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Antti Halosen koti sijaitsi luonnonkauniilla paikalla Linnasalmen rannalla. Sieltä avautuu
komea näköala Onkivedelle. Taustalla mahtava Väisä!änmäki- nykyisin kansallismaise-
ma - luo näkymään oman jylhän piirteensä. Tästä ympäristöstä Antti on saanut aiheita
taiteeseensa. Väisälänmäen maisema on ollut muidenkin taiteilijoiden innoittaja, esimer-
kiksi Pekka Halosen ja Eero Järnefeltin.
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Oät€i palstaa ei ole pakko lukea)

Ei se oo riätåilkää joka ei ratko

Kerran keväällä kyrnnneniä vuosia sitten ol-
tiin rnenossa mökille Kurjalaan" Leppävir-
ran Valkeannäessä silloisen TVL:n miehet
olivat kaivaneet tien poikk! ison ojan, aikoi-
vat ilrneisesti laittaa siihen uuden rumpu-
putken. Matkanteko nä$tä pysäh§nrän pit-
käksi aikaa. Katiskalle kiirehtivää a'nökki-

Iåistä oli vähällä jo ottaa päähän, vaikkei
häntä vähästä hermoilevana pide$kään.
Gsoittautuikin ettei tuskailuun ollut aiheffia,
sillä kauhakuormaajan ohjairnissa ollut
nries aiksi CIitis työnnellä juuri kaivettuja
maita ja hiekl<oja takaisin monttuun, johon
ei ollut ennåtet§ sitä putkea viel#å asentaa.

Vähän arolotti. Että meidänkö takia piti työ
tefuJä uudelleen, kahteen kertaafi. Kun oli
ajettu vain rneitä varten tehdyn väliaikalsen
tienpätkåir* yli, pysäSin auton ja kävin kiitte-
§emässä kauhakuorrmaajan käyttäjää. Sa-
noin, ettei meidän talEia nfl§si taruinnut työtä
keskeyttää §a uusia" !\dåtäpä virkkoi mies?
Käänsi hattuäan vähäm otsalta ylemmäs 3a
§atnsahtå rauha§liaestl ja yståvällisesti:
"EE se oc riätälk#iä jCIka ei ratko."

tr\rlikä oival§us! Mlkä viisaus!

Tuo tapahturna palautui mieleeni, kun Kop-
san tätä nurneroa tehdessänl tietokonees*
tani såirkyå kiåntolevy. Siitä koitui melkoinen
revohka" ffii vähåisin jos ei pahinkaan oli
harmia ja mie§ipahaa aiheuffianut uusinta-
työ. Puhtaaksikirjoittamin€il, kuviem kåsit-
tely ja taittaminen, jotka koskivat suurta
osaä lehden aineistosta, piti aloittaa alusta
sen jälkeen, kun kävi selväksl, ettei tietoko-
nettani voitu korjata.

Olen yrifiänyt pysyä täysjärkisenä kauha-
kuormaajan käyttäjän elämänviisaa*den
avulla. Sille en kuitenkaan ole voinut ml-
tään, että tämänkertainen Kopsa ehtil luki-
jan käsiin myölrästyneenä"

Lassi Koponen



Puheenjohtajalta

ämän
nimik-
keen

sisällä kir-
joittavalla
tulisi aina
olla toimin-
nallemme
hyödyttä-
vää ja
ajankoh-
taista sa-
nottavaa.

Koposilta
erilaisia tiedusteluja tulee paljon. Viime
aikoina etusijalle ovat nousseet seu-
raavat kysymykset:
1. Koposten sukuseura ry: n tarkoitus
2. Jäsenkriteerit eli perusteet, jotka
mahdollistavat jäseneksi hyväksymisen

Koposten sukuseura ry:n sääntÖjen 2.
pykälässä on yhdistyksen tarkoitus ia 4.
pykälässä jäsenyys. Sukuseuras-
samme Koponen-nimi on kaikki KoPo:
set kattava. Nämä seuramme sään-
tojen pykälät ovat toisaalla (s . 4) ko-
konaisuudessaan tässä lehdessä. On
myönteistä toiminnallemme, että näistä
asioista Koposet ovat olleet kiinnostu-
neita. Sukututkimus§ömme rakentuu
yksittäisen Koposen antamiin tietoihin,
jotka palvelevat kokonaisu utta suku-
tutkimuksessamme.

Sukuseurallemme on myos esitetty toi-
vomuksia tiheämmin julkaistavasta jä-
senlehdestä. On toivottu, että KOPSAA
julkaistaisiin ne§ä kertaa vuodessa eli
iehtim äärä tuplaantuisi. Nyt tiedottami-
nen maksaa seurallemme n. 2500 eu-
roa vuodessa. Hinta on edullinen siksi,

että lehden toimitus§ö tapahtuu koko-
naisu udessaan palkatta ia talkootyönä.
Nyt ilmestymiskertojen lisääminen ei
ole ajankohtainen, koska tämänhetki-
nen tehtävämme on kerätä varoja Ko-
posten sukututkimuksiin. Se §ö on
kaikkien Koposten ja toimintojemme
päätavoite. Tänään ja aina tärkeää on
tiedotustoiminnan edistäminen, jota on
tehtävä taloudellisesti olemassa olevien
mahdollisuuksien mukaan.

Koposten kesken "suusta korvaan me-
netelmä" kulumassa päät$ällä kau-
della on antanut hyruän tuloksen. Aktii-
viset Koposet ovat puhuneet toisille ta-
paamilleen Koposille seurastamme, jo[-
loin innostusta ja uusia yhteyksiä on
syntynyt. Tämä on kiitettävästi ilmen-
nyt seuramme kassassa. Kiitokset pu-

hujille!

Koposten sukuseura ry:n jatkuva me-
nestyminen perustuu aktiiviseen, sitou-
tuvaan jäsentoimintaan, jolle on tärl«e-
ää henkilökohtaisten yhteyksien pitämi-
nen läheisiin kuin myös etäisempiin Ko-
posiin.

Nyt on aika saada mukaan kaikenikäi-
siä Koposia. Mitä isompi joukko meitä
on ja mitä laajempi meillä on Koposten
jäsen - ja nimirekisteri, niin sitä jousta-
vampi on toimintamme ja erikoisesti
sukututkimus§ömme. Näistä asioista
ja paljon muusta puhutaan 28.-29.7.
2007 Koposten sukuseura ry:n valta-
kunnallisilla sukupäivillä Lapinlahdella
Poftaan pään kesähotellissa.

