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V utkuuden kotiseutukeskus
on paikka, jonka piirissä
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ja pihapiirin väentuparakennus ovat varkauden vanhimmat
vuonna 1859' jolloin
yhtäjaksoisesti asutut rakännukset' Ptiiirakennu:.:" "ul"'].1Y*
siihen asurnaan. Taloon tuli piirilåiiikäpiirilåiiikåiri Sannfrid ja Anna Härstrirm turivat
r'y':n omistama talo on kotiseuturin vastaanottotlut jå p..n""" koti. Varkaus-Seura
Tyyskåinhovi. Kwa: Marklu Koponen'
työn keskus. Talossaän rnyo, ravintola
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Sua Koponen

Osoitteen- ja nimenmutokset
jäsensihteerille:
osoitteen- ja nimenmuutokset pyydetiiän ilmoittamaan
Sara Koponen, Jynkånkatu 4,as.5,7A620 Kuopio, puh' (017) 2633837'
sähköposti sarakoponen@ hotmail.com
Koposten Sukuseuran kotisivut Internetissä: http://www.sci.rt/-ahtiko/kss.htm
ja sieltä
sivuilla on rnahdollisuus jättiiii viestejä sivujen ylläpitäjälle Ahti Koposelle
myös lomake sukuseuramme jäseneksi ilmoittautumista varten'
löytyy-fopo.en
siihköpostiosoite on ahti'koponen@sci'fi
Airti

sukupäivät pidetiiiin 27.-28. heinäkuuta varkaudessa. Ks. sivut

Suonenjoen KirjaPaino KY

10

ja

11'

rssN 1457-4926

Puheeniohtaialta
yvät Koposet. Kevät kokonaisuuI
ä.rsaar on ollut varhaista valon
aikaa. Täkäläiset varkautelaiset eivät
jiirvet
muista etta koskaan aikaisemmin

i'il
fU

,

täällä olisivat vapautuneet jäistä niin
aikaisin, kuten tänä keväänä tapahtuiMe Koposet koko menneen talven ajan
olemme ol|e et Koposten suku II -krian
parissa. On ollut kirjan valmistuminen,
ennekkotilausten lähettäminen ja kirjojen myynti.
Suureilrman kirjan kustantaminen on
saanut kautt aaltaan pelkkää kiitosta,
koska sukunrtkimuksemme tätä pienemmällä kirjalla olisi jäänyt vaillinaiseksi,
ja kokonaistulosta aiatellen jo tutkitun
aineiston kustantaminen eri osana olisi
lisännyt suuresti kulda. Ennakkotilaajat ovat suhtautuneet myönteisesti kus-

turrrnslisän suorittamiseen. Kiitokset
teille!

Iloksenrme Koposten suku II -teoksesta
on tullut runsaasti myönteistä palautetta'
Kirjojefirme avulla monet Koposet ovat
saaneet vuos§mmenten tutkimuksensa
selvitetyiksi. Torujakin kirjasta on fullut ilmenneiden virheiden vuoksi.
Sukukirjojemme kirjoittajan, maisteri

Jarmo pait<talan kanssa olemmekin
pohtineet Koposten suku // -kirjaan liitiyvää pientä virheellisyyksien korjauskirj zz,jossa ilmenneet virheet oikaistaan. T., jotka olette havainneet sukukirjassafiune virheitä, ilmoittakaa niistä
kirjallisestiallekirjoittaneelle.
viime kesänä Leppävirran sukupäiviltä

keskusteltiin, että helmikuussa pidettäisiin Varkaudessa sukututkimuksen opas-

tuspäivä. Talven tiiviin aikataulun
vuoksi ei kuitenkaan orlut mahdollisuut

tilaisuutta. Sukupäivilläimme
tänä kesänä perehdymme myös kirjoijoka
himme ja sukutautujen lukemiseen,
on tuottanut vaikeuksia'
Monet Koposista ovatkin kertoneet,
effå sulqunltkimus heille ei ole ollut mielenkiintoista yksinomaan siksi, että sukujuonto olisi ollut selvä, vaan tietojen
etsiminen ja löytäminen on tuottanut
mielihyvän. Sukututkimus onkin kuin
löytöretkeilijän työtä, missä kuljetaan
tyhyin askelin, kerros kerrokselta.
Eräs tärkeä asia, josta haluan erikoisesti muistuttaa. Muistakaa tehdä osoitteen muutokset. Muuttuneiden osoitteiden hankkiminen on erittäin suuritöistä
kokonaisuudessaan ja myös seuralle taloudellisesti kallista.
Ainoastaan ajan tasalla olevalla osoitteella viesti tulee perille, muutoin posti
kulkee edestakaisin. Ajan tasalla oleva
osoitteisto on on seurailrme tärkein työ-

ta jiirjestfrå

kalu.
Toimintamme kehittyykin j oustavammaksi. Seuramme jäsensihteerillä on
ja
nyt ajan tasalla oleva jäsenrekisteri
tiedottamiselo soitetuotanto, j ok a antaa
le ja jäsenseurannallefirme parantuneet
valmiudet.
Hyvä, haasteellinen ja innostava yhteipäälsö on seuratoiminnassa pidettävä
limmäisenå.

I
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Sukupäivät pidetään 27 .-28.7 . Yarkaudessa, jossa kokoonnumme Varkauden Kotiseutukeskus Tyyskänhoviin,
totonuisuudessaanän uu.utto

Ko-

päivistiimme myöskin sukuseuraamme
ui"lä koulu*uttomille Koposille, joille
ei tule Kopsa, joka jäsenlehtenä tavoittaa ainoastaan jäsenet' Kaikki Koposet

iof."
po'..nkiiyttöönsukupäiviemmeajaksi'.sukupäivilleVarkauteen!
Päivien ohjelma on toisaalla tässä
Kofsassa. Täkasivulla on ilmoittautu- Sydiimellisestitervetuloa!
miskortti, jonka voi läihettää ruoka- ja
Kyösti Koponen
iettivarauien wotsi. trvittrikiili sanaa

