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Puheenjohtajalta

Sukututkimusta edistämään
ukuseuramme on viettämässä 30-vuotisjuhlavuottaan. Menneiden
vuosikymmenten tulokset ovat tiedossamme niin toiminnallisesti kuin
taloudellisestikin. Tuloksiin voimme olla tyytyväisiä. Seurallamme on
koettua kokemusta ja näköalaa, kun se suuntaa toimintaansa eteenpäin.
Sukuseuratoiminta ei kehity itsestään. Moninaisten, jopa lukemattomien
asioiden summa tarvitsee jokaisen jäsenen sitoutumista. Meillä täytyy olla yhdessä otetut tavoitteet, joihin pyrimme ja pääsemme.
Koposten yhteenliittymä on mielestäni sääntöjemme tärkein sanonta.
Olemme yhtä ja yhdenvertaisia. Toiminnassamme olemme toteuttaneet
kaikki ne tehtävät, jotka sääntöjemme 2. pykälään on sisällytetty. Siinä
on kohta, jota nyt pitää erityisesti korostaa: ”Kehittää suvun keskuudessa
suoritettavaa sukututkimusta.” Tähän on meidän syytä kiinnittää huomiota
siksi, että henkilötietojen saanti Koposilta on ollut hidasta, mikä on vaikeuttanut sukututkimustamme. Sukututkimuksemme ei edisty, jos ei aineistoa kerry.

S

Nyt keräämme tietoa vuodesta 1860 nykypäivää kohti
Meillä Koposilla on sukututkimustoimikunta ja sukututkijoita. He käsittelevät ja tutkivat Koposilta saadut sukuaineistot, jotka aikanaan koostuvat Koposten sukukirjoiksi. Sukututkijain työ vaatii laajaa ja syvällistä
osaamista tutkimuksia toteutettaessa. Aloittakaa sukutietojenne lähettäminen nyt. Myöhemmin voi aina lähettää täydennystä. Näistä tärkeistä
sukututkimukseen liittyvistä asioista kerrotaan toisaalla tässä lehdessä.
Koposten sukuseuralta on saatavina arvokkaat ja edustavat Koposten suku I
ja Koposten suku II -sukukirjat. Niissä on tutkittua tietoa Koposista yli 300
vuoden ajalta vuosilta 1541–1860.
Taitava ihminen on aina aloittaja. Miksi?
Siksi, että hän aloittaa aina uutta ja parempaa.
Heikki Huhtamäki

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!
Kyösti V. Koponen
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Koposten sukuseuran 30-vuotisjuhla Kuopiossa
Koposten sukuseura ry:n vuosikokous
ja 30-vuotisjuhla pidettiin 1.–2. elokuuta 2009 Kuopiossa kylpylähotelli
Rauhalahdessa.
Lauantain bussiretkellä tutustuttiin
saaristokaupunkiin, ydinkaupunkiin ja
Puijoon. Mielenkiintoiseksi retken teki asiantuntevana oppaana toiminut
Aulis Koponen.
Vuosikokous pidettiin lauantaina
Rauhalahdessa. Kokouksessa käsiteltiin vuosikokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aulis Koponen, ja
sihteerinä toimi Marketta Koponen.
Seuran esimieheksi valittiin uudeksi
toimikaudeksi Kyösti V. Koponen.
Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet
sekä tilintarkastajat on lueteltu toisaalla tässä lehdessä.
Henkilöjäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa.
Vuoden 2010 sukupäivät päätettiin
pitää Heinävedellä.
Järjestäytymiskokouksessa seuran
varapuheenjohtajaksi valittiin Juha
Koponen, sihteeriksi Marketta Koponen ja rahastonhoitajaksi Leena Koponen. Sukututkimustoimikunnan puheenjohtajana toimii Hannu R. Koponen Espoosta ja Sukuseurojen Keskusliiton yhteyshenkilönä Hannu K. Koponen Helsingistä.
Vuosikokouksessa esiteltiin juuri
30-vuotisjuhliin valmistunut isännänviiri. Lämpimästi vastaanotetun viirin
on suunnitellut Kyösti V. Koponen, ja
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sen graafisesta toteutuksesta on vastannut Ahti Salovaara.
Sunnuntaiaamuna Koposet kokoontuivat Kuopion sankarihaudalle, jossa
puhui Hannu K. Koponen. Puhe on
toisaalla tässä lehdessä. Sen jälkeen
osallistuttiin jumalanpalvelukseen
Kuopion tuomiokirkossa.
30-vuotisjuhla alkoi Emma-Johanna Koposen pianoesityksellä. Avauspuheen piti kuopiolainen Aulis Koponen toivottaen lämpimin sanoin Koposet tervetulleiksi Kuopioon. Musiikkia esitti KoKo-kvartetti, jonka muodostivat Marja-Liisa, Timo, Emma-Johanna ja Kalle Koponen. He esiintyivät myös solisteina.
Sukuseuran esimiehen juhlapuhe
on luettavissa toisaalla tässä lehdessä.
Ahti Koposen videoimia kuvaohjelmia voitiin katsella kahtena päivänä.
30-vuotisjuhlaan onnittelunsa olivat lähettäneet Sukuseurojen Keskusliitto, Varkauden Osuuspankki, Väinö
ja Aino Koponen sekä Anja Koponen.
Juhlassa myös jaettiin Sukuseurojen
Keskusliiton myöntämät kultaiset ansiomitalit suomalaisen sukuseuratoiminnan hyväksi tehdystä työstä pitkäaikaiselle seuran sihteerille ja perustajajäsenelle Pirkko Olakivelle ja rahastonhoitajalle ja perustajajäsenelle Leena Koposelle. Kiitokseksi hyvästä palvelusta ja yhteistyöstä Koposten sukuseuran pöytästandaarit lahjoitettiin
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Varkauden Osuuspankille, Risto Utriaiselle Varkaudesta, Ossi Koposelle
Suonenjoelta, Hannu K. Koposelle
Helsingistä ja Aulis Koposelle Kuopiosta.
Ensimmäiset isännänviirit luovutettiin seuramme perustajajäsenille kunniapuheenjohtaja, talousneuvos Väinö
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Koposelle, esimies Kyösti V. Koposelle ja tilintarkastaja Erkki Koposelle.
He ovat 30 vuoden ajan toimineet eri
luottamustehtävissä.
Juhla päättyi pontevasti laulettuun
Savolaisen lauluun.

Vuosikokouksen puheenjohtaja Aulis Koponen ja
sihteeri Marketta Koponen. Kuva Hannu K. Koponen

Sukupäivien osanottajia Kuopion tuomiokirkon
rappusilla. Toinen oikealta Marjatta Hakkarainen,
o.s. Koponen Kanadan Torontosta oli kaukaisin
juhlija. Kuva Hannu K. Koponen

Kyösti V. Koponen

Hannu K. Koponen puhuu sankarihaudoilla.
Kuva Kyösti V. Koponen

Kukkalaitteen laskivat
Kyösti V. Koponen,
Maila Koponen ja
Aulis Koponen.
Kuva Hannu K. Koponen

Kuvia sukupäiviltä
5
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Vapaa ja itsenäinen Suomi
Puhe Kuopion sankarihaudoilla 2.8.2009

Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvät
Koposet, rakkaat sukulaiset, naiset ja
miehet.
”Kiitos Jumalamme, kun annoit kauniin isänmaan, annoit jylhät metsät,
loit veden virtaamaan. Kiitos sisukkaasta työstä isien, kiitos isänmaasta ja
kohtaloista sen.”
Olemme Hatsalan hautausmaalla,
joka perustettiin 1811. Talvisodan
syttyminen marraskuun viimeisenä
päivänä 1939 aiheutti sen, että kaupunkiseurakunta päätti ottaa Hatsalan
hautausmaan isänmaan puolesta kaatuneiden ja surmansa saaneiden hautapaikaksi. Samana päivänä eli siis
30.11.1939 kaatui ensimmäinen kuopiolainen sotilas. Joulukuussa heitä
kaatui 30. Talvi- ja jatkosodan sankarivainajia, kentälle jääneitä sekä Kuopion pommituksissa kuolleita on Hatsalaan siunattu 639. Viimeinen sankarihautaus tapahtui 1961, ja muutama
vuosi sitten siunattiin kuopiolainen
sankarivainaja kentälle jääneenä. Koposia sankarivainajista on kymmenen.
Talvisodassa 30.11.1939–13.3.1940
Neuvostoliiton ilmavoimat tekivät
Kuopioon viisi pommihyökkäystä, ja
kaupungissa annettiin 24 ilmahälytystä. Suurpommitus 3. helmikuuta 1940
oli vaikutukseltaan ylivoimaisesti tuhoisin: 39 kuollutta sekä mittavia aineellisia vahinkoja. Pommituksissa
kuoli noin 43 henkilöä, ja sosiaaliministeriön tilaston mukaan tuhoutui tai
vahingoittui 116 rakennusta.
6

