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Puheenjohtajan tervehdys
Lämpimän kauniin kesän jälkeen olemme tulleet syksyyn. Tätä tekstiä kirjoittaessa kaunis ruska-aika kaikkine väriloistoineen on kadonnut ja jäljelle
on jäänyt lehdettömät puut, harmaus ja syksyyn kuuluva pimeys.
Kesä on ollut poikkeuksellinen kaikkine rajoituksineen koronaepidemian
takia. Se on rajannut ihmisten matkustamista, kansakäymistä, osallistumista erilaisiin tapahtumiin ja yleensä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Sukuseuran sukupäivän ja vuosikokouksen saimme pidettyä Joroisissa 1.8.2020.
Kiitos kaikille mukana olleille, erityinen kiitos kunniapuheenjohtajallemme
Kyösti Koposelle, joka oli tullut mukaan juhlistamaan tilaisuuttamme.
Olen viime aikoina ajatellut, keitä me Koposet oikein olemme olleet
ja keitä olemme tänään. Sukukirjat ja historia kertoo, että suvussa on ollut tilallisia maanviljelijöitä, torppareita ja mäkitupalaisia. On ollut sotilaita ja erilaisia yrittäjiä ja ammatinharjoittajia. On jaksettu taistella vaikeissa olosuhteissa vierasta väkivaltaa, nälkää ja sairauksia vastaan. Meitä on
ollut ja on moneksi. Tänään monia suvun jäseniä on menestyneiden joukossa: urheilijoina, yrittäjinä, ammattihenkilöinä, johtotehtävissä ja tutkijoina luomassa paremman tulevaisuuden mahdollisuuksia. On henkilöitä,
jotka ovat väitelleet tohtoreiksi useammastakin tutkimusalasta. Kehityskaari on ollut pitkä ja monia esteitä on pitänyt raivata tieltä. Vanha toteamus on: ”ahkeruus kovankin onnen voittaa”.
Sukuseuramme kunniapuheenjohtaja Kyösti Koponen on täyttänyt
90-vuotta. Syntymäpäivää vietettiin 26.9.2020 päivän etuajassa lähiomaisten läsnä ollessa. Tapahtumaan en itse päässyt osallistumaan esteen
vuoksi. Varapuheenjohtaja Juha Koponen toimi sukuseuramme edustajana vieden lämpimät onnentoivotukset päivänsankarille.
Tapahtumat seuraavat toistaa. Saimme suruviestin, että Leena Koposen maallinen vaellus oli päättynyt 23.10.2020. Leena toimi miehensä
Kyöstin rinnalla sukuseuramme rahastonhoitajana pitkän puheenjohtajakauden aikana ja vähän sen jälkeenkin. Leena oli aktiivinen käytännön toimissa esimerkiksi sukupäivien järjestäjänä. Muistoa kunnioitamme suurella kiitollisuudella siitä, mitä hän on sukuseuramme hyväksi tehnyt. Leenan paikka Kyöstin rinnalla on nyt tyhjä. Otamme osaa Kyöstiä ja omaisia
kohdanneeseen suruun. Voimia ja terveyttä! Joulu tulee tänäkin vuonna,
vaikka se onkin erilainen kuin ennen.
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on alettu soveltaa 25.5.2019 alkaen.
Kansallinen lainsäädäntö tarkoittaa sitä, että tietosuojalaki tulee korvaamaan nykyisen henkilötietolain. Sukututkimuksen näkökulmasta tällä asetuksella on merkitystä ennen kaikkea tutkimusten ja sukukirjojen julkaisemiseen. Sukukirjojen julkaiseminen netissä tarkoittaa sitä, että tiedot
tulevat käytännössä rajoittamattoman ihmisjoukon saataville. Tarvitaan
suostumus kaikilta elossa olevilta henkilöiltä. Tietosuoja-asetus ei koske
kuolleita henkilöitä. Toivotaan, että suostumuksen saaminen ei muodostu esteeksi uusien sukukirjojen julkaisemiseen.
Toivotaan, että sukututkimus jatkuu meillä vilkkaana sukukirjojemme
tiedon jatkeena ja saamme siitä koosteen sukumme historiaan tulevaisuudessa. Jäsenhankinta on meille koko ajan tärkeää, jotta toimintamme
kehittäminen on edelleen mahdollista. Tähän toivotaan kaikkia mukaan.
Toivotan kaikille jäsenille ja heidän perheilleen
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2021
Aulis Koponen
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Koposten Sukuseuran
41-vuotiskokous Joroisissa
Korona-ajasta huolimatta kokoontui joukko Koposia
sukuseuran 41-vuotiskokoukseen ja sitä edeltäneeseen ruokailuun Joroisiin lauantaina 1.8.2020.
Jari-Pekka Koponen tarjosi Joroisten Neste liikenneasema Jari-Pekan kabinetissa osallistujille ruoan sukuseuran tukemiseksi. Tarjolla oli lauantaipäivän kunniaksi todella runsas buffet-lounas, josta kukin sai valita sopivan annoksen jälkiruokaa unohtamatta. Ruokailuun
oli varattu reilusti aikaa, niin että siinä ehti hyvin vaihtaa kuulumisia. Osanottajat maksoivat kokouksen yhteydessä sopivaksi katsomansa ruokamaksun seuralle.
Sukukokous pidettiin kävelymatkan päässä liikenneasemasta evankelisluterilaisessa seurakuntatalossa.
Tilaisuuden avasi sukuseuran esimies Aulis Koponen
Kuopiosta toivottaen kaikki paikalle uskaltautuneet 16
osallistujaa tervetulleeksi. Mukana oli iloksemme myös
sukuseuran kunniapuheenjohtaja Kyösti Koponen Leppävirran Sorsakoskelta. Puheen piti Jari-Pekka Koponen, joka käsitteli siinä laajasti yrittäjyyttään ja sukunsa vaiheita.

