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Toimittajan kommentti

Tämän vuoden ensimmäinen Kopsa tulee lukijalle myöhässä Syy käy selville viereisellä

sivulla olevasta varapuheenjohtajan tervehdyksestä. Samasta syystä ei myÖskään suku-

päivien ohjelmaa ole ialla kertaa pystytty julkaisemaan kovin yksityiskohtaisesti. Toivot-

iavasti nämä seikat eivät kuitenkaan estä osallistumistanne sukupäiville'

Kaikenlaisia kesätapahtumia on ylen runsaasti. Saattaapa jollekulle tulla ihan ongelman-

tapainen. kun pitäisi päättäi osallistumiskohde useasta samanaikaisesta tapahtumasta.

Oman sukuseuran kokouskin voi olla samaan aikaan kuin jokin muu mielenkiintoinen

meno. Tällaisiin pulmiin auttavainen sukuseuramme tarjoaa neuvon, jonka avulla ratkeaa

yhden viikonlopun ajanvietto. varaa viikonloppu 31.,7 . - 1.8. vain Koposten sukupäiville!
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Esimiehen siiaisen tervehdys

Hyvät Koposet!

An kulunut pian zlvuotta siitä, kun

t/Koposten sukuseura näki päivänva-

lon, ja tana aikana on kerennyt virrata
paljon vettä Kopolanvirran kautta alas

Ammänkoskea ja sita tehden aina mereen

saakka. Joinain keväinä tuota vettä on

ollut enemmän ja joinain vähemmän, kui-

tenkin aina on ollut yhtä vaikea edellisenä

kesänätai talvena ennustaa, kuinka paljon

vettä kunakin kev dd,nd tulee vrctaamaan.

Näin oli tänäkin vuonna. Talvella veik-

kailtiin, että Haukivesi on "ylläällä" - Toi-
sin kuitenkin kävi, aikainen kevät huhti-

kuussa haihdutti lumet, Ämmänkosken

kautta ei tuota vettä kovin runsaasti ole

mennyt eikä Haukiveden pinta niin kovin

ylhäällä ole ollut Samoin kevät oli y11ä-

tyksellinen, lämmin huhtikuu muuttui kyl-

mäksi toukokuuksi sekoittaen kasvukaut-

ta.
Yhtä lailla on sukuseuran toiminta ollut

tdnä kevättalvena täynnä yllatyksia eika

mitenkaan mieluisia. Sukuseuran esimies

Ahti Koponen sairastui, Ahdin sairaus tuli
yllatyksenä kaikille Tälläinen yhtakkinen

sairaus, joka tulee varoittamatta, on kova

isku sairastuneelle, hänen omaisilleen ja

ystävilleen Sita ei voi ennakoida ja siihen

ei voi varautua, se on vain hyväksyttävä.

Kaikki tuntevat Ahdin elämän myÖntei-

sen ja toisia ihmisiä innostavan asenteen

sekä hänen kiistattoman tyÖnsä sukuseu-

rassa. Ahti ei ole voinut osallistua nor-

maaleihin arkirutiineihin täysipainoisesti

kevään kuluessa, joten muun sukuseuran

hallituksen on ollut yritettävä toimia. Sa-

malla on tullut huomattua entistä selvem-

min, mikä mirrra työtä on ollut Ahdin har-

teilla ja kuinka vastuullisesti Ahti nämä

työt on hoitanut.
Sukuseuran esimiehen on oltava mukana

kaikessa, mika koskee sukuseuraa, olkoon
kyse yhteyksistä eri organisaatioihin tar

sukuj uhlien iariestäminen j ne.

Kuten totesin Ahdin 70-vuotispäivilla,

Ahti on esimerkki ja edella kulkija

A hti oli luopumassa esimiehen tehtä-

Avästä tandvuonna. NYt KoPosen

joukosta on loydettävä esimies, jolla on

tarmoa hoit aa tdfiit arvostettu a ia arvokas-

ta teht ävää,toimia edella kulkrj ana. Halli-

tus ja vt esimies toivovat, että heinäkuun

viimeisenä päivänä Varkaudessa loytyy

hallitukseen uusia aktiivisia jasenia.

Toivomme runsasta osanottoa sukuseu-

ramm e 20 -vuotisj uhlatilai suuteen.

Hyvät ystävät, tervetuloa Varkauteen

31 heinäkuuta 1999

Hyvää kesän jatkoal

toivot taa sukuseuran varapuheenj ohtaj a

Jarmo Koponen
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Lyhyt j ohdatus Kuikka-Koposeen

-|t 
/I ariut Hjelt on koonnut kirjaansa

tV Lfnrinoito suvolaisestu silmein-

ktitintcij dstti Kuikku- Kop on en rsK§ I 9 9 B)

parhaiten tunnetut tarrnat, joita Kuikka-

Koposesta on kerrottu Teos on toinen ja

tåydennetty painos laitoksesta, joka ilmes-

tyi Marjut Kivelän ki.Joittamana vuonna

1 980 'l'ollct 
.icr lctr"tt(t -sarjassa Todellisille

Kuikka-asiantuntijoille kirja ei antane mi-

taan uutta, mutta meille muille se on oiva

johdatus aiheeseen.

