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Puheenjohtajalta
Poikkeuksellisen lämmin Suomen kesä on väistynyt ja ajankohdan mukaisesti ilmat ovat viilentyneet. Luonto valmistautuu talven tuloon, silloinhan
saamme lunta ja pakkasia. Joulun odotus liittyy talven tulon odotukseen varsinkin lapsiperheissä, useimmiten se on perheitä yhteen kokoava tapahtuma,
jolloin vanhempi ja nuorempi väki kokee perhepiirin yhteyttä ja läheisyyttä.
Vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa kuuluu meidän ihmisten perustarpeisiin. Kaikilla meillä on myöskin biologinen tarve kiinnittyä toiseen
ihmiseen. Elämän alkuvaiheessa nuo toiset ihmiset ovat omia vanhempia ja
sisaruksia. Myöhemmin useimmille kiinteä suhde syntyy omaan puolisoon
tai muutoin läheiseen ystävyyssuhteeseen toisen henkilön kanssa. Yhteistyö
koskettaa meitä jokaista, sillä todellisuudessa teemme itseasiassa yhteistyötä ainakin jollakin tasolla läpi elämämme monenlaisessa muodossa, erilaisissa kokoonpanoissa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sukuseuramme läheinen yhteistyökumppani on Sukuseurojen Keskusliitto ja jossakin
määrin toiset sukuseurat. Yhteisöt ja niiden kulttuurit, sukuseuratkin kehittyvät ja niiden tulee kehittyä koko ajan sisäisten ja ulkoisten vuorovaikutusten vaikutuksesta.
Vaikka meillä on ihmisen sisäänrakennettu tarve vuorovaikutukseen muiden kanssa, siitä huolimatta kärsivät hyvin monet yksinäisyydestä, turvattomuudesta ja jotkut voivat kokea sellaistakin, että heidät on unohdettu. Arvioiden mukaan joka kolmas yli 65-vuotias tuntee itsensä ainakin ajoittain
yksinäiseksi ja noin viisi prosenttia heistä tuntee jatkuvampaa yksinäisyyttä.
Koettuna tunteena yksinäisyys vähentää mielenterveyden voimavaroja ja
aiheuttaa univaikeuksia, surua ja jopa masennusta. Ikääntymisen myötä fyysisen toimintakyvyn rajoitteet tai vaikkapa pitkät välimatkat omiin lapsiin ja
lapsenlapsiin saattavat vähentää ikäihmisten vuorovaikutussuhteita. Oman
puolison menettäminen on useimmiten raskas kokemus, ihminen saattaa
tuntea jääneensä yksin. Uusien läheisten ihmissuhteiden luominen vanhemmalla iällä ei ole helppoa.
Koposten Sukuseura ry täyttää 2019 neljäkymmentä vuotta. Seuramme toiminnan kautta voimme päästä sisälle sukumme historiaan, keitä me
olemme ja mistä olemme kotoisin. Tarkoituksemme on luoda yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä yhteyttä. Sukuseuran toiminta pyörii pääsääntöisesti
talkoovoimin, kuluja kuitenkin syntyy aivan pakollisesta toiminnasta, mm.
Kopsa-lehdestä, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa jäsenille. Toivomme
että seuraavat sukupäivät ovat sellaiset, jotka kokoavat mahdollisimman
monet jäsenemme ja meistä kiinnostuneet ystävämme yhteen. Lähdetään sillä asenteella, että tulevaisuus on meidän, elämme mahdollisuuksien maailmassa, hankkikaamme uusia jäseniä, ehkä löydämme
toiminnallemme uusia toimintatapojakin seuraavalle vuosikymmenelle.
Joulu on perinteisesti rauhan ja hyvän tahdon juhla, silloin useimmiten
annamme lahjoja lapsillemme, omaisillemme ja ystäville. Tiedämme että
sukuseuramme on myöskin syvästi kiitollinen kaikille niille, jotka antavat
vaikka pienemmänkin lahjan sukuseuramme toimintaan.
Hyvän joulun ja uudenvuoden terveisin,
Aulis Koponen
Kuopio
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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:
Koposten Suku I ja II			
Koposten Suku II ja II.1		
Koposten Suku I, II ja II.1		

100 € + toimituskulut 13 €
100 €
”
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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Alkuveryttelynä keilausta. Seuran esimies Aulis Koponen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Urpo Koponen

Koposten Sukuseuran 39. vuotispäivät
Leppävirralla Hotelli Vesileppiksessä 4.8.2018
Aurinkoinen ja helteinen kesäsää toivotti tervetulleeksi
koposia ympäri Suomea 39. sukupäiville. Koposia osallistui 30. Ohjelmassa oli aluksi keilailua. Hotelli Vesileppishän on sport- ja spa kylpylähotelli, jossa voi harrastaa
erilaisia liikuntamuotoja.
Hallituksen jäsenet olivat laittaneet ilmoittautumispöydän yhteyteen esille Koposten sukukirjoja, pöytäym viirejä ja Kopsa-lehtiä esille. Kirjoja myytiinkin runsaasti ja pöytäviirit loppuivat kesken. Hotelli Vesileppiksen lounas/noutopöytä oli runsas ja monipuolinen.
Vuosikokouksen avasi sukuseuran esimies Aulis Koponen Kuopiosta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Urpo Koponen Leppävirralta ja sihteeriksi Raimo Koponen Pielavedeltä, sekä tilintarkastajat. Kokouksessa käsi-
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teltiin ja käytiin läpi toimintakertomus, tilit ja taseet, sekä tuloslaskelmat. Kokouksessa keskusteltiin runsaasti
jäsenhankinnoista, jäsenmaksuista ja Kopsa-lehden toiminnasta, sekä taloudellisesta tilanteesta yleensä.
Sukuseuran esimiehenä jatkaa Aulis Koponen ja taloudenhoitajana Maiju Boenisch Loimaalta, sekä sihteerinä Raimo Koponen. Jäsenmaksu 35 e päätettiin pitää
entisellään, joka sisältää kaksi Kopsa-lehteä vuodessa.
Esityslistalla oli ensi vuoden 2019 Koposten Sukuseuran 40 v juhlat. Ehdotuksena oli juhlapaikaksi Hotelli
Hupeli Tuusniemellä. Kaksipäiväisten sukupäivien toinen päivä olisi käynti Lintulan luostarissa ja Valamossa
Heinävedellä. Valittu juhlatoimikunta päättää hallituksen kanssa juhlajärjestelyistä.
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Kokouksen juhlaesitelmän piti kauppatieteen tohtori
Saara Julkunen (os. Koponen) Kuopiosta, aiheena: Luottamus ja vallanjako yhteisössä. Tilaisuus päättyi lauluun
”Savolaisen laulu”. Hallituksen kokouksen jälkeen nau-

tittiin täytekakkukahvit ja sukutapaaminen oli päättynyt
toivotuksin: iloisiin tapaamisiin ensi vuonna.
Hannu K. Koponen

Kakkukahvien jälkeen kokoontui hallituksen paikalla olleet jäsenet ja varajäsenet vielä järjestäytymiskokoukseen.

