KOPSA
Koposten Sanomat
Joulukuu

KOPOSTEN SUKUSEURA ry

Jäsenlehti 2017

PERUSTETTU 1979

38 vuotta

KOPOSTEN SUKU I Sisältö: Suku nimeltään Koponen •
Kantakoti • Asuma-alueet • Aikakauden yleiskuva • Ensimmäiset
maininnat Savon Koposista • Nimen muotoutuminen Savon
Koposten sukuhaarat 1541–1721 • Asuinpaikoista Suomessa •
Sukuhaarojen runsas lisääntyminen 1700-luvun lopulla

Väinö Koponen:
Metsän poika tahdoin olla
Kuvateos talousneuvos
Väinö Koposen elämästä.

KOPOSTEN SUKU II Sisältö: Tutkimus suvusta 1722–1860 •
Koposten lisääntyneistä sukuhaaroista • Nimet • Syntymäajat •
Perhe-henkilötiedot • Ketä perheeseen kuulunut • Tarkkoja
tietoja nais- ja miespuolisten edustajien kautta • Koposten
sukuhaarat maantieteellisesti kattavana
MUITA MYYNTIARTIKKELEITA
Postikortti – kuvassa sukuseuran vaakuna
Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus
Sukuseuran kultainen rintamerkki tai riipus

1€
10 €
12 €

25 €

ISÄNNÄNVIIRI
70 €

TILAA ITSELLESI
TAI LAHJAKSI

UUTUUS: SUKUVAAKUNA, metallinen
Korkeus 30 cm, leveys 25 cm
Tekijä: Seppä, artesaani Karri Levantin.
Ennakkotilaukset toimitetaan tilausjärjestyksessä.
Tilaukset: Hannu K. Koponen, p. 0400 315 339,
hannu.k.koponen@elisanet.fi
Erikoishinta 250 euroa (+ lähetyskulut)

PÖYTÄVIIRI
45 €

RINTAMERKKI
”pinssi” kuikka-aihe

Hintoihin lisätään lähetyskulut.
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT:

hopea 4 €
kulta 5 €

Maiju Boenisch
puh. 050-558 9367
mama-boe@hotmail.com

2/2017
Koposten Sanomat no. 46
Koposten Sukuseuran jäsenlehti
Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
Seuraava numero ilmestyy keväällä 2018.
Toimituskunta

KUN JOULU ON…

Vastaava toimittaja:
Hannu K. Koponen
Leiviskätie 4 G 105
00440 Helsinki
p. 0400 315 339
hannu.k.koponen@elisanet.fi

Auta Koposten Sukuseuraa lahjoituksellasi.
Koposten sukukirjoja on nyt tehty kolme osaa.
Sukututkijan työ ja painatus maksaa. Lahjoituksesi on meille arvokas, pienempikin.
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Sukuseura kiittää niitä Koposia, jotka ovat
maksaneet Kopsa-lehden ja jäsenmaksun
ja näin mahdollistaneet lehden ilmestymisen
kaksi kertaa vuodessa. Lehden painattaminen
ja postittaminen on kasvavissa kustannuksissa
taloudellisesti hyvin vaikeaa. Sukulehti on
erinomainen tapa tutustua sukuun ja jäseniin.
Osallistu ja lähetä kirjoituksia, lyhyitä tarinoita,
valokuvia kaikenikäisiltä kiinnostavilta sukumme
jäseniltä. Hanki myös uusia jäseniä!

Tärkeä tiedotus!
Muistathan ilmoittaa muuttuvat nimi- ja osoitetietosi, sekä puhelinnumerosi. Näin vältymme
turhilta postituskuluilta ja mielipahalta.
Ilmoita muutoksista:
Maiju Boenisch, p. 050-558 9367
tai e-mail: mama-boe@hotmail.com

Sukuseuran uudet jäsenet
Koponen, Leena M.
Pennanen, Airi		
Tahkola, Annastiina
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Kuopio
Mikkeli
Jyväskylä
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Puheenjohtajalta

Aulis Koponen
Kuopio

On pyhäinpäivän aatto, kun kirjoitan tätä kirjoitusta. Pyhäinpäivänä muistellaan edesmenneitä jo ajanrajan toiselle puolelle siirtyneitä. Erityisesti tänään, kun eletään itsenäisen Suomen 100 itsenäisyysvuotta. Itsenäisyys on
arvokas ja suuri lahja meille kaikille kansalaisille. Tähän sisältyy vapaus ja
oikeus elää, yrittää ja toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. Itsenäistyminen
ei onnistunut ilman synnytystuskia.
Vapaussodassa oli Koposiakin rintamalinjan molemmilla puolilla. Menetykset jättivät syvät haavat vuosiksi, ehkä vuosikymmeniksi. Tänään kun
juhlimme merkkivuotta, aatteelliset kuilut ovat tasoittuneet ja voimme olla
yhtenäinen kansakunta. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, perheyhteisö
voi antaa turvallisuutta ja uskoa elämän vaikeuksienkin keskellä. Yhteisöllisyys luo yhteishenkeä ja yrittämisen halua.
Olen ajatellut sellaista, että me sukuseurana voisimme olla sukuseuraperhe, meillä voi olla ja on yhteisiä tavoitteita, toimintoja jotka yhdistävät meitä, meillä voi olla myöskin yhteisiä arvoja joita haluamme kunnioittaa. Kaikki toiminta, vaikka sitä tehdäänkin paljolti vapaaehtoisvoimin, tarvitsee varoja. Sukuseurassa jäsenmäärä ja sen tuomat jäsenmaksut ovat taloutemme
perusta. Kopsa lehti tulee jäsenmaksuhintaan jäsenille toimien yhteydenpitäjänä ja tiedonvälittäjänä, sillä luonnollinen poistuma on elämään kuuluva
tosiasia, uusien jäsenten hankinta on meille erittäin tärkeä ja välttämätön. Kun ajatellaan yhteistä sukuperhettä, jäsenten aktiviteetti luo meille
mahdollisuuden kehittää toimintaamme antaen toiminnallemme menestymistä ja toimintamahdollisuuksia.
Toivoisin jäseniltä palautetta ja mielipiteitä, kuinka haluatte sukuseuratoiminnan kehittyvän yhteiseksi hyödyksi. Tehdään kehittäminen yhdessä
ja iloitaan yhteisistä saavutuksista. Kirjatarjousta olemme päättäneet jatkaa siihen saakka kun 100 kpl:een määrä on saatu myydyksi. Jarmo Paikkalan kanssa tehdyt vanhat sopimukset on täyttyneet ja viimeisen erän saamme maksettua vuoden loppuun mennessä. Sukututkimusta tulemme jatkamaan, uusia mahdollisuuksia on avautumassa, menetelmistä päätämme tulevaisuudessa.
Sukupäiville elokuussa saimme puhujavieraaksi piispa Jari Jolkkosen,
hän tuli suoraan tilaisuuteemme Saksasta, reformaatio-tapahtumasta. Lienee ensimmäinen kerta, kun piispa on saatu juhlapuhujaksemme. Vuoden
2018 sukupäivät ovat yksipäiväiset, pitopaikkaa olemme ajatelleet Leppävirralle tai sen lähialueelle. Vuonna 2019 sukuseuramme täyttää 40 vuotta
ja silloin on aihetta juhlimiseen. Koposten sukuun kuuluvia on menestynyt
useimmilla elämänaloilla.
Joulu on meidän pimeästä vuodenajasta huolimatta valon juhla. Elämme
voimakkaasti muuttuvassa maailmassa ja rauhattomuus saattaa ajoittain tulla ajatuksiimme.
Toivotan kaikille lehden lukijoille ja sukuseuran jäsenille oikein
Rauhallista ja Siunattua Joulurauhaa.
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”SUOMI 100” -JUHLAVUODEN SUKUKIRJATARJOUS
Sukuseura on julkaissut aiemmin kirjat Koposten Suku I (270 s.) ja
Koposten Suku II (870 s.) Uusin osa on Koposten Suku II: 1 (n. 350 s),
joka on Koposten Suku II:n kirjan täydennysosa.
Koposten Suku II:1 osaa voi tilata nyt hintaan 70 € + postitus- ja
pakkauskulut.
Yksittäisten kirjojen hinnat:
Koposten Suku I			
40 € + toimituskulut 11 €
Koposten Suku II			
60 €		
”
Koposten Suku II.1.			
70 €		
”
Pakettitarjoukset:
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi
Koposten Suku I ja II			
100 € + toimituskulut 13 €
Koposten Suku II ja II.1		
100 €
”
Koposten Suku I, II ja II.1		
100 €
”
15 €
Kirjat ja paketit voi maksaa ennakkoon.