Teos alkaapäahenkilön eli Kuikan esitte-

lyllä. Kirloittaja toteaa, että Kuikasta tie-

det dän paljon ia sittenkin niin vähän.

Tosiasiallinen tieto on lahinna sitä, mita

kirkonki.loista selviää. Hänen ja lda-vai-

mon elamästä Säämingissä ei juuri tiedetä,

todennakoisesti hekin kuuluivat tilatto-
maan väestöön, johon savolaisista 1900-

luvun lopulla kuului yli puolet. Titteliltaan
"maankiertäjä, irtolainen" Koponen kulki
pitkin Suomea parantaen ihmisiäia elaimia

sekä tehden temppuja, joista hänen mai-

neensakin on jäänyt elämään Jollain lailla

perhe oli siis tuolloinkin elätett dvit I Ja

tarinoiden mukaan hänen matkansa eivät

olisi rajoittuneet vain Suomeen, vaan

Kuikka olisi ollut varsinainen eurotyöläi-

nen käyden niin lJnkarissa, Italiassa, Vena-
jallä kuin aina Amerikassa, Egyptissä ia
lntiassakin Juuri ljnkari mainitaan maana,

jossa han olisi temppunsa oppinut. Pustan,

mustalaisten ja sadunkertojien Unkari on-

kin ollut oiva kohde tämänkaltaisille aia-

tuksille
Folkloristisessa aineistossa on tosiasia,

että tietyn henkilön ympärille alkaa kerään-

tyä helposti piirteita ia tapahtumia, jotka

eivät valttämättä liity tähän mitenkaan

Näin on varrnasti ollut Kuikka-Koposenkin
kohdalla, hänen hahmonsa on tavallaan

muodostanut pisteen, jonka ympärille on

alkanut kiertyä mita eriskummallisempia

aiheita. Kuten kitJassa sanota&n, tieto ei

ehka ole kovin omaperäistä - mutta sitäkin

hauskempaa! " Sankarit" jotka toirnillaan

rikkovat yhteiskunnan rakenteita ja naura-

vat herroille ovat olleet suosittuja kaikissa

kulttuureissa, kaikkina aikoina. Mutta ku-

ten kertomusperinteen kohdalla on käynyt,

ovat joukkotiedotusvälineet ia erityisesti

televisio ottaneet kertojan roolin itselleen.

Poliisit, huijaukset, takaa-ajot - ne kuului-

vat Kuikka-tarinoihin, ne kuuluvat myÖs

tämän illan televisiosarj aan.

Lljeltin mukaan suomalaisista silmän-

I It aantäjistä kuuluisin on ollut ni-

menom annKuikka-Koponen, j o sta tarinoi-

ta ja kaskuja on kerrottu jo yli sata vuotta

- jawodesta 1888 on hänestä saatu tietoja

Suomalaisen Kirjalli suuden S eu t an kansan-

runousarkistoon. Siella olevien tarinatoi-

sintojen joukosta nämäkin tarinat on koot-

tu. Vaikka Kuikka-Koponen ei olekaan

varsinainen folkloristinen tutkielma, olisi

ollut mielenkiintoista, jos esitetyn tarinan

perässä olisi ollut tiedot sen kertojasta I
kertojista, sekä myös siita, mistä päin Suo-

mea (tai Savoa!) tartna on kuultu. Myos

se jai kiinnostamaan, miten paljon kirjoitta-
ja on tarinoita yhdistelly ja mitkd taas ovat

olleet sellaisinaan kertomuskokonaisuuk-

sia. Ki.Joittaja itse toteaa sailyttäneensä

tarinoiden aikojen kuluessa kiteyyneen

muodon, mutta elavoittäneensä muistiin-

panojen teksti a ja muuttaneensa kieliasua

yleiskieliseksi. Nkuperäiset toisinnot ia
niiden tiedot ovat tietysti SKS:n arkistossa,
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ja aiheeseen pääsee perehtymään syvem-

min myös kirjan lopussa olevan mielenkiin-

toisen ja monipuolisen lahdeluettelon avul-

la.
Joten ei rnuuta kuin kaikki lukemaan

"keskikokoisen, laihanpuoleisen ja tumma-

tukkaisen" miehen seikkailuista. Miehen,

joka kulki "kesät talvet huopahattu päässä,

saapp aat jalassa ja kuikannahkalaukku

olalla" !

Kaisa NummenPää
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Kuka Koponen?

Tf oposiin törmää aina säännollisin

§.uiiuloin mita kummallisimmissa yh-

teyksissä. Viimeisin kysymyksiä herättänyt

kohtaamiseni on ollut oheisen Lauri Ko-
posen kanss a, jonka persoonallinen valo-

kuva osui silmiini teoksessa Victor Burso-
kevitsch, valokuviu I 593-1927 (toim.