huomiota

runsaasti
Maija ja sakari Koponen saivat liikkeensä merkkipäivänä
asiakasliikkeiden taholta ja kyläläisiltä'
uusitussa ja laajenneiussa liikkeessään
palvellut asiakkaita, ja kahvinpyönisä
vanha ja vakaa mnvimyily on yli 60 vuotta
Teksti ia kuva: Kyösti Koponen'
jauhettua kahvia saa tiit<teesta iana päivänäkin .
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LähikauPPa Saku Sorsakoskella
tuli 70 vuoden ikään 3. toukokuuta
ja kultarvostusta ja liikkeen perinnetuurihistoriaa. Edellä mainitut asiat valitettavan usein sukupolvien vaihtuessa
jäävät huomioimatta'
Uudelle vuosikymmenelle liike siirtyy
koskelle.
Sakari ja
edelleen perheyrityksenä' Nyt
tunnettu
aina
on
paikkakunnalla
Liike
Mika
eri- Maija-vaimo sekä heidän poikansa
asiantuntevana liha- ja ruoka-alan
yhdäs sä luotsaavat kauppatoimintaansa
koisliikkeenä, joskin vuosikymmeniä ju
palverorsakoskelaisten monipuolista
liike on toiminut lls. sekatavarakauppai,ru. Asiantuntevana myyjiinä liikkeessä
nå,jokanytonyleisestijoperinnettä'
Anja
on jo 33 vuoden ajan toiminut
Koposenkauppatänäpäivänätarjoaa
ja Liukkonen.
asiakkailleen myös apteekki-, pankkiKopositle liiketoiminta on elåmäntapa
postipalveluja, joten liikkeestä on saataja soisakoskelaisille kauppa kohtaamisvana sorsakoskelaisille nämä välttämätpaikka. Voi todeta, että kauppaan on
tömät Palvelut Paikallisesti'
periytynyt sorsakoskelainen tunnelma'
Liikkeessä ollaan tietokonein reaaliperin- iutrua ja turvallista yhdessäoloa.
ajassa rnukarä, joskin arvokkaita
onnea pirteälle 70-vuotiaalle sakun
teitä on säilytetty. Kaupparekisteriin
kaupalle!
liike on merkittY: T:mi Yrjö KoPonen
Kyösti Koponen
on arseuraaja Sakari Koponen, siinä

Yrjö
TI luuppias Sakari Koposen isä
§l roponen perusri liikkeen vaimonsaHiljan kur,ssa Iisvedelle vuonna 1932
perheyritys siirtyi vuonna 1940 sorsa-

Uusia jåiseniä
ja

tåimän numeron painamista

ennen
KOPSAN edellisen numeron Qtzxll)jälkeen
yhdeksän uutta jäsentä:
oo fopo*rn Sukuseuraan liittynyt

Sari HäYrinen Jokihaarasta'
Marjatta Hakkarainen Kanadasta
(Richmond Hill, Ontario),
AinoKoponenVehmersalmelta,

JanneKoponenlsostaBritanniasta
(Amersham),

Jukka KoPonen Turusta,
Otli Koponen Turusta,
Pauli Koponen Ruotsista
(Uplans VäsbY),
ja
Sirf<Xa KoPonen Turusta
Veli KoPonen Hollolasta'

sukuseuraan'
{Judet j äsenet roivotetaan tervetulleiksi

_

__=*_-J

Kotiseutuneuvos Martti

o.

Koponen on poissa joukostamme

Kotiseutuneuvos Martti O. Koponen
kuoli lauantaina | :6 .zWZ Leppävirralla.
Hiin oli syntynyt 8. 11. 1923 Leppävirralla.

Valmistuttuaan opettajaksi Kajaanin
seminaarista vuonna L952 valittiin hänet
kotikylän Näätänmaan kouluun, jossa
toimi opett aiana 30 vuotta aina eläkepäiviinsä asti.
Työn ja toiminnan miehenä trän oli
laala-alais e sti mukana yhteiskunnallises sa etåmåssä. Håin kuului vuosi§mmenten aikana lukuisiin Leppävirran kunnan
eri lautakuntiin ja valittiin myös kunnanvaltuuston jäseneksi.
Leppävirran seurakunnan toiminta tuli
hänelle myöskin tutuksi. Hän oli kirkkovaltuuston jäsen 1969-86, varapuheenj oht aia 197 6 j a puheenj oht aia
1,977

-86. Maallikkoedustajana kirkol-

liskokouksessa 197 8-82 .
Kotiseututyö kokonaisuudessaan oli
hänelle läheistä. Erityistä kiinnostusta
hän tunsi perinteen tallentamiseen, kotiseutuhistoriaan ja sen myötä museotoimintaalt. Hänen työpanoksensa oli ratkaiseva Leppävirran kotiseutumuseon
perustamiselle.
Hän oli Leppävirta-seuran perustajajäsen ja sen puheenjohtaja 1979-86. Suomen Kotiseutuliiton ansiomitali myönnettiin hänelle 1981. Kunnia- ia ansiomerkkien luettelo hänen kohdallaan
on laaja, niin rauhan kuin sotiemme ai-

rakennusperintöä. Hän teki myös ansiokkaita elämäkertahistorioita. Vuosikymmenet hän avusti eri sAnomalehtiä.
Hänen tietojaan kysyttiin niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti. Vuoden LggZ alussa Tasavallan Presidentti
rnyönsi hänelle kotiseutuneuvoksen nimen ja arvon, jonka hän sai ensimmäisenä leppävirtalaisena.
Koposten Sukuseuran hallitukseen hän
kuului vuodesta 1979 lähtien, jolloin
seura perustettiin. Hän oli seuran perustamiskokouksen puheenj oht aia ia
kuolemaansa saakka Koposten sukututkimuksen keskeisin henkilö ja sukututkimustoimikunnan puheenjohtaJa. Hän

merkittävästi vaikutti tietojen hankinnoilla Koposten suku I ja II -kirjojen
julkaisemiseell. Sukuseuraflrme toiminnassa hän oli aina neuvotteleva, harkitseva ja luotettava tuki.
Martti 0. Koposen kanssa sain o}la
yhteyksissä lähes 30 vuoden ajan, joka

kana suoriffamistaan ansioista.

Kirjallinen toiminta oli moninaista.
Kotikunnan Leppävirran perinnetiedon
hankkimisessa ja julkaisuissaan hän oli
vailla vertaa. Asiantuntijan tiedoillaan
hän pystyi laaja-alaisesti käsittelemään

monin tavoin oli antoisaa aikaa. Viimeinen tapaaminen oli Martin sairasvuoteen äärellä viikkoa ennen hänen
poil nukkumistaan. Palovafirmoissaan,

edesmenneiden leppäv irtalaisten taitaj ien

taitoja ja työtapoja, kylien historiaa ja
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kipua tuntien hän katsoi kaiken tapahnrneen kohtaloonsa kuuluvaksi. Hän sanoi: "Elämässä voi tapatrtua mifå tahan"
sa ja se kaikki meidän on kestettävä.
Laltiessäni hän sanoi: "Hyvin paljon
kiitoksia käynnistä ja muistamisesta'
Terveiset kaikille!" Nämä kiitokset ja

terveiset olivat osoitettu kaikille Koposille. Tuolloin en voinut tietää, että
hpaamisenrme oli viimeinen. Kesäkuun

alkamisen aamupäiviin varhaisina tunteina Marmi rauhallisesti oli nukktrnut ikiunegn.
Tunnefirme, että Martin paikka on tyhjä. Lähel[e kuitenkin on jäänyt hänen
persoonansa, joka rohkaisevana valaisee
äm*antaivaltamme. Hiljennymme siu-

naavin ajatuksin rikkaiden muistojen

äärellä'

