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Puheenjohtajalta
”Niin hyvä lämmin hellä on mieli jokaisen.”
Tuon saattaa havaita tapaamissaan ihmisissä.
Joulu on niin lähellä, että me ihmiset ikään kuin
tulemme paremmiksi. Ajatuksissamme alamme
irtautua arjesta.
Muistoissamme kulkeudumme erilaisiin
jouluihin. Erikoisesti niihin lapsuutemme jouluihin, jolloin perhe ja koko perhekunta kokoontui yhdessä jouluaattoiltana varsinaista joulua vastaanottamaan.
Joulun odotus oli lapsille jännittävää aikaa. Koulussa pidettiin ohjelmalliset joulujuhlat. Kouluissa ja kodeissa kerrottiin tuolloin ihmeellisestä Betlehemin tähdestä ja siitä, milloin ja miksi se oli syntynyt. Se oli lapsen mielelle ihmeellistä aikaa. Koulun joulujuhlan jälkeen oltiin valmiita odottamaan kodin joulua, joka oli sukulaisten ja serkusten tapaamisen vuoksi
hyvin merkittävä. Tiedettiin myös, että silloin syödään herkullisia ruokia.
Mummolan väen valmistama perhejuhla
Jouluaattoiltana omaa jännittämistä antoi joulupukin odottaminen. Joulupukin tullessa laulettiin hänelle tervetuliaislaulu. Ihmeeksemme hän tunsi
kaikki ja tiesi lahjansaajista sellaisiakin asioita, joita eivät nämä itsekään
tienneet tai muistaneet. Lahjojen jakamisen jälkeen pukille piti ehdottomasti laulaa yhdessä tai yksin. Pukki tiesi, että joululauluja osattiin, koska opettajat olivat koulussa niitä opettaneet. Pukille laulettiin hänen lähtiessään
tervetulotoivotus seuraavaksikin jouluksi. Sitten olikin tutustuminen lahjoihin. Ihme, että nekin olivat tarpeeseen. Tuli sukkaa ja lapasta, saattoi saada uuden kelkan tai sukset; ne olivat suuria lahjoja.
Jouluruoka oli valmistettu kotona ja mummolassa, missä aattoiltaa vietettiin. Ruokaa oli tuolloin runsaasti, ja sitä nautittiin koko jouluaattoilta.
Tuolloin läskikinkkua sai syödä kyllikseen, eikä sen epäterveellisyydestäkään kuultu kerrottavan. Myöhään aattoiltana tai puoliyön tienoissa nukahdettiin hyvillä mielin odottamaan joulupäivää.
Joulussa oli tuolloin tunnetta ja tunnelmaa. Oltiin suurella joukolla yhdessä. Saatiin kuulla entisaikojen jouluista ja niiden aikojen kiitollisista ihmisistä, sukulaisista ja esivanhemmista, joita vanhempi väki kiitollisina
muisteli. Heillä joulut olivat olleet hiljaisuuden juhlia. Vain välttämättömät
työt oli tehty.
Joulu tulee myös nyt vuonna 2010. Vauhti elämässä on nyt erilaista kuin
ennen. Kukaan ei taida tietää, miksi ja mihin on kiire. Joulumieli tulee kui3

tenkin sydämiimme. Vauhti ja kiire lakkaavat. Sytytämme kynttilät haudoilla ja kodeissa. Hiljennymme muistelemaan elettyjä jouluja. Laulamme
yhdessä Elsa Koposen joululaulun ”Tuikkikaa oi joulun tähtöset”. Betlehemin tähti on taas kuin lapsena meille syttynyt.
Siunauksellista joulurauhaa kaikille Koposille! Rauhaa koko ihmiskunnalle!
Kyösti V. Koponen

Inkeri Tikanmäki:

Isänpäivänä

Leipomuksia

Tänään haudallesi en voi tulla,
kun on pitkä matka mulla.

Tässä minä ajelen
talviaamun hämärässä
maitoa keräämässä
tonkka takakontissa
jauhosäkki seuralaisenaan.
Ystävällisiä ovat emännät,
eivät sano, en anna sinulle,
mihin sinä aina ...
Tietävät, että maitoa tarvitaan
ja jauhoja, kun leivotaan
leipää merten yli ”lähetyksen
keittiössä” kello kuudelta
aamulla, jotta se olisi lämmintä,
kun ostajat tulevat ...
Leivästä enkelten riittää monille.
Meidänkin leivästä muutamille.

Kiitos isä siitä mitä kauttas sain
iloja, suruja, lämpöä, turvallisuutta,
ristiriitojenkin kautta valoisuutta.
Olin vilkas lapsi ja tein tilleroisia.
Myöhemmin ei muisteltu me moisia.
Itse piiskan hain ja vitsaa sain
ymmärsin, että kaikki oli
parhaakseni vain.
Sinä otit minut syliisi
nauroit ja leikit joskus kanssani.
Niin teit myös kera lasten lastesi.
Olit ahkera ja viisas ukki.
Nyt haudallasi roudan kukat kukkii.
Itken ilon kyyneleitä.
Rakkautta ei multa peitä.
Kiitos Taivaan Isä ankara ja hellä,
pidä kaikki isät Sinun kämmenellä.
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Hukassa
Niin sukkelaan, niin sukkelaan kukkivat kesän kukat, syksy jo pientareella ja minulla hukassa sukat!
Tämmöisen kirjoittamani ”värssyn”
olen joskus tallentanut. Monta asiaa
voi olla hukassa. Kännykkää pitää
etsiä, vaikka se on keittiön pöydällä
ihan lähellä, joku tärkeä paperi piileksii paperipinossa ja niin edelleen.
Koko ihminen voi olla hukassa,
eksyksissä itsensä kanssa, hän ei
jaksa silloin ajatella elämän hyviä
puolia. On surua rakkaan läheisen
kuolemasta, huolta sairaudesta ja
toimeentulosta, katkeruutta kaverin
pettäessä ja monia muita taakkoja,
joita meille annetaan kannettaviksi.
Voimia kyllä annetaan juuri sen
verran itse kullekin, minkä hän tarvitsee taakkansa kantamiseen, vaikka voimat tuntuvatkin olevan hu-

kassa. Jeesus sanoi: ”Tulkaa minun
luokseni kaikki te työn ja kuormien
uuvuttamat. Minä annan teille levon.” (Matt. 11:28) Jeesus elää ja hänen valtakuntansa kestää. Sen yhteydessä mekin elämme ja kestämme. Jumalan sana ei koskaan ole hukassa, ei koskaan katoa, se on aina
lähellä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
Saamme jälleen kiittää hyvästä
kesästä, syksyn kauneudesta ja runsaasta sadosta. Syksy muistuttaa
meitä katoavaisuudestamme ja iankaikkisesta elämästä, jossa ei enää
tule syksyä.
Anna Herra kaikille hukassa oleville kristillistä toivoa, joka odottaa
syksyn jälkeen utta kevättä!
Inkeri Tikanmäki