Tammikuun kuudennen ”loppiaispommituksesta” ja helmikuun kolmannen suurpommituksesta uutisoinut Pohjois-Savo -lehti käytti neuvostopommikoneista sodan ajalle tyypillistä termiä ”Molotovin rauhankyyhkyt”.
Pakkasta oli yli 25 miinusastetta.
Tuuli puri kovasti kuopiolaisten poskipäitä. Puolta tuntia ennen keskipäivää
Kuopioon iski 26 pommikonetta koko
voimallaan. Kahden lentolaivueen leveys oli noin puolitoista kilometriä.
Jälki oli kammottavaa: Snellmanin ja
Piispanpuiston väestönsuojat saivat
täysosuman. Niistä tuli hetkessä joukkohautoja, kuolleiden lukumäärä oli
lähes 100. Valtaosa uhreista oli kuopiolaisia naisia, lapsia ja vanhuksia.
Surullinen oli ihmisten kohtalo: äidittömiksi jääneitä lapsia, lapsensa menettäneitä vanhempia, kymmeniä loppuelämäkseen pahoin vammautuneiksi jääneitä.
Olemme Hatsalan sankarihautausmaalla kunnioittamassa sotiemme uhreja. Patsas, jonka edessä olemme, on
kuvanveistäjä Essi Renvallin 1951 tekemä sankarimuistomerkki Haavoittunut sotilas, se on variaatio Pieta-aiheesta.
Sankarivainajamme ovat ja heidän
on aina oltava mielessämme. Suomen
kansa taisteli suurta vihollista vastaan
ja säilytti itsenäisyytensä. Sankarivainajillemme kuuluu suuri arvonanto ja
kunnioitus. Emme saa unohtaa myöskään lottia, naisia, jotka tekivät korvaamattoman tärkeää työtä ja antoi-
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vat myös henkensä Suomen puolesta.
Meillä on keskuudessamme hupeneva
joukko sotaveteraaneja, ja sotainvalidien rivit vähenevät. Velvollisuutemme on hoitaa ja auttaa heitä. He ovat
eläviä muistomerkkejä siitä, miten
Suomen kansa taisteli ja säilytti itsenäisyytensä.
Suuresti kunnioittamani, edesmennyt kenraali Ehnrooth sanoi eräässä tvhaastattelussa: ”Kansakunnalla, jo-
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ka ei muista menneisyyttään, ei ole tulevaisuutta.” Tänään ja tässä kunnioitamme hiljaisina ja nöyrinä maamme
puolesta henkensä antaneita. Nyt
saamme olla kiitollisia siitä, että saamme elää tällä hetkellä rauhan aikaa.
Meidän on kuitenkin aina muistettava
vanha sanonta: Älä luota vieraaseen
apuun. Se ei toiminut aina viime sotiemmekaan aikana.
Pekka Simojoen sanoin:

”Sovinnossa meidän suo maata rakentaa,
että jokaiselle se kodin tarjoaa.
Kädestäsi maamme siunauksen saa,
ohjaa esivaltaa ja heille viisautta jaa.”
Hannu K. Koponen

Uusia jäseniä Koposten sukuseuraan
Lars-Erik Boenish Turusta, Aimo Koponen Saloisista, Juha Koponen
Helsingistä, Maila Koponen Jyväskylästä, Riitta-Liisa Koponen Riihimäeltä, Simo Koponen Varkaudesta, Kyösti Lamminjoki Helsingistä ja
Arvi Ensio Lipponen Kuopiosta toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi
Koposten sukuseuraan.

Hyvät Koposten sukuseuran jäsenet,
muistakaa tehdä osoitteenmuutosilmoitus!
On erittäin tärkeää, että jäsenellä on oikea, postin saamiseksi välttämätön
osoite. Nykyisin jatkuvasti palautuu jäsenlaskutuskirjeitä ja Koposten Sanomia siksi, että osoitteenmuutokset ovat hoitamatta. Tästä aiheutuu
seurallemme ylimääräistä työtä ja kuluja. Ikävintä on, että samalla lakkautuu myös jäsenyhteys. Näin on valitettavasti usein tapahtunut.
Leena Koponen, rahastonhoitaja
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Kuvia sukupäiviltä
Tämän sivun kuvat: Kyösti V. Koponen

Sukupäivien paikallinen järjestäjä Aulis Koponen hoiti mallikelpoisesti tehtävänsä ja ammattitaidolla Kuopion
esittelyn kiertoajelulla.

Sukupäivien ennakkojärjestelyjä hoitivat Mirja
Koponen, Juha Koponen, Leena Koponen ja
Marketta Koponen.

Sulo Koponen Kaavilta teki ensimmäisenä isännänviirikaupat. Leena Koponen myymässä ja Hannu R. Koponen
Koposia kokoontuneina päiväjuhlaam. Edestä
tekemässä valintoja.
oikealta Heikki Koponen, Maila Koponen ja
Pirkko Koponen Jyväskylästä. Taustalla Hannu
W. Koposen perhettä Nukarista.
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Kuvia sukupäiviltä

Varapuheenjohtaja Juha Koponen hallituksen jäsenen Sirkku Suvikorven kanssa esitti Koposten
sukuseuran puolesta sydämellisin sanoin kiitokset huomionosoitusten saajille. Kuva Ahti Koponen.

Juhlan nuorin esiintyjä oli 5-vuotias Liisa Koponen, joka lauloi laulun Tuiki, tuiki tähtönen sisarensa
Emman säestämänä. Kuva Kyösti V.
Koponen.

Kalle-Pekka Koponen juhlistaa
isännänviirin julkistamista
trumpettisävelmillä sisarensa
Emma Koposen säestäessä
pianolla. Kuva Kyösti V. Koponen.
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Juhlapuhe Koposten sukupäivillä Kuopiossa
Kunnioitettava juhlaväki!
uhlimme täällä Kuopiossa suurta

Jjuhlapäivää, Koposten sukuseura

ry:n 30-vuotisjuhlaa. Sukuseuramme
perustava kokous pidettiin 22.9.1979.
Kokous oli ennakkoon hyvin valmisteltu, ja seuran perustaminen sujui kitkattomasti. Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi Martti O. Koponen ja sihteerinä Samuli Koponen.
Kokouksen osanottajat valitsivat yksimielisesti ensimmäiseksi esimieheksi ja
hallituksen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Väinö Koposen Pieksämäeltä.
Hänen innoittamanaan seuramme
käynnistyi heti toimintaan. Nyt vietämme merkittävää sukujuhlaa ja
voimme todeta, että seura toimii vakaalla perustalla. Voimme iloita siitä,
että seuramme Koposia on täällä runsaasti.
30 vuoden aikana suvun ja sukuhaarojen yhdyssiteet ovat saaneet uutta sisältöä sukututkimuksemme kautta. Tuntemattomia sukulaisia on löytynyt, ja sukulaisyhteydet ovat vankistuneet. Me haemme juuriamme ja löydämme esivanhempiemme asuin- ja
synnyinsijoja sekä saamme tietoa vanhemmista ja sukulaisistamme.
Meillä Koposilla on ollut yhden
vuoden välein vuosikokouksemme.
Kokousten aikaväli on lyhyt, joten sukuaate ei ehdi väljähtyä. Pysyäkseen
vahvana seuratoimintamme vaatii tulevaisuudessakin meiltä jokaiselta harrastuspanosta, koska asiat eivät hoidu
itsestään. Yhdistyksemme tarkoitukse10

