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Et kai vain ole unohtanut
maks aa jäsenmaksuasi?
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esitettJnd, josta sittemrnin

teoksen Ma isemia Suomesta,
Edella mainituissa teoksissa julkaistu

piirros on värillinen, valitettavasti sellaisena sitä emr)e voineet Kopsassa
julkaista.

Varmista jäsenyytesi.

Sukuseuran esimiehen tervehdys
aaliskuun alkupuolella sai
laulaa Jo onkos tullut kesa
nyt taloten keskelle ja Laitetaankos pes a rrryös pikku linnuille.

Pikkulintuja tuli jo joitakin, muuan
joutsen ja lokit Kopolanvirtaan,
mutta kesä ei tullut onneksi ja

-

linnutkin arvasivat perääntyä

Y

-

ete-

lämrnäksi kovien yöpakkasten ja
tuiskujen kourista. Kyllahan se kesä tulee sitten ajallaäo, kuten eonenkin. Maaliskuun ajan olemme
saaneet ihailla tähtitaivaan ihrnettä,
Hale-BoPP -komeettaa.
Tarnan kesän sukupäivät ovat
voittopuolisesti Kotis eutup div at,
mutta on meillä sukuseuran ornaakin ohjelmaa, kuten toisaalla olevasta ohjelrnasta voitte todeta.
L.pp äv irr all a Sukuharr astu.s -s em innd.rissa on kaksi mielenkiintoista esitelmää, joista toinen on sukukirjojemme tekilän Jarmo Paikkalan
esitelmä ltasuomalaisten sukuj en
tutkimis en erity ispiirteita .
Jos tarvitsette kuljetusta Varkauden ja L.ppävirran valille, niin ottakaa yhteyttä, kuljetus järjestyy.
Jos taas ketä ei L.ppävirta kiinnostä, vaihtoehtoista ohjelmaa on tarjolla Varkaudessa.
Suku seurarnme rnyyntiluettelo
Kopsan takakannen sisäsivulla tulee olemaan siella vakiopaikalla.
Hyvin olettekin sitä kayttäneet,
etenkin sukukirjan toisen osan ennakkotilauksia on tullut varsin mukavasti. "Silla lailla", sanoi ennen

Niilo Tarvajärvi.

Jäsenmaksutuloillahan (viirne vuosina noin 10 000 mk/vuosi) katamme ainoastaan jäsenlehden kaksi
numeroa vuodessa (postituksineen
noin 3300 mk/numero) ja tls.
"juoksevat menot", kuten posti - ja
monistuskulut sekä Sukuseurojen
Keskusliiton jäsenmaksun. Sukututkimus- ja kirj akustannukset on.
katettava myyntituloilla.

Niin kuin yleensä muuallakin Suomessa, Varkauden seudun paikkojen nimet ovat syntyneet asukkaiden mukaan: Kosulanniemi Kosusistä, Kononpeho Könosistä , Kurola
Kurosista , KoPo\anniemi ja Kopoldnqtirta Koposista jne. Sukunirnistä
Koponen on puhelinluettelon mukaan yleisin Varkauden alueella.

Tervetuloa Koposten Sukuseura
ry:n sukupäiville Koposten kotiseudulle Varkauteen!
Hyrää kevättä ja alkukesää!

Ahti Koponen

Koposten suku II -teoksen toimittaja Jarmo Paikkala antaa väliaikatietoja

Koposten sukukitjan toinen osa tekeillä
Pohjois- ja Raja-Karjalasta. Sitten
muusta Suomesta, rnistä tietoja ei

solmittiin Kopossukuseuran ja allekirjoitta^\.ten
neen valilla sopirnus sukukirjan toisesta osasta, joka siis kattaisi Koposet suurin piirtein isostavihasta eli
l7z}-luvulta 1860-luvu11e. Olen sittemmin aloittanut tutkimukset ja
kirjoittarnisen kirj an aikaansaamiseksi. Sukuseura on toimittanut
kayttöoni sen hallussa olevat sukuseuran jäsenten ja muidenkin henkilolden laatimat sukuselvitykset.
Ne ovat suureksi avuksi tutkimuksessa: vähentävät omaa työtäni ja
tietysti sukukirjan kustannuksia.
Kiitos Teille näistä selvityksistä!
Tutkimukset olen aloittanut poh-

T/evääl\ä

1996

paljon olekaan. Alueittain edetessäni hyödynnän samalla jo valmiin
tutkimusmateriaalin. Vasta kun
olen saanut koottua perustiedot
mainituista luetteloista, päoeudun
rippikirjoihin ja tarvittavissa määrin henkikirjoihin ja muihin lähteisiin. Jo sukukirjan ensimmäistä
osaa laatiessani kokosin ns. IGIkortiston avulla tiedot 1700-luvun
osalta, tärnä luettelo on nyt pohjana mennessäni varsinaisiin lahtei-

v

siin.