Sitaatteja joulusta
Joulujuhla on jykevä juhla. Aina kun muistuu mieleeni joulu, seuraa siitä
tunne jostakin, joka on tanakkaa ja tukevatekoista.
Juhani Aho (1861–1921)
Tuo jouluruoka, kinkku, puuro, tortut ym. ovat minulle kauhistukseksi, ne
tyhjentävät järjen ja tekevät sekä sielun että ruumiin elottomaksi pönkäksi.
Ei jaksa mitään eikä viitsi mitään.
Minna Canth (1844–97)
Joulu ei ole joulu ilman lahjoja.
Louisa May Alcott (1832-88)
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BIBLIA

Koko Raamattu ilmestyi suomeksi 1642 viime vaiheessa piispa Eskil Petraeuksen puheenjohdolla toimineen käännöskomitean työn tuloksena; kuningatar Kristiinalle omistettu käännös tunnetaan myös
Kristiinan Raamattuna.
Tuo Biblia on kaikin puolin suuri teos. On vaikea
käsittää, mikä työmäärä on tarvittu sen kääntämiseen ja painamiseen. Biblian mitatkin kuvastavat
suurtyötä. Niistä saa jonkinlaisen käsityksen, kun
mittaa yllä kuvattua, vuonna 1985 tehtyä näköispainosta: korkeus n. 32 cm,
leveys n. 25 cm, paksuus n. 9,5 cm, paino n. 4,5 kg. Ladelma-alaltaan ja sivukooltaan tämä näköispainos on noin viidenneksen pienempi kuin alkuperäinen vuoden 1642 Biblia.
Tämän sivun kuvat ovat näköispainoksesta, ylimmät kaksi Biblian nimisivuista, joista toiseen on kuvattu kuningatar Kristiina ja maakuntien vaakunat. Näköispainos on valokuvattu Porvoon lyseon omistamasta alkuperäisestä kappaleesta.
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Tuokiokuvia Anna Eliina Koposen elämästä
Osa 1: Jouluyö juhlayö, päättynyt kaik on työ…