na on Koposten suvun yhteenliittymänä
- koota piiriinsä isän ja äidin puolelta
Koposten sukuun kuuluvat, siitä polveutuvat tai 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 ja
- mahdollisuuksien mukaan taloudellisestikin edistää lahjakkaiden suvun
jäsenten pyrkimyksiä ja kehitystä.
Näitä asioita ajatellen kokoonnuimme 30 vuotta sitten Varkaudessa
hotelli Taipaleessa perustamaan Koposten sukuseuraa. Jälkikäteen voi havaita, että seuran perustaminen sattui
oikeaan ajankohtaan.
Kotipaikkakunnaksi tuli Varkaus.
Koposten pesäalueet ovat olleet Varkauden seudulla, missä heitä on asunut 1500-luvun alkupuolelta lähtien.
Koposten asuinpaikkoja ovat olleet
myös Rantasalmi, Joroinen, Leppävirta, Heinävesi, Kangaslampi, Tuusniemi, Vehmersalmi, Kaavi, Kuopion seudut, Siilinjärvi, Lapinlahti ja Iisalmi.
Koposet ovat levinneet pohjoista kohti aina Kainuuseen ja Rovaniemelle
saakka. Olemme tutkimusten mukaan
olleet liikkuvaista väkeä. Koposia on
maassamme asunut noin 800 eri paikkakunnalla. 1900-luvulla Koposet al-
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koivat siirtyä Etelä-Suomeen, missä
heitä tänä päivänä asuu runsaasti.
Koposten piirissä sukuseuran perustamisesta oli vakavasti keskusteltu jo
ainakin vuodesta 1935 lähtien, mm.
täällä Kuopiossa. Seuraa yhdyssiteenä
oli pidetty tarpeellisena Koposten lukuisuuden takia.
Seuran tarpeellisuus huomattiin
Voimakas maatalousyhteiskunta oli
vaikuttanut sukujen ja sukulaisten yhdessäoloon ja asumiseen. Useita sukupolvia asui yhdessä hoitaen toisiaan.
Koposet elivät, syntyivät ja kuolivat
asuinpaikoillaan.
1900-luvun alussa maamme alkoi
voimakkaasti teollistua, jolloin maaseudulta väkeä siirtyi liikekeskuksiin,
missä tuolloin tarjoutui työpaikkoja,
asuntoja ja parempia elinmahdollisuuksia. Ihmisten ansiotaso kohosi, ja
lasten kouluttamismahdollisuudet paranivat. Saatiin tietoa ja taitoa ja asetuttiin koulutusta vastaaviin tehtäviin.
Kansakoululaitos oli sivistyksen perusta jo 1800-luvulla. On sanottu, että
kansakoululaitoksen korkea taso pelasti itsenäisyytemme. Teollisuus koulutti työväkensä korkean tason ammattilaisiksi.
Vuosina 1939–45 Suomella oli
kohtalon vuodet. Suomi eli ankaraa
aikaa puolustaessaan itsenäisyyttämme ensin sodissa, sitten rauhan oloissa
raskaita sotakorvauksia selvittäessään.
Sukuseuratoimintaa ei tuolloin ollut,
sukulaistoiminta kylläkin oli läheistä,
menetykset olivat yhteisiä. Oli sukutoimintaa, johon sisältyi voimakas
maanpuolustustahto.
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Vuoden 1950 tienoilla alkoi maaltapako, jota tuolloin pidettiin pelottavana ilmiönä. Teollisuus tarvitsi jatkuvasti lisää työvoimaa. Työttömyys oli
vähäistä. Suuret ikäluokat syntyivät.
Kaikin puolin Suomessa koettiin siihen asti koetut suurimmat muutokset.
Suuretkin perhekunnat erkaantuivat
toisistaan vuosikymmeniä kestäneiden
yhteiskuntamuutosten myötä. Koko
1900-luku oli maassamme jatkuvien
muutosten aikaa, ja viimeisen vuosikymmenen tapahtumat olivat arvaamattomat.
Yksi ja tärkein, joka aina seuraa ihmisen mukana, on nimi ja siihen liittyvät tausta- ja sukujuuret. Sukututkimusta Suomessa on harjoitettu yli 150
vuotta vuodesta 1850 lähtien. Alullepanija oli rovasti Elias Robert Alcenius. Sukututkimushistoriamme on
kuitenkin melko suppeaa johtuen siitä, että se on laahannut yhteiskuntakehityksemme jäljessä. Vasta vuonna
1970 ilmestyi Seppo Sampion suomenkielinen Sukututkimuksen opas, mikä on nähty merkittävänä tapahtumana. 1970-luvun loppupuolella suomalaisten kiinnostus sukujuuriinsa ja sukututkimukseen heräsi. Maalta siirtyneet ja hyvän koulutuksen saaneet
”turpeenpuskijoiden” jälkeläiset alkoivat ottaa ohjat käsiinsä. Oli hankittu
tietoja ja osattiin lukea ruotsin kieltä.
Sukuseurojen räjähdysmäinen kasvu
tapahtui vuosina 1974–94.
Talonpoikaisväestöllä on ollut vaikeuksia sukujensa tutkimisessa, koska
sukututkimus on ollut ymmärrettävistä syistä Helsinki-keskeistä. Helsingin
valtionarkisto, sittemmin Kansallisar11
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kisto, on Helsingissä. Opastusta sukututkimukseen alettiin yleisimmin järjestää noin 20 vuotta sitten. Suomen
Sukututkimusseurakaan ei ollut riittävästi paneutunut muuttuneisiin ajan
ilmiöihin. Sen toiminta oli kyllä hyvää, mutta melko elitististä.
Muutoksen aika
Epäkohtien vuoksi puolen tusinaa eri
sukuseurojen edustajaa kokoontui kesällä 1978 pohtimaan uuden järjestön
perustamista. Useiden neuvottelujen
jälkeen päätettiin perustaa uusi järjestö. Vuonna 1979 perustettiin Sukuyhteisöjen Tuki ry, nykyinen Sukuseurojen Keskusliitto ry. Järjestön perustamisella on ollut 30 vuoden aikana
käänteentekevä, positiivinen vaikutus
Suomessa tapahtuvalle sukututkimukselle ja sukuyhdistysten toiminnoille.
Sukuseurojen Keskusliitto on puhaltanut hengen sukuseuroihin yli Suomen.
Sukuseuratoiminta on pitkäjänteistä yhteistyötä, koska kokonaisuus tukeutuu täysin jäsenistöön, jonka varaan seuratoiminta muotoutuu. Tästä
tietoisina me Koposet olemme toimineet sukuseuramme parissa. Eri asiat
edistyvät askel askelelta. Otettuihin
tavoitteisiin pääsemiseksi sukuseuratyö vaatii uskoa ja kärsivällisyyttä.
Seuratoiminnan kokonaisuus rakentuu pienistä asioista aivan kuin sukututkimuskin. Seuratoimintamme 30
vuoden aika sisältää mielestäni kolme
selvästi havaittavaa jaksoa:
1. Koposten sukuseuran perustamisen
jälkeen alettiin heti koota Koposia yhteen. Samalla kehiteltiin Koposten
kesken uutta jäsenhankintaa, joka ta12

2/2009

Joulukuu

pahtui pääasiassa henkilökohtaisten
kontaktien kautta. Toiminta lähti ripeästi vauhtiin. Sukupäivämme tekivät alusta alkaen toimintaamme merkittävästi tunnetuksi. Päiville osallistujat veivät rakentavaa palautetta lähipiiriinsä ja kotiseuduilleen. Todettiin, että olemme sydämellä hyvien
asioiden parissa.
2. Toiminnan vakiintuessa tuli ajankohtaiseksi vuoden 1985 tienoilla
haaste saada tutkittua tietoa Koposten
elämästä. Työn aloitti sukututkija Toivo Pietikäinen. Nimistöntutkija Sirkka Paikkala teki tutkimuksen Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa. Sukututkimus sai uutta sisältöä ja
uusia haasteita, jotka eivät olleetkaan
pieniä.
Yhteistyö sukututkija Jarmo Paikkalan kanssa alkoi Koposten suku I -kirjalla, joka selvittää Koposten sukua
ajanjaksolta 1518–1721. Kirja ilmestyi 1994. Tämän jälkeen hänen kanssaan tehtiin vuonna 1995 sopimus Koposten suku II -kirjan tekemiseksi; sukuselvitysten oli käsiteltävä ajanjaksoa
1722–1860. Teos ilmestyi vuonna
2001. Näin Koposet saivat arvokkaat
sukututkimukset, jotka vaativat paljon
työtä ja vaivaa niin tekijältä kuin
myös seuraltamme. Seuramme sai nyt
arvokasta tietoa jäsenistölle jaettavaksi. Taloudellisessa mielessä kirjojen
hankinta oli saavutus. Kirjojen julkaisemisen mahdollisti ensisijaisesti kunniapuheenjohtajamme, talousneuvos
Väinö Koponen ja hänen vaimonsa
Aino Koponen merkittävillä lahjoituksillaan. Myös jäsenistön vapaaehtoinen tuki oli tärkeä. Sukukirjojen kus-
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tantamisen jälkeen kirjojen tarjonta
oli erittäin vilkasta, ja myyntiä on pyritty eri tavoin vauhdittamaan. Kirjanmyyntitulot ja sukuseuramme muut
tulot käytetään kokonaisuudessaan sukuseuramme toimintaan ja tulevien
sukukirjojen julkaisemiseen, mikä vaatii hyvinkin runsaasti rahaa. Lehti-ilmoittelu olisi ollut liian kallista sukukirjojemme myynnin edistämisessä.
Myyntiä on edistetty Koposten välityksellä.
Aini Esteri Koposesta Leppävirralta
tuli seuramme esittämänä kunniamerkkiäiti vuonna 2003.
3. Nyt 2000-luvulla on uusi kausi ja
sukututkimuksessa uudenlaiset menetelmät. Koposet kyselevät Koposten suku III -kirjasta. Sukututkimustoimikunnalla on meneillään aineiston keruu. Aineistoa tarvitaan ja odotetaan
Koposilta. Nyt haastetaan meidät yksityisesti ja joukolla tietojenantotalkoisiin. Talkootyö antaa taloudellisesti
tuottavimman tuloksen, kun kirjaa
kustannetaan ja sen myyntihintaa
määritetään.
Nyt täällä julkistettu uunituore Koposten sukuseuran isännänviiri on sukupäiväämme juhlistava merkkitapahtuma. Allekirjoittanut on suunnitellut
viirin, ja sen graafinen suunnittelu on
Ahti Salovaaran.
Elokuussa 1995 ilmestynyt Kopsan
näytenumero oli merkittävä tapahtuma. Silloinen Koposten sukuseuran
esimies, edesmennyt Ahti Koponen totesi tervehdyksessään: ”Kopsasta löytynee tulevaisuudessa tietoa sukuseuramme toiminnasta, tarinoita ja mielenvirkistystä; sellaiseksi se on tarkoi-
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tettu.” Tänä päivänä Kopsan voi todeta olevan tuon arvion mukainen ja
seuratoimintamme välttämätön yhdysside.
30 vuoden aikana olemme toimineet kaikilla niillä sektoreilla, jotka
tehtäviksi on annettu. Hyvissä, edistyvissä merkeissä näen Koposten sukuseuran tulevaisuuden. Toiminnallamme on vankat juuret ja sisältö suvun,
kotiseutuhengen ja isänmaallisuusarvojen puolestapuhujana ja säilyttäjänä. Uskolliset puurtajat eri tavoin ja
eri tahoilla jäsenistön myötävaikutuksella ovat mahdollistaneet vuosikymmenten työpanoksellaan Koposten sukuseuran toiminnan.
Hyvät Koposet.
Vakava haaste meille ja tulevaisuudelle on herättää nuorempien Koposten
halu sukuseuratoimintaamme kohtaan. Nämä tehtävät ovat aina kierrossa sukupolvittain. Otetaan kaikki yhteiseksi asiaksi uusien, kaikenikäisten
Koposten kutsuminen joukkoomme.
Sukuseurassa ei ole ikärasismia.
Onnea meille kaikille Koposille juhliessamme 30-vuotistoimintaamme.
Sukuseuratyössä me haemme vastausta kysymykseen, mikä on taustani. Sukuaan tutkiva tietää, että hän ei ole irrallinen, hänellä on juuret. Jokainen
ihminen tarvitsee taustan, jotain, joka
on suurempaa, vahvempaa ja kestävämpää kuin aika. Jotain, joka muuttuu tunnelmasta muistoksi ja muistosta perinteeksi. Anna itsellesi muisto.
Meille tärkeitä ovat ajalliset arvot
kuin myös iäisyysarvot, joita joudumme pohtimaan. Ajallisista arvoista
13

