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hrheenjohtqialtå

LfWät KoPoset!
I I Tässä kesäkauden alussa on meillä
havaittavissa uusia ja aina uusiutuvia asi-

oita, niin luonnossa kuin itsessämekin.

Valoa on kaikkialla tulvillaan, jolloin
toimintakenttämme laajenee. Tuntuu
siltä, että on vaikeaa pysyä kaikessa ha-

luamassaan mukana. Töitä on kotipihan
puutarhassa, mökeillä, vesilla ja ym. kek-
kereissä. On tärkeitä sukulaistemme val-
mistumi sj uhlia, häi stä puhum attakaan.
"Kunpa kerkiäisin", kuulee tänä päivänä

ihmisten entistä useammin sanovan firm.

menoluetteloaan selatessaan.

Olisikohan slTrtä laittaa kiireet tärkeys-
jäiestykseen, niin monet asiat karsiutui-
sivat sielta luettelon loppupäästä auto-
maattisesti pois. S aattaa löytää aikaaia
paljon miellyttävämpiä asioita pois karsiu-

tuneiden hOmppäjuttujen tilalle. Näin
olen saanut kuulla itse kultakin mukana
olleelta.

Me todella kaipaamme harrastuksia, lry-

läilyä ja erikoisesti sukuloimista, joissa
edella mainittujen kiireiden katketessa
syntyy ystävryssuhte rta, j oissa on leppoi-

saa keskustelua ja hyödyllistä ajatusten
vaihtoa. Kokoontumisissa tulevat myös

tärkeät, päivänkohtaiset asiat esille. Tie-
dotus pelaa.'

On kertoji a, jotka todella tietävät ia
muistavat vanhoista asioista, vanhem-
mistaan ja esivanhemmistaan, heidan elä-

män tapahtumista, töistäänja toiden mo-

ninaisuudesta. Tänään olemme hyvin
kiinno stuneita vanhoista elamantavoista.
Nliistii todelliset tiedot saå ainoastaan heil-

tä, jotka ne ajat ovat eläneet. Eläneillä ja
silminnäkijöilIä ovat luotettavimmat tie-
dot. Tutkijain tiedot valitettavasti saåtta-

vat olla melko vajavaiset, näin usein olen
havainnut. fuiteeksi vaån, mutta luotta-

kaa ensisij aisesti silminnäkrj öihin.
Toukokuussa aj atuksemme erikoisesti

suuntautuvat äideille ja åiitienpäiviiån. Me
Koposet saimme olla mukana ja seurata
tiedotusvälineistä arvokkainta äitienpäi-
väjuhlaa Helsingin Stiätytalosta, jossa lep-
pävirtalaisen perheenädin Aini Esteri Ko-
posen rintaan kiinnitettiin tasavallan presi-

dentin myönttimä Suomen Valkoisen Ruu-

sun Ritarikunnan 1. luokan ansiomitali
kultaristein, joka on ansaittu ja arvokas
kunnianosoitus suuriperheisen äidin aII-

siokkaasta kasvatustyöstä. Koposten Su-

kuseura liittyy onnittelijoiden ketjuun. Su-

kuseurallamme oli kunnia saada olla kun-
niamerkkiaidin esittaj änä j a hakij ana.

Koposten Sukuseuran tarkoituksena on

sääntöjen mukaan toimia suwn yhteen-

liittymänä, joka taas on sukuloimistalaa-
jimmillaan ja qnrimmillään. tryrkiessämme

tutkim afln sultumme vaiheita velvolli suu-

temme on seurataia hatjoittaa sukutut-
kimusta, jonka kautta avautuvat sukupol-

viemme vaiheet, joiden varaan meidan
jokaisen elämä rakentuu.

Sukuseuramme hallitukselle on annettu

tehtäviä, ioita se hoitaa uskotun luotta-
muksen mukaisesti. Toiminnassalnme on

oltava kunnossa talous, joka såiätelee teh-

täviemme tärkeysjärjestyksen. Kaikki
asiat jahaasteet ovat yhteislfl niih jåisenille

kuin hallitukselle. Aina kaikessa tuloksia
saavutettavassa toiminnassa työ skentely-
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ajankohta ei ole huomenna vaan I[YT.
NYT on myös Koposten suku II -l<tian ti-
livelan loppuunmaksu 3 I . 1 0. 2003. Kirja-
varastomme on arvoltaan noin 75000 eu-

roa. Mitä nopeammin sukukirjojamme
saadaan myydyksi, niin sita nopeammin
edistyy sukututkimustyömme kirja-as-
teelle.

Huolestuttavaa on, että merkitt äväj ouk-
ko hyvää jäsenkuntaamme on unohtanut
jasenmaksunsa maksamisen, kuitenkin iä-
senetuun kuuluvana olemme kaikille lä-
hettäneet jasenlehden Kopsan. Kaikki jä-

senemme ovat rekisterissämme. Toivom-
ffio, ettäjäsenmaksunne suoritatte nyt tai
viimeistään syyskuun kannossa vuonna
2003. Toimintakausihan on 1.6 .2003 - c:

3 1 5 .2004.
Jäsenet, ilmoittakaa osoitteenne muutos.

Niille, jotka eivät ole ilmoittaneet muu-
tosta, jäsenmaksulomake ja Kopsa ovat
jaaneet uuteen osoitteeseenne tulematta ja
lähetykset ovat palautuneet takaisin. Sa-
moin on niiden kohdalla, jotka osoitteensa
ja puhelinnumeronsa ovat tehneet salai-
siksi. Tällaisiin kohteisiin emme saa osoi-
tetta kuin maistraatin kautta. Vaihtu-
neiden, ilmoittamattomien sekä salaisten
osoitteiden etsiminen eri lahteistä on suu-
ritoistä ja taloudellisesti kallista, siksi
osoitteiden etsinnän olemme päättäneet
lopettaa.

Rohkaisevaa Koposten Sukuseuran toi-
minnassa on Koposten laajeneva mielen-
kiinto sukunsa ja seurailtme asioihin.

Me Koposet kokoonnumme keskuste-
lemaan 2.-3. elokuuta 2003 sukupäivil-
lemme Valamon luostariin Heinävedelle.

Tervetuloa j oukolla mukaan !

Kyösti V. Koponen

Emäntä Aini Esteri Koponen
Leppävirran Kotalahdesta

vuoden 2003 kunniamerkkiäiti

\ Tuoden arvokkai ntaäitienpäiväjuhlaa
V juhlittiin 11.5. Helsingissä Säätytalos-

sa, jossa tasavallan presidentti Tarja Ha-
losen myöntämät kunniamerkit kiinni-
tettiin saajien rintaan. Tilaisuutta kunni-
oitti läsnäolollaan presidentti Tarja Halo-
nen ja hänen puolisonsa tohtori Pentti
Arajärvi.

