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Puheenjohtajalta
Sukuseuramme 40:s juhlavuosi on siirtymässä muistojen joukkoon. Sukujuhlaa vietettiin Tuusniemen Hupelissa ja retken merkeissä Valamon luostarissa. Sukuseurojen keskusliitosta oli pääsihteeri Eine Kuismin tuomassa
keskusliiton terveiset ja muutoinkin läsnäolollaan juhlistamassa juhlaamme.
Olen vuosien varrella osallistunut jäsenenä kahteen eläkeläisliiton toimintaan lähinnä jäsenen näkökulmasta. Eläkeliiton Kuopion yhdistys viettää 50-vuotisjuhlaansa tammikuussa 2020. Olen huomioinut myönteisen ilmapiirin vallitsevan yhdistyksen toiminnassa. Vapaehtoisten toimihenkilöiden keskuudessa vallitsee kannustava iloinen ilmapiiri, uskon että tällainen
asenne lisää voimavaroja ja halua tehdä työtä väsyneenäkin. Tunnustusten
antaminen ansioituneille on kaikkien yhteinen ilonaihe eikä se ole keneltäkään pois.
Meidänkin yhdistyksessä on menneinä vuosina annettu tunnustusta vuosien työn tuloksena tehdystä työstä. Yhdistyksemme hallituksen päätöksellä
vuosijuhlassamme luovutimme sukuseuran viirin hallituksemme sihteerille Raimo Koposelle. Raimo on ollut pitkään hallituksessa varajäsenenä, varsinaisena jäsenenä ja sihteerinä useita vuosia. Tunnustus meni ihan oikealle henkilölle, kun muistaa hänen palvelualttiutensa ja myönteisen asenteen
vuosien varrelta. Kiitos Raimo hyvästä yhteistyöstä.
Sukuseuramme toiminnassa jäsenmäärissä on tapahtunut vuosien varrella vähenemistä. Osa jäsenistä on poistunut joukostamme luonnollisen poistuman kautta, näin tulee käymään jatkossakin. Elämä on rajallista ja elämme
täällä vain kerran. Meidän ongelmamme on sellainen, että emme ole saaneet
riittävästi uusia jäseniä joukkoomme. Syyt saattavat olla moninaiset, olemmeko riittävän aktiivisesti pitäneet asiaa esillä välittäen tietoa sukuseuramme toiminnasta. Onko meidän toimintaympäristömme asenteet ja henkinen
sisältö sellainen, että se antaa myönteisen kuvan toiminnastamme. Toimiminen toiminnan vuoksi ei jaksa kovin kauan motivoida, toiminnalla täytyy
olla sellainen tarkoitus, että sen puolesta on valmis tekemään työtä ja näkemään vaivaa. Suvun vaiheiden selvittäminen ja historia, mistä olemme tulleet ja millainen on kunkin suvun jatkumo vuosisatojen ja vuosien saatossa
aina nykyhetkeen. Historiaan mahtuu runsaasti muuttuvia olosuhteita ja tarinoita. Kun tiedämme oman tarinamme se luo uskoa ja toivoa tulevaisuuden haasteillemme. Sukuseurassa teemme itse kukin vapaehtoista työtä, emme pakon sanelemina, sen vuoksi toisiamme kannustava asenne luo yhteisöön ilmapiirin, jossa voi kokea työniloa ja nähdä tuloksia. Narsistiset asenteet eivät ole kannustavia.
Seuraava vuoden 2020 sukupäivä pidetään yksipäiväisenä. Pitopaikka on
todennäköisesti Jari Pekan huoltoasema Joroisissa viitostien varressa. Ajankohdaksi on suunniteltu 1.8.2020, eli elokuun ensimmäinen lauantai. Paikassa on ruokailu mahdollisuus ennen vuosikokousta. Juhlapuhujaksi on
lupautunut alustavasti talon isäntä Jari Koponen. Vuosikokouksesta ilmoitetaan tarkemmin kevään 2020 lehdessä.
Joulu ajoittuu meillä vuoden pimeimpään aikaan. Pimeyden keskellä loistaa taivaallinen valo tarkoituksenaan valaista jokaista ihmistä. Rauhan lähettiläs tuli tänne tuomaan rauhaa ja iloa jokaisen ihmisen henkilökohtaiseen elämään.
Toivotan kaikille lehden lukijoille Rauhallista Joulua ja onnea vuodelle 2020!
Aulis Koponen
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Koposten sukupäivät 3.8.2019 Hupelissa

Aulis Koposen puhe
Arvoisa Sukuseurojen Keskusliiton pääsihteeri ja Sukuviesti-lehden vastaava toimittaja Eine Kuismin ja
Koposten sukuseuran jäsenet sekä kaikki läsnäolevat
seuramme toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.
Kun Koposten Sukuseura perustettiin 40 vuotta sitten,
seuralle laadittiin säännöt, joiden toisessa kappaleessa
lausuttiin seuran tarkoitus ja toiminnalliset tehtävät.
Yhdistyksen tarkoituksena on Koposten suvun yhteenliittymänä:
• koota piirinsä isän tai äidin puolelta Koposten
sukuun kuuluvat, siitä polveutuvat tai avioliiton
kautta siihen liittyneet henkilöt,
• pyrkiä selvittämään suvun vaiheet ja historia,
• kehittää suvun keskuudessa suoritettavaa
sukututkimusta,
• järjestää sukupäiviä, yhteisiä kokouksia ja
erilaisia retkeilyjä,
• sekä harjoittaa yhdistyksen päämääriä edistävää
julkaisutoimintaa
• ja mahdollisuuksien mukaan taloudellisesti
edistää lahjakkaiden suvun jäsenten pyrkimyksiä
ja kehitystä.
Tänään voimme muistella mitä olemme voineet toteuttaa annetuista tehtävistä. Ehkä kaikkein vähimmälle on
jäänyt lahjakkaiden suvun jäsenten tukeminen pyrkimyksissään ja kehityksessä. Julkaisutoiminta ja sukututkimustoiminta on vienyt taloudelliset voimavarat sukuseuraltamme.
Haasteellinen on myöskin kehotus, koota piiriinsä
isän tai äidin puolelta Koposten sukuun kuuluvat, siitä
polveutuvat tai avioliiton kautta siihen liittyvät henkilöt.
Tässä olemme osittain onnistuneet. Sukupolven vaihdos on koko ajan menossa, uusien sukupolvien on omalta osaltaan tartuttava tähän haasteeseen. Itse kunkin on
haaste sisäistettävä ja sen jälkeen lähdettävä toimimaan.
Henkilöiden välinen vuorovaikutus on useinkin se
keino, jonka avulla sukuseura tietoisuus leviää ja mahdollistaa uusien jäsenten hankinnan. Kopsa-lehdessä

kerrotut tarinat, ovat omiaan vaikuttamaan sosiaaliseen
vuorovaikutuksen, rakentumiseen, kehittymiseen ja ylläpitoon.
Henkilöiden uudet kertomukset auttavat ihmisiä yksilöinä jäsentämään omaa elämäntarinaansa ja vahvistavat yhteisössä olevia jo kerrottuja kertomuksia. Olemme
sellaisia, mitä kerromme olevamme, liittymällä yhteistyöhön laajennamme osallisuudellamme edellä toisten
kertomia tarinoita, jotka ovat saattaneet meitä koskettaa.
Yhdessä jaetut kertomukset osapuolten yhteenkuuluvaisuuden kautta tulevat osaksi itse kunkin henkilökohtaista identiteettiä, samalla ihmiset ymmärtävät itseään yhteisöjensä jäseninä.
Olen aikaisemmin esittänyt ajatuksen sukuseuraperheestä, perheenomaisesta työskentelystä, jossa kaikki jäsenet ovat tärkeitä ja tarpeellisia yhteisten päämäärien
saavuttamiseksi. Silloin kun koemme kuuluvamme perheeseen on luonnollista että toimimme perheen hyvinvoinnin ja menestymisen puolesta.
Tahdon kiittää omasta puolestani kaikkia, jotka ovat
osallistuneet sukuseuran toimintaan lehtikirjoituksilla,
hallituksen jäseninä, taloudenhoitajana, sihteerinä ja taloudellisina tukijoina. Toimintamme laajuus ja monipuolisuus on riippuvainen taloudestamme ja vapaehtoisesta aktiivisuudesta.
Tarvitaan yhteishenkeä, erilaisuuksien ymmärtämistä ja toinen toisemme kunnioittamista. Luottamus voidaan hankkia kokemusten kautta pitkällä aikavälillä, se
voidaan myöskin hävittää lyhyessä ajassa.
Toimintamme on vapaehtoista, motivaatio syntyy
helpoimmin, myönteisessä toimintaympäristössä, jossa ollaan valmiit kannustamaan toisiamme. Narsistinen
asenne soveltuu mielestäni huonosti toiminnan sisältöön eikä se ole kannustavaa.
Haluaisin jättää muistoksi lauseen: sovussa sukuseuraa kehittämään, yhdessä voimme tehdä enemmän.
Viettäkäämme hiljainen hetki vuoden aikana poisnukkuneiden kunniaksi.
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Koposten sukuseura ry
40 vuotta