KOPSA Koposten Sanomat

2/2009
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hankittu ja säilytetty valtiollinen itsenäisyys. Viekää terveiset kotiin tästä
asiasta. Eräs veteraani on sattuvasti
todennut:
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”Niin paljon täällä olla vois´,
kaikkea et saata saada.
Kahta ällös vaihda pois,
kunniaas´ ja isänmaata.”
Kyösti V. Koponen

Korhoset kirimässä Virtasten ohi
Yleisimmät sukunimet 23.11.2009
Sukunimi
1. Virtanen
2. Korhonen
3. Nieminen
4. Mäkinen
5. Mäkelä
6. Hämäläinen
7. Laine
8. Koskinen
9. Heikkinen
10. Järvinen
--Koponen

Miehet
12191
11921
10867
10753
9857
9728
9342
9022
9082
8583

Naiset
11468
11682
10582
10626
9745
9684
9623
9005
8876
8613

Yhteensä
2365923603+
214492137919602+
19412189651802717958+
17196-

3636

3612

7248-

Yht. v.
27173
22782
23618
22926
19165
19697
19529
18772
16507
18241

1970
(1.)
(4.)
(2.)
(3.)
(7.)
(5.)
(6.)
(8.)
(13.)
(9.)

7427 (72.)

Koposet lienevät edelleenkin sadan yleisimmän sukunimen joukossa.
- ja + -merkit yhteensäsarakkeessa ilmaisevat lukumäärän laskua tai kasvua verrattuna vuoden 1970 lukuihin. Suluissa oleva luku ilmaisee järjestysluvun vuonna 1970.
Lähteet: Väestörekisterikeskus, nimipalvelu
Suomalainen nimikirja. Otava, 1984.

Nimet on kaikki hyvvii, ku vuan nimen kantaja.
On nimiä jos on vaariakin.
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Itsenäisen Suomen eduskunnan ensimmäinen puhemies
Otto Johannes Lundson
Otto Johannes Lundson syntyi Leppävirralla
11.10.1867, valmistui varatuomariksi ja toimi pankinjohtajana mm. Viipurissa. Tultuaan laajalti tunnetuksi
hänet valittiin syksyllä 1917 eduskunnan puhemieheksi. Hän joutui tärkeää tehtävää hoitamaan kohtalokkaana aikana. Lundson kuoli Salossa 11. elokuuta
1939. Lundsonien sukuhauta on Leppävirralla.
Eduskunnan puhemies Lundsonin vastaus senaattori P. E. Svinhufvudin puheeseen 4.12.1917: ”Kunnioitettu herra senaattori.
Suomen kansan hartain toivo nykyisenä maailmanhistoriallisten
tapausten aikana on päästä jokaisen itsetietoon kohonneen kansakunnan valtiollisten pyrkimysten päämäärään: täysin itsenäiseksi kansaksi. Vilpittömällä tyydytyksellä on teidän nyt tekemästänne ilmoituksesta voitu havaita, että hallitus on ryhtynyt ja edelleen tulee ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin Suomen itsenäisyyden toteuttamiseksi.”

Elämäkertatietoja:
Vanhemmat: kruununvouti Otto Gabriel Lundson ja Augusta Zuleima Lang.
Ylioppilas 1888, yleinen oikeustutkinto 1893, varatuomari 1896.
Puolisot: Hilma Lovisa Ehnberg
1897–1911, Mally Burjam-Borga
1915–19, Inez Matilda Lagerstam
1921–
Lappeenrannan kaupungin pormestari
1900–03, (erotettu hallinnollisin toimenpitein 1903–06), 1906–07, asianajaja Lappeenrannassa 1903–04, Pohjoismaiden osakepankin Lappeenrannan konttorin esimies 1904–06, Pohjoismaiden osakepankin Viipurin
konttorin esimies 1907–21, Suomen
Pankin johtokunnan jäsen 1923–24,
Suomen käsityöläisosakepankin pääjohtaja 1924–37. Kansanedustajana
Nuorsuomalaisen puolueen edustajana

1.11.1917– 31.3.1919 Viipurin läänin
läntisestä vaalipiiristä.
Eduskunnan puhemies 1917, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja 1918,
ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja
1918 sekä perustuslakivaliokunnan ja
suuren valiokunnan jäsen.
Valtiovarainministeri Vennolan hallituksessa 15.8.1919–2.3.1920.
Säätyvaltiopäivien porvarissäädyn jäsen valtiopäivillä 1904–06.
Viipurin läänin läntisen vaalipiirin
keskuslautakunnan puheenjohtaja.
Viipurin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen.
Suomen kaupunkiliiton varapuheenjohtaja.
Suomen valtamerentakainen kauppa
oy:n johtokunnan jäsen.
Lähde: Eduskunnan edustajamatrikkeli
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Levyseppä ja kansanedustaja Albin Koponen
Lampuotien Juha Koposen ja Lena Oinosen
poika Albin Koponen syntyi 1. syyskuuta
1881 Pielisjärvellä ja kuoli 10. marraskuuta
1944 Lieksassa. Albin Koponen oli naimisissa
vuodesta 1910 lähtien Aina Grönmanin
kanssa.
Albin Koponen oli levyseppä ja yksi Suomen
ensimmäisistä kansanedustajista. Hänet valittiin kansanedustajaksi Pohjois-Karjalasta.
Pitkä ura eduskunnassa katkesi, kun Koponen
joutui poliittisista syistä vankilaan vuosiksi
1918–1919. Hän palasi eduskuntaan seuraavissa vaaleissa ja toimi kansanedustajana kuolemaansa saakka.
Muita elämäkertatietoja:
Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsen 22.05.1907 - 25.09.1918,
05.09.1922 - 10.11.1944.
Jäsenyydet eduskunnan perustuslakivaliokunnassa, puolustusasiainvaliokunnassa, suuressa valiokunnassa ja talousvaliokunnassa.
Presidentin valitsijamiehenä vuosina 1925, 1931, 1937, 1940 ja 1943.
Pielisjärven kunnallislautakunnan jäsen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja.
Henkivakuutusyhtiö Kansan hallintoneuvoston jäsen.
Palovakuutusyhtiö Kansan hallintoneuvoston jäsen.
Pielisjärven yleisen osuusliikkeen hallintoneuvoston puheenjohtaja.
Pielisjärven yleisen osuusliikkeen johtokunnan jäsen.
Lähde: Eduskunnan edustajamatrikkeli

DEMOKRATIA
Demokratia ei ole mikään prototyyppi, se ei ole pysyväinen, ei aina sama, vaan
alinomaisten vaihtelujen, alinomaisen käymisen ja kehityksen alainen.
Urho Kekkonen (1900–1986)
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Lehtikatsaus
Pohjoismaiden suurin
sanomalehti, Helsingin
Sanomat, on täyttänyt
120 vuotta – Päivälehti,
Hesarin edeltäjä, perustettiin 16.11.1889.
Tuskinpa Eero Erkko ja muut Päivälehden perustajat
pystyivät kuvittelemaan, millaiseksi valtiomahdiksi
tämä ”suomenmielinen, vapaamieliseen suuntaan toimitettu
valtiollinen sanomalehti” olisi sadan vuoden saatossa
kehittyvä.
Hesaria monet moittivat, mutta heistäkin päivä
ilman Hesaria on jotenkin pilalla. Kritiikkiä esittävät
useasti maakuntalehtien toimittajat, mutta tutkivat
kuitenkin tarkoin Hesarinsa, koska saavat siitä aineistoa oman lehtensä toimittamiseen.
Venäjän viranomaiset pitivät Päivälehteä vaarallisena, ajoihan lehti suomalaisuuden vahvistumista.
Niinpä lehden julkaiseminen keskeytettiin neljästi ja
viimein v. 1904 lehti lakkautettiin ja Eero Erkko karkotettiin maasta. Hesarin vastaavalla päätoimittajalla
Janne Virkkusella ei nykyään ole sellaista pelkoa, vaikka tunnustaakin saavansa usealta taholta kriittistä
palautetta.

Helsingin Sanomien ja sen edeltäjän Päivälehden historiaa esittelevä Päivälehden museo avattiin 2001 Helsingin Sanomien entisissä
toimitiloissa Ludviginkadulla Helsingissä.
Vuonna 2008 Helsingin Sanomien arkilevikki oli 402 900 ja
sunnuntailevikki 468 500.