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka
Mönkäre kunniamerkkien j akotilaisuuden
puheesffuut sanoi rnm.: "Hyvät äidit. La§-

ten kasvatuksen perusasiat pysyvät samoi-

na sukupolvesta toiseen. Lapsi tarvitsee
rakkautta, hoiyaaja huolenpitoa sekä oh-
jausta vastuuntuntoon ja toisten ihmisten
huomioon ottamiseen. Te olette äiteinä
tehneet mitt aamattoman arvokasta työtä
omien lastenne kasvatuksessa. Elämän
tuomista haasteista ja vaikeuksista huoli-
matta olette jaksaneet huolehtia lasten ja
perheen hyvinvoinnista. Aiteinä olette
iuonret lapsillenne hyv:it puiueet kasv aa ia
kehitt yä. Kiitokseksi tehdystä merkittä-
västä työstä aiteinä ja kasvattajina Tasa-

vallan Presidentti on myöntänyt Suomen
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan
mitalin kultaristein. "

Kunniamerkin hakijana oli Koposten Su-

kuseu td ty,j onka hakemuksen perustelu

oli seutaaya: "Esittäessämme emäntä Aini
Esteri Kopo sta äitienpäiväkunniamerkki
2003 saajaehdokkaalcsi, niin toteamme, et-

tii ehdokas mielestämme täyttaä tarvift avat

ansiot. Hän on ihminen "olla vaan ei nä-

kyä'' . Kasv attajana hänet tunnet Mn lähei-

senä äitinä ja turvallisen kodin luojana se-

kä lrunnioitettavaha ia luotettavana ihmi-
senä. Virikkeellisenä ihmisenä hän on oh-
jannut lapsensa työn arvostamiseen, kun-
kin alansa ammattitaitoiseksi tekijtiksi. "
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..Vastuullisuutta on - 134 henkilöä hänestä neljänteen polveen, johon joukkoon

kuuluvat myös vävyt ja miniät." Mainittakoon, että tämän jälkeen perheessä on jo

viides sul«rpolvi.
Sul«rseuramme onnentoivotus: " /iitienpävtiloruriamerk*i 2003 saajana Tei[e emiin-

tä Aini Esteri Koponen. Saamanne valtiovallan tunnusttrs on arvokas huomionosoitus

Teille esimerkillisena aitinq kasvattajana, kodin ja ihmisyyden luojana ja ylläpitiijänä.

Valoisaa äitienptiivää ja tulevaisuutta toivottaen. 11.5.2003 Koposten Sukuszura

IV."
Aini Koposen 93-vuotissyntymiipävåiä ja tunniamerkin saamista olivat 26.5.2003

juhlimassa ptiivtinsankarin kail*i 14 ailuista lasta. 
Kyösli V Kopown

Presidenffi Tarja Halonen onnittelee

emäintä Aini Esteri Koposta merkinjakotilaisuudessa

llyua äiil vastaa salaa korlrme staria.

j
§cog, f/.rb"* (r lYl- r611)
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"Yrittäminen voi olla elämäntehtävä
mutta ei koskaan §en tarkoitu§"

tTtällaisen yllättäväin ajatuksen esittä
I hyvin menestyvän JARI-PEKKA

OY : n toimitusjohtaja Jari'Pekka Kopo-
en (38 v.) Hankasalmella, josta hiin joh-

taa,kahta liikew silman toimini-
men alla, toista Hankasalmella ja toista

Hartolassa. Jari-Pekka Oy on yksi suu-

rimmi sta NEsTE-polttoaineen myyj isä
maassarnflle.

Liiketoiminnat on rakennettu tarpeen

mukaan ja määirätietoisesti . Jari-Pekka

Koposen liiketoiminta alkoi siitä, kun
isä Kosti Pekkn Koponen perusti 1!re0-

luvulla kaivinkoneyrityksen. Isån suu-

ren kaivinkoneen työn lisääntyessä tuli
tarve myös salaojakoneesta.

Sinisellä ketju-Maralla vuonna 1985

silloin 20-vuotias Jari-Pekka aloitti
oman liiketoimintansa salaojituksia teh-

den. Talvet hän opiskeli Seinäjoella
tekniikkaa ja kesät teki kaivuutyötä.
Vuonna 1989 oli zuoritettu konetekni-

kon tutkinto.
Lehmät oli kotoa hävitettY vuonna

1985, jolloin jo §mmenpåiselle sisarus*

parvelle alettiin kotona zuunnitella tule-

vaisuutta ja vuosien kuluessa kukin al-

koi suuntautua ja kouluttautua omiin
ammatteihinsa.

Vuonna 1989 påätettiin perustaa uusi

yritystoiminta ja osakeyhtiö, jonka ni-
meksi tuli JARI-PEKKA OY. Yhtiön

Jari-Pel*a Oy:n toimitusjohtaja Jari-Pekka Koponen työpöyuinsä ätuessä,

jossa tehdäiin merkittäviä piiätölsiä



perustajina olivat isä Kosti Pekka, vel-
jekset Timo Tapio, Tenho Markus ja Ja-

ri-Pekka. Isä valittiin hallituksen pu-

heenjohtajaksi ja Jari-Pekka tuli toimi-
tusjohtajaksi. Timo palasi Lontoosta,
jossa oli ollut englantia oppimassa ja
Tenho Kuopiosta. Veljekset tutrivat ko-

tiseudulleen.
Vuonna 1989 Hankasalmer, JYväskY-

lån, Kuopion ja valtatie 23:n risteyk§es-

tä hankittiin maa-alue ja alueen raivaus-
ja liikenneasernan rakennustyöt aloitet-

tiin. Rakennustöiden valmistumisen ai-

kataulu lyötiin lukkoon rakennustöiden

alkaessa, tuolloin ilmoitettiin liikenne-
aserna avattavaksi juhannuksena 1 990,
jolloin myös avajaiset pidettiin ja liike-
toiminta kffnnistyi.

Toimitusjohtaj a J ari-Pekka Koponen
kertoo, että kuinka vaikeaan ajankoh-
taan liikkeen peruståminen sattui. Yrit-
täjällle yllättäviimpää ja tiukempaa aian-

kohtaa ei olisi voinut tulla.
Vuonna 1991 oli ensimmåinen deval-

vaatio ja vuonna 1,992 toinen, jolloin
velat kasvoivat n. 300 0m euroa. Lama

tuli jo 1990-luvun puolessa välissä.
Saattoi käydä, että kiinteistöjen arvot
romahtivat jopa 75 %. Kaikki oli kiin-
nitetty . Käyttö- ja vaihto-omaisuuden
arvot samalla putosivat ja korkomenot
kasvoivat. Tuli paljon pohtimista, että

kuinka selviytyä. Nyt Jari-Pekka kuvai-

leekin noita tiukkoja aloitusaikoja muis-

tellen sanomalla, että silloin tuli mieleen

kutsua velimiehet ja sukulaiset pariksi
vuodeksi töihin "kibbutsille", että sel-

viåisi vastuista.

Liiketoiminta sai kuitenkin jatkuvasti

uutta vauhtia. Myynti kasvoi suotui-
sasti, joka samalla takasi liikkeelle pan-

kin luottamuksell. 1990-luvun loppu-

puolella alkoikin jo todella helpottaa.
Suomessa talous alkoi kasvaa ja pyörät

pyöriä. Velka våheni ja korko meni

alaspåin.
Toimitusjohtaj a Koponen kertoo erilai-

sista liiketoiminnan kehitykseen ja me-

nestymiseen vaikuttavista asioista. Use-

asti hänen puheessaan tulee esille henki-

lökunnan merkitys. Henkilökunta liike-
toiminnassa tunfi,ru olevan lättirtnä hänen

sydäntään. Hän sanookin Jari-Pekka
Oy: ssa olevan hyvä henkilökuotä, joka

aina uskollisesti on ollut kaikissa liik-
keen kehitysvaiheissa mukana- Täällä

voi todeta, etrå parhain tulos ia menes-

tys tulee ainoastaan silloin, kun kaikki
vefåvät yhtå köyttä samaan suuntaan-

Verkostoituminen on tulevaisuutta"
VuonnaZWZ Jari-Pekka Oy teki yritys-
kaupan Hartolassa, josta osti NESTE-
huoltoaseman, joka muutettiin liikenne-

asemaksi. Välimatkaa Hankasalmen ja
Hartolan liikenneasemilla on 110 km.