,lukku Kukkonen, Lrictor Bctrsctkevilsch -
.\euran julkniruja I, l9B7). Tiedätkö, mi-

ka tamä Lauri oli miehiain?
Kyseisen teoksen kuvat on valittu Barso-

kevitschin kuvaamon iaamistöstä, jonka

noin 70000 negatiivia ovat nykyisin Kuopi-
on kaupunginmuseon hoivissa. Victor
Barsokevitsch (1863-1933) oli 1887 Hel-
singistä Kuopioon muuttanut valokuvaaja
Adele Sallinin kanssa avioitunut kontto-
risti, joka näin aloitti uuden ammatin uu-
dessa kaupungissa. Samana vuonna valo-
kuvaamo myös siirtyi nykyiseen paikk aan-

sa Kuninkaankadun ja Minna Canthin ka-

dun kulmaan Kirkkokadun ja Puijonkadun
kulmasta, jossa se oli toiminut jo vuodesta

1884 lJusi paikka oli keskella uuden suo-

malaisen kirjallisen kulttuurin syntypaikko-
ja lahella asuivat ja toimivat niin Minna
Canth, Järnefeltit kuin myös Brofeldtit eli

Juhani Aho ..

Barsokevitschin ateljee oli tunnettu ia
tuottoisa; on arvioitu että 1893 -1927 siella

tuotettiin ainakin 150 000 henkilökuvaa

ja sinne tehtiin noin 45000 asiakaskayntiä"
(Nykyisinhän paikka on tunnettu hienoista

valokuvanäyttelyistään, joten myös tämän

päivän Kuopiossa kävijän askeleet johtavat

helposti samaiseen osoitteeseen!) Yksi ku-
vassa käyneistä oli tuolloin siis myös Lauri
Koponen. KitJassa hänen kuvansa on si-

vulla 100 ja sen nimenä on Kylmc;llci lat-
tiallq Lähdetiedoissa on mainittu kuvan

ateljee-negatiivinumero 4205-17, negatii-

vin kuva- alan koko 12x8 sekä kuvausaika
16. I 2.1917 - ja nimi Koponen Lauri.

Jos joku nyt tunnistaa nuorukaisen, olisi
mukava luk ea tadlta Kopscttt sivuilta kuka
Lauri oli ja mikä oli hänen elämäntarinan'
sa. Lisäksi kysymyksia on herättänyt se,

miksi han poseeraa näin hämmentävissä

asusteissa. polvisukissa ja pienissä housuis-

sa. Oliko Lauri jonkin alan urheillja? Vai
ihailiko han vuosis adan vaihteen alasto-

muusliiket ta ja antiikin mallin mukaan ar'
voon noussutta ihmisruumiin kauneutta -
silla kome ahan nuonrkainen on! Ja mikali
joku tretaä tai muistaa tarinan itse valoku-
vaustilanteesta, eli miksi kuvaan on lahdet-

ty juuri joulun aLla, ennen kansalaissotaa,

olisi sekin myös mielenkiintoista luettavaa.

Oliko Lauri Koponen itse tyytyväinen ku-
vaansa? Kerro, jos tiedat. Kuka Kopo-
nen?

Kaisa Nummenpää

"Kopossilla kahe puole"

Vieläköhän Kopossilla entisessä Kirvun Inkilässä on paikoillaan?

Luovutettuun Karjalaan kuuluneessa Kirvun kunnan Inkilan kylässä oli pieni silta, jonka

nimi oli Kopossiltu. Nimi esiintyy inkilalaisten kirjoittamassa kyla- ja muistelmakirjassa

muuallakin kuin teoksen nimessä. Mutta mistä lie silta nimensä saanut, kun koko kylässä

ei tainnut asua yhtään Koposta? Olisipa mielenkiintoista tuonkin nimen alkuperä tietää.
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Koponen Kuopiosta komeilee
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Koposia mediassa
Satunnaisia poimintoja sanomalehdistä

Kansalaistoiminnan tunnustus Toivo Koposelle
'Kansalaistoiminnan tunnustuspalkinnon sai tänä vuonna [1998] kirjastoapulainen Toivo
Koponen Rääkkylästä. Koponen palkittiin vammaisten asioiden edistämisestä ja aktiivi-
suudesta kunnan asioissa. Koponen sai palkintona taiteilija Erkka Auermaan keraamisen

pienoispatsaan ja kunniakirjan. Ne luovutettiin hanelle Helsingissä lauantaina, YK:n
Kansainvälisenä vapaaehtoistoiminnan päivänä. - -"

[Savon Sanomat 6. I 2. I 998J

Pekka Koponen raportoi Keski-Savon lentopallo-otteluista
"Jatkopaikka karkasi nopeasti. Keski-Savon Paterista ei ollut yhdenkaän eråin ottajaksi

cupvoittajien cupissa." ft.entopallo-ottelu Keski-Savon Pateri-Azot Cherkasya; selostuk-

sen olsikot. I
[Savon Sanomat I 3. I 2. I 998J

Kerimäen talonpojat tekivät rautaa jo 1600-luvulla
"Geologian tutkimuskeskus on ajoittanut Kerimäen Saasniemeltä syksyllä otetun hii-
linäytteen. Näyte otettiin Ison Vehkajåirven etelärannalta löydetyn talonpoikaisen raudan-

valmistuspaikan vieressä olleesta hiilimiilusta. Ajoituksen mukaan näyte on peräisin

1 6O0-luvun loppupuoliskolta.