Kun olen tallentanut valmiiksi
rutkittua tietoa, olen vienyt koneesiis myös tutkiseen kaikki tiedot
musajankohdan (siis 1 860-luvun)
jälkeisenkin rnateriaalin, koska ne
sukukirjan kolmatta osaa varten
kuitenkin tulee tallentaa. Samalla
voi miettiä, minkälaisen taululrtlmeroinnin otan kayttöön, jotta se
olisi mahdollisimman yksinkertainen, ja sen avulla voisi seurata stlkuhaaraansa sukukirjan eri osista
toisiin. Numerointijärjestelrnää en
ole lopullisesti kuitenkaan vielä valinnut.
Koposten suku on hyvin laaja,
siksi minulla ei ole juurikaan rnahdollisuutta tutkia tarkemmin yksittäisiä Koposia, vaan kokoan lähinnä sukujuontoja ja niihin triittyen

joisimmasta Savosta, koska se on
sopinut parhaiten muihin hankkeisiini. Olen toistaiseksi kaynyt lapi
lahinnä syntyneiden ja vihittyjen
luetteloita seuraavista pitäjistä:
Iisalrni, Lapinlahti, Maaninka, Pielavesi, Kiuruvesi, Nilsiä, Karttula,
Rautalarnpi, Kuopio, Tuusniemi ja
Kaavi. Näiden pitäjien osalta olen

tallentanut ja yhdistänyt rnyös
muuta tietoa: a. sukuseuran välittämät selvitykset, b. muista tutkimuksistani ja vanhoista muistiinpanoistani löytyvät tiedot. Tata materiaalia on nyt 147 liuskaa.
Seuraavaksi aikornukseni on tallentaa L.ppävirran ja Rantasalmen
(seka muun Savon) tiedot syntyneiden ja vihittyjen luetteloista. Kolmannessa vaiheessa kokoan tiedot

suvun jäsenten elamän päävaiheet
(syntymä, kuolema, perhe, asuin-
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paikka, arnrn attt/ asema). Jos sukuseuran jäsenillä on joitain dokumenttej a (perunkirloj a, maakirlanotteira, karai äpöyrakirj aorreita, kisällikirjoja tms.), toivoisin saavani
niitä kaytettäväksi kirjaa varten.
Koposia koskevia tietoja on saattanut kertyä rnyös rnm. kyläkirloja
Sa

laadittaessa. Niistäkin olisin kiitolJos teilla on tällaisia tietoja,
ilrnoittanette niistä sukuseuralle tai
suoraan minulle.

linen.

]armo Paikkala
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Askelmia Albinus Koposen sukuhistoriassa

1.

ANTTI KOPONEN

Sukuh aaran ensimmäinen nimelta tunnettu j
2. OLLI Antinpoika Koponen (n. 1515 1580).

3

4

I

JUHO (Joan),z HEII(KI
HEIKKI Ollinpoika Koponen (n. 1550 - 1605).
Laosia: l. OLLI ,2. RISTO.
RISTO Heikinpoika Koponen (n. 157 5 1650).
Lapsia: 1. HEIKKI, 2. PAAVO, 3. SIPI (Sigftid), 4. ERASMUS,
Lapsia:

5 MATTI
5.

ffnfXXI
Lapsia:

Ristonpoika Koponen (n. 1610

l. ERASMUS, 2.MATTI,

- 1675).

Puoliso: ANNA KOPONEN.

3.HEK, 4.PNO,

6 HEIKKI Heikinpoika Koponen (n. 1 654 - 1705)
Puolisot: l. LASTIKA (s.1656), 2. KRISTIINA TITRLINEN (s. t662).

7

Lapsia: 1. ANNA, 2. HEIKKI, 3. OLLI, 4. SAMULI, 5. MATTI,
6. LIISAs 7 JUHANI
SAMULI Heikinpoika Koponen (1689 17 s3).
Puoliso : KRISTIINA KORHONEN (16e8 - 17 6s)
Lapsia: 1. HEIKKI , 2. JUHANII, 3. A|{TTI, 4. SA}yIULI, 5. RIITTA,

6 BEATA

ANTTI Samulinpoika Koponen (1734 - 1795).
Puoliso: ANNA MONONEN (1735 - t792).
Lapsia: l. KRISTIINA, 2. ANNA, 3. HEIKKI, 4. SAMUEL,
5 SCHLASTIKA5 6. MARIA, 7. ELISABET.
9 SAMUEL Antinpoika Koponen (1762 - 1820)
Puoliso: RIITTA KOPONEN (1767 - 1810).

