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Puheenjohtajalta

Aika ei mene vaan se tulee
ätä kirjoittaessani olemme pari päivää sitten juhlineet äitienpäiv ää.
Sydiimelliset onnittelut åideille nåin jåil-

kikäteen.
Ensimmäisen helleaallon jälkeen luonto on vehreyfynyt, ja kevåån ensimmåiset kukat ovat kukassaån, joten kesä on
tulossa kohisten päivä päivältä. Tunnemme, että kevät on aina uusi. Se on
voimiemme kokoamisen aikaa. Kevåä1ä meillä on uusia mielenkiintoisia asioita elämäämme ja harrastuksiamme varten. Yhteisesti meillä Koposilla on tånä
kesånä merkiuävä tapahtuma: Koposten
Suku seura ry juhli\ Z1-vuoti staiv altaan
31 . 7 .-1 .8 .2004 Varkaudessa. Juhlapaikkana on Varkauden kotiseutukeskus
Tyyskänhovi, kokonaan Koposten käytossä.

25 vuotta on kulunut nopeasti seuramme toiminnassa. Sitä on vauhdittanut
ahkera, jopa varsin aktiivinen työskente-

ly erilaisine kehittämisvaiheineen.
S

åiiintojenrme mukaan ovat yhdistyksem-

me rlirkeimpiä tehtäviä kokousten ja sulujuhlien lisäksi sukututkimus ja sen ohjaaminen, suvun vaiheiden ja historian
selvituirninen sekä näihin liittyvä julkaizutoiminta. Tyyfyväisinä voimme todeta: Kaikki edellä mainitut tavoitteet on
toteutettu.
Seuramme toimeksiannosta sukututkija Jarmo Paikkala on toimittanut kaksi
sukukirjaa: vuonna 1994 KOPOSTEN

SUKU I javuonna 2003 KOPOSTEN
SUK{I il. Teokset käsitråvät aikavälin

L541-1860 eli 319 vuotta. Sivuja teoksissa on yhteensä 1 153.
Sukututkimuskirj oj en hankkiminen eri
vaiheineen on ollut vaativa urakka.
Näin jälkikäteen voinee todeta, että se
on onnistunut hyvin. Velkaa seurallamme ei ole, joten toimimme varsin vakaalla perustalla.
Olemme syventyneet 25 vuotta suurimmalta osalta menneisyyteen. Tältä
ajalta saaduilla tiedoilla, taidoilla ja kokemuksilla voimme tehostaa uusista asemista sukuseuratyötämme kaikilta osiltaån. Teemme fyötä tänä päiviinä tulevaisuutta varten. Aika ei mene vaan se
tulee.

Kiitokset Koposille. Me kaikki yhdessä olemme mahdollistaneet tuloksellisen
fyömme. Valoisaä ja ja lämmintä kesä
teille kaikille! Sydäimellisesti tervetuloa
juhlimaan Zl-vuotiasta sukuseuraamme !
Kyösti V. Koponen
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ja sukujuhlat

Koposten Sukuseuran vuosikoukset
Varkaudessa (perustava kokous)
Varkaudessa
Varkaudessa

Leppävirralla
Heinävedellä
Kuopiossa
Joenzuussa

Mikkelissä
Iisalmen Runnilla
Eqpoossa

Varkaudessa ( I O-vuotiskokous)
Pieksämäellä
Tarnpereella
Tuusniemellä
Jyväskylässä
Lahdessa
Turussa
Heinåveden Karviossa
Leppävirralla j a Varkaudessa
Kuopiossa
Varkaudessa (2O-vuoti skokous)
Helsingissä
Leppävirralla
Varkaudessa
Heinäveden Valamossa
Varkaudessa (zl-vuoti skokous)

22.9. 1979
16.g.1gg0
15. g. 1gg I
8.8 .1982
7.8. 1983
28.- 29.7 .t984
20.- 2L.7. 1gg5
19. 20.7 .1996
18. - 19.7 .1987
23.- 24.7 .lggg
22.- 23.7 ,lggg
2l .- 22.7 .tgg0
20.- 2t.7 .1991
18. - 19.7 .1992

.- g. g. 1gg3
6.- 7.8.1994
5.- 6.9.1995
3. - 4.8 .1996
9.- 10.8.1997
1. - 2.8. 1998
7

31 .7

.- 1 .8 .1999

5.- 6.9.2000
29.- 29.7.2001
27.- 28.7.20A2
2.- 3.8.2003
3r .7

.

