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Puheenjohtajalta
Aurinko paistaa alhaalta kuusen oksien lomitse ja
varjot edelleen pimenevät, on tullut syksy. Koivuista
tippuu viimeiset pakkaskohmeiset kullankeltaiset
lehdet ruohikkoon syysmyrskyn puhaltaessa täydellä
voimallaan ryöpyttäen puut puhtaiksi pitkin rantoja
syyskylmään veteen. Pakkasyön tullen luonto valmistautuu pohjolan kylmään vuodenaikaan, kasvukausi on ohi, kesä meni sateineen lämmintä aikaa odotellessa. Suomen kesässä ei aina toteudu lapsuuden muistot, silloinhan kesät olivat pitkiä ja helteisiä.
Meillä sukupäiville osallistuneilla on mieluisia muistoja Turun–matkalta.
Saatiin nähdä kappale suomalaisia historiallisia rakennuksia Turun tuomiokirkosta lähtien joulurauhan julistuspaikoille. Ohjelmaa oli riittävästi,
joidenkin palautteiden viestinä voisimme harkita tulevaisuudessa ohjelmaan hieman väljempää aikataulua seurustelua ja vapaata yhdessäoloa
varten. Kiitos vielä kerran Maijulle ja hänen läheisilleen mittavasta työpanoksesta järjestelyjen suhteen. Seuraavat sukupäivät päätimme pitää
Varkaudessa tulevana kesänä, toivomme jälleen innostunutta ja runsasta
osanottoa. Ohjelmaan ja pitopaikkaan palaamme myöhemmin.
Lehden ilmestymisen aikoihin syksy on jo edennyt pitkälle, talven merkit
on nähtävissä, päivät ovat lyhyitä ja yöt pitkiä. Monet matkustavat katsomaan Pohjois-Suomen kaamosta ja joulupukin pajaa Rovaniemellä. Syksyn
edetessä ajatuksiimme alkaa tulla joulun odotuksen tuntua. Lapset kouluissa alkavat harjoitella jouluohjelmia juhlaa varten. Sopiva lisä ja kevennys
arkiseen opiskeluun.
Usein joulujuhlissa ja joulun vietossa luetaan jouluevankeliumi Luukkaan
mukaan. Luukas oli ammatiltaan lääkäri eikä hän ollut juutalainen eikä
myöskään tapahtumien silminnäkijä. Hän kuitenkin otti tarkan selon tapahtumista ja kirjoitti tarkan ja yhtenäisen selonteon tapahtumista myöskin
sitä varten, että aineistoa voitaisiin käyttää todistusaineistona keisarille siinä vaiheessa, kun Paavalin asiaa käsiteltiin. Joulun sanoman keskeinen si3

sältö on siinä, että Jumala tulee joulun lapsen muodossa keskellemme ja tuo
ihmiskunnan pimeyden ja rikkinäisyyden keskelle armon, toivon uudesta
elämästä, ilosta ja rauhasta.
Meillä kaikilla on olemassa menneisyyden tarina, tämän hetken tarina on
aika, jota parhaillaan elämme. Tulevaisuuden tarina on edessämme, ja se
on meille paljolti salaisuuksien verhon takana. Saattaa olla parempi, että
emme tiedä liikoja tulevista tapahtumistamme, säästymme ennakoivilta
tulevaisuuden murheilta. Riittää kullekin päivälle omat murheensa. Historiasta voimme kuitenkin paljon oppia tulevaisuutta varten.
”Tänä päevänä myö tällä laella julistettaan jouluraoha ihan kaekille immeisille ja elläemillekkii. Ja samalla annetaa kehotus jokkaise löytämää joulun
aejasta ite raohallisuus ja hiljoo olemise ihanuus ja sel lisäks olemaa välittämätä siitä tyhjästä vouhotuksesta, mikä mualimassa joulu alla vallihtoo.
Sitte kehotettaa vielä hyvvään tahtoo ja lähimmäese rakkaotee. Sel lisäks
vielä tavallista isomma rankasemise uhalla kielletää enne aekojaa ilimasemasta niitä sallaisuuksia, joeta ite kullae jouluna on. Jokkaese pittää lukkee
ies yks kirja joulun pyhhii aekaa, ja antakee muihinnii tiskata eikä aena ite
laasta lattioita. Polttakee kyntteliä mutta elekee polttoo talloo. Ja muistakee,
mittee varten tämä joulu on. Kenenkää kohalla ei sua käyvä nii, että laps
hankee hukkuu, tukehtuu, niinku yks pien koululaene joulujuhlassa laalo.
Elekeekä ylensyyvvä, ettette lihos liikoo.” (Ks. Kopsa 2/2011, s. 17)
Näihin epävirallisiin joulurauhan julistuksiin päättäen toivotan siunattua
joulun odotusta kaikille Kopsa-lehden lukijoille, Koposille ja sukuseuran
ystäville.
Koposten sukuseuran jäsenille ja sukuseurasta kiinnostuneille tutustumistilaisuus lauantaina 02.02.2013 klo 14-16 Remax-asuntomestarien toimistossa, os. Puijonkatu 45, Kuopio (linja-autoaseman pohjoispääty).
Luvassa kahvitarjoilu 70-vuotissyntymäpäivän (20.2.) merkeissä.

Aulis Koponen
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HANNU K. KOPONEN

Koposten sukupäivät Turussa
Koposten Sukuseura ry:n vuosikokous ja 33. sukujuhlat olivat 4.–5.8.2012
Kokoushotelli Linnasmäessä Turussa. Aurinkoiseen Turkuun oli saapunut
bussilla Kuopiosta noin 30 henkilöä. Kokoukseen osallistui noin 65 henkilöä.
Ravitsevan lounaan jälkeen siirryttiin bussilla opastetulle kävelykierrokselle, jota veti Turun oppaisiin kuuluva todellinen tietopankki Lena Sarlin.
Kävely vanhalla Suurtorilla sekä Brinkkalan talon, vanhan raatihuoneen ja
tuomiokirkon katselmus yhteiseen ryhmäkuvaukseen osallistuen olivat
hyvin valaisevia.
Turun historia on värikäs. Suurten vaikuttajien ja sivistystä, arkkitehtuuria ja kauppaa henkivä suurkaupunki Aurajoen ympärillä on aina upea
nähtävyys.
Lauantain vuosikokouksen avasi sukuseuran esimies Aulis Koponen Kuopiosta. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Jaakko Väisänen Turusta, ja sihteerinä
Marketta Koponen Leppävirralta. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat sekä vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi 30 euroa, mikä siJaakko Väisänen, vuosikokouksen
sältää 2 numeroa jäsenlehteä vuodessa.
puheenjohtaja. Kuva: Maiju Boenisch
Jäsensihteerinä toimii Maija Tuppurainen Varkaudesta, ja rahastonhoitajana
Leena Koponen Sorsakoskelta. Hallitus
on kokoontunut 4 kertaa. Sukututkimustoimikunnan jäsen ja yhteyshenkilö Internetissä on Ahti Koponen Keravalta:
http://www.koposet.net.
Päivällinen nautittiin upeasta noutopöydästä, jonka jälkeen alkoi illanvietto
ja seurustelu arpajaisineen. ArpajaispalMarketta Koponen, vuosikokoukkintoja oli tuotu runsaasti; jokainen arpa
sen sihteeri. Kuva: Maiju Boenisch
voitti jokaiselle iloisen mielen. Meklarina
oli jälleen Hannu K. Koponen tuttuun iloiseen tyyliin.
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Sunnuntain ohjelma alkoi aamiaisella ja
kunniakäynnillä Maarian kirkkomaan
sankarihaudoilla. Sinivalkean seppeleen
muistomerkille laskivat sukuseuran esimies Aulis Koponen ja järjestäjänä toiminut Maiju Boenisch. ”Sun kätes Herra
voimakkaan, suo olla turva Suomenmaan” soi kauniissa kesäaamussa raikkaasti.
Historiallinen Maarian kirkko on rakennettu 1400-luvulla; sen hautausmaahan ja lattian alle on haudattu monet sen
ajan suurmiehet ja -naiset. Mikael Agricola vaikutti myös täällä 1541 Räntämäen
pappilan tulojen saajana. Turun tuomioAulis Koponen ja Maiju Boenisch
kirkon alle on haudattu myös kuninkaalKuva: Hannu K. Koponen.
lisia. Tämän ajan tunnetuin hauta- ja
muistopaasi on akateemikko Wäinö Aaltosen
muistomerkki. Jumalanpalvelus ehtoollisineen
Maarian kirkossa oli herkkä ja ikimuistoinen.
Palasimme hotelli Linnasmäkeen lounaalle,
jonka jälkeen oli ohjelmallinen sukujuhla.
Vuosikokouksen yhteydessä sukuseuran entinen puheenjohtaja Kyösti Koponen valisti ja
opasti puheessaan Koposia aktiivisuuteen sekä
toimimaan innokkaammin sukuseuran hyväksi.
Vietimme myös hiljaisen hetken vuoden aikana
poisnukkuneiden muistolle.
Avauspuheen piti sukuseuran esimies Aulis
Koponen Kuopiosta. Tässä ensimmäisessä isännöimässään sukukokouksessa hän korosti puheessaan perheiden ja sukujen yhteenkuuluvuutta. Runollisessa esityksessä oli huoli sukumme
toiminnoista ja taloudellisista velvoitteista. Sukututkimus ja myöskin Koposten sukukirjojen painatus ja julkaiseminen 1900-luvulle asti on tärkeää.
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Kyösti Koponen
Kuva: Maiju Boenisch