8.

Lapsia: 1. AI\TTI (todennäkoisesti muitakin
10. ANTTI Samuelinpoika Koponen (1785 - 1868).
Puoliso: ANNA HIRVONEN (1803 - 1840).
Lapsia: l. PETTER SAMUEL, 2. MARIAKRISTIINA, 3.ANTTI ruHO,
4. MATTI FREDRIK, 5. AABEL, 6. LEENA KAISA,
7. HENRIKA LOUSA, 8. HENRIKWILHELM,
9 KUSTAA AANOLF

v

11.

AABEL Antinpoika Koponen (1831 - 1901)' räätäli'
(s. I 82 8 Heinolassa)'
Fuoliso : MATHILDA JAKOBINA KOSKELIN
IDA WILHELMINA'
Lapsia: 1. EDUARD' 2. FREDRIK ALlryYS' 3'
4. GUSTAF ADOLF, 5 ADA AMALIA
58 - 2l'10' I917)' aPteekkari'
Kapseli-KoPonen
puoliso: eALMIDA AUGUSTA MALMSTRÖM (s. 25.7.1869 Helsingissä)'

Lapsia:1.TOIVOALBIN,2.*TOINIPALMIDA,3'*ARMASRAFAEL'
4.LEOEDVART, 5. AINO, 6. VÅTNÖ
[* kuolivat viihiin aikaa elettyään']
mukaan
Toivo Pietikäisen ja AlPo Olusen t.temien sukututkimusten
lisättvnä muutamalla a Iteekkarimatrikkelista saadulla tiedollu.-

-Y

ry

Apreekkari Albin Koponen miehuutensa päivinä
(I(uva: Orion-

mäO :n arkisto)

80 vuotta.
Ensi syksynä Alb-in Koposen kuolemasta tulee kuluneeksi
aineistoa lisää.
KOPSAN seuraavassa nurnerossa Albin Koposeen liittyvaa

Muutama sana henkikirjojen synnystä

Jo 1500- ja 1600-luvuilla valtion
olivat kekseliäiJ veroviranomaiset uusia
veroja.

Vuonna 1635 annetun määräYksen rnukaan myllyvero oli makset-

oli rrryLly'
tulli, josta ajan myötä tuli meidänkin tunternarnme henkivero.

ei. Nain myllytulli muuttui

Ta suunnitellessaan
Muuan näistä maksuista

Veroherrat hoksasivät, että eräs
ihmisen toimintoja on sYöminen,
johon han kayttää viljatuotteita väkiomäärän. Vilja käsitellaan ennen
leipornista myllyssä, joten sen jauhamisesta voitiin ohjata osa verona
kruunun pussiin. Niin pantiin kansa rnaksamaan myllYtullia.
Tata myllytullia ruvettiin kantamaan vuonna 1585. Sitä tarkoitusta varren tehtiin silloin luettelo kaikista maan myllyistä. Mutta kansa
keksi keinon kiertää tuota uutta veroa, se rupesi jälleen jauhamaan
jyvänsä kasikivillä. Verottaja iski
takaisin, vuonna 1625 myllytullin
määräykset uusittiin. Nyt tuli jokaisesta j auhetusta vilj atynnyristä
maksaa vero, vaikka se olisi jauhettu kasikivillä. Samalla jauhaminen
pyrittiin keskittärnään suuriin tulli'
myllyihin ia talonpoikien pienet puromyllyt määrättiin havitettäviksi.
Myos kasikivillä jauharninen kiellettiin, paitsi syrjäseuduilla' Tätä
uutta asetusta ei tietenkaan voitu
valvoa kyllin tehokkaasti, ja niin
oli lopulta määrättävä jokaiselle 13
vuotta täyttäneelle kasinryLlyv ero .
Myöhemmin tuo alaikäraja nostettiin 16 vuoteen, eikä veroa PerittY
65 vuorra täyrtäneiltä, rutikoyhiltä
ja raihnaisilta.