KAENUULAINEN KALAKEITTO
600 g lohta
1,5 sipulia
3 rkl voeta
3-4 rkl ruisjaohoja

1,5 l kalalientä
10-12 pottuo
8 maustepippurie
0,5 dl tillisilppuo

Silippuo sipulit ja paesta voessa. Heitä sekkaan ruisjaohot
ja anna kiehuo korvanen , sekottele kokoajan .
Lissää kalaliemi (kalaliemen voip korvata veillä ja kala
liemikuutijoilla). Anna kiehua tunnin verran lepposalla
lämmöllä. Lissää kuoritut ja palotellut potut ja mauste
pippurit. Kuhan potut on melekeen kypsiä,
lissää kuutioitu lohi ja anna kiehahtaa.
Lissää lopuksi vielä siliputtu tilli . Pane
soppa tarjolle ja tarjoa kyytipoijaksi voesullaa
ja sipulie . Syyvä lipsuttele näläkääsi .
KOPSA
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Tohtori Saara Julkusen esitelmä
Koposten sukupäivillä 4.8.2018
Arvoisat Koposten sukuseuran jäsenet
Kaunis kiitos kutsusta tulla kertomaan muutamia johtamiseen liittyviä ajatuksiani tänne kauniiseen Leppävirran pitäjään. Mikäpä onkaan parempi hetki pohtia omia
juuriaan kuin Suomen suvi, joka onkin hellinyt meitä
koko kuluneen kesän ajan.
Tänään tarkoitukseni on kuvata yhteistyöhön liittyviä aihepiirejä, varsinkin luottamukseen, sitoutumiseen
ja yhteisiin tavoitteisiin syventyen. Nämä ovat ajankohtaisia asioita missä tahansa organisaatiossa, ja varsinkin
liike-elämän piirissä, jota itse kauppatieteilijänä edustan. Mutta yhtä kaikki yhteistyö koskettaa meistä jokaista, sillä teemme itseasiassa yhteistyötä läpi elämämme,
monenlaisten kokoonpanojen kanssa ja erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Koskapa oma viimeaikainen taustani on varsin tutkimuskeskeinen, esittelen teille näin alkuun muutamia
kiinnostavia teoriakeskusteluja, jotka liittyvät yhteistyöhön kauppatieteellisestä organisaatioiden johtamisen
näkökulmasta. Aloitan pohdiskeluni organisaatioiden ja
yksilöiden välisen yhteistyön tarkastelulla ja sen jälkeen
esittelen muutaman ajatuksen merkitysten tutkimuksesta, jonka kautta avaan ymmärrystämme siitä, miten me
ihmiset rakennamme sitä todellisuutta, jossa olemme
osallisena - siis josta elämämme rakentuu kaikkinensa.
Yhteistyö määritellään erilaisten kokoonpanojen kuten
organisaatioiden välillä tai sisällä tai niin ikään yksittäisten ihmisten välillä tapahtuvaksi vuorovaikutukseksi. Itse yhteistyötä tehdään sen vuoksi, että tavoitellaan
hyötyä, jota yksittäinen organisaatio tai yksilö ei yksin
voisi saavuttaa. Yhteistyön hyödyn saavuttaminen edellyttää yksilön oman ja/tai mahdollisen kumppaniorganisaation tavoitteiden yhteen sopivuutta. Tämän vuoksi yhteistyön tekijöiden on hyvä tuntea toisensa ja juuri
sen vuoksi luottamus kumppaneiden välillä koetaan kovin tärkeäksi. Luottamuksesta seuraa parhaimmillaan sitoutuminen, joka vakauttaa ja vakiinnuttaa yhteistyötä.
Luottamus tarkoittaa ymmärrystä yhteisistä päämääristä
- joiden on tietty sovittava yhteen kunkin jäsenen tai yksittäisen organisaation omien tavoitteiden kanssa.
Tieteen piirissä organisaatioista puhutaan yhteistyön
areenoina, jossa yhteydessä ne on alun alkaen ymmär-
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retty esimerkiksi koneena tai metaforana. Jälkimmäisellä
on tarkoitettu eräänlaista kielikuvaa yhdessä tekemisestä. Organisaatioita on toisinaan verrattu myös poliittiseen vallankäytön areenaan, jolloin kontrollin, hallinnan
ja vallan jakamisen näkökulmat ovat nousseet keskeisiksi. Tämä on tarkoittanut keskustelun fokusoitumista vallan jakautumiseen osapuolten välillä. Viime aikoina tutkimus on käsittänyt organisaatiot sosiaalisesti rakentuneina, jolloin ihmisten välinen kanssakäyminen on
muodostunut keskeiseksi - tällöin vallanjaon keskusteluun on luonnollisesti liittynyt enemmän tai vähemmän
puhe luottamuksesta, sitoutumisesta ja yhteisistä tavoitteista. Sosiaalisesti rakentuneeseen organisaatiokäsitykseen kuuluu jatkuvan muutoksen läsnäolo sekä identiteettien, normien ja vuorovaikutuksen rakenteiden vaihteleva korostuminen. Tämä kaikki tarkoittaa yhteistyöhön liittyvän luottamuksen mittaamista yhä uudelleen
muuttuvissa olosuhteissa, jossa toimijoiden roolit vaihtelevat rakenteiden muuttuessa ja uusia yhteistyön normeja määritellään muutosten myötä.
