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Toimittaj an kommenttej a

KOpsANedellisessä numerossa esitetliin toivomus saada sukuseuran jäseniltä tieto-

.iu roporirta. oli mukava havaita. että toivomus oli huomattu' seppo Koponen

Espoosta lähetti na.t iui,a, nipun kopioita muutamasta julkaisusta ja lehtileikkeistä'

joissa oii kirjoituksia hänen isaitaan Emil Koposesta (l 894 - 1951)' Viipurin enti-

sestä kaupunginkamreerista. Aineistoa oli niå paijon, että valikoituina otteinakin

kaksi artikkelia muodostaa Kopsan tämänkertaisesta sisä1lyksestä suurimman osan'

Voitaisiinpuhuavaikka..Emppu,.-teemasta.Muttahaetarxneekotuomittää.?onhan
henkilöhistorian esille tuominen aivan oleellista sukuseuran toiminnassa' ja täilaisten

artikkelien yhteydessä tulee tiettyjä lähteitä kiinnostuneiden tietoon lähipiiriä laajem-

mallekin. Kiinnostavaa oli muuten huomata. että teoksen viipurin viime.iset piiivöt

(wsoY, 1940) tekijä on ollut Emil Koponen yhdessä toimittaja Eero viitasen kans-

tli.un 
kirjoista tuii puhe, mainittakoon myös. että kotiseutuneuvoksemme Martti

O. Koponen nn ,uä, tehny tärkeää työtå leppävirtalaisen historian parissa' Jo ai-

emmin pitäjän :-stl-vuotisiut titt. valmistuneen lYiiädänmaan historiil<in lisäksi

Martti on ny4 kirjoittanut talohistoriikrn Kruununtilastu perintötalo'ksi' Martin sa-

nojen mukaan teos sisältää "tietoja Näätänmaan Nurkkalan historiasta ja sen asuk-

kaiden oloista ia elämästä vuoteen 1995". Martin perusteellisuuden tuntien voi ar-

vata. että teoksesta löytyy tietoja myös Nurkkalan rrurkkapielien ulkopuolelta Nää-

tänmaasta ia muualta Leppävirralta. Tällaisesta nurkkakuntaisuudesta ei voine olla

ntuuta kuin hyvää sanottavaa' 
D.'nme tuota pikaa su-

Kuten esinries oheisessa tervehdyksessään muistuttaa. SurryTT: .,::i |T,i.':
kuseuramme juhlavuoteen. se sattuu olemaan muuten uuden Kalevalan 15o-wotts-

juhlavuosi.jamyÖsTttha.:,.ttotittettsal'oaloittaasilloinjuhliensarian'

).



Esimiehen tervehdvs

17 esän sukuoäivät ovat taas muisto-
N i.n ioukossa. Ne onnistuivatkin
hyvin; ohjelmallisesti ja taloudellisesti.
Kiitokset siita jarjestäjille ja mukana ol-
leille: molemmat vaikuttivat onnistumi-
seen.

\Z hdistyksemme tarkoitus on (lyhen-
I nellen sääntöjen 2. §:ää):

- koota ppiiriinsä Koposten suku
- selvittää suvun vaiheet ja historia
- kehittaa keskuudessaan sukututkimusta
- järjestää sukupäivia
- harj oittaa julkaisutoimintaa
- edistää taloudellisesti lahjakkaita jä-
seniä.
tI- arkoitusoerien toteuttaminen vaatii
I uaroja eii .ahaa. Sen hankkimiseksi

on tällä hetkellä nelja tapaa. jäsenmaksut,

sukupäivät, myyntitoiminta j a lahj oituk-
set.

iime kädessä kaikki toimintamme
tähtää varojen hankintaan, joko

välittömästi tai valillisesti. Toimintamme
alkuaikoina tulot tulivat ainoastaan jäsen-

maksuista ja sukujuhlista (arpaj aiset).

Vuosien myötä lahjoitukset ovat merkin-
neet paljon ja myyntitoimintakin tapah-
tuuympäri vuoden, kiitos monipuolisen
myyntivalikoiman (ks. KOPSAN s. l5).
Käytä hyväksesi ja ystäville yllätyslah-
joiksi
p nsi kesän sukupäivät ovat Varkau-
L dessa heinä-elokuun vaihteessa. jo-
ten laittakaahan aikavaraus kalenteriinne.
Ensi luonna sukuseuramme perustami-
sesta tulee kuluneeksi 20 vuotta, joten
seuraava KOPSA ilmestynee laajempana
juhlanumerona.

Lf yvää loppur,uotta ja onnekasta uut-
I I tu vuotta 1999!

Ahti Koponen

'{"Å

Kuikka-Koposesta
taitaa olla kyse

Esimies ja aviopari
Hosiaisluoma
keskustelevat
sukupäivillä
Kr.ropiossa



I(oposet kokoontuivat I(uopiossa

LZ oposten sukuseuran wosikokous ja
§-rrtrl rhla pidettiin Kuopiossa
l.-2.8.98. Niissä oli mukana runsaasti
suvun jasenia Savosta ja sen ulkopuolel-
takin Helsingistä, Turusta, Tampereelta,

Oulusta ja Joensuusta saakka. Joukossa
oli useita uusia jäseniä.