tava jokaisen, omisti kasikivet tai
henkiqre-

roksi,jonka perimistä varten tehtiin
henkiqt er olu ettel,oft a elt suku tu tkil o idenkin tuntemia henkikirjoj a.
Myohemmin niitä kutsuttiin mYÖs
manttaaliluettel,oiksi, j otka la adittiin
vuosittain henkitutkinnassa.
Henkikirjurin tarkkuus meni jos'
kus liiallisuuksiin. Esimerkiksi Lep'
pävirran talvikäräjllla vuonna 1654

valitettiin kruununvouti Martin
Laurinpojan ja rälssivouti Henrik
Salastin merkinneen henkiklri aan
joukon kirkonvaivaisia, joilla ei ollut karjaa eika siementä henkirahan
maksamiseksi. Vuonna 1660 savolaiset valittivat valtiopäivilla, että
manttaalikomissaariksi määr ätty
Johan OlavinPoika Unger Pani
hengille myös ikivanhat vuoteenomat, raihnaat ja sokeat, muutarnat
kahdesti, sekä kadonneet 9-10
-vuotiaat laPsetkin.
Ei niin pahaa ettei jotain hYtää.
Aikanaan kansan kiusaksi määrätty
myllytulli henkirahaksi rnuuttuneena synnytri henkikiriat sukututkij oiden oivaksi avuksi.

Martti Koponen
Lahn.inä käytetty seuraavia teoksia:
Suomen Kulttuuriltistoria III ja
Sauon historia II,2.

v

v

Talousneuvos väinö Koponen toteutti 80 vuotta täytettyääa,eräåin
mieleenjohtuman: hiin päätti kirjoittaa omasta elämästäiin muistelmateoksen.
KOPSA lainaa tuosta viime vuonna ilmestyneestä kirjasta jakson,
joka oleellisesti liittyy sukuseuramme syntyyr.

Perustamassa Koposten sukuseuraa

Väydessäni kesalla l97B synl\nyinkodissani Yrjö-veljeni sä-

I

I

sukuseurojen sääntöjä malliksi.
Han antoi seitsernän sukuseuran
puheenjohtajan nimer, ja rninä tiliisin heiltä heidan sukuseuransa
säännöt. Siita asia lahti etenemään.
Tutustuttuani sääntöihin soitin
taas Kyösti Koposelle ja sovimffie,
että han kutsuu sukuseurastamrne

noi, että pitäisi perustaa koko rnaata kasittävä Koposten sukuseura.
Pienessä maaseutukylässä ei sellaisen perustaminen tule onnistuv

ry

maan. Yrjo kysyi, olisiko rninulla
aikaa ja kiinnostusra lahteä roimimaan asian hyrräksi.
Palattuani kotiini aloin miettiä,
keneen voisin ottaa yhteyttä. Olin
kuullut ja lukenutkin, errä ellei ihrnisellä ole kiinnosrusta ja kunnioitusta menneisyyttä kohtaan, niin
sellaiset ihmiset eivät osaa arvostaa
myöskaan nykyaikaa. Esi-isiemme
sukujuurien etsiminen olisi tässäkin
mielessä arvokasta työtä.
Katselin puhelinluettelos tz, milla
seudulla on asukaslukuun nähden
eniten Koposia, niin lähtisin liikkeelle sieltä. Eniten näyrti Koposia
asuvan Varkauden seudulla. Otin
yhteyden tuntemaani Kyösti Ko,
poseen kysyen, olisiko han kiinnostunut sukututkimuksesta ja mahdollisesta Koposten sukuseuran perustamisesta. Kyösti oli kiinnostunut ja han tiesi kuopiolaisen Toivo
Pietikäisen, joka on näistä asioista
perillä. Soitin Pietikäiselle ja kyselin, tietääkö han, misrä voisi saada

kiinnosruneita henkilöirä pohtimaan sellaisen perustarnista. Hän
kutsui Martti Koposen L.ppävirralta, Urpo Koposen Varkaudesta
ja minut Pieksämäeltä. Kokoonnuimme ja valitsimme meille parhaiten sopivat säännöt, kun olirnrne malleihin perehtyneet. Kutsuimme varatuomari Eemil Kopo,
sen tarkistamaäD, että säännöt olivat oikein lakiteknisesti kirjoitetru.
Vuosi siinä meni valrnisteluröissä,
silla toimintamme tapahtui yleensä
iltaisin ja viikonloppuisin.
Vihdoin olirnme jo niin pitkalla,
että kutsuimrne koolle yleisesti Koposen sukuseuran perustamisesta
kiinnostuneer henkilot V arkauteen
hotelli Taipaleen tiloihin 22 .9. 7979.
Harvoin on niin valmiiksi suunniteltua ja järjestettyä sukuseuran perustamiskokousta koolle kutsuttu
kuin tämä rneidän koolle kuts\r-
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mamme kokous. KoPosten Suku'
seura ry perustettiin ja sille hy,räksyttiin säännöt sekä valittiin hallitus. Koska sukuseura oli koko
maan kattaVä, hallituksen jäsenet
valittiin laajalta alueelta. Pienintäkaan muutosta ei sääntöihin tullut
ja lahetimme ne rekisteroitäviksiOlln kuusi vuotta sukuseuran esirniehenä ja hallituksen puheenjohtajana, minkä jälkeen pyysin eroa
terveydellisistä syistä. Sukuseuralla
oli alunpitäen päärnääränä koota
varoja Koposten Sukukirjan I osan
teettämiseksi j a painattamiseksi.
Siita voitaisiin jatkaa aina nykypäiviin saakka. Tama kaikki vaati
runsaasti rahaa, jota sukuseuralla ei
ollut. Päätin vaimoni kanssa lahjoittaa Koposten Sukuseura ry:lle
alkurahoituksen, jolla saamme sLlkukirjan ensimmäisen osan painate-