1

.8

.2004

varkaudessa 7(8), Heinävedellä 3, t eppävirralla 3 ja Kuopiossa 2 kertaa sekä
Espoossa, Helsingissä, Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Mikkelissä, Pieksämäellä, Tampereella, Turussa ja Tuusniemellä kerran.

Oikaisu
Lokaktrun Kopsassa (212003)julkaistussa SINITERE oY -ompelirnoa
koskeneessa artikkelissani liikevaihtoon oli tullut virhe, jossa nollalla on
suuri rnerkitys. Liikevaihtona oli mainittu l7 000 euroa, mutta piti olla
170 000 euroa eli kunnioitettavat yli I miljoonaa markkaa. Tapahttrnut
virheeni tulee nyt oikaistuksi.
Kyösti V. Koponen
4

Merkittäviä taPahtumia
Koposten Sukuseuran 25-vuotistaipaleelta
r979

Koposten Sukuseura perustettiin Varkaudes sa 22.9. Perustavassa
ja
iokouksessa hotelli Tripul..rtu puhetta johti Martti O. Koponen
sihteerinä toimi samdi roponen. sukuseuran puheenjohtaj aksi
valittiin Väinö Koponen ja sihteeriksi Plrkko Olakivi'

8'

1981

Sukuseura merkittiin yhdisty srekisteriin

1982

sukuseura liittyi sukuyhteisöjen Tuki ry:n (nyk. sukuseurojen
Keskusliitto) j äseneksi.

1985

Viiinö Koponen luovutti puheenjohtajan tehtävät Ahti Koposelle.

1989

Sirkka Paikkalan toimittama vihkonen Kopo
nimistön valossa ilmestYi.

1994

Jarmo Paikkalan toimittama teos Koposten suku

1995

Koposten suku

1995

Kop san (Kop

1999

Sukuseuran puheenjohtaja

Ahti Koponen (s. 14.4.1928) kuoli 20.7.

1999

Kyiisti Koponen valittiin

zukuseuran uudeksi puheenjohtajaksi 31'7'

2000

Toivo Koponen (s. 8.5.1903), sukuseuran vanhin jäsen, kuoli 13.9.

2001

Jarmo Paikkalan toimittama teos Koposten suku
loppusyksyllä.

2002

Kotiseutuneuvos

2002

Väinö Koponen valittiin zukuseuran kunniapuheenjohtajaksi27

2003

Plrkko otakivi jätti sihteerin tehtävät Terttu Haloselle 2.8.

2003

J armo
Sukuteosten kirjoituqpalkkioiden viimeinen erä maksettiin

I

1

3'

st en

varhaishistoiasta

^I

ilmestyi.

sai kunniamaininnan vuoden sukukirjakilpailussa'

o st en

sanomien) näytenumero ilmesty i elokuussa.

/l

painosta

Martti o. Koponen (s. 8. 11.1923) kuoli

1.6.
'7 '

Paikkalalle 31. lokakuuta.
2004

Sukuseuran kunniapuheenjohtaja, talousneuvos

väinö Koponen fåytti

90 vuotta 13.1.

2W4

Koposten Sukuseuran perustamisesta tu}ee kuluneeksi 25 vuotta
22.9.

lIusia jäseniä
Koposten Sukuseuraan ovat liittyneet seuraavat uudet jäsenet:

Boenisch, Maiju
Hulkkonen, Tuula
Ikäheimo, Sinikka
Koponen, Eero
Koponen, Esa
Koponen, Hannu
Koponen, Harri
Koponen, Harri Tapio
Koponen, Ilkka
Koponen, Irmeli

Turku
Jårvenpää

Englanti
Helsinki
Vehmersalmi
Helsinki
Savonlinna
Orimattila
Vehmersalmi
Rovaniemi

Koponen, Marjo
Koponen, Martti K.
Koponen, Pentti
Koponen, Rauno
Koponen, Seppo
Koponen, Tellervo
Pulkkinen, Jorma
Simpaner, Pirjo
Valjakka, lrena
Valjakka, Matti

Kuopio
Helsinki
Månts:Ilä
Eqpoo

Ikaalinen
Vehmersalmi
Kuopio

Myllyoja
Vehmersalmi
Vehmersalmi

Kaikki kaksikymmentä toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi sukuseuriufilme.