Lisäksi yhteistyösuhteen tarkastelussa ovat keskeisinä
teemoina olleet vallan jakautumisen, luottamuksen, sitoutumisen ja yhteisten tavoitteiden lisäksi riippuvuus,
yhteistyön monimutkaisuus ja ristiriitaisuus. Yhteistyösuhteen rinnalla tutkimus on keskittynyt myös yhteistyömuotojen tutkimukseen, jolloin tarkastelun kohteena ovat olleet erilaiset yhteistyömuodot kuten yhteistyöorganisaatiot ja -yritykset, yhteenliittymät, -liitot ja
jopa keskustelufoorumit tai johtamistiimit. Yhteistyömuotojen tutkimuksessa huomio on kiinnittynyt osapuolten välisen riippuvuussuhteen kuvaamiseen yhteistyön rakenteen kautta, jolloin tutkimuksessa on analysoitu esimerkiksi osapuolten välistä riippuvuuden tasoa
tai yhteistyön tuomia merkityksiä sen jäsenille. Jälkimmäisen – siis merkitysten ymmärtämisen – näkisin tärkeänä esimerkiksi tällaisten sukuseurojen, jota Kopsakin
edustaa, sisäisessä yhteistyössä.
Organisaatioiden välisen yhteistyön tutkimuksessa
käytetyt niin sanotut perinteiset teoriat voidaan sijoittaa akselille, jonka ääripäinä ovat talouteen ja käyttäytymiseen painottuvat näkökulmat. Talouden näkökulmiin panottuvia terioita ovat esimerkiksi transaktiokustannusteoria ja resurssiriippuvuusteoria. Transaktiokustannusteorian painopisteenä on vaihdantaan liittyvien
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kustannusten laskeminen, jolloin yhteistyö nähdään
pääosin kustannusten pienentämisen keinoksi ja vaihdannaksi osapuolten välillä. Resurssiriippuvuuden teorioissa yhteistyö kuvataan joko organisaation sisäisenä
tai ulkoisena resurssina, joka tuo lisää mahdollisuuksia
toimintaan sen tekijöille. Yhteistyön kautta toimijat saavuttavat enemmän kuin voisivat yksin saada. Erityisesti
käyttäytymisen tulkintaan painottuvia, yhteistyöhön liittyviä, teoriakeskusteluja käydään vaikkapa organisaation oppimisen näkökulmasta. Oppimista käsittelevä kirjallisuus käsittää uuden oppimisen yhteisön voimavarana, jossa yhteistyö ja siitä seuraava synergia tarjoavat uusia tilaisuuksia yhdessä menestymiselle. Liike-elämässä
yhteistyö nähdään usein strategisena valintana, jolloin
päätavoite on kilpailukyvyn maksimointi markkinoilla
yhdessä toiminnan kustannusten minimoinnin kanssa.
Viime aikoina on yhteistyötä käsitelty yhä useammin dialektisesta näkökulmasta, joka on tarkoittanut osapuolten
väliseen vastavuoroisuuteen keskittymistä. Tämä näkökulma tulkitsee yhteistyötä vallasta luopumiseen ja sen
ohjaamiseen liittyvien valintojen välisenä vuoropuheluna, jossa muutos ja jatkuvuus ovat olleet keskeisiä. Vastavuoroisuus on tarkoittanut yhteistyösuhteen tuoman arvon kokoaikaista uudelleen arviointia, uusien mahdollisuuksien etsimistä ja niiden aktiivista luomista vuorovaikutukselle. Kyse on siis ollut arvon tuottamisesta
vuorovaikutuksen kautta. Tarkastelun kohteena on ollut
organisaatioiden välisen yhteistyön rakentuminen ja sen
johtaminen. Dialektisesta näkökulmasta tehty tutkimus
on keskittynyt varsinkin yhteistyön jännitteiden hallintaan, jolloin on korostunut juuri vallan jakautuminen,
kumppaneiden välinen riippuvuus, luottamus ja sitoutuminen sekä kumppanin käyttäytymisen ennakoiminen. Yhteistyön on näissä tutkimuksissa osoitettu rakentuvan monimutkaiseksi ja ristiriitaiseksi, minkä vuoksi
on otettu esille formalisoinnin, toimeenpanon, yhteistyön järkevyyden ja kumppaneiden välisen yhteisymmärryksen kokonaisuuksia. Viimeisimpinä tutkimustuloksina olen itse osoittanut yhdessä kansainvälisten kollegoideni kanssa, että yhteistyön osapuolet ovat valmiita
hyväksymään varsin radikaalin epätasa-arvon vallan jaossa, jossa yhteistyö takaa tästä huolimatta yhteisten tavoitteiden saavuttamisen. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen taas johtaa luottamuksen kasvuun osapuolten
välillä - tosin tällöin on kyseessä luottamus yhteistyön
rakennetta ja toimivuutta kohtaan, ei niinkään henkilöiden välistä luottamusta kohtaan. Rakenne luo ikään kuin
turvaa ja synnyttää jatkuvuutta, mikä taas sitouttaa jatkamaan yhteistyötä ja pysymään siinä.
Yhteenvetona voisin todeta, että yhteistyön tutkimus
on kuvannut yhteistyötä monien osa-alueiden kokonaisuutena, mutta kirjallisuuteen on kuitenkin jäänyt tästä