Lauantaina iltapäivällä pidetyssä seuran

vuosikokouksessa ktisiteltiin sääntöj en

määräämät asiat ja sen jälkeen hallituksen
j ärj estä)'tymiskokouk sessa valittiin seu-

ran toimihenkilot. Sukuseuran esimiehe-
nä ja hallituksen puheenjohtajana toimii
edelleen Ahti Koponen, varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Jarmo Koponen ja sih-
teeriksi Pirkko Olakivi, kaikki Var-
kaudesta Rahastoa hoitaa Toini Kopo-
nen Sorsakoskelta, ja tilit tarkastavat
Aune Raita ja Erkki Koponen Var-
kaudesta. Jäsensihteerin tehtävistä huo-
lehtii Raili Koponen Kangaslammilta.
Muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet

ovat: Ari Koponen Kuopiosta, Vesa

Koponen Jyväskylästä, Hannu Kopo-
nen Nurmijärveltä, Kari Koponen Lah-
desta. Väinö Koponen ja Eero Kopo-
nen Pieksämäeltä, Ahti Koponen Tuu-
sulasta, Kyllikki Konkola Espoosta,

Reijo Koponen Juvalta ja Martti Ko-

ponen Näädänmaasta sekä uudet jäsenet

Kaisa Nummenpää Helsingistä ja Jou-
ko Koponen Turusta.

Sukuseuran jasenlehtea KOPSAA toi-
mittaa edelleen Lassi Koponen Suonen-
joelta. Tietoja Internetiin välittävät Ahti
Koponen Tuusulasta ja Kirsti Kutvo-
nen Järvenpäästä.

Tloisessa illanvietossa oli runsaasti
lmusiikkia. Inkeri Tikanmäki lausui

kirjoittarniaan runoja, ja Martti Kopo-
nen kertoi sukukirjan toisen osan toimit-
tamiseen liittyvista asioista.

Q u,run jäsenten yhdessäolo päättyi
L) sunnuntaina lämminhenkiseen suku-

juhlaan, jonka lopussa muistettiin Hannu
ja Ari Koposta antamalla heille seuran

vaakunaviirit. Samalla esimies Ahti Ko-
ponen kiitti sukupäivien tilaisuuksien
järjestäjia ja kaikkia seuran toiminnassa
mukana olleita toivottaen menestystä
tulevalle toiminnalle

Koposten sukuseuran toiminnan 20-
wotisjuhla on ensi kesänä L'arkaudessa
heinä-elokuun vaihteen tienoilla.

Tervetuloa mukaan seuran toimintaan ja

sen järjestämiin tilaisuuksiin.

Martti Koponen

**r<

Inkeri Tikanmäki o.s. Koponen.

I(oposet koolla I(uopiossa
I(rorrild<a

Elokuun alkupäivinä Kuopiossa
oli koolla Koposia Atlaksessa, jossa

vietettiin suvun juhlaa.

I Koposet kokoontuvat Kuo;
oioon vuosikokoukseen ja suku-

iraivltt" l.-2. elokuuta
Kokoontuminen alkaa lauan-

taina kello 10 Hotelli Atlaksessa'
TarkemPia tie§a saa KoPsa-

lehdestä. Lisä tietoa arfiaa Ari
Koponen, P. 017 -261 24 -20.

6l ?, /4A,(
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Ja kuinka ollakaan, aurinkokin valoaan tuhlaa,

vaikka muuten on muistanut usein sataa.

Tosin nytkin pilvet väliin alhaalla rnataa,

mutta se ei haitannut Koposten sukua,

vaan laitettiin ylle parasta pukua
ja ruvettiin ottamaan suvusta lukua.

Lauantaina oli kokous ensin,

harvapa hallituksesta ulos lensi.

Jäsenmaksun korotusta kannatettiin
vastuuvapaus a.o. mYönnettiin
ja asiat muutkin sovussa päätettiin.

Iltajuhlassa esiintyivät Kopos-Ekon tiimit
oli lauluihin Inkku-sisko tehnyt riimit.
Hän myös lausui omia runojaan,
kunnes siirryttiin kaskujen punojaan.

Hannu ryhtyi läet arpajaismeklariksi,*
j'a htineltrihåin onnistui homma siksi,

effä hän on symynnäinen humoristi.

Loppuilta harrastettiin jumPP aa

Ekon yhtyeen tahdissa valssia, humppaa.

Niin valkeni elokuun sunnuntai
ja sankarivainajat kukkaset sai.

Tuomiokirkon kellot soivat
ja kirkkokansan pyhåikköön toivat,

sukumme seurueen mukana muitten.

Temppeli tarjosi juhlavan puiffeen

meillekin yhdessä hiljentyä taas kerran
ja kuulla sanaa Herran.
Kuopion kauniissa kauPungissa

vanhassa Atlas-hotellissa
j atkuivat juhlat Puheineen,
runo- j a musiikt<iohj elmineen.

Niin kuin totesi esimies Ahti
on juhlilla todella mahti.
Sukukokous vuoden kohokohta on,

se on tapahtuma hYvä ja harmiton!

(13 e.lee8)



I(oposet paikannimissä

Seuraavaanluetteloononkoottujoitakinpaikannimiä,
jotka ovat sattuneet silmiin eri lahteista,.myutalnal.lopu,ti"lllltl:: 3'^*:Il:t'

Tätä luetteloa voisimme yhteisvoimin jatkaa, jotain sekin kertoisi Kopoststa

"KOPOLA, kaupunginosa Suonenjoel-

la, alkuaan tilan nimi. Kopolan talo oli

ke.stikievarl 1930-luvulle asti. 1900Ju-

vun alkupuolella Kopolan isäntänä oli

Akseli Koponen, Kahvimyllyrr Koposen

ylioppilaspoika. Tarinan mukaan Akseli

kynti ylioppilaslakkinsa peltoon.

KOPOLA, kylä, n. 4 km Multian kirkol-

ta kaakkoon, Sinervä- ja Termitty-jarvien

välissä.

KOPOLA, kyla Raudussa, luovutetussa

Karjalassa. (Mikä lie nytyään nimenä?)

. KOPOLANKATU, katu Varkaudessa'

, KOPOLANMÄKI, mäki Kuusjarvella

Outokummun kauPungissa.