Varsinaisen vuosikokouksen avasi esimies Aulis Koponen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari-Pekka
Koponen Jyväskylän Vaajakoskelta ja sihteeriksi Maiju
Boenisch Loimaan Alastarolta. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat eli käytiin läpi toimintakertomus
ja tilinpäätös sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jäsenmaksu 35 e päätettiin pitää ennallaan. Seuran puheenjohtaja ei nyt ollut erovuorossa, mutta hallituksessa tapahtui vähän muutoksia myös
järjestäytymiskokouksessa.
Kokous antoi hallitukselle tehtäväksi valmistella
ensi vuoden kaksipäiväistä sukutapaamista Varkauteen ja lisäksi ohjelmatoiveeksi tutustumisen Koposten vanhoihin asuinpaikkoihin. Toivottavasti se on silloin koronatilanne huomioiden mahdollista. Kokous
päätti myös, että kartoitetaan, miten nettisukututkimusta voisi edistää, ja järjestetään asiasta koulutustilaisuus. Hallitus sai tehtäväksi myös tarkistaa yhdistyksen säännöt, jotka pitäisi sitten tuoda sukukokoukseen hyväksyttäväksi.

Vasemmalta: Ulla Jolkkonen, Jari-Pekka Koponen, sukuseuran esimies Aulis Koponen ja kokouksen sihteerinä toiminut
Maiju Boenisch. Kuvat: Ahti Koponen.
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Kyösti Koponen lupautui kokouksessa olemaan yhteydessä sukututkija Jarmo Paikkalaan ja pyytämään, että
tämä lähettäisi vihdoinkin seuralle laskun auki olleesta sukututkimuksen loppuerästä. Kiitos Kyöstille tästä
tärkeästä yhteydenotosta, sillä seura sai hänen ansiostaan syyskuussa laskun Paikkalalta. Näin sukukirjojen
viimeinenkin maksuosuus on selvitetty.
Sukuseuran esimiehenä jatkaa siis Aulis Koponen Kuopiosta ja varapuheenjohtajana Juha
Koponen Leppävirralta. Myös taloudenhoitaja
ja jäsensihteeri Maiju Boenisch Loimaalta jatkaa
tehtävissä, mutta tähänastinen sihteeri Raimo
Koponen Pielavedeltä siirtyi vuodeksi varajäseneksi. Hänen tilalleen jäseneksi valittiin vuodeksi Margit Sipari Lappeenrannasta. Uudeksi sihteeriksi valittiin Ahti Koponen Tuusulasta. Hän
toimii myös seuran yhdyshenkilönä Sukuseurojen Keskusliittoon. Hannu K. Koponen Helsingistä jäi pois hallituksesta. Hänen tilalleen valittiin Jaakko Ikonen Varkaudesta. Pirjo Vesan-

gan tilalle varajäseneksi valittiin Jari-Pekka Koponen.
Muut jäsenet ja varajäsenet jatkavat normaalisti. Hallituksen jäsenluettelo on lehden takaosassa.
Kokouksen päätteeksi laulettiin Savolaisen laulu ja
nautittiin vielä lähtökahvit kokoustilassa.
Maiju Boenisch

Kokouksen puheenjohtaja Jari-Pekka Koponen ja
sihteeri Maiju Boenisch.

Koposten Sukuseuran hallitus järjestäytymiskokouksessa vasemmalta varajäsen Heikki Holopainen, jäsen Ritva Holopainen, jäsen Margit Sipari, jäsen Ulla Jolkkonen, puheenjohtaja ja esimies Aulis Koponen, taloudenhoitaja Maiju Boenisch ja
varapuheenjohtaja Juha Koponen. Kuvasta puuttuvat paikalla olleet sihteeri Ahti Koponen ja varajäsen Jaakko Väisänen.
Varajäsen Jari-Pekka Koponen ei ollut enää hallituksen kokouksessa paikalla.
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Kyösti V. Koponen
90 vuotta 27.9.2020

Valokuvat syntymäpäiväjuhlasta 26.9.2020 Varkauden kotiseutukeskus Tyyskänhovissa
antoi käyttöömme Kyöstin tytär Riitta Martikainen. Kiitos niistä!

Kuvassa Kyöstin lapset puolisoineen, vasemmalta: Jukka Niemi,
vävy; Maija Niemi, tytär; Marko Tapio, vävy; Riitta Martikainen,
tytär; Leena ja Kyösti Koponen; Matti Koponen, poika;
Kaija Koponen, miniä; Stephan Dietz, vävy; Liisa Savolainen,
tytär; Jukka Koponen, poika.

Koposten Sukuseuran tervehdyksen
toi varapuheenjohtaja Juha Koponen puolisonsa Mirjan kanssa.