I$östi v- Koponen
:

Koposia mediassa
sattuneita' Koposia koskevia
Koposia mediassa-otsikon alla julkaisemme silmiin
- kutsukaamirn"" lainauksia ja kommentteja sanomalehdisä tai muusta mediasta
takaperoisesti, tuoreimmat ensin'
me näitii vaikka tiltd@iksi. Et o..-" tiiltä kertaa

Savon Sanom at iulkaisi 4. kesäkuuta
Martti 0. Koposen kuolinuutisen, jossa
lehti kertoi Martin arvokkaasta elämäntyöstä. Lainaamme uutisen loppuosan:
It(idtdnmoasta hAnella oli tapano sctnos: " Missticin muuolla ei mustarqstaan
huilu soi knuniimmin, eil«i misscicin muualla kåki l«tl«t Yfua ka uon. "
(ss 4.6.2A02)
Museonjohtaja Sanna Koponen ja valokuvaaja Kari JtimsÖn kokoavat Leppävirran museon 4Q-vuotispäiväksi vanhoj en
valokuvien näyttelyn j a kuvateoksen.
Soisalon Seutu kertoi myös, että museon
vahvana taustavaikuttaj afia on toiminut
kotiseutuneuvos Martti KoPonen'
(soisalon seutu n:o 4zBlsuvi 2a02)
(samoihin aikoihin, kun soisalon sLu(un
kesänumero Suvi 2002 ilmestyi, tuli tieto

Rakennustarkas taia Jouko Koponen
kertoo, että Leppävirralle rakennetaan
vuosittain 40-50 uutta kestiasuntoa. Hän
myös lupaa, että kunnan tekniseltä puolelta annetaan apva,jos mökkiläinen haluaa muuttaa kesåiasuntonsa vakituiseksi
asuinpaikaksi.
(soisalon Seutu n:o 4zBlsuvi 2002)

Kirsi Koponen opiskelee Kuopiossa
restono*iksi matkailupalveluj en liik-

kolmatta
vuott a ia toimii tana kesänä seitsemän
muun nuoren opiskelijan kanssa Kuo-

keenj ohdon koulutusohj elmassa

tpio ssa turistineuvoj ana.

(Kuopion Kaupunkilehti

KOPOSIA MEDIASSA -tiIKKCitä
lisää sivuilla 14 - 16-

Marffi KoPosen kuolemasta')
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KORVALLA
JÅSENSIHTEERII\ TE,RVEISET KESÅN
poselta, tarvitsen jonkun johtolangarl
Tutkiskellessani PaaJos saasiäisen aikaan j äsenre-

kisteriä, tein siitii muutamia havaintoja. Sukuseurassamme on jäseniä 418, joista 259:11ä
on Koponen sukunimenä. Pelkäståän heistii
löYYY 14 Mattia' kahkuusi
deksan Pekkaa seitserniin Hannu4
Markkua, viisi Karia ja Eskoa' Juhia'

Heikkejä, KYöstejä, Raimoja, Timoja'
pentrej ij"Yrjöjä on kutakin neljä. Naisj äsentemme keskuudessa kaimat ovat
:
Luruulukuisempia, mu tta heita löytyy
sekä
Leenoja on neljå ja Ainoja, Karjoja
ettdt
on,
selvää
Liljoj; kolme kutakin.
kahta samannimistä ei ole vaikea meistä
naispuolisista sukuseuran j äsenistäkään

löyttiä.

_

.

verJäsenistörnme nimiä on kiintoisaa
sukukirratavasta ilmestyneen Koposten
jan toisesta osattu löytyviin nimistötieioihin ja tutkiskella minkälaista kehitystä
puolentoista vuosisadan aikana on tapahsiltä,
tunut. Nopeasti silmäiltyna näyttaa
suoettä 1700-1800 -lukujen Koposten
sikkinimiin kuuluivat muiden muassa

voidakseni hoitaa asian oikein"
jiisenmastani kortista }öytyy esimerkiksi
jiisen
on
numero tai entinen osoite, jonka
myös edellisen muuttonsa yhteydessä
muistanut sukuseuralle ilmo tttaa, on
kaikki kunnossa. Jossakin tapauksessa
osoitteenmuutos on edellisen muuton
joten nyt saamastuoksinassa gnohtunut,
tunnistani kortista ei löydykäänmitään
osoitteentetietoä, jolla voin yhdistää
jiiseneell. Soitto
muutoksen j.r*ti oikeaan
kenumerotiedusteluun uuden osoitteen
r alla autlaaluultavasti saamaan yhteyden
jollei hänen
oikeaan henkilöön. Mutta
nimellään löydykään puheltnta, ei auta
kuin ryhtyä jäsenen kanssa kirjeenvaih,,Ante.kri, mutta kukas Matti Kotoorl.
ponen te olette, Matti Juhani vai Matti
tupurri ..." Tältä salapoliisityöltä vä}§rtä'E?n
taisiin j oko j äsennumeron, syntym
tai entisen osoiueen tai mieluiten kaikkiyhen näiden ilmoittamisella muutoksen

Antti, Juho, Ann a ia Maria' Kolme vii-

meksi mainittua ovat suosittuja edelleell'
muväestörekisterikeskuksen tilastoj en
annetuista
kaan 2001 -syntyneille lapsille
enimnimistä Maria piti kiirkisiim,tosin
Jumäkseen toiseksi nimeksi annettuna'
nimenä
hoa taas käytettiin ensimmäisenä
oli
Anna
j a se piti poj illa kakkostilaa'
nimeMarian tapaan tyypillisesti toisena
nä, mutta se on jo tiPPunut muutaman
t3'
vuoden takaiselta k?irkipaikalta sijalle
nimet
Käytännöllisem paamerkitystä nuo
rekissaavat j okapaivåisessä sukuseuran
Kun saan osoit-

teydessä.

teille kaikille toiveena esitiinkin. Huomautan sitten vielä, ettii Matteja
Ja tämän

on tässä käytetty vain esimerkinomaises-

sikti, koska nimi on niin yleinen. Ei siis
olisi
si, että juuri Mattien jäsentiedoissa
kiiollut puutteellisuuksia" Ja ptiätteeksi
tiin teitä jäseniä erinomaisesta aktiivisuuilmoittamidestanne osoitteenmuutosten
puolin ja
edelleen
sessa. Tehkäämme
tatoisin parhaamme jäsentietojen ajan

sallapysymiseksi!

,.

.