Liikenneasemien organisaatio on selvä
ja samanlainen niin Hankasalmella kuin
Hartolassakin. Kummassakin on viisi
vastaavaa henkilöä. Hallitus heidän

kanssaan on neuYottelussa kerran kuus-

sa. Kehiuiimiryalaveri kerran kuussa on

myös koko henkilökunnan kan§sa-

Jari-Pekka Oy on merkittävä työnan-

taja ja yksi suurimmista Neste-poltto-
airreen itsenäsistä myyjisfii Inaassalnrrc.

Henkilöhrntaa Liikevaihto
läpi v:n kesällä milj. euroa

Hankasalmella 25 40 6,7

Hartolassa 13 20 3,3

Yhteensä 38 60 10,0

Liikevaihto Hartolassa huhtitursta 2002huhti-

kuuhun 2W3 on kasvam$ 5A %, mikä on erino-
mainen noltsu.

Jari-Pekka Oy:llä on myös tukkumyyn-

tiå harjoittava maahantuontiliike KE-
HYSKEIDAS, joka mYY valokuvake-
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hyksiä n. 100 000 kpl vuodessa. Tuon-

timaat ovat Kiina, Puolaia Eesti.

Jari-Pekka Oy: ssä puhutaan ainoastaim

liikenneasemista, joka on laaja-alaista
palvelutoimintaa asiakkaille j a matkaa-
jille. On tarjolla polttonesteitä, ruokaa

seisovasta pöydästä, kattvia, virvoitus-
juomia, makeisia matkalle, matka-
muisto- ym. lahjatavaroita. Jari-Pekassa

on LEIPOMO TIMO-TAPIO, INGAN
TORI, josta saa leivoksia, vihanneksia,
käisitöitä, luomutuotteita Ym.

Yrityksen tehtävä on palvella asiakasta
ja matkail{aa kokonaisuudessaån kilpai-
tukykyisesti niin, että hånellä on hyvät
muistot ja tyytyväiiqyys palveluihin, joita

liikenneasemilla tehdäiiin 24 tuntia vuo-
rokaudessa vuorokaudet ympäriinsä.
Toivotus onkin hYvöä Pöivöö Yötö
pöivii,ä,

Liikeidgaan Jari-Pekka Oy: ssä alusta

alkaen on sisallytetty kolnre yrityksen ar-

vostamaa kohtaa, jotka ovat seuraavat:

1 . Puhdaslinjaizuus, up*ka iaolut pois.

2. Uskollisuus, henkilökunta pysyy ta-

lossa.

3. Asiakkaalle osoitettava avoimuus ja
rehelli syy s kaikessa palvelutoiminnassa.

Yritykseen on rakennettu poikkeavan

selkeä liikeidea ja toimiva organisaatio.

Mistä malli?
Toimitusjohtaj a J ari-Pekka Koposella

on heti selkeä vastaus. Liikeidea on ra-

kennettu kristillisten arvojen pohjalle.

"Kyllä yrittäminen ja siihen liittyvät
toimintatapamme ovat kodin perintÖä.

Kotini oli maalaistalo, johon eri toi-
mintoineen liittyivät maa-, metsä- ja
karjatalous. Maatilatalous oli hyvä yri-
tys ja siinä selkeä työjärjestys, joka hy-

vin sopii mihin yrityselåimän tatransa.n

"Kotona kun olimme, niin kaaPin
ovessa oli lista, jossa olivat kaikille lap-

sille päiivittäiset työtehfåvåt. Oli keittiö-

vuorot, navetalla iltapåivävuorot ja ilta-
vuorot, myös metsåtyöt. Aikaa jos jäi,

niin sai mennä jalkapalloa pelaamaan.'

"Kyllä maatiloilta on ollut paljon opit-
tavaa. Siellä opitåiul työnteko ja eri asi- -

oita nirhdääln laajasti lapsesta lähtien.
Perheen parissa taas opitaan yhdessä

työnteko ja sosiaalizuus, jotka ovat ensi-

arooisen tiirkeitii taitoja liike-elämåin pa-

rissa työskenteleville. Minulla kodista
ja siellä opinrsta ja opetetusta työstä on

yksinoma:m hyvää sanottav aa.'
Nyt toimitusjohtaja Jari-Pekka Kopo-

nen ennakoi vilkasta kesämatkailua Suo-

messa, joka tuntuu olevan maailman
yleisen tilanteen huomioiden varma
vaihtoehto.

Yrittiiminen on elämäntehråvä, mutta

ei koskaan sen tarkoitus. Aikaa on olta-

va muuhunkin kuin tYöhön. Vaimo
Hanna-Maija, Saara-Sofia (11 v.), kak-

soistyttåret Veera-Emilia j a Noora-[rea
(9 v. ) sekä nuori isäntä, Puolitoista-
vuotias Jere-Pekka saavat isåltä aivan

omaa aikaansa.

Matkalla teidånkin kannattaa käydä
Jari-Pekassa.

Kyösti V. KoPonen

Rohkeus on kaupankäynnissä ensirnmäiseksi, toiseksi
ja kolmanneksi tärkein asia.(Thomas Fuller, 1608-61)
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Sihteerin sukukuva

Olli Koponen ia hänen puolisonsa Maria Lovisa (o.s. Jäntti) sekä

heidän irpt.tttr, lastenlapsensa ia näiden puolisoita kesällä l9O4'

Takarivissä:
Loviisa Koponen (s. 2.6. 1881),

Anna Sofia Alanko, o.s. KoPonen
(s. 18.2.1872),
Olli Koponen (s. 1.0.6.L842),

Hemo Keituri,
Juoso.Koppne4 (16.1L. L866 -
23.10. L9L7),

Jussi Koponen (s. 2'7 .1 .1865).

Keskellä:
Fredriika Hyvärinen, o . s .

(s . 14 .7 . 1869),

Maria l.,ovisa Koponen. o.s. Jåintti
(s. L3.9. 184S),

Ida Maria Keituri, o.s. KoPonen
(s. L5.7.1863), sylissä Hilda,

sylissä Kaarlo Edward (s. LL.4. 1904),

Miina Koponen, o.s. Laitinerl.

Edessä lapset:
Armas Koponen Aiikan eli Fredriihan
poika), Anni Koponen (Riikan tyttÖ,

myöh. Mansilika), Pelcka Koponen (Jus-

sin poika), Lauri Keituri, Anni Keituri,
Ulla Keituri, Lyydia Koponen (Jussin tyt-
to) ja Armas Koponen (Jussin poika).