Aulis Koponen
Kuva: Maiju Boenisch

Turun sukujuhlien järjestäjä Maiju
Boenisch oli tehnyt hauskan valokuvaesityksen ”Koekaniini Koposen kokeet
Seikkailupuistossa”. Seikkailupuisto on
Turussa.
Lastentarhanjohtaja Hanna Sohlman
esitti pianolla Juha Watt Vainion sanoittaman ”Mun sydämeni tänne jää” ja Oskar
Merikannon ”Kuinka kaunis on maa”.
Hanna Sohlman
Juhlaesitelmän aiheenaan ”Vastuullisuus osuuskaupan arvona” piti TOK:n
toimitusjohtaja Harri Koponen havainnekuvin ja -tekstein. Esimerkkinä siitä,
kuinka osuuskauppa toimii ja palvelee
Vakka-Suomen vaurailla ja vaativilla
markkinoilla, oli siis Turun Osuuskauppa, näköalapaikka suomalaisen kuluttajan kukkaroon.

Kuva: Maiju Boenisch

Harri Koponen
Kuva: Maiju Boenisch

Juha Koponen ja Marketta Koponen
kiittävät Maiju Boenischiä.
Kuva: Hannu K. Koponen.

Juhlan järjestäjälle Maiju Boenischille ojennettiin Koposten
sukustandaari kiitokseksi onnistuneista sukupäivistä Turussa.
”Savolaisen laulu” ja täytekakkukahvit päättivät yhteisen, iloisen tapaamisen. Tapaamisiin ensi
vuonna Varkaudessa!

Turun kellot ovat soittaneet lohdutusta, rohkaisua ja siunausta yli koko
Suomen-niemen.
Uno Harva (1882–1949)
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Kuvia sukupäiviltä
Valok. Maiju Boenisch

Koposet päin Brinkkalaa

Joulurauhaparvekkeen alla

Kaupunkikävely alkoi Vanhalta
Suurtorilta.

Taustalla Vanha Raatihuone.
Oikealla parveke, jolta Turku
julistaa joulurauhan.

Haahkoja ja maaherran virkatalo
Aurajoen haahkat ovat Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden peruja. Takana entinen maaherran virkatalo, joka on nyt kunnostettu keisari Aleksanteri I:n ja kruununperijä Bernadotten tapaamisen 200vuotismuistelon kunniaksi (kuvaaja itse
mukana pääsuunnittelijana).

Tuomiokirkossa
Opas kertoi hautakappeleista.
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Aulis Koponen avasi vuosikokouksen

Juhlaväkeä. Eturivissä vasemmalta:
Aulis Koponen, Harri ja Tuulia Koponen, Päivi Laitinen, Arja Kaarina
Kunttu, Hillevi Koponen, Anja Laitinen ja Eeva Koponen.

Juhlaväkeä. Eturivissä vasemmalta:
Raimo Koponen, Seija ja Pentti Koponen sekä Marketta Koponen, jonka Päävoittona olleen hotellilahjakortin voitti
sukupäivien ensikertalainen Sirkka
takana Leena ja Kyösti Koponen.
Koponen.

Maarian kirkon länsipääty
Koposet menossa jumalanpalvelukseen.

Maarian keskiaikaisen kivikirkon seinät ja
katto on koristeltu runsailla maalauksilla.
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HILLEVI KOPONEN

Appeni Kaarlo Toivo Herman Koponen
Mieheni isä Kaarlo Toivo Herman Koponen (1887–1946) on Leppävirran
Koposia. Hän aloitti työuransa Viipurin lähellä sijaitsevalla Rakkolanjoen
kaakelitehtaalla. Täällä hän jo teki ensimmäiset yrityksensä keramiikan tekijänä.
Anopillani oli vaatehuoneen alahyllyllä laatikko lasten leluja. Kun poikani taas kerran haki sieltä jotain, kuulin omituista kolinaa. Kysyessäni
asiaa anopiltani hän vastasi: ”No, se on se Toivon ensimmäinen yritys tehdä keramiikkaa.” Pyysin poikaani hakemaan sen, ja se oli ruskeasta kaakelimassasta tehty maljakko, jota ei ollut sisältä lasitettu. Se ei siis pitänyt vettä. Pyysin saada sen, ja teetin siitä pöytälampun. Kun anoppini näki sen
olohuoneemme pöydällä, hän pyysi sen itselleen. Sanoin tylysti, että nyt se
on myöhäistä.
Mieheni peri myöhemmin kaksi Rakkolanjoella tehtyä maljakkoa, jotka
ovat jo ihan keramiikan näköisiä, mutta eivät lasiettuja, kuten kuvista näkyy. Koska poikani on lapseton leski, olen antanut nämä rovasti Antti Koposen pojille.
Olen syntynyt ja varttunut Rakkolanjoen rannalla sijainneessa Hovinmaan kartanossa kaakelitehdasta vastapäätä. Kummisetäni Abel Häyrinen
oli helsinkiläinen tekstiilitukkukauppias. Hän osti toisen tukkukauppiaan
kanssa Turusta Kupittaan Saven, joka oli muuritiilitehdas. Yhtiö haki toimitusjohtajaa, ja appeni, joka oli siirtynyt Kotkan lähelle Juurikorven tiilitehtaalle, haki paikkaa. Kun setäni näki papereista, että appeni oli ollut Hovinmaalla, hän soitti meille. Äitini sattui vastaamaan puhelimeen, ja hän
sanoi, että olimme tulleet Hovinmaalle, sen jälkeen kun Koposet olivat
muuttaneet Juurikorpeen. Äiti oli todennut, että tehtaalla on vielä sama
konttoripäällikkö ja että hän tiedustelee asiaa. Konttoripäällikkö oli suositellut miestä, ja näin apestani tuli tämä teollisuusalan uranuurtaja 1.11.1921.
Appeni oli erittäin taitava käsityöläinen. Hän teki kokonaisen makuuhuoneen kaluston. Minulla on ruokasalissa siihen kuuluva pöytä ja makuuhuoneessa lääkekaappi, jonka ovet ovat taidokkaasti kohokuvioidut.
Turkuun tultuaan hän ryhtyi tarmokkaasti kehittämään tehdasta. Hänellä oli varmasti paljon ideoita, sillä hän oli tehnyt laajan ulkomaanmatkan
Eurooppaan. Hän jatkoi myös keramiikan suunnittelua. ”Matti ja Maija”
-työ on vuonna 1919 tehdyn piirustuksen mukainen. Sen aivan ensimmäi-
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set kolme kappaletta maalasi hänen Turussa asunut sisarensa Martta Nyström. Alkuperäinen on nyt pojallani.
Tehtaan keramiikkapuoli kehittyi nopeasti. Minulla on ruokasalissani
lattiamaljakko, joka on ollut vuoden 1927 Pariisin maailmannäyttelyssä
edustamassa suomalaista tuotantoa. Olohuoneen lattialla on pienoisveistos
”Poika ja koira”. Se on myöhempää tuotantoa ja oli Brysselin maailmannäyttelyssä. Sen on tehnyt Ville Mäkinen, jonka vaimo on Koposille sukua.
Ville sai tehdä omia luomuksiaan.
Tehtaalla oli keramiikkatehtaan lisäksi muuritiilitehdas, taloustiilitehdas,
tulikivitehdas ja kivitavaratehdas. Vuonna 1939 suunniteltiin myyntikonttorin perustamista New Yorkiin.
Appeni oli myös mukana monissa hallituksissa ja myöskin kaupungin
kiinteistö- ja rakennuslautakunnan jäsen. Minä vuorostani olin saman lautakunnan sihteerinä 20 vuotta. Tosin lankoni Olli oli sanonut äidilleen, ettei
se ole naisjuristin paikka.
Perheessä oli viisi poikaa, ja appeni määräsi tarkkaan kullekin opinhaaran. Anoppi kertoi, että mieheni Paavo olisi halunnut opiskella lääkäriksi,
mutta appi oli todennut, ettei tehdas tarvitse lääkäriä.
Appeni sanoi aina, että oma väki ei saa teettää tehtaalla mitään, koska se
tulee niin kalliiksi. Anoppi urputti useasti tästä. Apellani oli Koposten sukuvika, sokeritauti, ja hän kuoli marraskuussa 1946.
Jouluaattona anopilleni tuotiin keramiikkatehtaalta erittäin kookas maljakko, joka edustaa tehtaan tuotannon korkeinta tasoa. Tehtaan henkilökunta toivotti hyvää joulua ja kertoi appeni tilanneen sen vaimolleen joululahjaksi.
Se on lattialla kotini ruokasalissa appeni muotokuvan vieressä.
Varatuomari
Hillevi Koponen
Koposten sukupäivillä
Turussa
5.8.2012
Valok. Kyösti V. Koponen