Kesän 2019 sukujuhlien osallistujat tutustuivat Valamon viinin valmistukseen. Kuvassa odotellaan opasta.
Koposten Sukuseura perustettiin Varkaudessa 22. syyskuuta 1979. Perustavassa kokouksessa, joka oli Hotelli
Taipaleessa, puhetta johti Martti O. Koponen ja sihteerinä toimi Samuli Koponen. Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin Väinö Koponen ja sihteeriksi Pirkko Olakivi.
Läsnä oli 40 Koposta.
Aloitteen sukuseuran perustamisesta oli tehnyt Yrjö
Koponen Kesälahdelta veljelleen Väinö Koposelle Pieksämäellä. Hän otti yhteyttä Kyösti Koposeen Varkaudessa ja näin sukuseura sai alkunsa. Sukuseuran esimiehenä
toimi kuusi vuotta talousneuvos Väinö Koponen ja sen
jälkeen valittiin insinööri Ahti Koponen Kuopiosta, joka
asui myöhemmin Varkaudessa ja hoiti esimiehen tehtäviä
14 vuotta, kuolemaansa asti. Hallituksen jäsenmäärä on
kahdeksan henkilöä ja kahdeksan varajäsentä. Sukuseura liittyi myös Sukuseurojen Keskusliiton jäseneksi 1982.
Ensimmäinen vihkonen, joka ilmestyi sukututkija
Sirkka Paikkalalta, oli Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa 1989. Ensimmäinen Koposten Suku I ilmestyi
sukututkija Jarmo Paikkalalta 1994. Sukukirja myös palkittiin ja sai kunniamaininnan 1995.
Sukuseuran 20-vuotiskokouksessa 1999 valittiin esimieheksi levikkipäällikkö Kyösti V. Koponen Varkaudesta, sittemmin Sorsakoskelle siirtynyt. Suurella innolla hoitaen ja taidolla ohjaten sukuseuran tehtäviä yli 12
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vuotta. Sukukirjoja valmistui 2001 ja täydennysosa 2017.
Kirjat kertovat 1518–1860 asti. Kirjojen kustantamisen
mahdollisti talousneuvos Väinö ja puolisonsa Aino Koposen suurlahjoitukset.
Sukuseuralle perustettiin myös oma lehti Koposten sanomat eli Kopsa vuonna 1995 ja sitä toimitti Lassi Koponen aina vuoteen 2013, jonka jälkeen päätoimittajana on
ollut Hannu K. Koponen Helsingistä. Kopsa-lehti palkittiin ja sai kunniakirjan 2018 sukulehtikilpailun 1. sarjassa. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja on myös luettavissa internetissä Ahti Koposen Tuusulasta toimittamana. Sukuseuralla on myös isännänviiri, pöytäviiri ja
rintamerkki. Sukuvaakuna on taiteilija Salme Eriksonin
suunnittelema ja se on Suomen Heraldisen seuran rekisterissä nro 187. Sukuviiri- ja merkkitoimikunnassa oli
tekijänä Kyösti V. Koponen ja Pirkko Olakivi.
Sukuseura kokoontuu kaksi kertaa vuodessa yksi- tai
kaksipäiväisenä. Juhlissa on ollut esiintyjiä Koposten musiikkiperheestä ja henkilöistä useasti. Mainittavaa on että, sukuseuran tunnetun, kansanparantaja Kuikka-Koposen asuinpaikan rakennuksen seinään kiinnitettiin muistolaatta 1983 Varistaipaleella, ja 2005 Jäppilän Päivämäen
tilalla kuolinmökin seinään. Paikan omistaa talousneuvos
Väinö ja Aino Koposen perikunta. Väinö Koponen kuoli 95-vuotiaana 2011, Aino muutama vuosi myöhemmin.
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Esimies Aulis Koponen avasi vuosikokouksen elokuussa 2019.

Sukuseurojen Keskusliiton tervehdyksen ojensi sukuseuralle Eine Kuismin ja vastaanotti esimies Aulis Koponen.
Sukuseuran 40-vuotisjuhla 2019 oli Tuusniemellä Hotelli Hupelissa. Sukuseuran esimiehenä jatkaa edelleen
Aulis Koponen Kuopiosta. Juhlat olivat kaksipäiväiset.
Lauantaipäivän ja juhlakokouksen jälkeisessä iltajuhlassa piti juhlapuheen Urpo Koponen Leppävirralta ja historiikin esitti Hannu K. Koponen Helsingistä. Juhlatervehdyksen toi Sukuseurojen Keskusliitto ry:n pääsihteeri
Eine Kuismin Helsingistä. Illallisen jälkeen oli saunomisen aika. Sunnuntain ohjelmassa oli Valamon luostari ja
ikoninäyttelyt, sekä viinitilakierros maistiaisineen.
Hannu K. Koponen
Sukuseuran historiikin esitti Hannu K. Koponen.
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Urpo Koposen puhe
Koposten sukuseura ry:n 40-vuotisjuhlassa 3.8.2019

Ja minä sanon, että elämä totisesti on pimeyttä kunnes
syntyy tahto
Ja kaikki tahto sokeaa, ilman tietoa,
Ja kaikki tieto turhaa, ilman toimintaa,
Ja tyhjää kaikki toiminta, ilman rakkautta.
Khalil Gibran

I

Hotelli Taipaleeseen oli 22.9.1979 kokoontunut runsaasti innokkaista Koposia. Kokouksen avauksen jälkeen puheenjohtajaksi valittu Martti Koponen, opettaja, sukututkija haikaili puheenvuoroja. Kun keskustelua
ei oikein tullut, pyysin puheenvuoron ja esitin seuran perustamista, sitä vartenhan sinne oli tultu. Puheenjohtaja
vähän yllättyi ja totesi, ettei sitä nyt sillä lailla siitä vaan.
Sitten kyllä tuli puheenvuoroja.
Alkuvaiheessa muuten keskusteltiin, mistä tehtäisiin
Koposten suvun motto. Setäni Yrjö Koponen, kauppias,
siihen hyvin yks’kantaan: ”Myö ensin ja sitten muut!” Ei
kirjattu ylös, mutta jäi elämään.

II

Yhdistyksen tarkoituksena on Koposten suvun
yhteenliittymänä koota piiriinsä isän tai äidin
puolelta sukuun kuuluvat, siitä polveutuvat tai avioliiton kautta siihen liittyneet henkilöt, pyrkiä selvittämään
suvun vaiheet ja historia, kehittää suvun keskuudessa tapahtuvaa sukututkimusta ja järjestää sukupäiviä, yhteisiä
kokouksia ja erilaisia retkeilyjä sekä harjoittaa yhdistyksen päämääriä edistävää julkaisutoimintaa.
Miksi tavoitteissa on onnistuttu? Sukuseurassa on
perustamisen alkuvaiheesta lähtien ollut ihmisiä, jotka
ovat olleet valmiita toimimaan yhteiseksi hyväksi. On ollut henkilöitä, jotka oman toiminnan lisäksi ovat olleet
valmiita antamaan varojaan yhteisiin ponnistuksiin.
On uskaliasta lähteä erittelemään parhaita suorituksia, koska yhteistyötähän sukuseuratoiminta on.
Sukukirjaprojekti ei ollut lainkaan mutkaton. Se
vaati suunnattoman määrän pitkäjänteisiä neuvotteluita, odotusta ja sitten ilon valmistuneesta ykköskirjasta ja
samaan hengenvetoon todettavaa markkinointia. Alkurahoituksessa oli ensiarvoinen osuus Väinö ja Aino Koposen antama lahjoitus kirjaprojektiin.
Projektien oheistoiminta on usein unohdettu osa.
Usein käydessäni Kyösti ja Leena Koposen kotona, oli
postitus täydessä käynnissä. Postitukseen liittyi myöskin