Petromäen Torvelan emännän Anna Eliina Koposen joulua 1927

Joulun lähestyminen oli jo pidempään työllistänyt Eliinan, Juho-puolison
Anna-sisaren, ja Torvelan talon muut naiset. Jouluun valmistautuminen
alkoi ennen vanhaan Annan päivänä 9.12. joululeivän ja jouluoluen alullepanolla. Jouluun liittyvien valmisteluiden piti olla loppusuoralla Tuomaan
päivän aikana 21.12. Työtä siis riitti, sillä jouluna piti olla puhdasta ja ruokaa riittämiin isolle porukalle. Olihan valokuvan vuonna 1927 omiakin lapsia jo kuusi, muusta väestä puhumattakaan.
Suomalaiseen tapaan talo siivottiin ja pestiin perusteellisesti ennen joulua. Ison tuvan lattia taidettiin hangata hiekalla puhtaaksi ja paremmat liinavaatteet ottaa aitan orsilta esille. Puhdasta piti olla myös navetassa ja
tallissa ja eläimille annettiin ylimääräiset leipä-, omena- ja porkkanaherkut.
Joulun vietto alkoi saunasta. Aikoinaan joulusauna on ollut koko joulunvieton tärkeimpiä tapahtumia, ja juontaa aikaan ennen joulunviettoa, kekrijuhliin. Saunaan on muutenkin liitynyt erilaisia uskomuksia ja tapoja, sillä
saunassa synnyttiin, pestiin vainajat ja morsiamen menneet taakat ja kateudet pois . Jouluna saunaan mentiin aina ennen jouluateriaa keskellä päivää.
Kertalämmitteisen saunan lämmittäminen alkoi jo edellisenä iltana tai yön
tunteina. Talon miehet saunoivat ensin. Torvelan taloon kuului neljä torppaa, ja myös torppien asukkaat kävivät talossa saunomassa. Eliinan ja Juhon isoimmat pojat saunoivat miesten kanssa. Isäni Hannes oli kuitenkin
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nuorimpana naisten saunassa. Pitkään oli myös tapa, että viimeinen saunoja
heitti kunnon löylyt talon entisille saunojille, isännille ja haltijoille. Tämä
vanha tapa on hiljalleen hävinnyt perherakenteen ja yhteiskunnan muuttuessa. Joulusaunan ja puhtaiden vaatteiden vaihdon jälkeen odotti riisipuuro
rusinakeiton kanssa; se oli pienille suille suurta herkkua.
Joulukuusi oli 1920-luvulla jo vakiintunut myös maaseudulle. Kuusi
haettiin isän kanssa joko jouluaattoaamuna tai edellisenä iltana sisään sulamaan. Se oli jo syksyllä, hyvissä ajoin, valittu metsästä. Koristelu näihin aikoihin oli nykypäivään verrattuna vaatimatonta. Oksille oli pingotettu mahdollisesti vanhimpien lasten tekemää lippunauhaa ja papereihin käärityt karamellit laitettiin oksien suojaan. Isäni muistoissa makeiset maistuivat hedelmältä ja niiden syöntiä aina odotettiin. Joulukuusen kynttilöiden polttaminen oli oma ohjelmansa. Maaseudun talossa kynttilöitä piti palovaaran
takia vahtia, eikä niitä koskaan jätetty palamaan vahtimatta. Isäni muistelee,
että hänen tätinsä taisi pelätä tulipaloa, sillä joskus pöydässä paloi vain yksi
kynttilä, kun täti sammutti muut pelätessään poikaviikarien ne kaatavan.
Valokuvasta myös huomaa, että samasta syystä taisivat joulukuusen kynttilät sijaita korkealla.
Eliina Koponen oli pidetty ja arvostettu emäntä, joka anteliaasti ruokki
talon työväen, usein vastoin miehen sisaren toiveita. Tämän mielestä palkollisten maitoa olisi voinut jatkaa vedellä. Liekö Eliinan aikaansaamaa, vai
oliko kenties jo aikaisemminkin ollut, mutta Eliinan ja Juhon aikana torppien työmiehet olivat mukana joulupöydässä. Jouluruokana tarjottiin lipeäkalaa, kapapaistia, kinkkua, erilaisia laatikoita, suolakalaa, muikkukukkoa
ja jälkiruokana leivonnaisia. Leivonnaiset olivat tavallisesti erilaisia joulupullia. Eliinan kodissa tarjolla oli myös joulutorttuja, sillä ne Eliina oli oppinut jo kotonaan Mustinmäen Mäenpäässä. Joulun herkut eivät olleet vain
läsnäolijoiden herkkuna, sillä Eliina oli laittanut valmiiksi joulupöydän herkuista työmiesten perheille omat jouluiset ruokapaketit, jotka he lähtiessään
ottivat mukaansa.
Torvelassa oli myös meillä nyt jo harvinainen jouluateriointiin liittyvä tapa: ruoat jätettiin jouluyöksi esille pöytään. Vielä viime vuosisadalla tämä
oli meillä Suomessa yleistä. Tälle oli hyvä perustelu myös isäni kotona, sillä
kirkkomatkalle noustiin aamu viiden aikaan ja kirkkomatkalta palattiin vasta myöhään aamupäivän aikaan. Kaikkien jouluaamuun kirkkomatkat eivät
kuitenkaan kuuluneet, mutta silti ruoka oli yön esillä. Tähän tapaan liittyi
myös varhaisempia traditioita. Todennäköisesti pöytä katettiin uhriateriaksi
vainajille, talon entisille isännille ja emännille, joiden uskottiin tuona pyhänä yönä vierailevan entisessä kodissaan.
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Jos oli joulupöytä antimineen
aikuisten joulun kohokohta, niin
lapset kuitenkin odottivat pieniä
joululahjojaan. Usein ne olivat
käytännöllisiä vaatteita ja lisäksi
tuli aina joku makeinen. Yhtenä
jouluna joululahja oli outo herkku,
appelsiini. Joskus kävi joulupukki
heittämässä paketin ovensuusta
sisään, joskus tuli sisään asti.
Joulupäivän ohjelmassa oli varmaan myös laulua, sillä Eliina lauloi paljon lapsilleen. Juho-puoliso lauloi Petromäen oman kylän sekakuorossa, ja
laulamisen lahjat ovatkin heiltä molemmilta siirtynyeet sukupolvissa eteenpäin.
Jouluaamuna talossa noustiin aikaisin, sillä kirkkomatka odotti. Pienet
lapset, sairaat ja vanhukset jätettiin kotiin, sillä matka järven jäätä pitkin oli
kylmää kyytiä vällyistä huolimatta. Perille saavutiin ajoissa, ja hevonen sai
loimensa ja ylimääräisen kaurapussin kaulaansa kirkonmenojen ajaksi.
Kirkko oli vaikuttava kaikkien seurakuntalaisten silmissä. Paloihan siellä
satoja kynttilöitä. Siihen valomäärään ei edes Eliina ollut tottunut kotinsa
öljylamppujen valossa. Lapsille hiljaa istuminen tuotti välillä tuskaa, sillä
edessä oleva kilpa-ajo kiihotti mieltä. Toinen joulun kohokohta pojilla oli
kymmenien talojen välinen rekikilpailu kotimatkan aikana. Reki oli täynnä
omaa väkeä ja valjaissa kilisivät kulkuset. Isän muistoissa oma talo oli
useimmiten nopein, ehkä syynä oli reen jalaksien käsittely, sillä isä-Juho oli
taitava sepän töissä ja teki Petromäen kylän tarvittavat metallityöt. Rekikilvalla lienee kuitenkin paljon pidempi historia kuin vain tämän kylän. Varhaisempina aikoina uskottiin, että ensin kotiin päässeellä oli seuraavana
vuonna hyvä sato-onni. Kirkkomatkan ja kristillisen sanoman kuuntelun
jälkeen loppu joulupäivä vietettiin sitten rauhassa kotona. Tapaninpäivä oli
Eliinan aikana perinteinen kyläilyn päivä. Tapanina oli aikaa leikkiä, laulaa
ja käydä rekiajelulla. Oli Juhokin aikoinaan Eliina-mielitiettyään Tapanina
hakenut ajelulle, mutta tänä tapanina se taisi mennä kotona 7- kuukautisen,
ainoan tyttären, Sirkan hoitamisessa ja kaikesta aherruksesta toipumisessa.
Kaks vain valveil on puolisoa
lapsen herttaisen nukkuessa
seimikätkyessään,
seimikätkyessään.

Eliina Saarinen
Anna Eliina Koposen
Hannes-pojan tytär
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Vanhat runokuvat

Martta Wendelin 1945: Viktor Rydbergin Tontturunon kuvitusta.

Tuima talven on pakkanen,
tähdet kiiluvat yössä.
Kansa kartanon hiljaisen
nukkuu jo, uupunut työssä.
Verkkaan vaeltaa kiekko kuun,
lunta täynnä on oksat puun,
kattojen päällä on lunta.
Tonttu ei vaan saa unta.

Ometan ukselle vaiti jää
harmaana hankea vasten,
kuuta taivaalla tirkistää
tuttuna vanhain ja lasten,
katsoo muuria hongiston
takana nukkuvan kartanon,
pohtien iäti uutta
ongelman salaisuutta.