Tohtori Saara Julkunen
tutkimusalueesta varsin pirstaleinen ja kapea kuva. Käytetyt teoriat ovat ohjanneet ratkaisemaan vain valittuun
teoriakeskusteluun liittyviä ongelmia, mikä onkin tieteelle ominaista, valitettavasti. Yhteistyö on näin ollen
kerta toisensa jälkeen kuvattu jossakin tarkasti määritellyssä rakenteessa, muodossa tai sisällössä. Eri tutkimusten välistä vertailua ei ole juuri tehty ja jatkuvan muutoksen näkeminen yhteistyön voimavarana on puuttunut. Muutos on nähty lähinnä välttämättömänä toiminnan osana, jota tulee hallita sekä kontrolloida. Tutkimus
on usein juuttunut korostamaan yhteistyön monimutkaisuutta ja ristiriitaisuutta pysyvinä ominaisuuksina ja
niiden on ajateltu estävän yhteistyön hyötyjen jalostuminen osapuolten eduksi. Näistä kaikista syistä johtuen yhteistyön käsittäminen yksilöiden väliseksi sosiaaliseksi vuorovaikutukseksi voisi synnyttää sellaista teoriakeskustelua, jossa yhteistyö ei taivu aiemmin tarkasti määriteltyihin rakenteisiin, muotteihin tai sisältöihin,
vaan se rakentuu ja muuttuu osapuolten vuorovaikutuksesta ja heidän siihen liittämien merkitysten kautta, yhteistyön tekijöiden sisäistä tietoa ja aiempia kokemuksia
kunnioittaen. Varsinkin yhteistyösuhteeseen liittyvät jaetut merkitykset saisivat silloin tarvitsemaansa jalansi-
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jaa, jossa ristiriitaisuus ja monimuotoisuus voitaisiin käsittää enemmän vahvuudeksi kuin negatiiviseksi yhteistyön ominaisuudeksi.
Kertomusten näkökulma on ajallemme ominaista, sillä
tutkii kertomuksia. Kuten tiedätte, monella yrityksellä ja
yhä useammalla yhdistyksellä on jo oma tarinansa, jota
he mieluusti jakavat. Kopsan sukuseurakin on syventynyt kovasti juuriimme ja yhteiseen suvun tarinaan, joihin olen itsekin päässyt ohuesti perehtymään. Tarinoissa menneestä ja nykyisyydestä ihmiset kuvaavat itselleen
tärkeitä tapahtumia kertomalla niistä oman ymmärryksensä kautta. jonka vuoksi kaikkiin kertomuksiin liittyy
kertojalle tärkeitä merkityksiä. Tällaisesta näkökulmasta tehty tutkimus käsittää yksilöiden ja yhteisöjen elämää
niiden merkitysten ja totuuksien kautta, joita ihmiset antavat omille elämäntapahtumilleen niistä kertoessaan.
Kertomusten (narratiivin) käsite tarkoittaa siis jonkin
yksittäisen tapahtuman kuvaamista kertomalla, yhden
tai useamman kertojan kertomana. Tarinat voivat kertoa
joko yksittäisistä tapahtumista (narratiiveista) tai monien tapahtumien (narratiivien) muodostamista tapahtumasarjoista. Kertomuksilla on alku, keskikohta ja loppu
ja ne heijastelevat sitä sosiaalista todellisuutta ja asiayhteyttä, missä ja millaiselle kuulijakunnalle ne esitetään.
Kertomuksia on eroteltu esimerkiksi erilaisten kertomustyyppien mukaan. Niitä on jaettu suuriin tai pieniin
tarinoihin tai on etsitty niin sanottuja meta-narratiiveja
ja henkilökohtaisia narratiiveja. Tutkijat ovat myös erotelleet tarinoista sosiaalisen vuorovaikutuksen eri tasoja, esimerkiksi yksilön, yhteisön tai kulttuurin mukaan
- näitä näen itsekin niissä sukututkimuskirjoissa, joissa
Koposten historia on painettu, kirkonkirjoja hyödyntämällä. Lyhytkin tarina kuvaa useita tarinoita yhtä aikaa
ja kaikki tarinat sisältävät tutkittavalle ominaisia monitasoisia sosiaalisia merkityksiä, joita ilman ei itse tarinaakaan olisi.
Kertomustutkimuksen tausta on sosiaalisessa konstruktionismissa. Se tarkoittaa, että kaikki tieto liittyy sekä kertojan että kuulijan historialliseen kontekstiin eli
taustaan ja sen lisäksi siihen hetkeen, jossa se esitetään.
Ei ole olemassa ajasta tai paikasta irrallaan olevaa tietoa,
vaan ihmisten käsitys itsestään ja ympäristöstään liittyy
siihen kulttuuriin ja niihin yhteisöihin, missä he elävät
ja missä se haluavat olla vaikuttamassa. Jokainen meistä
kuuluu samaan aikaan moniin eri yhteisöihin ja eri tarinat kerrotaan siinä sosiaalisessa ympäristössä, jota kulloinkin halutaan kuvata. Kertomistapa kertoo samaan
aikaan käsityksen kertojasta itsestään, hänen ympäristöstään ja siitä todellisuudesta, jossa tarina kerrotaan.
Kertomusten tutkijoilla onkin vaatimus sen viitekehyksen ymmärtämiseen, jossa tutkittavat tarinat kerrotaan
ja missä tutkimusta tehdään.
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Kertomusten näkökulma olettaa inhimillisen toiminnan
olevan aina kulttuurisidonnaista. Tämän vuoksi myös
yhteistyöhön liittyvät tarinat muodostuvat, syntyvät ja
kehittyvät siinä toimivien yksilöiden oman ja myös heidän edustamansa yhteisön elämänkaaren mukaan. Tarinat ovat osa yhteistyön kulttuuria, missä merkityksessään ne luovat, kehittävät ja kuvaavat sitä. Kulttuuri todentuu yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa, sitoumuksissa, sopimuksissa ja yhteistyön rakenteissa, sillä
yksilöiden välisen yhteistyön kulttuuri sisältää kullekin
vuorovaikutukselle tyypillisen merkitysmaailman. Merkitysmaailma ilmenee arvoissa, uskomuksissa, tavoissa ja toimintamalleissa, joita yhteistyön osapuolet noudattavat ja mitä he kuvaavat kertomuksissaan. Kulttuuri ja sen kuvaaminen toimivat yhtä aikaa toimijoiden ulkoisen sopeutumisen ja sisäisen yhdistymisen keinona,
minkä vuoksi ne myös suojelevat yhteistyöhön osallistuvia ja myös sitä yhteisöä, jossa he toimivat. Ulkoinen sopeutuminen tarkoittaa oman toimintaympäristön kulttuurin ymmärtämistä ja siinä kulttuurissa toimimista.
Sisäinen yhdistyminen taas kuvaa yhteistyön jäsenille
yhteistä sisäistä kulttuuria, jonka he sanomatta jakavat
ja hyväksyvät.
Kertomuksiin liittyvään yhteistyön näkökulmaan
liittyy käsitys muutoksesta, joka on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi. Yhteisöt ja niiden kulttuurit kehittyvät koko ajan sekä sisäisen että ulkoisen vuorovaikutuksen seurauksena. Muutos vaikuttaa ihmisten väliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja sen vuoksi myös niihin
merkityksiin, joita ihmiset liittävät kertomuksiin, joissa he kertovat elämäntapahtumistaan. Tämän vuoksi tarinat muuttuvat ajan kuluessa, sillä tieto itsestä, omasta paikasta ja itselle tapahtuneista tapahtumista muuttuu kunkin sosiaalisen ympäristön ja oman identiteetin
muutoksen ja niihin liittyvien muuttuvien merkitysten
mukana. 1800-luvulla Koposet olisivat kuvanneet tarinaansa eri sanoin kuin nyt sen kerromme pitäytyen sukututkimuskirjoihin, joita olette tässä seurassa ansiokkaasti kustantaneet.
Yllä kuvatusta tarinoiden olemuksesta johtuen niiden
kertomisen on osoitettu vaikuttavan yhteistyön jäsenten sosiaalisen vuorovaikutuksen rakentumiseen, kehittymiseen ja ylläpitoon. Tarinoiden kertominen ja kuuntelu auttavat ihmisiä myös yksilöinä jäsentämään omaa
elämäntarinaansa, minkä vuoksi uudet tarinat vahvistavat yhteisöissä jo olemassa olevia kertomuksia. Olemme sitä, mitä kerromme olevamme. Liitymme sukuumme osallisuudella yhteistyöhön ja niihin tarinoihin, jotka meitä koskettavat. Yhdessä jaetut tarinat tulevat osapuolten yhteenkuuluvaisuuden kautta osaksi itse kunkin
henkilökohtaista identiteettiä ja samaan aikaan ihmiset
ymmärtävät itseään omien yhteisöjensä jäseninä. Juuri
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kertomusten näkökulma antaa tämän vuoksi tilaisuuden
yhteistyön jatkuvan muutoksen ja ristiriitaisuuden ymmärtämiselle, hyväksymiselle ja jalostamiselle sekä hyödyntämiselle.
Kertomusten näkökulmasta tehty tutkimus käsittelee
tutkimusilmiötä siinä kokoonpanossa kuin kukin aineisto sitä alun perin kuvaa: Tämä on mahdollisuus kuvata
yksilöiden sisäisestä tiedosta tuotettu käsitys yhteistyöstä. Aikaisemman tutkimuksen kapea-alaisuus ja yhteistyön osa-alueisiin juuttuminen muuttuu kertomusten
tutkimuksessa laaja-alaiseksi yhteistyön kuvaamiseksi
ja analysoinniksi, jolle mikään ihmisten väliseen vuorovaikutukseen kuuluva näkökulma ei ole vieras. On vain