Kuvassa Kyöstin sisaruksia
puolisoineen, vasemmalta:
Silja Tarvainen, Sami Koponen,
Leena ja Kyösti Koponen,
Lea Koponen, Raakel Koponen,
Urpo Koponen ja Kaino Koponen.
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Leena-mummoni muistolle
Isoäitini Leena Koponen nukkui pois 23.10.2020 ja hänen muistonsa kunniaksi haluaisin jakaa erään minulle
tärkeän asian meidän yhteiseltä taipaleeltamme.
Mummoni oli minulle rakas jo lapsuudessani sekä
nuoruudessani, mutta hänestä tuli korvaamaton kolmannen lapseni syntymän jälkeen. Siinä vaiheessa
elämääni tunsin oloni väsyneeksi ja yksinäiseksi, koska pyörittelin omaa lapsiperhearkea päivästä toiseen.
Tässä haastavassa elämänvaiheessa mummoni oli erittäin läsnä, vaikka asuimme eri kaupungeissa. Hän soitti minulle joka viikko, kysyi meidän kuulumisiamme ja
puhui minulle elämästä. Hän todella kuunteli ja välitti.
Minulle hänen tukensa oli arvokkaampaa kuin hän luultavasti edes itse ymmärsi. Oli mahtavaa kuulla myös
mummon muistoja hänen omista vuosistaan ja lastenkasvatuskokemuksista.

Olen erittäin kiitollinen siitä, että saan olla osa meidän
suvun äitiyden ketjua. Isoäitini äiti oli tärkeä äidilleni.
Isoäitini oli minulle tärkeä. Ja nyt oma äitini on tärkeä
lapsilleni. On ihanaa, että saimme kokea sen rikkauden, mitä eri sukupolvien välinen yhteys tuo.
Puhelumme hiipuivat pikkuhiljaa, kun mummoni
muisti heikkeni. Mutta kun menin kesällä Sorsakoskelle käymään hänen luonaan, saimme nauttia pitkästä ja
kauniista hetkestä, jossa hänen mielensä oli kirkas ja
selkeä ja olimme yhteydessä toisiimme kuten aiemmin.
Vaikka mummoni elämä täällä maan päällä loppui,
uskon vakaasti, että hänen matkansa vielä jatkuu. Tämä ei todellakaan ole loppu, vaan siirtyminen eteenpäin. Siunattua Taivasmatkaa, Leena-mummo! Jälleennäkeminen odottaa meitä tulevaisuudessa.
Saila Forss
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Leena Koponen
IN MEMORIAM

Leena Koponen 1932–2020

Leena Annikki Koponen o.s. Viinikainen nukkui ikiuneen 23.10.2020 Leppävirran terveyskeskuksessa 87
vuoden ikäisenä.
Leena Koponen oli syntynyt Jäppilän Tihusniemessä 18.11.1932 maanviljelijä Juho ja vaimo Anna Viinikaisen perheeseen, johon kuului kolme tytärtä, joista Leena oli vanhin. Tihusniemen koulu, jota hän kävi, oli lähellä. Opettajat olivat innostavia ja monet oppiaineet Leena suoritti kympin arvosanoin. Hänellä oli
halu oppia kaikkea uutta, myös kädentaitoa vaativissa oppiaineissa.
Avioliitto Kyösti Koposen kanssa alkoi 1.8.1953 ja
yhteinen taival jatkui liikealalla Koposten perheen yrityksissä. Ensin leipomossa ja myöhemmin oman, uuden liikerakennuksen valmistuttua Kyösti ja Leena perustivat oman ruokala- ja kahvilayrityksen. Mainittakoon, että kylällä toimi suuri työnantaja Hackman &
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Co, jossa oli yli 700 työntekijää. Se sekä lähellä oleva urheilukenttä ja muut näyttelyt tarvitsivat palveluja.
Koposen perheeseen syntyi viisi lasta vuosina 19541967. Matti ja Maija (kaksoset) Jukka, Liisa ja Riitta. Tällaisen suurperheen hoitaminen oli vaativaa ja edellytti
suurta kyvykkyyttä ja suunnittelua, jonka Leena osasi.
Palveleminen oli hänelle iloinen asia ja perheen hoitaminen vilkkaiden poikien kanssa antoi hänelle voimia
olla myös rakastettu äiti koko perheelle.
Perhe muutti Varkauteen joulukuussa 1973. Vuonna 1992 Varkaus-seura perusti Varkauden Kotiseutukeskuksen, johon Leena avasi ravintola Tyyskänhovin.
Ravintola palveli monipuolista asiakaskuntaa, oli häitä, hautajaisia, sukujuhlia ja monia muita tilaisuuksia.
Leenan laaja-alainen talouskokemus ja uusien ideoiden toteuttaminen taitavien työtovereiden kanssa sai
laajan asiakaspiirin ja hyvän vastaanoton useilta tahoil-
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ta. Suuri huipentuma oli vuonna 1997 järjestetyt Suomen Kotiseutuliiton valtakunnalliset kotiseutupäivät.
Kotiseutukeskus toimi Leena Koposen johdolla ruokaja näyttelypalveluineen esittelypaikkana. Pääjuhla oli
kotiseutukeskuksen alueella ja siellä juhlapuheen piti tasavallan presidentin puoliso Eeva Ahtisaari. Myös
Koposten Sukuseura piti sukupäivät kotiseutupäivien
yhteydessä. Leena oli aktiivinen Varkaus-seuran kotiseututyössä ja toiminnassa.
Erittäin ansiokkaan työn ja uran Leena teki Koposten Sukuseurassa. Hän oli Kyöstin ohella perustamassa sukuseuraa 1979. Erittäin aktiivisena hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana hän toimi 12 vuotta. Hän
oli myös jäsenasioissa Sukuseurojen Keskusliiton yhdyshenkilö. Leena on palkittu Sukuseurojen Keskusliiton kultaisella ansiomitalilla. Kerrottakoon vielä, minkä
suuren pioneerityön he tekivät postittaessaan Kopsalehteä kaksi kertaa vuodessa, joskus yli 400 lehteä kerralla liimaten postimerkit ja osoitteet. Sukukirjojen ym.
tuotteiden postittamisesta puhumattakaan. Sukuseuramme on siitä ikuisesti kiitollinen. Sukujuhlien järjestäjänä iloinen ja auttavainen ”Mama Leena” oli innos-

