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c. L. Engelin piimstusten rnukaan mlonna 1846

on ottanut '
Kansikuvamme on kopio postikortista, jonka värivalokuvan
Markku Kåpon"n 26.7 .lg7l eli siis lähes tismalleen 30 wotta
uaduruulu
-.nn"n
oli valkoinen'
tamankesaisia sukupaivia. Siihen aikaan kirkon väri
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Puheenjohtajalta

M:ilffiJ:trJl'lH"''f,äl
pauksen kevåästä kesåått. NYt, tähiin aikaan, nrlisi meidån osata nauttia aivan erikoisesti kesåkauden ainutlaatuisuudesta, siitäkin huolimattz, etteivät päivåt aina olekaan aurinkoisia.
Koposten sukukokouksen ja -päivien aika28.- 29.7 .}A01 låhestyy. Alkuperäisen ajan jouduimme muuttamaan, koska samana aikana on Kuopiossa F armari maatalousnåyttely,
jonka vuoksi jo vuotta aikaisernmin
oli varattu leppävirralta ja laajasti
Kuopion ympäristöstä liihes kaikki
hotelli- j a majoinrstilat.
Sukupäiville tarvittavat kokoontumispaikkojen järjestelyt ovat kunnossä, samoin majoirusvaraukset, joista
kerrotaan tässä Kopsassa toisaalla sukupäiiviä käsittelev ässä tiedotteessaRuoka- ja ohjelmajärjestelyt ovat ajan
tasalla. Nyt vain KoPoset koolle.
Kyselyjä sukupäivistä on rullut runsaasti ja monet ovat pitåneet heinåkuun lopussa j ärjestettåviä sukupäiviä erittäin sopivana kesålomiensa
pättäj äistapalrtumana, j a sukulaisten
tapaimisia toivotaan.

Nyt 22.5.2001 käydYssä neuvottelussamme ja tehdyllä sopimuksella
uskomme löyråneemme Parhaan mahdollisen tuloksen sukututkimuksemme kokonaisuuden, tämän Päiv:in ja
tulevaisuuden tutkimuksen huomioiden.

TToposten Sukuseura ry:n ja

su-

.Ntututkija Jarmo Paikkalan välillä 15.5. 1 995 tehtyä soPimusta
olemme täydentåneet. Kirjaan rulee
eräitä muutoksia. Merkittåvin on sisällön laajenruminen ja sivumäärån
lisäys. Tutkimuksen ja kirjoituksen
valmistumisajaksi olemme sopineet
31. 10.2001. Tehry ryö toimitetaan
vålittömästi painoon, jolloin kirja
v almi stunee joulumyyntiin.
Koposten suku II osan laajuudeksi
oli arvioiru 400-500 sivua. Tutkimusvaatimusten myötä aineistoa kertyi kaksin verroin. Nyt kirjaan rulee
sivuj a 992. Hallinrs on påättånyt kirjan hinnaksi 480 markkaz,. Hinta sivumåårälleen on edullinen.
Ennakkotilauksia olemme mYÖs käsitelleet. Tilaushinta on noin puolet
uudesta, suuresta kirjasta. Ennakkotilauksensa maksaneet tilaajat saåvat
kirj an ennakkomaksun mukaisesti .
Esitån kuitenkin'hallituksen ja myös

Koposten suku II -kirian
valmistuminen
Kirjan §sely on ollut pitkåi:in keskeinen asia kirjan valmisrumisen
myöhästyessä. Neuvotteluja käsikirjoimksen ja kirjan valmistumiseksi
olemme käyneet jatkuvasti Koposten
Sukuseura ry:n ja sukututkija Jarmo
Paikkalan välillä. Neuvottelut eivåt
ole olleet helppoja, joskin hellittämåttomiä.
-3-

eräiden ennakkotilaaj ien toivomukserä, että jokaisella on mahdollisuus
vapaaehtoisesti maksaa lisåmaksua.
Ilman tekemäåmme laajemman kirjan
pääröstä olisi tutkimus tullut rajatuksi. Kahtena nidoksena kirja olisi tullut useita kymmeniä tuhansia markkoja kalliimmaksi kuin nyt tehty ison
kirjan ratkaisu. Nyt Koposet suvuittain kuin myös maantieteellisesti löyfyvåt samoista kansista, joten rajauksitta kirjan toteutus kaikille Koposille
on demokraattinen, kuten sukukirjan
parhaimmillaan tulee ollakin.
Sukututkija Jarmo Paikkalan mukaan hånen tiedossaan ei ole, että aikaisemmin näin laaja-alaista sukututkimusta maassamme olisi tehty.
Koposten suku on suuri ja henkilöt

liikkuvia. Nyt tehdystä tutkimusjak'l

sosta ilmeneg, että Koposia on asunut
maassamme noin 800 eri kYlässä.
Sukututkimuk semme kokonai suudessaan huomioiden Koposten suku

I

ja II -teokset ovat seuraltamme arvokas yhteinen toteurus ja tärkeä yhdysside toiminnassamme- NYt tarvitsemme rahaa, joten haastamme kaikki mukaan yhteiseen myyntiprojektiimme. Yhteistyöstä ja kaikenlaisi sta sukuseuratyötä hyÖdyttåv istä
asioista keskustelemme yksityiskohtaisemmin Leppävirralla sukupäivien
aikana.