Viktor Rydberg: Tonttu. Suom. Yrjö Jylhä 1954. (Kaksi ensimm. säkeistöä)
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Koposten sukupäivät Heinävedellä
Koposten sukuseuran vuosikokous
ja sukujuhlat pidettiin 31.7.–1.8.2010
Heinävedellä Karvion Kantakievarissa.
Lauantain vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen puheenjohtajana toimi Raimo Koponen Pielavedeltä ja sihteerinä Marketta Koponen Leppävirralta.
Seuran esimiehenä jatkaa Kyösti
V. Koponen. Hallituksen jäseniksi ja
seuran toimihenkilöiksi valittiin
muuten entiset, paitsi että hallituksen varajäsenen Anja Koposen tilalle valittiin Raimo Koponen Pielavedeltä ja Arja Koponen toiseksi varatilintarkastajaksi Raili Koposen tilalle. (Ks. luettelo s. 22)
Vuoden 2011 jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa. Vuoden 2011 sukupäivien pitopaikaksi esitettiin
mm. Leppävirtaa, paikkakunnan
valitseminen jätettiin hallituksen
päätettäväksi.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin entiset toimihenkilöt.
Sunnuntaiaamuna Koposet tutustuivat Varistaipaleen kanavamuseoon asiantuntijaoppaanaan Aino
Koskela. Lounaalle valmistautuessa
puhui rovasti Liisa Laamanen. Päätöskappaleessa hän esitti musiikillisesti ”ruusun” jokaiselle naiselle.
Juhlan avauspuheen piti seuran
esimies Kyösti V. Koponen mainiten
mm. seuraavaa: ”Olemme Koposten
pesäpaikoilla. Varistaipaletta ja näi-

tä seutuja Koposet ovat asuttaneet
1400-luvulta lähtien. Sukupolvia
täältä on tutkittu noin 20.”
Isännän puheenvuoron piti Kievarin isäntä Rauno Koponen esittäen lämminhenkisen tervehdyksen.
Harvinaista ja hyvää kanteleensoittoa saatiin kuulla Tanja Palviaisen esittämänä.
Juhlapuhuja toimitusjohtaja Pekka Koponen oli asettanut puheensa
sisällöksi kysymyksen ”Pärjäävätkö
Koposet maailmalla?” Puhuja toi
esiin Koposten pärjäämistä ennen ja
nyt ja löysi eri ajoilta ahkeria menestyjiä. Menestyminen on aina vaatinut työtä, niin myös tästä eteenpäin.
Koposten sukuseuratyön menestyksen jatkamiseen ja nuorten sukupolvien mukaan saamiseksi tarvitaan
uusia toimia. Sähköiset tiedotusvälineet tarjoavat meille erinomaiset
mahdollisuudet Koposten laajan suvun kokoamiseen.
Toiminnanjohtaja Hannu K. Koponen esitti muistelmia elämänsä
työtaipaleelta sanoin ja kuvin: Kekkonen–Glazunov–Koponen.
Sukupäivien päätöspuheessaan
varapuheenjohtaja Juha Koponen
esitti kiitokset onnistuneista päivistä
kaikille ohjelmanesittäjille ja talonväelle erikoisen hyvästä ruuasta ja
kaikesta huolenpidosta.
Sukupäivät päättyivät Savolaisen
lauluun.
Kyösti V. Koponen
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Pärjäävätkö Koposet maailmalla ?
Otteita toimitusjohtaja Pekka Koposen esitelmästä
Olen kasvanut Oulun lähistöllä ja
viettänyt kesät 18-vuotiaaksi asti
Leppävirralla. Sukuseura- ja sukutuntemukseni on heikko, mutta tämä oli minulle hyvä tilaisuus lähteä
perehtymään siihen, mitä sukumme
on tehnyt.
Oma taustani: Olen valmistunut
Oulun yliopistosta tietotekniikan
dplomi-insinööriksi 1991. Kansainvälisen ekonomi-tutkinnon MBA
suoritin Sveitsissä vuonna 2000.
Työhistoriani: Cobosoft Ky
1984–1990; mm. kouluohjelmistoja.
Nokia 1990–2004; Suomi, Englanti,
Singapore.
Osa Koposista on muuttanut Savosta maailmalle ja he pärjäävät
siellä eri tavoin. Pärjäämme, jos tunnistamme lahjakkuutemme (kielellinen, musiikillinen, matemaattinen
jne.) ja kehitämme niiden pohjalta
vahvaa osaamista. Ei riitä, että on
lahjakas jossain, täytyy myös sitä
hioa ja kehittää.
Miten sukuseura voisi Koposia
auttaa ja mitä heiltä vastaavasti
voisi pyytää? Miten löydämme
muut Koposet?
Sukuseura on tehnyt pitkän ja
hyvin ansiokkaan työn kartoittamalla sukumme vuosilta 1721-1860.
Meidän lapsiamme kiinnostavat
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sellaiset asiat, kuten mitä sukua
minä olen Petteri Koposelle, Suvi
Koposelle, Harri Koposelle jne.
Heistä on hienoa tietää, että heidän
esi-isänsä ovat olleet maanviljelijöitä
ja asuttaneet Savoa 1500–1800 -luvuilla. Globaalimaailman ristipaineissa he eivät kuitenkaan löydä siitä apua itselleen. Mutta sen sijaan
sillä on arvoa, jos voi sanoa esimerkiksi, että olen Suvi Koposen kolmas serkku.
Miten sukuseura voisi auttaa, että
meidän nuoret löytäisivät toisensa?
Pohjatyö on tehty, nyt meidän pitäisi ratkaista vain tämä viimeinen 140
vuotta.
Vaihto seuraavalle paksulle sukukirjalle on se, että käytetään sähköistä viestintää ja sosiaalista mediaa.
1. Siirretään sukukirjojen tieto ilmaiseen verkkopalveluun.
2. Aktivoidaan nuoret suvun jäsenet
täydentämään sisarustensa, vanhempiensa, iso- ja isoisovanhempiensa tiedot.
3. Lisätään jo muutenkin hyvin alkanutta sähköistä tiedottamista.
Tässähän meidän seura on varmasti
edelläkävijöitä. Kopsa-lehdestä sähköinen versio ja ansiokkaat kotisivut ovat jo verkossa.
Pekka Koponen
Spinverse Oy +358 405450008
pekka.koponen@spinverse.com