tuksi. Kirjan painokuntoon

saatta-

jaksi saimme Jarmo Paikkalan
Helsingistä. Kaikki onnistui hyvin
ja olemrne saaneet kirjaa myydyksi
jopa yli odotusten.
Nyt olemme allekirjoittaneet jo II
osan kirj oittamissopimuksen Jarmo
Paikkalan kanssa. Koposten suku
on varsin laaja, vuoden L994 loPussa meitä oli 7 401 henkilöä.
Sukuseura merkittiin yhdistysrekisteriin 73 .8.7981 ia seuraavana
vuonna päätettiin liittya Sukuyhtei'
söjen Tuki ri:n, nykyisen Sukus eLlro'
jen Kes kusliiton jäseneksi. Kiinnostus sukuseuran toimintaa kohtaan
jatkuu vilkkaana ja kaukaisten esiisiemme etsinta kiinnostaa yha laajernpia piirejä.

Väinö Koponen ornaelarnakerrässaan Metsän poika tahdoin olla,,,

Marja Koponen,
Sukuseuramme perustavan kokoulsen osanottajia. Istumassa vas.: Leena Koponen,
vas':
Seisoinassa
Koponen'
humistamaton, Arru Karvinen, Viiinö Koponen, tunnistamaton, Eila

-..K-yösti

'

O'
Koponen, Sakari Vepsiilänen, Martti Koponen, Samuli Koponen, Toivo Koponen, Maltti
Koponen,
Vilho
Koponen,
Antti
Koponen, Erkki Koponen, Paula Koponen, Pekka Hilnnen,
Aame Koponen ja Etjas Koponen' Valok. Morkhr Koponen'
10
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Joitakin virstanpylvåiitä suomalaisen sukuharrastuksen historiasta
6 Suomalaisen sukututkimuksen perustaja, pappi Elias Robert
Alcenius (1796-1875) syntyi. Ensimmäisenä Pohjoismaissa Alcenius
ulotti sukutieteellisen selvittelyn
L7 9

t

t7

alonp

o

ik ais suku

990-luvun alussa Sukutietotekniikka ry kaynnisti projektin kirkon
historiakirj oj en tallentamiseksi tietokantaan, jossa on tutkijoiden
kaytettävänä tiedot ennen vuotta
1

ihin.

850 syntyneistä suomalaisista.
l99l SYT:n nimi muuttui Sukuseurojen Kes kusliitto ry: ks, (SSK).
1992 aloitettiin Vuoden sukukirja kilpailu, j ossa Suom en sLlkututkimusseurd, Sukutietotekniikkd ry. ja
Sukus eurojen Keskusliitto ry. valitsevat edellisen vuoden parhaan sukukirjan. Ensirnmäinen palkittu
Vuoden sukukirja on Ingeborg
1

1850 E.R. Alcenius iulkaisi piispa
Terseruksen aloittarnan G enealogia
Surs illianan.
L9 LZ perustettiin Suomen Sukututki'
TrLus s eurd, sukututkirnuk sen tieteellinen yhdistys. Seuran tarkoituksena on kerätä ja julkaista suku- ja
henkilohistoriallista aineistoa, järjestää esitelmätilaisuuksia ja toimia
sukututkirnu syhdistysten kesku selimenä. Seura julkaisee aikakauskirjaa Genos, julkaisusarjaa Suomen
Sukututkimu s s eur an julkaisui a sek ä
Su om en Sukututkimus s eurdn qruo sikir'

Dvh r,Sylvinin toimittama
amble Lojtnantes slakt.
L99 3 V uoden sukukiri aksi

G

alittiin

Matti J. Kankaanpään toimittama
Gummerus -P ih,kala Suku .
L99 4 Vuoden sukukiriaksi

jaa.