Sydiimelli sesti tervetuloa Leppävirralle 28 .- 29.7 .200L

Kyösti Koponen

ja kättii päälle. sukututkija Jarmo Paikkala
Laajennettu sukututkimussopimus on tehty

(oik.)jaseuramme.'i-i",KyöstiKoponen,allekirjoitustilaisuudessa.
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j

Suururakka'alkaa olla tak ana,
Koposten sukuhistorian II osa on valmisfumassa
Ci ukututkrjan suururakka alkaa olla
D takana,tuhansien tuntien työ on
tiivistymässä kirjaksi, Koposten sukuhistoria II osa on vihdoin valmistumassa Kirl asta tulee toivottavasti arvokas lisä jokaisen Kopos-kodin kirjahyllyyn ja kaikkien Koposten sukutietouteen.
Kesalla 1997 Varkaudessa hahmottelin seuraav aafi tap aan:
" Sukuhistorian toinen osa jäsentää entistä tarkemmin sukuhaaraston. Se on
ikåiän kuin rakennepiirros tai kaavakuva
(ei tosin esitysasultaan) Koposten suvusta. Toinen osa kuvaaio hyvin tarkasti ne sukuh aarat,joihin nykypolvienkin Koposet voivat itsensä jotenkin
sijoitt aa. Nimittäin jos 1500- ja 1600luvulla Koposet muun Savon heimon
mukana vaelsivat yhäti uusille asuin-

Toinen osa ei tuo yksittäisistä henkilöistä kovink aan paljon uusia, yksityiskohtai sia tai kiintoisia eläm äntarinoita.
Koposten suku on nimittain hyui, laaia,
minkä vuoksi minulla ei ole juuri mahdollisuutta tutkia tarkemmin yksittäisten Koposten vaiheita, vaan tarkoitukseni on koota lahinnä sukujuontoja
ja niihin liittyen suvun jäsenten elämänvaiheiden runko (syntyffiä, kuolema,
perhe, asuinpaikat jne). Jos sukuseuran
jäsenilla on joitain dokumentteja (esim
perunkirjoj a, maakirj a- tai kåräjäpöytä-

kirjaotteita, kisällikirjoja tms ), niita
voidaan hyvin julkaista tar muuten
hyödyntää sukukirjassa. KoPosia
koskevia tietoja on saattanut kertyä
myös mm kyläkirjoj a laadittaessa.
Niistäkin loytyy varmasti kelpo aineistoa sukukirjan kakkososaa varten. - -.)'

paikoille, elivät jatkuvissa myllerNäitä ajatuksia olen pitanyt otrjeenani
tyostäessäni 1700- ia 1800-luvun suku-

ryksissä niin kaskimaillaan kuin Euroopan sot atantereilla ja hakivat
parasta kasvusijaa, niin 1700- ja 1800lukua leimaa asutuksen j amahtäminen
paikoilleen. Tuona aikana suku juurtui
kaskimailleen, r antatiloille€n, suovilj elmilleen. l{oina parina vuosisat ana
muodostuivat lopullisesti ne suvun kantasij at, jotka suvun jäsenet ovat oppineet tuntemaarl Toinen osa kertoo,
millaisen kotiseudun kukin sukuh aata
sai, mistä tienoosta tuli itse kunkin Koposen kotiseutu. Toinen osa luo tukevan pohjan kolmannelle osalle. Siksi ilmeisesti toisessa osassa tulisi havainnollistamisen apuna kayttärä kaavioita ja
karttoj a mahdollisimman Palj on.

aineistoa.

Ct ukuhistorian toinen osa sijoittuu

D suvtrn varhaisvaiheita kasittelevän
ensimmäisen osan ia lähemPänä nYkyaik aa'eläneiden viimeisia polvia käsittelevän kolmannen osan väliin. Kirjan toisella osalla on merkittayä tehtäva
yhdistäessään suvun nykyedustajat
mahd olli simman katkeamattomasti
mahdollisimman kaukaisiin esi-isiin.
Olen jatkanut toisessa osassa ensimmäisessä osassa omaksumaani linj aa eli
kuvannut lähdeaineiston puitteissa mah-
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dollisimman tarkasti Koposten sukupliria, elämän historiallisia puitteita ja
elinympäristöä niin fyysistä kuin,
henkistäkin. Sam alla olen esitellyt
katkelmallisesti myos sukututkimuksen
lahteitä ja menetelmiä, iotta tulisi ymmärrettävämmäksi, mrtä tietoa niiden
avulla suvun historiasta on saavutettavissa sekä antaakseni rnyös vinkkejä
niille, jotka tämän kautta itse haluavat
ryhtyä tarkemmin tutkim aan omaa
sukuaan ja esimerkiksi tulemaan avuksi
hankkimaan aineistoa sukuhistorian
kolmatta osaa varten. Olen'viittauksenomaisesti esitellyt myös sukututkimukseen liittyviä ongelmia, koska ne
näin taaJassa suvussa sanelevat tutkimukselle omat puitteensa ja *yös siksi,
että joudun aika paljon korjaamaan
sukuseuran aiemmissa monisteissa ja
erilaisissa selvityksissä esiintyneitä tietoja