Sydämellisesti tervetuloa !

Kyösti V. Koponen



Otteita Koposten Sukuseura säännöistä

2.§
Yhdistyksen tarkoituksena on Koposten suvun yhteenliittymänä

- koota piiriinsä isän tai äidin puolelta Koposten sukuun kuuluvat, siitä polveutuvat
tai avioliiton kautta siihen liittyneet henkikit,

- pyrkiä selvittämiiän suvun vaiheet ja historia,
- kehittaa suvun keskuudessa suoritettavaa sukututkimusta,
- järjestää sukupäiviä, yhteisiä kokouksia ja erilaisia retkeilyjä sekä
- harjoittaa yhdistyksen päämääriä edistävtiä julkaisutoimintaa ja
- mahdollisuuksien mukaan taloudellisestikin edistää lahjakkaiden suvun jäsenten
pyrkimyksia ja kehitysta.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneur, r"li,?*ä isiin tai äidin puolelta Koposiin
kuuluva, siitä polveutuva tai avioliiton kautta siihen liittynyt henkilö.

Varsinaiset jäsenet ovat vuosi- tai ainaisjäseniä.

IIIJSIA JÄSEI\TIÄ

Hahla, Orvokki
Koponen, Aarne
Koponen, Alpo
Koponen, Antti
Koponen, Eeva
Koponen, Kyösti ldor
Koponen, Matti

Tampere
Leppävirta
Lampikangas
Lieksa
Mynämäki
Outokumpu
Outokumpu

Koponen, Osmo
Koponen, Raija
Koponen, Raimo
Koponen, Rauha
Miilunpohja, Sirkka
Nyrkkö, Ritva

Vieremä
Joensuu
Pielavesi
Leppävirta
Härmä
Pulp

Uudet jäsenet toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi Koposten Sukuseuraan.

TJTJSIA YLIOPPILAITA

Joonas Koponen
Heinäveden lukio

Maija Koponen
Heinäveden lukio

Johanna Birgitta Koponen
Kallaveden lukio

Eetu Lauri Oskari Koponen
Kuopion klassillinen lukio

Niina Marika Koponen
Kuopion klassillinen lukio
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Elina Karoliina Koponen
Kuopion Lyseon lukio

Virve Koponen
Lapinlahden lukio

Jesse Mikael Koponen
Leppävirran Iukio

Katri Koponen
Siilinjäryen lukio

Tiina Emilia Koponen
Varkauden lukio



KOPOSTEN SUKUSEU RAN SUKUPÄIVAT
LAPI N LAH DELLA 28._ 29 .7 .2007

Kokoukset, ruokailu ia iuhlat

LAUANTAINA 28.7.
1 1.00 -13.00 Kokoontuminen, lounas.
13.15 Bussiietkeily: Tutustuminen Lapin-
lahden Taidemuseoon, Eemil Halosen mu-
seoo*ja Nerkoon kanavaan.
Hallituksen kokous.
17.00 Vuosikokous: Avaus puheenjohtaja
Kyösti V. Koponen. Lapinlahden kunnan
tervehdys, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Ossi Martikainen.
H al I ituksen järjestäytym iskokous.
20.00 lltajuhla: Musiikkiesitys. Hannu
Rauno Koposen esitys Lainsäädäntö ia
sukututkimus. Vapaata sanaa ja seurus-
telua Koposten kesken. Arpajaiset. Yhteis-
laulua. Musiikkia.

Portaan pään kesähotel I issa

SUNNI-JNTAINA 29.7.
09.00 Kunniakäynti ja seppeleenlasku La-
pinlahden sankarihaudalla, Koposten hau-
dalla ja nälkään kuolleiden haudalla.
10.00 Jumalanpalvelus Lapinlahden kir-

kossa.
1 1.30 Sukulounas
14.00 Päiväjuhla: Musiikkiesitys Emma
Koponen, piano. Lapinlahden Koposista ja

sukututkimuksesta esitelmÖi Anja Koponen.
Marla-Liisa ja Timo Koposen musiikkiper-
heen esityksiä. Savon murremestarin
Maija-Liisa Korhosen esitys "Meidän kylän
naiset"
Huomionosoitukset.
Savolaisen laulu.

RUOKAILUT

Lauantaina 28.7.
LOUNAS
keittoruoka lisukkeineen 7 euroa.
J UHLAILLALLINEN
Savolainen perinneruoka ja kahvi tai tee
14 euroa.

Sunnuntaina ,29.7.

AAMIAINEN 4 euroa.
SUKULOUNAS
Kalkkunaa lisukkeineen 12 euroa, hintaan
sisältyy kahvi tai tee täytekakun kera.

Kaikki ruokailut 4-12 -vuotiaille puoleen hintaan, alle 4-vuotiaille ilmaiseksi.

Ennakkovaraukset lounaille (la ja su), bussiretkelle ja juhlaillalliselle on tehlävä 21.7 .

mennessä, ilmoittautumiskortti ta

MAJOITUS

Huoneita voi varata Portaanpään kesähotellista puh. 10171272 0900, fax (017) 272 O9O1;

sähköposti: toimisto@oortaanpaa.fi ; kotisivut: www. portaanpaa.fi

Päärakennus
t hh 24 euroa/yö
2 hh 15 euroalhlö työ
3 hh 15 euroa/hlo lyö
4 hh 13 euroalhlo lyö

Suihkut ja wc:t käytävillä.

Rivitalot
t hh 28-30 euroa/yö
2 hh 20-30 euroa/hlölYÖ

Lakanat ja pyyhkeet eivät sisälly hintoihin.
Liinavaatteet 5 euroalhlö.



Suvulla on voimaa

Koposten sukuseuran hallituksen kokouksessa Varkaudessa 8.5.2OO7 pide§ esitelmä

itä nuorena luulee maailman löy-
tWän jostain kaukaa. Myöhem-
min kokee kaiken muuttuneen.

Vanhana ymmärtää maailman pyöreäk-
si. Mitä kauemmaksi menee sen lä-
hemmäksi tulee omia juuriaan.