Etummaisina oikealla lapset:

Koponen Veikko Vilho Koponen (Juoson poika;

16.5. 1901 1 1.6. 1986) ja

Hilia Koponen (Juoson tYtto;

1.0.6 .1897 - 7.5.1919)*-

[Pirkko Olakiven isån ia isovanhem-

Ililda lMaria Koponen. o.s. Laitinen pien nimet alleviivattu.]
(12.t1.187 3 - 21. r2.L9s0),

__ Ll



Sihteerimme sukua

Edelliseen kuvaan liittyvien tietojen perusteella olerffne tehneet srkuseuramme pit-

kåiaikaisen sihteerin Pirkko Olakiven (o.s. Koponen) suvusta pienen sukutaulukon,

jonka tiedoissa olisi luitenkin täydentilmistå, ehkä oikaistavaakin. Pirkko onkin toi-

vonut, että nrkuansa kuvasta tuntevat ottaisivat yhteytä (os. Kauppakatu 16 A 3'

78200 Varkaus; puh. 017-55282M til0400,423 870)'

1. Oili Koponen, s. 10.6-1842,
Pirkko Olakiven isoisän isä.

Puoliso:
Maria Lovi§a Jäntti (KoPonen),

s. 13.9.L840.
Lapset:

1. Ida Maria, s. 15.7.1863.

2. Jussi, s. 2'l .1 .1865.

3. Juoso, s. 16. 11. 1866.

4. Fredriika "Riikkl" , s. 1,4.7.L869.

5. Arura Sofia, s. 18.2.1872.
6. lnviisa, s. 2.6. 1881.

1.1. Ida Maria KoPonen (Keituri),
s. 15.'l .1863.
hroliso:
Heluto Keituri.
Lapset:

1. Lauri.
2. Anni.
3. Ulla.
4. Hilda.

L .2. Jussi Koponen, s. 27 .1 . 1865.

Puoliso: ?

Lapset:
1. Pekka.

2. Lyydia.
3. Armas.

1.3. Juoso Koponen, s. 16- 1 1. 1866,

k. 23.10. l9L7 , Pirkko olakiven isoisä.

hroliso:
Hilda Maria Laitinen (KoPonen),

s. 12.1 1. 1873, k. 2l .12.1950.

Lapset:
1. Hilja, s. 10.6. 1897, k. 7 .5.1'919.

2. Veikko Yilho, s. 16.5.1901.

3. Kaarlo Edward, s. 11. 4.1W4.

1.4. Fredriika 65Riika" Koponen
(Hyvärinen), s. L4 .7 .1,.869.

Puoliso:
Hyvärinen
Lapset:

1. Anni Koponen (Mansikka).

2. Armas Koponen.

1.5. Anna Sofia Koponen (Alanko),
s. 18.2.1872.
Puoliso:
Alanko.

l_r_ 1"*a 
KoPonen, s- 2.6. 1881.

1,3.7. Veikko Vitho Koponen,
s. 16.5.1901, k. 11.6.1986'
Pirkko Olakiven isä.

Puoliso:
Inga Pitkänen (KoPonen),

Pirkko Olakiven åiti (ei ole kuvassa).

Lapset:
1. Pirkko (Olakivi), s. 1. 10. 1932.

(Avioliitossa saatu zukunimi zuluissa. )
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Koposten "ikioma" lomaPaikka
siiaitsee Naksoksella

h{aksos (Naxos) on
Kykladien suurin
saari Egeanmeressä

Kreikassa; 428 kmz,
15 000 as. (1991).

Keskuspaikka NTak-

sos, siitä eteläitn

saaren länsirannalla
sijaitsee lomakohde
Agios Prokopios,
joka ainakin nimensä

puolesta sopisi mai-
niosti Koposten 1o-

mapaikaksi. Kenties
jotl«rt Koposet ovat
siellä vierailleetkin.
Paikkal«rnnalla on
hotelli, joka sekin on

nimetfy Koposille:
Naksoksessa varmaan tiedettäisiin, kene n Prokopiok-

sen mukaan Agios Prokopios on saanut nimensä. Pro-

kopios-nimisiä fimnettuja henkilöitä on näet ollut mui-

takin l«rin se munkki, jonka nimestä Koposten nimen

arvellaan periytyvlin. Naksokseen liittyy mytologinen tarina Ariadnesta,

joka oli freetan kuninkaan Minoksen tytär. Ihmishiirkii Minotaurokselle

uhrilsi lupautunut Theseus pelastui Minotauroksen labyrintistä seuraamal-

la Ariadnån portinpieleen kiinnittiimiiä lankaa (misttå on tullut myÖs ylei-

sesti johtol*g* nimitys Ariadnen tanka). Theseus hytkllsi Ariadnen Nak-

sossaareen, josta Dionysos pelasti hänet puolisokseen.

Saarella on viini-, hedelmä- ja vihannestarhoja mutta

hoksia. Naksoksessa on arkeologinen mu Seo.

Naksokselle pZiäsee laivalla ja lenfåen.

myös marmorilou-

Lätrteet: CD-Facta 2Cf|i3 ia Internet: (esim. ) http : //www. prokopis' com/

ja http: //www. prokoPios. de/

Kuvat em. lnternet-sivuilta.
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Karvion Koposia ekumeenista kirkkokeräystä toteuttamas sa

I fuonna2OOl pääsiäisen alla kokoon-

V tui Kartion kievarissa liki satapäi-

nen yleisö ekumeeniseen iltaan. Tilai-
suuden puheenvuoroissa koro stettiin
ekumeenisen työn käytännöllisten toi-
mien merkitystä. Yhteisesti haluttiin toi-
mia Viron hyväksi. Tilaisuudessa lausut-

tiin Ekumeenisen kirkkokerciyksen synty -

sanat, ja Heinäveden seudun Viro-ystä-
\4rysseura teki aloitteen keräyksen järjes-

tämiseksi pyytäen keräykseen mukaan

Helsingin Viro-ystävYYsseuran.

Monien valmistavien toimien j älkeen

hanke oli edennyt kesäll ä 2001 niin pit-
källe, että Kuopiossa voitiin pitaa elo-

kuussa valtakunnalli sen keräy st oimikun-

nan kokous. Suomen ortod. kirkon ark-

kipiispa Johannes ja Kuopion hiippakun-

nan piispa Wille Riekkinen olivat lupautu-

neet keråiyksen suojelijoiksi. Keräystoi-
mikunnan puheenjohtajaksi oli jo aiemmin

suostunut Helsingin kaupunginvaltuus-

ton 1. varapuhemies Suvi Rihtniemi; 15-

j äseniseen keräystoimikuntaan valittiin
firm. isäntä Rauno Koponen Karviosta.

Monien tapahtumien j a keräystoimien
j älkeen keräystoimikunta piti keräyksen

påiåtöskokouksen Viron suurlähetystÖ ssä

22.1 0.200 1 . Kokouksessa todettiin ke-

räyksen tuotoksi 38700 euroa; se jaettiin

tasan siten, että Viimsin ev.-lut. seutra-

kunnalle luovutettiin keräysvaroilla han-

kitut ja tarteilija Raila Kopo§en suun-

nittelemat j a valmi stamat kirkkotekstiilit
ja Tallinnan ortod. Pyhän Simeonin seu-

rakunnalle vastaava summa kaytettä-
väksi alttarikorokkeen ja ikonostaasin
rakentamiskuluihin.