Siksi on ollutkin t arkedtd, ett dt tdmdt
toinenkin osa tehd ädn riittävän huolellisesti, koska täysin uuteen tutkimukseen ei varmasti vuosikymmeniin - jos
koskaan - on mahdollista ryhtyä. Vuo-

/-\ len vakuuttunut, että sukuhistot/rian toinen osa palvelee paitsi Ko-

ukukirjasta onkin tulossa liki
1000-sivuinen jarkale. Siinä on

posia, myös muita savolaisia ja karjalaisia sukuja tutkivia. Luulenpa, ettd
kirj alla on jotain pientä annettavaa
Koposten asumien paikkakuntien asutu shi storialli sellekin tutkimukselle.

sien mittaan on vasta lopullisesti paljastunut, kuink a laaia suku tutkimusjakson

aikana (noin 1720-1 860) todellisuudessa olikaan. Suvun koko on paisuttanut myös kasikirjoitusta. Eräs sukuseuran hallituksen jäsen vertasi tilannetta siten, ettei kuuden litran asti aan
saada mahtumaan 10 litraa hilloa.

Siihen lisäisin'. varsinkin, jos siita

halutaan maukkaampaa, sokerikin vie
oman tilansa. Tältä pohj alta on hanketta tarkasteltu yhdessä sukuseuran hallituksen kanssa. Niinpä olemme viimeksi kuluneiden kuukausien aikana
neuvotelleet hieman uusiksi aiempaa
tutkimus- j a kirj oittami ssopimusta sekä
hahmotelleet kirjan sisallon puitteet.

ollut niqlemistä sukututkijalle, ja tulee
olemaan lukijallekin. Myös sukuseuran
toimihenkilot ja aktiivit joutuvat tekemään töitä edelleen hankkeen rahoittamiseksi eli myym adnmahdollisimman
hyvin kirjaa. tlskon, että se onnistuu,
koska olemme yhteistyöllä nyt saamassa resursseihin nähden mahdollisimman
hyvän sukuhistorian toisen osan.

Koposten sukuhistoriahanke lienee
kattavin näin isoa itäsuomalaista sukua
koskeva tutkimusprojekti. Sukuseura
on ottanut kunnianhimoisen tavoitteen.

Jarmo Paikkala

Kopsan toimittajan Internet-yhteystiedot ovat muuttuneet.
Stihköpostiosoitteeni on ny§tiiin koponbnla@riketti.net
ja kotisivuoi löytyy osoitteesta http://kotisivu.raketti.net4r.pponep,la.
Kopsassa julkaistavaa aineistop voi vallan hyvin liihetttH myös stihköpostilootaani.
Kotisivultani voi syksypuolella löytyä myös Kopsan juttuja. Käy kurkistamassa.
Lassi Koponen
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Emäntä Aino Koponen,
suurperheen äiti
Emäntä Aino Koponen, o.s. TuDrunen, syntyj äån muuruveteläisiä,
on elänyt Leppävirran Kotalahdessa
Pihlajamäen tilalla suurperheen 15
lapsen äitinä - rikkaan ja työnfåyteisen
elämån. Sita kaikkeä, mitä elämässä
on ollut, ei Aino ole pitånyt rasituksena vaan elämån sisältöön kuuluvana.

Ei tiennyt Aino Turunen l9-vuotiaana
neitosena Leppävirran pestuumark-

"Työtä on riittänyt. En ole kylätöille joutänut lähtemään", Aino leikkisästi naurahtaa. Aino on kuin ajaton
ja iåtön. Mieli on nuori.
kselin ja Ainon perheeseen siu15 lasta, joista jokaisesta
^d'l,nautui
^
Aino on kiitollinen. Yksi lapsista,
Kalevi. menehtyi keuhkokuumeeseen
kuuden kuukauden ikäisenä. Hän on
kyllä Ainolla vieläkin lapsiluvussa

kinoille tullessaan ja ottaessaan pestuun vastaan talollisen pojalta Akseli
Koposelta, että pestuusta oli tuleva
elinikäinen. Aino meni maanviljelij ä

mukana.

"Kalevin elämä oli niin määråtty" ,
Aino toteaa Minä ja mieheni Akseli
tunsimme lastemme tulevan Jumalan
lahjana. Ei ollut lapsista vastusta.
Olivat hyvätapaisi a."
Aino on suuren perhekunnan pylväs.
Hånellä on jlilkipolvia lapsineen, las-

Pekka Koposen taloon karjanhoitajaksi vuonna 1929. Liekö ollut johdatusrä, sillä Aino avioitui jo 14.12.1930
talon pojall, pestaajansa Akselin kans-

tenlapsineen j a lastenlastenlapsineen,
miniöineen ja vävyineen yli L20 henkilöä. Omia ovat hänelle niin miniåt
kuin våvytkin. Rakkaudella h:in heitä
kaikkia muistaa. Hänellä on muistiinpanot perhekunnastaan, jonka elämä
on helposti tarkistettavissa. Saattaa
vain aavistaa, mitil nuo perhelistat Ainolle merkitsevåt. Luettelot kertovat
rakkaudesta omiinsa j a yhteiselåmåstä,
työntäyteisistä vuosista rakastamansa
miehensä Akselin kanssa. Akseli oli
hyvä mies, joka piti lapsista ja uielä
iäkkäåinäkin leikki lasten kanssa. Hänellä piti olla aina toimintaa. Akseli
siirryi 13.2.1987 pois 89 vuoden ikåi-

sa.