, KOPOLANNIEMI, niemi Puurtilan

kaupunginosassa Varkaudessa'

\ KOPOLANPOLKU, katu Suonenjoel-

la.

KOPOLANVIRRANTIE, tie Var-
n 

kardessa; se vie esimiehen asuinsijoille'

. KOPOLANVIRTA, virta Kinkamonse-

lan ja Komminselän valilla, Kopolannie-

m e n kup eella Varkaudes sa.

KOPOSENPERÄ, kYlä Kärsämäellä,

kirkolta kaakkoon n. 8 km, Kärsämäen-

joen latvavesien Jänisojan ja Luomajoen

yhtymäkohdan tienoilla.

KOPOSENSAARI, saari Juojärvessä

Luutsalon pohj oispuolella Aho saarten

naapurina, Heinäveden kunnassa, ent'

laäninraj an (Mikkelin l./Pohj ois-Karj alan l' )

tuntumassa.
KOPOSPERT{, kyla Haapajärvellä, kes-

kustasta n. 13 km koilliseen Settijärven

eteläpuolella.

lKopois,Korppoossa' Olisikohan tällä

kylån(?) nimella mitään tekemistä Ko-

posten t
4' KOPOIA-nimisia taloja on tai on ollut

Liperissä, Pielisjarvellä, Polvijärvellä,

Paikjarvella ja varmaan monilla muillakin

paikkakunnilla. Niistä olisi hyvä saada

ii.to.|u. Montakohan Kopolaa lÖytyy?

Inkeri Kinnunen
I(oposten suku

Laatokan rannoilta sukumme lähti,

aina on säilynYt sukumme mahti'

Prokopios-nimeä he kantoi siellä,

kun Laatokan rannoilla kulkivat vielä

Luterilaisiks kun kääntYivät,

nimen entisen silloin jättivåt.

Uudeksi nimi muodostui,

Koppoin, Koponen oli nimi tää,

joka vieläkin meitä Yhdiståä.

6

Kotkan siivin meitä on kannettu,

yli Suomen omPi jo annettu.

Meita kaupungeissa on kauniissa,

mutt' myöskin korPien kätköissä'

On tiensä löytäneet maihin vieraisiin

ja aivan kaukaisiin.

Näin sukumme suureksi kasvanut on

ja sen voima on loPPumaton



"Diktaattori"

Emil "E*ppu" I(oPonen,
urheiluhenkinen kaupunginkamreeri

"- - Emil Koponenkaan et

ollut synnynnäinen viiPuri
lainen, vaan oli kotoisin
Rautalammilta, mistä hänen

vanhempansa olivat siirtY-

neet Vi.ipuriin. Olisi kuiten-
kin täysin viiårin väittäd,
että hän olisi ollut savolai-

nen. Hän oli lapsuudestaan

asti oikea Torkkelin kau-

pungin kasvatti. Hän muis-

teli mielellaän lapsuudenai-

kaisia seikkailuj aan NeitsYt-

niemella ja Sorvalissa ja Yl-
peili loppumattomasti siitä,

että oli alusta loPPuun kaY-

nyt Viipurin klassillisen lY-

seon. Käytyään sittemmin

Kauppakorkeakoulun ja toi-
mittuaan sen jälkeen liike- ja

virkamiesalalla hän jo vuon-
na1922 tuli Viipurin kau-

pungin palvelukseen, aluksi

apulai skaupunginkamreerik-
si ja vuosikymmentä mYö-

hemmin ensimmäiseksi

kaupunginkamreerik si.

On suorastaan yllättäv ää hav aita, miten

monipuolinen hänen harrastusalansa oli

viipurilaisuuden palvelemisessa.

E mil KoPonen, tuo hiukan eksootti-
Lsen näköinen. vuoden 1918 mels-

keitten aikana invatidiksi joutuneena vä-

hän ontuva, aina hyväntuulinen mies har-

rasti omaa virkatehtäväänsäkin enemmän

kuin tavallisesti virkamiehelle kuului.

Oman alansa järjestelyä hän kaupungin

hallinnossa tutki ja kehitti melkeinpä in-

tohimoisesti. Ja on kuvaavaa, että hän

alaansa kehittaakseen suoritti tutkimuk-

sia Euroopan eri maissa, tekipä opinto-

matkoja Moskovaankin, mikä niinä vuo-

sina oli melkoisen harvinaista lukuunotta-

matta teatteriväen ja Inturistin vieraitten

käyntejä. Niinpä kaupungin rahatoimisto

puolueettoman arvostelun mukaisesti oli

wodesta woteen aina yha uudenaikai-

sempi.
rl-tama Koposen innostus johtamaan-

I tu toimistoon ei kuitenkaan muo-

dostunut ainoaksi hänen viipurilaisten

hyväksi harjoittamassaan toiminnassa.

Jos kuka niin juuri Emil Koponen, Emp-



pu, miksi hanta tavallisesti nimitettiin, oli

lukemattomien kärpästen mies. Moni

tuskin tiesi, että hanella aina oli ollut

melkoisen voimakas viettymys kuvaama-

taiteita kohtaan. Hän keräsi, mikali suin-

kin oli mahdollista, taideteoksia. Ja ai-

van kuin salaa hän oli itsekin kayttanyt

sivellintä. Nuoruuswosilta oli peräisin

hänen harrastuksensa musiikkiin. Hän

saattoi joskus vielä vanhernmitenkin per-

hepiirissä tarttua jouseen, jolla hän mel-

keinpä rutinoidusti käsitteli viulua ja sel-

loa.
-Featteri oli hänen keskeisimpä har-

I .astuskohteitaan, ja maan ensim-

mäisen kaupunkiteatterin, Viipurin por-

varillisen näyttämön ja kaupungin tyÖvä-

enteatterin yhdistämisessa hanella oli

merkittävä, jopa suorastpan ratkaiseva

osa. Teatterin taloudenhoito oli se eri-

koisala, jolla hän Thalian palveluksessa

pääasiallisesti ansioitui. Käsitykseni mu-

kaan ei kenellakaän teatterin henkilöstön

jasenella ole koskaan ollut pahaa mielta

silloisen taloudenhoitajan menettelytapo-
jen johdosta. Kun puhutaan Viipurin
kaupunginteatterin vaiheista, ei milloin-