8

paketointi ja laskutus. He käsittelivät tällä tavoin yli 600
kirjaa. Tässä on vain yksi esimerkki kirjaprojektin taustatoimista, joihin voisi vielä lisätä todella aktiivisen toimijan edesmenneen Vesa Koposen ja Kyöstin projektin
jatkoneuvottelut historioitsijan kanssa.
Vastaavaa pyyteetöntä työtä jatkavat myös nykyiset
vastuunkantajat.
Toimimaan ryhtyminen on jännä asia. Kynnys lähteä
on korkea siksi, että pelätään ettei osaa, tai ei onnistu tai
ei toimi kuten toivotaan, siis pelkää jollakin tapaa epäonnistuvansa ja sitä kautta tulevaa arvostelua.
Usein ollaan ehdottamassa kanssaihmisiä erilaisiin
tehtäviin tietäen heidän pystyvän sellaisiin. Olemmeko
yhtä valmiita tukemaan heitä kyseisissä toimissa vai tuleeko mieleen arvostella esimerkiksi resurssien puutteessa tehtyjä päätöksiä silloin, kun toiminta ei olekaan sellaista kuin itse haluaisi.
Miten toimija silloin pääsee eteenpäin? Vastasin työelämässä loppuvaiheessa 700:n hengen yhteisön toiminnasta ja siinä sivussa käyttäjän puolelta 10 miljoonan euron rakennusprojektista. Joku kysyi miten pidin pääni
pinnalla. Kun illalla tulee turpiin omilta ja vierailta, niin
lähdetään aamulla taas kirkkain otsin uuteen taistoon.
Kun tulee turpiin, on syytä muistaa, että arvostelija ei
aina tiedä kaikkea eikä hän aina ole edes valmis kuuntelemaan perusteluita.
Olen aina ihaillut sukuseuran vastuunkantajien kestävyyttä ja aktiivista suhtautumista seuran eteenpäinviemiseen.

III

Millaisia ihmisiä Koposet ovat? Eihän meiltä
kuninkaita ole, mutta runsaasti edelläkävijöitä.
Iloitsemme toisten menestymisestä, mutta mittaammeko me itseämme toisten arvoasteilla.
Leppävirran kirkko paloi 1834, tsaarin hallinto päätti, että Leppävirralle rakennetaan kivikirkko. Osa kuntalaisista oli puukirkon kannalla, koska puut saataisiin
omasta metsästä. Herastuomari Aapeli Koponen lähti valituskirjeen kanssa vielä sittenkin, kun hallinto oli
kantansa sanonut. Aapeli sai sakot.
Setä Yrjö: ”Myö ensin sitten muut ”= Koposten pitää
olla ensimmäisiä omalla alallaan.
Väinö Koponen ei sota-aikaan pitänyt järkevänä Armeijakunnan komentajan käskyä laittaa varikon seinäl-
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2. Aktivoidaan nuoret suvun jäsenet täydentämään
sisarustensa, vanhempiensa, iso- ja isoisovanhempiensa tiedot.
Olemmeko itse kukin tehneet kaikkemme omien
nuortemme kanssa?
3. Lisätään jo muutenkin hyvin alkanutta sähköistä tiedottamista.
Tässähän meidän seuramme on varmasti edelläkävijöitä. Kopsa-lehdestä sähköinen versio ja ansiokkaat kotisivut ovat jo verkossa! Tämän toteuttamisessa Ahti Koponen on tehnyt ansiokasta pitkäjänteistä työtä.

le suuri opastaulu, jossa lukee: IV Armeijakunnan pioneerivarikko. Väinö esitti pyynnön, että komentaja tulisi paikan päälle arvioimaan tilanteen. Komentaja tuli ja
käski Väinön selkä seinää vasten, veti pistoolin esille ja
käski Väinöä perustelemaan kieltäytymisen. Väinö perusteli, komentaja pisti pistoolin pois – perästä kuuluu!
Viikkoa myöhemmin Väinö ylennettiin ylikersantiksi
Kaija-tätini (Karikoski o.s. Koponen), 100 vuotta,
oman elämän johtava ajatus: ”Niin hyvä on kuin se tapahtuu.”
Kukat Sorsakoskella: Muutamia vuosia sitten kuljimme oppilaiden kanssa eripuolilla Suomea tutustumassa
talouselämään. Viimeisen ryhmän kanssa meillä oli aina tapana antaa esittelijöille kiitokseksi kukat. Sorsakoskella eräs esittelijä, joka tunsi hyvin minut ja sorsakoskelaiset, totesi saavansa ensimmäistä kertaa kukat tällaisessa tilanteessa ja lisäsi siihen ”mutta sinähän oletkin
Koposia”.
”Koposet” on meille itsellemme mielikuva ja tuntuupa se joskus olevan mielikuva ulkopuolisillekin.
Me emme ole itsepäisiä vaan määrätietoisia ja joustavia kuten Kyöstin poika Jukka joskus pilke silmäkulmassa toteaa
Me Koposet olemme pärjänneet yhteiskunnassa –
maailmalla. Tunnistamalla lahjakkuutemme ja kehittämällä niiden pohjalta vahvaa osaamista. Löytämällä itsestämme uskallusta, ahkeruutta ja sitkeyttä. Suhtautumalla uusiin asioihin ja erilaisuuteen suvaitsevasti,
olemme avuliaita ja otamme apua vastaan. Hankkimalla sosiaalista pääomaa, eli ihmisiä jotka auttavat meitä ja
joita me autamme.
Usko siihen mitä teet ja tee täysillä sitä mihin uskot!
Kelpaa yhdeksi elämänohjeeksi meille jokaiselle.

DNA:n voimme tietysti lisätä vielä näihin ehdotuksiin.
Sieltä voi tulla yllättäviä tuloksia
Sukututkimuksen tuloksia ja kirjojen myymättömyyttä ei pidä ylenpalttisesti surra, koska ne ovat jo sellaisenaan kulttuuriteko, mikä on tulevien sukupolvien käytettävissä. Kyllä hekin puolestaan joskus toteavat: ”Eipäs
tullut kysytyksi!”

IV

VI

Mitä tästä eteenpäin? s piti 2010 Karvossa esitelmän ”Pärjäävätko Koposet maailmalla”, jossa
hän toi voimakkaasti esille internetin merkitystä sukuun
kiinnostumisessa. Nuori haluaa tietää mitä sukua hän on
esim. Petteri Koposelle tai Suvi Koposelle. Miten liittää
asiat, varsinkin kun tiedonpanttaamislaki estää toimintaa. Hän kysyi: ”Miten sukuseura voisi auttaa, että meidän nuoret löytäisivät toisensa?”
Pohjatyö on tehty, nyt meidän pitäisi ratkaista vain tämä viimeinen 150 vuotta.
Vaihtoehto seuraavalle paksulle sukukirjalle on se, että käytetään sähköistä viestintää ja sosiaalista mediaa.
1. Siirretään sukukirjojen tieto ilmaiseen verkkopalvelimeen.
Vaikea asia, kun kirjat on kalliilla rahalla ostettu
ja tiedon hyväksikäyttöön nuori tarvitsee myös välitiedon.