Talo tarvitsi työvoimaa, ja nuoripari

äsettui Akselin kotitilalle Pihlajamäelle, jonka tienoot ovat tulleet tutuiksi yli 70 vuoden aikana. Nyt Aino
viettää virkeänä yli 9O-vuotiaana ansaitsemiaan elåkepäiv iä Raimo-poikansa ja Arja-miniänsä sekä heidän
perheensä parissa.
"

Minulla on hyvä miniä, tämä Ar-

ja", Aino sanoo. Samalla

hänen

mieleensä palaa oma anoppi Aliina,
joka otti hånet talossa vastaan.
"Hän otti minut vastaan rakkaudella
kuin oman tyttärensä. Anoppini kuoli
jo 1931 , joten liian lyhyeksi jäi yhteiselämämme."

senä. Muistot yhteiselämästä ovat
rakkaat ja koko perhekuntaa yhdistäviä.
Pihlajamäen tila Leppävirralla on
tunnettu vuosikymmenet eturivissä

Miehen sisarukset läksivät kukin
vuorollaan omille tahoilleen, ia Aino
asettui omalle, vaativalle Pihlajamåen
emånnän paikalle.
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a yrifystilana, jossa koko perhe
on ollut mukana. Menneistä asioista
Aino kertoo tyynesti ikään kuin sivuuttaen työn vuodet. Perhe on suuri

olevan

ja rakas.
"Tämä kaikki on ollut minun kohdalleni annettua elåmää ja minulle toteutettavaksi. Tårkeintä elåmässä on rakkaus", toteaa Aino-emåntä.

Aino Koponen, hånen tytt^rensä Mary

ja tämän mies Aulis juhlivat yhdessä
2ll-vuotispäiviä Leppävirralla 26
toukokuuta, jolloin suuri suku oli
.

koossa. Niistä vuosista Aino-ernännån
osuus on 91 vuotta.
Onnea juhlineille!

Kyösti Koponen

Emäntä Aino Koponen (s. 26.5 1e 1o),
Leppävirran Koposten suurimman perheen äiti, Pihlajamäen kodissaan 12.5.2041
en.)
alok. Kyosti K

.

Uusia jäseniä
Sukuseuraamme ovat liittyneet Terttu Halonen, Kerttu Manninen, Eljas Koponen, Marketta Koponen, Sakari Koponen ja Ritva Koponen Leppävirralta,
kirsi Helena Koponen Tampereelta, Mika Petri Koponen Ylämyllylta, Esko
Koponen Lahdesta, Toivo Juhani Koponen Kirkniemestä, Ossi Veikko Kopo-

Esko Antero Koponen Imatralta, Irma Anneli Turunen
ja Mikko
Vantaalta, Markku Koponen Tuusulasta, Terttu Laitinen Iisalmelta
Koponen Kangaslammilta.

,"n Sron"njoelta,
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Kopolanvirran varrelta

Hopeamarkan matka Thamesin rannalle
"g4,48 kaPPal etta naulasta selvdd
hopeat a." Näin määritell ään sen hopeamarkan pitoisuus, jonka Veikko
Einari Koponen (s l9l7 LePPävirralla) lahj oitti poj anpoj alleen llarri
Tapio Koposelle (s 1972 Juvalla) heti
tämän synnyttYä.
Hopeamark an tarina alkaa tietenkin
vuodesta 1 8 90, j o11oin se oli lyÖty '
Markka oli silloin valuutta Suomen
suuriruhtinaskunnassa, oli ollut jo kolme
vuosikymmentä" Mutta miten juuri tuo

markka paikallistuu Kopolanvirran
varteen? Antakaas kun kerron.
eppävirran Kurolan kYlässä, joka
l-nykyisin on Varkauden esikau-

T

KampausPalkkioita
urolassa kävi silloin tällÖin vie§.raanaErikan veli ValPas Markkanen. Ilmeisesti lämmitettiin usein
saunakin. Ainakin Veikko muisti kammanneensa enonsa Valppaan tukkaa monesti saunan jalkeen. Se oli tuollainen
sosiaalinen leikki, joka lähensi sukulaismiestä ja Pikku nassikkaa.
Valpas palkitsi kampaajans a antamalla
lantin tai kaksi. Yleensä palkkio ei liene
ollut suuren suuri. Sen voi päätellä siitä,
ettäVeikko oli säästellyt useampia kolikoita ja ostanut sitten kaupasta koko rahalla sokeria. Hyvin oli kuulemma jaksanut syödä sen annoksen yhta kyytiä'

Tf

punki, eleli Kopolanvirran varrella
(loenkopolassa) mäkitupalainen Eemeli
Koponen vaimonsa Erikan (s. Markkanen) kanssa. Eemeli oli tartava kirvesmies. Hän oli mm. salvamassa Varkaudessa hirsirakennuksia, jotka sitten
purettiin, lastattiin lotjiin tai tervahÖyryihin ja kuljetettiin Pietariin uudelleen

pystytettäviksi. Eemeli Koponen oli
myös virran toisella puolella sijainneen
Kopolanniemen tilan "hovipuusepp ä" ,
kuten hanta isäntäväki kuuluu nimittaneen.