Tilinumero FI52 5500 3920 1975 87
Soita ja tilaa heti!
Koposten Sukuseura ry
Maiju Boenisch
Kiikankuja 262, 32440 Alastaro
p. 050 558 9367
mama-boe@hotmail.com
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KOPOSTEN SUKUSEURAN 38-VUOTISJUHLAT
KUOPIOSSA HOTELLI ISO-VALKEISESSA 5.–6.8.2017
Puolipilvinen ja myöhemmin rankkasateinen päivä siivittivät Koposten Sukuseuran kaksipäiväisiä sukupäiviä.
Sukuseura kokoontuu joka vuosi eri paikkakunnilla ja
nyt ne olivat kaksipäiväiset. Läsnä oli noin 40 Koposta
eri puolilta Suomea ja Ruotsiakin.
Hallituksen jäsenet kokoontuivat lauantaina klo 10.00
järjestelytehtäviin. Ilmoittautuminen ja lounas alkoivat
klo 12.00. Hallitus kokoontui klo 13.00 ja Sukuseuran
vuosikokous alkoi klo 14.00 puheenjohtaja Aulis Koposen johdolla. Tervetulopuheen lopuksi pidettiin myös
hiljainen hetki poisnukkuneiden Koposten muistolle.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Pentti Koponen
Porvoosta ja sihteerin tehtäviä Raimo Koponen Pielavedeltä. Kokouksessa käsiteltiin kirjanpito, taseet ja koko taloudellinen tilanne, taloudenhoitaja Maiju Boenischin esittelemänä. Keskustelun tärkeitä aiheita olivat
uuden sukukirjan II-osan/1 myynti, kuten muidenkin
kirjapakettien, joiden kolmen kirjan yhteishinta 100 euroa + toimituskulut 15 euroa ovat voimassa ”Suomi 100”

-erikoistarjouksena. Koposten Suku II.I on täydennysosa (350 s.) ja siinä on selvitetty sukuja 1860 luvulle asti. Sukututkija maisteri Jorma Paikkalan tutkimustyö on
nyt kansien välissä. Tilaukset voi tehdä taloudenhoitaja
Maiju Boenischilta.
Toinen ja jatkuva huolenaihe on vähenevä ja vanhentuva joukko Koposia sukupäivillään. Uusia jäseniä velvoitettiin jokaisen hankkimaan ainakin yksi jäsen seuraaville sukupäiville. Kolmas keskustelunaihe oli ns. ainaisjäsenten suuri määrä, joiden ei tarvitse maksaa jäsenmaksuaan. Nyt tämä pykälä on poistettu ja uutta ns.
ainaisjäsenyyttä ei enää myönnetä. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 35 euroa/vuosi sisältäen kaksi Kopsa-lehteä.
Uuden hallituksen päätettäväksi annettiin Sukuseuran sääntöjen uusi päivitys ja hallituksen kokoonpano,
sekä seuraavan sukupäivien paikka 2018. Kopsa-lehden
vastaava toimittaja Hannu K. Koponen oli huolissaan
maksamattomista jäsenmaksuista, sekä osoitteenmuu-

Vuosikokouksen puheenjohtaja Pentti Koponen ja sihteeri Raimo Koponen.
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Ari Kolehmainen.

Aulis Koponen ja piispa Jari Jolkkonen.

toksista, jotka pitäisi ilmoittaa välittömästi. Myöskin erilaisten artikkeleiden saaminen kaikilta Koposilta ympäri
Suomea olisi toivottavaa.
Lauantain odotettu ja tärkeä luento oli FM, sukututkija Ari Kolehmaisen esitelmä ”Koposten suvun varhaisten sukuhaarojen mahdolliset tutkimusaukot DNA”.
Hänen selvityksensä ja tutkimuksensa ja määritelmänsä yksi asia oli, että geneettinen sukututkimus on erotettava lääketieteellisestä genetiikasta: DNA toimii sukututkimuksen apuvälineenä, se on lahjomaton, eikä se
valehtele. Kesäkuun 2017 Kopsa-lehdessä oli iso artikkeli aiheesta. Toinen luennoitsija Petri Laasonen luennoi aiheesta ”Koposten sukuseura -projekti geni.com-sivustolla. Illallinen ja illanvietto arpajaisineen oli hauska illan huipennus. Meklarina toimi Hannu K.Koponen.
Kuten tapana on ollut kaksipäiväisillä sukupäivillä oli
sunnuntaina kunniakäynti ja kukkalaitteen lasku Kuopion Hatsalan sankarihaudoille klo 9.00. Kukkalaitteen
laski puheenjohtaja Aulis Koponen ja puheen sankarivainajille piti Hannu. K.Koponen. Virsi ”Sun kätes Herra
voimakkaan, suo olla turva Suomenmaan” herkisti mielet ja ajatukset kaatuneitten isiemme ja veljiemme puolesta, jotka uhrasivat kalleimpansa, eli henkensä meidän
ja nyt 100 vuotta itsenäisenä olleen Suomen hyväksi. Koposia on haudattu Hatsalan sankarihautausmaalle kymmenen. Jumalanpalvelus Kuopion Tuomiokirkossa oli