Kuka Koponen minä olen? Mistä mi-
nä olen tullut? Ketkä olivat isovanhem-
pia? Miten he asuivat ja elivät? Nämä
ovat kysymyksiä, jotka alkavat kiinnos-
taa, kun ikää alkaa karttua niin paljor,
että todennäköinen puolimatkan krouvi
on sivuutettu. Kaikkihan me olemme
sitä mieltä, että veljekset ovat sukulai-
sia, veljesten lapsetkin ovat sukulaisia.
Entäs heidän lapsensa? Useinhan me
lähdemme suku laisuudessa jostakusta
kantaisästä, ja meidän pitäisi yhä use-
ammin muistaa, että voisimme lähteä
rnyös kantaäidistä. Oikein oivallinen
lähtökohta on isoisän isä ja kaikki hä-
nen jälkeläisensä, olkoonpa niitä pol-
via miten paljon hyvänsä. Kun isoisän
suku päättyy päiväläisen äpärään, jon-
ka isää ei tunneta, saattaa tuntua, ettei
sukua olekaan. On muistettava että jo-
kaisella on neljä isovanhempaa ja näillä
kahdeksan vanhempaä, joiden kaikkien
sukuun sinäkin voit kuulua, jos niin tun-
net. Kuulun useampaan sukuun ja silti
minä katson kuuluvani juuri tähän su-
kuun. Sen kerron myös lapsilleni. Silti
he saattavat myöhemmin valita toisin,
se on heidän oikeutensa, kunhan eivät
unohda sukua ja sukulaisiaäff, sillä "su-
kulaiset saadaan mutta ystävät voi itse
valita".

Suku on monta asiaa. Tietenkin se
ennen muuta on sukututkirnusta, omien
juurien etsimistä ja sitä suurta iloa, min-
kä kohtaa, kun juuret löyt)^rät. Mutta
suku on saflä, käsitteenä yhteiskunnan

6

oleellisena osana paljon muutakin.
Se on tunkeutumista suomalaisen si-
vis§shistorian lähteille, joista sinunkin
sukusi on aikoinaan ammentanut elin-
voimaansa. Se on lähestymistä niiden
kesken, joita ajan aallot ovat kuljetta-
neet eri suuntiin. Suku on kokoava te-
kijä silloin kun se sellaiseksi oivalle-
taan. Se on instituutio, joka väkevänä,
rohkaisevana ja innoittavana ympäröi
meidät, kun me niin haluamme. Meillä
kaikilla, joka ainoalla on oma tarpeem-
me tuntea omaa menneisffiämme.
Me itse palaamme usein muistoihimme
joko lapsuudesta tai nuoruudesta. Me
muistelemme opiskelua tai koulua,
m u istelemme a rme ijakavereita m ffi e,
muistelemme jopa nuoruuden ihastu-
misia, rakastumisia, Meillä kaikilla, jo-
ka ainoalla, oh oma menneisyytemme,
tuntemisen tarve. Ei yksinomaan niin,
että me sieltä itse poimimme ne rnuis-
tot, jotka ovat hauskoja, huvittavia,
myönteisiä, viehättäviä, vaan haluam-
me myös tietää sellaisia asioita, jotka
eivät muistissamme esiin pulpahda. Me
haluamme tietää, että mistäs se äiti -
isästä puhumattakaan - oikeastaan oli-
kaan lähtöisin ja mitäs se äiti nuoruu-
dessaan teki. Ei riitäkään enää isän
ansioluettelo, missä kaikkialla hän oli
ollut töissä tai mitä luottamustehtäviä
hoitanut, vaan haluamme myöskin tie-
tää, mitä hän ajatteli, miten hän suh-
tautui kirkkoon, politiikkaan, urheiluun.
Oliko hän nuori radikaali vai rneille esi-
kuvaksi sopiva nynny. Useimmiten
meille tavallisille oman rnenneisyyden
tuntemisen tarve iskee silloin kun
omat vanhemmat kuolevat. Silloin
muistamme, että miksihän en tullut ky-
syneeksi äidiltä sitä ja sitä.



On turha kieltää, etteikö meidän kiin-
nostumiseemme menneisyydestä val-
kuttaisi myös tarpeernme viihtyä nykyi-
syydessä. Kun §öelämästä poisjäämi-
nen joko eläkkeelle tai työttömäksE
muuttaa elämän ympäristötekijöitä niin
rajusti, että viih§minenkään ei tunnu
helpolta, ei mikään silloin ole helpom-
paa, Iuonnollisempaa ja terveempää
kuin katsahtaa vähän menneisyyteen.
Nähdä siellä omia tai edellisten polvien
iloja, suruja, menestyksiä, vastoinkäy-
misiä. Silloin huomaa, että nämä ny-
kyisyyden viihtymisongelmat eivät ole-
kaan kauhean ainutlaatuisia ja kau-
hean katastrofaalisia

Mikä määrittelee suvun ? Onko se ni-
mi? Nimen merki§stä sukukiinteyden
luojana on rajusti vähentänyt sG, että
nyt avioituva pari voi melko vapaasti
valita nimen tai käyttää kumpikin omaa
nimeään, kunhan yhteisillä lapsilla vain
on yksi yhteinen nimi. Sukunimellä
saattaa olla selvä kiinteyttä luova ia su-
vun voimaa lisäävä vaikutus. Mutta su-
kulaisuutta ja suvun voimaa erinimi-
syyskään, erilaiset sukunimet, eivät voi
estää. Sukulaisuus joutuu kovalle koe-
tukselle nyt ja ehkä enemmän euroop-
palaistumisen ja kansainvälis§misen
myotä tälH vuosituhannella. Kun puolet
liitoista { avio, avo } purkautuu ja syn-
tyy nk. uusperheitä. Minulla on vahva
kanta, että se joka kelpaa minulle tai
sukulaiselleni saa kelvata myös suvul-
le. Meillä jokaisella on tapana suhtau-
tua asiohin -varsinkin toisten - tunteel-
la, ennakkoluuloitrta, pinttymillä, usko-
muksilla. Ne nousevat usein hallitse-
viksi suhtautumisessa ihmisiin, joilla on
aivan erilainen tausta. Kun me euroop-
palaistumisen myötä lähetämme hui-
kean määrän juuri pariutumisiässä ole-
via nuoria maailmalle, on itsestään sel-
vää, että sekapareja syntyy entistä
enemmän. Sukulaisuus on asia, joka ei