Eemelill e ia Erikalle syntyi vuonna
1917 poik a, ioka kastettiin Veikko Einariksi. Pojan syntymän aikaan asuinpaikka oli vuokr atrla, mutta syyskuussa
L}ZL Eemeli osti tuon 12 heht aat\n
suuruisen lohkotilan omakseen Kopolan-

niemen hovin Anni ja Armas Aholalta.
Kauppakirj a on päivätty "Kopolanniemi
18.9 .1921"
.

M:::1, T,ffi ;l

#'*ffi*l*'å;

pennej a, v aankokonainen hopeamarkka !
Sillä ei ostettukaan sokeri a, vaan pikku-

mies pisti sen tarkkaan talteen.

Poika kasvoi mieheksi, suoritti varusmiespalveluksen, soti talvisodan, meni
naimisiin Ailin kanss&, komennettiin
jatkosotaan, missä ampuivat heti alkuun
tulenjohtueen radistia tykillä Tyrjän
hyökkäyksen alussa. Mu ttahenki sentadn säilyi, vaikka 7}-prosentin sotavamma syntyikin. Ja markkakin säilyil

Tikanpoiat Puuhun
Veikko sai Ailinsa kanssa viisi lasta.
Kun näytti siltä, ettaluonto vetää myÖs
tikanpojat ia -tytöt puuhun, lupasi Veikko, että ensimmäiselle poikapuoliselle
lapsenlapselle han lahjoittaa aikan aart
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saanumsa . Niin myos tapahtui
I fiarkkaa ei tietenkään annettu heti
MHarrille "sokerirahaksi", vaan
isä-Reij o säilytteli sita kirjoituspoydan
laatikossa. Vuonna 1995 han luovutti
lantin sille, jolle se kuuluu. Tähän mennessä on käynyt niin, että hopeamarkka
on kulkeutunut Varkauden esikaupungista Kurolasta Lontoon esikaupunkiin
Twickenhamiin, Kopolanvir r an varrelta
Thamesin rannalle.

Reijo Koponen
Kirloiuaja on Juvan Lehden toimittaja,
kuva viereisellä palstalla.

/ II Psto / 8. Ptri:n tulenjohtueen radisti Veikko Koponen, jota vihollinen
anrpui tykillä heti jatkosodan alussa Tfjiin taistelussa. Henki sentäiin säi§i ja hopeamarkka!
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Apteekkari-Albin osana väitÖskirj aa
huonosti kypsytetfynä. Sairastuminen
on puolestaan aiheuttanut anemiaa.

"Matoliåkkeitä oll siihe aikaa Koposen
kapselit" Ne olrj pahviloutassa semmosii marjakkeita olikoha 6 kappaletta
myrkky ja toiset kuus mahalöyhytys
kapselii. I{e oll keksiny Heinävein
apteekkar nii sanottiin. "

Kirjassa kuvataan sitä, millaista lapamatotartunnasta Saatujen oireiden hoito
on ollut kotikonstein, ja miten perheparannuksen sekä kansanparantaj ien
rinnalle nousi lopulta tiede. Sairauksia
pystyttiin analysoimaan ja tutkimaan
entistä tarkemmin.

A

lbin Koponen on saanut ansaitli.semansa huomion ilIerv'i Naakka-Korhosen kirj assa Yaivasta taudiksi: Lapamatoon liittyvä kansan-

Apua apteekista

parannus erityisesti pohjoiskarj alai sen
aineiston valossa (SKS , 1997) Teos
on Naakka-Korhosen väitöskirj a, jossa
paneudutaan kansanomaisiin sairauskäsityksiin ja perinteiseen kansanlääkintäån esimerkkikohteena nimenomaan laparnadon aiheuttamat vaivat.

-

T

l-^pteekkilaitos. Kuten Naakka-Korhosen kirjan kannestakin jo huoon Suomen ensirnrnåisen varsinaisen lääketehtaan perustaneella Albin
Koposella ollut merkittåvä osa lapa-

rTIää,

Lapa-, elo-, heisi-, koletti- eli lettimato on kuulunut suomalaisten sisuksiin pitkäärl. Vielä 1gsO-luvull a 2A%
väestöstä kantoi lapamatoa' Erityisen
ryypillistä loisen esiinryminen on ollut
Itä-Suomessa. Koska maassamme on
ollut tutkimusaineistoa runsaasti, ofl
Suomessa myös tehty paljon lapamatoon liittyvää rutkimusta.

matohäåtöp roj ekti s sa.