klo 10.00, jonka jälkeen kiirehdimme lounaalle ja päiväjuhlaan.
Päiväjuhlan juhlapuhuja Kuopion Hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen kertoi reformaatiosta, jonka 500-vuotismerkkivuotta vietetään. Martti Lutherhan naulasi
vuonna 1517 Wittenbergin kirkon oveen ”teesinsä”, jossa
hän kirjoitti halunsa siivota väärinkäytöksiä, kuten anekauppaa ja maksetut messut ja ankarat paastosäännöt,
joilla pyrittiin ostamaan tai itse ansaitsemaan pelastus.
Reformaatio on ”tapojen puhdistusta”. Naispappeudesta ja samaa sukupuolta olevien vihkimisestä avioliittoon
oli vielä pitkä matka. Katolilaisen ja Luterilaisen kirkon
välillä on edelleen suuri ero. Mainittakoon, kun sukukokouksessa ollaan, että piispa Jari Jolkkosen äiti Ulla Jolkkonen Viinijärveltä on isän puolelta Koposia. Juhlaesitelmän päätteeksi Sukuseuran esimies Aulis Koponen luovutti piispa Jari Jolkkoselle Koposten sukukirjat.
Musiikillista antia esitti laulaja Jorma Koponen säestäen itseään pianolla kappaleet Kesäyö, Minä laulan sun
iltasi tähtihin, Sunnuntai ja Kullanmurunen. Oman runonsa ”Isänmaalle” esitti Rauno Koponen Karvion kanavalta. Sukutapaamisen päätti yhdessä laulettu ”Savolaisen laulu” ja päätöskahvit.
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Hannu K. Koponen
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Itsenäinen ja vapaa 100-vuotias Suomi
Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvät Koposet, rakkaat
sukulaiset, naiset ja miehet. ”Et nähnyt sä aamumme
koittoa, jota usein niin uneksit, et Suomemme ihanaa
voittoa, jonka puolesta taistelit. Mut kaunehin kuolo ol’
osasi puolesta maamme, kun kaatua sait, siitä lohtua suruhun saamme.”
Olemme Hatsalan hautausmaalla, joka perustettiin
1811. Talvisodan syttyminen marraskuun viimeisen 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 sinuattu 639. Viimeinen sankarihautaus tapahtui 1961 ja muutama vuosi sitten siunattiin kuopiolainen sankarivainaja kentälle
jääneenä. Koposia sankarivainajista on kymmenen.
Talvi- ja jatkosodassa kaatui 90 000 sotilasta. Kaatuneita ja kadonneita etsitään jatkuvasti, keväällä siunat-
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tiin 200 löytyneen sotilaan jäännöksiä Lappeenrannan
hautausmaahan. Kadonneita on vielä löytymättä 10 000.
Talvisodassa 30.11.1939–13.3.1940 Neuvostoliiton ilmavoimat tekivät Kuopioon viisi pommihyökkäystä ja
kaupungissa annettiin 24 ilmahälytystä. Suurpommitus
3.2.1940 oli vaikutukseltaan ylivoimaisesti tuhoisin: 39
kuollutta, sekä mittavia aineellisia vahinkoja. Pommituksissa kuoli noin 42 henkilöä ja sosiaaliministeriön tilaston mukaan tuhoutui tai vahingoittui 116 rakennusta.
Tammikuun 6. päivän ”Loppiaispommituksesta” ja
helmikuun kolmannen suurpommituksesta uutisoinut
Pohjois-Savo-lehti käytti Neuvosto-pommikoneista sodanajalle tyypillistä termiä ”Molotovin rauhankyyhkyt”.
Pakkasta oli yli -25 astetta. Tuuli puri kovasti kuopiolaisten poskipäivä. Puolta tuntia ennen keskipäivää Kuopioon iski 26 pommikonetta koko voimallaan. Kahden
lentolaivueen leveys oli n. 1,5 km. Jälki oli kammottavaa: Snellmannin- ja Piispanpuiston väestönsuojat saivat
täysosuman. Niistä tuli hetkessä joukkohautoja, kuolleiden lukumäärä oli lähes sata. Valtaosa uhreista oli kuo-
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piolaisia 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 Renwallin 1951 tekemä sankarimuistomerkki ”Haavoittunut sotilas”, se on variaatio
Pietà-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 antoivat 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 Ehrnrooth sanoi eräässä TV-haastattelussa:
”Kansakunnalla, joka ei muista menneisyyttään, ei ole
tulevaisuutta.”
Tänään ja tässä kunnioitamme hiljaisina ja nöyrinä
maamme puolesta henkensä antaneita. Nyt saamme ol-

la 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. Nyt 100
vuotta vapaana täyttävä Suomi saa kiittää näitä sankarivainajia.
Pekka Simojen sanoin:
Sovinnossa meidän suo maata rakentaa,
että jokaiselle se kodin tarjoaa.
Kädestäsi maamme siunauksen saa,
ohjaa esivaltaa ja heille viisautta jaa.
Puhe Kuopion Hatsalan sankarihaudoilla 6.8.2017
Hannu K. Koponen

ISÄNMAALLE
Mikä oli Suomi ja mikä maa.
Kahden vieraan vallan välissä aikoinaan.
Suomi saikin jo oman valtion ja vallan,
mutta kohta oli joutua olemaan taas vieraan vallan alla.
Vapaaehtoiset puolesta Suomen maan
lähti liikkeelle isämme aikoinaan,
edestä Suomen ja tämän maan.
Saamme kiittää heitä ainiaan.
Kului monta vuotta, eikä itsenäisyytemme tullut suotta,
kun joka Suomen mies ja lotat myös
kävi vierasta valtaa vastaan
puolustamaan isänmaata, perhettään ja lastaan.
Mitä kaikkea onkaan tämä itsenäisyytemme hinta
sotilaan tuska ja jossakin siellä evakon retkellä tiellä,
koki monen äidin ja omaisen oottavan ja tuskainen oli rinta.
Ja mitä kaikkea muuta onkaan kuin oma vapaus, mutta kova oli sen hinta.
Rauno Koponen
Karvion kanava, 2005

KOPSA
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KOPOSIA MAAILMALLA

Luontomies Urpo Koponen
Tapasin maankuulun luontotutkijan, käärmeasiantuntijan ja tuhansien lintupönttöjen valmistajan, luontokuvaaja, ornitologi ja Eläinmuseon rengastajan Urpo Koposen Kotkassa 3.9.2017 Katariinanniemellä. Tapahtuma oli kauniina sunnuntaipäivänä oleva luonto- ja liikuntatapahtuma. Kotkalainen Urpo Koponen esitteli ja
myi, sekä opasti lintupönttöjen tekoa. Lintupönttömalleja oli yli 16:lle eri lintulajille. Olipa siinä joukossa myös
siileille omat talot.
Urpo Koponen on syntynyt Kymissä 1948 ja toiminut opettajana Karhulassa. Isä Jalo Koponen on syntynyt Leppävirralla ja toimi seppänä ja monenlaisissa käsityötehtävissä. Äiti Salli os. Järvin on kotoisin Kainuun
Ristijärveltä.
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Perheessä on kaksi lasta, tytär Sanni 19 v ja poika Samuli 42 v. Urpo Koponen aloitti lintuharrastuksen jo
1950-luvulla ja sanoo viettävänsä 265 päivää vuodessa luonnossa. Musiikki on ollut toinen suuri harrastus;
ravintolasoittajana, instrumentteina ovat haitari ja piano. Soittolistalla on vanhaa tanssimusiikkia, mm. lattareita, jazzia, kansanmusiikkia ja ikivihreitä laidasta laitaan. Ensimmäisen haitarin hän sai musikaaliselta isältään nuorena, kun osasi soittaa ”Kaksi kisälliä kerran”, ja
isä osti heti haitarin.
Koponen on tehnyt 38-vuotisen uran ala-asteen opettajana, mutta on omistanut kaiken vapaa-ajan luonnonsuojelutyölle, kuten kyiden puolesta puhumiselle ja yli
50 vuotta lintujen rengastamiselle ja lintupönttöjen val-
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Tuulihaukkapoikue on päässyt rengastajan syliin. Pesä on
ladon seinässä olevassa laatikossa. Rengastus tapahtuu
yleensä maassa.
mistamiselle. Kaiken kaikkiaan hän on valmistanut yli
4150 linnunpönttöä ja nyt niitä on Karhulan, Haminan,
Kotkan, Kouvolan ja Pyhtään metsissä lähes 1000 linnunpönttöä. Koposen mielestä ne auttavat kololintuja
selviytymään tehometsätalouden muuttamassa elinympäristössä.
Koponen on saanut useita tunnustuksia ympäristön
hyväksi tekemästään työstä. Toinen sija ”Vuoden luonto”
-kuvakilpailussa 2002. Samassa kilpailussa useita kunniamainintoja 1997–2002. Hänelle on myönnetty WWF:n
vuoden Luontokirja palkinto 2013 kirjasta ”Pihan linnut
ja pöntöt” 2013 asiantuntijana ja Kymenlaakson Luonnonsuojelupiirin ympäristöpalkinto 2015. ”Viihtyisä Kotka” -palkinto 2016. Sydänliiton kunniamaininta 2017.
”Kotka”-palkinto 2017.
Toiminut asiantuntijaoppaana yleisöretkillä, merellä, metsissä ja soilla. Pitänyt satoja esitelmiä eri puolilla
Suomea ja ulkomaillakin. Aiheena erityisesti käärmeet,
linnut, meri-metsä-suoluonnossa. Ollut luontoasiantuntijana TV- ja radio-ohjelmissa, sekä aikakausi- ja sanomalehdissä. Vuonna 2014 presidentti Sauli Niinistö kutsui Itsenäisyyspäivän juhliin Presidentinlinnaan.