L924 perustettiin von Troil -suvun
sukuseura, joka on tiettävästi rnaan
vanhin sukuseura.
1937 perustettiin Väänästen sukuseura. 193O-luvulla syntyi useita
muita aatelittornien talonpoikaiss\tkujen seuroja, mrn. Mustosten ja
ry

v

valittiin

Jarmo Paikkalan toimittarna Hink'
kaset; J armo Paikkalan toimittama
Koposten suku I ilrnestyi, teos sai
ku nniamaininnan Vuoden sukukiri a
-kilpailussa I995.
L99 5 Vuoden sukukiri aksi valittiin
Matti Heiniemen toimittama Ne
rdnndn tLlomet, pihlaiat. ssK järjesti

Hyväristen sukuseurat.
1960 perustettiin Heiskasten suku-

kev ää11ä Sukumes

suj en

yhteydessä

ensimmäisen P aras sukulelti -kilpailun. Parhaaksi katsottiin Jäntti'
suvun Laurentius, jolla oli menossa
jo 10. vuosikerta. Elokuussa iimestyi KOPSAIJ näytenumero.
L99 6 Vuoden sukukiriaksi valittiin

seura.
L97 8 Vartiaisten sukuseura alkoi
j ulkaista Sukuviesti-nirnistä lehteä.

L979 perustettiin sukuseurojen yhteistyöelin Sukuyhteisöi en Tuki rl
(SYT)" Sukuq,.tiestin julkaiseminen
siirtyi SYT:11e. Koposten sukuseura piti perustavan kokouksensa
Varkaudessa 27. syyskuuta.

Teuvo Karppisen, Markku Moi,
sion ja Teuvo Moision toimittama
P

l1

iltkalaj arv en M o isiot .

Keski-savo

-

kanava maailmalle

ja Varkaudessa
KotiseutuPäivät J otoisissä, L.ppävirratrla
V altakunnalliset Kotiseutupäivät

-

10.8.1997 Joroisissa,
Leppauirrall.a ia V arkaudessa. Yleisteemana on Kes ki'Saqto kana'ta
maailmnll.e. Ennakkoesitteitä saa
Ko tiseuculiitostd, puh . (09) 643 205.

pidetään 8.

Sukuharrastaj ien taPaaminen
Leppävirralta 9.8 .L997
Sukuseurojen Keskusliitto järjestää
yhdessä L.ppävirran kunnan kanssa sukuharrastajien tapaamisen
ALapih^an kouLussa L.ppävirr an kirkolla. Tapahtuma hittyy vaLtakun'
nall"isten Ko tiseugp aiv ien o hj elma an.

suku seur är, sukututkirnu syhdistykser ja yksittäiset sukututkijat esittelevät toimintaansa ja työnsä tuloksia. Päivän aikana järjestetään |isäksi aiheeseen liittyv ä seminaari,
sen alustava ohjelma on seuraava:

klo 10 avajaiset, osastoihin tutustuminen ja ruokailu,
klo 13 seminaarin avaus, sukulehtikilpailun palkintojen jako ja alustukset;
o fil.lis. Sanna Kaisa SPoof:
issA
Su kus eur Alt^Arr Astus itasuomnl,Ai.s

suvuissA

o fil.maist. Jarmo Paikkala:
ItasuornnLai sten sukui en rutkimi s en

erityispiirteita
PäättYY' osastoihin
tutusturnistä, tapaarnisia harrastajien kesken,
klo 18 tapahtuma PäättYY'

klo 16 seminaari

Kotiseutupäivien YhteYdessä
9.-10.8 .1997 Pidetään rnYÖs
Koposten sukuPäivät'
Koposten orna ohjelma on seuraavalla sivulla.

Perinteen keruukilPailu
SuomaLais en

Kiri aLlisuuden

S

eur an

kan'

fo, Suomi B0 vuottd'toimikuntu, KaLevalaisten Nais ten Liitto ia
suomen Korise utuliitto iärjestävät kaikille avoirnen keruukilpailun, jonka avulla on tarkoitus koota suvun ja perheen
perinteisiin liittYvää tietoa'
Kilpailun järjestäjät toivovat, että
suomalaiset pohdiskelisivat muistitietona säilynyttä sukunsa historiää, siinä
tapahtuneita muutoksia, sukujen
*rrntieclcttä, sosiaalista maailmaa'
sdnr11nousarkis

' rnettä sekä suvun sankareita
tapaperlr
j a muita rnerkkihenkilöitä'
$astaajien Parhaat Palkitaanr I P'
5000 mk, II 3000 rnk ia III 2000 mk.
Vastaukset 31.8. 1 997 mennessä
osoitteeseen
suomen Kiri alLisuuden seur a, Kms&n'
runousarkisto, PL 269, 00 17 1 Helsinki.