Lähteet:

Kansalliskirjasto. Historiallinen sanomalehtikirjasto.
W SOY. Facta-tietopalvelu.
Helsingin Sanomat 15.11.2009.
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Puhutaanpa vaakunoista
Sukututkimuksen edistyessä herää ennen pitkää mielenkiinto sukuvaakunoihin ja viimeistään silloin, kun perhe, suku tai sukuliitto katsoo tarvitsevansa itselleen oman tunnuksen yhteenkuuluvuuden merkiksi.
Aluksi saattaa sukuvaakunan hankkiminen aatelittomille henkilöille tuntua oudolta etenkin, kun esimerkiksi
Pohjoismaissa on kokonaan luovuttu
aatelisäätyyn korottamisesta. Tosiasia
on kuitenkin, että viime vuosikymmeninä on harrastus oman sukunsa tutkimiseen lisääntynyt ja samalla aiheuttanut sen, että ns. porvarisvaakunoiden
eli aatelittomien sukujen ja henkilöiden vaakunoiden käyttö mm. meidän
maassamme on yleistymässä. Jos vanhaa sukuvaakunaa ei ole ollut perittävissä, on laadittu kokonaan uusi vaakuna, joka sitten sovelletaan eri käyttömuotoihin.
Jo 1100- ja 1200-luvuilla, jolloin
vaakunankäyttö alkoi levitä Etelä- ja
Keski-Euroopasta pohjoista kohti, on
vaakunoita ollut myös porvaristoon
kuuluvilla, kuten papistolla, alemmalla
sotilaspäällystöllä, kauppiailla, käsityöläisillä, apteekkareilla jne., jopa
suurtalonpojilla vaatimattomampien
henkilöiden tyytyessä puumerkkeihinsä.
Heti alkuvaiheista lähtien ruvettiin
vaakunoita soveltamaan omistajansa
tunnuksena muuhunkin tarkoitukseen
kuin vain taisteluvarustuksiin. Vaakunatunnuksia tapaa sineteissä, rakennusten seinissä, porteissa, tuuliviireissä, huonekaluissa, astioissa, kirjeissä ja
18

kirjoissa, työkaluissa, vaatteissa ja
muissa tekstiileissä, kulkuvälineissä,
koruissa jne. Uuden sukuvaakunan soveltaminen nykyaikana käy aivan yhtä
hyvin kuin ennenkin, sillä onhan meillä monenlaiset uudet materiaalit ja
tekniset taidot laajentamassa vaakunoiden käyttömahdollisuuksia.
Aiheet uusiin sukuvaakunoihin on
itse omaksuttuja. Usein vaakuna-aihe
on löydetty tutkimalla suvun vaiheita.
Toisinaan esi-isien käyttämästä vanhasta puumerkistä on heraldisella
sommittelulla saatu arvokas tunnus
jälkipolville. Joskus peritty sukunimi
voi sopia vaakuna-aiheeksi, vaikka se
ei enää merkitykseltään edustaisi nykyisiä kantajiaan. Oivallisia aiheita
ovat myös antaneet suvussa periytyneet ammatit tai harrastukset, samoin
asuinpaikka, sukutilan tai -talon nimi
sekä sijainti. On muutamia sukuyhdistyksiä, joissa osa suvusta kuuluu aateliseen ja osa porvarilliseen sukuhaaraan. Tällöin on sukuyhdistyksen tunnuksessa sovellettu vanha kantasuvun
tunnuskuva uudeksi vaakunaksi koko
sukuyhdistykselle. On myös sukuja ja
sukuyhdistyksiä, joiden vaakunatunnus on omaksuttu täysin vertauskuvallisista aiheista esim. korostamaan vaakunan tunnuslauseen merkitystä ja
elämän päämääriä. Tällaisia vaakunaaiheita suunniteltaessa on muistettava,
että jokaisen vaakunan kuvaaminen
rakentuu sanallisen vaakunaselityksen
mukaisesti. Toisin sanoen vaakuna on
pystyttävä selittämään niin, että heraldinen suunnittelija pystyy toteutta-
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maan vaakunan väreissään, vaikka hän
ei olisi koskaan nähnyt kuvaa siitä
vaakunasta. Vaakunasuunnittelijan
on noudatettava ns. heraldista sääntöjärjestelmää, joka on aikojen kuluessa
syntynyt käytännössä saatujen kokemusten perusteella.
Jos uusi sukuvaakuna tai mikä muu
vaakuna tahansa on laadittu heraldisia
sääntöjä noudattaen ja hyvällä maulla,
käy sen soveltaminen erilaisiin käyttömuotoihin hyvinkin kätevästi. Vaakuna voidaan nyt, kuten ennenkin, veistää puuhun, muovata saveen, valaa
metalliin, kaivertaa lasiin, piirtää tai
maalata paperille, pergamentille tai
posliiniin jne. Vaakuna voidaan kutoa kankaaseen, painaa lippuihin tai
viireihin, ommella liinavaatteisiin, aplikoida tai kirjoa pukuihin ja soveltaa
moneen muuhunkin muotoon tarpeen
mukaan, kunhan kutakin käyttömuotoa varten tehdään materiaalin vaatimat sovellutuspiirrokset, ja harkitaan,
onko vaakuna yksinkertaistettava, sillä
pienet yksityiskohdat voidaan saada
näkyviin esim. ex libriksenä, mutta ei
yhtä hyvin esim. kiveen hakattuna tai
mitaliksi valettuna. On myös muistettava, että vaakunaa on aina käsiteltävä
arvonsa mukaisesti ja sijoituspaikka
tarkoin harkittava.
Sukuvaakuna voidaan kuvata täydellisenä ja väreissään tai ilman värejä.
Tällöin vaakunakilven yläpuolella on
kypärä koristeineen ja liehuvine kypäräpeitteineen sekä kilven alla olevine
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tunnuslauseineen. Huomattakoon, että kruunut, kilvenkannattajat ja kypärän takana komeilevat ns. kruunajaisviitat kuuluvat valtiovaakunoihin tai
vanhoille hallitsijasuvuille. On myös
tapana, että porvarisvaakunan kilven
yläpuolella on ns. pistokypärä, jonka
silmikko on suljettu, sillä aatelittomat
henkilöt eivät osallistuneet turnajaisiin. Aatelisvaakunat tuntee siitä, että
niissä olevien ns. turnajaiskypäröiden
silmikot ovat avonaiset ja kaulassa on
medaljonki. Vanha tapa on myös se,
että naishenkilöt, sekä aateliset että
aatelittomat, kuvaavat vaakunansa kilven vinoneliönä, jonka päälle tunnuskuviot sijoitetaan vaakunaselityksen
mukaisesti. Tapa johtuu siitä, että
naistenhan ei koskaan, muutamia historiallisia poikkeuksia lukuun ottamatta, oletettu kantavan taistelukilpeä.
Huomautettakoon vielä, että vaakunoiden monimutkaisesta kuvaamistavasta johtuen on syntynyt käsitys,
että pelkkä vaakunakilpi kuvioineen ei
olisikaan oikea vaakuna. Tämä on kuitenkin heraldisen perinteen väärää tulkintaa. Pelkkä kilpi kuvioineen on
vaakuna. Vaakunakilven kuvien ja kuvioiden sisältö ja määrä on värien
ohella tärkein osa vaakunan kuvaamisessa.
Salme Eriksson
Kirjoittaja on heraldikko ja Koposten sukuseuran vaakunan suunnittelija. Artikkeli
on julkaistu aiemmin Sukuviesti-lehdessä.

Ei aatelinen eikä krapu menesty Pohjolassa. Suomalainen sananlasku
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Erään Pekka Koposen perhetietoja
Pientä sukuselvitystä,
lisäys tauluun 2033–2031, s. 238 / Koposten suku II
Pekka (Petter) Koponen, s. 18.11.1851 Varistaipaleessa.
Puoliso: Hilda Maria Holopainen, s. 25.4.1858 Tuusniemellä.
Lapsia:
Ida Maria Koponen, s. 10.11.1879.
Mina Koponen, s. 1.10.1881.
Hilda Koponen, s. 5.11.1884.
Alina Ihanelma Koponen, s. 10.8.1887.
Petter Koponen, s. 16.12.1889.
Johan David Koponen, s. 15.6.1892.
Albin Timoteus Koponen, s. 6.9.1895.
Tyyne Elina Koponen, s. 28.5.1898.
Tämä Pekan tapaus osoitti, kuinka joskus voi sukututkimustietoa löytyä aivan
yllättäenkin. Toimittaja näet ”eksyi” taannoin lähteessä mainituille sivuille, ja
silmiin sattui sieltä tuo Petteri.
Lähde: Väinö Holopaisen sukututkimussivut: Riistaveden Holopaisia.