tava esimerkki henkilöstä, jossa oli virtaa vaikka muille
antaa ja ennen kaikkea valoa.
Muutto Varkaudesta Sorsakoskelle Koposten suvun
vanhalle asuinpaikalle tapahtui 2002.
Leena Koposen hautajaiset ja muistotilaisuus oli Leppävirralla lauantaina 14.11. 2020. Siunauksen Leppävirran kirkossa suoritti Reijo Sojakka. Kukkatervehdysten jälkeen konserttimestari Timo Koponen esitti viululla Veracinin Largon. Muusta musiikista vastasi uruissa kanttori Satu Rissanen.
Muistotilaisuudessa oli noin 30 henkeä. Kyösti esitti
kaksi hyvin tunteikasta runoa ja kiitti rakasta aviopuolisoaan pitkästä yhteisestä ajasta. Hannu Koponen lauloi Merikannon ”Oi, muistatko vielä sen virren” Satu
Rissasen säestämänä. Tilaisuus oli arvokas ja tunteellinen osanottajille.
Hyvää ja rakasta puolisoa, äitiä ja mummoa jäivät kaipaamaan Kyöstin lisäksi lapset, lastenlapset ja lastenlastenlapset. Kiitos ja siunattua iäisyysmatkaa Leena!
Hannu K. Koponen

Kyösti Koponen Leena-vaimonsa haudalla. Kuvat: Hannu K. Koponen.
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Sukuseuran hallituksen jäsen

Jaakko Ikonen

Uusi hallituksen jäsen Jaakko Ikonen on syntynyt ja
kasvanut Varkaudessa. Hänen lapsuuden perheessään
oli kolme veljeä ja yksi sisko, Jaakko oli lapsista vanhin: Hän pääsi ylioppilaaksi Varkauden Lukiosta 2002
ja lähti heti opiskelemaan lakia Helsinkiin.
Opiskeluaikanaan hän oli vuoden opiskelijavaihdossa Johannes Gutenberg -yliopistossa Mainzissa. Sen
jälkeen hän vietti vielä toisen vuoden Ranskan Lyonissa. Tämä vaihe oli iso loikka ja muutti paljon asioita
elämässä. Hän tutustui siellä moniin erimaalaisiin nuoriin ja hänellä on yhä ympäri maailmaa paljon ystäviä,
joihin hän on edelleen aktiivisesti yhteydessä.
Opinnot sujuivat kuitenkin hyvin ja hän perusti jo ennen valmistumistaan oikeustieteen maisteriksi (2008) muutaman kaverin kanssa Lakiasiaintoimisto
Majakan Varkauteen vuonna 2007 ja toimii sen toimitusjohtajana.
Jaakko on 37-vuotias ja hänen perheeseensä kuuluu
vaimo Nean lisäksi viisi lasta. Perhe on kaksikielinen ja
lapset ovat ruotsinkielisessä koulussa.
Jaakko harrasti jo lapsena kalastusta ja kalastaa
myös mielellään lastensa kanssa. Hän on nyt Etelä-Savon Vapaa-ajan kalastajapiirin puheenjohtaja ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallituksen jäsen.
Myös liikunta on ollut Jaakolle tärkeää ja hän on
varkautelaisten nuorten liikuntaan keskittyneen HukkaPallon perustaja ja toiminnanjohtaja. Seurassa on mahdollista harrastaa ja osallistua kilpailutoimintaan salibandyssa, futsalissa, koripallossa ja beach volleyssa.
Jaakko on historian ja sivistyksen seuraaja. Hän on
erityisesti kiinnostunut tarinoista. Siksi hän on aktiivinen kotiseutuyhdistys Warkaus-seurassa ja toimii seuran puheenjohtaja. Seura vaalii varkautelaisten kulttuuriperintöä sekä yhdistää, ylläpitää ja kehittää kotiseutuarvojen säilymistä. Yksi seuran haastavimmista
tehtävistä on hoitaa talkoilla Varkauden vanhimman rakennuksen eli Kotiseutukeskus Tyyskän toimintaa. Rakennus valmistui 1858 Joroisten piirilääkärin Sannfrid
Hällströmin asunnoksi. Useiden vaiheiden jälkeen se
siirtyi 1992 seuralle.
Sama kiinnostus historiaa kohtaa oli perustana myös
hänen toimilleen rakennuskulttuurillisesti arvokkaan
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Varkauden Klubin rakennuksen pelastamiseksi entisöinnin ja toiminnan aktivoinnin kautta. Rakennus on
siirretty aikanaan Terijoelta vuonna 1876 ja toimi ruukinpatruunan asuinrakennuksena ja sen jälkeen paikallisjohtajan asuntona. Myöhemmin siitä tuli virkamiesklubi ja nykyisin siellä on majoitustoimintaa sekä juhlaja näyttelytiloja. Myös ruokailu järjestyy.
Kaiken tämän lisäksi Jaakko on myös kaupunginvaltuutettu (SDP) ja evankelisluterilaisen seurakunnan
kirkkovaltuuston jäsen.
Entä sitten yhteys sukuumme? Jaakon isoäiti Siiri
isän puolelta on omaa sukua Koponen. Hän oli lähtöisin Leppävirran Kurjalasta, mutta asui sittemmin Joroisissa, missä Jaakon Kari-isä on syntynyt.
Jaakkoa jututti Maiju Boenisch