Lisätietoja antavat tutkijat
yliopisto,
P auliina Law ala, Helsingin
KansanNirkko,
(09) 191 7868 ia Julta
runousarkisto, (09) 131 731'

t2

t

Koposet kokoontuvat Leppävirralla ja Varkaudessa
Koposten sukupäivät pidetään 9. - 10, elokuuta
Leppävirralla j a Varkaudessa Ko tiseutupaivien yhteydessä.
Kcposille on tarjolla seuraavaa ohjelmaa:

Lauantaina 9.8. L997
Leppävirralla ja/ tai Varkaudessa

Sunnuntaina 10.8.L997
Varkaudessa

10 - L6 sukuharrastajien ta'
paaminen ja serninaari sekä näyttely L.ppävirralla Alapihan koulussa.
(Ks. Kotiseutupäivien ohjelrnaa
edelliseltä sivulta.) Sukuseurarnme
sukututkimukset ja rnyytävät tuotteet ovat esilla näyttelyssä.
V aihtoehtoisesti osallisturninen
Kotiseutupäiville V arkaudessa.

klo

y

klo

10 jumalanpalvelus Varkauden
kirkossa;
liturgia Varkauden ortodoksisessa
kirkossa.

klo

11 kunniakäynti sankarihaudoilla.

klo 11.30 -13

lounas (Patruunan
sa lo nki / Kesku s-H otelli) .

klo

LZ vuosikokous Varkaudessa
Keskus-Hotellin Patruunan salon'

gissa.

klo

kto L9 illanvietto ja illallinen em.

L4 pääjuhla Merita-teltassa
Tyyskan kentällä.

paikassa; ohjelmassa mrn. ansioviirien jako ja arpajaiset.

klo L6 lahtokahvit.
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Majoitusvaraus on tehty Keskus-Hotelliin. Majoitusta tarvitsevat
voivat tilata ja varata huoneensa 10.7.1997 mennessri suoraan osoitteesta
Hotel Oscar / Keskus'Hotelli, Varkaus,
Puh. (017) 579 011, fax (017) 5790 500.
Kahden hengen huoneen hinta on 160 mk/hlo/vrk.
Sukupäivien yhteyshenkilönä toimii Ahti Koponen,
os. Kopolanqtirrantie 95, 78610 Varkaus, puh. (017) 551 4441.
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Hallitus kokoontu u lauanmina 9.8.97 kto'10 Alapihan koulussa
Leppävirralla ja uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksen
vuosikokouksen jälkeen Keskus-Hotellissa Varkaudessa.
l3

säännöistä

Ote KoPosten Sukuseura
Yhdistyksen varsinaisessa eli
14.
at asi at :
,rro iikokoukses s a käs itell äiin seuraav
j
laillisuus a päätösval1 ) Todetaan kokouksen

§

taisuus

2) Valitaan kokouksen puheenj ohtaj

a'

3)Valitaankokouksensihteeri,kaksipöytä-

aa'
kirl an tarkast ajaa sekä kaksi äiintenlaskij
tilinpäätös
tilit,
4) Esitetäiin toimintakertomus,
j a tilintarkastaj ain lausunto '
sek a pdätetäåin
s I Vahvistetaan tilinpäätös
stä hallituks elle j a
e
s
v astuuv ap au«len m yÖntämi

muille tilivelvollisille'

6)Vahvistetaanliittymis-jajäsenmaksun
suuruus.

1) Valitaan

kaksi tilintarkastaj aa Janäille kaksi

suoritetaan esimiehen vaali erovuorossa
olevan tai muutoin eroavan tilalIe'
9) Valitaan henkilöt hallituksen erovuorossa
j
varaj äsenet'
olevien tai eronneiden tilalle a heille
alkanutta
toimintasuunnitelma
1 0) Vahvistetaan
v
arten'
toimintavuotta
vahvistamisesta'
1 1 ) P äätetäiin talousarvion
kutsus s a m ainitut
kous
ko
muut
| 2) Käs itell äiin
hallitukselle toukoesille
joina
otettava
on
asiat,
allisesti tehdyt
kirj
mennessä
päiväiin
1
.
3

8)

kurur
ehdotukset.
ottaa
13) Jos asia on kiireellinen, se voidaan
hallifirllut
käsiteltäväksi, vaikka ehdotus olisi
kohtukselle myohemminkin krin edellisessä
dassa (12) mainitaan.

varamiestä.