Kupittaan Saven
Matti ja Maija
-keramiikkaa
Kuva: Internet
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Tiedoksi
Kupittaan Saviosakeyhtiö on perustettu Turussa 1921. Yhtiö ajautui
konkurssiin vuonna 1969. Valmisteita: tulenkestävät tuotteet, rakennus- ja
teollisuuslaatat, julkisivu- ja muuritiilet, haponkestävät viemäriputket,
laastit, massat, murskat sekä talous-, koriste- ja taidekeramiikka (taiteilijoita
mm. Okki Laine, V. Mäkinen, Gunnevi Rönngård, Solveig Björkman).
Kupittaan Saven tunnetuimpiin malleihin kuuluivat muun muassa Matti ja
Maija -veistokset ja Pyykkärit-sarja. Yhtiön tuotteita palkittiin muun muassa Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1937 ja Milanon triennaalissa.
Vuoden 1961 liikevaihto tytäryhtiöineen n. 1 miljardi mk, henkilökuntaa
n. 700.
Toimitusjohtajat: Kaarlo T. H. Koponen 1921–47, dipl.-ins. Olavi Koponen
1947–59, varatuomari Kalervo Koponen v:sta 1960.
Tytäryhtiöt: Jäkärlän Savi Oy (1938, Maaria, valmisti punaisia muuritiiliä) ja
Oy Tulenkestävät Tiilet Ab (Helsinki).
Yhtiöllä oli myös oma rautatie, Kupittaan savirata, saven kuljettamiseen
Halisista Aurajoen rannalta tehtaalle Itäharjulle.
— Ensimmäiset maininnat tiilenvalmistuksesta Kupittaan alueella ovat
1550-luvulta. Ensimmäinen tiilitehdas sai perustamisluvan 1757.
Lähteet: Otavan Iso Tietosanakirja (1962) ja Wikipedia .
***

Herman ja Vilhelmiina Koposen rahasto on Suomen Kulttuurirahaston hallinnoima nimikkorahasto, josta jaettavilla apurahoilla on tarkoitus
edistää opettajien ja kuvataiteilijoiden jatko-opintoja. Rahasto on perustettu opettaja Martta Koposen (1895–1971) testamenttilahjoituksella vanhempiensa, koneasentaja Herman Koposen (1866–1924) ja Vilhelmiina Koposen, o. s. Karén (1869–1954) muiston kunnioittamiseksi.
Rahastossa on jaettavana tänä vuonna noin 44 000 euroa.
Lähde: Suomen Kultturirahasto .

Hyvälle ihmiselle maailma on hyvä.
Mahatma Gandhi (1869–1948)
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Sukunimitilastoa
Lähde: Väestörekisterikeskus, nimipalvelu

Liisan liukkaat ja Kaisan kaljamat
”Vanha kansa ei ole unohtanut Liisan marraskuista paikkaa*, vaan on jatkuvasti puhunut »Liisan liukkaista ja Kaisan kaljamista», luistava nuori jää
peittää vedet, tiet ovat sattuneen suojan takia pelkällä jääkaljamalla. Tällaista suojaa on Liisalta vaadittukin: »Kun ei pidä Liisa liukkaita eikä Kaisa
kaljamia, niin ei ole hyvä leipävuosi tulevana vuotena.» Tämä on totta, sillä
syksyiset pakkaset ennen vahvaa lumipeitettä jäädyttävät maan syvään, joten keväällä kestää kauan, ennen kuin routa sulaa, mikä huomattavasti lyhentää kasvukautta ja ehkäisee kasveilta edullisen kevätkosteuden käyttämismahdollisuuden.” (Kustaa Vilkuna: Vuotuinen ajantieto)
[* Liisan päivä on ollut aiemmin 17. syyskuuta, vasta vuoden 1950 virallisessa almanakassa Liisa on siirretty nykyiselle paikalleen 19.11.]
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Tuokiokuvia Anna Eliina Koposen elämästä