Kanavakylän kuulumisia
Maa on valkean lumivaipan peitossa niin kanavan reunoilla kuin kanavan puistossakin. Jääriitettäkin on jo
hiukan havaittavissa kanavan kaivannossa, mutta jäälle ei
kyllä ole asiaa vielä pitkään aikaan. Kylä on hiljentynyt
talviaikaan. Merkkaanpa nyt tähän paperille joitakin sanontoja ja ”viisauksia”, joita aikojen saatossa kotiväeltäni
olen kuullut.
Jos napitti takkinsa vitonappiin,
Säästä:
sai liikkaavan miehen. Tai sanottiin,
Illan rusko, hyvä rusko. Aamun
että köyhällä ei ole kunnon räätäliä.
rusko, päivän pasko.
Jos ruoka oli kuumaa, lapsille saKyllä pohjatuuli menee illalla
nottiin, että onhan sinulla pohjatuu- kauniin naisen viereen yöksi. (Tuuli
hiipuu yöksi.)
li nenäsi alla.
Jos talven ensilumi satoi aamulla,
Kun pikkulapsi itki, eikä itkun
se tiesi nuoria kuolleita. Jos lumen
syytä tiedetty, sanoi mummo: ”Jos
satoi illalla, se sitten ennusti vanhoäiti lapsen vaivan tietäisi, hän vaikja kuolleita tulevaksi talveksi.
ka värttinällään saunan lämmittäisi.”
Jos nenän päätä kutitti tai leivänKun näki pikkuvauvan eikä anmuruja tai ruokaa putosi suusta, se
tanut lahjaa, sanottiin, että lapsi saa
tiesi kuolonsanomia.
ottaa vaikka huivin katsojan päästä.
Sehän se kosken tavat tuntee, joTai jos lahjaa ei vauvalle ollut, tuli
ka kosken rannalla asuu.
antaa edes hammasrahaa. Raha piiSitä kuusta kuuleminen, jonka
lotettiin vauvan tyynyn alle.
juurella asunto.
Pikkulapsen hiuksia ei saanut
Suu säkkiä myöten.
leikata, ennen kuin hän oli vuoden
Sitä myötä silmät päässä, kun on
ikäinen. Jos lapsen hiukset leikattiin
otsakin
leveä.
aikaisemmin, tuli hänelle huono
Sitä vartenhan sepällä pihdit, etmuisti.
tei omat näpit pala.
Jos lapsella oli kasvoissaan maiIstun toisen takapuolella tulessa,
torupea, sanottiin, että hänet on enettei oma perse pala.
sipesussa pesty huonosti.
Lapsen kastevesi täytyi heittää
Tällaiset tarinat tällä kertaa. Hyvää
ulos ja korkealle; näin lapsi kasvaa
ja rauhaisaa joulua kaikille toivottepitkäksi.
lee
Illalla ei saanut lapsen pituutta
Aino Koskela
mitata, koska silloin kasvu pysähVaristaipaleesta.
tyy.
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Papelonsaaren Koposia
Tuli tässä mieleen, että lähetän
kuvan Kopsaan. Siinä on Koposten 1800-luvun alkupuolella
rakentama aittarakennus Liperin Papelonsaarelta.
Rakennuksen alla on ollut
kellari. Vaikka se ei enää ole
käytössä, huomaa kuitenkin,
että sellainen on ollut paikalla.
Valok. Op. Marja-Leena Räsänen v. 2009.
Paikalla ei ole ollut Koposia 1800-luvun
lopusta lähtien.

Petter Antin poika, s. 1774, on
muuttanut Ala-Kopolasta tälle paikalle vuonna 1789. Tästä suvusta
lähteneissä Koposissa on ollut taitavia rakentajia ja puutöiden tekijöitä. Setäni on ollut rakennusmestarina Taipaleen ortodoksikirkkoa
rakennettaessa. Eräässä talossa on
hänen tekemänsä piironki ja siihen
kuuluva peili, jonka kehykset ovat
arvokkaan kauniit.
Isäni Antti teki kaikkia suuria puuastioita ja myös pienempiä puuesineitä. Sellainen lukupuikko oli minusta taidonnäytös, sain sen lapsena
joululahjaksi. En tiedä, onko sellaisia museossa. Ei isäni ollut missään
koulussa oppimassa. En tiedä, oliko
tämä lukupuikko hänen keksimänsä.
Panen tähän parin Koposen nimet.
Nämä henkilöt ovat lähtöisin Lipe14

rin Papelonsaaresta, seudulta, missä
kuvan aittarakennus sijaitsee.
Kalle Antin poika Koponen,
s. 5.1.1822, muutti Kuopioon
28.12.1847, käynyt koulua Kuopiossa 1830-luvulla.
Henrik Henrikin poika Koponen,
s. 13.8.1854, muutti 2.3.1883 Liperistä Fiskarsiin , sieltä Kuopioon
1888.
Henrikin veli Garl Kustav syntyi ja
kuoli Liperissä, oli taitava puuleikkauksien tekijä. Hänen tekemänsä
kävelykepin olen nähnyt, sen oli
tehnyt ukille aivan hetkessä.
Terveisin täältä Joensuusta
Inkeri Kinnunen
Kirkkotie 15 C 22, 80100 Joensuu.
Puh. (013) 229 608.