V

Mitä on rakkaudessa työskenteleminen? Se on
juuri palvelualttiutta, se on toisen ihmisen huomioimista, se on yhteisöön kuulumista ja auttamista ilman
oman edun tavoittelua. Se on toimintaa, mikä antaa eniten itselle ja toisille.
Kun herastuomari Aapeli Koponen valitti kirkon rakennusmateriaalista, kun setä Yrjö esitti sukuseuran tunnuslauseeksi ”myö ensin ja sitten muut” tai kun Väinö
puolusti pistoolin edessä kantaansa varikon opasteista,
kaikissa tapauksissa oli taka-ajatuksena kanssaihmisten
huomioiminen ja siinä samassa omakin kohta tulee paremmin huomioiduksi.
Mutta kuitenkin suurin rakkaus on asettaa oma
henkensä alttiiksi kanssaihmisten puolesta.
Suomen sodissa kaatui 1939–1945 lähes 95 000 henkilöä.
Koposia kaatui yht.
Leppävirtalaisia
Kuopiolaisia
Heinäveteläisiä
Helsinkiläisiä
Varkautelaisia
Lapinlahtelaisia
Tuusniemeläisiä

136 henkilöä, heistä
19
14%
15+4 (MLK) 11% (14%)
10
7,4%
10
7,4%
9
6,6%
8
6%
5
3,7%

Jokaisen sukukokouksen yhteydessä olemme muistaneet
sankarivainajiamme. Muistamme ja kunnioitamme heitä itse kukin sydämessämme hiljaisella hetkellä.
Toivotan sukuseuralle kaikkea hyvää ja meille kaikille
siunattuja rauhanvuosia.
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KOPOSTEN SUKUSEURA RY:N

HISTORIIKKI
AJALTA 1979–2019
40-vuotisjuhlassa 3.–4.8.2019 Tuusniemellä Hotelli Hupelissa
Arvoisat koposet, hyvä naiset ja miehet!
Olemme viettämässä Koposten Sukuseura ry:n 40-vuotisjuhlaa. Historia kertoo, että sukuseuran perustamisen
idea lähti Yrjö Koposelta Kesälahdelta, joka esitti veljelleen Väinö Koposelle Koposten Sukuseuran perustamista. Puutavaraliikemies, sittemmin talousneuvos Väinö Koponen Pieksämäeltä otti yhteyttä Varkautelaiseen
Kyösti Koposeen vuonna 1978 ja siitä keskustelun tuloksena kutsuttiin koolle sopiva määrä henkilöitä kuten
koulunjohtaja Martti Koponen, rehtori Samuli Koponen
Leppävirralta ja opinto-ohjaaja Urpo Koponen Vihannista. Tapaamiset olivat Kyösti Koposen kotona Varkaudessa. Kuopiolaiselta sukututkija Toivo Pietikäiseltä Väinö Koponen sai monen sukuyhdistyksen säännöt, joista parhaat koottiin Koposten mallisäännöiksi ja varatuomari Eemeli Koponen tarkasti säännöt kelvollisiksi.
Perustava kokous pidettiinkin Varkaudessa Hotelli Taipaleessa 22.9.1979. Innostuneita koposia oli läsnä 40
henkilöä. Yhdistysrekisteriin sukuseuramme merkittiin 13.8.1981, rekisterinumerolla 132837. Sukuseuran esimiehenä toimi kuusi vuotta talousneuvos Väinö Koponen Pieksämäeltä ja hänen jälkeensä valittiin
insinööri Ahti Koponen, joka hoiti esimiestehtäviä 14
vuotta, kuolemaansa asti. Jarmo Koponen Varkaudesta hoiti varapuheenjohtaja Ahdin sairastumisen aikana,
kunnes 20-vuotis vuosikokouksessa v. 1999 esimieheksi valittiin legendaarinen levikkipäällikkö Kyösti V. Koponen Varkaudesta, myöhemmin sorsakoskelainen peräti 12 vuoden ajaksi. Tässä lyhyt historiikki sukuseuramme alkuajoilta.
Kuten tiedämme sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan varsinaista ja kahdeksan varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii sukuseuran
esimies. Toimikausi on kaksi vuotta. Vuonna 2002 valit-
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tiin kunniapuheenjohtajaksi talousneuvos Väinö Koponen ja itseoikeutettuna hallituksen toiminnassa mukana. Sukuseurassamme toimi pitkään myös oma sukututkimustoimikunta, jonka puheenjohtajana ja vetäjänä oli
monilla ansiomitaleilla palkittu Leppävirran ”Väinämöinen” kotiseutuneuvos Martti O. Koponen. Hänen työpanoksensa työn- ja toiminnan miehenä erilaisissa kunnan
lautakunnissa, museotoimikunnassa, opettajana ja sukututkimuksen toimikunnan puheenjohtajana oli valtava.
Hän kuoli 1.6.2002.
Mainittava on, että koposten sukututkimus annettiin
kuopiolaiselle sukututkijalle Toivo Pietikäiselle ja lähdeaineistoa oli koonnut myös runsaasti johtaja Olavi Koponen Helsingistä. Aineisto oli ajalta 1550–1712. Nimistöntutkija Sirkka Paikkala tekikin tutkimuksen koposten
varhaishistoriasta nimistön valossa ja sukuseura painatti sen vuonna 1989. Neuvottelut sukututkija Jarmo Paikkalan kanssa johti ”Koposten Suku I” -kirjan julkaisemiseen 1994. Painosmäärä oli 1000 kpl:tta sisältäen 275
sivua. Kirja-aineisto oli ajalta 1518–1721. Toinen ”Koposten Suku II”- sukukirja valmistui 2001 ja käsittelee
aikaa 1722–1860 sisältäen 878 sivua. Kirjojen painatus
ja julkaisemisen mahdollisti talousneuvos Väinö ja Aino Koposen Pieksämäeltä tekemän rahalahjoituksen, ilman lahjoituksia julkaiseminen olisi ollut mahdotonta.
Mainittakoon, että jäseniä oli tuolloin 500. Kirjojen ostajat maksoivat myös ennakkoon kirjatilauksen. Kolmasosa sukukirjoja eli täydennysosa Sukukirja II:een saatiin
pitkällisten neuvottelujen jälkeen Jarmo Paikkalalta painoon, valmistui 2016, sivuja on 350. Sukuselvitystä on
1870-luvulle asti. Painosmäärä on 300 kpl:tta.
Kaikkia sukukirjoja on runsaasti varastossa ja kehoitankin kaikkia koposia hankkimaan niitä itselleen ja lahjak-
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si. Työ on ollut arvokasta ja kirjat kertovat meidän esi-isistämme tehdyn pitkän
tutkimustyön tuloksena 1860-luvulle
asti. Koposten Sukukirja I sai kunniamaininnan 1995. Jatkoa 2000-luvulle ei
vielä ole tiedossa. Koposilla on sukutukimusaineistoa kotikansioissaan, jotka
odottavat aikaa ja niiden julkistamista.
Taloudellinen tila ei nyt ole paras mahdollinen.
Sukuseuramme tärkein tiedotus- ja yhdysside on Kopsalehti, Koposten sanomat. Sen ensipainos oli 1994 ja toimittajana Lassi Koponen Kuopiosta aina vuoteen 2013,
eli 19 vuotta. Hänen suuri ja korvaamaton työpanoksensa oli yhdysside jäsenille ja koko sukuseurantatyölle.
Lehti oli musta-valkoinen ja painettiin koposten omistamassa perheyhtiössä Suonenjoen kirjapainossa. 2014
lehti uusiutui ja Kopsa-lehden vastaavaksi päätoimittajaksi tuli Hannu K. Koponen Helsingistä ja toimikuntaan kuuluu Ahti Koponen Keravalta ja Kyösti Koponen
Sorsakoskelta. Lehti on isompi ja osa-värillinen, painatuspaikka on Tikkurilan Paino Oy Vantaalla. Kopsa-lehti on myös luettavissa internetissä ja sivuja ylläpitää Ahti
Koponen. Painosmäärä on ollut 300 kpl:tta/lehti, ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
Tärkeitä sukuseuramme symboleja ovat sukuvaakuna,
jonka on suunnitellut taiteilija Salme Eriksson ja hyväksyttiin Suomen Heraldinen Seuran rekisteriin nrolla 187 vuonna 1988. Rintamerkin ja riipuksen suunnitteli kuopiolainen Veikko Koponen ja toimikunnan
muodosti Kyösti Koponen ja Pirkko Olakivi Varkaudesta. Samoin isännän viirin ja pöytästandardin suunniteli Kyösti Koponen ja graafisen toteutuksen Ahti Salovaara Varkaudesta.
Tärkeä tapahtuma oli vuonna 1983 Heinäveden sukupäivillä, kun ”Kuikka Aapeli Koposen” syntymäpaikan
seinään Varistaipaleessa naulattiin muistolaatta. Tilan
omistaja oli emäntä Elin Koponen ja perikunta. Kuikan
kuolinmökin seinään Jäppilän Rummukan Päivämäessä
paljastettiin muistolaatta vuonna 2002 Varkauden sukupäivien yhteydessä. Paikan omistaja Väinö ja Aino Koponen suorittivat naulauksen.
Jäppilän hautausmaalle suunnitteli muistomerkin Kuikka Koposesta arkkitehti Pekka Hiltunen, joka erikoisuudellaan on herättänyt seurakunnassa suurta erimielisyyttä, mutta on nyt hyväksytty. Suuri on ollut huomion osoitus, kun vuonna 2002 Koposten Sukuseura haki
emäntä Aino Esteri Koposelle Leppävirran Kotalahdesta

Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I-luokan kunniamerkkiä kultaristein, jonka
Presidentti Tarja Halonen luovutti äitienpäivänä 11.5.2003. Kunniamerkkien jakotilaisuus oli merkittävä tapahtuma seuramme toiminnasta. Ainon ja
Akselin suurperheessä oli 15 lasta. Aino oli 92-vuotias saatuaan kunniamerkin. Sukuseuramme on myös huomioinut ja muistanut ansioituneita, pyyteettömiä uurastajiaan. Sukuseurojen Keskusliitto ry, johon
kuulumme jäsenenä, on hakemuksesta myöntänyt yhdeksälle koposelle ”kultaisen ansiomerkin”. Toiminnassamme on ollut lukuisia henkilöitä, jotka ovat eri tavoin
olleet innostavia tukijoita myös jäseninä.
Kiitän ja samalla myös onnittelen Sukuseurojen Keskuliitto ry:tä tänä vuonna 40-vuotistoiminnan johdosta. Keskusliiton jäsenyys ja siitä saama tuki ja opastus
on ollut arvokasta ohjausta juridisesti ja henkisesti sukuseuramme toiminnalle ihan alkuajoista asti. Suuri kiitos
kuuluu myös sukututkija Raimo Suomalaiselle hänen tekemästään sukututkimustyöstä hyväksemme. Sukuseuramme liittyi Keskusliittoon vuonna 1982. Suomessa on
n. 900 sukua ja SSK:n kuuluu nyt n. 120 sukuseuraa.
Koposen nimellä on yli 7000 ja koposista polveutuvia n.
20 000 henkilöä. Potentiaalia siis olisi toimintaan. Sukupäiviä ja vuosikokouksia on alunperin järjestetty kaksipäiväisinä, nyt joka toinen vuosi yksi päiväisenä. Ohjelmissa on ollut korkeatasoisia luentoja niin digi-, DNAja sukutukimuksesta tänäpäivänä. Taiteelliselta puolelta
ovat viihdyttäneet monet koposet, kuten oopperalaulaja Anna Stina Tahkola, Talent-kilpailun voittaja, laulaja,
pianisti Jorma Koponen, sekä erityisesti musiikkiperhe
Timo Koponen Kuopiosta.
Sukujuhliemme ohjelmiin on kuulunut kunnianosoitus
ja seppeleen lasku paikkakunnan sankarihaudoilla, sekä mahdollinen jumalanpalvelus. Tutustuminen paikkakunnan nähtävyyksiin ja juuriemme asuinsijoihin. Iltajuhlissa on ollut tosi arvokkaita esiintyjiä ”Lauluyhtye Singers”, Harmony Sisters ohjelmallaan vuonna 2015
Tuusulassa.
Sukuseuramme eri tehtävissä on ollut merkittävä joukko esimiehiä, sihteereitä, jäsensihteereitä, sekä rahastonhoitajia. En luettele heitä erikseen, luettelo on Kopsalehdessä v. 2014. Mainitsen erikseen kaksi merkittävintä
henkilöä, muita väheksymättä: puheenjohtajana toiminut elämäntyön Koposten Sukuseurassa 12 vuotta tehnyt
Kyösti Koponen ja vaimonsa Leena, rahastonhoitajana
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10 vuotta. Heidän tekemänsä työ uranuurtajina, pioneereina on ollut sukuseurallemme mittaamattoman arvokas asia. Sukuseura kiittää heitä nöyrästi ja kiitollisuudella. Kyöstin neuvottelutaidot sukukirjojemme aikaansaamiseksi ovat historialliset. Hän onnistui ja yhteistyö
Väinön kanssa oli saumaton. Näitä kahta elämäntekojen,
arjen jättiläistä tulemme kaipaamaan.
Mistä koposet ovat nimensä saaneet ja mistä he ovat tulleet? Kolmessa Kopsa-lehden aikaisemmassa numerossa
on ollut kirjoitus aiheesta. Tutkijoiden mukaan nimi on
mahdollisesti kreikkalaisesta Prokopiosta. Ortodoksisen
kirkon munkkien mukana ristimänimi ”Prokopios” on
kulkeutunut Karjalan kautta Suomeen muuttuen moniin
kansanomaisiin muotoihin, josta Kopo, Kapa, ja Kopio
ovat johdannaiset Koposen sukunimeen. Sana ”Kopsa”
on savolainen määritelmä, kanneton kylvöastia, tuohesta tai päreistä tehty.
Hyvät koposet, mitä annettavaa suvulla tai sukuyhteydellä taikka samaa asiaa toiselta kantilta tarkasteltuna kotiseudulla voisi olla tämän päivän murroksessa tai
huomisen rakentamisessa? Väitän, että erittäin paljon.
Ne muistuttavat meitä yhteisestä pohjasta, joiden varaan
huomispäivää voidaan rakentaa. Ne osoittavat, että meillä on yhteisössämme oma paikkamme ja tehtävämme, ei
pelkästään omaksi vaan yhteiseksi hyväksi. Kaikkein selkeimmin sukutoiminta ja kotiseututyö lisäävät yhteisöllisyyttä. Me tarvitsemme juuret, me tarvitsemme identi-
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teetin, me tarvitsemme kotimaan, me tarvitsemme kotiseudun ja me tarvitsemme suvun.
Sukututkimus, sukuseurat ja sukujuhlat ovat meidän
aikamme tapa tuottaa, rakentaa ja jakaa yhteisöllisyyttä. Sukujuhlien ja sukuseurojen kasvava suosio kertoo
ennen muuta muuttuneesta yhteisöllisyydestä, ne ovat
meidän aikamme tapa tuottaa, rakentaa, tiedottaa ja jakaa yhteisöllisyyttä. Suvulla on siis väliä, paljon väliä. Suku ei ole vanhentunut instituutio. Miten hyvin sinä tunnet sukusi historian, tai montako sukupolvea sinulla on
esivanhempia tiedossa?
Kysynkin, haluatko sinä sillä arvokkaalla henkisellä perinnöllä, jonka olet menneiltä sukupolvilta saanut, haluatko juuri sinä olla rakentamassa omasta yhteisöstäsi ja yhteiskunnastasi parempaa? Oletko sinä valmis
tinkimään omastasi yhteiseksi hyväksi: auttamaan, tukemaan ja kantamaan sukulaistasi, ystävääsi ja lähimmäistäsi? Menneet sukupolvet yksinkertaisesti sanoisivat: ”Pitäkää huolta toisistanne”. Me olemme saaneet
menneiltä sukupolvilta paljon. Nyt on meidän vuoromme antaa. Se on tämänkin sukujuhlan tärkein velvoittava sanoma.
Toivotan onnea ja menestystä Koposten Sukuseuralle
ja Koposille!
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Hannu K. Koponen, Helsinki