Talkootöitä
Talkoilla on vuosisatojen perinne suomalaisessa yhteiskunnassa. Länsi-Suomessa
yhdessä tekeminen oli luonnollista, kun sarkajaon aikana
viljelyosuudet olivat vieretysten. Isonjaon myötä talojen
osuudet ja peltojen koko kasvoi, mutta yhdessä tekeminen
säilyi; alkoi talkootyö. Savossa talot olivat enemmän hajallaan ja ”itsenäisempiä”. Tarve apuun kuitenkin oli olemassa ja apua löytyi lähimpää omasta perheestä ja perheyhteisöstä, mutta myös yhteisomistuksessa olevien
talojen yhtiömiehistä. Talkoot olivat olennainen osa vielä 1900-luvun alkupuolen
kyläyhteisön yhteistyötä, mutta alkoi hiljalleen vähentyä ennen sotavuosia koneellistumisen myötä.
Koposen Anna Eliinan yhdessä kirjeessä mainitaan kolmet talkoot; sunnuntaina rukiinleikkutalkoot Lapissa, torstaina talkoot Humalamäessä ja Hietamäessä. Eliina
pohtiikin, miten heidän perhe jakautuu eri paikkoihin. Kun katsoo suvun vanhoja
valokuvia, niin niistä tunnistaa heinänteon, rukiin leikkaamisen, herneiden poimimis- sekä pärekaton tekotalkoot. Vanhempieni muistissa on myös pellava- ja perunannostotalkoita. Voisin kuvitella, että myös talojen ja aittojen rakentamisessa oli
talkootyötä, kuten myös tervanpoltossa. Talkootyön syntyyn aikoinaan vaikutti se,
että kaikki tehtiin ihmisvoimin, ja monet työt vaativat enemmän työvoimaa kuin
talossa oli paikalla. Salpietarilannoituksen leviäminen ja sitä kautta satojen suureneminen asetti viljelijät ja kyläyhteisöt uuden ongelman eteen: Kuinka kaikki saadaan ajoissa talteen. Perimätietona molempien vanhempieni puolelta olen ymmärtänyt, että sekä Savossa että Pohjanmaalla talkoissa oli selkeä järjestys; vuorovuosina työt tehtiin niin, että kaikki olivat tasapuolisessa asemassa. Ihmisluonteeseen
perehtyneenä kuitenkin epäilen, että jokaisella oli myös huoli omasta ja kun oli
oma vuoro, niin eritoten silloin yritettiin työt tehdä joutuisasti.
Talkoot olivat suosittuja pienempituloisten talollisten ja torppareiden keskuudessa,
joilla ei ollut varaa palkata vierasta työvoimaa. Suurtiloilla (säätyläisillä ja varakkaissa talonpoikaistaloissa) ei talkootyötä juuri esiintynyt, sillä omaa työvoimaa oli
alustalaisissa, jotka hoitivat työt torpparikontrahtiin liittyvinä päivätyöosuuksina.
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Petromäen Torvelassa heinänteossa miehet niittivät, naisten ja lasten haravoidessa.
Ruis leikattiin ennen koneaikaa sirpillä, ja lyhteiden ja ruiskuhilaiden teko jäi siinäkin enemmän naisille. 82-vuotias äitini lähetti täysi-ikäisyyden saavuttaneelle
tyttärelleni onnittelukortin, missä kuvana oli ruiskuhilas ja isoäidin lisäys, kuinka
kuhilaan sisällä säilyi kotikalja kylmänä. Talkooväelle tarjoilussa ei auttanut säästää. Talkoiden päätteeksi oli sauna lämpimänä ja talo tarjosi aina kunnon ruoan,
kaksi–kolme kertaa päivässä pitkien, aamusta illansuuhun kestävien talkoiden aikana. Anna Eliinan talkootyö, pienten lasten äitinä, taisi rajoittua näin ollen keittiössä ahertamiseen.
Päivän töiden jälkeen vanhempi väki saunomisen jälkeen varmaan asettui levolle.
Talkoissa tärkeä osa oli myös talkootanssit; yhteinen ilonpito illalla kenties polkan
ja katrillin askelin. 1900-luvun alun maaseutuyhteisössä tämä oli nuorille sosiaalisesti hyväksytty ja valvottu tapa tavata mahdollisia puolisoehdokkaita. Mutta osasivat myös vanhemmat juhlia. Isäni muistelee kuinka aikuiset miehet aina välillä
hävisivät aitan taakse ja hätyyttivät heidät ”penikat” pois. Raittiusaate ja kieltolaki
vaikuttivat paljon sosiaaliseen juhlimiseen.
Eliina Saarinen,
Anna Eliinan Hannes-pojan tytär

Talonpojanhan se pitää kirpusta keisariin asti kaikki elättää.
Suomalainen sananlasku
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Koposia mediassa
Jari Koposen idea turvaluokasta on saanut myönteistä palautusta
Helsingin Sanomat 6.1.2012
Yhteisöpedagogi Jari Koponen kehitti useita palkintoja saaneen idean turvaluokasta yli kymmenen vuotta sitten. Aluksi se toimi nimellä parkki. Sitä on kokeiltu
muutamissa kouluissa muun muassa Vantaalla, ja palaute on ollut myönteistä.
Rautavaaran koulun rehtori Matti Korkalainen muistelee, että turvaluokka teki
itsensä tarpeettomaksi parissa viikossa.
Koponen on kiertänyt ympäri maata esittelemässä malliaan, mutta vastaanotto on
ollut enimmäkseen nihkeää.
"Rehtorit eivät uskalla tarttua asiaan, koska pelkäävät koulun leimautumista.
Opettajat luulevat epäonnistuneensa, jos ulkopuolinen puuttuu työrauhaan. Kuntapäättäjät valittavat rahapulaa."
Kouluissa, lastensuojelussa ja nuorten mielenterveystyössä yli 20 vuotta työskennellyt Koponen on surullinen siitä, että lapsen etu usein unohtuu.
"Työrauhaongelmia on joskus jokaisessa koulussa, mutta niihin ei tartuta riittävän
vakavasti."
Koposen mielestä moni opettaja työskentelee kohtuuttomassa tilanteessa.
"Lastensuojelussa olen nähnyt, miten valtava merkitys opettajalla on lapselle. On
tärkeää, että opettaja voi hyvin työssään."
Kalevalan koulun rehtori Merja Laininen on Koposen mielestä poikkeuksellisen
rohkea, kun hän uskalsi tarttua asiaan.
"Meidän koulussa ei ole tavallista enempää häiriöitä. Aina kun on nuoria, sattuu ja
tapahtuu", Laininen sanoo.

Jari-Pekka Koponen
Savon Sanomat 5.4.2012
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Kuva: Internet

Jari-Pekka Koponen avasi kolmannen Jari-Pekka-liikenneaseman
Savon Sanomat 20.4.2012
Yrittäjä Jari-Pekka Koponen viettää 47-vuotissyntymäpäiväänsä tavallista juhlavammin 7. toukokuuta. Koposen perheyrityksen kolmas Jari-Pekka-liikenneasema avaa samana päivänä ovensa Joroisissa.
– Kuopio-Helsinki-väli on nyt miehitetty joka suunnasta. Kolmio on kasassa.
Olen haaveillut tästä 22 vuotta, siitä asti, kun ensimmäinen Jari-Pekka avattiin
Hankasalmelle.
Kolmion kolmannella sivulla on Hartolan Jari-Pekka.
Koponen Venäjälle mahtisopimuksella
Helsingin Sanomat 1.6.2012
Petteri Koposen koripalloura jatkuu Moskovan lähettyvillä
sijaitsevassa Himkin kaupungissa. Koponen allekirjoitti
kolmivuotisen sopimuksen huippuseura BC Himkin kanssa.
Helsingin Sanomien tiedon mukaan Koposelle maksetaan
yhdestä kaudesta 900 000 euron nettokorvaus.

Petteri Koponen
Kuva: Internet

Käärmemies ei pelkää kyyn lipaisua
Helsingin Sanomat 8.7.2012
Kuva: Juha Metso
Kotkalainen käärmeasiantuntija Urpo
Koponen, 64, kuvasi vuosikymmeniä käärmeitä väärin. Hän hiipi kyykäärmeiden
lähelle ja räpsi kuvia. Käärmeet luikahtivat piilon pesäkoloihin, jolloin Koponen
pakkasi tavaransa ja lähti pois.
Eräänä päivänä hän huomasi, että kuvaustilanne ei olekaan ohi, kun kyyt luikertelevat piiloon. Kyyt palaavat nimittäin pian katsomaan, onko vaara ohi.
Käärmeet pelkäävät korkeita hahmoja, joten Koponen laittoi päähänsä moottoripyöräkypärän ja kävi makaamaan maahan. Kiinnostuneet kyyt tulivat tökkimään
kypärää.
"Ne eivät olleet uhkaavia, joten jätin lopulta kypärän pois. Aluksi valui hikipisaroita, kun kyy lipoi kielellään sierainta, mutta siihen tottui."
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Koposen käärmekuvat ovat koristaneet niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin
luontolehtien kansia.
Käärmeet ovat kiinnostaneet Koposta jo lapsesta lähtien. Ala-asteen opettajana
työuransa tehnyt Koponen ei ole kuitenkaan aina elänyt harmoniassa käärmeiden
kanssa.
18-vuotiaana Koponen kiipesi tutkimaan helmipöllön pesäonkaloa, josko sieltä
löytyisi rengastettavia poikasia. Kun hän veti kätensä ulos pesästä, tuli perässä iso
kyy. Koponen putosi puusta pari metriä maahan, mutta käärme ei ehtinyt purra.
"Se oli rankka kokemus. Näin pari vuotta käärmeistä painajaisia."
Parikymppisenä Koponen päätti alkaa terapoida itseään. Hän teki luontoon käärmeretkiä, ja kiehtova maailma lumosi hänet.
"Käärmeet eivät ole niljakkaita vaan kuivia ja silkinpehmeitä. Harvalla naisella on
vaatekaapissaan niin hienoa kangasta kuin käärmeen suomupeite on."
Suomut välkehtivät hänen mukaansa auringossa kuin timantit. Harva jää Koposen
tavoin ihailemaan käärmeitä. Yleisin reaktio on kirkuminen. Käärmettä se ei haittaa, koska otus on kuuro.