Kirjassa kerrotaan (meille sukuseuralaisille tuttua tarinaa) kuinka Heinäveden, Puumalan ja Juuan kautta Nur-

mijärvelle päätynyt Koponen alkoi

varhaisempina aikoina oli epäselvää,

I

I

I

äåketieteen rinnalla kehittyi myös

mistä mato yleensä ihmiseen tuli;
lapamatoa pidettiin jopa luonnollisena
osana ihmistä, perimän tai perisynnin
myötä ihmiskehoon kuuluvana. Uskottiin myös, että pieni måärä lapamatoa
oli hyvinvoinnille hyvåksi, ja vasta matojen lisåånnytfyä ongelmaksi asti, alettiin niiden hävitys. Todellisia matolåhteitä ovat olleet kuitenkin tieryt kalalajit, kun niitä on syöty raakana ja

käyttää nirnenomaan kotimaista alvejuurta matolääkkeen raaka-aineenaYhdessä apteekkari Walter Lagr{nin
kanssa hän tuotti markkinoille vuosisadan alussa Filicon-litäkkeen, aikansa
parhaan matolääkkeen. Nämä Koposen
kapselit syrjäyttivät siihen astisen
suosituimman matolååkkeen eli kamaliinia sisältåneen kamala-jauhon.
Koponen markkinoi läåkettiilin uuterä, tehokkaana ja miellyttävånä käyr
tää. Kirjassa todetaan, effi kapselit tulivat kansan yleiseen tietoisuuteen nopeasti. " Lååketehdas mainosti ruottei-
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taan lehdissä sekä låhetti läåkäreille ja
apteekkareille ilmaisnåytteitä ja esitteitä. Koponen myös järjesti Hampurin messuille " harvinaisen aistikkaalla tavalla" oman matolääkekapseliosastonsa. Vienti veti Amerikkaa ia
Kiinaa myöten.

M;iff:fåå:r:ffJ*ilff',:l

matolääkkeiden kehitYs suinkaan
pysähtynyt tähänkään- KaPSelien
menekki väheni kiristyvän kilpailun
myötä , ia matolääketutkimuksessa
alkoi 1950-luvun lopulla uusi vaihe.
Alvejuuresta alettiin eriståä rosapiinia,
jota pystyttiin tuottamaan jo myös synteettisesti. Lapamatoj a vastaan syntyi
taas uusi ja paremPi lääke KoPosen
kapselien jäädessä vähitellen histori-

Naakka-Korhosen kirjasta saa hyvän
kuvan siitä, miten häätölääkkeet ovat
kehittyneet kodin piirin rohdoista apteekkilääkkeisiin. Tutkimus selvittää

myös sitä, miten uskomukset ovat
muuttuneet tiedoksi, vaiva taudiksi-

Kirjaa voi suositella tietysti kaikille
meille Albin Koposen ystäviIle, mutta
myös jokaiselle kansanperinteestä
kiinnostuneelle. Tutkija kertoo teoksessa asiansa niin mielenkiintoisesti,
että pian huomaa olevansa täY sin
uppoutunut lapamatomaailmaan. Lisäksi suorat lainaukset antavat tutkimukseen elåvyyttä: " mahalöyhytys"
osiot ovat Sen verran vaikuttavia, ettei
kijaa kuitenkaan kannattane lukea ruokapöydässä.

Kaisa It{ummenpää

aan.

5O grm,

EXTR. ASPID SPINUL.

KÄI"r-rÖ,OHJE:
Fiiisirilkapselit (mustat)
naudtaan aamulla t-Yhiään
vatsåån yhden tunnin ku,
lucssa, k:ksi tuntia seniäI,
kceo nautitaan risiniöljy.

:

i

,

kapse[1.

Liäkelrb.
llaoml

'

lli. l(oponen 0y.

f,rrltcronolsc

Na&ltaa:n Huoteltaw tlt iut*
Satilllran ei sYddä nitdän
aniee matoldäkkeen ottos

rnalaslläsrn ub#ä iliolla
*0r49fi(na

admuna,.

Albin Koposen Nurmij lirven lääketehtaan matolääkkeiden etikettej
re septej ä. (N aakka-Korho sen tuj m kuvitu sta' )
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Bergrothista ajuri Koposen kautta Toivolaan
Kappale sukujen ketjua
T,T okkolasta oli tullut 1800-luyun alI\.r.upuolella Kuopioon kaupunginpalvelij ana j a talonomi staj ana
myöhemmin tituleerattu Erik Gustaf
Bergroth ( 1809- 1854), jonka puoliso
oli Anna Briitta Ilaratd (1811-1875).
Kuten nimiståkin voi päåtellä, molemmat olivat muuta kuin savolaista lähtöä. Kuopiossa täle pariskunnalle syntyi tyttö, Maria Bergroth (1839L927), joka aikanaan avioitui nuoren
savolaisen ajurin Henrik Johan
Koposen (1. 3. 1837-19.5. 1866) kanssa.
Avioliitto jili lyhyeksi, sillä ajuri Koponen kuoli nuorena, vain }9-vuotiaana.
Ennätti Henrik Johan kuitenkin nåhdä
esikoisensa Anna Marian elämän alkutaipaleer, mutta vajaan kahden vuoden
ikäiselle fytölle tuskin jäi isästä mitään
muistiin.
Eipä ollut Kuopio vielä suuren suuri
ajuri Henrik Koposen elinaikana; kaupungin våkiluku kawoi silloin vajaasta
kahdesta tuhannesta lähelle viittä tuhatta. Ajureita kaupungi ssa tarvittiin
kuitenkin kymmeniä.
Ajurin tyttö Anna Maria Koponen
(9.6. 1864 -22.12.1921) meni naimisiin
kuopiolaisen David Konstantin Krögerin (12.3 .1 86 4-1933) kanssa.
David Krögeristä tuli pappi ja sittem-

min Maaningan rovasti; hän kuoli
Maaningalla samoin kuin hånen anoppinsä, joka oli luultavasti ollut elämänsä lopulla våvynsä hoidossa. Sen
sijaan Anna Maria oli kuollut 57 -vuotiaana Kuopiossa miehensä kuolemaa
noin 12 vuotta aikaisemmin.
David Konstantin Krögerillä ja Anna
Maria Koposella oli viisi lasta, jotka
muuttivat sukunimensä Toivolaksi:

1) tirho Yilpitön Konstantin Toivola
(ent. Kroger) (17. 10. 1890-11.9. 1960),
päåtoimittaja
1. puoliso Lyyli Elisabet Kansanen
( 18 .V .1888- 1949)
2. puoliso Rakel Ilona Kansanen
(s. 8.3 .1924), filosofian maisteri
2) Toimi Armas Taavi Toivola
(ent. Kröger) (9.6. 1895 -16.12.1921),
y I imääråinen esittel ij ä
3) Anni Lahja Toivola (ent. Kröger)
(s. 2 4.4. 18
emäntä

99), karjanhoitokoulun

4) Yäinö Veikko Ernesti Toivola
(ent. Kröger) (30.6. 1901-30.9. 195 1),
eläinläåketieteen tohtori
Puoliso Margaretha (Greetta)
Maria Numminen (s. 28. 1.1903),
läåketieteen

Ii

sensi aatti

5) Tlmari Auvo Nathanael Toivola
(ent. Kröger) (s. 23.10. 1902), nimismies
Puoliso Elli Ester Piironen
(s. L9.1 . 1901), kansakoulunopettaja

Näin Toivolan sukua tutkiva voi ehkä
yllätyksekseen joutua välillä ajuri
Koposen kyytiin.
Lassi Koponen

Lähteet:

a

Granit-Ilmoniemi, E. (toim. ja julk.):
I. Tietoteos O.Y. Helsinki.

Sukukuvasto
1935

I

Kuopion lyseon 90-vuotisjulkaisu. Oppilasnratrikkeli 1872-1962. Kuopion lyseon
seniorit. Kuopio . 1962.
I Kuopion Yhteiskoulun oppilasmatrikkeli.
KYK:n senioriyhdistys. Kuopio. 197 5 .
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SIJI«-JPfuUE,N OHIELMA
Lauantai 28.7.2W

Sunnuntai 29.7.}WI

KIo 11,.30 Hallituksen kokous

Klo 9.00 Kunniakäynti ja

Vanhassa pappilassa.

seppeleenlasku Leppävirran
sankarihaudalla.

Klo 12.00 Keittolounas
(40 mk/hlö) Vanhassa pappi-

Klo 10.00 Jumalanpalvelus

lassa.

Leppävirran ev.-lut. seurakunnan
kirkossa.

Kto 14.00 OpastefiIt retket
Leppävirran ev.-lut. kirkkoon ja
Leppävirran museoon.

Klo 1.2.00 Savolainen pitoPöYtä
maanviljehjä Ilmari ja Raili
Koposen tilalla Kotalatrden
Peltoniemessä (Kiilunniemessä)
70 mk/hlö, 3-12 -vuotiailta
30 mk/hlö.

Klo !7.00 Vuosikokous
Vanhassa pappilassa. Kokouksen
j älkeen hallimksen j ärjes fäYtY miskokous.

KIo L4 KIo 20.00 Iltajuhla Vanhassa
pappilassa. Juhlaillallinen ja

L6 Päiväjuhla

.

Pelto-

niemessä.
Kahv rlteetäytekakun kera sisältyy pitopöytätarj oilun hintaall.

kahvi I tee kakkutarj oiluineen
80 mklhlö, 3-I2 -vuotiailta
30 mklhlö.

Ennakkovaraukset on tehtiivä 20.7 .2001 mennessä
1) lauantain Q5.7.) lounaalle ja 2) lauantain juhlaillalliselle sekä
3) sunnuntan Q9.7 .) savolaiseen pitopöyään.

Ks. sivu 19.
Ilmoitrautumiset ja tiedustelut puh. (017) 556 L294,
postitse: KYösti tai Leena KoPonen
Rantasalmentie 8, 78300 VARKAUS
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peltoniemen tilan päärakennus, sukujuhlan pitopaikka'
(Valok. Kyösti KoPonen)
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Peltoniemen tilan aittarakennus
(Valok. KYösti KoPonen)
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Koposten Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt

Kyösti Koponen, sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja
Rantasalmentie 8, 78300 Varkaris; puh. (017) 5561294

jäsenet
Ari Koponen
Kiuruntie l0
Varsinaiset

Varajäsenet

Marianne Eloranta

70340 Kuopio; puh. (017) 261
Hannu Koponen
Syvänojantie

Kaskenkatu

2430

136

05450 Nukari; puh. (09) 2507450
Jarmo Koponen, varapuheenjohtaja
Oskinkuja 2
78870 Varkaus, puh. (017) 558 0775

Koponen
Nelikatu 9
Kari

15830 Lahti; puh. (03) 753

Koponen
Vainionkatu 1l

1055

Vesa

40700 Jyväs§lä; puh. (0la) 615

Martti

Koponen
A

Taipaleentie 120

79330 Näädiinmaa;puh (017)

Koponen
Kuopiontie 2

546723

76150 Pieksämäki; puh. (015) 481
Pirkko Olakivi, sihteeri

Kauppakatul6A3

78200 Varkaus; puh. (017) 552

Erkki

Koponen
53

78400 Varkaus; puh. (017) 555

Raita

A

839

8204

Toini Koponen
Käpytie 6
79130 Sorsakoski;puh. (017) 5543470
Urpo Koponen, rahastonhoitaja
Kultatie2
86400 Vihanti; puh. (08) 281 l4l
Kaisa Nummenpää
KuusitieT AZI
00270 Helsinki; puh. (09) 241 9345