SAVOLAESISTA SANOTTUA
Ne savolaesia lommoovat
ja vikoja niille hommoovat
jotta sellanen aina ja piällysmies
jok` ei pysy tottuuvessae ies
No savolaene kun huastelloo
siin on viärempöö ja on suorempoo.
Jos tahot suoroo valetta kuulla
niin on mäntävä Savon nuapurrii.
Se niät tottuus on kallista tavaroo,
eikä savolaene hupa oo,
se tottuuen kultoo siästellöö
ja taejolla puhheesseen piästellöö.
Monen monta on kaekille tuttua
savolaesista sommoo juttua,
yks – uskooten tai elekeen on jotta myö ei piästäjs taevaasee.
Ol sattunna, sannoovat kerrannii
kepuljkonstiko olj vae erreössii,
kun yks taevaan herkujll otettu oes,
vuan ne sennii sieltä olj hiätännä poes.
Muut aekasa siitä olj väetelleet,
mut muut kokit olj lopulta äelleet:
”Yks savolaene, ja nyt kalakukkoo
paestammaa tästä lähe”.
Eipä huolta, puhetta lupsakkoo
savolaene tok muistae huastelloo,
tae jos ihteesä kehhuu leikillää,
nij oekeinkos toeset sen viäri ymmärtää.
Ja kun viisas ja ahkera on piällysmies
se silimee kaevaa kukaties.
Mut kilipoohan tiällä vuoan ravataan…
Eipä muuta ku taevaassa tavataa.
– Toivo Hovi –
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Sukuseuran jäsenmäärä
on saatava nousuun
Sukuseurojen Keskusliitto hoiti aiemmin sukuseuramme jäsenmaksulaskutusta. Sillä oli sähköinen jäsenrekisteri, jonne seuran jäsensihteeri tai rahastonhoitaja toimitti muutostiedot. Aina tiedot eivät päätyneet rekisteriin.
Katkoksia saattoi olla niin seuran kuin liitonkin puolella.
Tulin vuonna 2015 seuran taloudenhoitajaksi ja jäsensihteeriksi. Silloin meille hankittiin oma jäsenrekisteriohjelma, jonne tiedot siirrettiin liiton rekisteristä. Ensimmäisenä syksynä liitto hoiti vielä laskutuksen. Minulle palautui paljon laskuja, kun osoitteeni oli niissä lähettäjänä. Jäsenrekisteri ei siis ollut ajan tasalla. Moni oli
muuttanut tai kuollut jopa vuosia aikaisemmin.
Näinä vuosina jäsenmäärämme on laskenut huomattavasti. Syitä on monia, mutta luonnollisin on vanhojen
jäsenten kuolema. Yhdistyksen perustajajäsenistä ja alkuaikoina liittyneistä moni ei ole enää keskuudessamme.
Aina eivät sukulaiset muista ilmoittaa heti poismenosta.
Valitettavan usein laskuja lähetettyäni saan tietää jonkun
kuolleen kuukausia tai vuosia sitten.
Seurasta on oma-aloitteisesti eronnut paljon jäseniä.
Usea jäsen on todennut, ettei ole enää kiinnostunut seurasta ja lehdestä eikä halua maksaa jäsenmaksua. Muutamien kohdalla lapsi on ilmoittanut, ettei vanhempi enää
jaksa seurata maailman menoa ja lukea lehteä.
Säännöissä sanotaan ”Milloin jäsen on toiminnallaan
vahingoittanut yhdistystä tai muistutuksista huolimatta
laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, voidaan hänet hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.” Meillä on sellainen käytäntö, että kahden maksamattoman
vuoden jälkeen jäsen poistetaan rekisteristä. Näitä pois-
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toja olen joutunut tekemään valitettavan monta. Jo yhden maksamattoman vuoden jälkeen emme tosin lähetä
lehteä, vaan vain seuraavan laskun.
Monen palautuneen kirjeen saajan tiedot olivat epäselvät. Monet olivat liiton rekisterissä, mutta eivät vanhassa kortistossa. Jos he olivat siellä merkinnällä ”epävarma”, niin poistin heidät, kun heidän kirjeensä palautui. Monet osoitteet yritin selvittää väestörekisteristä,
mutta useiden osoitetta en saanut selville. Jos henkilöstä ei ole syntymäaikaa tai se on virheellinen, niin selvitys voi epäonnistua. Muutamilla on tietojen luovutuskielto ja heidätkin on poistettu. Jos posti ei mene perille,
ei henkilöä voi pitää jäsenluettelossa.
Rekisteristä on poistettu neljän vuoden aikana yhteensä 144 jäsentä. Heistä 38 on ilmoitettu kuolleeksi. Muuten
poistettuja on 106. Luvussa ovat mukana niin eronneet,
erotetut kuin virheellisten osoitetietojen takia poistetut.
Toki olemme saaneet vuosittain myös joitain uusia jäseniä. Heitä on kuitenkin paljon vähemmän kuin kuolleita tai muuten poistettuja yhteensä. Tämä on meidän
suurin ongelmamme.
Toinen talouden kannalta hankala asia on suuri ainaisjäsenten määrä. Vanhojen vuoteen 2012 asti voimassa olleiden sääntöjen mukaan ainaisjäseneksi pääsi maksettuaan 15 vuotta jäsenmaksuja tai 15 vuoden maksut
kerralla. Silloin muutetuissa uusissa säännöissä vaatimuksena on 30 vuoden jäsenmaksut. Nyt ovat ensimmäiset jäsenet saavuttaneet tuon rajapyykin.
Lähetän syksyisin jäsenmaksulaskut maksaville jäsenille. Usein joku ilmoittaa heti eroavansa. Nyt heitä oli
vain kaksi. Syksyn laskutuksessa oli mukana 168 maksavaa jäsentä, joista 18 ei ollut maksanut jäsenmaksua viime kaudella. Se on aika paljon. Uusia jäseniä oli vain yksi. Kaikki maksut eivät ole vielä tulleet tilille, joten varmaa tietoa uusista maksuista on vasta talvella.
Ainaisjäseniä on 94. He saavat kirjeen, jossa kerron,
että he voivat maksaa vapaaehtoisesti haluamansa summan. Kirjeessä on tilisiirto 10 eurolle, jolla korvataan
Kopsan kuluja. Monet heistä ovat aina maksanut kannatusmaksun. Kiitos kaikille maksaneille!
Nyt pitää kaikkien jäsenten aktiivisesti mainostaa sukuseuraa lapsilleen ja tutuilleen, että saadaan alamäki
pysäytettyä ja jäsenmäärä nousuun. Tämä on meidän
yhteinen haaste, ei vain hallituksen.
Maiju Boenisch
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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 65 € + postitus- ja
pakkauskulut.
Yksittäisten kirjojen hinnat:
Koposten Suku I			
40 € + toimituskulut 11 €
Koposten Suku II			
60 €		
”
Koposten Suku II.1.			
65 €		
”
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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KOLUMNI
Mikään lehti ei ilmesty ilman
toimittajaa, valokuvaajaa, ammattitaitoista sihteeriä, joka kirjoittaa tekstit puhtaaksi painoa
varten. Lehti ilman hyvää taittajaa, joka suunnittelee lehden ulkoasun päätoimittajan kanssa ei
tulisi ulkoasultaan ja luettavuudeltaan sellaista lehteä, jota on
tarkoitus julkaista. Suuri ja erikoiskiitos siitä kuuluu ammattitaitoiselle ja taiteelliselle Elina
Kuisminille, joka on panostanut Kopsa-lehden tekijät: taittaja, viestinnän suunnittelija Elina Kuismin, vastaava
innostuneesti Kopsa-lehden pai- päätoimittaja Hannu Koponen ja sihteeri Kaino Di Silvestre.
no- ja ulkoasuun. Hänen ansiokseen on mainittava vuonna 2018
saatu kunniakirja sukulehtikilpailun 1-sarjassa. Kilpai- taa vuodessa olen siihen aikaani ja rahaakin uhrannut
luun osallistui 19 sukulehteä.
kahdeksan vuoden ajan. Olen lehteä tehdessäni soitelTekstien kirjoittamisessa ja taittajalle lähettämisessä lut, matkustellut, kuvannut, haastatellut ja tarjonnut ja
kaikkina näinä vuosina ystäväni, naapurini Kaino Di Sil- kustantanut monet lounaat ja kahvit. Kuvien valmistavestre. Hänellä on takanaan vaikutusvaltainen ja osaava misesta ja lähettämisestä taittajalle, kiitän erikoiskuvakorkeantason ammatti suuressa lehtikonsernissa. Tieto- valmistamo Kuvatehdasta Helsingin Asematunnelissa.
koneellani kirjoittaessaan saneluni mukaan, hänen kir- Henkilökunta on palvellut nopeasti ja ammattitaidolla
joitusnopeutensa on sama kuin puheeni nopeus.
kiireisissäkin tapauksissa kuvien teossa ja lähettämisesNämä kaksi eri alojen ammattilaista ovat tehneet sä ja korjailuissa. Näiden kahdeksan vuoden ajan kaikki
Kopsan, ja siitä yhteistyöstä kiitän mitä lämpimimmin. sadat väri- ja mv-kuvat on Anderssonien perheyritys jo
Painopaikka myös ratkaisee lehden painatuksen ja mo- kolmannessa polvessa valmistanut Kopsa-lehteen.
nistuksen. Tikkurilan Paino Oy on ammattitaitoinen,
Toimittajan työssäni olen saanut tavata mielenkiintoinopea, ystävällinen, palvelualtis pieni painotalo, perhe- sia ja merkittäviä koposian eri ammattialoilta. Se on anyritys jo toisessa polvessa. Erikoiskiitos kaikista näistä tanut minulle paljon. Työkenttäni on tosin ollut paljon ja
vuosista ja hyvästä yhteistyöstä kuuluu Harri Strandel- ainoastaan Uudenmaan läänin alueelta. Olen ollut myös
lille, joka hoiti ja vastasi Kopsa-lehden painatuksesta ja SSK ry:n yhteyshenkilö ja edustanut Keskusliiton kokopostituksesta.
uksissa sukuseuraamme kaksi kertaa vuodessa. Yleisin
Sukuseura toiminta perustuu paljon vapaaehtoistyö- kokouksien keskusteluaihe on ollut sukuseurojen henhön. Poikkeuksellisesti maksettiin matkakorvaukset ta- kilöiden korkea ikä, myös hallituksissa. Aika on rajalliloudenhoitajalle hänen vaatimuksestaan. Toimivan su- nen kaikessa. Tarvittaisiin myös jonkinlaista innostuskuseuran edellytyksenä on oltava aloitekykyinen, aktii- ta toimintaan.
vinen ja innokas hallitus, sekä sen puheenjohtaja. Näin
Kiitän kaikkia niitä koposia, jotka ovat lähettäneet kuei aina ole, siksi moni sukuseura kuihtuu ja kuolee. Ilmiö via ja artikkeleita. Minulla on ollut ”ikkunapaikka” tavaon sama kuin kirkoissa, joista väki vähenee, ei ole uskoa, ta ja haastatella menestyneitä ja eri ammattialojen eriintoa, luottamusta johon turvata. On peiliin katsomisen kois-koposia. Kaikki on ansaittu kovalla työllä ja kouaika, ei tarvitse olla, tai voi olla ”narsisti”, kun huomaa lutuksella, jota he ovat ja on pitänyt tehdä uransa eteen.
virheet ja taidot, miten asiat ovat ja missä mennään. Ko- Kiitän ja toivon intoa ja iloa osallistua sukuseuratoiminposilla on tämä ison kysymyksen ja keskustelun paikka taan ja kuulua sukuun, josta voi olla ylpeä. Nyt meillä on
seuraavassa sukukokouksessa.
kaikilla jopa kännykät.
Minulla on ollut tärkeä ja vastuullinen tehtävä Koposten Sukuseura ry:n Kopsa-lehden tekijänä. Kaksi kerTeitä tervehtien Hannu. K. Koponen, Helsinki
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p. 0400 254 466
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Jäsenet
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Pekka Juhani Koponen, Kangaslampi, pekka.koponen@pp6.inet.fi, p. 040 521 0696