- Tulos on ehkä hieman nuorempi kuin etukäteen arvelin, arkeologi Martti Koponen
Savonlinnan maakuntamuseosta kertoo. - Toisaalta aikakausi oli Kerimäellä rauhallinen,

sillä vuoden 1617 Stolbovan rauhansopimuksessa valtakunnanraja oli siirtynyt kauas

itään. - -"
fSavon Sanomat I i. ] 2. 1998J

U hkailut terveydenhuoltoalalla tavallisia
"- - Moision sairaalan ylilääkäri Hannu Koponen pitaa nain kovaa väkivaltaa erittäin
harvinaisena lyttilew puttkoti hoitajans'c/, edellisen kerran vastaavaa sairaalassa koettiin
3O.luvun alussa. Moision psykiatrinen sairaala on toiminut 70 vuotta.

- Uhkailut terveydenhuoltoalalla ovat sen sijaan suhteellisen tavallisia. Tuore tutkimus

osoitti kahden kolmesta hoitajasta joutuneen eriasteisten uhkailujen kohteeksi, sanoo

Koponen. - -"
fSavon Sanomat I 3. I 2. I 998 I

Kuikka Koponen hengittää elämäkertaromaanissa
Ihmemies ihmisenä
"Kuka muuttaa köydenpatkän kiärmeeksi, taikoo roskatollon pikkulinnuksi ja ryömii itse

vaikka kivenlohkareen sisään?

Kuikka Koponen.
Ai ettei ole totta vai? Kuitenkin sadat elleiväLtuhannet suomalaiset näkivät mainitun



kaltaisia tapauksia Itä-suomessa viime vuosisadan lopulla.

Kansanperinteen tutkija Marjut Hjelt on koonnut Aapeli "Kuikka" Koposesta kerrotut

tarinat kirjaksi, jonka uudistetun laitoksen SKS julkaisi hiljattain.

Kirjailija Markku Turunen puolestaan luo romaanissaan ihmemiehestä henkilökuva4

eläytymis§kynsä avulla, mutta myös tutkimusaineiston tuntien. - -
Turusen naikernyksen mukaan Kuikka Koponen olisi voinut kyvyilltiän koota rikkauksia-

kin, mutta håin ei ollut niiden peråiän. Hiinen palkkansa oli 'ukkojen ällistyksestä laajen-

neet silmät ja hölmöinä roikkuvat alaleuat'. - -"
[Annti Majander anostellessaan teosta Markku Turunen: Kuikka Koponen.

Helsingin Sqnomat I 3. I 2. 1998J

Leipee niukemmalti - vettä viljemmalti
*- - Haapamäkeläisten ja kohmansalolaisten kyläkirjalla on paksuutta reilut neljäsataa

siwa ja ien aineisto on koottu parin viime vuoden aikana kylalaisten yhteisvoimin.

Maisteri Jouko Kokkonen, kiuruveteläissyntyinen kotiseutuhistorioitten kirjoittaja ja

asiantuntija, on viimeistellyt jutut ja kuvat painokuntoon. - -
Kyltikirjaa on ollut kokoamassa melkoinen porukka. Mainitaan muun muassa Leo

Pelkosen, Eeva-Liisa Nissisen, Maire ja Martti Andersinin, Anja ja Aarne Mikkosen,

Pentti Mikkosen, Aaro KolarirU Jenni Koposen, Liisa ja Reijo Parviaisen, Lauri Pietikäi-

sen ja Aune Lepolan nimet. Kun tekijöitä on ollut paljon ja työtä tehty uutterasti, niin

tietoakin on saatu paljon kokoon. - - "
[Seppo Kononem artikkelissaan, jossa selostettiin Leppctuiruart Haapamcienia Koh-

mansalon trylakirjahankettaja esiteltiin teos Jouko Kokkonen (toim.): Leipee niu'
kemmalti - vettii vili emmalti. i' Savon Sanomat 2 4. I 2 - I 998 J

Kuikka Koposen kelkkareitti kohta valmis
'Tleinävederq Leppävirran, Enonkosken, Kerimäen ja Savonrannan maastossa kiemurte-

lee kohta yli neljtin sadan kilometrin mittainen, merkitty ja huollettu moottorikelkkareitti.

Kuikka Koposen Kiemuroiksi nimetty hanke nytkähti merkittävästi eteenpäin torstaina

ll4.l.gg7,kun Heinäveden sosiaali- ja terveyslautakunta vahvisti suunnitelman Heinäve-

denosalta.--" ' lsavon Sanomat l6-1.1999J

Kuikka-Koposen Kiemuroille haetaan rahoitusta
'Tleinäveden kunta hakee Etelä-Savon ympäristökeskukselta rahoitusta Kuikka-Kopo-

sen Kiemurat -moottorikelkkareitin Heinäveden reittiosuuden rakentamiseen. - - "
I Savon Sanomat 3. 2. I 999J

Kuikka Koposen nimikiistaa käännellään kohta oikeudesöa

"savolaisen silmankiEntäjän Kuikka Koposen nimeä puidaan pian oikeudessa. Savon-

linnalainen Tarja Silvennoinen, Kuikka Koposen jälkelainen suoraan alenevassa

polvessa aikoo valittaa läaninoikeuteen Savonlinnan kirjastoautosta, joka kantaa hänen

esi-isänsä nimeä.