Tästä merkittävästä hankkee§ta on In-
ternetissä yksltyiskohtainen selonteko 1§l-

vineeq sirnrt löytyvät osoitteesta

http ; (koti.w e lh,o. c,omC tuomlllq / .

Viimsin
pieni kunta on

Tallinnan
naapuri.
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Elettiin ja koettiinpa ennenkin
Itseoppineiden omaeläimåikertoja 1 80O-luvulta

Ma kkonen, Anna (toim.) 200 2: Karheita

kertomuksia. ltseoppineiden omaelämä-

kertoia 1800-luuun Suomesta. 327 s.

SKS, Helsinki.

KS on kustantanut ia sen kirjalli-
suusarkiston johtaja fuina Makko-
nen toimittanut mielenkiintoisen

kirjan Kqrheita kertomuksia. Itseoppi-
neiden omoelcimcikertoia 1800-luvun

Suomesto. Teoksen kautta avautuu ik-
kuna aikaan jolloin muun muassa käy-

daan Ruotsin ia Venäjän sotaa ia Suo-

men kaarti taistelee Turkin sodassakin.

1 8O0-luvulla tutustutaan uusiin ihmeisiin
kuten höyrylaivaan, paperikoneeseen ia
sähkovaloon, rakennetaan rautateita
meilla ja Amerikassa, sekä kärsitään
suurista katovuosista. Naiset saavat oi-
keuden avioitua ilman vanhempiensa lu-
paa ja myös esimerkiksi laki yhtiiläisestä
perintöoikeudesta vahvistetaan. Mutta
millaista oli tavallisen ihmisen elämä ia
arki?

"Aikaa oli ja tahtoa ei puuttunu"
KirJassa omaa tarinaansa kertovat kak-
sitoista suomalaista, näistä kolme naisia.

Vanhin kertojista, Israel Hemb arg, on

syntynyt 1797. Uusimmasta aiasta puo-

lestaan kertoo Maria Österberg, synty-

nyt 1866. Kaikille kirjoittajille on yh-

teistä se, että he eivät ole liiemmälti
käyneet kouluja; kirjoittaminen on ollut
kotikonstein opeteltu taito.

Vaikka 1800-luvulla lukutaito oli jo
melko yleistä, kiitos luterilaisen kir-
kon, oli kirjoitustaito sitåikin harvinai-

sempaa. Isäntä saattoi lasketella kate-
kismuksensa sujuvasti, mutta allekir-
joitti koko elämänsä kaikki paperit
puumerkillaan. Suomalaisen kirjasivis-
tyksen juuret ovat siis hyrin lyhyet.

Kuinka monta sukupolvea teillä täytyy
mennä taaksepäin ennen kuin tulee vas-

taan ensimmäinen kirjoitustaidoton?
Viela 1900-luvun vaitrteessaka.an yli
puolet 15 vuotta täyttäneistä maanmie-

histäimme ja -naisistamme ei nimittäin
osannut kirjoittaa. Lukeminen sen si-
jaan zujui lahes jokaiselta. Kirjoitus-
taidon opettelua voitaneen siis pitaa

sellaisen ihmisen ominaisuutena, jolla

on ollut halua ja intoa kehittaä itseään -
ja tahtoa selvitä usein hyvinkin vai-

keista oloista.

Monet kirjan henkilöistä kuvaavat kir-
joittamiseen ryhtymistä ja yrittavat va§-

tata miksi ia miten kirjoittamisoppiin
alkoivat. tvlita nuorempana kertoja on

kirJaimia alkanut väänt äää, sita suu-

rempi on uteliaisuus ollut. Usein on

seurattu vanhempien ihmisten tai sisa-
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rusten luku- ja kirjoitusopettelua ja otet- Monet itseoppineet korostavat kirjoi-
tu siitä mallia. Kirjaimia on piirretty tuksissaan sitä, miten tuleville sukupol-

hankeen tai lautaan, onpa keduurahoja- ville oppimisen tietä on helpotettava.

kin vaihdettu §niin ja vihkoihin. Moti- Kertojista useampikin on ollut ajamassa

vaatio on kasvanut, kun erikoisen taidon kotiseudulleen koulua ja perustamassa

hyödyn on huomannut. Ja kuten aiha, kirjastoa. Usein yksilön kouluttaminen

kateus on kalvanut osaamattomia: rinnastetaan ylevästi siihen, kuinka ko-

"Pidettiin väihäsen niinkuin pikkuher- ko kansan on sivis§rttävä "kelvolliseksi
roina jotka olivat opetelleet kirjoitta- siihen taloudelliseen ja valtiolliseen toi-
maan." mintaan, johon se nyt oli uudestaan §aa-

nut oikeuden."
ttEn ole suuresta suvusta
Engä Korkesta Kotosta
Syntynyt Sytän Savossa
Rautalammin Rannikolla"
Itseoppineiden elämakertoja dominoi
koyhyys. Parissa kertomuksessa aloite-
taan siitä, että on oltu rikkaita ia siita

vajottu köyhyyteen, Useimmilla ela-

mänsuunta on ollut toisinpäin. Onpa

päiväläistorpparin pojasta kohottu aina

valtiopäiville saakka. Zefaruas Suutarla
kuvaa tunteitaån: "It{yt odotti hän aralla

mielella valtiopäivien avausta ia valmis-

teli itseään niille parhaan taitonsa mu-
kaan. - Kohta valtiopäivien alussa tuli
Vanin (Zefaruaksen) osaksi se suuri luot-
tamus, että hän säiätynsä puolesta valit-
tiin yhdeksi jäseneksi suuritöiseen la-
kivaliokuntaan." Monta kertaa on Ry-
mättylän mies ihmeissään ruotsinkie-
listen herrojen keskella lakeja såiätäes-

siiån.

Itseoppineista loytyy myös pari leipän-

säkin myöhemmin kirjoittamisella tie-
nannutta. Pietari Päivärinta sekä Heikki
Kauppinen, Kauppis-Heikki. Toisaalta

taas muutamissa kirjoituksissa näkyy
mainiosti tuon ajan kirjalliset vaikutteet:

Kalevalan malliin on ki{oitettu runoa ja
Aleksis Kiveä pari kirjoittajista on taa-

tusti lukenut tuoreeltaan.