Jaakko Ikonen ja lapset (vasemmalta) Elvis, Elton, Saima ja
Maya sekä sylissä kantorepussa Ebba.
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Minna Koponen väitteli
ylikulttuurisesta mediakasvatuksesta
Kasvatustieteiden maisteri Minna Koponen väitteli lokakuussa Tampereen yliopistossa
aiheesta ”Kohti ylikulttuurista mediakasvatusta”. Tällä hetkellä hän työskentelee
Zürichin ammattikorkeakoulussa Innovatiivisen oppimisen ja opettamisen keskuksessa.
Minna vastasi Kopsan toimittajan kysymyksiin tutkimuksestaan ja myös elämästään.
Miten kuvaisit tutkimustasi tavalliselle Koposelle, joka
ei tiedä mitään mediakasvatuksesta?
Mediakasvatus aihealueena yhdistää kasvatuksen ja
opetuksen, se ohjaa havaitsemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan median vaikutuksia sekä yksittäisille ihmiselle että yhteiskunnille. Digitaalisen teknologian kehitys
on mahdollistanut kulttuurisesti moninaisen ja nopean viestittelyn.
Esimerkiksi lukiessamme mieheni kanssa älypuhelimistamme saman päivän digilehteä, saamme tietää
asioita maapallon toiselta puolelta lähes reaaliajassa,
mutta uutiset eivät välttämättä ole meille samoja. Älypuhelimemme valitsevat meille uutisia tottumuksiemme mukaan ja tarjoavat sopivia uutissyötteitä. Myös
yhteydenpitomme on muuttunut. Lähetämme yhä
useammin viestejä ja otamme niitä vastaan yli kansallisten rajojen kuulumalla erilaisiin sosiaalisen median
ryhmiin, kuten vaikka Facebookiin.
Edellä mainitut esimerkit monista
kuvaavat muutosta, joka edellyttää
meiltä aivan uudenlaista osaamista ja entistä laajempia taitoja tuottaa ja tulkita erilaisia mediavälitteisiä viestejä.
Omassa väitöskirjatutkimuksessani pyrin etsimään vastauksia ja erityisesti käytännönläheisiä menetelmiä, joilla voi edistää tämän tarvittavan ja uudenlaisen osaamisen kehittymistä. Tutkimuksessani tarkastelin
ylikulttuurista mediakasvatusta. Se
yhdistää sekä kulttuurienvälisen
vuorovaikutuksen että medialukutaidon. Tavoitteena on siten tehdä
näkyväksi ja ohjata meitä tunnistamaan erilaisia medioita ja niiden vaikutuksia arkeemme sekä ohjata arvioimaan vastaanotetun informaation
merkityksiä yli kansallisten rajojen.
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Minna kertoo, että tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä eri koulutusasteilla, nuorisotyössä ja ylipäätään
erilaisten ihmisten kohtaamisissa – myös arjessa. Hän
on kehittänyt ja kokeillut tutkimuksessaan hyvin käytännönläheisiä opetusmenetelmiä, jotka tekevät näkyväksi yksilön suhdetta mediaan.
Elämästään ja tiestään väittelijäksi Minna kertoo
mielenkiintoisen kehityskaaren usean vaiheen kautta
Imatralta Sveitsiin.
Olen 55-vuotias ja syntynyt Imatralla. Imatralla on
edelleen toinen kotimme. Kasvoin siellä tehtaan kupeessa ahkerien ihmisten yhteisössä. Elämä oli monin tavoin aktiivista, mutkatonta ja yhteisöllistä. Kaikki
kaverit, palvelut ja koulut olivat kävelymatkan päässä.
Olen usein ajatellut, että kylä kasvatti lapsia. Tunsimme toinen toisemme. Opettajilla on ollut aina erityi-
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nen merkitys elämässäni ja olenkin ollut äärettömän
onnekas heidän suhteensa, minulla on ollut todella hyviä opettajia. He toimivat esikuvina moniin elämässäni
johtaneisiin ja minulle merkityksellisiin asioihin
Asuin siis nuoruuteni Imatralla ja kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 1985. Tapasin myös mieheni Jarin Imatralla. Muutimme ensin pääkaupunkiseudulle, jossa
opiskelin lastentarhanopettajaksi (kasvatustieteiden
kandidaatiksi). Tämän jälkeen muutimme ulkomaille
lähes 15 vuodeksi. Ulkomailla ollessamme olin kotiäitinä niin pitkään, kun nuorimmaisemme aloitti koulun.
Tämän jälkeen tein myös itse töitä eri maissa ja jatkoin
opiskelujani. Valmistuin sekä kasvatustieteiden maisteriksi että yliopistopedagogiksi vuonna 2010.
Minna on asunut Yhdysvalloissa niin Teksasissa kuin
Washingtonissakin. Siellä yhteiskunta oli selvästi jakautuneempi kuin täällä Euroopassa, mikä on näkynyt viime aikoina presidentinvaalien yhteydessäkin. KeskiEuroopassa hän on asunut kolmisen vuotta Saksassa
ja yli neljä vuotta Itävallan Wienissä. Siellä hän täydensi käytännön saksan taitoaan aikaisempien kouluopintojen pohjalta. Siitä oli huomattavaa hyötyä väitöstutkimuksessa, jossa hän käytti osin myös saksaa.
Maisteriopintojen jälkeen Minnan kiinnostus jatkotutkimukseen heräsi. Tutkimusaihetta hän oli pohtinut
jo pitkään eri maissa asuessaan ja erilaisten digitaalisten laitteiden kehitystä seuratessa. Vaikka hänellä ei
ollut suoraa akateemista jatkotutkintoon liittyvää tavoitetta, niin hän mietti usein asiaa. Hänet hyväksyttiin tohtoriopintoihin syksyllä 2013, mutta varsinainen
opiskelu alkoi vuonna 2015.