Henkilökuva
Eri alojen menestyneistä
Koposista yksi on fyysikko,
tekniikan tohtori Juha Koponen.
Juha Koponen syntyi 17.10.1972
Helsingissä. Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta. Isä on Varkauden Koposia ja äiti o.s. Honkanen
Hirvensalmelta.
Juha Koposella on aina ollut menestystä ja vauhtia opiskeluissa, niin
myös työ- ja yrityselämässä. Neljässä vuodessa hän valmistui diplomiinsinööriksi ja väitteli sitten tekniikan tohtoriksi. Hän on opiskellut
mm. Saksassa hiukkaskiihdytinoppia. Työtarjouksia ja kysyntää on
riittänyt. Juha on ollut plasmafysiikan tutkija ja johtotehtävissä ja viemässä mobiiliohjelmistoja teleoperaattoreille ympäri maailmaa.
Juha Koponen on vuonna 2008
perustetun NETCYCLER Oy:n toimitusjohtaja ja toinen yhtiön perustajista. Yritys on suomalainen, jonka
toiminta perustuu vastuullisiin arvoihin, ja se toimii yhteistyössä Suomen Luontoliiton kanssa. Netcycler
Oy on nettipalvelu, jossa voi vaihtaa
tai ostaa kaikkea tavaraa, myös käytettyä. Toiminta on mahdollista Tekesin tuella ja sijoituksella. Henkilökuntaa on 15, toimipiste on Helsingissä. Nykyisin palvelun käyttäjiä
on noin 11 500.

Juhan kaksi tärkeää teesiä tässä
tavarapaljouden ja luonnontuhlauksen kaaoksessa ovat:
1. Tämä on kaikkien ihmisten
jokapäiväinen juttu.
2. Se on ympäristökysymys.
Kun me Koposet lyöttäydymme
yhteen ja puhallamme samaan hiileen, niin usko tai älä: Maailma pelastuu.
Lisää tietoa saat osoitteesta
www.netcycler.fi.
Hannu K. Koponen
Helsinki
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50 vuotta sitten joulukuussa 1960
* Ensimmäiset atomipommien kuvat
julkaistiin. Nagasakin (”Pikku poika”) ja
Hirošiman (”Paksu poika”) ydinpommit
surmasivat v. 1945 noin 150 000 japanilaista.
* 2.12. Moskovasta ilmoitettiin ns. koiratekokuun tuhoutuneen maan ilmakehässä,
kun se yritettiin palauttaa avaruudesta.

Nagasakin
ydinpommi
”Pikku poika”

* 10.12. Suomussalmen Vuokkijärven
jäälle laskeutui harhaan lentänyt neuvostoliittolainen lentokone viipyen paikalla puoli tuntia.

* 14.12. Etiopiassa suoritettiin vallankaappaus keisari
Haile Selassien ollessa Brasiliassa valtiovierailulla.
* 15.12. Brysselissä vihittiin avioliittoon Belgian kuningas
Baudouin ja espanjalainen kreivitär Fabiola de Mora y
Aragon.

Hirošiman
ydinpommi
”Paksu poika”

* 16.12. Kaksi suurta liikennelentokonetta törmäsi yhteen
New Yorkin yläpuolella ja putosi Brooklyniin, jolloin 138 ihmistä kuoli.
* 16.12. Keisari Haile Selassie palasi takaisin Etiopiaan ottaen vallan
käsiinsä.
* 17.12. Amerikkalainen sotilaskone törmäsi erääseen Münchenin kirkontorniin ja syöksyi raitiovaunun päälle. 70 ihmistä menetti henkensä.
* 22.12. Kongosta ilmoitettiin, että päivittäin kuolee nälkään 200 balubaa.
* 27.12. Ranska räjäytti Regganessa Saharassa kolmannen atomipomminsa.
* 30.12. Silvolassa alkoi tekojärven rakentaminen. Sen tarkoituksena oli
Helsingin juomaveden laadun parantaminen.
Lähde: Mitä Missä Milloin 1962.
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Maailman parhaat hiihtäjät 1930-luvulla Suonenjoen
Iisvedellä ja Rossin tallissa – kaikilla oli Kivaa
Näin talven tullessa suomalaiset alkavat intomielin seurata talviurheilua ja aivan erityisesti hiihtomme
menestystä. Sitä ei ainoastaan seurata vaan vaaditaan myös tuloksia.
Onko niin, että tiedotusvälineemme
tekevät liian optimistisia juttuja, ennusteita talven menestyjistä?
Setäni Martti Samuli Koposen
kanssa istumme Sorsakoskella usein
käsittelemään tämän päivän tapahtumia, niin myös hiihtourheilua.
Usein olemme keskustelleet Iisvedellä vaikuttaneista hiihtäjistä.
Martti oli vuosina 1934–39 Iisveden
Kolikkoinmäellä veljensä Yrjön liikkeessä kauppa-apulaisena. Siinä
tehtävässä hän oppi tuntemaan
paikkakunnan, ympäröivän maaseudun ja siellä vaikuttaneet ihmiset, myös hiihtäjiä, jotka kuuluivat
Iisveden Kiriin, kuten Marttikin.
Iisvesi ja erityisesti siellä olevat
hiihtäjät olivat lehtien otsikoissa.
Eikä ihme, sillä Iisvedellä Rossin
tallissa leivottiin 1930-luvulla Suomen ja maailman parhaat hiihtäjät,
jotka edustivat Iisveden Kiriä ja
maamme eri seuroja. Esa Rossi oli
tuolloin maamme hiihtotoiminnan
kokooja ja ylläpitäjä, hän kokosi
parhaimmiston Iisvedelle.
Martti kuului Iisveden Kiriin ja
tunsi hyvin Kirin mestarihiihtäjät
Kalle ja Erkki Jalkasen, jotka tekivät
koti- ja ulkomaisilla hiihtosaavutuksillaan Iisveden tunnetuksi. Tutut