yksi rajoite: Kertomusnäkökulmaa käyttävän tutkijan
on kuvattava kohdeilmiötä sillä tavoin kuin tutkimukseen osallistujat haluavat siitä kertoa -kertojia arvostaen
ja kunnioittaen. Tarinallisuuden kautta voi löytyä ajallinen jatkumo menneille tapahtumille ja sen lisäksi myös
perusteluja monimutkaisille ja -tasoisille yhteistyön tapahtumasarjoille, jotka ilman tarinaa jäisivät kenties kokonaan huomiotta.
Associate professor International sales
University of Business Scool
Dr. Saara Julkunen (os. Koponen)
saara.julkunen@uef.fi

Tietoa sukuseuran jäsenistä
Koponen on yleinen sukunimi, mutta ei kuitenkaan ihan
yleisimpiä. Syyskuussa 2018 se oli 80. sijalla sukunimitilastossa. Se oli väestörekisterikeskuksen mukaan käytössä lokakuussa nykyisenä nimenä yhteensä 7148 henkilöllä, joista 3605 miehellä ja 3543 naisella. 328 heistä
asuu ulkomailla. Entisenä nimenä se oli rekisteröity 184
miehelle ja 2747 naiselle, joista yhteensä 196 ulkomailla.
Nämä koskevat siis Suomen väestötietojärjestelmään
rekisteröityjä henkilöitä, niin suomalaisia kuin muiden
maiden kansalaisia. Ulkomailla syntyneitä muiden maiden kansalaisia siihen ei sisälly.
Sukuseuramme jäsenistä suurella joukolla on muu
sukunimi kuin Koponen, mutta he katsovat kuuluvansa
Koposten sukuun. Emme edes vaadi jäseneltä sukuyhteyttä, vaan vain kiinnostusta sukuamme kohtaan. Jäseniä
seurassa oli lokakuussa 271. Heistä 153 nimi oli Koponen ja muun nimisiä siis oli 118.
Mielenkiintoista on myös katsoa, missä jäsenemme
asuvat. Manner-Suomessa on 18 maakuntaa ja lisäksi Ahvenanmaa. Koposten Sukuseuran jäseniä asuu lähes koko maassa, mutta hyvin epätasaisesti. Yhtään jä-

sentä ei ole Ahvenanmaalla eikä Vaasan seudulla Pohjanmaalla.
Ymmärrettävästi suurin jäsentiheys on Pohjois-Savon
maakunnassa, jossa on 77 jäsentä. Heistä 23 asuu Leppävirralla ja sama määrä myös Varkaudessa, 13 asuu Kuopiossa. Muissa pohjoissavolaisissa kunnissa on vähemmän jäseniä.
Hyvänä kakkosena maakunnista tulee Uusimaa 75 jäsenellä. Heistä 29 asuu Helsingissä ja 15 Espoossa; muilla
Uudenmaan paikkakunnilla on alle 10 jäsentä.
Ehkä yllättävästi maakunnista kolmantena on PäijätHäme, jossa asuu 19 jäsentä. Kuitenkin Lahdessa on yhtä
paljon jäseniä kuin Kuopiossa eli 13, joten muissa maakunnan kunnissa on vain muutamia jäseniä.
Ulkomailla asuu 4 jäsentä. Aikaisemmin esimerkiksi Ruotsissa oli paljon enemmän jäseniä, mutta aika on
tehnyt tehtävänsä siltäkin osin.
Takakannessa olevasta karttakuvasta näkee, kuinka
paljon jäseniä asuu eri maakunnissa.
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Koposten Sukuseura ry:n 40-vuotis juhlamatka
Toscana lienee Italian suosituin matkailumaakunta, ja
sen pääkaupunki Firenze vetää vertoja Roomalle ja Venezialle.
Teemme ryhmämatkan syyskuussa 2019 arvostetun
matkanjärjestäjän Suomen Matka-Agentit Oy:n kanssa. Tänä vuonna matka ei järjestynyt liian lyhyen ilmoitusajan takia.

Ilmoittautuminen matkalle 18.12.2018 mennessä!
Suomen Matka-Agentit Oy
hanna.kallio@matka-agentit.fi
Puh. 050 3716 2203

Tässä alustavaa tietoa matkasta:
Italian Firenze 3.–7.9. 2019 (ti-la)
Lentoyhtiö KLM, Hki–Amsterdam–Firenze
Hotelli: Corona D`Italia*** sijaitsee keskustassa
Majoitus: kahden tai yhden hengen huoneessa
aamiaisella
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 185 e
Matkan hinta:
1 075 e/hlö, jos ryhmässä on 12 henkilöä
995 e/hlö, jos ryhmässä on 16 henkilöä
Maksu ja matkan tiedot:
1. ennakkomaksu 50 e/hlö heti matkavarauksen
yhteydessä
2. ennakkomaksu 250 e/hlö eräp. 31.5.
Loppumaksu 40 pvä ennen lähtöä
Matkustajien nimet passin mukaan.
Vakuutus suositellaan kaikille.
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MATKAOHJELMA
Matkan aihe ja tarkoitus. Tutustuminen Villa Giulian
viinitilaan Sari Koponen-Morieron kutsusta. Syyskuu
on hyvä aika, ei liian kuuma ja viinin korjuu on parhaimmillaan. Suunniteltuja retkiä on suomalaisen oppaan johdolla. Firenzen kaupunkikierros jalkaisin, kesto n. 3 h. Näemme keskustan tärkeimmät nähtävyydet ulkoapäin, sekä tietoa Firenzen menneisyydestä,
johon liittyy voimakkaasti Medicit, taiteiden ja taiteilijoiden suosijasuku. Ajalta 1360–1794. He rakennuttivat kirkkoja ja palatseja, joita renesanssiajan taiteilijat koristelivat. Merkittävä on Duomon aukio, jossa sijaitsee goottista tyyliä edustava
marmorista rakennettu tuomiokirkko, sekä romaaniseen tyyliin
v 1153 rakennettu kastekappeli.
Tutuksi tulevat kaupungin kauniit ”piazzat,” kuten Sergion aukio, massiivinen kaupungintalo Palazzo Vecchio, sekä lukuisia
veistoksia, sekä yksi maailman
taidemuseo (1500 v) Uffizin Galleria.
Käymme myös kuuluisalla
kultaseppien sillalla, Ponte Vecchiolla, josta aukeaa näkymä Arno-joen kummallekin puolelle.
Tutustumme Pisaan ja sen Piazza
Dei Miracolin nähtävyyksiin. Aukiolla seisoo yksi maailman seitsemästä ihmeestä, kalteva torni
”Torre di Pisa”, jonka tukemiseksi
maailman etevimmät asiantuntijat koettavat löytää sopivan ratkaisun sen pystyssä pysymiseksi. Torni on 55 m korkea ja rakennusvuosi 1173.
Uffizin Galleria on Euroopan
vanhimpia taidemuseoita. Sillä
on mittaamattoman arvokkaita maalauksia ja veistoksia maailman tärkeimmistä renesanssitaiteen kokoelmista. Museoon
voi joutua jonottamaan. Taiteilijoita: Giotto, Botticelli, Leonardo
da Vinzi, Rembrand, Michelangelo, Rafaello, Tiziano ja Garavaggio, vain mutamia mainitakseni. Firenzen kirkot ovat täynnä maailman kuuluja taidete-