Käärmetutkijana ja kuvaajana Koponen innostui 54
vuotta sitten. Hän oli huhtikuussa 1963 suunnistuskisoissa etsiessään rastia läheiseltä suolta. Istahtaessaan lepäämään isolle kivenlohkareelle, hän huomasi maan lainehtivan kummallisesti ja tajusi katselevansa 70–80 kyykäärmeen sulavaa liikehtivää kasaa. Hän istui käärmeiden pesäpaikan päällä ja oli haltioissaan näkemästään.
1970-luvulla hän alkoi kuvata käärmeitä, mutta turvallisen välimatkan päästä. Myöhemmin hän uskaltautui laskeutumaan kyiden tasolle makuulle maahan.
Koponen on toiminut Ylen Luontoillan asiantuntijana kymmenen vuotta. Koposta on kysytty usein siirtämään kyitä pois mökkien ja talojen pihoilta ja sisätiloistakin. Hänellä on varusteenaan mm. USA:sta tilatut
panssaroidut hanskat. Mainittakoon vielä, että 25 vuoden aikana hän on siirtänyt yli 600 käärmettä, joista erikoisin oli toissa vuonna Pyhtäällä yhden ambulanssikuljettajan pihalta 20 kyytä.
Hänen omakotitalonsa oli rakennettu käärmeenpesän
päälle, mutta halusi siirrättää luontoystävällisesti käärmeet pois. Kyyn puremia hän on saanut yli puolenvuosisadan aikana vain kolme. Hän mainitsee, että jokainen
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kerta oli vahinko tai huolimattomuutta. Kolmannella
kerralla purema oli niin vahva, että hän oli neljä päivää
tiputuksessa sairaalassa.
Sadan vuoden aikana on kyyn puremaan kuollut varmuudella vain kaksi ihmistä. Hirvet ja punkit borrelioosia tartuttaneena ovat vaarallisempia. Ampiaisen pistoonkin kuolee joka vuosi ihmisiä erilaisten allergiareaktioiden takia useita, sanoi Urpo. Nykyisin hänellä on
vastamyrkkyruisku aina mukana käärmeenpuremaan.
Koposen mukaan kyitä on Etelä- ja Keski-Suomessa
noin 50–100 yksilöä neliökilometrillä. Pohjoisessa vähemmän. Koponen on harmissaan siitä, ettei kyytä ole
Suomessa suojeltu, kuten muissa Länsi-Euroopan maissa. Kyiden määrä on voimakkaasta taantunut niihin
kohdistuvien vainon, liikenteen ja rakentamisen vuoksi.
Marjastajan ja metsässä liikkujan on hyvä tömistellä jaloillaan, jos olettaa käärmeitä olevan, käärme kaikkoaa.
Urpon vaimo on ollut monta vuotta tärkeä avustaja ja tytärkin oli vuoden ikäisenä mukana kantorepussa
käärmeretkillä. Urpo Koposen unelma on olla luonnossa, hoitaa, avustaa, suojella, sekä kouluttaa ihmisiä ymmärtämään luontoa. Se on meitä lähellä ja josta saamme
nauttia jokainen, varsinkin keväisin lintujen laulun kera.
Vuoden teemahan oli ”Miljoona lintupönttöä” ja se
toteutui. Avohakkuut ja muut ilmiöt luonnossa rokottavat lintujen pesimistä, kun ei ole myöskään halkopinoja
tai muuta pesimistä tukevia asioita. Suomessa pesii nelisenkymmentä lintulajia koloissa, onkaloissa, maakuopissa tai lintupöntöissä. Meidän on autettava luontoa ja
luonto auttaa meitä.
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Urpo Koponen on uranuurtaja, tiennäyttäjä eikä hän
aio jäädä luonnossa liikkumisesta eläkkeelle. Luontokirjailija Juha Laaksonen ja ornitologi-luontokuvaaja Urpo Koposelta ilmestyi Kustannus Oy Paasilinnan painama värikuvateos ”Pihan linnut ja pöntöt”. Kirja palkittiin
parhaana Vuoden luontokirjana 2013. Tämä upea teos
on myös WWF:n valinta ja sen valitsi vuoden parhaaksi
luontokirjaksi tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio Messukeskuksen tilaisuudessa 4.12.2013. Loistavat
kuvat ovat Urpo Koposen ottamia ja tekstin on kirjoittanut luontokirjailija Juha Laaksonen. Ainutlaatuinen kuvateos, jonkalaista meillä ei ole aikaisemmin ollut. Tämä
kirja on hyvä joululahja linnuista ja luonnosta välittäville.
Urpo Koponen muistuttaa vielä, että lintupöntöt pitää
puhdistaa keväällä, jotta pönttöihin mahdollisesti kuolleet poikaset poistetaan tautien leviämisen vuoksi.
Toivomme Urpo Koposelle ”virtaa” ja voimia jaksaa
eläkepäivinään luonnon ja ihmisten vuoksi, niin maailma pelastuu.
Urpo Koposen motto: Ei ole hyviä ja pahoja eläimiä. On
vain erilaisia eläimiä ja niillä kaikilla on oma tärkeä tehtävänsä luonnon kiertokulussa.
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Suomen ykköskoripallopelaaja
Petteri Koposesta elämäkertakirja
Kirjoitin ensi kertaa tulevasta ja nousevasta supertähdestä koripalloilija Petteri Koposesta Kopsa-lehden numerossa 1/2007. Julkisuudessa ja
lehtien otsikoissa hänestä jo silloin kirjoitettiin
suurilla otsikoilla. Ura oli vasta aluillaan.
Petteri on syntynyt 13.4.1988 Helsingin Tapaninkylässä. Syksyllä 19.9.2017 hänestä ilmestyi
elämäkertateos Hippo Taatilan kirjoittamana ja
Tammen kustantamana ”Malmin jääräpää”.
Petterin urheilu-uran alku on mielenkiintoinen ja erikoinen: hänen äitinsä Sonja oli Helsingin Jyryn SM-joukkueen pelaaja. Jo kahdeksanvuotiaana hän innostui peliin ja liittyi Malmin
Superkorikseen. Petteri valmistui Helsingin Mäkelänrinteen urheilulukioista 19-vuotiaana. Varusmiespalveluksen hän suoritti 2008. Yksinhuoltajaäidillä Sonjalla oli hoidettavanaan kioski,
sen lisäksi hänellä oli siivoamista ja myös muuta työtä, kun sosionomin palkka ei riittänyt perheen kuluihin.
Ura huipulle ei ollut helppo, Sonja-äiti ja valmentaja Mihailo Pavicevig hoitivat Petterin asioita ja valmennusta. Ylioppilaaksi hän pääsi 2007.
Vuonna 2007 Petteri valittiin Vuoden nuoreksi
urheilijaksi, vuonna 2008 ja 2011–2014 Vuoden
koripalloilijaksi. Vuonna 2013 Euroliigan viikon
pelaajaksi ja 2014 –2015 valittiin Euroliigan tähdistöviisikkoon, sekä VTB-liigan parhaaksi kuudenneksi pelaajaksi. Petteri on avoliitossa Linda
Hatakan kanssa ja heillä on poika, joka syntyi toukokuussa 2015.
Kun on huipulla, pitää harjoitella paljon, eikä muille
harrastuksille ole juuri aikaa. Iloinen, tasapainoinen, järkevä ja superlahjakas urheilijanuorukainen on nyt tehnyt suuren ja pitkän tien ”urheilumiljonääriksi”. Suuri
raha liikkuu erilailla ulkomaisissa kuvioissa, kuin Suomen pelikentillä, kuten jääkiekossakin. Yksinhuoltaja
Sonja-äidin unelma ja ponnistukset ovat vihdoinkin toteutuneet ja hän saa iloita kasvatuksensa onnistumisesta myös taloudellisesti.