rakennu sukukaavion tai biologisen siit-
tämisen, sikiämisen, synny§ksen kaut-
ta, vaan halusta tunnustaa sukulaisuut-
ta .ia sukulaisuuden mukanaan tuomaa
kulttuuria. Usein tapahtuu, että joku

rneistä ei halua kuulua sukuun. On pafi-

jon niitä, jotka eivät halua tutla suvurl
tapaamisiin. He eivät edes halua tun-
nustaa olevansa sukua. Tällaisen suh-
tautumisen voivat aikaansaada mitä ih-
meellisemmät asiat. Sen voi aikaan-
saada väärin tapahtunut avioituminen,
epäsäätyinen avioituminen ylös tai
alaspäin. Erittäin pal.ion tämänlaatuista
sukulaisuuden kiistämistä aikaansaavat
avioerot, sukr.lriidat, eikä tuntematonta
ole sekään, että sukuun naitu mies tai
nainen yksinkertaisesti kieltäytyy kom-
munikoimasta puolison suvun kanssa
yrittäen jopa vieroittaa lapset tuosta su-
vusta. Siinä jos missä tällainen vah-
vempi osapuoli osoittaa meidän suvun
voimaa samalla osoittaen sinun sukusi
heikkoutta tai sinun sukusi voiman vä-
häisyyttä. Suvulla on voimaa, tunnis'
tamme tai tunnustammepa sen tai em-
me. Siitä huolimatta suvulla on voima.

Rairno §uomalainen

Sukututkija Raimo Suomalainen

Valok. Kyösti V. KoPonen



Merkkipäiviä

Valokuvaaja Markku Koponen täytti 60 vuotta
19.4.2007 Sorsakoskella. Hän on syntyperäinen
sorsakoskelainen, Valokuvaajana hän on toirnlnut yli

40 vuoden ajan, jolta ajalta hän omistaa arvokkaan
kuvamateriaalin. Markku on myös Koposten Suku-
seura ry.n perustajajäsen ja historiallisen perusta-
miskokouksen valokuvaaja. Sukuseuramme onnittell
häntä merkkipäivänä.

Yrjö Olavi Koponen tulee 24"7.2047
80 vuoden ikään Sorsakoskella. Hän on

syn§nyt Sorsakoskella, missä hän Hackman
& Co:n tehtaan sähköosastolla on tehnyt
elämäntyönsä. Yrjön harrastuspiiri on ollut
laaja. Nuoruusvuosina ykköslaji oli hiihto,
jossa hän kuului l.luokkaan kilpaillen paljon
niin piirikunnallisissa kuin myÖs kansallisissa
kilpailuissa. Hänellä on yleisessä sarjassa
useita Leppävirran pitäjän mestaruuksia.

Enemmän kuin kukaan toinen hän on voittanut Hackmanin Sorsakosken tehtaan

hiihtokuninkuuksia, joita on peräti neljä, viidesti hän on saavuttanut hopeatilan'

Sorsakosken Urheilijat ry:n toiminnassa hän on ollut seuran perustamisesta läh-

tien. Toiminut myös Leppävirran kunnan urheilu - ja kulttuurilautakunnissa, Lep-

pävirran seurakunnan kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa. Sorsakosken

ivletsästysseuran jäsen yti 50 vuotta. Toimii nykyisin Sotilaspoikien perinneyhdis-

tyksesså. Hän on myös Koposten sukuseura ry:n jäsen. Kulttuuriharrastuksiin on

tåneisimpanä kuulunut laulu. Hänen tenoriaan on kuultu vuosikymmenten ajat eri-

laisissa iirXt o- ja juhlatilaisuuksissa. Tänä päivänä puutarha§Öt, rakentaminen ja

mökkei ly yh dentyvät pä ivittä iseks i työksi ja harrastu kseksi akti ivista len kkeilyä

unohtamatta.
Koposten sukuseura ry toivottaa onnea tulevan merkkipäivän pirteälle juhlijalle.

Teksti ja kuvat: KYösti V. KoPonen
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Vehmersalmen Koposia
Toini ia Erkki KoPosen muistoksi

5 rkki Koponen syntyi Kuopiossa v. 1923
tr toiseksi nuorimmaksi lapseksi seitse-
män lapsen perheeseen. Hänen isänsä oli

suutari ja äiti kotiäiti. lsän kuoleman jälkeen
jouduttiin perhe hajottamaan ja lapset jaet-
tiin maailmalle ns. huutolaisiksi. Erkki ioutui
Savulahden kylään Kivijärvelle Kankkusten
taloon. Sieltä hän läksi kansakoulun käyty-
ään rengiksi Vehmersalmen Mökönpeltoon.
18-vuotiaana tuli tähtö jatkosotaan, jossa
palveli sodan päättymiseen saakka.

Toini, o.s. Rissan€fi, syntyi v. 1924 Veh-
mersalmen Pohjanniernessä ja oli runsas-
lapsisen perheen vanhin tytär. Hänen isän-
sä kuoli tapaturmaisesti ja äiti Hilma piti
perheen koossa. Hän olikin todella teräs-
nainen, joa teki jopa tukkisavotat yksin he-

vosen kanssa. Kansakoulun käytyään Toini
läksi piiaksi isoihin taloihin"

No, kuinka ollakaan, Toini ja Erkki tapasivat
metsätiellä. Erkillä oli taskuissa linnunmu-
nia ja ujo kun oli ja brttöiä pakoon piti
päästä, hyppäsi kertaloikalla veräjän yli.

Sehän teki Toiniin vaikutuksen ja kiinnostus
heräsi. Amor teki tehtävänsä ja häät olivat
keväälH 1947.

Ainoa Sär Leena syn§i keväätlä 1948 ja
pojat Esa v. 'tr949, Jorma v. 1954, Aatto v.

1958 mutta kuoli v. 1986, llkka syn§i v.

