V arsinaisessa valmistusosastossa
työskenteli noin 15 tyontekijäa,

joiden tehtävänä oli liivatekapselien
kuorten valaminen sekä täyttäminen nestemäisilla tai kiinteilla laakeaineilla. Taalla suoritettiin myös
kapselien keratinointl j a laastarien
valmistus apteekkari Koposen suunnittelemilla koneilla.
fehtaaseen kuuiui edelleen hyI ul. varustettu metallityöpaja,
täydeliinen puutyöpaja koneineen,
jossa valmistettiin mm. pakkauslaatikot, sekä lampökeskus. Apteek-

ll

kari Koponen yritti myös Perustaa
yhteisen sähkölaitoksen 1ähella sijaitsevaan Vanman koskeen, mutta
hanke raukesi maanomistajien vastustuksen vuoksi. Sen jälkeen hän
rakensi tehtaalle imukaasumoottorin
voimalla toimivan yksityisen sahkolaitoksen, joka oli ensimmäinen
paikkakunnalla. Kun lisäksi tavaroiden kuljetukset suoritettiin omilla hevosilla lahella sijaitsevan Raja'
nwen asemalle, voidaan todeta, että
tehdas oli todella omavarainen.
\ Turmiiärven talouselämälle oli
l\,"f,,ualla huomattava vaikutus
sekä veronmaksajana että työnantajana ja alvejuuren ostajana. Suurin osa raaka-aineesta saatiin oman
pitäjän alueelta, vieläpä oman henkilökunnan keräämänä.
Kukoistuskautensa tehtaalla oli
apteekkari Koposen vielä eläessä.
Hän uurasti taukoamatta yrityksensä kehittänriseksi eikä suonut itselleen tarvitsem'aansa lepoa, ja vuonna l9l7 han kuoli tYönsä ääreen
vain 59-vuotiaana.
A lbin Koponen oli mielenkiin-

jokea myöten aina Numln"hÅenkos'
kelle asti tai uistelevan kotirannan
läheisyydessä. Albin Koposen työskentelytapa oli erikoinen, hän saattoi usein myöhäiseen yöhön asti
istua yksin tehtaassaan käärimässä

kapseleita ja suunnitella keksintöjään. Päivalla han sen sijaan nukkui muutaman tunnin ja silloin ei
kukaan saanut hairita "PaPan" unra. Albin Koponen oli työntekijöilleen vaativa isäntä, mutta karjalaisena myös huumorintajuinen.
Nurmijärvellä kerrotaan lukuisia
kaskuja hänen hajamieiisYYtensä
aiheuttamista kommelluksista, joihin hän itsekin suhtautui leikkia
laskien. Apteekkari KoPonen oli
sitkeä, vaikeuksista lannistumaton
yrittäjä ja uranuurtaja, joka rohkeni alkaa uudisviljelyn muokkaamattomassa maaperässä. Hänen yrityksensä onnistumisesta alkoi maamme
nykyään huomattava lääketeollisuus, jolle apteekkari KoPonen lisäksi antoi seurattavan esimerkin
kayttamä11ä kotimaisia raaka-aineita. Tehtaan perustajan oli jatkuvasti taisteltava niitä vaikeuksia
l1toi.t.r, i.rroo.,allisuus. Seuvastaan, joita ennakkoluulo kotiraelämästä hän ei ollut kiinnostumaista laaketeollisuutta kohtaan,
nut, mutta saattoi toisinaan tarjota
pääoman puute ja maailmanmarkomille työntekijoilleen salissaan
kinoita hallitsevan saksalaisen läätotilasin. Kerrotaan, että Albin
keteollisuuden kilpailu tälle yritykKoponen pelasi mielellaän skruuvia
selle tuottivat.
j a palkkasi apteekkiapulaisikseen
A pteekkari Albin KoPonen
miehiä, joiden tiesi hallitsevan tä./Lo-usi synnYnnäisiä insinöömän taidon. Kesäilloin nähtiin
rin ja keksijän taipumuksia, hänellä
hänen perheineen ajelevan silloin
harvinaisella perämoottorilla nykyi- oli jatkuvasti uusia suunnitelmia,
han kehitteli ja paransi alituisesti
sin jo kuivatun Nurmijärven selkää
pitkin ja ulottavan matkansa Luhto' koneitaan ja ehti elämänsä aikana
t2

saada ideoilleen toistakymmentä

muisto tulee kauan säilymään
maamme farmaseuttisen teollisuuden historiassa.