Seuraavaksi aiattelin tutkailla rekisten-

tiedoista sitä, millainen on keskiverto
sukuseuralainen. Alustavat havainnot

skertov at, ettäj iisenistö stämme enemmi

tö(228)on,ui'iu,yleisinnimi-kutenjo

(46)
mainitsin - on Matti ,iauseimmiten
jäsen asuu varkaudessa. Mutta että tyypittirren sukuseuralainenko olisi nainen

teritietojenylläpidossa.
Koteenmuutoskortin esimerkiksi Matti
8

niin
nimeltii Matti? se on kyllä palturia,
kuin tilastot tavallaan arna ovat! Mutta
toisaalta Varkaudessa ky[lä ihan oikeasti
Koposasuu jäsenistämme kaksi Matti

Hyviiä kesiiä Mateille, Ainoille, Pekoiltei11e,
le, kaijoille... siis ihan kaikille
hyvät KoPoset!

Sara KoPonen

tå,...

MetsäkauPoista
llessani Kartfulassa S aastamoisella

perurroiden
hellaan päin heitimme kahvit

jotka olivat itamassä laatikoissa
panpenkin alla. Kahvi oli usein isossa
Aito sanussa lls. sumppia ia vaaleata'
a, ettå
tuli volaiseen tapaankii6elimme kahvi
kokemattomana metstiammattilaisena
..ky11ä se emännän kahvi saa ihan vein
pulmatilanteita'
usein
ollut nousemaan kielelle"'
En tuntenut metsänomist aiia enkä
ja ruIsäntiikin tuli kauppareissuiltaan
määtiä
mahdottomia
juomaan
tottunut
ei
pesimme hieromaan kauppoja' IJsein
kahvia. Kuusikymmenluvun alussa oli
oli
menty suoraan as raarl Politiikka
vielä käytössä lls. savujako- Piiriesikanmielenkiintoinen aihe. Kauppojen
miehet olivat kokouksissaan sopineet
naltaoli parasta olla samaa puoluetta
taloista, mistä osti Savo, mistä Raumakuin talonväki. Tuli siinä monta kertaa
en tunteRepola, mistii mikin yhtiö. Kun
ja Vennahaukuttua dem atlt,kokoomus
taloja, usein sattui, ettii menin Savolmonkin miehet.
"J
papereita
le jaettuun taloolr- Hintoj a ia
isåinnältä
Priästyäimme hintoihin kysyin
katsellessani huomasin tulleeni "vääkuutiojalalaan, paljonko pitiiisi saada hintaa
räärf' taloon. Piti olla ostattelevin
le.
ettei isäntä myisi leimikkoa minulle.
mk
Isäntä vastasi: "Kyllä ainakin 1,60
AuJoskus otin jakomiehenä toimineen
viime
kuutiojalalle on saatava, sen sain
gustinavukseniostamaanpuita.olimme
vuonnakin."
kayr.et jo monessa talossa iaiuoneet
saat
sanoin: "Ei käy, hinta on noussut.
toistakyÅ*rrrtä kupillista klhvia. Sajyr- 1,80 rnk."
o'Ei kai se Tuusniemen
noin Augustille, että nyt kielletään
sanoi:
Isäntä
Mekahvia'
kästi emäntää keittämästä
vä- Koponen vaan Petå?"
nimme Airakselaan eriiilseen ta100ll"
Tieto ostomiehestii , ettaolen Tuusnieesitti
hän alkaaial0ssa oltuamme August
kah- menKoposiqolimennytkylille.Va{uu.
emännälle: "Eikö emäntä keittäisi
ja
tin, ettå petä. Kaupat tehtiin vielä
via, kun tiimä uusi ostomies on mahdotilman Auseuraavanakin vuonna - tosin
toman kova j uom aarlkahvi a'"
gustia.
Totta kai emäntä keitti. Juotuamme
Mikko KoPonen
kolme kupillista emåintii kaatoi neljtinnen
Asikkala
kåiäffIlrttyä
Emännåin
kuppiin.
väkisin

ostomiehenä t 960-luvun alussa
a tasattui monenlaisia mielenkiintoisi
pauksia. Koulusta tullee na Z3-vuoti aar*a

pääl1e,
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TERVETULOA I(OPO STEN SUI(UKOI(OUKSEEN
VARI(ATJTE,E,I{ 27.

- 28.7 .2OO1!

Kokous- ja juhlapaikka molempina päivinä on
varkauden Kotiseutukeskus Tyyskänhovi, Wredenkatu 4.
Huoneita voi varata seuraavista hotelleista:

r

Hotelli Best western Hotel oscar, Kauppatori 4, Varkaus,
puh. (017) 579 01I.
Kahden hengen huone 83 euroa/vrk'
Kauppatori 4, varkaus, puh. (014 579 011.
Kahden hengen huone 68 euroa/vrk'
Yhden hengen huone 58 euroaivrk'

r Keskus-Hotelli,

ja aamusauna'
Molemmissa hotelleissa hintoihin sisältyy aamiainen
Varaukset sn tehävä suoraan hotelleista 15.7.2fN2 mennessä'

r Gasthaus Joutsenkulma, Käärmeniementie

20, varkaus,

puh. (014 366 9797.

Kahden hengen huone 52 euroa/vrk; lisävuode 13,50 euroa/vrk
Yhden hengen huone 35 euroa/vrk'
Hintoihin sisältYY aamiainen.

r

Leirintäalue Camping Taipale, Leiritie 1, Varkaus,
(017) ss? 6@.
puh.
-lutott
ja venepaikkatiedustelut parhainta sopia puhelimitse'

"ity-
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ST]KUPAVIEN OHIELMA
Lauantai

27

Sunnuntai 28.7.2002

-7.2002

Klo LL.30 Hallituksen kokous
Kotiseutuke skukse

ssa .

Klo 12.00 Lounas ravintola

1

Tyyskänhovissa - 6,80 euroa,
4-LZ -Yuottaat 3,44 euroa,
alle 4-vuotiaat lapset ilmaiseksi.

I

'f
I

I

Klo 9"00 KunniakäYnti ja

sep-

peleenlasku Pirtinniemen sankarihaudalla.

Klo 10.00

JumalanPalvelus
varkauden ev. -lut. seurakunnan
kirkossa.

Klo 12.00 sukulounas ravintola

Klo 14.00 VesibussiristeilY

Tyyskänhovis sa (Kotiseutukeskus). 1t euroa,4-LZ -vuottaat
5,50 euroa, alle 4-vuotiaat laPset

i-Ellenillä KoPolanv irran
kauniisiin maisemiin, Irs'
Varkaus-kierros. 10 euroa'

Suv

ilmaiseksi.

Klo 17.00 Vuosikokous Koti-

Klo

seutukeskuksessa. Kokouksen
j älkeen hallimksen j ärj estiiytymiskokous.