Jäsentilastoa
Sukuseuramme jiisenrekisteristä on sairtu vapun tienoilla seuraavat tilastoluvut:

Jäsenrekisterissä

451 jäsentä,

joista ainaisjäseniä ja jiisenmaksusta vapautuneita 60
jäsenmaksunsa laiminlyöneitä (*
74
ja maksavia jåiseniä
317
258
nåistä jäsenmaksunsa maksaneita

(*

poistettu varsinaisesta jäsenrekisteristä, uudelleen liittyminen mahdollista.

Sukuseuroien keskusliitolla juhlavuosi
ukuseurojen keskusliitto ry ja sen lehti Sukuviesti äyttÄvät tänä vuonna 25
vuotta. Juhlavuoden monista tapahnrmista zukuseurojen perinteenkeruuohjelmaan ja -koulutukseen kuulunut ensimmäinen kurssi on jo pidetty Lahdessa
3. huhtikuuta ja liiton juhlakokous ja -seminaari oli Suitian lirurassa Siuntiossa 15. toukokuuta. Lokakuussa avataan Helsingissä juhlanäyttely, jossa esitelläiin
keskusliiton ja sen jäsenseurojen toimintaa. Sukuviestillö on tänå vuonna kirjoituskilpailu, jonka aiheena an Minä ja sukuni. Sukuseurojen keskusliiton juhlavuoden
tapahtumien suojelija on rouva Eeva Ahtisaari.

Uusia ylioppilaita
Noin 31 000 uuden ylioppilaan joukossa ovat"seuraavat Savon eri lukioissa kirjoittaneet Koposet:
Koponen,
Koporlen,
Koporlelr,
Koponen,
Koponen,
Koponen,
Koponen,
Koponen,

Matti Heikki
Tony Marko Kristian
Noora
Reetta Liisa
Minna Sisko Marianne
Anni Maaria
Anni Sofia
Tuomas Olavi

Kallaveden ltrkio
Kuopion Klassillinen lukio
Kuopion Lyseon lukio
KuopionYhteiskoulun Musiikkilukio
Leppävirran lukio
Siiliniäwen lukio
Siilinjärven lukio
Varkauden lukio

Kops allinen onnitteluj

Kuva l«rnni apuhe e nj o htaj amme

a

I

90

-vuotis päivilt ä

Sukuseuramme esimies Kyösti V. Koponen vaimonsa Leenan kanssa esittämässä
sukuseuran onnittelut päviinsankarille 13.1.2004. Valok. Vesa Koponen.

l(uulumisla, uutlsia

Sirkka Paikkala väitellYt sukunimistä
Fil. maist Sirkka Paikkalan väitcs tarkastettiin lauantaina 1 5. 5 Helsingin yliopistossa. 809-sivuisen vaitÖskirj an Se
tuvullinen Virtanen. Suomulaisen suku ni mikiiytcinnö n moder nis oitu mine n
1\|L-luvultu vttoteen I92I on kustantanut SKS
- Savokarjalaisella alueella pitkään vallalla olleita maankäyttötapoja olivat kaskeaminen 1a eränkäynti, jotka edellyttivät liikkuvuutta: kun kaski oli käytetty
loppuun, oli vuorossa siirtyminen uusille
kaskimaille, Paikkala toteaa väitÖskirjassaan. - Valtaaia todisti yhteisella sukunimell ddn oikeutensa ehka muiden saman perheen jäsenten käytämiin ja kokemiin kaski- ia eraalueisiin. Vanha
kansanomainen itäsuomalainen sukunimitraditio olikin yksi tärkeä tekijä koko
suomalaisen sukuni*U ärjestelmän modernisoitumisessa 1 800-luvun loppupuolella
Sirkka Paikk ala toimii nimistÖn erikoistutklj ana Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Hän on myÖs mm- oikeusministerion nimilautakunnan j äsen,
Helsingin kaupungin nimistÖtoimikunnan jäsen sekä YK:n paikannimien asiantuntrjaryhmän jasen ja sen pohjoismai-