Valituksia on odotettavissa myös Heinäveden ja ympåristökuntien puuhaamasta liki 400



kilometrin moottorikelkkareitistä. Reitin nimi on Kuikka Koposen Kiemurat. - -
- Kirjastoauton nimelle ei pitaisi olla mitaan esteitä. Luulisi, että sukulaiset olisivat

tyytyväisiä. Kun yleishyödyllinen kirjastoauto kantaa esi-isän nimeä. Ymmiirrän valituk-

set, jos kyseessä olisi vaikka huumeluola. Boman muistuttaa, ettei Kuikka Koposen nimi

edes ollut Kuikka vaan Abel Koponen. - -
Kelkkareitin nimeäminen Kuikka Koposen mukaan ei ole lausuntojen mukaan hyvän

tavan vastaista, eikä nimi herätä pahennusta tar Iahraa Kuikan mainetta. - - "
[Savon Sctnomat 5. 2. I 999J

Kuikka Koposen nimeä puidaan lääninoikeudessa
"Mikkelin laaninoikeus on joutunut varsin erikoisen päätöksen eteen. Lääninoikeus
joutuu ratkaisemaan, saako savonlinnalaisen kirjastoauton kyljessä komeilla savolaisen

silmänkääntäjän, Kuikka Koposen nimi.
Nimestä närkästynyt, savonlinnalainen Tarj a Silvennoinen, Kuikka Koposen sukulai-

nen suoraan alenevassa polvessa on valittanut Mikkelin lääninoikeuteen esi-isänsä

mukaan mimetystä kirj astoautosta.
Kuikka Koposen nimeä kantava kirjastoauto on liikennöinyt Savonlinnassa yli kymme-

nen vuotta. Silvennoinen valitti nimestä ja vaati sen muuttamista vasta, kun suunnitelmat

niin ikiiän Kuikka Koposen nimeä kantavasta moottorikelkkareitistä tulivat julkisuuteen.

Savonlinnan kaupunginhallitus tyrmäsi Silvennoisen kunnallisvalituksen maaliskuussa ja

Silvennoinen valitti päätöksestä edelleen lääninoikeuteen. Liki 400 kilometrin pituisen

kelkkareitin, Kuikka Koposen Kiemuroiden nimestä han ei ole toistaiseksi valittanut. - -
Silvennoinen korostaa, että Kuikka Koposen nimi kirjastoautossa ja moottorikelkkarei-

teilla loukkaa hänen esi-isänsä mainetta ja vaatii siksi nimen muuttamista."

[Savon Sonomat I 3. 5. I 999J

Hannu Koposelle director musices -arvonimi
Kuopiolainen Pohjantien Nuorisopuhallinorkesterin ja Big Bandin johtaja, musiikkiluokan

opettaja Hannu Koponen on saanut tasavallan presidentin myöntämän director musices

-arvonimen. Tunnustus on seurausta Koposen pitkajänteisestä työstä Potrjantien koulun

mu siikkielämtin kehittäj ana.

[Savon Sanomat ] 5. 5. I 999J

Tiedoksi

I Sukuseurojen Keskusliitto on juhlinut 2O-vuotista:olemassaoloaan huhtikuussa

Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa. Keskusliittoon kuuluu nykyään kuutisen-

kymmentä jäsenseuraa (mm. Koltoslen Sukuseurct), joissa on yhteensä noin 12000

yksittäistä jäsentä. Liiton lehden Sukuviestin painos on nykyisin hieman yli 3000

kappaletta.
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O Martti O. Koponen on voittanut Hyper-Kalevala C.D-lery'n Savon Sanomien

j ärjestämässä Sampo-aiheisessa tietokilpailussa. Onnittelemme Marttial

I Kuikka-Koposelle puuhataan muistomerkkiä Jäppiltin hautausmaalle. Muistomer-

kiksi valitaan luonnonkivi, johon kiinnitetaan muistolaatta. Muistomerkki valmistunee

jo tämän kesän arkana.

O Ikävä uutinen sukukirjan toimittajalta
Koposten sukukirjan II osan toimittaja, maisteri Jarmo Paikkala, on ilmoittanut su-

kuseuramme hallitukselle, että håinestä riippumattomista syistä sukukirjamme mainitun

osan käsikirjoituksen valmistuminen viivästyy yli alkaneen kesän. Näin ollen kyseistä

ki.jaa ei saaäa valmiiksi suunnitelman mukaan seuramme toiminnan 2O-vuotiskokouk-

,"ån *"rr.ssä. pahoittelemme tapahtunutta toivoen, ettei uusia esteitä kirjan toimitus-

tr'ölle enadltulisi

Inkeri Tikanmäki esittää runojaan sukujuhlassa 2.8.1998
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Terryetuloa Koposten Sukuseuran 20-vuotiskokoukseen
ja sukujuhlaan Varkauteen 31.7. - 1.8.1999

Kokouspaikka ja majoitus.