L4't6

Päiväjuhla Ko-

tiseutukeskuksessa.
Kahv tltee uiytekakun kera sisäl-

tyy sukulounaan hintaall'

Klozo.00lltajuhlaravintola
Tyyskänhovissa (Kotiseutukeskus) . Juhlaillallinen ja katrv rl tee
kakkutarjoiluineen L7 euroa,
4-12 -vuottaat 8,50 euroa,
alle 4-vuo ttaat lapset ilmaiseksi.
F

§

{

mennessä
Ennakkovaraukset on tehlävä 20.7.2002
vesibus siristeilylle j a 3)lauantain
u lauanta tn (27 .7 .) lounaalle , 2) lauantain sukulounaalle.
juhlaillalliselle sekä 4) sunnuntain {28 '7 ')

Ilmoittautumiskortti, ks' s' 19'
(017) 556 L294'
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Puh8, 7
ostitse: KYösti ja Leena Ko onen,Rantatul*.rtit
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Ajatuksia Koposten sukuhistorian
tr;lokemukset

i§'l

Kopo sten sukuhistori-

an II osan tekemisestä ovat opettaneet ymmiirtiimiiiin hieman realistisemmin, kuinka suuri Koposten suku todellisuudessa onkaan. Kun nykyisin Koposen nimen kantajia on runsas 7 000, niin

välittömään sukupiiriin kuuluu vähintään noin nelinkertainen henkilömäärä,
mikä tulisi ottaa huomioon sukukirjan
kattavuudessa sekä myös tavoitten
asettelussa. Tämä joukko on myös potentiaalista ostajakuntaa eli laajuus on
niihtävä mYös mahdollisuutena'

Siksi varovaisestikin laskien III osan
laajuus tulisi otemaan 2 000 sivua, vaikka kirja ulotettaisiin vain noin 1960-luvulle asti, ja vielä suurempi, jos ajateltaisiin kirjan sisältävän tietoja 2000-lu
wn alkuun saakka. Siksi voitaisiin aiatella, effä tulossa olisi vielä kaksi sukukirjaa:
o III osa, noin vuodet 1860 - 1960
. IV osa, noin vuodet 1960 2010
(atkorietoja III osaan ja mahdollisimåun ajantasaiset tiedot elossa olevista
suvdn jäsenisfå).
Mita useamp aat osaan kirja jaetaan,
sitii enemmån liitrymäkohtiin tulee päällekkäisyyttii, mikä on painokustannusten

kannalta hieman epätaloudellista' Toi-

saalta se jaksottaa niin toimitustyötä
kuin talouttakin pidemmälle jaksolle'
Tällöin hanke on vannaan myös realistisempi.
IV osastakin tulisi noin 800-1000 -sivuinen kirja. Joten kokonaisuudessaan

sukuhistoiiikista olisi tulossa varsin

massiivinen kirjas atia, mikä vain osoit-

III osan tekemisestä

taasuvun valtavaa kokoa. f\/ osan yksiryiskohtainen suunnittelu voi jålädii myöhemp ään aikaan, rnutta ehkä sukuseuran
kanrrattaisi jo fåssä vaiheessa harkita sitä
vaihtoehtoä, että II osan jälkeen tulisi

vielä kaksi kirjaa tai kolmekin, sillä
kakkososakin vaatinee vielä tiiydennyskirjan ennen kolmannen osan julkaisemista.

ilI

osan (n. I"860-) toimittamistyöstä

ielestäni lähtökohtana voisi pitää
sitä, että tiedonhankinnassa käYtettäisiin mahdollisimman vähän palkkioperusteista työtä, j otta kustannuksissa
sääitettäisiin. Eihän sukututkijankaan
kannalta tuoreempien tietojen keruu ole
kaikkein haastavinta. Sen sijaan suYun
jäsenille voi olla hyvinkin antoisaa kartoittaa omaa lähisukuaan. Tietojen kenlu olisi jotenkin järjestetfåvä matrdollisimman talkoopohjaiseksi. Sukututkijan/sukukirjan toimittajan tehtävä olisi
tassa tutkimuksen koordinointi ja tietoj en yhteenliittäminen.
Koska suku on laaja, tulisi talkootyö
organisoida kunnolla. Pelkät vetoomuk*ri, että läihettiikiiä tietoja mahdotrlisimman paljon sukutietolomakkein eivät
riitä. Olisi hyvä, jos löytyisi henkilöifä,
jotka olisivat valmiit kokoamaan tietoa
*,rurrritelmallisemminkin. Uskon, että

heitii löytyy Koposten sankasta suvusta,
koska sukututkimuksen harrastajia on
yleensäkin paljon ja monet muutkin ovat
kiinno stuneita Per innetYö sfå'

osan valmistamisen voisi aloittaa
senraavin toimin:
. laaditaan ohjeistu§ siitä, mistä tietoa
on hankittavissa:
o oma perhe ja lähisuku: haastatellen'
jne-,
puhelimitse
!
o kirjalliset liihteet (pitiijän- ja §låihistoriat, matrikkelit, rtikoishistoriat),

uI

r

2. Sukututkija laatii ohjeet, suunnitelmat
ja tarvittavat lomakkeet tiedon keruuta
varten, osallistuu (tarpeen mukaan)

o internet ,
o seurakuntien arkistot (henkilöt voisivat ottaa tehtäväkseen kirj ata tietoja
tästä
oman seurakuntansa arkistoista;
heille annettaisiin tarkemmat ohjeet)'
. Niille, jotka ovat valmiit aloittamaan
tietojen terl*imisen (varsinkin seurakunrien arkistoista) voitaisiin pitaä erillinen
joka toimisi
koulutus/opastustilaisuus,
låihtölaukauksena, ja
myös innostavana
jossa selvitettäisiin kokonaistavoite'

o Jos tiedonkokoajia löytyy ' tulisi
kerää
työnjako suunnitella (kuka tietoja
mistäkin jne.).
oJossystemaattinentalkootyöalkaa,
voisi sen tueksi harkita perustettavaksi
koordinaatioryhmä (sukututkimustoimikuntatms.),jokaohjaisikeruutaJaSeuraisi etenemiitä. Varsinainen sukututkija voisi olla fåssä ryhmässä mukana'
. Myös tietojen tallentamista tietoko(tieneells voisi tehdä talkoovoimaisesti

tysti tämäkin vaatii ohjeistuksen tai
opastuksen).

Työn Yaiheista:
siitä,
1. sukuseura kartoittaaja päättää
onko mahdollista lähteä talkoovetoiseen

ikoordinaatioryhmän ( sukututkimusto
mikunta) toimintaan (talvi 2003 tai
myöhemmin) ja osallistuu matrdolliseen
kouluttamiseen.
talkoo3 . Sukuseura värvää tarvittavat
laiset.
(ia
4. Koordinaatioryhmä jakaa tehfåvät
kirjaa kootuista tiedoista, kerää

pitää
materiaalia itselleen)'
5. sulcuseura kokoaisi myÖs yksittiiisiltii
tiesuvun j äsenilfii perhetietolomakkein
toa.