kaan voi Emil Koposen nimi jäädä unoh-

duksiin.
Tuuri teatterin toimintapiirissä jouduin

J 
"nri 

kerran yhteistyohon Emil Kopo-

sen kanssa. Sven Hilden toimi niinä ai-

koina vielti Viipurin Näyttämön johtaja-

na. Hän oli tilannut eräältä näyttämÖtai-

teilijalta suomennoksen Peppina-nimiseen

operettiin. Hän oli saanut vain suorasa-

naisen tekstin, mistä laulut puuttuivat'

Ensi-iltakin oli jo etukateen määrätty, ja

Sven Hilden turvautui hädissään minuun

tiedustellen, osasinko mahdollisesti suo-

rittaa laulujen suomennoksen. Otin par-

tituurin ja tekstin. Vietin niiden ääressä

muutaman yÖkauden työvuoroni jalkeen,

ja tehtavä valmistui. llilden kehoitti mi-

nua hakemaan näyttämÖn taloudenhoita-

8

jalta kaupunginkamreeri Koposelta palk-

kioni.

- Jaha, sanoi Koponen amerikkalaisen

kirjoituspöytänsä äärestä ja mutisi sen

lisäksi jotakin kouraansa, minka sormien

välistä työntyi esiin puinen savukkeen

imuke ja sen Päässä Paksu Kerho 22 -

sawke. - Sinähän voisit, LePPo, suo-

mentaa meille enemmänkin operetteja'

Ta niin me eräänä kevättalvena -
J *o*u 1933 -horjahdimme itsekin

luomisen syntiin. Teimme, toiminimi

Leppo & Koponen, Viipurin Kaupungin-

teatterille kevätrevyyn. Mikko von De-

ringer lainaili musiikin eri tahoilta maail-

maa. Sitä emme vaatimattomuudessam-

me - vai olisikohan meitä pelottanut -
panneet kuitenkaan esitettäväksi näyttä-

mölle, vaan esitytimme sen kabarettinäy-

täntönä Espilassä ja Pyöreässä Tornissa'

Esiintymään toimme sotamarsalkka Man-

nerheimiä myöten kuuluisuuksia: kaikki

Viipurin kaupunginjohtajat ja kaikki

kuluneen talvikauden juorut. Meita ei

sen jälkeen lyöty, päinvastoin saimme

päänsilityksä ja suosionosoituksia mones-

sa muodossa. Se taisi olla menestys'

Niin meistä itsestämme ainakin tuntui

pelatessamme tennistä.

Cl amanaikaisesti kuin Koponen hääri

Dteatterissa, hän yha pysyi uskollise-

na radiotoiminnalle. Tållä alalla hän

viipurilaisten keskuudessa oli suorittanut

uraauurtavan tyÖn. Hän oli ollut mukana

alusta lähtien, ja ohjelmapäällikkÖnä hän

määräävällä tavalla alkutaistelujen vuosi-

na ja niin kauan, kuin radioasema toimi,
jatkoi tehtäväänsä. Hän ei ollut ainoas-

taan toiminnan organisatorinen johtaja,

vaan kiinnitti jatkuvaa huomiotansa oh-

jelmiston sisältöön. Aivan erikoisen in-

nostunut han oli lasten ohjelmien lahe-

tyksiin, joissa hän itse toimi ohjaaj anaia



kuuluttajana. Minulle ei merkinnyt näin
ollen pitkaa harppausta liittyminen sano-
malehdentoimituksesta teatterin kautta
radion vakinai seen avustaj akuntaan.

l\ rfutta kaikkein rakkain kärpänen
IVkoposella kai lopultakin äli u.-

heilu. Hän oli itse aikanaan ollut aktiivi-
nen urhcilunharrastaja. Hän oli painima-
tolla nuoruudessaan niittanyt laakereita ja
kärsinyt tappioita. Mutta päästyään ikä-
miesten joukkoon han oli varsinaisen
kenttä- ja rata-urheilun alalla siirtynyt ur-
heilun johtomiesten joukkoon. Näinä
vuosina hän omat ruumiinharjoituksensa
rajoitti pääasiassa tenniksen pelaamiseen,
kesäisin ulkosalla, talvisin hallissa. Pari-
na kolmena kesänä minulla oli ilo iskeä
pallojani hanta vastaan Terijoen Rivierq-
ravintolan kentällä, minka laidalla hanella
oli pieni ihastuttava huvila ja missä jotkut
viipurilaiset harrastaj at silloin talloin vii-
vähtivät. Varsinaisella Terijoen meri§l-
pylan tenniskentällä pelattiin ehkä parem-
min Siellä esiintyivät monetkin kuului-
suudet Tauno Sutisesta Ernst Lampeniin.
Mutta tuskin missään oli ollut niin har-
rasta urheilumielta kuin juuri Rivieran
kentällä, missä nuoret koulupojat innos-
tuivat kamppailemaan vanhojen kenttä-
veteraanien, kansakoulunopettaj a Tahvo
Vainikan, taksoitussihteeri Topi Uimosen
tai insinööri Aku Kuusiston kanssa.