KESKUS-HOTELLI / HOTEL OSCA& Kauppatori 4,78250 Varkaus

t hengen huone 260 mk/vrk, 2 hengen huone 320 mUvrk.

Huonevaraukset Puh (017) 579 011.

Mainitse varauksen yhteydessä Koposten Sukuseura.

OHJELMA

Lauantai 31.7 .99

KOKOLJKSET
klo 13

klo 17

hallituksen kokous
kabinetissa.
vuosikokous
kabinetissa

Sunnuntai 1.8.99

n. klo 8 aamiainen.

klo 9 kukkia sankarihaudoille.

klo 10 jumalanpalvelus;

RUOKAILTJ
klo 12 lounas seisovasta PöYdästä,

hinta 65 mk

IL'TAJUHLA
klo 19 Patruunan Salongissa.

Illallinetr, hinta 100 mk.

Arpajaiset ja ohjelmaa

klo 12

PÄIVAJUHLA
klo 14

pastorit Goran Ekroth ja
Simo Alatalo.
lounas seisovasta poydastä,

hinta 65 mk.

Patruunan Salongissa.

Ohj elmaa j a lähtökahvit

Sukujuhlien yhteyshenkllö'. ,Iarmo Koponen Mustolankatu l-3 A 6, 78850 Varkaus

Puh. (017) 558 0775. Sahkoposti: jarmo.koponen@finland.honeywell.com

päivien ohjelmassa on luvassa mm. seuraavat esitelmät ja esitykset: Anneli Koponen

kertoo Elsa Heporaudasta ja Kalevalasta, Kaarina Hosiaisluoma Kuikka Koposen

seikkailuista ja Martti Koponen pitaa esitelmän (aihe tätä kirjoitettaessa toimittajalle

vielä tuntematon), lisäksi HRnnu Koponen esittää savolaista sanarrieskoo.

Päivien aikana kokouspaikalla on nähtAvillä

näp pärien nai st en koko ama p e ri n n etöi de n n iiy tt e I y'
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Inkeri Tikanrnäen runoja

R,ENTUIil(A

vaatirnaton keltatulcka
kevätpäivän jälIeen näki,
kuu1i, kuinka kukkui käki-
Järven laine lauloi sille
kevään oudon sävelen.
S amrnakkoinen I{oiPi-Ville
tuli rantaa loikkien
"I{y.rää iltaa", Iausui heti
strurta suutaan hYm56rn veti-
Käyttäytyi kuin gentlemanni:
"Oi ihanainen neito Sanni,
tänä yönä tietänette
rantamilla tanssitaan!
Seurassani viettänette
edes yhden ainoan
autereisen kevätYörr,
siitä vaikka vedon IYön,
että rnusiikld on ihanaa
kun soittokunta Krrhniaiset
täyslukuisena kurnutta a -"
Ujostellen painoi Päänsä
rnaata kohti rentukkainen-
Sanoi:"Vai niin, nSrtkö häänsä
viettää kevään keijukainell-
Syrjästä jään katsojaksi
pukua ei pitkää rnuIIa,
ei oo myöskään tanssriaksi
minun osanani tulla.
Jalkani on kiirrni maassa
katselen vain hevoskraassa
rantamalla tässä iuhlaa,
kuinka kevät kultaa tuhlaa-"

..Tärnä runo on kirjoitettu siLloin, kurt taivalsin tyttÖlyseoon
Snelknanin puiston tralki l(uopiossa- "
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Tervetuloa Koposten SukuseurAn 2O-vuotiskokoukseen
j a sukuj uhlaan Varkauteen 3 1.7 . - 1.8. 1999

Kokouspaikka ja majoitus:

KESKUS-HOTELLI / HOTEL OSCAR, Kauppatori 4,78250 Varkaus

I hengen huone 260 mk/vrk, 2 hengen huone 320 mk/vrk'

Huonevaraukset puh (017) 579 011

Mainitse varauksen yhteydessä Koposten Sukuseura.

OHJELMA

Lauantai 31.7 .99

KOKOUKSET
klo 13

klo 17

RUOKAILU
klo 12

hallituksen kokous
kabinetissa.
vuosikokous
kabinetissa.

lounas seisovasta pöydästä,

hinta 65 mk

Sunnuntai

n klo8
klo 9
klo 10

klo 12

PfuVfuUTU-A
klo 14

1.8.99

aamiainen.

kukkia sankarihaudoille.
jumalanpalvelus;
pastorit Göran Ekroth ja
Simo Natalo.
lounas seisovasta pöydästä,

hinta 65 mk.

IL'TAJUHLA
klo 19 Patruunan Salongissa

Illallinen, hinta 100 mk.

Arpajaiset ja ohjelmaa

Patruunan Salongissa.

Ohj elmaa ja lähtokahvit

Sukujuhlien yhteyshenkllö'. Jarmo Koponen Mustolankatu 1-3 A 6, 78850 Varkaus
putr. (017) 558 0775. SähkÖposti: jarmo.koponen@finland.honeywell'com

päivien ohjelmassa on luvassa mm. seuraavat esitelmat ja esitykset: Anneli Koponen

kertoo Elsa Heporaudasta ja Kalevalasta, Kaarina Hosiaisluoma Kuikka Koposen

seikkailuista ja Martti Koponen pitaä esitelmän (aihe tata kirjoitettaessa toimittajalle

vielä tuntematon), lisäksi Hannu Koponen'esittää savolaista sanarrieskoo.