980-luvulla SYT ( Sukuyhteisojen
Tuki) toimi vauhdikkaasti" Sukut,iestilehti ilmestyi jopa kymmenen numeroa
vuodessa, kirjoja julkaistiin, semin aare1a
jariestettiin ja suunnitelmia hiottiin. Kun
sukuseuratoiminnassa oli sarnaan aikaan
buumi menossa ja sukututkimuskurssit
täyttyivät harrastajista, näytti SYT :lla olevan "tuhannen taalan paikka" kasvaa ja
1

menestya

- Vauhti nousi kuitenkin liian kovaksi, ja

autui taloudellisiin vaikeuksiin.
Syntyneitä velkoj a maksettiin keräämalla
jäsenistöltä ylimääräistä jäsenmaksua, joka
karkotti osan jäsenistä ja pelotti uusia iaseniä liittymästä mukaan. Vuosikymmenen lopussa "perustavat isät" jäivät syrjaan jarjestön toiminnasta, ja uusi polvi
muutti sekä nimen että säännöt. SYT:stä
tuli Sukuseurojen Keskusliitto - SSK
1990-luvun aikana vanhat velat maksettiin ja toiminta vakiintui Uudella vuosituhannella jäsenmääräkin on lahtenyt
nousuuo, mutta iariestÖ tavoittaa silti vain
pienen osan uusista, syntyvistä sukuseuroista. Kaiku edellisen vuosikymmenen
vaikeuksista pelottaa edelleen
- Sukuseurojen toiminnasta on erilaista
mater raaha saatavissa muutenkin, ja kymmenien vuosittain ilmestyvien sukututkimusten virta osoittaa, että talonpoikaissukujen sukututkimuksen ongelmat on voisen j ao ston puheenj ohtaj a.
Alalla toimii muitakin yhdistyksiä,
(Savon Sanomat 16 5 2004) tettu
jotka auttavat sekä sukututkimuksen että
sukuseuratoiminnan ongelmissa Näistä
mainittakoon aateliston Ritarihuone, karSSK:n löydettävä uusia haasteita
jalaisten yhteistyöelin Ka.talan Liitto ja
Yhteiskuntatiet. maist. Heikki Mannisukututkimuksen tieteellinen seura Suonen on esittänyt suppeahkon katsauksen
men SukututkimusseuraSukuseuroj en Kesku sliit on 25 -vuotis- Yhteistyölle on laydettävä uusia
taipaleesta Savon Sanomien aliossa
haasteita
6.5 .2004. Lainaamme siita loppuosan:
jArjestö

aj

I(epesf;ex nredirsser
tTammikuu Toukokuu 2A04)
Tasavallan presidentti on myÖntiinyt
I 9. toukokuuta kouluneuvoksen arvonimen
fil.lis. Anneli Koposelle. (Savon Sanomat
20 5 2004)
H1vö[åin lakkautettu koulu Tervossa myy-

ja Terhi Koposelle, jotka
suunnittelevat tiloihin yr§stoimintaa.

dään Joonas

(Savon Sanomat 1 8.5.2004)

taan käräjäoikeuteen jätetystti haastehakemuksesta. (Helsingin Sanomat 2.4 -2A04)
HS:n toimittaia Katle Koponen ja valokuvaaja Jukka Gröndahl tekivät Venäjåin
presidentinvaalien alla laaj an reportaasin
Grjazin pikkukaupungissa asuvasta Zorr'
nien perheestä, jossa äärestettiin Putinia,
kun ei muuta vaihtoehtoa ollut. (Helsingin
Sanomat 1 4.3.2004)

Riskienhallintap;iållikkö Jukka Koponen
avon pelastu s laitokselta u skoo, että Kuopion lähiö Petonen saa sivupaloasemansa vuosikymmenen loppuun mennessä.
(Savon Sanomat 15.4 .2004)
Pohi oi

s-S

Valtionsylttiijä Pekka Koponen vaati KariPekka Kyrölte ehdollista vankeusrangaistusta dopingaineiden salakuljetuksesta ja petoksesta. (Helsingin Sanomat L5 -4.2004)
TeliaSoneran vuosikertomuksesta on käynyt
ilmi, ettri varatoimitusjohtaja Harri Koposen palkka on laskenut. Viime vuonna Koponen sai 5 226 000 kruunua, tån* vuonna
5 094 000 kruunua. Koposen kokonaispalkka viime vuonna oli 8,9 miljoonaakruunua eli lähes miljoona euroa. (Helsingin