Varajäsenet
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HAETAAN KOPSA-LEHTEEN VASTAAVAA

PÄÄTOIMITTAJAA
Kopsa-lehti on ilmestynyt 40 vuotta. Lehdessä on ollut monia artikkeleita koposista.
On ollut historiaa ja sukututkimusta. Oletko kiinnostunut tekemään lehteä?
Sukuseura tarvitsee nyt vuodesta 2020 alkaen lehdentekijää.
Ota yhteys sukuseuran esimieheen Aulis Koposeen mahdollisimman pian.
P. 044 361 2224
aulis.koponen@gmail.com
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Hyvä on hiihtäjän hiihdellä,
kun hanki on hohtava alla,
kun taivas kirkasna kaareutuu mut hauskempi hiihtää, kun ruskavi puu
tuul’ ulvovi, polku on ummessa
ja tuisku on taivahalla.

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä,
kun tietty on matkan määrä,
kun liesi viittovi lämpöinen, mut sorjempi, uljaampi hiihtää sen,
joka outoja onnen vaiheita käy
eikä tiedä, miss’ oikea, väärä.

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä,
kun ystävä häll’ on myötä,
kun latu on aukaistu edessään mut parempi hiihdellä yksinään,
tiens’ itse aukaista itselleen
ja yksin uhmata yötä.

Ja hyvä on hiihtäjän hiihdellä,
kun riemu on rinnassansa,
kun toivo säihkyvi soihtuna yöss’ mut käypä se laatuun hiihtää myös
hiki otsalla, suurissa suruissa
ja kuolema kupeellansa.
– Eino Leino
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JUHLA- JA KULTTUURIMATKA
ITALIAN FIRENZEEN
3.–7. SYYSKUUTA 2019

Koposten Sukuseura ry:n 40-vuotisjuhlamatka huipentui hienoon matkaan maailmaankuuluun Firenzen kulttuurihistorialliseen taidekaupunkiin. Mukana oli kuusi
Koposen nimellä ja kolmetoista muun sukunimistä, eli
yhteensä 19 henkilöä.
Lento Roomaan ja bussilla Firenzeen sujui hyvin. Hotelli Corona d`Italia oli keskellä kaupunkia ja erittäin tyylikäs tasoltaan. Aamiaiset olivat yltäkylläisyydeltään ja
tarjonnaltaan upeat. Ensimmäisenä iltana meitä oli vastassa Sari Koponen-Moriero. Hän oli varannut ryhmällemme läheisestä ravintolasta paikat, jossa ruokailimme
yhdessä. Esittelimme itsemme ja tutustuimme näin ollen toisiimme. Jokainen tilasi haluamansa ruoan, pizzan,
pastan tai pihvin. Viinit jokainen valitsi makunsa mukaan, ilta oli onnistunut. Sari kertoi italialaisista viineistä ja ruoista iloiseen tapaan. Hintataso oli tosi edullinen.
Ravintolat olivat täynnä, paikkavaraus oli välttämätön. Turisteja oli paikat pullollaan, varsinkin iltaisin. Isoille ryhmille ei oikein ollut tilaa. Pizzat olivat tosi maukkaita, onhan ne Italiassa keksittykin. Kiviuunit
ovat sen yksi salaisuus. Iloisina ja kiitollisina Sarille läksimme nukkumaan hienoon hotelliimme. Nyt olin syönyt oikean pizzan.