TZ onosen mukana nämä viimeksi-
-N-mainitut herrat kuuluivat kaikki

maan suurirlman urheiluseur an W ipurin
Urheilijoinjohtomiehiin. Heidän kaikki-
en, mutta ennen muita varsinkin Kopo-
sen, harrastuksen kohteena oli varhais-
nuorison kasvattaminen ja kehittäminen
urheilukenttien mestareiksi. Suurkilpai-
lujen järjestäminen oli kuitenkin kai ha-

nestä mieluisinta urheilutyötä, koska se

vaati organisoimista ja asetti usein voitet-
tavaksi ylivoimaisilta näyttäviä vastuksia.
Ja jos tuli ulkomaalaiskilpailut, maaottelu

tai jokin muu vierailu, otti han vahitellen
tavaksi pyytää minut - totta kai: ulkopo-
liittinen sanomalehtimies - osallistumaan
järjestelyihin tai ainakin juhlimisecn.

Näin jouduin mukaan sellaiseen toimin-
taan, joka oli minulle kaikkein vierainta
ja jota vastaan olin monessa vaiheessa

aikaisemmin sanonut sanani.

f attainen monitahkoinen herras-
I mies, joka viela istui kaikkien

arvosteltavissa olevalla paikalla, kaupun-
ginkamreerina, jolle jokaisen kansalaisen
oli kannettava verorahansa, joutui tietysti
mita karkevimmän julkisen moitteen alai-
seksi. Olihan Viipuri lisäksi juuri sen ko-
koinen kaupunki, missä oli olemassa
mahdollisuuksia jokaiselle tuntea silmän-
tekevät ja missä naapurinkin asiat kiin-
nostivat aivan toisella tavoin kuin jossa-

kin suurkaupungissa. Juoruilun ja huhu-
amisen kaupungissa, ja kun tähän lisätään
vielä jokaista menestyvää kansalaista uh-
kaavaja kiusaava kateus, oli luonnollista,
että Koponen oli kaikkein kiitollisimpia
yleisen halyn kohteita.

- Tämä kaupunginkamreeri, varmalta
taholta saamani tiedon mukaan, ei ole
alunperin suomalainen. Hänen entinen
nimensä on Kuprianov. Johan sen näkee
hänen ulkomuodostaankin, ettei hän voi
olla suomalainen.

fallaisen väitteen kuiskasi minulle
I muudan huomattava valtion vi-

ranomainen. Hän lienee kuiskannut sen

monelle muullekin, koska kaupungissa
tämäntapainen huhukertomus liikkui itse-
pintaisesta parinkin vuoden aikana. Oli
kuitenkin tarpeetonta tämän asian selvit-
tämiseksi lahtea tutkimaan kirkonkirj oj a.

Riitti, kun menimme Salakkalahden ran-
nalle ja etsimme sieltä kaupunginkamree-
rin tarmokkaan ja huumorintäyteisen äi-

din, rautalampilaisen Riikka Koposen,
jolla taällä oli halkokauppa viipurilaisia
puulämmittäjiä varten. Voi harvoin tava-



ta niin silmiinpistävää yhdennäköisyyttä
äidinja pojan kesken kuin tässä tapauk_
sessa. Eikä kai liene ihmeellistä sekään,
että Rautalammin Koposet joskus ovat
ulkomaalaisia näoltään. * -
p n tiedä varmaan, oliko kaupungin-
I--rkamreerin puoliso. kaupungin köy_

hainhoidonkamreeri Lyyli Koponen yhtä
tyytyväinen kaikkiin näihin juoruihin.
Mutta tämä älykäs nainen, jolla oli aivan
erikoinen viehätysvoima, mikä ei suin_
kaan riippunut ulkonaisista tehostuskei_
noista, omasi harvinaisen joustavan tai_
don hyväksyä asiat sellaisenaan. Hänen
tahdikkuutensa saattoi saada suorastaan
klassilliset muodot. Emil Koponen oli
siinä mielessa hom<t nowts, ettei hän suu_
resti kunnioittanut pukeutumista koske_
via säännöksiä, mikä tosiasia ei oikein
sopinut muotokulttuurista kiinnipitävän
teatterielämän yhteyteen. Niinpä hän
kerrankin saapui eräille teatteri-illallisille,
joihin oli määrätty ilta-asu, mahdollisim-
mnan huolimattomasti pukeutuneena.

E mil Koponen havaitsi kommelluk-
Lsensa tietysti itsekin Mutta hänen

erikoisominaisuuksiaan oli, ettei han mil-
loinkaan kärsinyt minkaänlaisista estymi_
sistä. Jos hanella mahdollisesti olijon-
kinlainen kompleksi. oli se yksinmäärää_
misen halu. Niinä vuosinahan kaytettiin
usein nimity stä d i k I qot tr.rrl henkilöistä,
jotka olivat hallitsevassa asemassa. Joku
vastustaja syy,tti myöskin Koposta dikta_
torisista pyrkimyksistä, mikA suinkaan ei
ollut oudoksuttavaakaan. Olihan han
toiminnan mies, ja saadakseen asiat luis-
tamaan hän monesti ryhtyi ratkaiseviinkin
toimenpiteisiin. joiden jalkeen hallitukset
tai johtokunnat saattoivat vain todeta.
että kysymyksessä oli /dit accontpli.
Useimmiten hän kuitenkin sai toimenpi-
teilleen hyväksymisen Teatreritaiteilijat
kiteytivat hänestä kerran kaksimielisesti

IO

luonnehtivan iskulauseen: - Heil Hitler,
muil Mussolini, meil Koponen - -
Kmt':äT#ti?åäTIää,."