Kuva: Tuomas Venhola DMNT (CC BY-SA 2.5).
Kirja: ”Malmin jääräpää” ei jätä ketään kylmäksi, se on
tarina kovasta tahdosta, lahjakkuudesta ja itsensä ylittämisestä kaikista vaikeuksista huolimatta huipulle. Toivotamme Petterille onnea ja menestystä jatkossakin, urheilun kovilla areenoilla ja esimerkkinä muille nuorille.
Mottona: Citius, Altius, Fortius.
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Photojournalist ja correspondent
Kalle Koponen

Kun maailmalla tapahtuu jotain järisyttävää, paikalle rientävät eri maiden erikoistoimittajat ja valokuvaajat. Yksi heistä on Sanoma Oy:n, eli Helsingin Sanomien
erikoisjournalisti ja valokuvaaja Kalle Koponen. Hän on
syntynyt 15.9.1950 Hämeenlinnassa. Isä Matti Koponen
ja äiti Pirjo o.s. Penttilä, asuvat Varkaudessa. Varhaisin
tieto on isänisänisoisä, Ananias Koponen (1860–1919)
tuli Pietarista. Varhaisin esi-isä oli Antti (1823–1905),
on haudattu Kangaslammille, sukuhautaan.
Kalle opiskeli Tampereen Yliopistossa 1981–1985.
Kalle Koponen on ollut n. 30 vuotta Helsingin Sanomissa toimittajana ja valokuvaaja-reportterina monissa
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maissa: Moskovan kirjeenvaihtajana 1995–2000, Tukholmassa 2005–2009, Berliinissä 2009–2013. Kielitaitoa
on: venäjä, englanti, saksa, ruotsi.
Maailman järkyttävimmistä kokemuksistaan hän kertoo Tšetšenian sodan kuvaukset haavoittuneista, kuolevista, sairaalaan tuoduista lapsista, naisista, vanhuksista ja sotilaista. Kaikkia kuvia ei voitu julkaista. Tapahtuma oli 1990 lopulla. Kalle Koposen toimittaja/kuvaaja
tehtäviä on ollut paljon, mainittakoon Tšernobyl, Syyrian Aleppo, pakolaisleirit, Ukrainan ja Malesian lentokoneen alas ampuminen, Kreikan pakolaisleirit, ja ihmiset jotka pakenivat Afrikasta, Turkin Izmirin ihmis-
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salakuljetus ja Kosovon, Krimin, Gazan sotatantereet ja
niiden kuvaukset ja raportointi. Lista on valtava ja tässä on vain osa.
Tapasin Kalle Koposen Helsingin Sanomien ”Suomi
100” järjestämässä Taiteiden Yö 28.8.2017 ”Kuvia Suomesta”, Sanomatalon tapahtumassa. Sanomatalon aulassa olevassa näyttelyssä oli esillä mm. ”World Press Photo” kansainvälinen näyttely palkittuja kuvia ympäri maailmaa. Näyttelyn järjestäjä Helsingin Sanomat oli valinnut kymmenen valokuvaajaansa ja jokaisella oli yksi
”Suomi 100” teeman aihe, kuten sauna, järvet, eläimet ja
Lönnrotin jalanjäljillä jne.
Kalle Koposen kuvaesitelmäksi oli annettu aihe: ”Hevoset ja raviurheilu”. Kalle kertoi, ettei hän ollut koskaan
kiinnostunut hevosista tai raviurheilusta. Aihe oli haastava ja kuvat erinomaisia niin hevosista kuin ajajista ja
heidän elämästään. Kalle kiersi ympäri maata, kuvasi ja
oli innostunut, mikä maailma hänelle aukesikaan. Mainittakoon, että raviurheilu on Suomen toiseksi seuratuin
yleisölaji. Raha pyörii ”Toto-veikkaus” on iso asia.
Kuvaustilanteisiin ja äkkilähtöihin on oltava aina valmis, Keravalla asuneena hänen piti olla lentokentällä

kahden tunnin sisällä.
Välineistö ja muut tarvikkeet tuotiin Helsingistä taksilla kentälle ja
Kalle myös. Kesälomat
ovat lakisääteisiä ja niistä hän nauttii Suomen
rauhallisissa ja turvallisissa maisemissa akkuja ladaten. Sukututkimus kiinnostaa ja esivanhempien
tausta ja elämä on nyt tutkimuslistalla. Eläkkeelle jäätyään voisi ns. ”Sotapäiväkirja” olla mielenkiintoinen, tosin kuvamateriaalin käyttö on rajallinen, jos työnantaja,
joka omistaa kuvat, antaa luvan. Saa nähdä.
Toivomme turvallista matkaa ja muistaa pitää luotiliivit ja kypärä mukana. Maailma tarvitsee näitä raportoivia, rohkeita henkilöitä kertomaan meille ympärillämme
tapahtuvista asioista mahdollisimman nopeasti ja realistisesti, estääksemme pahimmat tapahtumat ja ymmärtää
ne seuraukset joita emme voi hallita.
Hannu K. Koponen

Elämän varrelta koottua...
Naara itelles, ennenku muut kerkii
Murheen kantaa yksinnii, vuoan illoon pittää olla kaks!
Pohojalaasen rakkaustunnustus:
Sovitut asiat piretään. Jokkainen mies voi akallensa sanoa, jotta papin
eressä oon luvannu rakastaa sua, ja ilimootan kyllä, jos tilanne muuttuu.
Mitä Eeva teki aina paratiisissa, kun mustasukkaisuus iski häneen?
Hän laski Aatamin kylkiluut.
Pikku-Kallen iltarukous: ”Rakas taivaan isä, tee minusta kiltti ja
tottelevainen poika. Mutta jos ei onnistu, niin anna äidille ainakin
paremmat hermot.”
KOPSA
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Jere Koponen
turkulainen veikkausliigapelaaja