Ulkomaan kokemuksen vaikutusta jatko-opintoihin
Minna Koponen pohtii näin: Ulkomailla asuminen on
eittämättä vaikuttanut tutkimusaiheeni valintaan. Digitaalinen vuorovaikutus erilaisten laitteiden välityksellä
on kehittynyt huimasti ja arjen kohtaamiset niiden välityksellä ylittävät yhä useammin maantieteelliset rajat. Tämä kehitys, ja sen edellyttämä osaaminen kiinnostaa minua.
Viimeinen työtehtävä Suomessa Minnalla oli digipedagogiikan lehtorina Lappeenrannassa Saimaan ammattikorkeakoulussa, joka yhdistyi tämän vuoden alussa Lahden ammattikorkeakoulun kanssa LAB-ammattikorkeakoulun nimellä. Sieltä hän muutti tämän vuoden
kesällä nykyiseen tehtäväänsä Zürichin ammattikorkeakouluun Sveitsiin. Työ löytyi sopivaan aikaan, sillä
hänen miehensä on työskennellyt jo muutaman vuoden Sveitsissä. Väitöksensä Tampereen yliopistossa
hän suoritti etänä.
Minna kertoo, että hänelle työssä tärkeää on työn
kehittäminen ja ihmisenä kehittyminen. Hän on utelias
ja innokas uuden oppija. Elämässä hänelle on tärkeintä oma perhe ja läheiset.
Minna kuuluu siis miehensä Jarin kautta Koposten
sukuun. Heillä ei ole varmaa tietoa Koposten sukuhaarasta. Hänen miehensä viitisen vuotta sitten kuollut isä
Reijo puhui eläessään Koposen suvusta ja jotain sukuseurastakin. Valitettavasti tieto ei ole siirtynyt sukupolvelta toiselle siten kuin Minnan omassa suvussa. Häntä kiinnostaa kuitenkin saada lisää tietoa Koposista ja
välittää sitä lapsilleen.
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Minnaa jututti Maiju Boenisch
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Jari Koponen
YHTEISÖPEDAGOGI JA VIHAKOULUTTAJA
Jari on 57-vuotias ja hänen koko
nimensä on Jari Kalevi Koponen.
Se on hyvin yleinen nimi. Koulussa
oli samalla luokalla samanniminen
luokkakaveri. Hän on syntynyt ja
kasvanut Kuopion maalaiskunnassa. Perheellä oli pieni maatila keskellä korpea, kuten hän sen itse ilmaisee. Sieltä oli kolme kilometriä
matkaa maantielle ja 20 kilometriä kaupunkiin. Tila on ollut suvulla
jo 1800-luvulta alkaen. Jari ei osaa
kuitenkaan kertoa, mistä suku oli
sinne tullut.

myös pitäneensä luentoja, koulutuksia, kursseja ja henkilökohtaista
ohjausta vihan tunteen merkityksestä, tämän voimakkaan tunteen
kohtaamisesta ja siihen rakentavan
suhteen vahvistamisesta vuodesta
1994 alkaen.