sijalle ilmestyi hillitty Teatteriravintola.
jäi vanhasta pölyisen romanttisesta huo_
neistosta kuitenkin hyvin hauska juttu
jäljelle Joskus r,uosisadan vaihteen seu-
duilla oli koristemaalari Siems, joka
muutamia r,uosia sitten vanhana miehenä
kuoli, maalannut Seurahuoneen kahvila_
huoneeseen hauskan friisin. Se esitti si-
luetteina vanhoja viipurilaisia .fin tle siic-
I e -tyy pp eja. tunnettuj a henkilöitä erilai-
sissa toimissa ja tehtävissä: palokunnan-
harjoituksissa, laulukuorossa, metsästys_
matkalla, musiikin harrastuksissa jne.
Hellävarainen Uno Ullberg ei halunnut
hävittää pois tätä taitavasti ja suorastaan
taiteellisesti maalattua friisia, vaan antoi
sen kopioimisen ja uudellecn maalaami_
sen tehtäväksi sisustusarkkitehti Erkki
Siitoselle, jonka käsialaa näkyi muualla-
kin ravintolan sisustuksessa.

ästä friisistä kerrotaan muudan
juttu juuri sen uudelleenmaalaa-

misajalta. Ravintola oli avattu ja friisin
viimeistelytyöt olivat käynnissä. Kau-
punginhallituksen henkilökunta kavi pai_
visin virkistäytymässä kahvilahuoneessa.
jota friisi ympäröi. Ja kun kaikki olivat
kokoontuneet, nousi kaupunginsihteeri
Nykänen ja kiinnitti kaupunginkamreeri
Koposen huomiota erääseen siluettiku-
vaan: Siinä oli keskella viime vuosisadan
herrasväkeä tämän vuosisadan Koponen.
- Kuka sen on tuohon toimittanut? ky-

svi Koponen.

- Minä, vastasi Nykanen.

- Har,yontä, sanoi Koponen.
- Mitas annat, jos hommaan kuvan

pois? kysyi Nykänen. Koponen tuumi
hetken. kannattaisiko tuosta antaa mi-
tään. Mutta sanoi sitten muuten vain:
- No, saat samppanjapullon.

-



Nykänen nousi ja otti mustan paperin
pois friisistä. Sen mukana hävisi siluetti.
Ja Nykänen kysyi:

- No, milloinkas minä saan sen palkkio-
m?

Koponen painoi soittokellon nappia.
Ja kun tarjoilija tuli, hän lausui Kerho-
savukkeens a takaa:

- Tuokaapas tälle tuomarille tyhjä
samppanjapullo. Pankaa pakettiin. Minä
maksan.

Rautalammin viipurilainen Koponen oli
kamreeri ja maksoi."

Jaakko Leppo : Kaupunginkumreei
teoksessa Wipurilaisia, 1946.

tr< * rt(

Musketööri l(oponen ia urheilu
(sitaatteia)

Kaksi Sorvalin Veikkojen edustajaa: Jukka Tarvainen ja
Emil Koponen (oikealla). Jukka Tarvainen kuului Pariisin

olympiaedu staj ien voimisteluj oukkueeseen.
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- W:n suuruu-

l

;ä t den ajan voidaankin
katsoa alkaneen wo-
desta 1922 Perusta-
misvuosien kiihkeästi
ja innolla lapiviety
luomisvaihe oli päät-
tynyt Toiminta ta-
saantui selville linjoil-
le. Seuranjohtoja
jäsenistö alkoi paisua
voimantunnossa.
Sanottuna wonna
liittyi seuranjohtoon
myös mies, kamreeri
Emil Koponen, joka
on merkittävämmällä
tavalla kuin kukaan
toinen piirtanyt ni-
mensä VU:n histori-
aan. Ensi sijassa
hänen ansiokseen on
katsottava VU.n kehi-
tys ja nousu tämän
jalkeen seuraavina
vuosina. Hän oli se

kokoava voima, jonka
ympärillä kaikki asiat
pyörivät, ja hanen
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työpöytänsä äärestä lahtivat ktiyntiin

VU.n moninaiset toiminnot ja aikaan-

saannokset. - -
Vaikka muita tarkeitä johtopaikkoja eri

portaissa vaihdeltiinkin, olivat Koponen
ja Uimonen pysyneet jämerästi paikoil-

laan. - -

M::l:'ffi ä,?Lålll.,ll-ilJ,lå-
nen, Uimonen ja Haaksi, silla Ilanko
joutui olemaan v. 1934'37 Helsingissä,