***
Tilintarkastajat

Kartasalonkuja
Aune

Asematie 252
79480 Kangaslampi; puh (017) 558 6130

551

Våiinö

2l

20700 Turku; puh. (02) Z3Z 4l3l
Kyllikki Konkola
Näkinkaari l3A 5
02340 Espoo; puh. (09) 8025760
Ahti Koponen, SKL:n yhdyshenkilö
Rajakuja ll
04260 Kerava; puh. (09) 2943335
Erkki Koponen
Tuomelantie 17
76150 Pieksämäki; puh. (015) 487 034
Raili Koponen, jäsensihteeri

Osmajoentie 96
782T0 Varkaus; puh. (017) 555

4555
2051

Aino Koponen, varatilintarkastaja
Kuopiontie 2
76150 Pieksämäki; puh. (015) 481 839
Raili Koponen, varatilintarkastaja
Väinämöntie 17
76150 Pieksämäki; puh. (015) 481 566

Sukututkimus- ja julkaisutoimikunta

Kirsti Kutvonen, Oulaistentie 7,04400 Järvenpää, puh. (09) 291 9657
sekä hallituksesta puheenjohtaja Kyösti Koponen, Kari Koponen ja Martti Koponen.

*****
Keskusliiton yhdyshenkilö Ahti Koponen

Tuusulasta toimii myös
Sukuseurojen
sukuseuramme sisällä lrteyshenkilönä; sähköpo§tiosoite on ahti.koponen@sci.fi.
-17 -

Koposten sukuseuran myyntiluettelo
Julknisut

n v alo s sa' 66 sivua. 50 mk
aikk ala.. Kop o sten varhai shi storiasta nimi st Ö
3fieffi mk
Jarmo paikkala-. Koposten suku I. 275 sivua.
992 sivua.
Jarmo paikk ala-. Koposten suku II. Noin
480 mk
Valmistuu joulukuussa
100 mk
Väinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla -..
S

irkka

p

Monisteet

rl1982 Sulnrseunan perustamistietoja
21t984 f"p"o* ur,rirPuittoiu
31t986 Kuikka--IfuPonenYm.

ym'

10 s'

Y*'

ill,

Ym'
I(oposista'
rtkimuksia
t
ioiro Pietikiiisen
etpo g^* tutkimuksia Koposista'

411987 Sukuseuran toiminnasta

sl1988
611988

,-LKoposista.

Toivo pietikiiisen tutkimus Iiuopion ja Iisalmen
1500-1700
8/1990 öWi foposen tutkimus Savonkopåsista
9lL99r Eri teoksista koottuja tietoja
Tuusniemen
10/1 992 Aili Mölltuin kokoamaa tieioa
711989

-luvuilta'

Koposlsta'
Koposista'

20 s'
78 s'
33 s'
24 s.
43 s'
18 s'

20 s'

Monisteiden hinta: 3 ml«/sivu'

Muita

m

tiartikkeleita

postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.
..pinssi", sukuseuran vaå.lona-aih a, 38 mm.
Rintamerkki,
55 mm.
Rintamerkki, "pinssr', sukuseuran vaålona-aihe,
Rintamerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 38 mm'
Rintamerkki, "pinssi", lcrikka-aihe, 55 mm'
sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus.
sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna.
suku seuran vaakuna-aiheinen pöytästandaari.

5 ml«,/kPl
20 mt«,/kPl
30 mt«,/kPl
20 mt«,/kPl
30 mk/kPl
50 mk/kPl
70 mk,/kPt
200 ml«,/kPl

Hintoihin li sätään lähetyskulut'
Tilaukset

Kyösti KoPonen

Rantasalmentie 8
78300 VARKAUS
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Puh. (017) ss6 L2e4

Koponen)
Peltoniemen tilan pihapiiriä. (Valok. K,vösti

v6i§
Ilmoittautuminen Koposten sukupäiv ille
Merkitse henkilÖiden

Merkitse rasti
osallistumisesta

lukumäärä

l|

1I

tr 28.7. (la) klo tz
X 28.7 . (1a) klo 14
tr 28.1 . (1a) klo 20

tl 29.1 . (su) klo 12

Päiväys

Lounas Vanhassa PapPilassa
Leppävirran ev. -lut. kirkon ja museon esittely
Juhlaillallinen vanhassa pappilassa
peltoniemessä (Kiilunniemessä)
Savolainen pitopöytä
(Hinnat mainittu ohjelmassa, ks, sivu 15')

Ilmoittaj an alleki rjoirus

Ilmoittajan osoite

-'----IIi
flI.-
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