Miettisen
veljessarjan
Aro, Lassi,
Matti ja Heikki
olivat kaikki
mestariluokan
hiihtäjiä.
Martti pohtii,
että kuuluiko
Martti Koponen
osa poikien
menestymisestä isälle, Pekka Miettiselle, joka oli harvinainen urheilufilosofi ja innostaja. Minäkin olen saanut häntä kuunnella Miettisen tuvassa Kolikkoinmäellä vuonna 1946,
se oli nuorelle mieleen jäänyt iltapuhde. Seuraavana päivänä osallistuin poikien alle 16-vuotisten Pohjois-Savon piirin hiihtomestaruuskilpailuihin Suonenjoella. Heikki
antoi minulle KIVA-suksivoiteita.
Mukava muisto ystävällisestä Heikistä ja neljäs sija. Heikki, veljeksistä
nuorin, teki poika- ja nuoruusvuosinaan harvinaiset saavutukset. Hän
voitti kaikki eri ikäkausien poikien
ja nuorten Suomen mestaruudet;
sellaiseen ei ole kukaan toinen yltänyt.
Iisveden Kirin Aarne Jalkasen,
ikäluokkansa hiihtäjän, Martti arvostaa korkealle. Aarne Jalkanen oli
varma, nouseva hiihtäjä jo poikavuosina. Jalkanen voitti piirinmestaruudet 16–18 -vuotisten sarjassa v.
1937 ja 19–20 -vuotiaisissa v. 1939.
Suomen mestaruuden hän voitti
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Jalkalan Petterin tilan päärakennus Suonenjoella,
hiihtäjäveljesten Kalle ja Erkki Jalkasen syntymäkoti. Tilan omistavat nykyisin Sirkka (o.s. Jalkanen)
ja Asko Vehviläinen. Sirkka-emännän isä ja Jalkasen veljekset olivat ensimmäisiä serkuksia.

17–18 -vuotisten sarjassa 1938. Poikaurheilupäivillä v. 1939 Iisveden
Kirin joukkue voitti 17–18 -vuotisten sarjassa hopeamitalin 4 x 10
km:n viestihiihdossa. Joukkueessa
hiihtivät Aarne Jalkanen, Kauko Tumanto ja Martti Koponen, neljännen
nimestä ei ollut tietoa. Aarne Jalkanen voitti myös Puijon kisojen 18vuotisten sarjan, Martti oli 10. Aarnen, kuten niin monen muun, hiihtouran katkaisi sota. Hän haavoittui
ja käsi vammautui pahoin. Kuitenkin hän kilpaili menestykkäästi vielä 1950-luvullakin saavuttaen mm.
Oulun Tervahiihtojen voiton 90
km:n matkalla.
Esa Rossin talli maailmanmestarien ja kultamitalistien leipomo
Esa Rossi piti yllä Iisvedellä Suomen hiihdon ja hiihtäjien mainetta
1930-luvulla. Hän valmisti KIVAsuksivoiteita 1930-luvulta lähtien
18

aina 1950-luvulle asti. Voiteilla oli
hyvä menekki. Saadut tulot hän
käytti hiihdon ja hiihtäjien hyväksi..
Rossi maksoi hiihtäjille palkkaa ja
piti heidät täydessä ylöspidossa.
Lintharjun maastot olivat erinomaiset kunnon hankkimiseen. Harjoittelu oli tiivistä, ja tulokset sen mukaiset. Kuuluisuudet Jussi Kurikkala ja Eino Olkinuora avioituivat
Suonenjoella ja hankkivat lopullisesti murtomaahiihtokuntonsa ja
-taitonsa Lintharjun maastoissa, kuten Iisvedenkin hiihtäjät ja monet
muut, jotka liittyivät Rossin talliin.
Iisvedellä oli maailman parhaat
hiihtäjät, lyömättömät viestijoukkueet
Rossin talliin kuului hiihtäjiä Iisvedeltä ja eri puolilta Suomea. Heitä
olivat Kalle Jalkanen, Jussi Kurikkala, Klaes Karppinen, Pauli Pitkänen,
Eino Olkinuora, Pekka Niemi, Olavi

Alakulppi, Lauri Silvennoinen, Matti Lähde, Martti Lauronen ja Pekka
Vanninen. He saavuttivat olympiaja MM-kulta-, hopea- ja pronssimitaleita sekä Suomen mestaruuksia.
Erkki Jalkanen, Kalle Jalkasen
nuorempi veli, kuului tähän mestarihiihtäjien sarjaan. Hänellä oli pitkä kilpailu-ura. Vähän yli 20-vuotiaana v. 1936 hän voitti Puijon 50
km:n hiihdon ja v. 1946 saavutti taas
Puijon 15 km:n hiihdon voiton. Etukäteen voittajaksi oli veikattu Ruotsin hiihtokuningasta ”Mora-Nisse”
Nils Karlssonia, mutta tämä jäi kolmanneksi. Toinen oli leppävirtalaislähtöinen Kalevi Hiekkala. Samana vuonna Erkki Jalkanen oli
myös 15 km:n Suomen mestari.
Martti Koposen mielestä ehkä
Suomen hiihtourheilun suurin teko
oli Kalle Jalkasen hiihto v. 1936
Garmisch–Partenkirchenin olympialaisissa 4 x 10 km:n viestissä,
jossa hän viestin ankkuriosuudella
teki mahdottoman mahdolliseksi
saavuttaen Norjan nopeimman pikahiihtäjän Iversenin yli minuutin
etumatkan, menettäen saavutetun
johtoaseman välillä ja hiihtäen taas
Iversenin kiinni ja vieden niukasti
Suomen olympiakultaan. Menestys
jatkui v. 1937, kun hän Chamonix´ssa hiihti hopeaa 18 km:llä ja
viestissä. Lahdessa v. 1938 maailmanmestaruus tuli 50 km:llä ja
pronssia 18 km:llä. Kalle Jalkanen
kasvatti ja kehitti itsensä fyysisesti
ja henkisesti vahvaksi hiihtäjäksi.
Hän oli suurten tekojen mies, kaatui
Kannaksella 5.9.1941. Kalle Jalkanen