Huippumalli Suvi Koponen on mennyt naimisiin
Ilta-Sanomat 11.8.2012
Suomalainen huippumalli Suvi Koponen on astellut avioon
amerikkalaisen mallirakkaansa Tyler Riggsin kanssa.
––
Koponen nousi julkisuuteen Mallikoulu-ohjelman kautta
vuonna 2005. Hän on sittemmin työskennellyt mallina
Pohjois-Amerikassa, Italiassa ja Ranskassa ja esiintynyt
Italian, Ison-Britannian, Ranskan ja Yhdysvaltojen
Voguessa.
––
Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Suvi Koponen
Kuva: Internet

Veikkaus värväsi bisnestaitajan
Helsingin Sanomat 18.9.2012 / Yle uutiset 17.9.2012
Veikkauksen uutena toimitusjohtajana aloittaa tuusulalainen
Juha Koponen 2. lokakuuta. Hän tulee tehtävään työskenneltyään Tamron konsernijohtajana.
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Juha Koponen
Kuva: Internet

Jonna Koposen väitös Tampereen
yliopistossa
Väitöskirjan tiivistelmä 8.6.2012
Viestinnän median ja teatterin yksikkö Tampereen
yliopisto

Kokemukselliset oppimismenetelmät
lääketieteen opiskelijoiden
vuorovaikutuskoulutuksessa
Nykyisin lääkärin työssä menestymiseen ei riitä
pelkästään lääketieteellisen tiedon hallinta ja
kliininen osaaminen, vaan työssä tarvitaan olennaisesti vuorovaikutusosaamista. Tutkimusten
mukaan onnistunut lääkärin ja potilaan välinen
vuorovaikutus lisää potilaan ja lääkärin tyytyJonna Koponen
väisyyttä, auttaa potilasta ymmärtämään ja
noudattamaan hoito-ohjeita ja on yhteydessä myös potilaan kohentuneeseen
terveydentilaan. Toisaalta huonosti toimiva vuorovaikutus on keskeinen potilasvalitusten syy. Sen vuoksi tulevien lääkäreiden vuorovaikutusosaamiseen
on syytä kiinnittää huomiota jo opintojen aikana.
Lääketieteen vuorovaikutuskoulutusta on tutkittu ja kehitetty laajemmin
1980-luvulta lähtien. Vuorovaikutusopinnot vakiintuivat osaksi lääkäreiden
peruskoulutusta 1990-luvun aikana sekä ulkomailla että Suomessa. Kuitenkaan puheviestintätieteen alalla Suomessa lääketieteen opiskelijoille suunnattua vuorovaikutuskoulutusta ei ole juuri tutkittu. Aiemmat kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että kokemukselliset oppimismenetelmät ovat vuorovaikutusosaamisen oppimisessa tehokkaampia kuin luennot tai mallioppiminen. Lääketieteen vuorovaikutuskoulutuksessa käytetäänkin nykyisin laajalti kokemuksellisia oppimismenetelmiä, kuten simuloituja potilaita ja roolipeliä. Kuitenkaan draamakasvatuksen genrejä, kuten työpajateatteria, ei ole
aiemmin sovellettu lääketieteen vuorovaikutuskoulutukseen. Kokemuksellisista oppimismenetelmistä on vain vähän vertailututkimusta eikä aiemmissa
tutkimuksissa ole kiinnitetty laajasti huomiota menetelmien erityispiirteisiin,
yhtäläisyyksiin ja eroihin tai lääketieteen opiskelijoiden näkemyksiin kokemuksellisista oppimismenetelmistä.
FM Jonna Koposen väitöskirjatutkimuksessa toteutettiin lääketieteen opiskelijoille suunnattu puheviestinnän opetuskokeilu, joka kuului lääketieteen lisensiaatin tutkinnon kieli- ja viestintäopintoihin. Tutkimuksessa luotiin vertaileva tutkimusasetelma, jossa kaikki toisen vuoden lääketieteen opiskelijat
jaettiin satunnaisesti kolmeen ryhmään. Heistä 132 (97 %) osallistui tutki19

mukseen. Ryhmässä A oppimismenetelmänä käytettiin työpajateatteria, ryhmässä B potilashaastatteluharjoituksia simuloitujen potilaiden kanssa ja ryhmässä C roolipeliä. Tutkimuksessa kuvataan ja verrataan lääketieteen opiskelijoiden näkemyksiä työpajateatterin, simuloitujen potilaiden ja roolipelin
erityispiirteistä sekä menetelmien soveltuvuudesta vuorovaikutusosaamisen
oppimiseen. Puheviestinnän opetuskokeilun vaikuttavuutta arvioidaan itsearvioitujen oppimistulosten ja asenteiden muuttumisen näkökulmista sekä
vertaamalla oppimistuloksia koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin. Tutkimus
on monimenetelmäinen tapaustutkimus, joka koostuu neljästä osatutkimuksesta. Tutkimusmenetelminä olivat kyselylomake, täsmäryhmähaastattelut
sekä suomennettu vuorovaikutustaitojen oppimisen asennemittari.
Tulokset osoittivat, että vähintään 84 % kussakin ryhmässä olleista opiskelijoista koki työpajateatterin, simuloitujen potilaiden ja roolipelin soveltuvan
hyvin tai erittäin hyvin vuorovaikutusosaamisen oppimiseen. 5-7 % kussakin
ryhmässä olleista opiskelijoista ajatteli, että menetelmät eivät soveltuneet hyvin vuorovaikutusosaamisen oppimiseen. Eri ryhmissä olleiden opiskelijoiden
näkemyksissä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. Itsearvioituja oppimistuloksia olivat vuorovaikutustaitojen oppiminen, vuorovaikutusosaamisesta tiedostuminen, tiedollinen oppiminen ja potilaskeskeisyyden oppiminen.
Lisäksi pieni osa vastaajista koki, ettei oppinut puheviestinnän opetuskokeilussa uutta. Itsearvioitujen oppimistulosten vertaaminen osoitti, että kaikissa
ryhmissä opittiin hyvin samansuuntaisia asioita. Opiskelijoiden asenteet vuorovaikutustaitojen oppimista kohtaan muuttuivat myönteisemmiksi vuorovaikutuskoulutuksen aikana. Kolmen ryhmän välillä ei havaittu tilastollisesti
merkitseviä eroja opiskelijoiden asenteissa. Puheviestinnän opetuskokeilulle
asetetut tavoitteet saavutettiin suhteellisen hyvin.
Tutkimuksen kohteena olleet kokemukselliset oppimismenetelmät tarjoavat osallistujille kolme erilaista osallistumisen tasoa, joilla vuorovaikutusosaamista on mahdollista oppia. Näitä ovat 1) vuorovaikutustilanteiden havainnointi ja analysointi, 2) reflektiivinen osallistuminen toiminnan aikana ja toiminnan jälkeen sekä 3) toiminta lääkärin ammattiroolissa. Lisäksi turvallinen
oppimisilmapiiri tukee vuorovaikutusosaamisen oppimista näiden oppimismenetelmien avulla. Tulokset rohkaisevat käyttämään kokemuksellisia oppimismenetelmiä lääketieteen vuorovaikutuskoulutuksessa myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen avulla saatiin uutta tietoa lääketieteen opiskelijoille suunnatussa vuorovaikutuskoulutuksessa saavutetuista oppimistuloksista, mikä on
tärkeää puheviestinnän opetuksen kehittämiseksi. Tutkimuksessa löydettiin
myös uusi kokemuksellinen oppimismenetelmä, työpajateatteri, joka tulosten
perusteella soveltuu lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutusosaamisen oppimiseen yhtä hyvin kuin perinteisemmin vuorovaikutuskoulutuksessa käytetyt roolipeli ja simuloidut potilaat.
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LASSI KOPONEN