oksia unohtamatta Micheangelon 26 v veistämäänsä
jättipatsaan Davidin (1501–1504), joka on nyt Galleria
del`Accademiassa. Ihmeitä tekeviä pyhäinjäännöksiä
on kirkot täynnä. Runoilija Dante (1265–1321) syntyi
Firenzessä. Kaupungissa on useita hänen patsaitaan.
Erikoisin matkapäivämme on tutustuminen Villa Giulian viinitilaan, jota emännöi Imatralta kotoisin
oleva Sari Koponen-Moriero miehensä kanssa. Saamme maistella heidän viinejään ja ostaa tuliaisiksi. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Italialaisella keittiöllä on paikka miljoonien sydämissä eri puolilla maailmaa ja monet sen ruoat ovat lähtöisin Toscanasta. Oliiviöljy on kuitenkin ruoan onnistumisen avain. Monet juustoherkut ja leikkelevalikoimat
tunnetaan kaikkialla Italiassa. Toscanalainen ateria on
unohtumaton elämys, jonka kruunaa ja kannattaa tilata palanpainikkeeksi Chiantia.
Edullisia ostoksia ja muotia ym. löytyy toreilta, jossa
voi tinkiä, kaupoissa ei niinkään. Erityisesti Firenzessä
löytyy maailman parhaita nahkamestareita, jotka valmistavat takkeja, laukkuja, kenkiä, lompakoita ja vöitä. Muodista Cuccin ja Pradan tuotteita löydät Ferragamon muotitaloista, sekä poistomyymälöistä edullisesti. Keramiikka on Italiassa kuuluisaa, sekä kristallit, lasitytöt ja alabasterityöt, erikoista on taidekäsityöt,
kuten marmoroitua lahjapaperia. Kansallisiin museoihin on vapaapääsy yli 65-vuotiailta.
Verkkojännite 240 w kuten meilläkin. Ravintoloihin
ei tarvitse pukeutua solmioihin.

Lähde tälle juhlamatkalle mukaan,
ota kaverisikin!
Sukuseuramme 40-vuotis juhlataival on sen arvoinen.
Ilmoittaudu mahdollisimman pian, niin olet mukana.
Tarkemmat ohjeet ja tiedot saat myöhemmin.
Matkalla mukana
Hannu K.Koponen, p. 0400 315 339
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Heinäkuun ennätyshelteet (+35) eivät estäneet jalkapallojunioreitten Helsinki Cup pelaamista, eikä tätä haastattelua sairaaladynastia Mehiläinen Oy:ssä, jossa toimii
ja palvelee Mehiläisen lastentautien erikoislääkärinä Petri Koponen. Hän toimii harrastajajuniori jalkapallovalmentajana 8-vuotiaiden poikien FC Wildissä.
Petri Koponen on syntynyt 4.11.1976 vanhempien
Pekka Koponen (kuollut) ja äiti Mirjam o.s. Pietilän perheeseen Torniossa. Hänellä on myös veli Lauri ja sisko
Taina, jotka asuvat Oulussa. Petri on naimisissa Elina Tazihinin kanssa, ammatiltaan opettaja. Perheeseen kuuluu kaksi poikaa 7-v. Kaarlo ja 6-v. Kasper. Asuinpaikka
on valikoitu rauhallisesta Veikkolasta, lähellä Helsinkiä.
Lääkäri Petri Koponen korostaa vanhempien osaa tärkeänä, kuten valmentajienkin, että (juniori) nuori saa
riittävästi lepoa, sekä ennen peliä ja sen jälkeen. Tärkeätä
on myös ruokavalio. Rasitusvammat ovat yleisiä ja mitä
aikaisemmassa vaiheessa ne ilmenevät, sitä helpommin
ne voi hoitaa. Nuori on kasvuvaiheessa myös altis erilaisille vammoille ja erityisesti rasitusvammoille. Vanhempien liika into tehdä juniorista huippupelaaja liian nopeasti, joka altistaa usein monille virheille pelin aikana.
Tri Koposen mukaan päävammat ovat aina otettava
vakavasti, kun lapsi saa pelatessaan iskun päähän. Aivotärähdyksessä oireet ovat esim. huonovointisuus ja ne
saattavat tulla myös viiveellä. Tällaisissa tapauksissa päätällin saanut pitää poistaa heti pelistä. Oireita ovat muistamattomuus tai jotain muuta poikkeavaa käytöstä. Asia
on selvitettävä heti.
Tytöillä on esim. lantion hallinta hankalampaa, kuin
pojilla ja takareiden vammat ovat yleisiä molemmilla.
Kaikki lapset ovat yksilöitä ja vanhempien pitäisi kiinnittää huomiota lämmittelyyn ja venyttelyyn ennen ottelua. Rasitusvammojen ehkäisyyn kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jos lapsi harrastaa kilpailullisesti
useita lajeja. Vanhempien tietotaito kasvavan ja kehittyvät nuoren ja lapsen ohjaamisessa oikein terveyttä ja liikunnan iloa unohtamatta on paras tie terveeseen tulevaisuuteen. Tri Petri Koposen rentoutumiskeinoja on Lapin
matkailu ja sen maisemat ja sen tuoma rauha ja mielentila, sekä liikunta luonnossa.
Suuren suomalaisen sairaala ja hoitokonsernin Mehiläinen Oy:n perustivat neljä fennomaanista suomalaista lääkäriä 6.11.1909 Helsinkiin. Lääkärit olivat: Reguel
Löfgvist, Akseli Koskimies, Waltter Sipilä ja K. F. Hirvisalo. Nimen historiasta kerrotaan tarina, kun kokoushuoneeseen lensi kimalainen. Lääkärit päättivät Kalevalaisen tarun innoittamina, jossa Lemminkäisen äiti
Tuonelan joella pyysi mehiläistä hakemaan parantavaa
mettä, elämäneliksiiriä Luojan kammarista, poikansa
hengen pelastamiseksi. Näin syntyi nimeksi Mehiläinen
Oy. Mehiläinen Oy:n omistajia on pääomasijoittajat Triton ja KKR (76,3 %), hallinnolliset rahastot, Lähi-Tapiola (9,2 %), Eläkeyhtiö Ilmarinen (3,7%) ja Varma (3,7
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Petri Koponen
%), sekä yksityiset henkilöt, kuten Mehiläisen johto (7,1
%) ja kuntien eläkevakuutus. Mehiläinen Oy työllistää
yli 14 000 terveydenhuollon ammattilaista ja on 20. suurimman kotimaisen työnantajan joukossa. Vuonna 2017
liikevaihto oli 755,5 milj. euroa.
Mehiläinen Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2015 on
ollut Janne-Olli Järvenpää. Johtoryhmässä on 1+13 henkilöä. Mehiläinen Oy:llä on yli 50 lääkärikeskusta ja yli
50 työterveysasemaa. Erikoisasiantuntijoita on 46:lta lääketieteen erikoisaloilta. Mehiläinen Oy:n työelämäpalveluiden piirissä on nyt yli 11 500 yritystä, sekä 350 000
henkilöä. Konsernin kotipaikka on Helsinki. Henkilöstöä v. 2017 oli konsernissa 5888 ja emoyrityksissä 2094
henkilöä. Yritysalat ovat: Terveyspalvelut, suunterveyden hoito, hoivapalvelut ja lastensuojelu. Mehiläinen Oy
palvelee vuosittain yli miljoonaa asiakasta Suomessa, yli
290 toimipisteessä. Asiakkaina ovat yksityiset henkilöt,
yritykset, vakuutusyhtiöt ja julkinen sektori.
Mehiläinen Oy on Suomen suurin terveydenalan
konserni ja yli 100 vuotta hoitoa ja hoivaa. Mehiläinen
Oy Töölön sairaalassa työskentelee myös psykiatrian erikoislääkäri Hannu Koponen (s. 1955) ja sisätautien erikoislääkärinä Pekka Koponen (s. 1951). Wikipediassa
löytyy haulla ”Hannu Koponen lääkärit” toistakymmentä lääkäri koposta, professoreita, erikoislääkäreitä, kuten
kirurgian ja psykiatrian eri aloilta ympäri Suomea, se-
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kä yliopistosairaaloissa ym. terveydenalan ammateissa.
Kansanparantaja Abel ”Kuikka-Koposen” s. 1833–
1890 ja hänen ”tuohitorvi” ajalta tämän päivän mikro-,
makro- ja kyberaikakauteen on huima kehitys mennyt
eteenpäin lääke- ym. tieteessä. Onko meissä koposien
geeneissä vahvana parantajan taito ja tahto. Kuitenkin