Oikeustieteen lisensi aattr Pekka Koponen

väitteli 5.3 .20M Helsingin yliopistoss a aiheesta "Talousrikokset rikos- .ia rikosproioikeuden yht-r,mäkohdas s a. E rityi s e sti
tahallisuuden j a syytesidonnaisuuden kannalta tarkasteltuna". (Helsingin Sanomat
5 3 2004)
sess

OP-lehden artikkelissa kerroffiin aktiivisesta
pariskunnasta: Aino Koponen,76, or käynyt tietokonekurssin ja hoitaa perheyrityksen kirjanpidon, Väinö Koponen. 90, puolestaan pitiiä itsensä aktiivisena tekemällä
metsäkauppoj a ia seuraamalla pörssikurs-

seja. Ainakin Koposten Sukuseuraan kuuluvat tietävät, että Väinö Koponen on sukuseuran perust aJaja kunniapuheery ohtaja.

helmikuu 2004)

Sanomat 8 .4.2004)

(OP-lehti

"KalPan kaatajaksi nousi Tero Koponer,
joka tiiräytti kiekon isäntien maaliin. kun ensirnmäisä jatkoeriråoli pelattu 11 minuuttia

Warkauden Pallo 35:n puheenjohtajan Pekka Koposen puhelin kävi kuumana, sen jäl-

24 sekuntia", Wesa Koistinen ki4oitti otteluselostuksessaan. Kyseessä oli Mestiksen
neljäs loppuottelur KalPan ja Mikkelin Jukurien välillä Kuopiossa. (Savon Sanomat
6.4.20A4)
Valtions.vyttiijä Pekka Koponen halusi, että
maastohiihdon entinen päåvalmentaja KariPekka K.,vrö tuomitaan petoksesta ja salaku§etuksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Koposen vaatimus kavi ilmi Van-

1104,

keen kun Suomen jiiäpallomaajoukkue voitti
maailmanmestaruuden 8 .2.2004
-

(Savon Sanomat 10.2.2004)

Jari Koponen Helsingistä on srtii mieltii, ottä jos olisi todella niin, etteivät ihmisen toimet voisi vaikuttaa mitenkään maapallon tilaan, voisimme saman tien lopettaa esimcrkiksi jåitevesien puhdistamisen. Saastutta-

ja saasteiden våhentäminen on kaikkien ihmisten yhteinen asia. (netsrngin Sanomisen

mat

13. I .2004)

o_/

a

Koposten Sukuseuran sukupäivät Varkaudessa
31 .7. - 1.8.2A04
OHJELMA
Sunnuntaina 1.8.

Lauantaina 31 .7.
.00 Hallituksen kokous
12.30 Lounas
14 .00 Opastettu tr<aupunkikierros
17 .00 Vuosikokous ja uuden hallitul«se n j ärj e stäYtYmiskokous
20.00 majuhla

11

o Lounas:
lihakeitto 5 euroa tai
lihaputlat lisukkeineen 6 euroa;
4-tZ -vuotiaille puolella hinnalla,
alle 4-vuotiaitte tapsille ilmaiseksi.
o Juhtaillaltinen ja kahvi/tee kakkutarjoiluineen 20 euroa;
4-LZ -vuotiaitle puolella hinnalla,
alle 4-vuotiaitte lapsille ilmaiseksi.

9.00 Kunniakäynti ja seppeleenlaskl
Pirtinnie me n sankarihaudoilla
10.00 JumalanPalvelus
72.00 Sukulounas
14.00 Päiväjuhla

o Lounas:
paistefut muikut, muusi ja lisul<keet
11 euroa;
4-12 -vuotiailte puolella hinnalla,
alle -vuotiaitte lapsille ilmaiseksi.
o Päiväjuhlan kahviltee täytekakun
kera sisältyY lounaan hintaan.
Päiväj uhlassa esite lmöi professori

Hannu Rauno KoPonen

Suomen puuteollisuudesta ennen ja
nyt-

Kokoukset, ruokailu ja juhlat
Kotise

u};-ä|;:H:rn

h

oviss a,

Ennakkovaraulset

lounaalle, 2) kaupunkikierrok"-k r: 3) juhlaillalliselle
mennessä'
seki 4) sunnuntain (1.8.) sukulounaalle on tehävä 24.7 -zOU
Ilmoittautumiskortti sivulla 1 9.