Jere Koponen on 25-vuotias jalkapallomaalivahti, joka
pelaa FC Interin veikkausliigajoukkueessa. Jere on seuran ensimmäinen toisen polven pelaaja. Hänen isänsä
Jari pelasi kaudella 1992 Interin ensimmäisessä miesten joukkueessa 3.divisioonassa. Jere on syntynyt saman
vuoden toukokuussa.
Koponen aloitti jalkapallouransa Turun Nappulaliigassa, jolla on joukkueita eri kaupunginosissa. Jere pelasi
Pääskyvuoren Nappuloissa, jonka jälkeen vuorossa olivat juniori-ikäisenä TuPV, Inter, TPS ja uudelleen Inter.
Siellä hän jatkoi miesten edustusjoukkueeseen. Koponen
oli mukana Interin A-junioreissa voittamassa Suomen
mestaruutta vuonna 2011. Samana ja seuraavana vuonna
kaulaan ripustettiin miesten sarjassa hopeamitalit.
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Nuorten maalivahtien on usein vaikea saada peliaikaa liigatasolla. Joukkueissa on tavallisesti kolme maalivahtia ja pelaamaan pääsee vain yksi kerrallaan. Maalivahtia ei yleensä vaihdeta kesken ottelun, jos aloittanut
ei loukkaannu. Kun hän jäi jatkuvasti Interissä kolmanneksi, niin Koponen vaihtoi kauden 2014 jälkeen Seinäjoen Jalkapallokerhoon. Siellä hän pääsi kauden 2015
päätteeksi juhlimaan miesten Suomen mestaruutta. Seuraavalla kaudella saldoksi jäi Veikkausliigan kolmas sija
ja pronssimitali. Näin kasassa on kaikenväriset mitalit.
Täksi kaudeksi Jere Koponen palasi Interiin. Toiveena oli saada enemmän peliaikaa joukkueessa, kun maalivahtitilanne oli vähän muuttunut. Tyttöystävän ja nykyisen kihlatun luoksekin oli mukava muuttaa. Valitet-
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tavasti talvella tuli pieni takaisku loukkaantumisen muodossa eikä pelikausi päässyt odotetun hyvin alkuun. Silti
on peliaikaa kesällä löytynyt riittävästi, että hän on saanut näyttää osaamistaan.
Jere kävi ala-asteen kotinsa lähellä Pääskyvuoren koulussa. Silloin hän pelasi myös jääkiekkoa TuTossa. Yläasteelle hän siirtyi Kupittaan jalkapalloluokalle. Lukion
Jere kävi tunnetussa Aurajoen urheilulukiossa, joka sittemmin muuttui Kerttulin urheilulukioksi. Asepalveluksensa hän suoritti Landessa urheilujoukoissa. Nykyisin
hän opiskelee Turun ammattikorkeakoulussa urheilijoille suunnatulla liiketalouden linjalla. Jere on tyytyväinen
nuorille urheilijoille tarjolla oleviin opiskelumuotoihin,
jotka tukevat harjoittelua opiskelun ohella.
Haaveena on tietenkin myös ura ulkomailla, ehkä jossain toisessa Pohjoismaassa – ainakin aluksi. Jere Koponen uskoo, että hänellä on vielä kymmenisen vuotta peliuraa edessä, jos ei tule isompia loukkaantumisia. Niiltä

hän on tähän asti välttynyt eikä ole vielä joutunut leikkauspöydälle.
Siksi hän alkaa nyt heti
kauden päätyttyä treenaamaan tulevaa kautta
varten päästäkseen vielä parempaan kuntoon.
Silloin ehtii vielä parantaa osaamistaan eri osa-alueilla ja antaa näyttöjä. Toivotaan peliaikaa löytyvän nykyisessä seurassa, jossa hänellä on sopimus vuoden 2018 loppuun, ja uran urkenevan
siitä edelleen.
Jere Koposen isovanhemmat asuvat Turussa, mutta
hän arveli isoisänsä Heimon olevan kotoisin Kuopion
seudulta. Tarkennettuna se tarkoittaa Siilinjärveä.
Kuva ja teksti Maiju Boenisch

Rukous
Miten suuri lahja ovat ystävät!
Ystävä kasvaa kanssani,
nauraa kanssani ja itkee kanssani.
Ystävä kertoo totuuden silloinkin,
kun totuus tekee kipeää.
Ystävän kanssa voin pohtia,
leikkiä ja olla hiljaa.
Jumala, kiitän siua ystävistä.

KOPSA
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Pohjois-Amerikan Suomikuoro
Yhdysvalloista ja Kanadasta

Konserttivierailu USA:sta ja Kanadasta kesäkuussa 2017
oli Suomi 100 -juhlavuoden USA:ssa ja Kanadassa asuvien suomalaisten kuorokiertue Suomessa. Kuoro on vieraillut ennenkin, kuten vuosina 2003, -10, -13 ja -15.
Suomikuoron laulajat ovat eri puolilta Suomea aikoinaan Kanadaan ja USA:n lähteneitä ja asuvat pysyvästi joko USA:ssa tai Kanadassa. Osa laulajista asuu osan
vuodesta Floridassa ja kesät Suomessa ja nyt olivat mukana kiertueella. Suomikuoro esiintyi eri puolilla Suomea, kirkoissa järjestetyissä konserteissa. Kuoron isä on
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ollut ”eläkerovasti lännen risukoista”, kuten hän itseään
kutsuu, on emeritus rovasti Jukka Joensuu, kotoisin Pohjanmaalta. Kuoron taiteellisena johtajana on Imatralta
lähtöisin, Kotkan teatterin ja tietysti Sibelius Akatemian
koulima Terhi Miikki-Broesma. Terhi johtaa, soittaa haitarilla, viululla ja säestää pianolla.
Kuoro opettelee laulut tahollaan kasetista ja yhteisharjoitukset on Suomessa viikko ennen konserttia. Jokainen kustantaa matkansa itse ja osa jää lomailemaan
kesäksi Suomeen kotiseuduilleen. Konserttien ohjelmis-
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to on perinteisiä suomalaisia kauneimpia
kuorolle sovitettuja lauluja ja virsiäkin.
Kuoroa ovat tukeneet useat yritykset pienillä rahalahjoituksilla, kuten Suomi-Seura, isäntäseurakunnat eri paikkakunnilla ja yksityiset. Järjestäjinä eli managereina
Suomessa on ollut Liisa ja EsaMatti Joensuu, joiden tuki konserttien järjestelystä on ollut merkittävä. Kuljetuksista vastasi, kuten
ennenkin linja-autoilija Leo Lehtola
koko kiertueen ajan.

Mainittakoon että, kuorolaisten keskiikä on n. 70–80 vuotta. Konsertit olivat loppuunmyytyjä joka paikkakunnalla. Kuoron monivuotinen
suojelija on ollut kirkon ulkosuomalainen yhdistys. Eduskunnan
tervehdyksen oli osoittanut eduskunnan puhemies Maria Lohela.
Mukana, kuten ennenkin oli yksi Koponen, synt. Kuopion mlk:n
Väänälänrannalta. Marjatta-sisareni
muutti miehensä Riston kanssa Torontoon yli 50 v sitten.
Hannu K. Koponen