Jari on tehnyt paljon erityisnuorisotyötä esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työskennellyt myös lastensuojelussa niin laiJari Koponen 15-vuotiaana.
toksissa kuin avohoidossa. Tärkeää
siinä kaikessa on turvallisen kasvuympäristön luominen. Lisäksi hän
Jari oli lapsista vanhin ja hänellä oli kaksi nuorem- on ollut mukana myös psykiatrisessa aggressiivisesti
paa siskoa. Vanhempien lisäksi tilalla asuivat isän van- oireilevien nuorten hoitotyössä ja nuorten mielenterhemmat. Ukilla oli Jarin elämään iso vaikutus. Ukki oli veyskuntoutuksessa. Hän on ollut töissä väkivaltaisissodan käynyt mies ja traumatisoitunut, kuten monet sa paikoissa ja sen pohjalta paneutunut vihantunteen
muutkin. Kun ukki raivostui, niin kaikki olivat varpaisil- käsittelyyn. Hänestä on tärkeää luoda lapsille ja nuorillaan. Siten Jari oppi olemaan kiltti lapsi ja piilottamaan le turvallinen kasvuympäristö. Mielenterveysongelmiin
omat vihantunteensa.
pitää tarjota apua. Hoitoon pääsy pitää turvata, mutta
sieltä pitää päästä aikanaan myös pois. Ikuisesta saiJari pääsi ylioppilaaksi 1982, kävi sen jälkeen armeijan rauden leimasta on päästävä eroon.
ja lähti Mikkeliin opiskelemaan nuorisotyötä Suomen
Nuoriso-Opistossa. Hän oli jo Kuopiossa ollut mukana Kouluissa Jari oli mukana erityisopetuksessa ja oppiseurakunnan leireillä isosena ja sitten ohjaajana nuori- lashuollossa, teki opettajan sijaisuuksia sekä kehitti toisotalolla (Jynkän Monari), jossa sai kuulla, että nuori- mintamallia Parkki- ja Turvaluokka-nimisenä. Toimintasotyötä voi ihan opiskella. Hän koki sen silloin omak- mallinsa hän kehitti jo 1990-luvulla. Konseptin mukaan
si alakseen. Jo Mikkelissä opiskellessa alkoi sisäinen häiritsevää oppilasta ei siedetä luokassa, vaan hänet
prosessi, joka kärjistyi vakavaan kriisiytymiseen 1992. poistetaan heti ”parkkiin” tai ”turvaluokkaan”, jossa
ongelmaa käsitellään erityisen työntekijän kanssa tai
Jari koki, että hänellä oli ollut ihan hyvä elämä, mut- ollaan hiljaa tekemättä mitään. Näin oppilas vastuuta sitten hän tunsi putoavansa tyhjyyteen. Hän oli ollut tetaan teostaan. Rouva Eeva Ahtisaari oli 1999-2002
työnarkomaani ja yhtäkkiä tippui pohja pois. Hän yritti Parkki-projektin suojelijana. Jari sai työstään vuonna
hakea apua, mutta sen saaminen oli vaikeaa. Kysyttiin, 1999 Sammon Turvallisuuspalkinnon ja useita muita
oletko itsetuhoinen. Jos siihen vastasi kieltävästi, niin kunniamainintoja ja -kirjoja. Samaan aikaan hän myös
todettiin, ettet kuulu meille. Sinnikkäästi hän hakeu- jatkoi opintojaan ja valmistui 2001 yhteisöpedagogiktui terapiaan ja pääsi sinne. Siellä patoutuneet tunteet si Mikkelin ammattikorkeakoulusta.
ja varsinkin viha käsiteltiin, jolloin käytännössä suhde
omaan itseen ja sitä kautta myös työhön muuttui täysin. Jarilla on myös kokemusta Jokelan koulusurmien
(2007) jälkihoidosta. Hän oli auttamassa uhreja ja heiTerapian jälkeen Jari suuntautui enemmän työnohja- dän lähipiiriään. Hän toteaa, että kaikkien koulusurukseen, jonka pätevyyden hän sai 1997. Hän kertoo mien takana on kiusaaminen. Silti kouluväkivaltaan on
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monia syitä, mutta siihen on puututtava. Hänen mielestään rehtori ei saisi avata koulun ovia, jos hän ei pysty varmistamaan, että siellä on turvallista. Tässä hän
viittaa omaan malliinsa. Tärkeää on, ettei laiteta kiusaajaa ja kiusattua samaan tilaan ilman, että varmistetaan turvallisuus. Aikuisen tehtävä on auttaa lasta. Kiusaajalla on usein monia ongelmia ja paha olla, sillä kukaan ei kiusaa toista, jos hänellä on hyvä olla.
Jari Koponen järjestää nykyisin paitsi vihatyökursseja,
työnohjausta ja terapiaa myös koulutusta vanhemmille tunnetaidoissa. Hän puhuu paljon rakkaudesta. Vanhemmuuden tehtävä on antaa lapselle kokemus rakkaudesta ja turvasta sekä tilaa olla vahingoittumatta ja