Iffi"t"i"

(g1

r)

Ilmoittautumiset ja tiedustelut puh' (017) 556 7294
KYösti ia Leena KoPonen
Taivalmäe ntie 2 A, 79130 Sorsakoski

10

I
I
I
I

Tefrretuloa Koposten Sukuseura ry: n
Z1-vuotisj uhlapaiville Varkau tee n
31

.7.-1.8,2004

Huoneita voi varata seuraavista hotelleista:
BEST WESTERN HorEL oscAR Kauppatori 4, puh. (orz) i79
Kahden hengen huone 85 € /wk, yhden hengen huone 85 € /vrk.

olt

KESKUS-HOTELU Kauppatori4, puh. (017) 579 Ot7Kahden hengen huone 7O € lwk, yhden hengen huone 60 € /wk.
Molemmissa hotelleissa hintoihin sisältyy aamiainen ja aamusauna.
Varaukset on tehtävä suoraan hotelleista 1,5.7.2004 mennessä.

GASTHAUS JOUTSENKULMA Käärmeniementie 20,

puh. (017) 366 9797
Kahden hengen huone 60 € /wk, lisävuode 15 € /wk.
Yhden hengen huone 40 € /wk, kolmen hengen huone 80 € /wk,
viiden hengen huone 100 € /wk.
Hintoihin sisältyy aamiainen.

Leirintäalue CAMPING TAIPALE Leiritie 1, puh. (Ol7) 552 6644
Neljän tähden korkeatasoinen leirintäalue.
Mökki- j a telttam aj oitus sekä karavaan ialueet.

I

Korriex ssKop§irrf,ffi§

Kuvia varkaudessa

3 I . 7 .lggg

pidessfå vuosikokouksesta'

Valok. Kctisa l{ummenPcici

'

Naiset nipunlaskussa -tapahtuma Heinävedellä
Työnäytös Varistaipaleen kanavalla lauantaina 10.7.2004 klo 12 ja
luojirrven reitin kanavat Varistaival
J taivallahti on rakennettu vuosina
191

l,-

l-1915. Kanavien valmistumisesta

lähtien niissä on kuljetettu runsaasti
puutavaraa. Puita on kuljetettu hinaajien vetämissä lotjissa, teruahoyryissä ja
nipuissa uittaen.
Nippu-uitto tapahnri siten, että hinaaja
toi nippulautat Juojärveltä, ja kanavissa
ne sitten pätkittiin sulkujen pituisiksi
avauksiksi, jotka sitten naiset vetivät
kanavista alas. Vetotyö kanavissa tapahrui siten, että neljä naista, kaksi kanavan kummallakin puolella, veti nip-
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naista, koska Taivallahdessa on kaksi
sulkukammiota, mutta Varistaipaleessa
tarvittiin kolme vetoporukkaa eli kaksitoista naista, koska Varistaipaleessa on
nelj ä sulkukammiota. Lisåksi tarvittiin
porttienpyörittäj iä, häntävarpp imie s
(hiintiimies), katkaisija, vonkamies, taivaltaja, nippukapteenit (nuoria poikia).
yhdistäjä, välikelumies ja selkåkelumiehet. Ammattinimikkeitä oli siis kymmenen.