6. sukututkrja muokkaa kertyneen mate=
riaalin, tekee tarvittavissa määrin täy1800-ludentävåt selvitykset (varsinkin
yksitvun puolelta), hankkii lisätietoja
tiedot
täisistä seurakunnista ja kokoaa
yhtenäiseksi es§kseksi (esim' syksystä
2A04 alkaen).

Sukuseuranpuitteissaonjoaiemmin
koottu paljon tietoa III osaa varten , ia
jo
osaa laatiessani tallentanut
olen toista
suuren osan tåstii aineistostå'

Alustavasti voisi ajatella, että kirja
(tai 2Nl7),
voisi olla valmis kesålffi 2m6
jos talkootyö saadaan hyvin sujumaan'
iV osan ilmestymisajankohta olisi vuojo tiimän
rosraan noin 2010t201L, mutta
tietoa
tarkoovaiheen aikana kerättäisiin
sitäkin vartelr.

Jarmo Paikkala

tiedon hankintaan (sYksY 2A02) '

ole nöhdö jotakin kaulcana höämöttövöd,
Törkeintö elömissömme ei varmttankaan
(Thomns CarlYle)
kösillö'
vaan tehdö se mikö on selvösti

r3

qCry

Koposia mediassa
(atkoa sivulta 7)
Ma rkku Koponen Palvelutyön antajain
liitosta oli sitii mieltii, ettei vuorotteluvapmn käyttö ole edistiinyt pitkiiaikaistyöttömien työhön piiäsyä.
(Ylen tv-uutiset 27 .5.2442)

Filosofian maisteri Kari Koponen on
väitellyt Kuopion yliopistossa 25 .5 .2002
ympäri stötoksilo gian alaan kuuluvasta
makeanveden kaloj en vierasaineenvaihdunnal li si sta j a hi stopato

1o

gi si sta vastei s-

ta ympäristöaltistuksessa. Vastav äittäjänä on toiminut professori Karl-Johan
Lehtinen Uppsalan yliopistosta ja valvojana professori Osmo Hänninen Kuopion
yliopistosta. Kari Koponen on syntynyt
Kuopiossa 1962, päässyt ylioppilaaksi
Kuopion Yhteiskoulusta 1982j a suo nttanut filosofian maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa l99l .
(Savon Sanomat 26.5 .2402)

Toinen Jukka Koponen (ilmeisesesti
Rantasalmen Vaaj ataloj en edust aja)
puolestaan ilmoitti Vaaj ataloj en mainosilmoituksen yhteyde s sä puhel innumeronsa kahden kauniin talonkuvan alla.
(Savon Sanomat 2l .5.2002)

Taidevalaja Heikki Koponen on työskennellyt yhdessä taidevalaja Jyrki Roivaisen kanssa P. VenäIäisen taidevalimossa Lapinlahdella pari vuotta Aimo
Tukiaisen luoman taideteoksen Tuulenpescin parissa. Suomen valtion aikoinaan
Ruotsin Karlstadiin lahj oittaman taideteoksen restaurointityö on ollut vaikea,
mutta nyt monumentaalinen teos on jo
taas paikallaan ja on juhlallisesti uudestaan paljastettu 6. kesäkuuta Karlstadis(Savon Sanomat 1 9. 5 .2A42)
sa.
Pieksämäkeläinen insinööri Jari Koponen on kehittanyt avokompostiin sydämen, johon Patentti- ja rekisterihallitus
on äskettiiin myönttinyt hyödyllisyysmallioikeuden. Kompostin möyhennykseen
sananmukaisesti uusia tuulia tuovasta
keksinnöstä kertoi Savon Sanomat.
(ss 16.5 .20A2)

Kartanon navetan kivisokkeli päätyi uusiokäyttöön uurnalehtoon. Kopolanhovin kartanon navetan vanhan kivij alan
jyhkeät jtirkäleet on asennettu Varkauden
seurakunnan uuden uurnalehdon tasoj en
reunuskiviksi tiistaina 2l . toukokuuta.
(Savon Sanomat 23 .5 .2002)

Tutkij a Martti Koponen Savonlinnan
maakuntamuseosta on kertonut, ettå museolaivat s/s Savonlinna j a s/s Mikko
tulevat tekemään ensi kesänä entistä
enemmän tilausristeilyjä. Koposen rnielestä laiturissa seisova alus on ennen pitkää kelvoton liikennöimiiiin. Puurunkoinen Mikko on viimeinen Saimaan suuresta tervahöyrylaivastosta jäljellä oleva
alus, se on valmistunut Savonlinnassa
l9l 4. Matkustajalaiva Savonlinna puolestaan rakennettiin vuonna §A4 Sai-

Suonenjoen palopäiitlikkö Jukka Koponen oikoi sanomalehdessä ollutta tietoa,
jonka mukaan sairasautoa olisi joutunut
odott amaan kaksi tuntia. Samalla hän

selvitti yksityiskohtaisesti kahteen tapaukseen liittyvät sairasauton hälytys- ja
oista tehdyn tutkimuksen tulokset,
j oiden muk aan sairasautoj en todelliset
tuloaj at haj a-asutusalueella olivat olleet
2A ja25 min.
(Savon Sanomat 2l .5.2A02)
aj oaj

t4

maan Höyrylaivat oy:n lippulaivaksi.
v arkaudessa rakennetfua alusta kutsuttiin
Saimaen pikajunaksi, koska se taittoi
välisen
S avonlinnan ia Lappeenrannan
matkan vaj aassa seitsemässä tunnissa.
(Savon Sanomat 25 "4'2AAZ)

elåimänvaiheita. Fekka Lounela oli maininnut kirjoituksessarm , ettdlda menetti
kaksi sisartaan. Kyösti Koponen luetteli
Idan kolmen sisaren nimet ja kuolinajat:
Maria kuoli L87 4, Elina 187 6 ia Tekla
(Savon Sanomat lL -4'2002)
1879.

valtakunnansyyttäj ä Pekka Koponen on
sanonut, että Lah'Cen dopingskandaalia
koskeva syyteharkinta ei valmistu missään tapauksessa ennen syksyä' Poliisi
suosaattaa loppulausuntoj en perusteella

Sara Koposen mielestii vuoden kuluttua
jfiestettävät eduskunt avaalit nåikyvät jo
puolueiden toimissa, kun ne tekevät vaaiitytitäiaetsivät vaalirahoitusta. Kopo-

rittaa vieia joitakin lisätutkimuksia, Qnnen kuin juttu siirtyy virallisesti valtakunnansffiäjälle. Pekka Koposen mielestä ei otre syytä mennä etukäteen sanomaan, että juttu tulisi varmuudella oi-

keussaliin.