Saaristokatu
on Kuopion kaupungin uusi
nähtävyys. Sen silloista neljä
on nimetty tiettyjen kuvataiteilijoiden nimien mukaan:
Ellen Thessleffin silta,
Anton Lindforssin silta,
Fridolf Weurlanderin silta ja
Unto Koistisen silta.
Kuva Kuopion kaupungin Saaristokaupunki-esitteestä

Saaristokatua pitkin pääsee keskustasta suoraan Saaristokaupungin uudelle
asuntoalueelle, missä ensi vuonna pidetään asuntomessut.
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Kuulutko sukuuni?
Vantaan seudun sukututkijat ry
järjesti Kuulutko sukuuni? -tapahtuman 10.–11.10.2009 Vantaan
ammattiosasto VARIAN toimitiloissa. Tapahtuman avasi Arkistolaitoksen pääjohtaja Jussi Nuorteva. Järjestelyissä oli mukana
Sukuseurojen Keskusliitto ja Karjalan Liitto.
Sukuseurojen Keskusliiton
syyskokouksessa valittiin uudeksi
Juha Arinkoski, Eine Kuismin ja Hannu K. Koponen
Kuva Hannu Hirvikoski.
puheenjohtajaksi Juha-Veikko
Kurjen tilalle Juha Arinkoski
Hoffrenien sukuseurasta. Kokouksessa olivat läsnä 24 eri suvun valtuutetut
edustajat, allekirjoittanut Koposten sukuseurasta. Mielenkiintoisia luentoja oli
molempina päivinä.
Koposten sukuseuran aktiiviset jäsenet tapasivat
Ahti Koposen kutsumina, läsnä oli kahdeksan
henkilöä. Sukututkimuksen opettaja Kaija Heiskanen Kuopiosta antoi
arvokkaita vinkkejä siitä,
miten tulee toimia, kun
kerätään tietoja suvun
jäseniltä, kenelle ne toimitetaan, kuka on yhKoposia palaverissa. Vasemmalta lukien: Hannu R. Koponen,
teyshenkilö jne. Kirsti
Kaija Heiskanen, Kirsti Kutvonen, Hannu W. Koponen, Kari
Kutvonen Järvenpäästä
Koponen, Tuula Koponen, Ahti Koponen ja Hannu K. Koponen.
antoi myös opastusta koKuva Hannu Hirvikoski.
kemuksensa perusteella.
Näyttelyosastoja oli noin 80. Oli sukututkimusneuvontaa, kuvankäsittelyopastusta, kihla- ja hääkuvanäyttely ym.
Perheen tarina -kirjoituskilpailun voitti Eero Suomi, lasten sarjan 9-vuotias
Viljami Rosendahl.
Sukulehtikilpailun voittajalehti oli Laukkasten Sukuseuran Laukkaset.
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Mielenkiintoisia luentoja oli useita, kuten arkkimandriitta Andreas Larikan
Ortodoksisuus Suomessa, sukututkija Anita Pesosen Inarinsaamelaiset suvut, SSK:n
toimituspäällikkö Eine Kuisminin Kuinka perustetaan sukuseura ja Suomi–DNA projektin administraattori Lauri Koskisen DNA sukututkimusseurojen ja yksittäisten
sukututkijoiden käytössä ja monta muuta kiintoisaa luentoa ja esitystä.
Tapahtuma ja luennot olivat kaikille ilmaiset. Kävijöitä oli yli tuhat ympäri
Suomen.
Hannu K. Koponen
Helsinki
(arkkim andriitta ortod. kirkossa ylimmän arvoasteen pappismunkki; adm inistraattori
hallintovirkamies. Toim. huom.)

Syksyn kirjauutuus
Hyvässä seurassa – yhdistystoiminnan pikkujätti
Julkaisussa on vinkkejä niin perustettavan yhdistyksen kuin jo pitempään toimineen seuran tarpeisiin. Oppaan esimerkit ovat pääosin sukuseuratoiminnasta,
mutta niistä on apua minkä tahansa yhdistyksen toimintaan. Aihealueina mm.
seuran perustaminen, hyvät kokouskäytännöt, vaakunat ja merkit seuratoiminnan osana, juhlajärjestelyt, seuran julkaisutoiminta ja yhdistyksen oikeudelliset
kysymykset. Oppaan kirjoittajat ovat alansa asiantuntijoita, jotka ovat saaneet
tekstinsä muokattua meille kaikille ymmärrettävään ja elävään muotoon.
Tilaukset ja tiedustelut:
Sukuseurojen Keskusliitto ry
Savilankatu 1 b
00250 Helsinki
(09) 436 99450

toimisto@suvut.fi
www.suvut.fi

Sukkuun hyvä tulloo, sukua kaikki kiitetään. Sukkuun paha tulloo, sukua
kaikki moititaan.
Tuusniemi
Suku tulloo, toinen männöö, mua pyssyy kohallaan.
Sukulaisuus ei auta asian kohalla.
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Ajatuksia metsän varjosta
”Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, jylhien
järvien loiskintaa. – –
Meidänpä vapautta vaarat on nää,
meidän on laulua lahtien pää. – –
Meidän on uudesta luotava maa, raukat
vaan menköhöt merten taa!”
Nämä Nälkämaan laulun sanat tulivat mieleen, kun ajatukset harhailivat
jo tämä vuosi eletyssä maailmanlaajuisessa lamassa ja siinä, kuinka Suomen
metsäteollisuus toimii kohdatessaan
vaikeuksia, jotka ovat todennäköisesti
vain lamasta johtuvia ja väliaikaisia.
Onko kovinkaan viisasta lopettaa
hyvässä kunnossa olevia tehtaita, joita
on kunnostettu sadoilla miljoonilla euroilla lähivuosina, ja näin on saavutettu hyvä ja kilpailukykyinen tuotanto?
Lähinnä ajatuksissani ovat Stora
Enson Varkauden tehtaat. En parhaalla tahdollanikaan pysty ymmärtämään, miksi Varkauden tehtaat eivät
olisi yhtä tuottoisat kuin muutkin
Suomen tehtaat. Näkemystäni puoltavat tosi asiat: tehtaat ovat keskellä
metsäisintä Suomea, missä puuta kyllä
riittää; liikenneyhteydet ovat erinomaiset (viitostie, rautatie ja vesiliikenne Saimaan kanavaa pitkin maailman satamiin); myös ammattitaitoista
työvoimaa on riittävästi.
Varkauden tehtaiden lopettaminen
on vielä ehdollinen. Siksi toivonkin,
ettei sitä päätöstä koskaan tehtäisi,
vaan tuleva uutinen olisi iloisen yllättävä, esimerkiksi että bioenergialaitosta laajennetaan ja aletaan valmistaa

puusta vaikkapa biodieseliä. Tähän
toiveeseen yhtyvät varmaan tuhannet
työntekijät ja Savon kuntien kymmenettuhannet asukkaat ja metsänomistajat. Kuitenkin ajatuksissa on vahva
pelko, että tuollaiset suuret osakeyhtiöt ovat kylmiä ja tunnottomia niitä
kohtaan, jotka joutuvat päätösten katkerimmat seuraukset kohtaamaan.
Jos Varkauden tehtaat ovat Stora
Ensolle sellainen kivireki, jota se ei
jaksa vetää, kannattaisi varmaan laittaa koko tehdaskokonaisuus myyntiin
vaikkapa sillä hinnalla, joka tulisi tehtaan alasajosta. Maailmalta löytyy varmaan pienempiä metsäyhtiöitä, jotka
ovat kiinnostuneita suomalaisen puun
jalostamisesta ja uskovat sen menestykseen. Vaan eipä tämä taida käydä
suurten johtajien suunnitelmiin. Voi
kauhistus! Markkinoille tulisi uusi
puunostaja sekä paperin ja lankun
myyjä. Miksikähän nämä suuryhtiöt
pelkäävät kilpailua?
Onneksi meillä on paljon piensahoja, jotka osaavat ja haluavat hyödyntää suomalaista puuta kotimaan ja
maailman markkinoille. Valoa voisi
näkyä myös kuitupuukokoisen puun
käytöstä energian tuotantoon, jopa
sellaiseen hintaan, joka vastaisi sellupuun hintaa.
Näin se tuo ajatuksenjuoksu otti
aikamoisen loikan positiiviseen suuntaan. Lama alkaa taittua, kokka nousee kohisten ylöspäin valoisampaa tulevaisuutta kohti.
Juha Koponen
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Joulumuistoja Kopolanvirralta
un Kopsaan pyydetään kirjoittamaan joulukirjoitus, niin lienee
paikallaan selvittää, miten meikäläisen
eli allekirjoittaneen elämään Koposet
liittyvät.
Minulla on muistikuvia lapsuudesta
ja joulunvietosta mummolassa, joka sijaitsi Varkaudessa Kopolanvirralla.
Siellä oli kaunis mansardikattoinen
pieni talo tien laidassa runsaan kilometrin päässä Kopolanvirralta. Pihapiiriin kuului puutarha omenapuineen, saunarakennus ja navetta. Pihaa
varjostivat suuret monihaaraiset koivut. Isoäitini oli Iida Iivarinen, o.s.
Koponen (1905–1971), Albinus Koposen (1851–1922) mustatukkainen
tytär. Ukki oli Kaarlo eli Kalle Iivarinen (1901–1963), taitavaksi sepäksi
mainittu jääkairan kehittäjä.
Joskus 1950-luvun ja 1960-luvun
vaihteessa vietimme joulua mummolassa Iidan ja Kallen luona. Mummo
oli tehnyt suurimman osan jouluruuista. Pikkusiskoni ja minä emme tainneet kaikista herkuista oikein pitää.
Ainakin lipeäkala ja alatoopi jäivät väliin. Oudolla tavalla aattoiltana juuri,
kun joulupukin piti tulla, isä tai ehkä
ukki hävisivät yhtäkkiä jonnekin. Kun
joulupukki sitten tuli naamareissaan ja
turkissaan raahaten mukanaan suurta
säkkiä tai pyykkikoria, emme huomanneet isää tai ukkia kaivata.
Mummolan jouluun liittyy ulkona
ollut pimeys, lumeen tehdyt polut ja
lämmintä yhdessäoloa pienissä tiloissa ja tietysti joulusauna. Saunaa varten riisuiduimme jo kamarissa, ja mei-