patenttioikeurta. Yrityksensä kaupailisen puolen ja tuotreiden markkinoinnin apteekkari Koponen hoi-

ti täysin nykyaikaisin menetelmin.

Lähteenä käytetty Orion-yhtymn
Oy:n arkistomateriaalia ja erityisesti
Lasse Airion artikkelia Apteekkari
Albin Koposen ja luinen tehtaansa
q.,aiheista (Aesculapius 1 96 1 :2),
iosta
edella oleva teksti on suurimmaksi
osaksi otettu.

Myös hän näytti tajuavan jo silloin,
mrtä liiu atekap seli myöhemmin merkitsi farmasiaile, joten voidaan todeta hänen siinäkin suhreessa eläneen vuosikymmeniä aikaansa edella. Apteekkari Albin Koposen

{<{<x

Pari lehtileikettä

-

surullista murra niin tyypillistä

Nurmijärvi määräsi Suomen ensimmäisen lääketehtaan purettavaksi
Suomalaisen lääketeollisuuden historias- pelasti ison puurakennuksen täydelliseltä
ta kertovat Albin Koposen lääketehdas tuholta.
ja tehtailijan asuinrakennus uhkaavat
Irtaimisto varastettiin

hä-

vitä kokonaan. Rakennukset sijaitsevat Rikottujen ikkunoiden takia asuinrakenkulttuurihistoriallisesti arvokkaan
nuksessa on ollut wosia avoimet ovet.
mijärven kirkonseudun tuntumassa
Kuka hyvänsä ohikulkija on päässyt sikoa vastapäätä entisen
sään ja vienyt irtaimistoa mennessään.
rannalla.
Koko irtaimisto on levinnyt taivaan tuuKuusikymmentäluvun puolivälin jälliin.
keen autioituneet ja heitteille jääneet
Nurmijärven kunnan rakennuslautakennukset on yritetty polttaa moneen
kunta on antanut rakennuksen omistakertaan. Aiemmissa paloissa ovat
valle Koposen suvun perikunnalle rahoutuneet mm. lääketehtaan päässä
kennuksen purkumääräyksen, mutta
leet liiterit, tallit, kuivaamo ja vaunusuo- museovirasto ja Uudenmaan ympäristöja sekä sauna, josta on vain tynkä
keskus puuttuivat asiaan. Ympäristölä. Lääketehtaan tuotantorakennus
keskus postittaa kuntaan piakkoin kirKoposen asuinrakennus ovat yhä
jeen, jossa se vaatii purkumääräyksen
tyssä jatkuvasta vandalismista huolimat- perumista niin, ettei palamattomia puuosia pureta.
Asuinrakennuksessa on ollut
Ympäristökeskus ja museovirasto pitäruosina kolme tulipaloa, jotka on todet- vät lääketehtaan rakennuksia teollisuustu ilkivallaksi. Talon päädyssä ollut
historiallisesti ainutlaatuisina ja säilyttälasikuisti on osittain tuhoutunut.
misen arvoisina. Museoviraston tutkijan
kesän tulipalossa paloi rakennuksen Timo Kanto.sen mielestä kunnan purkutoinen pääty ja ullakko, mutta palokunta määräys oti hätiköity.