Päivien aikana kokouspaikalla on nahtävilla

näppärien naisten kokoama perinnetiiiden nriyttely
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KAISLALAIVANI

I\Tiin kuin lapsena kaislalaivan tein,
nyt sen vieraalla rannalla vesille veitl.
Se kauan rannalla tähtöä mietti,
rnutta ulapalle on laivojen vietti.
Vähän aikaa se vastavirtaan ui,
kunnes aaltojen mahtiin lannistui
ja Iähti rnyötävirtaan.

I(aukana ovat lapsuuden rannat
helteiset kesät ia hiekkasaltnat.
Vieraat oll laivoie, uittajat siellä.
Minunpa purteni purjehtii vielä,
kenties lähestyy kotirantaa
näkee, kun lokkien siivet kantaa

myötä ja vastatuuleen.

Laiturin vierellä ulpukan kukat
tanssivat taineitten tahtiin,
ranrf.alla haavat havisevat
laiva jää kotoisiin lahtiirr..

siellä on lauhkea virta.

I(aislalaivani kellu siellä
rnuistelen sinua elämän tiellä.
Tuleetran vuoro rninunkin tu1la,
jos myötätuuli on mukana rnulla
kotilaiturille kerran
varrothan rninua hetken verrall-
Vielä on edessä rnuutarna virta!

I
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KUI{A TE IilSI R,AI{I{AUSB,UNOJA

I(uka tekisi rakkausrunoj a
kun niitten uuttera punoja
on juonut ikävän rnaljasta,
eikä tunteitaan hevillä paljasta.

I(uka sävelen runoille antaisi
sävelsiltoja pitkin ne kantaisi,
kun rnaestro juopui katjasta
ja rJro4)päsi brenkkua paljasta.

Voi rneitä ihrnelapsia
saavat läheiset harrnaita hapsia
kun yrittävät rneitä yrnrnärtää
epäselväksi heille silti jää;

Ettei rneitä voi kukaan kiristää
ja vapaus se on, joka piristää.
Vaikka tuskaa se joskus tuottaa,
voitte ystävät rneihin luottaa.

UUSIA JASENIA

I{ari Matti I(oponen Paimiosta, Jarmo Nummenpiiä Helsingistä,
Matti I{oponen I(uopiosta ja Pirkko I{oskinen Helsingistä on
hyväksytty sukuseurauune uusiksi jäseniksi hallituksen ko'
kouksessa 31.3.99. Tervetuloa I(oposten Sukuseuraan!
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se alkoi vuonna 1979^

I(oposten sukuseura perrrstettiin

Koposten sukuseuran perust ava kokous

pidettiin Varkaudessa lauant aina 22.9 .

Kokouksen avasi Väino Koponen selos-

taen niita syitä, jotka ovat innostaneet su-

kuseuran perustamiseen. Kokouksen pu-

heenjohtajana toimi Martti Koponen ja sih-

teerinä Samuli Koponen.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Ko-

posten suvun yhteen liittymand ia koota
piiriinsä isän tar äidin puolelta Koposten

sukuun kuuluvat tai avioliiton kautta siihen

liittyneet henkilot. Lisäksi se mm. pyrkii

selvittämään suvun vaiheita, edistämään

sukututkimusta, ja.jestäm ådn yhteisia su-

kupäivia ja kokouksia sekä edistämään

taloudellisestikin suvun jäsenten pyrkimyk-

sia ja kehitystä Yhdistyksen kotipaikaksi

paatettiin Varkaus ja toimialueeksi koko
maa.

Asiaa valmistelleen toimikunnan esityk-

sen pohjalta hyväksyttiin ytrdistyksen sään-

not ja päätettiin sukuseuran rekisterÖimi-

sestä. Jäseneksi voi liittyä jokainen siihen

oikeutettu henkilo.

Suvun esimieheksi, joka samalla toimii
hallituksen puheenjohtaj ana, valittiin kaksi-

vuotiskaudeksi johtaja Väinö Koponen

Pieksämäeltä. Hallituksen muiksi jäseniksi

tulivat valituiksi Marttr Koponen Leppävir-

ta, Veijo Koponen Kuopio, Onni Koponen

Heinävesi, Llnto J. Koponen Helsinki, Aila

Koponen Varkaus, Pirkko Olakivi Var-
kaus, Kyösti Koponen Varkaus ia Antti
Koponen Kempele. Hallituksen Yata-

jaseniksi tulivat Matti Koponen Tampere,

Martti Koponen Joensuu, Pekka Hiltunen

Varkaus, Raili Koponen Kangaslampi,

Toivo Koponen Kempele, Sakari Vepsäläi-

nen Kuopio, Anni Karvinen Joensuu ia
Matti J. Koponen Varkaus.