1963. Erkki ja Toini rakensivat oman talon
Vehmersalmen Saitanjärven rannalle v.

1952, josta muuttivat muutaman kilometrin
päähän Kirnumäelle, ja taas rakennushom-
mat käyntiin. Toini meni Vehmersalmen
vanhainkotiin keittäjäksi ja sai myöhemmin
emännän tehtävät hoitaakseen, josta viras-
ta jäi myös eläkkeelle. Erkki työskentel! se-
ka§ömiehenä rakennuksilla ja tietyömailla,
mutta sairastui noin 4O-vuotiaana Parkinso-
nin tautiin ja joutui sitä myöten työkyvyttö-
myyseläkkeelle. Hänen harrastuksiaan oli-
vat aktiivinen liikkuminen ja pienten eläin-
hahmojen veistäminen puusta- Toini oli in-

nokas teatteriharrastelija. SWähiekan kesä-

teatterissa meni monta kesää näytellessä
milloin mitäkin roolia. Hänellä oli sydäntä
lähellä erityisesti kerhon pitäminen kylän
lapsille. Monet leipomis- ja ruuanlaittopäi-
vät ovat varmaan jääneet monen lapsen
mieleen. Kylätoimikunnan puheenjohtajana
Toini järiesti yhdessä Erkin kanssa monet
kuutamohiihdot, Kallaveden rannalla lettu-
kestit, juhannusjuhlat, kesäseurat ja mo-
nenlaista virkis§stoimintaa vanhuksille.

Toini valittiin v. 1952 Vehmersalmen "Ves-
perän Esteriksi". Se oli hänelle todella yllä-

tys ja suuri kunnianosoitus, jota hän suu-
resti aruosti.

Elämä on rajallista, ja niinpä Erkki nukkui
pois helmikuussa v. 2000" Toini sairasti pit-

kään syöpää ja nukkui pois maaliskuussa
2A02.

Heidän elämän§ötään kiitollisina muistaen
lapset Leena, Esa, Jorma ja llkka.

Erkki ja Toini Koponen
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Kanavakylän kuulumisia

Mpalvi on taas takanapäin ja kesä

ffi tekee kovaa vauhtia tuloaan- Tä-
ffi tä kirjoittaessani sataa vettä. Sa-

de tekeekin varmasti keväiselle luon-
mo!!e hyvää ja sulattelee viimeisiä lumi-
kasoja" Valkka nnennyt talvi olikin vähä-
åumnämeR, vlelä nyt joitakin lumikasoja
mäkyy s[eEIä täältä. Pitklltä, kovilta pak-

kasja*«soilta sääsffiiin menneenä tal-
vema ja kail<en kaikkiaan talvi oli "help-
po" ja Eyhyt. Vanhan kansan sanonnan
rmukaan" Tatvi ei mene tavoittansa.

Slen ollut nyt kaksi vuotta eläkkeellä ia
hyvin on aikani mennS. Olen ruokkinut
päkkulintuja pihassanl ia §eurannut nii-

dem touhuia päiviffiäin" Clen pitånyt
myös kirjaa eri lintulajien vierailuista -
§lntulaudal§ani parin talven ajan. Viime
taävena vierailijoita oli 20 eni lintulajia.
Menneenä talvena sain vierailijoiden
Eukumääräksi vain 18 eni lintulajia, Nyt
puuttumaan jäi esim. edellistalven har-

vinainen vienailija harmaapäätikka. Sitä
vastoin tänä talvikautena pikkutikka cli
pälvittäinen ruokailija. Mustarastaat
olivat myös päivittäisiä ruokailijoita ruo-

kintapaikalla. Mustarastaita oli ensin
vain yksi naaras pitkähkön ajan, mutta
sitten ilmestyi kaksi urosta ja vielä yksi

naaras lisää"

Otin osaa myös valtakunnalliseen lintu-
jen pihabongaukseen tammikuun lo-

pussa. lhan rnielenkiintoinen tapahtu-
ma sekin.

Näin kun kevät tulee, lumet sulaa ja tu-
lee pälviä ja tiet ovat osittain lumetto-
mia tulee aina mieleeni tapaus vuodelta
1950. Olin silloin yhdeksänvuotias.
Meille syn§i neljäs lapsi, poika, huhti-
kuun puolivälissä" Aiti tuli kotiin vauvan

10

kanssa huhtikuun loppupäivinä- B-ttnta

oli vielä maassa, mutra paikoin oli jo

sulat maat, mutta nrnärkää ia kuraista
tietenkin oli. Muistän, että olin pukenut
jalkaani äidin ia isän poissa ollessa
omin Bupineni kesäkengät, taisivat olla
sem ajan nnukaisesti kangaskengät eli

rå§. tennarit. Kun vanhemmat tulivat
kotiin uuden vauvan kanssa tuli minulle
kiäne riisurnaan ne §<esäkengät ialoistani
ettei tulisi sapiskÅÅ, koska eihän ollut
våe§ä kesäkengän keli" filluistan ajatel-
§een6: " Måläoinkahan olisin niin vanha,
effiä volsin atse päättää rnilloin puen ke-

säkensät jalkaani." No nyt on karttunut
Ekää ja oleR saanut päättää, minkälaiset
kemgät jalkoihini milloinkin puen" Mutta
joka kevät rnuistan tåmän tapauksen.

Kanava§län taPahtumat:
Varistaipaleen kyläyhd istys järjestää
tulevanakin kesänä yleisötapahtumia.
Varirannassa iuhannuskokon juhann us-

aattona ia heinäkuussa kesäkirkon
niin ikään Varirannassa; sunnuntaina
n .7. klo 18 puistokonsertin kanavamu-
seon edessä kanavan puistossa; lauan-
taina 14.7" klo 12-16 Naiset nipunlas-
kussa -tapahtuman Varistaipaleen ka-
navalla.
Tapaamisiin taPahtu m issa!

17 "4.2A47 ffirmo Koslrefa
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Fetteri otsikoissa
§afl*ripattoitija Petteri Kaponen hakee
fl\pu ikkaa Yhdysvaltaista .. Yhtä tentoa
Kcvas-sa seurassa ... Koposen kolmosef
Tarman turma ... Tunnemyrsky . Petteri
Koponen selvisi NBA-legendan Jerry
Westin fesflsfä

Ctsikoita toinen toisensa 3älkeen Helsin-
gin Sanomien 3a iåtalehtien unheilusivuilta"

Kiireisen Pettenin salr: heestatteluun Sano-
matalcon. Ler:tc USA.hmn mli 20 5 ja rnat-
ka huipentuu 28. kesäkuuta New Yorkin
tu4adison §quare Gardenissa jåqestettä-
väsån vatral,lsti§aisuuteen, iossa NBA-seurat
v&räavat pelaajat joukkueisiinsa. Tämä on
Fettenln sLåuri tilaisuus päästä maailman
parhalden 3oukkoon.