eikä muutenkaan niin säännÖllisesti kuin

edella mainitut osallistunut musketÖÖrien

rientoihin.
Tama yhdistelmä olikin kerrassaan erin-

omainen ja sita voitanee osaltaan pitää

yhtenä vaikuttavimpana syynä VU:n jat-

kuvaan nousuun. Tarmokas, haikailemä-

tön ja aloiterikas johtajalyyppi Koponen,

viisas, hillitsevä ja turhia puheita välttävä

Uimonen sekä perusteellisen laskelmoiva,

kokenut ja varovainen Haaksi oli sellai-

nen kolmikko, että harva seura on saanut

vastaavanlaisesta nauttia. Erilaisina

luonteina he täydensivät sopivasti toisi-

aan. Naiden miesten kesken sukeutui

niin vankka yhteisymmärrys ja ystävyys,

että se kesti silloin tallÖin toisiaankin

vastaan tapahtuneet'miekkojen paljasta-

misetr, kuten asiaan kuuluu. - -
f)uheenjohtajien vaihtumiset osoitti-

I vat eräässä mielessä vallan keskit-

tymistä ehka liiaksikin muskettisoturien

klisiin. Tällöin alettiin jo puhua Koposen

diktatuurista, ja tosiasia onkin, että

I 93 O-luvulla toimintaa varsinaisesti johti

rahastonhoitaja Koponen puheenjohtajien

pääasiassa edustaessa seuraa ulospäin,

vaikka he luonnollisesti seurasivatkin 1ä-

heisesti myös sisäisizl asioita. Mutta pu-

heenjohtajat tyytyivät yleensä Koposen

väsymättömään uurastukseen, koska nä-

kivät, että se tapahtui seuran parhaaksi,

ja antoivat muskettisoturien toilauksille

12

useimmiten siunauksensa. Välillä tosin

syntyi ristiriitojakin, sillä VU:ssa pyÖri-

teltiin näinä vuosina suuria summia ja
jäsenmäärä oli kasvanut lähes 2000:een

puhumattak aan alatr kasvavasta poika-

osastosta, jonka jasenmäärä vaihteli

3000-4000 välillä. Koponen piteli kaikki

langat käsissään. Hänen tyÖkammios-

saan paineltiin niitä nappeja, joilla VU:n
suurta koneistoa liikuteltiin' - -
E mil KoPonen oli saanut Päähänsä,

l) että poikaosastosta tehdään maan

suurin. ja han ei ollut niita miehia, jotka

jattavat kesken asian, minka ovat otta-

neet päämääräkseen. Koponen oli taysin

tietoinen vaikeuksista, rajoituksista ja

mahdollisuuksista. Hän sanoikin kerran

asiasta keskusteltaessa, että huippumie-

hia ei poikaosastosta kasva kuin yksi tu-

hannesta, mutta se riittaä, silla huippu-

miesten kannoilla seuraa satoja keskin-

kertaisen hyviä ja keskinkertaista parem-

piakin urheilijoita. - -
T/ oponen oli tayttanyt uhkauksensa:

§-#u., poikaosasto kehittyi muuta-

massa wodessa niin valtavaksi, ettei var-

maankaan missään muualla maailmassa

ainakaan vastaavissa olosuhteissa löyty-

nyt sen vertaista hyvin organisoitua poi-

kaosastoa, josta vain tavallinen urhei-

luseura yksin huolehti taydellisesti. Suo-

men Poikaurheiluliittokaan ei vetänyt

vertoia VU:n Poikaosastolle. - -
f arjestelypuolellakin oli tavattoman

J vilkasta, sillä VU sai ensimmäisen

kerran j ärj estääkseen kolmipäiväi set, nyt

Koposen aloitteesta Kalevan Kisoiksi

nimitetyt Suomen mestaruuskilpailut,
joista tulikin täysosuma joka suhteessa.

- - W eli taysin rinnoin suuruutensa

kauneinta kautta.

iori llanko. Viipurin urheiliiat (W)
Kari al an urh eil un historia, 79 53



Emil Koponen olijo koulupoikana voi- nannut ,hatseilta,,, 
mutta sorutusjärjes_mamies, joka silloin tällöin otti osaa pai- telmän kommunisteilta.

nikilpailuihinkin ainakin kotikauprngir- Näin on siis nykymaailman kaksi vas_saan Sorvalissa Nimensä nähtiin kilpai- takkaista varta-aatetta joutunut antamaanlujen jalkeen sanomarehtien palstoilra, apuaan suomen poikaurhe,un hyväksi.kuten muittenkin hakamiesten, ja jalessa Ei ole mitään niin pahaa, ettei siinä olisioli lueteltu niin ja niin monta uoitiou, iotunn r,waätir, uoiri miltei sanoa.häviotä ja ratkaisematonta. Tammelaki"
oli kiinnittanyt näihin uutisiin huomiota c,,^*^^ r r-L ^:,. , r . .Suomen Urheilulehti, l93gNiinpä hän jakaessaan takaisin matema_ 

rrrsrr (Jrrrc,ulsnrl

lKa.viipurin Urheilijat täyttää ensi lauantai- e, yhtamitt"ir"i'ri on ollut seuran johto-na 20 wotta. Tämä valtaseura on vii_ kunnan jasen"nJiu rahastonho itajana.meisten vuosien aikana tullut tunnetuim- K;ikki.i-,;;;ä r7 vuoden aikana kam-maksi juuri laajasuuntaisen poikatyönsä reeri Koponen aikaansa ja vaivojansaansiosta. Silla on nyt remmissa hiukan saastamatta on työskennelly seuran jayli 2500 urheilijan alkua, jotka on järjes- viime vuosiru 
".ikoir.sti 

sen poikaosas-tetty miltei sotilaallisiin muodostelmiin. ton hyväksi. Myöskin suurissa kilpailu_Seuran puuhakas poikajohtaja on kam- järjestelyissä varmaankin on ollut onnek-reeri Koponen, jolla monien muiden rau- si,-että [aikki asiat on keskitetty yhdentojensa ohessa aina riittää innostusta po- miehen käsiin, kun käytettävissä on ollutjillekin jakaa.

Kun kysyin Koposelta, mistä hän alun- :llli"ll"t'' 
Koposen omaama määrä

perin saiu,,..n nyryiseen jarjestomuo- il'åll'åtiäå1tl;'eräänantamatonta 
us-

toon, vastasi hän leikillisesti. San@
- Varsinaisen järjestömuodon olen lai_ 

__ u.

tiikan kokeita julisti Koposen paperiin VU:n johdosta puhuttaessa on kuiten_päästyään: 
i^..^j++^^ , _, kin erikäisesti mainittauu yt ri.i.;,räU""Emil Koponen, viis voittoa, kolme melkeinpä koko seuran olemassaolonratkaisemat_o{rla ja kaksi häviötä.,, _ a)ano, filrt ,.rlotaorra mukana ja var_viiput-n xlassiltisen Lyr.r" sin ratkaisevasti vaikuttanut sen toimin-S0-vuotismatrikkeri taan. Tämä mies on kaupunginku.....i

Emil Koponen, joka ruodestä iFt22 alka-

[Jusia jäseniä

Hallitus on kokouksis-saan I .8. 1998 hyväksynyt sukuseuraamme viisi uutta jäsentä.Markku Koponen Helsingistä, sari-Kaarina Räisänen> o.s. Koponen varkaudes_ta, Raili Niemi, o.s. Koponen Hyvinkäältä, Aino Annikki Kukkonen, o.s. Kopo_nen oulusta ja Matti Antero Koponen oulusta. Kaikki toivotellaan tervetulleiksi.