"Minä muistan vielä hyvin kuin ell-
simmäinen sähkösanomalaitos laitet-
tiin Suomeen"
Miksi näimä kaksitoista ihmistä ovat
kirJoittaneet elärnäntarinansa paperil-
le? Rautateita Suomeen rakentanut
torppari Kustaa Kallio pohtii: "Ihmis-
kunnan äärettömästä paljoudesta on 01-

lu aniharva joka on jattany jalkeensä

mitäan omakirjoitettua kertomusta ela-

mästääo, lieneeko sekin syynä että noi
ihmiselämän tiirkeirnmät rnerkkipiiivät
nimittäin syntymä ja kuolin päivttt iää-
vät jokaiselta kuolevaiselta itselta mer-
kitsemättä. - Aikomukseni ei ole ule-
tuttaa kertomustani kuin ainoasti oma-

silleni, - - lapseni ovat minulle rakkaita
hee ehka eivät ota pahaksi jos heitille
jåitåin nåimä rivit kertoma.an elamani tär-
keimpia hetkiä sillä nee kertoovat sil-

loinkin viela samalla tutulla Isän Aä-

nellä kuin jo itse olen aikaa maannu tur-
peen alla. "

Seuraaville sukupolville on haluttu vä-

littaa ja jattaa kertomus siita miten on

eletty, mitä on tapahtunut. Suullinen
perinne unohtuu ajan saatossa ja saa uu-

sia muotoja, mutta mustaa valkoisella
säilyy satojenkin rruosien yli. Frans

Fredrik Björnin naimakaupanteko esi-
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merkiksi on herkullista luettavaa: "Ensin
juotiin kaffit ja sitte tuli ukoille Todin
juominen. " Kokematon sulhaskandi-

daatti siirtyi tässä vaiheessa naisten

seuraan portviinilasilliselle: "Silloin en-

sikerran katseli(n) Piipanojan Miina(a)
silmästä silmåiän ia han minua." Tällä

katseella oli avioliitto sinetöity. Mikä
olisikaan sukututkijalle suurempi aarre

kuin löytää vihko täynnä tällaista per-

heen historiaa... !

Kaisa Nurnmenpää

ekstin suorat lainaukset a väliotsikot ovat an kertomuksista.

Uusia j äseniä sukuseuraan
Koposten Sukuseuraan ovat liittyneet

seuraavat 17 henkilöä:

Sukuteos sopii hyun lahjaksi

Koposten suku I ia KoPosten suku II
-teoksia on viela runsaasti saatavilla.

Merkkipäivien ia muiden juhlien lah-
joiksi sukuseuralnme teokset soveltu-

vat erinomaisesti. Hinnat ia tilaus-

osoite löytyvät sivuka 22.

Jäsenmaksun maksaminen on

sukuseuran j äsenlyden edellYtYs

Mikaan yhdistys ei voi toimia ilman

käyttövaroja, jotka saadaan påiäosin

jäsenmaksuina. Sukuseuraillme jase-

nille muistutetaan, että jäsenmaksun

unotrtaminen tai laiminlyönti voi joh-

taa jäsenyyden påiättymiseen. Kopos-
ten Sukuseurassa on 38,7 % jasenistä

sellaisiq joilta jäsenmaksu on saamat-

ta. Tiillainen måiärä on kohtuuttoman
suuri.

Aaltonen, Kerttu
Aaltonen, Kyllil,.ki
Hirvikoski, Sinikka
Itäpelto, Eija
Kasa, Irja
Kauhanen, Riitta
Koponen, Eero
Koponen,'Eila
Koponen, Heikki
Koponen, Jorma
Koponen, Mauri
Koponen, Pentti
Koponen, Raimo
Koponen, Seppo
Lappi, Saimi
Parkki, Ritva
Ylönen, Pia

Helsinki
Helsinki
Tampere
Varkaus
Pieksämäki
Varkaus
Vaajakoski
Keuruu
Leppävirta
Somero
Luikonlahti
Porvoo
Irnatra
Porvoo
Pieksämäki
Mänttä
Pieksämäki

tludet jäsenet toivotetaan lampimästi

tervetulleiksi suku seuraafirme.
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Sul«rseuroj en Keskusliiton kevätkokous Albergan kartanos sa
Koposten suku I ja II -teokset luovutettiin SKL:lle

Sukuseurojen Keskusliiton kevätkokous
oli 24.5 .2003 Leppävaaran Albergan kar-
tanossa Espoossa. Läsnä oli 34 suvun
edustajaa ympäri Suomen. Sukuseurojen
Keskusliittoon kuuluu noin 70 sukuseuraa
(: sukua) Suomen n. 600 suwsta. Suku-
seurojen Keskusliiton tavoitteena on olla
kaikkien suomalaisten sukuyhteisojen yh-
teinen foorumi. SKL:n puheenjohtaja
Juha-Veikko Kurki johti kokouksen kul-
kua ja toivotti tervetulleiksi kokouksen
kaikki sukujen edustajat ympäri maan.

Ohjelmassa oli erittäin mielenkiintoinen
esitelmä sukujulkaisujen teosta ja siihen
liittyvistä kysymyksist ä, joidenk a takana
oli sukututkija Rauli Tammela, mies joka
on tehnyt useita §mmenia sukukitjoja

Samoin tohtori Pauli Helenin sukututki-
mustyö oli valtava näyte uurastavasta
ponnistelusta Tui sku- sukunsa vaiheista

ääriolo suhteiden Suomessa.

Erittäin suurta mielenkiinto a ja keskus-

telua aiheutti SKL:n jäsen§sely 2003,
johon oli vastannut 34 jäsenseuraa. Ky-
selyyn vastanneista suurimmalla osalla
(26:lla) on oma lehti tai tiedote. Omat
kotisivut on yli puolella (21) vastanneis-

ta. Hallitusten kokousten määrä vaihte-
lee yhdistyksittain, vähintään kerran
vuodessa ja enintiilin 7, keskimäärin 2-3 .

Suvun kokouksia pidet ään yleisimmin
joka 3. vuosi, noin kolmasosa (12)jär-
jestää sukukokouksen joka vuosi.

Sukuseurojen Keskusliiton kevätkokous Espoon Leppävaaran Albergan kartanossa

24.5.2003. Läsnä 34 suvun edustajat sekä SKL:n puheenjohtaja Juha-Veikko Kurki,
påiätoimittaja Marja Aaltonen-Eloranta ja sihteeri Eine Kuismin sekä konsultti Juha

Arikoski, joka juonsi päivän ohjelman.
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llannu K. Koponen luovuttaa
Koposten suku I ja tr -teokset Sulareurojen Keskusliitolle.

Vastaanottaiina SKL:n puheeniohtaia Juha-Veikko Kurki ia sihteeri Eini Kuismin.

Fd*

SKL pyrkii saamaan myös juristipalvelut
jäsenjärjestöilleen. Tietokoneet ovat o1-

leet ohjelmistojen ja laskutuksen kanssa

SKL.ssa tänä keväänä ongelma. Kesän

aikana ongelma on hoidossa. Verotus-
asiat herättivät mielenkiinnon, slystäkin.
Testamenttien aiheuttamat ongelmat ve-

rottaj an kann alta myös selvitettiin.
Herätettiin myös useita ehdotuksia, krl-

ten taiteellinen sukupuu joka suvulle, sita

voisi myydä onnitteluadressina merkki-
paivirian viettäville. Jäsenillat, kesätapah-

tumat, sukukirjojen myynti, tapaamiset
ym. olivat keskustelun aiheina.

Ttimåin päivän asiaan kuuluu tietokoneet
ja tietopalvelut ym. sen ohessa. Arkis-

toinnin kannalta tietotallenteet eivät ole
paras mahdollinen väline. Kehotettiin
edelleen kaikkia tallentamaan suku- ym

tietoa paperille, se säilly Mielenkiintoi-
nen SKL:n kevätkokous kosketti kaikkia
muuttuvan maailman ja median ohella.

Koposten suku I ja II -teokset luovtrtti
Hannu K. Koponen. Teokset vastaall-
ottivat puheenjohtaja Juha-Veikko Kurki
ja sihteeri Eine Kuismin kiittaen huo-
mionosoituksesta ja sukuseuran arvok-
kaasta työstä.