Nurkirk-

Nurmijärven

ra-

tuo1jäljelja
pys-

ta.

viime

iso

Viime
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Hankala tilanne
"Tulipaloista ja ilkivallasta huolimatta
rakennukset eivät ole ollenkaan korjauskelvottomia. Päinvastoin ne voidaan
pelastaa ja korjata. Museovirasto ja
ympäristökeskus ovat tarkastaneet rakennukset ja ovat kunnostamisesta samaa mieltä, kun otetaan huomioon niiden kulttuurihistoriallinen tausta ja merkitys", Kantonen kertoo.

"Tilanne on hankala, koska lääketehtaan rakennukset omistaa kuoiinpesä,
jonka edustajaa ei ole tavoitettu neuvotteluun. Kunnalta ympäristökeskus edell\rttää sellaist a kaav aa, j o s sa rakennuk set
suojellaan kaavamääräyksillä", Uudenmaan ympäristökeskuksen yli-insinööri
Rolf Nyströrl kertoo.
Paula Palomäki
Helsinein Sanomat ll.l2.l99S
e

Suojeltu puutalo paloi Nurmijärvellä
Puinen suojelurakennus, niin kutsuttu
Kopo sen lääketehdas paloi maanantaiaamupäivällä vähän kello kynmenen
jälkeen Nurmijärvellä. Ensimmäiset
sammuttajat ehtivät palopaikalle parin
minuutin kuluttua hälytyksestä, ja silloin
ullakko ja osa alakertaa olivat jo

ilmiliekeissä.
Puurakennus oli museoviraston suojelukohde.
Pelastuslaitos esti tulen leviämisen 1äheisiin rakennuksiin. Jälkiraivaus jatkui
myöhään yöhön saakka. (ä.9)

Helsinsin Sanomat 18.3.1997
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SIRPA RÄIHÅ
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kupotrn liiiketehtasn pöiirakennw on osittain palanut.

Koposen lääketehtaan päärakennus joulukuussa 1995. Valok. Sirpa Räihä / HS
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo
Julkaisut
Sirkka Paikkala : Kopo sten varhaishistoriasta nimistön valo ssa. 66
275 siv:ua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku
Jarmo Paikkala: Koposten suku
Noin 500 siwa.
Ennakkotilauksena j a ennakolta maksettuna
Väinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla ...

I.
II.

siwa. 50 mk
250 mk
250 mk
100 mk

Monisteet

ym.
ym.

l0

U1982 Sukuseuran perustamistietoja
211984 Koposten asuinpaikkoja

ym-

31t986 Kuikka-Koponen
411987 Sukuseuran toiminnasta
s/1 988 Toivo Pietikäisen tutkimuksia
6/1 988 Alpo Ojasen tutkimuksia
71t989 Toivo Pietikäisentutkimus Kuopion ja Iisalmen
811990 Olavi Koposentutkimus Savon Koposista 1500-1700
9lt99r Eri teoksista koottuja tietoja
r0l1992 AiliMölLirinkokoamaa tietoa Tuusniemen

ym.
Koposista.
Koposista.
Koposista.
-luwilta.

Koposista.
Koposista.

Muita

s.

15 s.
24 s.
20 s.
78 s.
33 s.
24 s.
43 s.
18 s.

20

s.

tiartikkeleita

Postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.
Rintamerkki, "pinssi', sukuseuran vaakuna-aihe, 38 mm.
Rintamerkki, "pinssf', sukuseuran vaakuna-aihe, 55 mm.
Rintamerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 38 mm.
Rintamerkki, "pinssi', kuikka-aihe, 55 mm.
Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus.
Sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna.
Sukuseuran vaakuna-aiheinen pöytästandaari.

5 mk/kpl
20 mk/kpl
30 mk/kpt
20 mk/kpl
30 mk/kpl
50 mli/kpt
70 mk/kpl
200 mk/kpl

Hintoihin lisätään postituskulut.
Tilaukset

Ahti

Koponen

Kopolanvirrantie
78610

95

VARKAUS
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Puh. (017) 55t 4441

Koposten Sukuseura ry
Kopolanvirrantie 95
78610 VARKAUS

Vastaanottaja:
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