äspocn l-{oa:ke veåtti tämä keväånå xcri-
pelåcn Suor:'len rnestanuudes:, kl.lltarnitalit
olvat seur&n ks"iudennet; nrestaruuscttelus-
sa pe|asi myös Petteni.

Petterr em symtynyt t 3 4 t S88, täytti slis
keveåäilä t § vuctta Superiahjakkaalla 193

erm pitkällä nuorella pojalla on nyt näytön
pmåkka. Åiti on ollut pojan innostaja ja esi-
r:lenk[<inä, kun on vienyt Pettenin mukanaan
Heisingin Kisahalliin - äiti oli näet Helsingin
iyryn §M-joukkueen pelaaja Fetteriin in-

nostus peliin tarttui jo 8-vuotiaana ja hän
liittyi Maimin Superkcrikseen Kaikki aika
sitten kuluikin Malmin palloiluhallissa.

Ykslart"ruo§tajaåidillä §onjalia oli hoidetta-
vanaan kiosl<i; aika ajoin he myös siivosi-
vät, kun snsionomin palkka ei riittänyt per-

heen kuiuihin. Fetterin tie huipulle ei ole ol-
lut helppoa, r'nutta voitontahto on ollut val-
tava" SonSa-äitl ja myös Hongan valmen-
taja MihaiXo Pavicevig ovat hoitaneet Pet-
terin asioita"

Y§icppilastutkinnon suorittanut ja valkola-
kån saanut Fetteri 3uhlii vasta syksyllä paflat-

åuaan §uomeen.
Fetteri peiasi fl-tongan takamiehistössä,

hän jättää slnne nyt melkoisen aukon. Ko-
posella cn voinnassa sopimus Hongan
kanssa s§Btä varalta että ulkomaanviritykset
epåor:r:åstn*vat. Koripallon lisäksi muille har-
nestuksilåe ei 3uuri cle 3äänyt aikaa, minkä
nyt väFrän jaåäkiekoiie. Kun on huipulla, pi-

tää harycåteåla paåjon, omistautua täysillå
va!itsemalleen Llrhei Iu-u ralle.

ilolner:, tasapainoinen, järkevå 3a lahja-
kas urrheilijanuorukalnen on nyt suuren tien
aflkupäässä matkalla maailmalle. Suuri raha
liikkuu myös näissä kuvioissa eri tavalla
kuin Sucrnen pelikentillä. Toivottavasti suu-
ren tyon tehnyt Sonja-äiti saa iloita kasva-
tuksensa cnnistumisesta, yksinhuoltajaäiti-
nä myös taloudellisesti. Lauri Viita on

kirjoittanut äideistä kauniisti:

AiAit vain, nuo foivossa väkevät,
Jumalan näkevät
Heille on annettu voima ia valta
kohota uness a pilvien alta
ja katsella karkeammalta "

Toivomme onRea ja menestystä Petterille
urheiiun kovilla areenoilla. Meillä on lla seu-
rata taas yhden Koposen maailmanvalloi-
tursta.

Citius altius fortius.

Hannu K. Koponen
Helsinki
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Pääskysen näkökulmasta

Vit, vit, terveisiä EgYPtistä

kaukaisesta maasta mistä
lensin tänne yli merien ja maitten,
yli kaupunkien arvokkaitten.

Tuskin levähtääkään maltoin,
vaikka kohdeltu ei kaltoin.
Ja kun siinsi Suomenlahti,
kiihtyi yhä lennon tahti.

Vielä jonkin verran matkaa
täytyi jatkaa,
jopa välkkyi Pyhäjärven Pinta
tämä alkukesää onkin ihaninta.
Koivuissa jo kohta lehti
västäräkki ensin ehti
hyppii pitkin peltomaata
paikoillaan ei olla saata.

Mukavalta näYttää kesän tulo,
näissä maisernissa on se sulo,
mikä panee aina tänne tulemaan
sfinksin juurellakin unelmoimaan,
että pian tänne Pääsisin
pesän tuttuun Paikkaan tekisin-

lnkeri Tikanmäki
Pyhäsalmi

Tällä runolla lnkeri Tikanmäki (o.s. Koponen) on voittanrt tämän vuoden Kalevalan

päivänä pyhäjärvi-seuran järjestämässä kirjoituskilpailussa yleisen sarjan ensimmäisen

palkinnon. Kilpailun teemana oli "Kotiseutuni linnun silmin"'

Sitaatti lentämisestä

Mutta viimein puhkesi kaksi kirjavaa siipeä hänen hartioistansa ulos ja muutaman kerran

hän niitä heilautti, ja nytpä rupåsimme vilkkaisemaan ylös korkeuteen, kohden kuuta, joka

hohti meidän paatkimrirå kuin vasiammeen pohja. Sinnepä sinkaistiin, ja pyÖrryttävään

syvyyteen jäi meiltä matoinen maa.

Mutta voi, on purettukin vanha ometta.

Liekö ollut siinä hometta
Ei, vaan lehmät onkin viety muille maille.

Jäänkö kärpäsiä vaille?
Tallella on sentään konehalli
sekä heppa ystäväni talli.

Sieltä löytyy ruokaa kYllä
ja monta pesäpaikkaa räystään alla, orren yllä.

Talon rappusilla tuttu kissa
loikoo lintupaisti aatoksissaan.
Psiliit, psiliit kun varoitan
poikaset vain sitä härnäävät
ja turvallisen matkan päästä lentävät.

Kesä menee, suku suurenee,
kärpäsetkin kohta loPPunee.

Elokuussa kyPsYY vilja
alkaa syksy tulla hiljaa
Laumat langoille jo kokoontuu,
eipä auta muu
kuin tehdä yllä pihapiirin joukkolento.

Kantaneeko pitkän muuttomatkan siipi hento.

Tunnelma on haikea, ero kun on aina vaikea.
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Lapinlahdella lausuttua
Lapinlahdelta muistiin merkittyjä sananparsia

Hieno on kiitoksen liemi.
(Pelkkä kiitos ei Paljoa ravitse)
(hieno = ohut, laiha)

Hullu puuroa purevi, mieletön iliman
nielasoo.