flltalehti

20 '4 '2AA2]

sara Koponen on esittänyt Kuopion

v ap6-aikälautakunnas sa, että kilpaurheiluhankkeet pitäisi taloudelrisen tilanteen
takia jäädytt ää. Tämä tarkoittaa savon
j
Sanomien mukaan keskuskentän alkaj
pallo stadion ia ia pe säpallokentän atkotöitä. Kopot.tt mielestä kilpaurheilu ei
lisätä
saa tässä taloudellisessa tilanteessa
a'
v ap M-aikato imen käWö menoj
(Savon Sanomat 18'4 '20A2)
Rautalammin museon eli entisen Peuran
kermuseon johtaja sanna Koponen on
tonut museon velkataakan huvenneen
tuntuvasti. Metsäpalstan ja taideteosten
myynnillä sekä kansalaiskeräyksen tuotolla on pysffi kohent affLann museosiiätiön taloutta tuntuvasti. Sanna Koponen
sanoo, että kunnan mukaantulo museotyöhön on elintärk eätä'
(Savon Sanomat 17 '4'2002)

,r.n putt.tsui kokoomuksen Kuopion

vapaz-aj an lautakuntaan tuomaa esitystä
poliittisten nuorisoj ärj estöj en avustusten

nostamiseksi. S ata Koponen edustaa
on myös KoposKuopion Vihreitä,hän
ten §ukuseuran j äsensihteeri "
(Savon Sanomat 30'3 '2002)

Kuopiossa sijaitsevan Saastamoisen vanhan vaneritehtaan purkarnisesta Maarit
Fagernäs-Koposen tekem äa v alitusta
tutkitt<oit<ein hallinto-oikeus ei ottanut
miiätavakseen, koska valitus myöhästyi
räaiasta. Maarit FagernäslKgnonen on
Kuopion Vihreiden puheenj ohtaj a'
(Savon Sanomat 30'3 '2002)
soneran toimitusj ohtaj a Harri Koponen
on taas ollut mediassa näyttävästi esillä
Soneran ia Telian fuusiota koskevissa
uutisoinneissa. tludessa yhtiössä Harri
sai varatoimitusjohtaj an pai-

Koponen
kan.

(Televisouutiset 26.3 .2002ja sanomalehoidet 27 .3 .2A02, 28.3 .2002 HS :n påiäkirj

tusjakuYl,missäHarriKoponenpitaa
kädessiiän Ruotsin liPPua')

Kalle Koponen, Helsingin sanomien

s ina
Mo skovatt-tit3 eenvaihtaj ana vuo
on
lgg5-2000 toiminut kirjeenvaihtaja,
arvioinut Hs:ssa 2J.3.2002 venäjåin dekkarikuningattareksi rnainitun Alexandra
Marininan romaanin lrina tietrici liikaa

Kyösti v. Koponen oikaisi kirjaitija
julPekka Lounelan kirjoitust a, ioka oli
kaistu Savon Sanomissa 9. huhtikuutaia
kasitteli Elias Lönnrotin tyttären ldan
15

j

r
i---

(Stetshenie obstoi atelstvi). Arvioinnissaan Kalle Koponen mainitsee mm.:
"Mielikuvat rikollisuuden j a turmeluksen
riivaamasta Venäj ästä lienevät monilla
niin vahvoj U etäajatus rehdistii, kunnollisesta moskovalaispoliisista tuntuu oudolta. Alexandra Marininan ensimmäinen suomennettu dekkari lrina tietcic)
liikaa esittelee koko joukon sellaisia.
Paitsi hyviä myös arkisuudessaan melko
lailla uskottaYia."
(Helsingin Sanom at 27 .3 .2002)
on valith]
joka
joukkueeseer,
Savon kielen seuran
osallistuu Hauholla 13.7 . pidettävään
murteella puhumisen SM-kilpailuurl.
(Savon Sanomat 24.3 .2042)

Annikki Koponen Karttulasta

Soneran toimitusj ohtaj a Harri Koponen
ansaitsee 46 252 euroa kuukaudessa, käy

ilmi yhtiön tuoreesta vuosikertomuksesta" Näin ollen hänen vuosipalkkansa on
noin 555 024 euroa eli vanhoissa rnarkoissa tasan 3,3 miljoonaa. - Vuosikertomuksen mukaan KoPonen
omist aakalkkiaan 7 972 Soneran osaketta. Keskiviikon ( t 3 .3 .2002) kurssilla
laskettuna niiden arvo oli noin 44 000
euroa. Lisäksi Koposella on optioita,
jotka oikeuttavat yhteensä 510 000 Soneran osakkeen ostamiseen.
(Helsingin Sanom at I 4 .3 .2A02)

Kuopion museossa olt Bambu - Puuta,
heincir) -näyttely avoinn a 24 .3 .2002 asti.
Monipuolista bambuesineistöä esitteleviin näyttelyn oli koonnut Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksen professori
Timo Koponen.
(Viikko-Savo 1 3.3 .2002)
Ponssella koneistaj ana vuonna 1987
aloittanut Pekka Koponen on työnsä
ohessa suorittanut koneistaj an ammattitutkinnon j a sittemmin erikoisammattitutkinnon Ylä- S avon aikuiskoulutuskeskuksessa. Teknikon tutkinnon hän suoritti Pohj ois-Savon ammattikorkeakoulussa vuonna2000 ja opiskelee edelleen
työn ohessa tarkoituksenaan valmistua
insinööriksi ammattikorkeakoulusta.
NykyäänPekka Koponen on Ponssella
koneisfu

so sasto

sta vast aaY a työnsuunnit-

telij a jaohj aaia. Pekka Koposen esimerkillisistä opinnoista j a urakehityksestä
Savon Sanomat kertoi näyttävästi Runebergin päivänä 5 .2.2A02. (SS 5.2.2002)

Tenho Koponen Rautavaatalta on syventynyt kalaverkkoj en pauloittamiseen,
hänen käsin pauloittamansa verkot ovat
kysyttyd tavaraa.
(Savon Sanomat 2A.I2.2A0 1 )

tavoin
Jotrnisella meistö on jokin lahja, jota voimme harioittelulta kehiatiii sanalla
sitö
lihasta,
tuota
kuin harjoitutammi lihaksiimme. Mitö enemmön köytömme
(H. O. / Valitut Polnt 6/93)
vanvempi siitii

tuke.
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ja toimihenkilöt
Koposten sukuseuran hallitus
p,heenjohtaja
Kyösti-Koponen, sukuseuran esimies ia hallituksen
1294
(017)
556
ptr.
varkaus;
Rantasalmentie 8, 78300
Varaiäsenet
--

Varsinaiset iäsenet
Ari KoPonen

Kiuruntie

Kaskenkatu2l

10

2A7AO Turku; Puh. (02) 232

78340 KuoPio; Puh- (017) 261 2430

Hannu

02340 EsPoo; Puh. (09) 802 5764
Ahti KoPonen, SKL:n YhdYshenkilÖ
Rajakuja l1
A4260 Kerava; Puh- (09) 294 3335
Erkki KoPonen
Tuomelantie l7
76150 Pieksämäki; puh' (015) 487 034
Hannu K. KoPonen
Leiviskätie 4 G 105
00440 Helsinki; Puh. (09) 562 3840
Toini KoPonen
Käpytie 6