teki täysimittaisen työn Suomen
puolesta.
Olen kuullut kerrottavan, että
huonekalutehtailija Julius Kutvonen
kysyi ennen Lahden MM-kisoja hänen kuntoaan. Kalle oli kertonut
kunnon olevan hyvä, tosin henkisesti häntä vaivasi erääntyvä pankkivelka. Julius oli sanonut, että jos
maailmanmestaruuden voitat, niin
hän maksaa velan pois. Kalle voitti,
ja Julius Kutvonen kävi pankissa
selvittämässä Kallen velan.
Eräs tarina Iisveden hiihtoreservistä Aro Miettisestä, joka tuli 1940luvulla työhön Varkauteen ja edusti
menestyksellisesti Warkauden urheilijoita:
Iisveden Kirin hiihtäjät olivat kokoontuneet talvella 1938 Kirin talolle keskustelemaan ajankohtaisista
hiihtotapahtumista. Kalle Jalkanen
oli ihmetellyt Pauli Pitkäsen kovaa
kuntoa ja sanonut, ettei Paulia kukaan voita pikamatkalla. Kalle oli
tuolloin Lahden MM-kisojen 50
km:n maailmanmestari ja Pauli Pitkänen 18 km:n maailmanmestari.
Aro Miettinen oli rauhalliseen tapaansa sanonut: ”Kyllä minä.” Oli
ollut hetken hiljaisuus. Kalle, joka
Aron tunsi, oli lyhyesti todennut:
”Kyllä sinä, jos kolme viikkoa hyvin
valmistaudut.” Aro oli valmistautunut ja oli voittanut Porrassalmen pikamatkan, Pauli Pitkänen oli toinen.
Pauli Pitkäsen maailmanmestaruusvuonna häntä ei kukaan pystynyt
voittamaan.
Erkki Jalkanen muistellessaan
totesi, että Iisvedellä oli niin hyvää
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hiihtojoukkoa, että se yhdessä teki,
mitä mahdollista oli tukien toinen
toistaan ja arvostaen voittajiaan. Ennakkoon ei osannut varmasti sanoa,
etää kuka kulloinkin voittaa.
Martti Koponen arvostaa suurena
mesenaattina Esa Rossia ja hänen
työtään hiihtomme hyväksi. Hänen
ansiostaan Suonenjoen Iisvedellä
hiihtäjämme valmistuivat maailman
huipulle. Kukaan toinen ei ole pystynyt tekemään sitä, mitä Esa Rossi
teki.

Tässä tiivistelmä Suonenjoen Iisvedellä vaikuttaneista hiihtäjämestareista. Hyviä tässä mainitsemattomia hiihtäjälahjakkuuksia oli 1930luvulla runsaasti Iisvedellä, missä
kaikki hiihtivät. Martti Koponen
toteaa: ”Ja kaikilla oli Kivaa.” Hän
toivoo, että suomalainen suksi alkaisi taas luistaa.
Tässä jäi kertomatta, että onhan
Marttikin ollut nuorukaisena Iisveden Kiriä kirittämässä.
Kyösti V. Koponen

Varistaipaleen tilat
Varistaipale 1 on ollut Nälkälä-niminen yhden manttaalin tila isoonjakoon
asti. Silloin on muodostettu ja nimetty uudelleen tilat 1– 12. Kaikille näille
tiloille on riittänyt Koposia. Vuoteen 1868 asti sai samassa perheessä olla
yhtä aikaa kolme samannimistä, esim. Talvi-Jussi, Kesä-Jussi ja Syksy-Jussi.
Sitten myöhemmin vain yksi, mutta kuolleen nimen sai antaa uudelleen
saman perheen jäsenelle.
Isonjaon aikaiset tilojen uudet nimet:
1. Niemelä
2. Nälkälä
3. Mäkelä
4. Uusimäki
5. Liisala
6. Kivelä
7. Kansala
8. Heikkilä
9. Koskiniemi
10. Uutisharju
11. Jokela
Kalliola
12. Kultamäki
Kanaharju
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Ruohosalmi
Pekkala
Leveälahti
Hautaniemi
Luhanaho
Pitkälax

Siinäpä sitä on hiukan
pohjatietoa Koposista
laajempia ”kronikoita”
varten.

Raja-aho
Leppäsalo
Leppälänniemi

Janne Koponen
Joensuu

Koposten Sukuseura ry:n tilinpäätös 31.5.2010
TASE
VASTAAVAA

VASTATTAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat
36225,97
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
.7599,76

OMA PÄÄOMA
Yhdistyspääoma
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma

Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa yhteensä

.4 3825,73

.4 2352,33
. 1473,40
.4 3825,73

.4 3825,73

TULOSLASKELMA 1.6.2009 – 31.5.2010
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

1.537,75
. 165,00
. 380,00
.155,50
.2238,25
4472,24
-3. 382,56
.501,60
.126,25
.179,75
. 312,80
.320,46
. 292,91
.379,60
. 42,90
.190,96
. 20,50
.3200,24
.104,00
.355,00

Huomionosoitukset
Palvelumaksut
Muut jäs.toiminnan kulut
Kulut yhteensä
Kulujäämä
VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksut
Kulut
Jäsenmaksuperintä
Varainhankinta yhteensä
Tuottojäämä

. 558,92
. 139,54
123,65
7938,76
-5700,51

. 7270,00
-378,42
.6891,58
. 1191,07

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Korkotuotot
152,33
1 5. 2,33
Satunnaiset tuotot
Lahjoitukset
130,00
Tilikauden ylijäämä
. 1473,40

[Tilinpäätös vahvistettu vuosikokouksessa 31.7.2010.]
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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. Koponen
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. 044-027 1228
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, 40250 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
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
Raimo Koponen
Puustellintie 7, 72400 Pielavesi
puh. 0500-280 155
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

Arja Koponen, varatilintarkastaja
Lammintauksentie 84
79140 Kotalahti; puh. 040-579 8962

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.
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo
Julkaisut
Väinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla ...
Sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa. 66 sivua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I. 275 sivua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku II. 878 sivua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu yhdessä erässä.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu kahdessa erässä

43 €
16 €
63 €
98 €
150 €
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
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

Muita 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 €/kpl
4 €/kpl
5 €/kpl
10 €/kpl
12 €/kpl
45 €/kpl
70 €/kpl

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

Puh. (017) 556 1294
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Lähettäjä:

2

Koposten Sukuseura
c/o Kyösti Koponen
Taivalmäentie 2 A
79130 Sorsakoski

KOPSA toivottaa lukijoilleen
hyvää joulua ja
onnellista
uutta vuotta