Raportoiden

Hannu K. Koponen
Helsinki
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Tervetuloa Heinäveden Ya ristaipaleeseen

Toimistosiheeri Aino Koskele toivottaa Koposet tervetulleiksi sukupriiville Uuteen-Valarpst
Heinävedelle ja Varistaipaleeseen. Taustalla Varistaipaleen sillalta näq rä väylii menee Tai-
vallahdetr kanavan kautta Juojiirvepn. Varisveden ja ja Juojarven korkzusero on noin 19 m.

Varisaipaleur kanaran pudohrskorkeus on 14,5 m, joka on Suome,n korkein niiin lyfurellil mat-

kalla. Sullnrkammioita kanavassa on neljä.

Ufappale lrruneinta Suomea on ikivan-
A.t a esittelysanonta Heinävedeståi. Sa-

nonta on lähtöisin olemassa olevasta
luonnonkaudeuden to delli suude sta.
Myöhemmin sanontaa hyvin rutiinin-
omaisesti on ruvettu ldyttämtilin eri puo-
lilla Suomea matkailumainonnassa. Tä-
män teeman perusteelliseen selvittä-
rniseen vuosikymmeniä sitten puuttui
Heinäveden silloinen kumanjohtaja Yrj ö
Kortekangas. Heinäveden sanonta on to-
dellisuutta tåinä päivänäkin, jonka hyvin
voi aistia Varistaipaleessakin kylän ja
luonnon vehmauden kauneudesta ja rno-

niarvoisuudesta.
Aino Koskela, o.s. Koponen, on Pa-

luumuuttaja. ffän meni töihin Helsinkiin,
jossa työskenteli låihes 30 rnrottq suurim-
man osan ajasta Ilmailuhallituksen palve-

luksessa. 1990-luvun alkupuolella tuli
sitten mahdollisuus saada työpaikka Me-
renkulkulaitoksen Järvi- Suomen Meren-
kulkupiiristä, niin mieluisaa oli asettua

Yalok. Kyösti Y. Koponen.

asumaan lapsuuden maisemiin Varistai-
paleeseen. Syntymäpaikka sananmukai-
sesti on kivenheiton påiässä kanavasta.

Oman kodin hankinnan tultua ajankoh-
taiseksi, niin oli selvää, että kanava-alu-
eelta håin hankki itselleen perinnearvoja
edustavan asuinpaikan ja talon, josta ra-
kensi mieleisensä kodin.

Aino Koskela sanoo, että 'Juureni ovat
Varistaipaleessa, siksi minulle oli helppoa

palatatyöhön tänne, tufirille ja turvallisille
paikoille".

Juuret Koposilla ovat todella vankat
Heinävedella Varistaipaleen ja Karvion
alueilla. Niiitä luontonkauniita tanhuvia
he ovat asuttaneet jo yli 500 rruotta.

Toimistosihteeri Aino Koskela on Ko-
posten sukupiiivien ohjelma- ja jfiestely-
toimikunnassa. Sunnuntaina 3, elokuuta
hän esittelee Koposille Palokin ja Varis-
taipaleen aluetta sekä Varistaipaleen ka-

navarnuseon.
Kyösti V. KoPonen
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Tervetuloa Koposten sukukokoukseen
Heinäveden Valamoon 2.-3. elokuuta

Kokous- ja juhlapaikkana molempina päivinä on Valamon luostari.

Sukupäivien ohjelma

Lauantaina 2.8.2003

Klo 11 Hallituksen kokous

Klo 12.30 Lounas ravintola
Trapesassa.

Sisalffy kokouspakettiinr .

Klo 14 Opastettu kierros
luo starialueella ja täytekakku-
kahvit.
Sisältyy kokouspakettiinl .

Klo 17 Vuosikokous
Punaisessa salissa.

Klo 20 Juhlaillallinen
Keltaisessa salissa.

Slaavilainen pöytä, 32 euroa.

' Kokouspakettiin sisältyy lounas,

opastettu kierros luostarialueella
ja kahvi- tai teetarjoilu, hinta 22 €,

Sunntrntaina 3.8.2003

Klo 9 Kunniakapti Palokin san-

karihaudoilla.
Tutusturninen Varistaipaleeseen j a
kanavilmuseoon.

Valamossa samanaikaisesti orto-
doksinen j umalanpalvelus, j ohon
on mahdollisuus osallisfua.

Klo LZ Sukulounas ravintola
Trapesassa.

Seisova pöytä, 10 euroa.

Klo 14 Päiväjuhla.
Kahvi tutee.

Tiedot maj oittumisesta, ennakko-

varauksista j a ilmoittautumisesta
seuraavalla sivulla.
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Koposten sukuPäivät
Heinäveden Valamossa 2.-3, elokuuta

Maj oittumisvaihtoehtoj a :

I. VALAN{O
o Hotelli 2 hengen huone 32 euroa/rrklhlo

I hengen huone 50 euroa/vrk/trlo
o Vierasmaja 2 hengen huone 22 euroa/'vrk/trlö
o Kansanopisto Yhdenjakahdenhengenhuoneita'

Hintoihin sisältyy aamiaine,n. Kaikissa Valamon majoitus- ja ruokailupal-

veluissa 4-14 -vuotiaat lapset puolella hintaa ja alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.

,ä}:ääffi :,Yffi:'äö!'åTi,

2. KORINTTI Rft. (pl7) 563 140

v*irtripa.en kanavalla, noin 9 km:n päässä valamosta. vuol«aa kol-

mea hotillitasoista lomahuoneistoa oheispalveluineen, soveltuvat erin-

omaisesti perheille.

tr 3 h+k+kph+sauna
tr 3 h+k+kph
tr 2 h+k+kph

n. 80 m' 80 eZfiotilwk,lz}eA hlotilwk
n. 60 m' 68 eDHöåVwk, 105€,14 hlotilwk
n. 55 m'z 68 Clzhloilwk

***

Muut ennakkovaraukset on tehtiivå

20.7.2003 mennessä ilmoittautumiskortilla (ks. sivu 23).

Ilmoittauturiset ja tiedustelut puh. (.017) 556 l29a; postitse:

Kyösti tai Leena Kopor"r, Taivalmäentie 2 A,79130 Sorsakoski'
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Koposten Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt

Kyösti Koponen, suluseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja

, Taivalmäentie 2 l\79130 Sorsakoski; puh' (017) 5561294

Vninö Koponen, kunniapuheenjohtaja; Kuopiontie 2,76150 Pieksämäki; puh. (015) 481 E39

Varsinaiset iåisenet

Ari Koponen
Kiuruntie 10

70340 Kuopio; puh. (017) 261 2$A
Hennu W. Koponen
Syvålnojantie 136

05450 Nukari; puh. (09) 250 7450

Kari Koponen
Nelikatu 9

15830 Latrti; puh. (03) 753 1055

Lassi Koponen, KoPsan toimittaia
Viikatetuja 13 C 6
707s0 Kuopio; puh. (017) 263 4424