se on innoittanut ja innostanut kymmeniä koposia opiskelemaan lääketiedettä ja halua parantaa ja auttaa ihmisiä terveysongelmissa.

Ruoka on aina ollut perusasia elämälle. Ruoan terveellisyyteen ja monipuolisuuteen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kouluissakin opetetaan millaista on terveellinen ruoka. Päivittäisessä ruokavaliossa kehotetaan syömään kasviksia ja hedelmiä entistä
enemmän. Ruoan suhteen ollaan usein perin vanhoillisia. Suomalaisen miehen lempiruoka ”äidin lihapullat”
on tyypillinen esimerkki tästä. Nykyisin jopa tavallisen
kansalaisen arkiateriana lihapyörykät sopivat hienojen
diplomaattikutsujenkin cocktailpaloiksi. Mausteet ovat
yleistyneet ja vain mielikuvitus on rajana. Matkailun lisääntymisen tuliaisina olemme jo tutustuneet eri maiden
makuihin ja ruokiin.
Syöminen ei tarkoita enää vain sitä, että vatsa täytetään ruoalla, sanoo ruokakulttuurin tutkija, 35-vuotias elintarviketieteiden maisteri ja väitöskirjatutkija Sami Koponen Helsingin Yliopiston taloustieteen osastolta. Sami Koponen on työskennellyt aiemmin yksityisellä
sektorilla analysoiden ruoan kulutusta päivittäistavarakauppojen myynti- ja asiakastietojen pohjalta.
Sami on syntynyt 5.10.1982 Helsingissä ja avioliitossa Hanna o.s. Ojasen kanssa. Perheessä on kaksi lasta;
Seela 3 v ja Elia 7 v. Samin vanhemmat ovat: äiti Monica o.s. Andersson ja isä Vilho Koponen. Perheeseen kuuluu myös sisko ja veli.
Sami Koponen tutkii työkseen ruokakulttuurin muutoksia Helsingin Yliopistolla. Hän mainitsee, että ”Media on täynnä ruokaa, on kokkikilpailuja, julkkiskokkeja ja TV-ohjelmia joka kanavalla”. Lapsillekin on Master
Chef-kilpailuja. Lapset oppivat jo pienenä, että ruoassa
on eroja ja makuja ja ovatko ne ravitsevia.
Helsingin Sanomien Kira Gronowin haastattelussa
hän kertoo, miten foodiet ovat keskeinen osa hänen tutkimustyötään. Foodiesmi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valitaan hienointa ja kalleinta. Ruokamaailma on vuosien saatossa tullut tasa-arvoisemmaksi. On kysymys
myös elämäntyyli liikkeestä. Ihmisiä kiinnostaa ruoan
ohella kaikki se mitä on sen ympärillä, ruoan aistittavuus
ja ennen kaikkea ruoan tuotannon eettisyys.
Koponen kertoo, että ravintolakulttuuri on myös arkipäiväistynyt, tullut rennommaksi ja tunnelmaltaan
hauskemmaksi. Nykyisin ravintoiloissa on myös paljon
yksinsyöjiä, sillä moni asuu yksin ja ravintoloissa käynti on yhä yleisempää ja hinta- /laatusuhde on kohdallaan. Ulkona syömisen kulttuuria ei meillä vielä juuri
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Sami Koponen
ole, mutta yhä useammin perheetkin käyvät ulkona syömässä muulloinkin kuin äitien ja isien päivänä tai ABCasemilla. Nuoret ovat erittäin valveutuneita myös siitä
mistä ruoka tulee. Onko se luontoa säästävää ja ekologisesti, tai inhimillisesti tuotettua.
Kotona syöminen perheen parissa ja ruoan valmistaminen yhdessä on niitä sosiaalisia asioita joihin pitäisi satsata enemmän. Hyvä ruoka tuo mielihyvän ja yhteiselon ohella myös terveellisen olotilan. ”Olet sitä, mitä
syöt”. Sami Koponen harrastaa vapaa-aikanaan juoksemista ja ylläpitää urheilullista kehoaan terveessä kunnossa.
Samin isänisä Heino Koponen on allekirjoittaneen
veli. Tohtorin tutkintoa odotellessa, ”naatitaan” hyvästä ruoasta hyvän seuran kanssa!

KOPSA

Hannu K.Koponen
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JOULUEVANKELIUMI