K
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dät lapset kannettiin ulkosaunaan
pyyheliinaan käärittyinä. Saunan jälkeen meidät kylmän ja pimeän halki
juoksutettiin takaisin tupaan. Se oli
jännittävää. Ja kamarissa ikkunalla oikeat kynttilät antoivat valoa.
Lapsuudessa Kopolanvirralla asui
paljon Koposia, joista osa oli mummin
sisaruksia perheineen. Mummoni ja
hänen ikäpolvensa on jo pitkään ollut
rajan tuolla puolen. Mummon vaalima
puutarha on hävinnyt, ja sievä talo
nököttää autiona ja odottaa purkamista. Missä ennen olivat pellot, siellä
kasvavat nyt suuret koivut suorissa riveissä. Jouluna on kuitenkin lupa
muistella, olla jälleen pieni lapsi, nähdä mummo häärimässä hellan luona ja
ukki istumassa pöydän ääressä. Muistot rakentavat siltaa menneeseen. Ilman muistoja ja historiaa olemme
kuin ajopuu tämän ajan vietävinä sinne ja tänne.
Joulu on myös yhteyttä, sillan rakentamista toisessakin mielessä. Joulu
on sitä, että on yhteys Jumalan ja ihmisen välillä. Jumala on solminut yhteyden pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Rikkoontuneet välit on korjattu,
on saatu aikaan sovinto, yhteys on solmittu. Tässä on Jumalan joululahja
meille ihmisille. Armo laskeutuu alas
taivaasta kylmään ja pimeään maailmaan ja valaisee ja lämmittää ihmistä
kuin pyyhe, johon pieni lapsi saunan
jälkeen kääritään. Kaikki on lahjaa.
”Hänen täyteydestään me kaikki
olemme saaneet, armoa armon lisäksi”, niin kuin Johanneksen evankeliu-
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min alussa todetaan. (Joh. 1:16) Jouluna syntyy yhteys ihmisten välille.
Heistä tulee pieniä kynttilöitä, jotka
nekin valaisevat ja lämmittävät, kuten
kynttilät mummolassa kamarin ikkunalla vuosikymmeniä sitten.
Siispä, mennään joulun alla kirkkoon joululauluja laulamaan ja aattohartauteen. Sieltä löytyy joulun sano-
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ma, sanoma yhteydestä, joka ei rajoja
tunne. Pidetään mekin yhteyttä
lähimmäisiimme, sukulaisiimme. Ehkä
joku odottaa yhteydenottoasi.
Hyvän Jumalan siunaamaa joulua!
Kari Iivarinen
Heinäveden ev. lut. seurakunnan kirkkoherra

Ajankohtaisia ja muita merkintöjä
27.12.2009 taidemaalari ja kuvittaja, professori Erkki
Adolf Koposen syntymästä tulee kuluneeksi 110 vuotta.
Erkki Koponen kuoli 25.6.1996.
1.1.2010 hallintotieteiden maisteri Tiina Koponen
aloittaa Joroisten kunnan kehitysjohtajan viran hoitamisen. Koponen on
ollut Joroisissa määräaikaisena kehityspäällikkönä vuodesta 2007 lähtien.
(Savon Sanomat 11.9.2009)

Koposten sukuseuran isännänviiri valmistui juuri 30-vuotisjuhlille.
Viirissä on Savon värit ja kuvana sukuseuramme vaakuna. Viirin koko on
50 x 550 cm. Isännänviirin ovat suunnitelleet Kyösti V. Koponen ja Ahti
Salovaara. Viiriä voi ostaa sukuseuralta hintaan 70 € /kpl.
(Ks. M yyntiluettelo.)

Kyllä on aikaa köllötellä Annan päivän aikana.

Parikkala
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Kanavakylän kuulumisia
Kanavakylä on hiljentynyt jälleen talven viettoon. Matkailijat ovat poistuneet kylältä ja kanavan laidoilta kuin
muuttolinnut. Samoin kesäasunnot on
jätetty talviunilleen. Vain muutamissa
kesäasunnoissa käydään myös talven
aikana lomia viettämässä. Matkailijoita oli jonkin verran vähemmän kuin
edellisenä kesänä, mutta veneitä kanavassa kulki lähes sama määrä kuin
edellisenä kesänäkin. Varistaipaleen ja
Taivallahden kanavat olivat menneenä
kesänä ensimmäistä kesää urakoitsijan
hoidossa. Urakoitsija hoiti sulutukset
ja kanavien ympäristötyöt. Heinäveden reitin päivystyksen hoiti Merenkulkulaitoksen henkilökunta.
”Aamujen aamua”, toivotteli Niilo
Tarvajärvi aikoinaan radio-ohjelmassaan ja ohjelmansa päätteeksi kehotti:”Ylös, ulos ja lenkille!” Nykyään vastaavaan kehotukseen törmää lähes päivittäin sanomalehdissä ja radio-ohjelmissa. Lähes jokaisessa aikakauslehdessä on artikkeleita ja jos jonkinlaisia
opastuksia liikuntaan. Ja hyvä niin.
Mutta usein tulee mieleen, että ne
henkilöt, jotka kehotuksia liikuntaan
todella tarvitsisivat, eivät kuitenkaan
ota kehotuksista vaarin. Sillä oma halu
liikuntaan täytyy olla, muuten se on
kuin pakkopullaa. Tavakseni on tullut
lähteä kävelylleni aikaisin aamulla. Lumettomana aikana kävelylle lähtiessäni on ollut vielä pimeää, mutta yhtään ei ole pimeä pelottanut. Tulee
mieleeni lapsena liikkumisemme pimeällä. Kuljimme usein pimeässä
mummolaan, johon oli noin kilomet26

rin matka. Silloinhan ei seudulla ollut
tietoakaan tievaloista. Ja kun joskus
tuli hiukan pelkoa mieleen, niin itseäni
rohkaistaakseni ajattelin, että kuka nyt
tietäisi odottaa ja vaania kylmässä minua tuolla puun takana. Ja niin jatkoin
reippaasti matkaani. Myös vanhempani ansaitsevat tunnustuksen ja kiitoksen siitä, että pimeästä ei puhuttu pelottavana asiana eikä pimeällä peloteltu.
Syyskuun puolessa välissä kylällemme asennettiin liikuntasuoritelaatikko
entisen koulun ulkorakennuksen seinään. Liikuntasuoritevihko on ollut
nyt käytössä pari kuukautta. Kuinka
ollakaan, nimiä vihkoon on tullut jo
lähes kaksi sataa! Ahkerimmat liikkujat, neljä viisi henkilöä, kävelevät lähes
päivittäin, ja näin suoritteita kertyy
vihkoon viikossa helposti jopa parikymmentä. Saapa nähdä, kun hiihtokausi alkaa, miten paljon hiihtosuoritteita sitten vihkoon ilmaantuukaan.
Tänään on Martin päivä, kun tätä kirjoitan. Nyt ei Martti maita vahvista,
kuten vanhan kansan sanonta kuului.
Maa on vielä roudaton. Lunta sataa
hiljalleen. Odotelkaamme kaikessa
rauhassa, millaisen talven saamme. Jokainen talvihan menee tapoinensa, ja
vuodet eivät ole veljeksiä. Niinhän
vanhat viisaat ennen sanoivat.
Rauhallista joulun odotusta ja hyvää joulua kaikille Kopsan lukijoille
toivottelee Varistaipaleesta
Aino Koskela.
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Koposten Sukuseura ry:n tilinpäätös 31.5.2009
TASE
VASTAAVAA

VASTATTAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat
32843,41
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
.9508,92

OMA PÄÄOMA
Yhdistyspääoma
Tilikauden alijäämä
Oma pääoma

Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa yhteensä

.42352,33

.43394,81
. -1042,48
.42352,33

.42352,33

TULOSLASKELMA 1.6.2007 – 31.5.2008
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Jäsentoimintatulot
Sukukirja I
Sukukirja II
Muut myyntitulot
Kulut
Myyntitoiminnan kulut
Varaston muutos
Matkakulut
Vuokrat
Ilmoitukset
Sukupäivät
Kirjanpito
Postikulut
Puhelinkulut
Toimistotarvikkeet
Vahinkovakuutus
Valokopiot
Kopsa-lehti
Kokouskulut
Jäsenmaksut

.756,50
. 660,00
.1684,00
.297,50
.3398,00
246,20
2.157,84
.800,60
.303,00
.215,10
1.120,15
.308,91
. 808,59
.594,00
.101,15
.183,05
.147,55
.2922,69
.270,00
.355,00

Huomionosoitukset
Palvelumaksut
Muut jäs.toiminnan kulut
Kulut yhteensä
Kulujäämä

. 297,55
.136,76
. 89,50
11057,64
.-7659,64

VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksut
.6575,00
Kulut
Jäsenmaksuperintä -85,40
Palkkio
. -85,40
Varainhankinta yhteensä
.6489,60
Tuottojäämä

.-1. 1. 7. 0. ,.0.4. . . . .