Nippujen lasku naisten vetämänä loppui 1960-luvun lopulla. Nykyäånhän
uittoa on melko våhån. Läheskäån joka
puja köysilenkki (siima) vyötäröllään, vuosi ei ole nippu-uittoa, mutta jos uitakaperin tahdissa kåvellen. Toinen ve- tettavaa puutav araa or, ne vedetäån kanavissa moottorikäyttöisillä sinkeillä täjä oli pitkässä lenkissä, joka tarkoitti
ja
se on sitten miesten työtä.
sitä, että siima oli kiinni avauksen enkyläyhdistykselle tuli
Varistaipaleen
tai
ketjulenkissä
simmäisen nippuparin
ymparyksen rautalangassa. Toinen ve- vuosien varrella lukuisia pyyntöjä ja esitäjä fuli kiinni pitkäåin lenkkiin lyhyen tyksiä järjestää tållainen vurhanajur nilenkkinsä kanssa. Lyhyessä lenkissä oli punlaskunäytös. Eräs innokas puuhavain solrnu siimanpätkän päässä. Se mies alkoi touhuta tapahtuman järjestäkiepautettiin pitkan siiman ympårille, ja mistä. Varistaipaleen kyläyhdistys on
kun lenkki kiristettiin ja alettiin vetää, vastuullinen näy tök sen pääj ärjeståj ä.
Jiirjestelyissä on ollut mukana useita tasolmu piti.
Kun avaus oli vedetty suluista alas, hoja. Stora Enso järjesti uitettavat puut.
yhdistäjä (mies), liitti avaukset toisiinsa, Järvi-Suomen uittoyhdistys toimitti keja miehet kelusivat (hinasivat keluve- luveneet ja muuta tarpeistoa ja se hinaa
neillä) näin saadun viikeen "ukkoihin", tåpahtuman jålkeen puut pois. Heinåvejoista hinaaja vei sitten puut edelleen den kunta ja Merenkulkulaitos ovat
tehtaille. Varislahdelta säikeet lähtivät myös järjestelyissä mukana. Ja vielä
joko Kuopiota tai Savonlinnaa kohden löytyy useita henkilöitä, jotka nuorina
tienasivat uitosta vaate- ja tanssirahoja
riippuen siitä, minkä yhtiön puita olivat"
ja
ovat vielä siinä kunnossa" jotta pystyUittoryö oli hyvin merkittåvä työllistäjä paikkakunnalla. Llitto työllisti noin vät työnäytöksen antamaan. Tosin siltä
osin "viimeiset vedet alkavat olla tu50 henkilöä kesässä. Taivallahdessa tårvittiin kaksi vetoporukkaa eli kahdeksan lell z" , sillä "vuosi vanhan vanhentaa"
-

siirtyä
Pitkäaikainen työnjohtajakin ehti
Mutta
muutama vuosi sitten rajan taa'
monta innokasta henkilöä on nåytökseen

ilmoittautunut. Tulev ana kesänä näytos
jiujestetåån ja nyt se myös tallennetaan'
TV 2 l«rvaa tapahtuman ja esittålå ohjel-

man televisiossa myöhemmin ilmoitettåhaluaa
vana aikana. Myös saksan TV
kuvata taPahtuman'
Tervetuloa katsomaan heinåkuisena
j
rauantaina harvinaista a ainutlaatuista

Aino Koskela

Kirj oittaj a Varistaipaleen kanav alla

Varistaipaleessa puutavaranippuja vetäneitä naisia yhteiskuvassa l960luvulla.
Vasemmalta lukien. Ida Tahvanainen, Aino Koponen, Aino Räsänen,

Aulikki Tirkkonen, Irja Taskinen, Raija Kokko ja Meeri Mustonen.
Kuvan omistaa Irja Lyytinen.

Koposten Sukuseuran hallituksen erovuoroiset j äsene t 2004
Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Lassi Koponen, Kuopio

Marianne Eloranta, Turku
Terttu Haloner, Leppävirta
Erkki Koponen, Pieksämäki
Kaisa Nummenpää, Helsinki

Raimo Koponen, Varkaus
Kirsti Kutvonen, Järvenpää
Pirkko Olakivi, Varkaus
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Olympialaiset sata vuotta sftten
kolmannet kisat pidettiin Saint l.ouisissa yhdysNl,k{tkaisle^n^olympiakisojen
I \ valloissa29.8. - 3'9.1904. Aikaisemmat olivat olleet Areenassa 1896 ja pariisissa 1900. Saint lnuisin kisat eivät ole jiiiineet urheilun historiaan
*uÅ, u.-

heilutapahtumana, muisto niistä kisoista nåikyy etupässä vain
tilastotiedoissa.
Suomen urheilun legendaarinen ideoija, professori Lauri o.Tahko» pihkala
kirjoitti Martti Jukolan kanssa 1924 toimittamass:un teoksessa Olympialaiskisat
melko kriittisesti näistä kolmansista olympialaisista:

I

Amerikl(n oli urheilumna, ionka olisi luullut lqkenevän i riri estämådn olympialaiset malliketpois esti.
Puhtaasti urheiluteknillisessri suhtees.§CI ei se p€t-

törtytkiiin odot uks ia. Mutta eriruiis et s ivus eikat
aiheuttivat, ettö ruiillä kisoitla on sumuirten rnnine
urheiluhistoriassa. Ne oti alkuaan tarkoitettu vietettäviksi chicagos so, mutta ptititefiiinkirc sitten
iöri estöö St. Louis lin mnailmnnruiyttetyn yht eyt een.
sen takia nekin joutuivat aivan vagoon. Lisäksi
myötävaikutti niiden epäonnistumiseerc kuuma ilrnnnala, urheilw yrunårtävön ja harrastavatt yleisön puute - chicagossa, Bostonissa tai New yorkissa olisi asianlaita ollut toinen - sel«i amerikt«lais en osanoton ylivoimaisuus muihirt verrattoilna.
Euroopasta ainoastoan Saksa ja tJrirari tähettivrit
pienoiset joukkueet. Sitä paitsi erriät vöfuiä ennen
Amerikkmn muuttaneet irlantilaiset edustivat
isönmnataan lrlantia.

Mitalit menivät låhes j iirjesrään amerikkalaisille.
Yleizurheilussa vain neljä mitalia meni Amerikan
ulkopuolelle: painonheiton (sellainen laji oli vielä
silloin otrjelmassa) kultamirali kanadalaiselle,
es§uoksun hopeamitali irlantilaiselle, korkeushypyn pronssimitali saksalaiselle ja
kiekonheiton pronssimitali kreikkalaiselle. Kaikkiaan-otri nåiden olympialaisten
yleizurheilukilpailuihin osaa 545 urheilijaa sekä uintikilpailuihin 308 uimaria.
Naiset eivät vielä osallistuneet kisoihin, eikä olympiataisten ohjelmaan kuulunut
esimerkiksi paini, vaikka se oli ollut jo helteenien olympiakisojen lajina.
Sellaiset "omituiset" olympialaiset vietettiin sata vuotti sitten Amerikassa.
Kuvan Lauri Koponen ei osallistunut Saint l-ouisin eikä tiettävästi muihinkaan
olympialaisiin, vaikka aivan ilmeisesti mieli olisi tehnyt mennä näyttiirnåiiin.

I Töstö Koposesta ia Barsokevitschin kuvista Kaisa Nummenpiiii kirjoitti Kopsaan I/99 viisi vuotta sitten. J
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postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.
.'pinssi", sukr.rseuran vaakuna-aihe,
Rintamerkki,
Rintamerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 38 mm'
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Rintamerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 55
riipus'
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Sukuseuran hopeinen rintamerkki
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3
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Ie
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1 euroalkpl
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5 euroalkpl
10 euroa/kPl
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45 euroa/kPl

Sukuseuftut vaal«rna-aiheinen p Öytastandaari'

Hintoihin lisätään lähetYskulut
Tilaukset

Kyösti Koponen

Taivalmäentie 2 A
7gI3O SORSAKOSKI

Puh. (017) 556 1294

2

L

Sukukirj

oj en

myynti palkit aan

Sukuseurarnme hallitus on päättänyt, että Koposten sukukirjoja
suurehkoja eriä myyneet palkitaan myyntipalkkioilla: 5 teosta
myyneen palkkio on 8 euroa/kpl ja 10 teosta myyneen 10 euroalkpl; tätä suurempien erien mlryntipalkkioista sovitaan erikseen. Jos olet kiinnostunut tästä myyntityöstä, ota yhteyttä sukuseuramme esimieheen (yhteystiedot mm. sivulla 17).
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Merkitse rasti
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osallistumisesta

lukumäärä
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Lounas ravintola Tyyskänhovissa
Kaupunkikierro s bussilla
Juhlaillallinen ravintola Tyyskänhovissa
1 8. (su) klo 12.00 Sukulounas ravintola Tyyskänhovissa
(Hinnatmainittu ohjelmassa, ks. sivu 10 )
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Ilmoittajan osoite ja puhelinnumero

l,

2
Låhettåjä:
Koposten Sukuseura
clo Kyösti Koponen
Taivalmäentre 2 A
79130 Sorsakoski

K
ILMOITTAUTUMISKORTTI
Koposten Sukuseura ry : n 2S-vuotisjuhlapäiv ät
31. 7 .-1 .8 .2004 Varkaudessa

Postimerkki
0,65 euroa

TERVETULOA!
Täytä k&lntöpuolen kohdat
henkilömäärineen.
Leikkaa irti ja

postita.

.

KOPOSTE,N SUKT]SE,I"]RA RY
KYÖSTI KOPONE,N
Taivalmäentie 2 A
79130 SORSAKOSKI

F'4.