Säätyvaltiopäivien Koposet
Juho (Juhani, Juhana) Koponen
s. 1734, k. 1797.
Talollisen poika, sittemmin talollinen Leppävirran Tanskansaaresta. PienSavon edustaja valtiopäivillä Tukholmassa 1771–72. Puoliso talollisen tytär
Liisa Pulkkinen (Pulkitar), s. 1737 Leppäsalon Harjulassa.
(Ks. sukutaulu 1411 – 1410, s. 117/KOPOSTEN SUKU II)
Juho Koposen ajamia asioita olivat mm. vesisahojen perustaminen Savoon
ja Pohjois-Hämeeseen, postikonttorin perustaminen Leppävirralle (esitys ei
toteutunut), uuden verollepanon vastustaminen ja syysmarkkinoiden saaminen Rantasalmelle.
Pikku-Savon valtiopäiväedustaja leppävirtalainen Juhana Koponen sanoi kuulleensa Suur-Savon rahvaan sisällyttäneen vero-olojen uudistamista koskeviin
anomuksiinsa koko Savon. Sen vuoksi hän katsoi olevan aihetta kotipuolensa
väestön nimissä selittää, että “koko Pikku-Savon rahvas mitä jyrkimmin vastustaa veromittauksia ja uutta verollepanoa, mikäli sitä ei voitaisi suorittaa
kruunun kustannuksin, koska heillä ei ole varoja siihen, vaan mieluummin
maksavat raskasta veroa vanhan verotustavan mukaisesti”
(Juhana Pärttylinpoika Koposen memoriaali 2.11.1771).
Valtiopäivämies Juhana Koponen Leppävirroilta anoi vuonna 1771 markkinoita
pidettäviksi Rantasalmella syksyllä Matin päivän aikaan . Kauppakollegio tosin
asiaa muuten puolsi mutta tahtoi markkina-ajan muutettavaksi lokakuun keskivaiheille, ja siihen nyt Koposen yritys kompastui.
Lähde: Savon historia III
Juho Koposen toimista lisää teoksessa KOPOSTEN SUKU II, s. 118 – 120.
Säätyvaltiopäivät
Ruotsi-Suomessa nelisäätyiset (aateli, papisto, porvaristo, talonpojat) säätyvaltiopäivät kehittyivät kuninkaanvaalikokouksista, neuvostosta ja herrainpäivistä. Säätyvaltiopäivien
asema vaihteli eri aikoina; suurimman vallan ne saavuttivat 1700-luvulla vapauden ajalla.
Vuoden 1906 valtiopäiväjärjestys kumosi Suomessa säätyvaltiopäivät, joiden tilalle luotiin
yksikamarinen eduskunta.
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Matti Koponen
s. 14.2.1817, k. 12.6.1893.
Talollinen, lautamies, kauppias. Talonpoikaissäädyn edustaja vuoden 1867
valtiopäivillä. Puoliso Ulla Loviisa Heimonen (Ulrika Lovisa Heinoin),
s. 2.12.1820 Pieksämäen Pyhityssä, k. 4.7.1901.
(Ks. sukutaulu 1010 – 1008, s. 32/ KOPOSTEN SUKU II)
Valtakirja Matti Koposelle edustaa Leppävirran tuomiokunnan
talonpoikaissäätyä Suomen vuoden 1867 valtiopäivillä.
Minä Mathias Berndt Gustaf Brunou, Leppävirran tuomiokunnan tuomari,
teen täten tiettäväksi, että koska tänään asianomaisesta käskystä ovat edessäni
pidetyssä Leppävirran tuomiokunnan talonpoikaissäädyn valtiopäivämiesvaalissa Hänen Keisarillisen Majesteettinsa 25.9. kuluvaa vuotta Helsingissä
22.1.1867 avattavia valtiopäiviä varten enimmät äänet langenneet talonpojalle,
rehelliselle ja ymmärtäväiselle Matti Koposelle Leppävirran kylästä ja Leppävirran pitäjästä, siksi hänet valtuutetaan täten mainittujen valtiopäivien talonpoikaissäädyn edustajaksi.
Varmemmaksi vakuudeksi allekirjoitan tämän asiakirjan henkilökohtaisesti sekä
vahvistan tuomiokunnan ja omalla sinetilläni.
Leppävirralla 8.12.1866.
Kihlakunnantuomarin viran puolesta
Mathias Brunou
Matti Koposta pidettiin valistuneena ja ennakkoluulottomana. Siitä on todistuksena mm. se, että kun pitäjään puuhattiin kansakoulua, Matti Koponen oli harvojen kannattajien joukossa innokkaimpia. Valtiopäivillä hän
säädyssään vastusti hankkeita saada kielletty viinan kotitarvepoltto takaisin, mutta maakaupan vapautta hän puolusti. Karjalan lahjoitusmaiden
lunastamista ja luovuttamista viljelijöilleen hän niinikään puolusti.
Matti Koposta on kutsuttu yleisesti Ukko-Matiksi. Leppävirran kirkonkylässä on hänen muistokseen Ukko-Matin aukio.
Ukko-Matin pojan Matti Viljamin tyttärestä Tilda Löthman-Koposesta
tuli pitkäaikainen kansanedustaja.
Matti Koposesta lisää teoksessa KOPOSTEN SUKU II, s. 32 – 33.
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Juho (Juhana, Johan) Heikki (Henrik) Koponen
s. 26.4.1837, k. 1919.
Maakauppias, sahanhoitaja. Talonpoikaissäädyn edustaja vuoden 1899
valtiopäivillä. Puoliso Ida Karoliina Liukkonen, s. 1.3.1850 Mikkelissä.
(Ks. sukutaulu 1209 – 1208, s. 81/KOPOSTEN SUKU II)
Juho (Juhana) Koponen palveli yli 40 vuotta Paul Wahl & Kumpp. -sahojen
hoitajana. Parhaan miehuutensa iän toimi hän Miettulan sahan isännöitsijänä Puumalassa. Sinä aikana käytettiin häntä paljon kunnan luottamustoimissa; hän oli mm. useita vuosia kunnallislautakunnan esimiehenä.
Aikana, jolloin Puumalassa ja sen lähipitäjissä ei ollut lääkäriä, Juho Koponen harjoitti laajaa ihmisystävällistä toimintaa kansan terveydenhoidon
kehittämiseksi. Samoin hän toimi innokkaasti kansansivistyksen kohottamiseksi harrastaen ja lahjoituksillakin edistäen kotipitäjänsä kansakoululaitoksen kehitystä, tukien ja auttaen sortovuosien alussa syntynyttä kotikoululiikettä ja vapaata valistustyötä.
Vuoden 1899 valtiopäivillä hän edusti Juvan tuomiokuntaa.
Juho Heikki Koposen tyttärestä Elsa Heporaudasta tuli kirjailija ja Kalevalaiset Naiset -nimisen yhdistyksen perustaja.

Elsa Heporaudan vanhemmat
Johan Henrik Koponen ja Ida Karoliina Koponen, o. s. Liukkonen
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Teuvo Pakkala