Onnellinen se, joka on löytänyt viisauden,
se, joka on tavoittanut tiedon,
sillä parempi on viisaus kuin hopea,
tuottoisampi on tieto kuin kulta.
Sen tiet ovat suloisia teitä,
sen polut onnen polkuja.
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Jouluseimen kaunis sanoma
Jeesuksen syntymään liittyy useita kauniita ja meidän
mielestämme tärkeitä tapahtumia . Niiden sisällys ja
symboliikka ovat yli kahden tuhannen vuoden ajan
antaneet ihmisille lohtua ja toivoa. Näitä tapahtumia
on kuvattu jouluseimissä. Seimen sanoma puhuttelee
syvästi . Kedolla ilmestyksen nähneiden paimenten
ja itämaiden viisaiden tietäjien vaellus tähden
viitoittamaa tietä lapsen luo merkitsee meille paitsi
todellista tapahtumaa, myös syvästi vertauskuvallista
viestiä siitä, miten niin köyhät kuin rikkaat
hiljentyvät joulun sanoman edessä . Tähän traditioon
liittyy myös tiernapoikien näytelmä . Se kuvaa kolmen
kuninkaan käyntiä Herodeksen ja Jeesus-lapsen luona.
Useimmat ihmiset tarkoittavat jouluseimellä
esineryhmää, joka otetaan esille jouluksi ja asetetaan
pöydälle , kirjahyllyyn tai avotakkaan . Siinä ovat
Jeesus-lapsi , Maria ja Joosef. Jos on rakennettu
talli tai luola, johon hahmot voidaan sijoittaa, on
mukana ehkä vielä härkä ja aasikin . Jos seimi on
suurempi , siinä esiintyy myös enkeleitä, paimenia
lampaineen ja mahdollisesti jopa kolme itämaan
tietäjää , jotka lähestyvät lasta upeana kulkueena. Jo
800-luvulla alettiin elävöittää jouluperinnettä ja
erityisesti Jeesuksen syntymään ja kuolemaan liittyviä
tapahtumia kuvaelmien ja näytelmien avulla . Tämä
oli tarpeen senkin vuoksi , että luku- ja kirjoitustaito
oli kansan keskuudessa peräti harvinaista. Katolinen
kirkko levitti ja vahvisti Pyhää Sanaa niin kirkkoihin
tehtyjen maalausten kuin erityisten näytelmien ja
kuvaelmien avulla.
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Fransiskus Assisilaisen seimi
Ensimmäisen varsinaisen jouluseimen suunnitteli
Fransicus Assisilainen Italiaan 1223 sen jälkeen , kun
paavi oli vahvistanut Fransiscaanien veljeskunnan
säännöt. Paavin luota palattuaan Fransiscus mietti ,
miten hän parhaiten voisi muistuttaa ihmisiä
Vapahtajan syntymästä ja sen mukaan ihmiskunnalle
annetusta ilosanomasta .
Fransiscuksella oli erakkomaja Grecciossa. Sen lähelle
munkit valmistivat hänen johdollaan seimeä esittävän
rakennelman . Kerrotaan miten Fransiscus toimitti
1223 joulumessun metsässä luostarin muurien
ulkopuolella. Hön oli asettanut kannettavan alttarin
seimen yläpuolelle . Seimessä oli heiniä ja sen äärellä
härkä ja aasi . Tunnelman tihentyessä uskoivat
kaikkein pienimmät lapset nähneensä, kuinka
Fransiscus haltioituneena nosti elävän lapsen seimestä
messun aikana.
Vaeltavien munkkien mukana kaunis tapa pystyttää
seimi kirkkoihin , omaan kotiin ja ulkosallekin levisi
nopeasti Italiaan ja sitten koko katoliseen maailmaan .
Niinpä katolisissa kulttuureissa pystytetään ulkosalle
perinteisiin paikkoihin seimiä. Tähän seimitraditioon
kuuluvat jouluaikaan seimellä tapahtuvat
juhlallisuudet, sekä kansan kulkueet.
Fransiskaani-munkiston jäseniä nimitettiin
harmaiksi veljeksiksi heidän kantamansa kaavun
mukaan . Veljestön jäsenet olivat sitoutuneet elämään
ankarassa apostolisessa köyhyydessä. Seimen sanoman
levittäminen sopi hyvin juuri tähän ajattelutapaan .
Suomessa Fransiskaanit ylläpitivät keskiaikana
KOPSA
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luostareita Viipurissa, Raumalla ja Kökarissa.
1300-luvulla tunnetaan enemmän seimiä Italiasta.
Yksi niistä on Pyhän Sebastianuksen kirkossa
Bolognassa. Siinä on monia kiinnostavia piirteitä.
Maria, joka on kuten muutkin hahmot tehty poltetusta
savesta ja sitten maalattu, ei istu syöttökaukalon äärellä
vaan näkymän keskuksessa. Hänet on kruunattu
taivaan kuningattareksi , ja hänellä on sylissään lapsi ,
jolla myös on kruunu päässä . Tässä on siis tullut
takaisin jo 300-luvulla suosiossa ollut kuva Mariasta.
Lapsi ojentaa vasemman kätensä ottaakseen lahjat
vastaan , mutta katsoo samalla Mariaan ikään kuin
pyytäen lupaa häneltä. Yksityiskohtaisesti muovattu
maisema muistuttaa Palestiinaa, jotta harras katselija
voisi todella tuntea siirtyneensä Betlehemiin .
Seimirakennelman alkuperäinen ajatus on korostaa
yksinkertaisuutta ja olennaisinta tapahtumaa,
lapsen syntymää. Valtaosa alkuaikojen seimistä
olikin yksinkertaisia rakennelmia. Ruhtinaiden
linnoissa 1500-luvulta lähtien alkaa esiintyä myös
isäntäväen varakkuutta ilmaisevia kotiseimiä. Hyvästä
tarkoituksesta huolimatta niiden loisto erkanee
pitkälle siitä sanomasta, joka on meidän sydäntämme
lähinnä. Seimen sanoma puhuttelee alkuperäisen
mallin mukaisena yksinkertaisena asetelmana ihmisen
sydäntä paljon enemmän kuin Aragonan valtiattaren
omistaman rakennelman loisto ja kalleus tai ihmiseläinhahmojen lukuisuus.
Mielenkiintoista on , että jo kaikkein vanhimmissa
seimissä ja tiedoissa Jeesuksen ensimmäisestä sijasta
mainitaan kaksi eläintä, aasi ja härkä. Vanhimmassa
tunnetussa Santa Maggioren seimessä Roomassa 1291
ovat nämä kaksi eläintä. Aasi ja härkä katsovat tallissa
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heinillä makaavaa Jeesus-lasta takaseinässä olevasta
pienestä ikkunasta.
Jeesuksen syntymään ja seimen historiaan liittyy
mielenkiintoisella tavalla meillä niin hyvin
tunnettu tiernapoikien näytelmä . Se juontaa
juurensa keskiaikaiseen mysteerinäytelmään kolmen
kuninkaan käynnistä Herodeksen ja Jeesus-lapsen
luona. Kolmen kuninkaan näytelmä levisi Bysantista
Etelä-Eurooppaan . Suomeen se tuli Ruotsin kautta.
Näytelmän nimi oli ensin ”Tähtipojat ” ja sitten
”Tiernapojat ”. Oululaisessa perinteisessä Tiernapoikien
esityksessä oli neljä henkilöä: Kruunupäinen kuningas
Herodes, Knihti , hänen palvelijansa, Murjaanien
kuningas, sekä Mänkki , tähdenpyörittäjä. Vanhan
pohjoismaisen tradition mukaan esitykseen kuuluivat
lisäksi nukkea sylissä pitävä Maria, rahapussia kantava
Juudas, sekä kirvesmies Joosef.
Jouluseimi on pyrkinyt olemaan muutakin kuin
pelkkä koriste . Se haluaa osaltaan auttaa katselijaa
eläytymään jouluyön tapahtumiin , siirtymään niiden
tapahtumien aikaan . Jouluseimen käyttö kirkoissa
ja kodeissa on alkanut vähitellen kotiutua myös
kaikkialle Pohjoismaihin .
Lähteet: Günther Niemeyer:
Jouluseimen äärellä.
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Elämän varrelta koottua...
Seuraavaksi luen Paavalin kirjeestä Roomalaisille”, pappi aloitti saarnansa.
Pikku-Liisa tönäisi äitiään ja kuiskasi: ”Eikö toisten kirjeiden lukeminen
ole kielletty?”
Vanha vaari muistelee: ”Ei tol nykyaja nuorisol enä ol kun kolm asja
miäles, flikat, viina ja mobeti. Ei sillo semmost ollu ku mä nuar oli. Ei sillo
mittä mobeti tunnettu.”
Ajan määrite: Kuinka pitkä on minuutti?
Riippuu siitä, kummalla puolella vessan ovea olet.
Pyhäkoulussa opittua: ”Tiedätkö, kuinka käy pikkupojille, jotka eivät tule
pyhäkouluun, vaan pelaavat mieluummin jääkiekkoa”, kysyy pyhäkoulun
opettaja Pekalta. ”Kyllä vain. Jonakin päivänä he pelaavat ammattilaisina
Kanadassa ja tienaavat rutkasti rahaa.”
Kaikkia ihmisiä voi huijata jonkun aikaa, joitain ihmisiä voi huijata
kaiken aikaa, mutta kaikkia ei voi huijata kaiken aikaa.
Mikä on dementikkojen suosikki laulu jouluna?
”Koska meillä on joulu”
Että silleen…
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JOULURAUHAN JULISTUS
Huomenna, jos Jumala suo, on meidän
Herramme ja Vapahtajamme armorikas
syntymäjuhla: ja julistetaan siis täten yleinen
joulurauha kehoittamalla kaikkia tätä juhlaa
asiankuuluvalla hartaudella viettämään ,
sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti
käyttäytymään , sillä se joka tämän rauhan
rikkoo ja joulujuhlaa jollakin laittomalla tai
sopimattomalla käytöksellään häiritsee , on
raskauttavien asianhaarain vallitessa syypää
siihen rangaistukseen , jonka laki ja asetukset
kustakin rikoksesta ja rikkomuksesta erikseen
määräävät. Lopuksi toivotetaan kaupungin
kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa.
Luetaan joka joulu Turun
Prinkkalan talon parvekkeelta.
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JOULUEVANKELIUMI
Virastosuomeksi