Hännästään koirakin vierasmiehen
ottaa.

Toinen karhulla ajatus, toinen karhun
tappajalla.

Kerran se ker.iäläinennii keppinsä peätä

nuolasoo.

Kituva puu ei ensiks kaavu.

Ei kysyvä tieltä eksy.

Sitä se köyhä kylässä käyp: mitä sais
suuhunsa, mitä säkkiinsä.

Laiskan touko ei kasva.

Jos lampaan lavalla aletaan, kYllä

lehmänkin reis tarvitaan.

' Laumassa on hyvä lentee.

Leuoistaan lehmä lypsää eikä pitkistä
sarvistaan.

Mieto vehnäsen vetää, sama mieto
petäjäisen. ("Paistamisohje")

Kuolee nauriin kuokkija, katoo rokan
karhihtija

Paremp rukkiine emäntä ku otrane
rouva.

Siitä se poijasta poika tulee, kun tuop
Ieivän lepikosta, punakuoren
kuusikosta

Joka päivä joulu meillä, toisin päivin
peäsiäinen.

Rahkassa porsas kasvää, läskinä liha
syyvään. ( rahkassa = liassa )

Rikkaita harmittaa, kun köyhän posket
pullottaa.

Räätäli on suden sukua, suutari karhun
veljenpoika.

Kuta sakkeemma juuren Paat, sitä
makkeemma leivän saat.

Elä lennä ylernmäks ku siivet kantaa.

Sujuu suomalaisen nahka venäläisen
vinnarissa ( "Ryssän vallan ajoilta" )

Tuulessa pölkky kaatuu, tauvitta vanha
kuolee.

Työllä rikkaassa kaikki, kaikki köyhässä
kotona.

Varoja myöten ellee Pittää.

Varikseks sanovat ja kcrppi olikin,
silmän nokkas ja lensi Pois.

Lähde: Sananlaskut. Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran toimituksia 346. 2 P 1984,Kysy tuota, on ko kirkossa

t
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u Kansallismaisema Väisälänmäkl
n Kristillinen kansanoPisto
s Rautatieasema
n Kirkonkylän lisäksi Alapitkän ja

Nerkoon taajamat
s Teollisuuskiven louhintaa
n Valio Oy:n maidonjalostuskeskus
n Nerkoon kanava
o Juhani Ahon, Pekka Halosen ja Paavo

Ruotsalaisen sYntYmäkodit
s Eemil Halosen museosäätiÖn

taidekeskus ja museo
u Puukirkko (F. A. SjöstrÖm, 1880)

Lapinlaht ea nyt ja ennen

Vakunaselitys: Mustassa kentässä l<askenviertäiä työ-

välineenään viertol<anki; miehen molemmin puolin saat-

teena kuusikärkinen tähti; kaikki kultaa, paitsi miehen

kasvot ja kädet luonnonväriset sekä virsut ja viertokan-

gen W punaiset. vaakunan suunnitellut Ahti Hammar.

pohjois-Savossa, ltä-Suomen lääniss ä ia Iisalmen kärä-

jäoi[euden tuomiopiirissä sijaitsevan kunnan maa-ala on
-614 

krnr. Asukkaita 7 623 (v. 2004). seurakunta itse-

näistyi 1858, kunta 1874-

s AlaPitkän kirkko (E. Laitinen, 1970)
n Ortod. rukoushuoneet kirkonkylässä ja

Alapltkällä
n Arkkitehtitoimisto Norosen suunnitte-

lemat kunnan virastotalo (1981) sekä

Jussinpihan palvelukeskus ja kirjasto
(1992), virastokeskus (Brunow & Mau-

nula (1992)
u Veistokset:

XieXonheittäiä (E. Halonen, 1917)

Semper Excelsior (E- Halonen, 1934)

Aino (K. Haltia)
Äiti (E. Rtrynänen).

Lapinlahden muinaisasutus on esinelÖytÖjen perusteella ainakin 4 000 vuoden ikäistä'

mutta pysyvä asutus trfi iSOO- luvulla äte-tastå. Maa- ia vesireittiensä ansiosta Lapin-

i;hii;åi;åpeasti merkittävän aseman asutuspaikkana. Lapinlahtion 1800-luvun he-

rännäisyysliikkeen syntysijoja. . .-!-^- -:,
runnetiuia xuntaraisla: iårannaisjohtaja paavo Ruotsarainen, piispa J. v. Johns-

ffiho,taidemaalaiitpekkaHalonenjaAnttiHalonen,kuvan-
veistäjä Eemil Halonen.
Tapahtumia: Matin ;a liisan juhannuskisat, karjankutsun SM-kisat, valtakunnallinen

musiikkileiri.
Urheiluseura: Lapinlahden Veto. Lapinlahden kunnan kotisivu: http://www'lapinlahti fi

ENTISTÄ TIETOA n. 100 vuodqn taKa?
pinta-ala 612,3 km, , talonsavuja 472, torpansauqa 147, m-uita savuja 43q (Y 1907)'

Ärrrråii" asio (r. rsiöi. 1z7i ruokakuniaa, joista maanviljelvstä pääelinkeinot?11^.

harjoitti 1366 (v. rgoi).-hurosia 829,.nautojäSaOa (y ].91.9) 
Kansakouluja 13 (1912)

Kunnanlääkari. npteeftri. §aåstopankki. osuusmeijeri. Yhtiömeijeri' Mäntylahden sa-

ha. Män§lahden tiilitehdas. V luokan 'rautatieasema'

Lähde: CD-Facta 2005 ja Tietosanakirja v osa. Tietosanakiria-Osakeyhtiö' 1913'
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Valittuia otoksia kesäkuun päivien tapahtumista