Suomen pääkaupungin Helsingin stadin murteella
Sillon Augustus, joka oli niinku keisarina, anto
käskyn , ett jengin koko valtakunnas tarvii pistää
sille verot.
Tää oli eka kerta ku se verotti ja sillon tää
Kvirinius oli Syyrias dirikana . Kaikki jengi lähti
hoitaan hommat verovirastoon , jokanen omaan
stadiinsa .
Niin toi Joosefkin lähti Galileasta, NasaretCitystä , ja meni kynittäväks Juudeaan Daavidin
stadiin , koska se kuulu Daavidin porukoihin . Se
tsöras sinne yhdessä Marian , sen gimmafrendin
kanssa, joka venas beibii . Ja ku ne oli siellä,
se Maria alko synnyttää. Se oli sen eka, ja se oli
kundi , siis se skidi . Maria pisti sille kapalot
ja duunas sen seimeen , koska ne ei päässy
paikalliseen moteliin ku se oli ihan täys.
No, siellä lähellä oli jotain ihme paimenii yöllä
tsiigaan niiden elukoita. Ja äkkiä niiden edessä
stondas Herran enkeli ja Herran lysis ympäröi ne .
Mutt se enkuli alko heittää läppää:
”Ei mitää hämminkii hei . Mä ilmotan teille
karseen ilon , ja se koskee koko jengii . Just tänään
16
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teille on Daavidin stadissa syntyny Vapahtaja. Se
on Kristus. Tää on teille niinku merkkinä: se skidi
bunkkaa seimessä pamperseissa.”
Ja samalla hetkellä enkelin ympärillä oli tosi hevi
taivaallinen sotajengi , joka präis tö Loord ja sano:
”Jumalan on kunnia ylhäällä ja rauha täällä
allhaalla meikäläisten joukossa, joita se diggaa.”
Kun enkelit siit sitt silpas takas taivaaseen ,
paimenet funtsi: ”Lets kou to Piitlehem. Siellä me
nähdään , mikä homma tää oikein on , tää mistä
Herra meille kerto.”
Ne lähti kiitään ja löysi Marian ja Joosefin ja sen
skidin , joka bunkkas seimessä. Kun ne näki tän ,
ne kerto kaiken mitä ne tiesi skidistä. Jokanen ,
joka kuuli paimenten jutut, oli ihan ulalla.  
Mutt Maria stikkas kaikki sanat ja happeningit
sydämeensä ja funtsi siellä näitä juttuja . Paimenet
lähti takas ja ne kiitti mennessään
Jumalaa siitä, minkä ne oli kuullu
ja mitä nähny. Kaikki oli just niin
siistii ku niille oli sanottu.
Slangintanut Olli Seppälä
Luuk . 2:1-20 mukaan
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Koposten Sukuseuran hallitus
Puheenjohtaja
Aulis Koponen, Kirnukuja 14, 70780 Kuopio, aulis.koponen@gmail.com, p. 044 361 2224
Varapuheenjohtaja Juha Koponen, Riihirannantie 868, 79100 Leppävirta, juhakoponen545@gmail.com,
p. 0400 254466
Rahastonhoitaja Maiju Boenisch, Kiikankuja 262, 32440 Alastaro (Loimaa), mama-boe@hotmail.com,
p. 050 5589367
Sihteeri
Raimo Koponen, Puustellintie 7, 72400 Pielavesi, raimoko@pp.inet.fi, p. 0500 280155
Jäsenet
Sinikka Hirvikoski, Ahjotie 18, 36340 Tohkala, sinikkahirvikoski@saunalahti.fi, 040 5358606
Rauno Koponen, Lepikkomäentie 3, 79810 Karvion kanava, p. 040 7657580
Ahti Koponen, Rajakuja 11, 04260 Kerava, ahti.koponen@gmail.com, p. 045 672 4107
Hannu K. Koponen, Leiviskätie 4 G 105, 00440 Helsinki, hannu.k.koponen@elisanet.fi, p. 0400 315339
Olli Koponen, Pienenrannantie 50, 79480 Kangaslampi, olli.koponen@gebwell.fi
Ritva Holopainen, Leppävirta
Heikki Holopainen, Leppävirta
Varajäsenet Ulla Artte, Liusketie 6 N 84, 00710 Helsinki, ulla.artte@teleprikaati.fi, p. 044 722 8236
Matti Koponen, Relanderinkatu 43 D 56, 78200 Varkaus, p. 0400 675 325
Jaakko Väisänen, Kiikankuja 262, 32450 Tammiainen (Loimaa)
Pirkko Vesanka, Louhentie 4 A 2, 78850 Varkaus, p. 040 540 4333
Ulla Jolkkonen, Taipaleentie 9 K 25, 83400 Viinijärvi, p. 040 706 1177
Pentti Koponen, Hiidenheitontie 26, 06650 Porvoo, kale.kopoi@gmail.com, p. 050358 4945
Hannu O. Koponen, Hirvisaarentie 246 D, 73500 Juankoski, p. 0400 184641
Irma Rainio, Tukkijoentie 8, 45360 Valkeala, irma.rainio@luukku.com, p.0400 553097

WANTED

TIEDOTE

WANTED

Arvoisat Koposet! Olen tehnyt Kopsa-lehteä vuodesta 2013. On ollut erittäin innostavaa kirjoittaa,
kuvata ja haastatella erilaisia mielenkiintoisia ja merkittäviä koposia. Lehden tekeminen on ollut
minulle suuri haaste ja oppi. Kaikki aineiston hankinta ja kirjoittaminen on ollut myös aikaa vievää ja Helsinki-keskeistä. Yhteistyö Koposten Sukuseura ry:n hallituksien kanssa on sujunut hyvin.
Koposia on ympäri Suomea, en ole kuitenkaan tehnyt haastattelumatkoja Uudenmaan läänin ulkopuolelle. ”Koposia maailmalla” -haastattelut on tehty tältä alueelta.
Minulla on ollut suurena apuna tekstejä puhtaaksi kirjoittava sihteeri ja erittäin ammattitaitoinen
taittaja, ilman heidän apuaan en olisi voinut lehteä tehdä. Yhteistyö Tikkurilan painon kanssa on
ollut myös kiitettävää. Taloudellisesti kuluja on ollut joka lehteä tehdessä useita satoja euroja, kuvaukset, matkat, tarjoilut, postitukset ym. materiaalit. Maailma muuttuu ja menee eteenpäin. Nyt
on minun aikani siirtyä sivuun lehden päätoimittajana ja antaa aikaa itselleni, sillä muutan syystalvi kausiksi etelän maisemiin. Teen vielä ensi vuoden 2019 Kopsat. Mikäli olet kiinnostunut Kopsa-lehden tekemisestä, ota yhteys sukuseuramme puh.johtajaan Aulis Koposeen.
”Aika aikaa kutakin”, sukuseura toiminta on mielenkiintoisaa ja monia ovia avaavaa. Lehteä tehdessä on mahdollisuus saada tietoa, historiaa ja uusia ystäviä, jota Kopsa-lehdestä voi lukea, keitä
olemme ja mistä tulemme jatkossakin.
Ystävällisesti
Hannu K. Koponen, Helsinki
Kopsa-lehden vastaava päätoimittaja
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Kopsa-lehti palkittiin
Vantaan Seudun Sukututkijoiden Kuulutko sukuuni -tapahtumassa 6.–
7.10.2018 Vantaalla. Tapahtuman järjestelyissä olivat mukana Sukuseurojen
Keskusliitto ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto.
Suomessa on n. 900 sukua ja Sukuseurojen Keskusliittoon kuuluu n. 130 sukuseuraa. Sukuseurojen lehtien kilpailuun osallistui 19 lehteä. Koposten sukuseura ry:n lehti Kopsa – Koposten Sanomat sai kunniakirjan Sukuviesti-lehden 1. sarjassa.
Kopsa-lehden päätoimittaja Hannu K. Koponen otti vastaan palkinnon. Mänttärin Sukuyhdistyksen Niinipuu-lehti sai parhaan lehden palkinnon.

Kuvassa palkitut sukuseurojen edustajat. Kuva: Ahti Koponen.
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Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta
Vuotta 2019