Kalenterin mukaisesti määrättynä ajankohtana
ohjeisti laajoilla valtaoikeuksilla operoiva
pääjohtaja Augustus kaikkia kyseisillä alueilla
asuvia suorittamaan verotukseen liittyvät
velvollisuutensa . Kyseisen velvollisuuden
asianmukainen toimittaminen oli järjestyksessään
ensimmäinen , ja sen aikaikkuna sijoittui
Quiriniuksen aluehallintokomennuksen
puitteisiin .
Kaikki asianomaiset suorittivat
rekisteröitymisen siinä toimipisteessä, johon
heidät oli hallinnollisin perustein määrätty,
pääsääntöisesti kuitenkin siten , että kukin
meni oman asuinpiirinsä elinkeino- ja
hallintokeskukseen . Näin ollen myös Joosefniminen mieshenkilö lähti Galileasta,
Nasaretin kaupunkimuotoisesta taajamasta
ja meni suorittamaan verotukseen liittyvät
velvollisuutensa Juudeaan , Daavidin nimeen
liittyvään Betlehem-nimiseen asuintaajamaan ,
sillä hänen syntyperäinen asemansa sitoi hänet
edellä mainittuun maantieteelliseen paikkaan .
Kyseinen mieshenkilö matkusti yhdessä
Maria-nimisen ja raskauden tilaan saatetun
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kihlakumppaninsa kanssa. Heidän oleskellessaan
edellä määritellyssä paikassa, oli kyseisen
kihlakumppanin raskaudentila edennyt niin
pitkälle , että synnytys käynnistyi .
Maria synnytti vastoin terveysdirektiivin
määräyksiä eläintenpitämiseen tarkoitetussa
erillistilassa , koska olosuhteiden ja sattumien ,
kenties myös asenteellisten syiden vuoksi heille ei
voitu osoittaa asianmukaista majoitustilaa.
Syntynyt lapsi oli sukupuoleltaan poika.
Kyseisen taajaman ulkopuolella oli yöaikaan
joukko tuotantoeläinten ulkotiloissa tapahtuvaan
hoitamiseen erikoistuneita henkilöitä
vartioimassa haltuunsa uskottua laumaa.
Ilman ennakkovaroitusta he kohtasivat
määritelmällisesti merkittävän taivaallisen
henkiolennon , ja merkittävän tuonpuoleisuuden
keskuskäsitteen synnyttämä voimakkuudeltaan
poikkeuksellinen valoilmiö levittäytyi heidän
ympärilleen .
Mutta edellä mainittu määritelmällisesti
taivaallinen henkiolento ilmaisi itsensä ja
toi julki asiansa sanoen: ”Ei ole rationaalista
tai emotionaalista syytä tuntea pelkoa . Minä
julkituon teidän keskuuteenne sanoman , jonka
keskeinen viesti on ilo, mikä on tulkittavissa
poikkeuksellisen myönteiseksi sanomaksi
kansalaisille laajemminkin . Tällä kellonlyömällä
KOPSA
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teille on Daavidin kaupunkimuotoisessa
asuintaajamassa synnytetty erään henkilön
toimesta Vapahtaja. Häntä kutsutaan
Kristukseksi , toisin sanoen arvonimeltään
Herra. Te havaitsette edellä todetun tästä
tuntomerkistä: Kyseinen vastasyntynyt lapsi on
kääritty asianmukaisesti synnytyksen jälkeen
kangasasuun”.
Tuotuaan tämän julki kyseisen määritelmällisesti ,
taivaallisen henkiolennon seuraan ilmaantui
useita samankaltaisia olentoja suuren sotajoukon
tavoin . Tämä mainittu ryhmä alkoi ylistää
tuonpuoleisen korkeinta ilmenemismuotoa
seuraavin sanoin: Osoittakaamme yhteisesti
kunniaa korkeimmalle olennolle , ja samaan
aikaan vallitkoon rauha ihmiskunnan
edustajien keskuudessa , joita kohtaan hänen
asennoitumisensa on kiteytettävissä käsitteeseen
RAKKAUS.
Kun määritelmällisesti taivaalliset
henkiolennot olivat menneet niin kutsuttuun
tuonpuoleisuuden avaruudelliseen tilaan ,
sanoivat tuotantoeläinten ulkohoitajat toisilleen:
”On perusteltua käydä Betlehemin taajamassa.
Siellä syntynee laajempi kuva äsken koetuista
tapahtumista , jotka korkea tuonpuoleisen
ilmentymä meille eri tavoin julki toi”.
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Kyseiset henkilöt siirtyivät edellä määriteltyyn
paikkaan , ja löysivät aiemmin mainitut Mariaja Joosef-nimiset henkilöt, sekä puheena olevan
vastasyntyneen , joka oli sijoitettu makuuasentoon
eläinten ruokintaan tarkoitetussa puurakenteisessa
telineessä .
Tämän havaitessaan kyseiset henkilöt kertoivat
tietoonsa tulleita seikkoja läsnä olevasta lapsesta.
Kaikki , jotka kuulivat tuotantoeläinten hoitajien
välittämän informaation , olivat luottavaisia
ja epävarmoja samalla kertaa. Mutta aiemmin
mainittu synnytyksen suorittanut naishenkilö
tallensi saamansa informaation ja analysoi sitä
syvällisesti .
Tuotantoeläinten henkilökunta palasi takaisin
toimipaikalleen , mutta he kokivat tarvetta ylistää
korkeinta tuonpuoleisuuden edustajaa siitä mitä
he olivat saaneet nähdäkseen ja kuullakseen . Kaikki
vaikutti olevan yhteneväistä heidän tietoonsa
saatetun kanssa.
(Käännös Luuk . 2:1-20 mukaan)
Olli Seppälä
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Mökit nukkuu lumiset
Nukkuu Hankitanteret
Tuikkii taivaan tähtivyö –
pyhä nyt on jouluyö
– Eino Leino, ”Mökit nukkuu lumiset”
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SUOMI JUHLII 100-VUOTISTA ITSENÄISYYTTÄ
6.12.2017

”Linnan juhlat” -postimerkit ovat ilmestyneet.
JOULUPUKKI ONNITTELEE 100-VUOTIASTA
ITSENÄISTÄ SUOMEA JA TOIVOTTAA KAIKILLE
HYVÄÄ JOULUA JA PAREMPAA UUTTA VUOTTA 2018

Öljymaalaus, R.W. Ekman

Tähti taivahinen kerran, tietäjiä itämaan, johdatteli luokse Herran
kirkkahalla valollaan. Häntä kiittämään, kunnioittamaan ja
rukoilemaan. Herramme Kristus teille nyt, on tänään tänne syntynyt
ja tää on teille merkiksi seimessä lapsi makaapi. Oi, joutuos kirkkahin
Jouluyö ja syntyös sydämmihin. Syntyös rauha mun rintaani, kun
syntyi seimehen lapsi.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018