!/

KoPosten Sukuseuran hallitus
AhtiKoponen,seuranesimies;Kopotanvirrantieg5,T86l0VARKAUS,puh.(017)55114441l.
Ari Koponen

TiihottarenieZ A2, 70500 KUOPIO
Hannu KoPonen,
Suk-u seurci en

keskusliiton yhdyshenkilö

Syviinqantie 136, 05450 NUKARI
Puh. (09) 201 4s0
Jarmo KoPonen

Mustolanliatu 1-3 A 6, 78850 VARKAUS
Puh. (017) 5580 77 s
Kari KtlP,onen
Nelikatu 9, 15830 LAFITI
(03) 7531 0s5

Marfti Ktlptlnen, sukututkimusarkisto
.loutaval

u 7 9330 1r17i7114qN4r^v{

Puh. (017) 546 723
Vesa KtlP,tlnen

Vainitlnl,latu I [, 40700 JYVÅSKYLÄ
Puh. (014) 615 551

Kaarina Hosiaisluoma, varaj åsen
Pinninkatu 40 B 40, 33100 TAIvIPERE
Puh. (03) 234 928

Kyllildci Konkol4 varaj äsen
Näkinkaari 13 A 5, An40 ESPOO
Puh. (09) 802s 7 60

Ahti KoPonen, varaj äsen
Rajakatu 1 1, 0426A KERAVA
Puh. (09) ?943 33s
Eero KoPonen, varaj äsen

VäinZimöntie17,76150PIEKSAIVIAKI
Puh. (015) 481 566

Eila KoPonen, varaj äsen
Haatrkalantie 10, 50500
Puh. (015) 336 3s9

Raili Koponen, j äsensihtee{ varajäsen

Asematie252,79480KANIGASLA}VIPI
Puh. (0 1 7) 5 585 1 30

Reiio KoPonen, varajäsen
51900 'fUVA
Lampitie ?.8
Puh. (015) 65 I 619

Viiin(i Koponen, halliftrksen varapuh-eenj'
Kuopion ie 2, 76 1 50 PIIIKSAMAKI

l,

Puh. (0 1 5) 481 839
I'

irklio Olaliivi, sihtt"rcri

Kauppakatu l6 43, 7820() VARKALIS
Puh. (017) 5528 204

l1

roini

Koponen, rahastonhottaja varaj äsen

. O, 79130 SORSAKOSKI
'dput,.(017) ss43 470

t\rapyt
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MIKKELI

Koposten sukuseuran myyntiluettelo
lulkaisut

sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa.

50 mk
66 sivua.
Z5O mk
Koposten suku I. 27 5 sivua.
J arrno Paikkala:
Jatmo Paikkala: Koposten suku II. Noin 500 sivua.
Ennakkotilauksena ja ennakolta maksettuna 2,5O mk
Monisteet
10 s.
15 s.
74 s.
Z0 s.
78 s.
33 s.

1/ r9B7 Sukuseuran perustamistietoja ym'
7/ L9B4 Koposten asuinPaikkoj a Ym.

Kuikka-Koponen ym.
Sukuseuran toiminnasta Ym'
Toivo Pietikäisen tutkirnuksia Koposista.
Alpo Ojasen tutkimuksia Koposista.
Toivo Pietikäisen tLrtkimus
Kuopion ja Iisalmen Koposista
B/ 1990 Olavi Koposen tutkimus

/ 1986
4 / 1987
5 / r98B
6 / T9BB
7 / r9B9
3

3,

lr

,

24 s'

-luvuilta'
Eri teoksista koottuja tietoja Koposista.
Savon Koposista 1500-1700

t,

.::

'

43 s'

18 s'
/ r99L
rc/1992 Aili Möllärin kokoamaa tietoa Tuusniemen Koposista. 20 s.

:

9

Monisteiden hinta: 1 mk/sivu-

\{uita

lr

m

ntiartikkeLeita

Fostikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.
F.intamerkki, "pinssi", sukuseuran vaakuna-aih., 38 mm.
Rintamerkki, "pinssi", sukuseuran vaakuna-aihe, 55 mm.
Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus.
Sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna.
Sukuseuran vaakuna-aiheinen pöytästandaari.

5 mk/kpl

mk/kpl
30 mklkpl
50 mk/kpl
70 mk/kpl
200 mk/kpl
zO

Hintoihin lisatään postittlskulut.
T iir ii kser

K.pone n

Kopolanvirrantie 95
7E5 IC VAB.KALIS

15

Puhr. (0 17)

55i

4441

Koposten Sukuseura ry

Kopolanvirrantie 95
786 10 VARKAUS
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