Nukari; Puh. (09) 250 7450

Jarmo KoPonen
Oskinkuja 2
78870 Varkaus; Puh. (017) 558 A775
Kari KoPonen
Nelikatu 9
15830 Lahti; Puh-(03) 753 1055
Vesa KoPonen, varaPuheenjohtaj a

Vainionkatu 1l
40700 JYväs§lä; Puh' (014) 615 551
Martti Koponen (kuollut l '6'2AA2)
Taipaleentie 120 A

7%3A Näädfimaa; Puh' (017)

4l3l

Kyllikki Konkola
Näkinkaari 13 A 5

\il. Koponen

Syvtinojantie 136
OS+SO

a

nn"tirnne Eloranta, rahastonhoitaj

TglS0Sorsakoski;puh'(017)5543470
Urpo KoPonen

546 723

Väinö KoPonen

Kultatie 2

Kuopiontle 2

86400 Vihanti; Puh. (08) 281
Kaisa NummenPää

76Å0 Pieksåimäki; puh.(015) 481 839

Pirkko Olakivi, sihteeri
KaupPakatu 16 A 3

l4l

Kuusitie 7 A2l
00270 Helsinki; Puh' (09) 241 9345

78200 Varkaus; Puh' (017) 552 8204

***
Tilintarkastajat
Aino Koponen, varatilintarkastaj

Erkki KoPonen
Kartasalonkuj a 53
78400 Varkaus; Puh. (017) 555

455s

Raili KoPonen
Asematie 252
6130
7g48A Kangaslampi; puh' (017) 558

a

Kuopiontie 2
76riO pitttsämäki; puh' (015) 481 839

Raili Koponen, varatilintarkastaj

a

Väinämöntie 17

76150Pieksämäki;puh'(015)481566

Jäsensihteeri

SaraKoponen,Jynkänkatu4,es'5'-70620Kuopio'puh'(017)2633837'
Sätrköpostiosoite: sarakoponen@hotmail'com

Sukututkimus- ia iulkaisutoimikunta

(09)291 9657

puh'
Kirsti Kutvor-;, ö;i;i;t""ti "i'i+qoo Järvenpää'
ja Martti Koponen'
Koponen
Kari
.!a Kyösti Koponen,
sekä hallituks".tu put
""n!tr,t

*o'onen Tuusulasta toimii myös
Sukuseurojen Keskusliiton vnav'r'"nkiäln"
sfiköpostiåsoite on ahti.koponen@sci'fi'
sukuseuramm. ,irrf* vii.vJi"nf.ifonat

t7

j

Öal

Koposten sukuseuran myyntiluettelo
Julkaisut
12 euroa

Sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa. 66 sivua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I. 275 sivua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku II. 882 sivua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu yhdessä erässä.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu kahdessa erässä; erä
Väinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla ...

51 euroa
81 euroa
118 euroa

66 euroa
37 euroa

Monisteet
I

I

l0

1982 Sukuseuran perustamistietoja ym.

211984 Koposten asuinpaikkoja ym.

s.

15 s.

24

s.

411987 Sukuseunan toiminnasta ym.

20

s.

5/ I 988

78 s.
33 s.

3l L986

KuikkrKoponen )rm.

Toivo Pietikäisen tutkimuksia'Koposista.
6/1988 Alpo Ojasen tutkimuksia Koposista.
7 11989 Toivo Pietikäisen tutkimus Kuopion ja Iisalmen Koposista.
8/1990 Olavi Koposen tutkimus Savon Koposista 1500-1700 -luvuilta.
9ll99l Eri teoksista koottuja tie§a Koposista.
l0ll992 Aili Möllärin kokoamaa tietoa Tuusniemen Koposista.

24
43

s.
s.

18 s.

20 s.

Monisteiden hinta: 0150 euroa/sivu

vntiartikkeleita
Postikorff i, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.
Rintamerkki, "pinssi", sukuseuran vaakuna-aihe, 38 mm.
Rintamerkki, "pinssi", sukuseuran vaakuna-aihe, 55 mm.

4
5
L0
12

Rintamerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 38 mm.
Rintamerkki, "pinssil', kuikka-aihe, 55 mm.
Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus.
Sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna.
Sukuseuran vaakuna-aiheinen pöytästandaari

I

.

euroalkpl

4 euroalkpl
5 euroalkpl

euroalkpl
euroa/kpl
euroa/kpl

euroalkpl

37 euroalkpl

Hintoihin lisätään lähetyskulut.
Tilaukset

Kyösti

Koponen

Rantasalmentie 8
78300

VARKAUS Puh. (017) 556 t294

18

'<t

.t

Eräs Koposka vetelee kesähelteellä kohti Taipaleen kanavaa
koknekymmentä vuotta sitten.

K
Ilmoittautuminen Koposten sukupäiville
Merkitse henkilöiden
lukum äära ll

Merkitse rasti
osallistumisesta
IJ
t

+

f

(la) klo 12
(la) klo 14
fJ
27 .7 . (la) klo 2o
28.7 . (su) klo 12

Lounas ravintola Tyyskänhovissa
Vesibussiristeily Suvi-Ellenillä Kopolanvirralle
Juhlaillallinen ravintola Tyyskänhovissa
Sukulounas ravintola Tyyskänhovissa
(F{innat rnainittu ohjetrmassa, ks. sivu 11.)

Päiväys

Ilmoittaj an allekirj oitus

il
il

27 "7 "
27 .7 .

Ilmoittajan osoite ja puhelinnumero

L?ihettäjä:

. c/o Kyöst
f) Rantasaln
v 783CIffiva

Ä *.jr
tJ
cD
1- c3

?$[
{*
q{

Ol
)L

(§
C3

:d

tci

\Å

c{

g-.

\r'

N

K
ILMOITTAUTUMISKORTTI
Koposten sukupäivät

Posti-

merkki
0,60 euroa

27. -28.7.2002
Varkaudessa

TERVETULOA!
Täytä kääntöpuolen ruoka- ja
retkivarau skohdat henkilömäär ineen .
Leikkaa irti ja postita.

KOPOSTEN SI]KT]SEI.]RA RY
KYOSTI KOPONEN
Rantasalmentie 8
78300 VARKATJS

l

L((DIFfrA
T$spnxtrn åuntrmut
itzOOz '( Marraskuu '( 2002

Iluden Valamon luostarin kirkko
rset kok,
kokoontuvat ensi kesänä sukupäivilleen
Koposet
Valamon luostarissa Heinävedel1ä 2. 3. elokuuta 2003.