Varaiåisenet
Marianne Eloranta, rahastqnhoitaia

Kaskenkatu 21

20700 Turku; puh. (02) 232 4131

TerthrHelonen,@
Tuomitie 22

?9100 t"eppävirta; puh. (017) 554 2332

Kyllikki Konlrola
Näkinkaari 13 A 5
An40 Eqpoo; ptrh. (09) 802 5760

Ahti Koponen
Rajakuja 1l
04260 Kerava; puh. (09) 294 3335

Rnimo Koponen
Pirtinranta 2
78200 Varkaus; puh. (017) 552 4963,556 3537

Vesa Koponen, y?rapuheeqio,htaja

Vainionkatu 11

40700 Jryiislqylä; puh. (014) 615 551

Kirsti Kutvonen
Oulaistentie 7

04400 Jänenpåt{ puh. (09) 2713853

Pirklro Olekivi, sihtwri
Kauppakatu 16 A 3
78200 Varkaus; Puh. (017) 552 8204

Erlrki Koponen
IGrtasalonkuja 53

73400 Varkats; puh. (017) 555 4555

Rlili Koponen
Asematie 252

Erkki Koponen
Tuomelantie 17

76t50 Pieksämilki; puh. (015) 487 034

Hrnnu trL Koponen, SKL:n vhdvshenkilö

Leiviskätie 4 G 105

00440 Helsirrki; puh. (09) 562 3840

Ut?o Koponen
Kultatie 2

86400 Vihanti; puh. (08) 281 141

Kaisa NummenPää
Kuusitie 7 A2l
W270 Hetsinki; Puh. (09) 24L 9345

***
Tilintarkestaiat

Metti Koponen, varatilintarkastaja
Nokkalantie 14

90500 CIrlu; puh. (08) 347 493

Reili Koponen, varatilintarkastaja
Väinämöntie 17

76150 Pieksärnäki; puh. (015) 481 5679480 ltungaslampi; pult. (017) 558 6130

{

Jlsensihteeri
Sara Koponen, Jynkånkatrr 4, as. 5, 70620 Kuorpio, puh. (017) 263 3837,

Såliköpostiosoite: rarakoponcn@hotmail.com
**t

Sufnrru*inur ie iulkriutoinikuntaen
kuulur,.at hallitursesta Kyöcti Koponen, Ahti xoponcn, Krri Kopmcnia Kinti Kutvonen s*ä

lisäksi Jenne l(oponen, os. Merimiehenkatu 20 C2l,80ll0 Joensuu; puh" (013) 225 6t3'

Ahti Koponen Tuusulasta toimittaa sukuseuramme kotisivut Internetissä; sähköpostiosoite on

r.looonco@rcllt.
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Koposten sukuseuran mylntiluettelo

Monisteet

Muita tiartikkeleita

Hintoihin lisätåiiln låihetyskulut.

-.l

Julkaisut

Sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa. 66 sivua.

Jarmo Paikkala: Koposten suku I. 215 sivua.

Jarmo Pail*ala: Kopostm sulu II. 882 sivua.

Jarmo Pail*ala: Koposten suku I ja tr. Maksu yhdess:i eråissä.

Jarmo Paikkala. Kopostm sulru I ja II. Malesu kahdessa erässä; erä

Väinö Koponen: Mst§tin poika tahdoin olla . -.

12 euroa
5L euroa
SL euroa

118 euroa
66 euroa
37 euroa

Ll L9SZ Sukussurim perustamistietoja ym.

211984 Koposten asuinpaikkoja ym.

3t1986 Kuil*a-Kopone,n ym.

411987 Sukuseuran toimirmasta ym,

5/1 988 Toivo Pietikäisen tutkimuksia Koposista

6/1988 Atpo Ojasen tutkimuksia Koposista.

TllgSg Toivo Pistikiiisen tulkimus Kuopion ja Iisalmen Koposista.

8/1990 Otavi Koposen tulkimus Savon Koposista 1500-1700 -lurruilta.
9ll99l Eri tsolrsista koothUa tietoja Koposista.

l0/ lggl Aili Möllärin kokoamaa tietoa Tuusniemen Koposista.

Monisteiden hinta: 0r5O euroa/sivu

10 s.

15 s.

24 s.

20 s.

78 s.

33 s.

24 s.

43 s.

18 s.

20 s.

Postikorfti, kuvi1-aihee,na sukuszuran vaalarna.

Rintamerkki,'binssi", suluseuran vM, 38 nrm.

Rirrtamerltci, "pinssi", sukuseuran vaakuna-aihe, 55 mm.

Rinhmerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 38 film.

Mi, "pirrssf', hrikka-aihe, 55 mm'

Sul«rseuran hoperne,lr rintamerkki tai riipus.

Sukuseurarr rintamerkki tai riipus larllattuna

Sut<useuran raakuna-aiheinen po@i

1 euroa/kpl
4 euroaikpl
5 euroa/kpl
4 euroa/kpl
5 euroalkpl

10 euroa/kpl
12 euroa/kpl
37 euroalkpl

Tilaukset

Kyösti Koponen Taivalmäentie 2 A
79130 SORSAKOSKI Puh, (017) 556 1294
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Keposiei nredinssn
Aineiston runsauden takia Kopsan tämtinkertaisessa numerossa poiminnat median mai-

nitsemista Koposista oli jatettäva lfies tyystin toiseen kertaan eli todennakÖisesti Kop-

safl seuraavaan numeroån. Julkaisemme tässä kuitenkin yhden nimitysuutisen viime

marraskuulta: ll:§§ffi,$Iffi

Harri Koponen astuu Veikko Aution saappaisiin. 25 vuotta

Turun ,..rän n S-ryhmän keulapaikallaollut Veikko Autio (58)

jxtayyy maaliskuun alussa elakkeelle ja hanen paikalleen on

nimitetty Harri Koponen (38) Lahdesta. Koponen on ollut S-

ryhmän paivittäistav arakaupan eri tehtävissä 1 98O-luvun

låpulta tåtrtien ensin HOK:n ja viime vuodet Osuuskauppa

Hämeenmaan market- ja huoltamotoimialojen johtajana ja

toimitu sj oht aian varamiehenä.

(Taloussanom at 21 . 1 1 2002)

tHarri Koponen on ottanut TOK:n vetovastuun huhtikuun alussa. Taloussanomatl

K

Ilmoittautuminen Kopo sten sukupäiville

Merkitse rasti
osallistumisesta

iI

I z s (1a) klo 12 30
14.00

I z s (la) klo 20 oo

[ 3 8 (su) klo t2 00

Merkitse henkiloiden
lukum äärä lI

Kokouspaketti: lounas ravintola Trapesassa

ruhlaindrirå:iå:L'jlå§Iffi ,::".arialuee*a
Sukulounas ravintola TraPesassa

(Hit rat mainittu o§elmassa, ks. sivu 19 )

Ilmoittaj an allekirj oitu s

Ilmoit tajan o soite j a puhelinnu(nero

Päiväys



Koposten Sukuseura
clo Kyösti Koponen
Taivalmäentie 2 A
79130 Sorsakoski

&<

ILMOITTAUTUMISKORTTI

Koposten zukupåivåt
2. 3.9.2403
Uudessa Valamossa Heinävedellä
TERVETULOA!

Täytä kiiitltöpuotren kohdat
henkilömåärineen.
I-eikkaa irti ja postita.

Posti-
merkki

0,65 euroa

KOPOSTEN ST]KI'SE,URA
KYOSTI KOPONEN
Taivalmäentie 2 A
79130 SORSAKOSKI

I