Tilintarkastajiksi valittiin: Aune Raita ja

Erkki Koponen Varkaudesta sekä heille

varajäsenet Karja Koponen ja Olavi Kopo-
nen Leppävirralta.

Esitelmän sul«rtutkimuksesta piti tilaisuu-

dessa Toivo Koponen.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa

valittiin varapuheenj oht aj ak si koulunj ohta-
ja Martti Koponen Leppävrcralt4 sihteerik-

si Pirkko Olakivi ja rahastonhoitajaksi Aila

Koponen.
Tyovaliokunnan puheenj ohtaj aksi valittiin

Onni Koponen ja nuorisotoimikunnan pu-

heenjohtajaksi Matti J. Koponen.

[Warka uden Lehti 2 5.9. I 979J

Edellä selostettu sukuseuramme perustava kokous pidettiin hotelli Taipaleessa kohta

syyspäiväntasauksen jälkeen 20 vuotta sitten. Enää ei ole hotelli Taipaletta, ja noista

p..urtuuun kokouksen osanottajista jo varsin moni on i1fiänyt nämä maiset riennot.

Mutta sukuseura elaa ja se on säilyttämässä ja jatkamassa eteenpäin sukupolvien meille

jättämää kulttuuriperintöä oman osansa siihen lisäten.



Koposten Sukuseuran hallitus

Varsinaiset jäsenet

Ari Koponen. KuoPio (e)

Vesa Koponen, Jy^räskYla (e)

Hannu Koponen, Nurmijärvi (e)

Kari Koponen. Lahti (e)

Väinö Koponen, Pieksämäki

Martti Koponen, Nääd anmaa

Pirkko Olakivi, Varkaus

Jarmo Koponen, Varkaus

Varajäsenet
Kyllikki Konkola, EsPoo (e)

Ahti Koponen, Tuusula (e)

Raili Koponen? KangaslamPi (e)

Rerjo Koponen, Juva (e)

Toini Koponen, Sorsakoski

Eero Koponen, Pieksämäki

Jouko KoPonen, Turku
Kaisa NummenPää, Helsinki

erovuorossa olevat : (e)

Sukuseuranhallitusjärjestäytymiskokouksessaan2.8.l998.
pöydän 1.mpäri myötäp.: 'Ioi,i Kolonen. Uartfi Kop.gncu. Väinö Koponc'. Jouko Koponen'

Halnu Koponeu- l'i,kko Olakivi' Ahti Koponeu ( puhccnjohtaja)'
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Koposia vuosikokouksess&an Kuopiossa 1.8.1998

Viimevuotisen sukuj uhlan musiikinesittäj ät
2 tt l99tl Hotclli Atlas. Kuopio
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Sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nirnistön valossa.

Jarmo Paikkala: Koposten sttktr I. Z7 5 -sivtla.

Janno Paikkala: Koposten strktr II. Noin 50C sivtra"

Ennakkotilatrksena ja ennakolta lrlaksetftrna

\/äinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla ...

66 sivua. 50 mk
250 mk

250 mk
100 mk

Koposten sukuseuran myyntiluettelo

Jull«isut

Monisreer

Muita m ntinrtikkeleita

Posdkortti, krrva-aiheena suktrsetrran vaakttna.

Rinurnerkki, "pinssi", strkuserlran vaaktrna-aihe,

Rintamerkki, "pinssi", strkttseuran vaaktrna-aihe,

Rintamerkki, "pinssi", kttikka-aihe, 3E rnm-

Rintamerkki, "pinssi", ktrikka-aihe, 55 IrIm.

Sukrrseuran hopeinen rintamerkki tai riipus.

Strkrrserlran rintamerkki tai riiptrs kullatttrna.
Strkrrserlran vaaktrna-aiheinen pöytistandaa ri.

3E mm.

55 mm.

5 mk/kpl
20 mklkpl
30 mklkpl
20 mkikpl
30 mklkpl
50 mklkpl
70 mkikpl

200 mk/kpl

Hintoihin lisätään postittrskttlttt.

Tilausten vastaanottaja ilmoitetaan vtrosikoktltrksessa.

I I9EZ

z t9t4
3,19E6

1i t9E7

5 trgEE

6iI9EE

i lt9E9
Ei I 99C

9lt99l
1c,/ 1997

Sukuseuran perustamistietoja ym. 10 s.

Koposten asuinpaikkoja ym. 15 s.

Ktrikka-Koponen ym.. 24 s.

Sukuseuran toiminnasta ym. 20 s.

Toivo Pietikäisen nrtkimuksia Koposista. 78 s.

Alpo Ojasen tutkimuksia Koposista. 33 s.

Toivo Pietikäisen nrtkimus Kuopion ja Iisalnren Koposista. 24 s.

Olavi Koposen tutkimus Savon Koposista 1500-1700 -luvuilta. 43 s.

Eri teoksista kootnrja tietoja Koposista. 18 s.

Aili Mollarin kokoamaa tietoa Tuusniemen Koposista. 20 s.

Monisteiden hinta: 1 mk/sivlr.

Tilatrkset

le



Koposten Sukuseura ry
Kopolanvirrantie 95

78610 VARKAUS

VastaanottaJa'.

.i !
' ! i....

j

2