vahingoittamatta. Rakkaudellinen elämä on sen ydin.
Siitä on kysymys myös terapiassa: kun putsataan haava, niin se pääsee paranemaan. Tunnehaavojen hoitaminen vahvistaa hyvää vanhemmuutta.
Jari Koponen sanoo, että hänelle on tärkeää tehdä työ
laadukkaasti. Silloin on mahdollista elää hyvää elämää
niin työssä kuin omassa elämässä. Rakkaus on monelle pelottava sana. Se tarkoittaa kuitenkin sitä, että minulla on hyvä olla toisten kanssa ja toisilla minun kanssani. Ihan lopuksi hän sanoo: Rakkaus on kuin kukka,
joka ei tee mitään ollakseen kaunis.
Jarin kanssa keskusteli Maiju Boenisch. Kiitos Jari!
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Toimitukselta
Tämä koronavuosi lähenee loppua. Miten erilainen
tästä tulikaan kuin tammikuussa ajattelin. Meillä kuten varmaan monilla muillakin oli suunnitelmissa useita matkoja, mutta vain kaksi niistä toteutui. Kaksi matkaa ja monia muitakin tapahtumia on siirretty vuodella. Sen näkee sitten, miten niiden käy.
Vietin itse tammikuussa syntymäpäiviä, ihan tasavuosia. Silloin matkustimme Espanjan Aurinkorannikolle. Menomatkalla emme voineet laskeutua Malagaan, vaan kiertelimme ilmassa ja laskeuduimme varakentälle Granadaan. Aikamme odoteltua pääsimme
sitten kovasti myöhässä perille. Oleskelu perillä sujui
hyvin. Paluumatkalla palelin koneessa ja seuraavana
päivänä alkoi flunssa. Se vain jatkui ja koko helmikuun
oli vuoroin parempia ja huonompia jaksoja. Maanantaina 9.3.2020 menin lääkäriin ja minulla todettiin rokotuksesta huolimatta sekä A-influenssa että keuhkokuume. Niitä potiessani alkoikin sitten jo korona-aika.
Toinen matka oli kesällä Koposten Sukuseuran kokoukseen ja sieltä Itä-Suomeen. Mennessä käytiin Mikkelissä tutustumassa päämajamuseoon. Mielenkiintoinen
paikka, vaikka ei kovin iso. Päätapahtuma oli ruokailu
Jari-Pekan liikenneasemalla ja varsinainen sukukokous
Joroisten seurakuntatalolla. Hienoa, että ne järjestyivät koronasta huolimatta ja että paikalla oli pieni mutta innostunut joukko Koposia. Jatkoimme sen jälkeen
tutustumaan uusiin paikkoihin Pohjois-Karjalassa. Kohteena oli erityisesti Koitere-järvi, mutta muitakin nähtävyyksiä kävimme katsomassa Ilomantsissa. Paluumatkalla näimme myös hienoja paikkoja kuten Imatran Valtionhotellin ja kosken. Pidemmän matkan yhdistäminen sukukokoukseen on mukava perinne.
Vaikka sukuseuran hallitus vähän uudistui kesän kokouksessa, niin yhtään kiinnostunutta ei kuitenkaan ole
ilmoittautunut Kopsan päätoimittajaksi. Niinpä totesimme hallituksen järjestäytymiskokouksessa, että jatkan toistaiseksi tehtävässä ja yritämme saada seuraavankin lehden kasaan yhteisvoimin.
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Aulis on kirjoittanut entiseen tapaan puheenjohtajan
tervehdyksen. Muitakin jutunaiheita hän lähetti. Kunniapuheenjohtajamme Kyösti Koposen 90-vuotispäivät syyskuussa tietenkin piti myös huomioida. Niistä
sain valokuvia hänen tyttäreltään. Kiitos niistä!
Sitten saimme suru-uutisen: seuran pitkäaikainen rahastonhoitaja ja Kyöstin puoliso Leena Koponen nukkui pois lokakuussa vajaan kuukauden ennen 88-vuotispäiväänsä. Se vähän muutti suunnitelmiani, mutta
tokihan Leenaa piti muistaa. Entinen päätoimittajamme Hannu K. Koponen kirjoitti Leenan muistokirjoituksen ja lähetti valokuvia hänestä ja hautajaisista. Myös
Leenan tyttärentytär lähetti muiston isoäidistään. Kiitos molemmille! Näin Leena pysyy muistoissamme.
Olen pyrkinyt löytämään taas mielenkiintoisia ”uusia” Koposia esiteltäväksi suvulle. Kun seuraa tarkkaavaisena eri medioita, niin jutunjuurta Koposista kyllä
riittäisi. Tosin aivan kaikki sieltä ”löytämäni” henkilöt
eivät ole halukkaita esittäytymään lehdessämme. Sekin on hyväksyttävä.
Olen edelleen huolestunut seuran jäsentilanteesta,
joka vaikuttaa myös talouteen. Poistuma iäkkäämpien
jäsenten joukosta on jatkunut tänä syksynäkin. Emme
keksineet kesän sukukokouksessa hyvää keinoa, millä saisimme lisää uusia jäseniä. Muutama vuosittain ei
riitä korvaamaan katoa. Vaikka sukuasiat kiinnostavat
monia, niin yhdistyksen jäsenyys ei. Olisi tärkeää saada edes omat lapset ja/tai lapsenlapset mukaan sukuseuraan. Olemmeko me huonoja esimerkkejä?
Lehdellä ei siis ole vakinaista päätoimittajaa. Olen
lupautunut tähän tilapäisesti eikä se voi jatkua monta
vuotta. Kahden vuosittaisen lehden tekeminen ei ole
kovin iso haaste, jos ei hoida jo muita tehtäviä. Minulle riittäisivät muut. Olisitko kiinnostunut mielenkiintoisesta tehtävästä vai voisitko löytää siihen jonkun toisen? Ota yhteyttä minuun tai esimies Aulis Koposeen.
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