Häiritty jouluilo
Pikku Jaakolle oli tulossa hauska joulu. Hänellä oli äidille joululahja. Arvokas lahja, joka oli riemastuttava äidin.
Se oli pantu puodissa sievään paperilaatikkoon, niin että jo ulkoapäinkin
näytti lahja arvokkaalle. Mitä olisi sisarten lahjat tämän suhteen? Kaikki
yhteensäkin? Ilmanaikojaan vain!
Hän oli nähnyt kaikki heidän lahjansa, joita heillä oli vanhemmilleen ja
toisilleen. Tytöt olivat näytelleet ne moneenkin kertaan. Vaan hänen lahjaansa eivät tytöt tienneet! Hän oli päättänyt ettei näytä eikä virka mitään,
on aivan niin kuin hänellä ei mitään lahjaa kenellekään olisikaan, että sitten
kaikki oikein hämmästyvät, kun laatikko lentää ovesta.
Hän piirusti laatikon kanteen: ÄIDILLE. Mutta kun hän tapasi säilöstään
kirjoituksineen ja postimerkkeineen vanhan kirjekuoren, minkä joskus oli
kadulta löytänyt, hän kiinnitti sen laatikon kanteen. Mainiota! Nyt eivät
tiedä suuntiakaan keneltä lahja on.
– Jos tietäisitte! meni hän sanomaan tytöille ihastuksissaan asiansa erinomaisesta onnistumisesta.
Tytöt koettivat arvailla, mutta eivät suuntiakaan osanneet. Niin vähäpätöisiä arvailivat, että oikein nauratti! Jaakosta tuntui houkuttelevalle sanoa,
että näkisi heti, kun tytöt hämmästyvät.
– Olen sika, jos sanon! ehätti Jaakko vakuuttamaan, kun tytöt alkoivat
kiihkeämmin pyydellä. Kunniasanansa annettuaan oli hän varma itsestään,
ja salaisuutensa oli kuin lukon takana.
Tytöt vain kiihtyivät, mitä päättävämpi Jaakko näytti olevan. Ja Esteri –
vanhin heistä kaikista – otti Jaakon lujille, kun sattuivat kahdenkesken. Hän
pyysi niin, niin hartaasti: Jaakko rakas! rakas Jaakko! Ja hän lupasi kaikkia,
lupasi sanoa ja näyttää jo edeltäpäin, mitä hänellä on Jaakolle, ja olisi
luvannut vaikka silmän päästään, jos Jaakko olisi näyttänyt tahi
sanonutkaan lahjansa. Lopuksi Esteri suuttui ja uhitteli: älä huoli, Jaakko!
Eevalle kuvaili sitte Esteri, miten kaunista on, kun lapset toisilleen uskovat,
mitä heillä on vanhemmilleen, ja kiitteli Kitelän Iivaria, joka oli näyttänyt
sisarilleen lahjansa.
Jaakko nauroi halveksivasti:
– Pahanen kalalauta, näyttipä tuonkin tahi oli näyttämättä
– Sinulla ei ole senkään veroista! sanoi Esteri.
Jaakko oli kiihtyä. Turkanen, jos hän näyttäisi, niin Esteri lentäisi selälleen! Tytöt yltyivät ihan haltioihinsa. He pyysivät ja rukoilivat.
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En sano! hän innostuksissaan vastasi tyttöjen pyyntöihin. – Sitte vasta,
kun laatikko ovesta lentää, huudan minä, että ne ovat sakset!
Jaakolle oli ihan käsittämätöntä, mitä Esteri pyrskähti nauramaan. Eevakin rupesi nauramaan aivan kuin yht´äkkiä olisi jotakin hassua huomannut.
– Hullujako nuo ovat!
Samassa tuli äiti sisään. Esteri äidille selittämään:
– Jaakko ei sano kenellekään, mitä hänellä on äidille jouluksi, vasta sitte
kun laatikko ovesta lentää, huutaa hän, että sakset ne ovat.
Jaakko seisoi silmänräpäyksen ajan tyhmistyneenä. Sitte äkkiä singahti
kuin poukka Esterin eteen ja tämä samassa oli lattialla pitkällään.
– Jaakko! ehti äiti tuskin siihen sanoa, kun jo Esterin laatikko piirongista
oli lattialla ja tavarat huiskin haiskin ympäri huonetta, niin että seinillä ripisi. Sen tehtyään yritti hän kamariin, missä Esterin joululahjat olivat pienessä vasussa, sirottaakseen nekin. Mutta äidin ohi mennessä tarttui hän äidin
käteen kuin Absalom puun oksaan. Hän tempausi irti ja potkasi kumoon
joukuusen, joka jo oli tuotu sisään ja seisoi keskilattialla. Se oli kostoksi äidille! Eeva siitä suuttui enimmän ja, kun ei muuta voinut, kiusottavalla äänellä sanoi Jaakolle:
– Sen saksi-Jaakko!
Se oli tulta tappuroihin. Onneksi oli Eeva esteitten takana ja tarpeeksi
kaukana. Eevan nukke sai koston kärsiä. Sen vinhautti Jaakko lentämään
yli huoneen uunin kylkeä vasten, että kaula poikki. Mutta tämä kaikki oli
Jaakosta kevyttä. Voima kuohui ja aivan kuin puski häntä tarttumaan johonkin raskaaseen, mikä liikutellessa ryskäisi ja jymähtelisi. Hänellä tuntui
olevan voimaa ja halua kaataa pöytä ja vaikka koko tuo piironki tuolla. Hän
viskasi muutaman tuolin kumoon – ja siihen halu raukesi. Hän syksyi ulos
ja purskahti itkemään.
Hän ei mene sisään koko iltana. Olkoot ja antakoot lahjansa. Ei heillä
kuitenkaan ole niin hauska, kuin olisi ollut! Eikä äiti saa uusia saksia: Saa
pitää ne vanhat saksikulunsa, joita aina tuskittelee ja joilla kesällä matonkuteita leikatessaan sai niin pahan rakon peukalohankaseen, että koko käsi
turposi ja lääkärin piti leikata kättä. Mitä sanoisivat äiti ja Esteri ja Eeva, jos
äidin käsi nytkin kipeytyisi? Eiköhän tulisi hätä niinkuin kesälläkin.
Mutta Jaakolle itselleen tuli samallainen hätä kuin kesällä, jolloin hän alkoi kerätä rahoja uudet sakset ostaakseen.
Hän meni sisään. Joulukuusi oli pystössä ja tuoli paikoillaan. Ei ollut
muita kuin Esteri huoneessa. Hän oli koonnut tavaransa eikä näyttänyt
olevan tietävinäänkään Jaakosta. Vihassa päätti Jaakko hänen olevan. Sitte
tuli kyökistä Eevakin itkusilmin, toisessa kädessä päätön nukke ja toisessa
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pää. Jaakko meni heti Eevaa lepyttämään, koettaen selittää, miten nuken
saattaa korjata. Ja hän lupasi Eevalle näyttää lahjansa, kutsuen Eevan kamariin.
Eeva unohutti surunsa ja ihastui heti laatikkoon. Sakset olivat kauniit
hänestä, vaan varsinkin laatikko. Jaakko lupasi Eevalle laatikon, sitte kun
on äiti saanut saksensa. Jaakko näytti ja selitti, että hän oli pannut kirjekuoren siihen, että luultaisiin laatikon ja saksien tulleen postissa Amerikasta.
Eevasta se oli erinomaista ja niin mukavaa.
– Kuule, Jaakko! Ei sanota kenellekään! Sanotaan Esterille, että ei sinulla
olekaan sakset, vaan muuta.
Eeva sai Jaakon innostumaan. Ja kun hän sanoi Esterille, niinkuin Eeva
oli neuvonut, että hänellä ei olekaan sakset, vaan muuta, jolloin Eeva tekeytyi sen näköiseksi, että se muu on hyvin erinomaista, niin Jaakko aivan uskoi, että Esteri niin luulee, varsinkin kun Esteri alkoi Eevalta kysellä, kun
tämä näytti niin hyvillään ja salaperäinen olevan.
Melkein entisellään oli Jaakon asia ja alkoi taas jännittää. Hän ei tahtonut
malttaa odottaa iltaa ja lahjojen aikaa. Heti kun joulukuusi oli sytytetty, meni hän ulos lahja kainalossa hyvin salaa, mutta viskattuaan sen, tuli hän heti
itse jälestä uteliaana näkemään ja kuulemaan.
Esteri otti lahjapaketin lattiasta ihastuneena, kun oli niin sievä laatikko.
Hän luki kirjekuoresta: »Korkeasti Kunnioitettava Herra Pastori Hieronymus Räihä - - -»
– Ei se ole tänne! ehti jo äiti sanoa, mutta Eeva väitti, että on se! Ja selitti,
että siinä on kannessa oikea kirjoitus: äidille, mutta kirjekuori on vain sitä
varten pantu, että sakset ovat tulleet postissa Amerikasta.
Esteri purskahti taas nauramaan ja Jaakko pujahti kamariin pimeimpään
loukkoon. Hän häpesi niin, että itki. Vaikka kuuli äidin ihastelevan saksia,
niin ei se mieltä parantanut. Hän toivoi, että Esteri sairastuisi ja kuolisi!
Sitä hän mielessään hautoi eikä häntä saatu koko iltana loukosta, ei hyvällä eikä pahalla. Tälle maailmalle tietämättömänä nukuksissa hän sieltä
vihdoin kannettiin sänkyynsä.
***
Oi lapsuuden joulu, sulla ei määrää ajan,
on hetkiisi mahtunut autuas ikuisuus.
Kaarlo Sarkia (1902–45)
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Teuvo Pakkalan syntymästä 150 vuotta

Teuvo Pakkala, alkuaan Theodor Oskari Frosterus syntyi 9.4.1862 Oulussa ja kuoli 7.5.1925
Kuopiossa. Pakkala kuvaa romaaneissaan Vaaralla ja Elsa Oulun köyhää väestöä realistisesti.
Hänen lapsinovellinsa osoittavat psykologista
kykyä nähdä syvälle lapsen mieleen (kokoelmat
Lapsia ja Pikku ihmisiä). Pakkala on kirjoittanut myös suositun näytelmän Tukkijoella, joka
on esitetyimpiä näytelmiä Suomessa.