Seuraavana päivänä, eli keskiviikkona oli kaupunkikierros, oppaamme Marja Korhosen opastamana. Noin kolmen tunnin kierroksella näimme tärkeimmät nähtävyydet ja kuulimme Firenzen loistavasta menneisyydestä,
johon liittyi kaikessa Medicit, tuo Euroopan suku silloin,
jotka vaikuttivat jo 1390-luvulta satoja vuosia. Voidaankin sanoa, että melkein koko Firenze on Medicien mahtisukujen rakentama. Heidän suunnaton rikkautensa ja
vaikutusvaltansa johdosta he rakennuttivat kirkkoja ja
palatseja, joita sen ajan kuuluisimmat taiteilijat, kuten
Leonardo da Vinci, Botticelli, Micheangelo, Raffaello ja
Caravaggio, Tiziano jne koristivat Medicien tuella. Medicien suvussa oli jopa kolme paavia ja kolme Ranskan
kuningasta, sillä Katariina de Medici avioitui 1533 Ranskan kuninkaan Henrik II kanssa ja sai kolme poikaa.
Duomon aukion vieressä on Firenzen tuomiokirkko, eli ”Santa Maria Dell`Fiore” -katedraali, joka on rakennettu pääosin 1300–1400-luvulla. Se on viidenneksi suurin kirkkorakennus Euroopassa ja sen vieressä on
kuuluisa ”Kastekappeli”, sekä sen kuuluisat kullatut ovet
kymmenine raamatunaiheisine reliefeineen (nyt ne ovat
kopiot) eli ”Paratiisin portit”.
Jatkuu seuraavalla sivulla
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Kävelimme kuuluisalla Ponte Vecchiolla, Kultaseppien
sillalla, joka on Arnojoen yli kulkeva silta. Tutustuimme tietysti yhtä suureen Ufficin renesanssiajan taidegalleriaan, joka rakennettu 1650–1680-luvulla. Alun perin
virastoksi herttua Cosima I de Medicin hallinnolle. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Giorgio Vasari. Esillä
on n. 1700 teosta ja varastossa on 1400 lisää. Tunnettuja
töitä ovat mm, Botticellin 1482 ”Venuksen syntymä” ja
”Kevät”. Leonardo da Vincin ”Marian ilmestys”, Michelangelon ”Pyhä perhe”, sekä lukuisia Raffaellin, Caravaggion ja Tizianin maalauksia. On myös paljon patsaita ja
kulta kiiltää. Laskin n. 100 madonnan erikokoista kuvaa, sitten lopetin laskemisen. Yksi lisäviikko olisi ollut
tarpeen.
Näimme myös kuuluisan ”David”-patsaan, alkuperäinen on tosin Museo Accademian sisätiloissa. Michelangelo teki 29-vuotiaana vuonna 1504 suuresta marmorimöhkäleestä olevan David-patsaan. Suuri alaston veistos esittää Vanhan Testamentin sankaria, joka surmasi
jättikokoisen sotilaan Goljatin. Veistoksen tilasi Firenzen kaupunki. Teos vakiinnutti Michelangelon maineen
aikansa johtavana kuvanveistäjänä. Toinen jäljennös on
nähtävänä Piazza della Signorinan aukiolla. Monet hänen kuuluisimmista töistään ovat vuodesta 1873 olleet
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Museo Accademiassa. Siellä on myös Firenzen kuuluisan
Galileo Galiein, tähtitaivaan ja luonnontieteen tutkijan
keksintöjä, kuten kaukoputki ja muita tieteellisiä esineitä. Hänestäkin on patsas Ufficin ulkopuolella.
Turisteja ei ollut nyt niin paljon, kuin kesäsesongin aikana, mutta kyllä niitä oli, yksityisiä ryhmiä jonoiksi asti. Ennakkoon ostetulla ryhmälipulla pääsimme viereisestä ovesta ilman jonotusta. Lippu maksoi 35 e. Aurinko paistoi ja helli meitä +25 asteen lämmöllä. Kuvasimme ja puikkelehdimme muiden iloisten turistien kanssa,
kuka jäätelölle tai lasilliselle kylmää juotavaa. Ostoksia ei
vielä suuremmin tehty. Kauppiaat olivat hyvin hillittyjä
ja hymy oli herkässä.
Maailman suuret tuhot eivät ole ohittaneet Firenzeäkään, rankat sateet ja sen aiheuttamat tulvat vuonna
1966, kun vesi nousi Arnojoessa 11 metriä ja monet kirkot ja rakennukset vahingoittuivat. Tulvien aiheuttamia
vaurioita korjataan ja entisöidään edelleen.
Mainittakoon, että Firenze on ollut aina valtava turistikohde, sillä jo vuonna 2017 siellä vieraili yli 12 milj.
yöpyjää. Sanotaan, että koko maailman taiteesta 60 % on
Italiassa ja siitä puolet on Firenzessä. Kauppoja on aivan
valtavasti. Muotivaatteet, laukut, kengät, korut, käsityöt,
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Koponen/Moriero-perhe: Tommi, Claudio, Sari ja Luca.
lasi-alabaster-patsaat ja esineet, painotuotteet olivat tosi
edullisia. Käsityötaito on huipussaan. Alabasteria louhitaan Volterrassa edelleen.
Ihailua sai rakennustyylit ja niiden koristelu, renesanssi ja goottilainen arkkitehtuuri sekä uusgotiikka on
sieltä alkanut. Kaupunki on tosi vanha, sillä Firenzen perustivat roomalaiset 39 eKr., nyt kaupungin väkiluku on
360 000. Turismi on sen paras työllistäjä. Loppupäivä oli
vapaata, eli ostoksiakin tehtiin ja nautittiin ravintolan
monipuolisista antimista.
Torstaina oli retki Pisaan. Opas ja bussimme odottivat
hotellin edessä. Bussissa oli ”Koponen”-kyltti. Mukana oli paikallisopas oman oppaamme lisäksi, kuten tapa
on. Italian tunnetuin symboli on Pisan kalteva torni. Se
on maailman yksi seitsemästä ihmeestä. Torni valmistui
vuonna 1350 ja on 55 metriä korkea. Maaperän pehmeys
petti rakentajat. Välillä torni oli suljettu. Vuonna 2001 se
avattiin jälleen yleisölle. Paikalla vierailee vuosittain yli
miljoona ihmistä. Nytkin sinne jonotti kymmenien metrien jono, 30 henkeä kerrallaan torniin. Tornin kaltevuus
on nyt 3,70 m. Kyllä kuvaajia riitti. Joku sanoi: olisiko ollut joku koponen, että pitäs se Kuopijon torni suaha kallistoo heti, tulis turisteja ja euroja kaupungin kassaan!
Meillä ollaan oltu liian tarkkoja tuon pystyrakentamisen
kanssa, eikä ole oivallettu asiaa.
Alue on suuri puistoalue ja sadat pienet bistrot ja baarit
kapeilla kujilla houkuttelivat ruokailijoita. Torin vieressä on Pisan tuomiokirkko Duomo, joka valmistui 1063 ja
on suuruudeltaan ja loistoltaan hämmästyttävä, kultaa ja
hopeaa, sekä koristelua ei ollut säästelty. Duomon vieressä on yhtä kuuluisa ”kastekappeli”, joka valmistui vuonna
1284. Sisällä on goottilaisia, uskonnollisia kuvia ja pat-

saita. Turistien määrä oli valtava joka paikassa. Kaikkien käytös oli joustavaa ja kohteliasta. Palasimme takaisin hotelliin mielessämme ihmetellen, että miten kaikki
on rakennettu ja säilynyt vuosisatoja. Vain Rooman Colosseumin ohella Duomo- tuomiokirkko kuuluu Italian
kolmen suurimman nähtävyyden joukkoon.
Firenzessä on paljon nähtävää, siellä 70 museota, kymmeniä kirkkoja ja taidegallerioita. Kiitos kuuluun edelleen Medicien mahtisuvun aikakaudelle. Heidän merkittävät kaksitoista Villaa ja kaksi puutarhaa ovat Unescon
maailman perintökohteita. Medicien haudat ovat heidän
seurakuntansa kirkossa ”San Lorenzossa”.
Perjantaipäivä oli sitten suuri kohokohta, kun läksimme
aamulla bussillamme kohti Villa Giulian viinitilaa. Perillä meitä odotti Sari Koponen-Moriero iloisesti hymyillen
ja saatteli ryhmämme viinitilan patiolle. Aurinko paistoi,
tosin pilviä oli jo taivaalla, mutta viinitilaan tutustuminen oli hauska ja iloinen tapahtuma. Sari kertoi viinitilan historiaa ja köynnösten välistä maistelimme makeita
rypäleitä. Tutustuimme viinitilan viinikellareihin ja Sari kertoi heidän valmistavan kolmea punaviiniä ja yhtä
valkoviiniä, sekä oliiviöljyä.
Ammattitaitoisten viinintekijöiden tieto ja taito on
välttämätön. Omistajien (Sarin) pitää ainoastaan silloin
olla läsnä, kun viinin testaajat tai pullottajat ovat paikalla. Heidän viininsä on saanut ns. ”Kukko-merkin”, se
vastaa meidän ”Joutsen-merkkiä”, joka on merkki korkealaatuisesta viinilaadusta. Meille oli varattu buffetpöytä leikkeleineen, juustoineen, leipineen ja tietysti
viineineen. Kaikkia kolmea punaviiniä ja yhtä valkoviiniä maistelimme ja joimme iloisissa tunnelmissa. Sarille ojennettiin muistolahja ja lauloimme onnittelulaulun
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Villa Giulia.
hänen syntymäpäivälleen, joka oli seuraavana päivänä.
Allekirjoittanut oli tuonut Suomesta musiikkilaitteen,
jossa oli taustamusiikki nauhoitettuna: Torna a Surriento ja ’O Sole Mio esittäen ne italian kielellä, tyyliin ”Lassilan Pavarotti”.
Aplodit ja Sarin halaus lämmittivät mieltä. Selvisimme kuitenkin hienosti bussiin Sarin saattelemana ja lauloimme vielä Imatran tytölle ”Hei Karjalasta heilin minä
löysin”. Olimme nähneet ja kokeneet jälleen jotain uutta:
yksi suomalainen koponen Imatralta lähtöisin, mennyt
naimisiin italialaisen kanssa ja perustanut perheen, saanut kaksi komeaa poikaa ja muun työnsä ohella, kuten
miehensäkin hoitavat ja työstävät viinitilaa Toscanassa.
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Italia on turvallinen ja vielä edullinen matkailukohde,
pois lukien suurkaupungit. Juomavesi on turvallista juoda, ruoka on hyvää ja edullista ja musiikki taivaallista ja
palvelu pelaa. Taskuvarkaista tungospaikoissa varoitettiin, niitä on Helsingissäkin. Mitään ikävää ei tapahtunut. Koposten 40-vuotisjuhlamatka onnistui hyvin. Matkan johtajana ja kaikkien matkalaisten puolesta kiitän
Suomen Matka-Agentit Oy:n Hanna Kalliota kaikesta
järjestelyistä. Suuri kiitos Sari Koponen-Morierolle kutsusta ja järjestelyistä Firenzessä. Matka oli historiallinen
meille kaikille!
Credento vides!
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Hannu K. Koponen
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En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan .
Mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan .

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2020!