Vuosikokouksessa päätettiin korottaa jäsenmaksua,
uusi wosijäsenmaksu on g0 mk.
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Koposten Sukuseuran hatlitus ja toimihenkilöt

Ahti Koponen, sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja
Kopolanvirrantie 95,78670 Varkaus. Puh. (017)551 4441.

Varsinaisct jäsenct Varajäscnet
AriKoponen Kyllikki Konkola
Tiihottarcntie2A2 Näkinkaari 13A5
70500 Kuopio. Puh. (017)261 2430. 02340 Espoo. puh. (09) Bo2 5760.
Hannu Koponen- SKL:n rhdvsmies Ahti Koponen
S1r'änojantic I3(r Rajakuja I I
0-5450 Nukari. Puh. (09) 207 450. r)4260 Kcrava. Puh. (09) 2943335.
Jarmo Koponen. r'arapuhccnjohtaja Eero Koponen
Mustolankatu I-3 A (r Väinämöntie 17

Tttlt-50 Varkaus Puh. (017),558 077-5. 76150 Pieksämäki. Puh (017) 48t 566.
Kari Koponen Jouko Koponen
r..'clikatu9 Turunmaankatu5 F46
l-5ti30 Lahti. Puh. (03) 753 10-55 20740 Turku. Puh. (02) 235 1504.
Martti Koponen Raili Koponen. jäsensihteeri
Taipalccntie 120 A Asematie 252. Puh (017) 5,58 6130.
79330 Näädänmaa. Puh. (01 7) 546 723 79480 Kangaslampi.
Vesa Koponen Reijo Koponen
Vainionkatu ll Lampitic2B I
40700 Jvr'äskvlä. Puh. (0 14) (r I 5 55 I 5 1900 Juva. Puh. (015) 65 I 619.
Väinö Koponen Toini Koponen. rahastonhoitaja
Kuopiontic 2 Käp1tie 6
7(,1-50 Picksämäki. Puh. (014) 4ttl 839 79t30 Sorsakoski. puh. (017) 5543470
Pirkko Olakivi. sihtceri Kaisa Nummenpää
Kauppakatu16A3 Kuusitie 7A2l
7tt200 Varkaus Puh. (017) 5528204. 00270 Helsinki. Puh. (09) 2419345.

***

Tilintarkastajat
Erkki Koponen Aino Koponen. varatilintarkastaja
Kartasalonku.ja -53 Kuopiontie 2
7tt4(X) Varkaus Puh. (017) 5-5-5 4-5-5-5 76150 Pieksämäki. puh. (01_5) 481 839.
Aune Raita Raili Koponen. r,aratilintarkastaja
Osmajocntic 96 A Väinämöntie 17
7tl2 l0 Varkaus. Puh. (0 I 7) -5,5-5 20-5 I . 761-50 pieksämäki. puh. (015) 48 I 566.

Sukututkimr.- i " i 
rrUaisutoimikunta

Kirsti Kutvonen. Oulaistentic 7. 04400 Jän,enpää. puh. (09) 2919657
sckii hallitukscsta puhccnjohta.ya Ahti V. Koponen. Kari Koponen ja Martti Koponen.

S ukututkim uskartoitustoimikunta
Ahti Koponen (Kcrara). Jarmo Koponen-ja Kirsti Kutvonen.
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo

Muita ntiartikkeleira

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

38 mm.
55 mrn.

5 mk/kpl
20 mk/§l
30 mtVkpl
20 mt</kpl
30 mk/kpl
50 mk/kpl
70 mk/kpl

200 mk/kpl

Hintoihin lisätäan posriruskulur.
Tilaukset

Ahti Koponen Kopolanvirrantie 95

78610 VARKAUS Puh. (017) 551 4441

Julkaisut

Sirkka Paikkala: Kopo sten varhaishistoriasta nimistön valossa.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I. 275 sivua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku II. Noin 500 siwa.

Ennakkotilauksena j a ennakolta maksettuna
Väinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla ...

66 sivua. 50 mk
250 mk

250 mk
100 mk

Monisteet

1n982
2n984
311986

4n987
5/1 988

6/1 988

71t989
8/t 990
911991

l0lt992

Sukuseuran perustamistietoja ym. l0 s.

Koposten asuinpaikkoja ym. 15 s.

Kuikka-Koponen yr 24 s.

Sukuseuran toiminnasta ym. 20 s.

Toivo Pietikäisentutkimuksia Koposista. 78 s.

Alpo Ojasen tutkimuksia Koposista. 33 s.

Toivo Pietikäisentutkimus Kuopion ja tisalmen Koposista. 24 s.

Olavi Koposen tutkimus Savon Koposista 1500-1700 -luvuilta. 43 s.

Eri teoksista koottuja tietoja Koposista. 18 s.

Aili Mölliirin kokoamaa tietoa Tuusniemen Koposista. 20 s.

Monisteiden hinta: 1 mk/sivu.
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Koposten Sukuseura ry
Kopolanvirrantie 95

78610 VARKAUS

Vastaanottala:
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Uusia julkaisuja Kuikka-Koposesta

.MarkkuTurunen:KuikkaKoponen'Romaani'Gummerus'
. Marjut Hjelt: Kuikka-Koponen' toriioita savolaisesta silmdnk?idntiiidstil
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