C Lehdestä leikattua
Kuntaliitokset ovat nykyajan pakkomielle
Helsingin Sanomat / Mielipide 30.9.2012

”– –
Jokainen on ylpeä kotikunnastaan ja haluaa asua paikassa, johon voi jotenkin
samaistua. Mutta tässä maassa kaikki vanhat instituutiot on rikottava ja niiden nimet muutettava vähintään joka viides vuosi. Ihmisten onnellisuutta ja hyvinvointia
voi edistää myös perinteisten instituutioiden säilyttäminen.
Ranskassa on yli kymmenentuhatta kuntaa. Silti kaikki toimii. Ruotsissa ei ole
nähty mitään syytä vanhoihin maakuntarajoihin perustuvien läänien lakkauttamiselle tai yhdistämiselle. Tukholmassa on kaupunginosaneuvostoja, joilla on myös
vaikutusvaltaa.
Päätäntävallan keskittäminen ylisuuriin yksikköihin ei paranna kenenkään elämänlaatua. Sen sijaan se hävittää lähidemokratian ja turvallisuuden tunteen.”
Markku Koponen
Helsinki
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Tehtävien ratkaisut
Kopsan edellisessä numerossa oli kaksi tehtävää: sanaportaikko ja Einsteinin arvoitus. Koska sanaportaikkoon voi olla monia ratkaisuja, emme esitä
”yhtä ja oikeaa”. Vihjaamme vain, että kirjoittamalla pystysuoralle riville 8
sukuseuran nimeksi KOPOSET, melko helposti keksii muillekin riveille sopivia sanoja.
Einsteinin arvoituksen ratkaisu selviää oheisesta taulukosta. Julkaisemme
vielä uudelleen faktat taulukon ratkaisun oikeellisuuden tarkistamiseksi.
Faktat:
Britti asuu punaisessa talossa.
Ruotsalaisella on koiria lemmikkeinä.
Tanskalainen juo teetä.
Vihreä talo on valkoisen talon vasemmalla puolella.
Vihreän talon omistaja juo kahvia.
Henkilö, joka polttaa Pall Mallia, kasvattaa lintuja.
Keltaisen talon omistaja polttaa Dunhillia.
Henkilö, joka asuu keskimmäisessä talossa, juo maitoa.
Norjalainen asuuu ensimmäisessä talossa.
Henkilö, joka polttaa Blendiä, asuu kissan omistajan naapurina.
Henkilö, jolla on hevonen, asuu Dunhilliä polttavan naapurina.
Henkilö, joka polttaa Bluemastersia, juo olutta.
Saksalainen polttaa Princeä.
Norjalainen asuu sinisen talon naapurina.
Henkilöllä, joka polttaa Blendiä, on vettä juova naapuri.
Kuka omistaa kalan? Vastaus: Saksalainen
Talo

vihreä

sininen

punainen

keltainen

valkoinen

Kansallisuus

norjalainen

saksalainen

britti

tanskalainen

ruotsalainen

Juoma

kahvi

vesi

maito

tee

olut

Savuke

Pall Mall

Prince

Blend

Dunhill

Bluemasters

Lemmikki

linnut

kala

hevonen

kissat

koirat
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Koposten Sukuseura ry:n tilinpäätös 31.5.2012
TASE
VASTAAVAA

VASTATTAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat
35236,74
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset 11.426,32

OMA PÄÄOMA
Yhdistyspääoma
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma
Vieras pääoma

4.5097,89
1.565,17
4.6663,06
.

Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa yhteensä

4. 6663,06

4. 6663,06

TULOSLASKELMA 1.6.2011 – 31.5.2012
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Jäsentoimintatulot
Sukukirja I
Sukukirja II
Muut myyntitulot

2.66,50
.406,00
. 644,00
1.33,00
1. 449,50

Kulut
Varaston muutos
.411,66
Matkakulut
2.46,00
Ilmoitukset
.
Sukupäivät
.778,47
Kirjanpito
3.40,66
Postikulut
.136,75
Puhelinkulut
. 38,85
Toimistotarvikk. ja kopiot 2.08,91
Vahinkovakuutus
2.19,92
Valokopiot
83,00
Kopsa-lehti
2.580,48
Kokouskulut
3.28,72
Jäsenmaksut
3.75,00

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

2.35,10
1.36,51
.202,00
. 6322,03
.-4872,53

.6680,00
-.300,77
6.379,23
.1506,70

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Korkotuotot
. 58,47
5.8,47
Tilikauden ylijäämä

. 1565,17

[Tilinpäätös vahvistettu vuosikokouksessa 4.8.2012.]
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Koposten Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt
Aulis Koponen, sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja
Kirnukuja 14, 70780 Kuopio; puh.044-361 2224; aulis.koponen@gmail.com
Sukuseuran kotipaikka on Varkaus.
Varsinaiset jäsenet
Ahti Koponen
Rajakuja 11, 042630 Kerava
puh. 045-672 4107
ahti.koponen@gmail.com
Maiju Boenisch
Kiikankuja 262, 32450 Tammiainen
puh. 050-558 9367
maiju.boenisch@turku.fi
Hannu W. Koponen
Syvänojantie 136, 05450 Nukari
puh. 040-714 5776
hw.koponen@elisanet.fi
Juha Koponen, varapuheenjohtaja
Riihirannantie 868, 79100 Leppävirta
puh. 040-025 4466, (017) 548 105
juha.koponen545@gmail.com
Leena Koponen, rahastonhoitaja
Taivalmäentie 2 A, 79130 Sorsakoski
puh. (017) 556 1294
Marketta Koponen, sihteeri
Kaidanhaantie 3, 79100 Leppävirta
puh. 044-027 1228
marketta.koponen@gmail.com
Aino Koskela
Väyläasemantie 3 A, 79820 Varistaipale
puh. 040-832 9952
a.v.koskela@luukku.com
Sirkku Suvikorpi
Lahjaharjuntie 30 B 12, 40250 Jyväskylä
puh. 040-861 7846
sirkku.suvikorpi@gmail.com

Varajäsenet
Ulla Artte
Helsinki
Hannu O. Koponen
Hirvisaarentie 246 D, 73500 Juankoski
puh. 040-018 4641
Matti Koponen
Varkaus
Pentti Koponen
Hiidenheitontie 26, 06650 Hamari
puh. 040-416 0678, 050-358 4945
pentti.koponen@luukku.com
Raimo Koponen
Puustellintie 7, 72400 Pielavesi
puh. 050-028 0155
raimoko@pp.inet.fi
Leena Kourunen
Rauvastenlahdentie 679, 79100 Leppävirta
puh. 040-777 7579
Irma Rainio
Tukkijoentie 8, 45360 Valkeala
puh. 040-055 3097
irma.rainio@luukku.com
Pirjo Vesanka
Louhitie 4 A 2, 78850 Varkaus
puh. 040-540 4333

Sukututkimustoimikunta

Jäsensihteeri
Maija Tuppurainen
Hiltantie 8, 78870 Varkaus
puh. (017) 552 2079, 040-521 9525
maija.tuppurainen@tilimaijat.fi

Ahti W. Koponen
Rajakatu 11, 04260 Kerava
puh. 045-672 4107
a.koponen@sci.fi

SSKL:n yhdyshenkilö
Hannu K. Koponen, Leiviskätie 4 G 105,
00440 Helsinki; puh. 040-031 5339

Hannu W. Koponen
Syvänojantie 136, Nukari
puh. 040-714 5776
hw.koponen@elisanet.fi

Ahti Koponen
toimittaa sukuseuran Internet-sivut.
a.koponen@ sci.fi
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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
Taivalmäentie 2 A
79130 Sorsakoski

Hyvää joulua,
onnellista uutta vuotta!