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Korkotuotot
12.7,56
12.7,56
Satunnaiset tuotot
Lahjoitukset
Tilikauden alijäämä
.-1042,48

[Tilinpäätös vahvistettu vuosikokouksessa 1.8.2009.]
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Koposten Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt
Kyösti Koponen, sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja
Taivalmäentie 2 A, 79130 Sorsakoski; puh. (017) 556 1294
Väinö Koponen, kunniapuheenjohtaja; Kuopiontie 2, 76150 Pieksämäki; puh. (015) 481 839
Sukuseuran kotipaikka on Varkaus.
Varsinaiset jäsenet
Hannu Rauno Koponen, sukututk.tmk:n pj
Merivalkama 7, 02320 Espoo
puh. 040-760 6515
Hannu W. Kopo nen
Syvänojantie 136, 05450 Nukari
puh. (09) 250 7450
Juha Koponen, varapuheenjohtaja
Riihirannantie 868, 79100 Leppävirta
puh. (017) 548 105 ja 0400-254 466
Leena Koponen, rahastonhoitaja
Taivalmäentie 2 A, 79130 Sorsakoski
puh. (017) 556 1294
Marketta Koponen, sihteeri
Kaidanhaantie 3, 7910 0 Leppävirta
puh. (017) 554 1834
Urpo Koponen
Kuhantie 6 as. 4, 79100 Leppävirta
puh. 040-583 4020
Pirkko Olakivi
Kauppakatu 16 A 3, 78200 Varkaus
puh. (017) 552 8204
Sirkku Suvikorpi
Lahjaharjuntie 30 B 12, 40520 Jyväskylä
puh. 040-861 7846

Varajäsenet
Maiju Boenisch
Timoteinkuja 3 as. 2, 20240 Turku
puh. (02) 262 4367 ja 050-558 9367
Ahti Koponen
Rajakuja 11, 04260 Kerava
puh. (09) 294 3335
Anja Koponen
Iisalmentie 754, 73120 Nerkoo
puh. (017) 735 160
Aulis Koponen
Kirnukuja 14, 70780 Kuopio
puh. 044-361 2224
Hannu O. Koponen
Hirvisaarentie 246 D, 73500 Juankoski
puh. 0400-184 641
Matti Koponen
Haperokuja 15 B 9, 78870 Varkaus
puh. 0400-675 325
Aino Koskela
Väyläasemantie 3 A, 79820 Varistaipale
puh. 040-832 9952
Irma Rainio
Tukkijoentie 8, 45360 Valkeala
puh. (05) 360 4141 ja 0400-553 097

Tilintarkastajat
Seppo Koponen, Hiekkalantie 25,
79100 Leppävirta; puh. (017) 548 11

Jouko Koponen, Peltotie 22,
79100 Leppävirta; puh. (017) 554 2626

Matti Koponen, varatilintarkastaja
Nokkalantie 14
90500 Oulu; puh. (08) 347 493

Raili Koponen, varatilintarkastaja
Väinämöntie 17
76150 Pieksämäki; puh. (015) 481 566

Jäsensihteeri (ks. s. 2)
Maija Tuppurainen, Käärmeniementie 30 A 5,
78200 Varkaus; puh. (017) 552 3079

SSK:n yhdyshenkilö
Hannu K. Koponen, Leiviskätie 4 G 105,
00440 Helsinki; puh. 0400-315 339

KOPSAN julkaisemisesta ovat vastanneet Kyösti V. Koponen ja Lassi Koponen.
Ahti Koponen toimittaa sukuseuramme kotisivut Internetissä; osoite sivulla 2.

28

KOPSA Koposten Sanomat

2/2009

Joulukuu

Koposten sukutietojen keräys
Sekä hallituksessa että sukutoimikunnassa on pohdittu vuosien varrella jatkotoimia kirjojen Koposten suku I ja II seuraajan aikaansaamiseksi. Olemme keränneet sukutietoja paperisten lomakkeiden ja Internet-lomakkeen väityksellä. Yksittäisiä sukutauluja on saatu
jonkin verran, ja Internet-sivustollamme näkyy laajempien tutkimusten tilanne sukuhaaroittain. Keskusteltuaan muiden sukuseurojen edustajien kanssa on sukututkimustoimikunta päätynyt ehdottamaan seuraavaa:
1. Kokoamme seuraavaksi kirjaksi kaiken käytettävissä olevan aineiston, joka puuttuu edellisistä kirjoista koskien ennen vuotta 1910.
2. Keräämme Kopsaan liitetyn perhetietolomakkeen (ks. seur. sivu) avulla myös vuoden 1910 jälkeisiä tietoja. Näiden tuoreempien tietojen julkaisemiseen tarvitaan lupa, joka annetaan tällä samalla lomakkeella. Tämän jakson sukutietojen julkaisutavan päätämme sitten, kun materiaalia on kasassa.
3. Koposten suvut ovat laajoja, ja onpa tullut tietoon, että kaikki eivät edes halua olla mukana julkaisussa. Emme siis voi odottaa kaikkia mukaan, vaan on keskityttävä
sukuhaaroihin, jotka haluavat olla aktiivisesti mukana ja lähettää tietojaan sukuseuralle.
Ohjeita perhetietolomakkeen täyttäjille:
1. Jos olet lähettänyt lomakkeen aiemmin, ei lomaketta tarvitse lähettää uudestaan.
Kuitenkin, jos emme ole saaneet valokuvia aiemmin, kannattaisi niiden yhteyteen
laittaa myös muut tiedot. Järjestämme mahdollisuuden tarkistaa epäselvät tapaukset.
2. Jos sinä tai sukuhaarasi ei halua antaa tietojasi tai että niitä ei haluta julkaista,
pyydämme siitä huolimatta lähettämään lomakkeen, jossa selvästi ilmoitat asian. Tämä käy kätevästi esim. Internet-sivujemme lomakkeella.
3. Täytä lomake huolella ja tarvittaessa kysy kirkkoherranvirastosta tai vastaavasta
täydentäviä tietoja. Koposten Internet-sivuilta saat saman lomakkeen. Jos mahdollista, täytä se tietokoneella ja lähetä myös sähköpostin liitteenä. Voitte sitten kerätä
oman sukuhaaranne lomakkeet yhteen ja lähettää kerralla allekirjoituksineen palautusosoitteeseen.
4. Lomakkeen täyttäjä vastaa allekirjoituksellaan, että kaikki lomakkeella mainitut
henkilöt suostuvat siihen, että tietoja voidaan käyttää sukututkimukseen ja ne saadaan julkaista.
5. Lähetä lomakkeen mukana selkeät valokuvat. M ieluiten otamme vastaan kuvat
sähköpostitse skannattuina (300–600 dpi). Kirjoita kuvan taakse tai sähköpostiin
tiedoston ja vastaavan kuvan henkilön nimet selkeästi.
6. Lomakkeessa on paikka, jossa kerrotaan yhteys Koposten suku II -kirjan sukutauluun. Jos yhteys on tiedossa, on tärkeää, että saamme tämän tiedon ja myös tiedon
väliin jääneistä sukupolvista. Jos sukuhaarastasi on tehty tutkimus, ja siitä ei ole tietoa sukuseuralla ennestään (tarkista: http://www.koposet.net/st/sukosako2.htm), lähetä tieto tutkimuksesta sukuseuralle.
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo
Julkaisut
Väinö Koponen: M etsän poika tahdoin olla ...
43 €
Sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa. 66 sivua. 16 €
Jarmo Paikkala: Koposten suku I. 275 sivua.
63 €
Jarmo Paikkala: Koposten suku II. 878 sivua.
98 €
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. M aksu yhdessä erässä.
150 €
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. M aksu kahdessa erässä
77 €/erä
Koposten suku I ja II -sukukirjat sisältävät tutkittua tietoa lähes 400 vuoden
ajalta.
KOPOSTEN SUKU I. Tutkimus suvusta 1541–1721.
Sisältö: Suku nimeltään Koponen h Kantakoti h Asuma-alueet h Aikakauden
yleiskuva h Ensimmäiset maininnat Savon Koposista h Nimen muotoutuminen h
Savon Koposten sukuhaarat 1541–1721 h Asinpaikoista Suomessa h 1700-luvun
lopulla Koposten sukuhaarojen runsas lisääntyminen.
KOPOSTEN SUKU II. Tutkimus suvusta 1722–1860.
Sisältö: Koposten lisääntyneistä sukuhaaroista h Nimet h Syntymäajat h Perhehenkilötiedot h Ketä perheeseen kuulunut h Tarkkoja tietoja nais- ja miespuolisten edustajien kautta h Koposten sukuhaarat maantieteellisesti kattavana.
KOPSA Koposten Sanomat, Koposten sukuseuran jäsenlehti
Sukuseuran jäsenille jäsenetuna

M uita myyntiartikkeleita
Postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.
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.
Sukuseuran isännänviiri

5 €/kpl

1
4
5
10
12
45
70

€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl

Hintoihin lisätään lähetyskulut
Tilaukset ja tiedustelut
Kyösti V. Koponen
Taivalmäentie 2 A, 79130 SORSAKOSKI

Puh. (017) 556 1294
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Koposten Sukuseura
c/o Kyösti Koponen
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