1 .6.1889 Maailman ensimmäinen puhelin-
Iuettelo ilmestyi New Yorkissa.
2.6.1689 Suomen ensimmäisen apteekin
perustamisoikeus myönnettiin Turkuun.
3.6. 1 927 Kirjailija Elina Karjalainen
syn§i; {k. 14.8.2006)
4"6.1989 Kiinan armeija pani toimeen veri-
löylyn Pekingin Taivaallisen rauhan
aukiolla opiskelijoiden osoitettua mieltään
demokratian puolesta.
5.6.1976 Riitta Väisänen valittiin Miss Eu-
roopaksi.
0.6,1897 Näyttelijä Joel Rinne syntyi;
(k. 1e81)
7.6.1938 Kirjailija Laila Hietamies syntyi.
8.6.1869 Yhdysv. lves W. McGaffey sai
patentin ensimmäiselle pölynimurille.
9.6. 1 944 Neuvostoliitto aloitti suurhyök-
käyksen Karjalan kannaksella.
10.6.1892 Jean Sibelius ja Aino
Järnefelt vihittiin.
1 1 .6.1932 Nivalassa puhkesi ns. konika-
pina.
i Z.O" t SSO Helsingin syntysanat lausuttiin,
kun kuningas Kustaa Vaasa antoi oikeu-
den ryhtyä neuvottelemaan Rauman, Ulvi-
lan, Tammisaaren ja Porvoon porvareiden
muutosta uuteen Helsingin kaupunkiin.
13.6.1897 Juoksija Paavo Nurmi syntyi.
14.S,1 950 Tulipalo tuhosi osittain
Helsingin rautatieaseman.
15.6.1930 Näyttelfä Jussi Jurkka syn§i.
16.6.1904 Eugen Schaurnan ampui ken-
raalikuvernööri Nikolai Bobrikovin ja itsen-
sä senaatin portaikossa Helsingissä.

17.6.1300 Turun tuomiokirkko vihittiin
käyttöön.
1 8.6. 1 81 5 Napoleon hävisi Waterloon
taistelun.
19.6.1976 Ruotsin kuningas Kaarle XVI
Kusta a ja Silvia Sommerlath vihittiin
Tukholmassa.
20.6. 1 963 Neuvostoliitto ja Yhdysvallat
sopivat ylimmän poliittisen johdon välisestä
"kuumasta linjasta".
2'l .6. 1 891 Helsingissä alkoi säännöllinen
hevosraitiotieliikenne välillä Sörnäinen -
Lapinlahti ja Töölö - Kaivopuisto.
22.6.1893 Runoilija Aaro Hellaakoski
syntyi; (k. 1952)
23.6. 1 894 Kansainvälinen olympiakomitea
perustettiin Pariisissa paroni Pierre de
Coubertinin johdolla.

?4.4 1873 Taidem aalari Hugo Simberg
syntyi.
25.Ci.1950 Pohjois-Korea hyökkäsi Etelä-
Koreaan.
26.6. 1 964 Kilpa-autoilija Tommi Mäkinen
syntyi.
27.6.1921 Kansainliitto vahvisti, että Ahve-
nanmaa kuuluu Suomelle.
28.6.1709 Suuren "Pohjan sodan ratkaiseva
taistelu käytiin Pultavassa.
29.6.19§e Armi Kuusela valittiin Miss
Universumiksi Yhdysvalloissa.
30.6.1961 Maailman ensirnmäinen ava-
ruuslentäjä, kosmonautti Juri Gagarin saa-
pui vierailulle Suomeen.

Armi Kuusela puolisonsa Gil Hilarion seurassaEugen Schauman

Lähde: CD-Facta 2005 ja Wikipedia



KOPOSI.A MEDIASEi.A

Tämän talven ja kevään aikana urheilevat Koposet ovat olleet näkyvästi esillä mediassa'

Varsinkin Espoon Hongan nuoresta roripatloirlalahjakku-udestS P:tteri Koposesta kirjoit-

taessaan urheilutoimittajat eivät ole nuukailleei paftamittimetrien kanssa Hannu K' Kopo-

nen kävi toukokuussa Fätteria haastattelem"t"ä j' laatijutun Kopsaan' se on luettavissa

r,,,i,ltå,I"*eiriioita 
röytyy (onneksi) vierä tokimuuartakr ylit?:laupunkiseudura siitä

todistuksena oneinen tiåri<auoen Lehdessä (17 '5'2007.)julk-aistu Pekka Koposen ottama

valokuva rakennustarkästaja Jouko xoposen ts vuooåÅ ikäisistä kolmospojista Markuk-

sesta, petteristä ;a Tuomäksesta, jotka peraavat pesäpalloa Leppävirran Virin edustus-

joukkueessa.

Vaikka lumet ovat jo sulaneet, julkaisemme

tässä - "urheilusivulla" kun ollaan -
harvinaisen kuvan Tilda Koposesta'

sittemmin Löthman'Koposesta -
kuvanottoaikaan Tilda on näet ollut vielä

tyttopäänä. Kuvaa tarkasti tutkien je Tildan

.taman ajanjaksoja seuraten voi kuvaus-

paikaksi melkoisen varmasti määritellä Koi-

vumäen rinteen Kuopion Hiltulanlahdessa'

Tuollainen reipas neitonen siellä kansan-

opistossa on ollut opettajana' Kuvaajana

on ollut victor Barsokevitsch, ja valokuva

kuuluu Kuopion kulttuurihistoriallisen mu-

Seonkokoelmiin.Kopsaankopioimmeku.
van Kuopion kaupungin julkaiseman lehden

Kuopiol aisen syyskuun 2006 numerosta

(312006)
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Koposten Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt

Kyösti Koponen. suliuseuran csimies ja hallituksen puhceniohtaja

Taivalmäentie 2 A,79130 Sorsakoski: puh. (01 7) 556 1294

Väinö Koponen, kunniapuheenjohtaja: Kuopiontie 2, 76150 Pieksämäki: puh. (015) 481 839
Sukuseuran kotipaikka on Varkaus.

Varsinaisei iåsenet
Hannu Rauno Koponen, su_kututk.tmli:n pi
Merivalkama 7, A2320 Espoo
puh. 040-760 6515

Hannu lU. Kopo nen

Syvänojantie 136, 05450 Nukari
puh. (09) 25a 74s0
Juha Koponen
Riihirannantie 868, 79 I 00 Leppävirta
puh. (017) 548 105 ja 0400-254 466
LeenaKoponen,@
Taivalmäentie 2 A, 79130 Sorsakoski
puh. (017) 556 r2e4
Markeffa Koponen? sihteeri
Kaidanhaantie 3,V910 0 Leppävirta
puh. (017) 554 1834

Urpo Koponen
Kuhantie 6 as. 4,79100 Leppävrta
puh. 040-583 4020
VesaKoponen,@
Vainionk atu 1 l, 4A70 0 Jyväskylä
puh. (014) 615 551

Pirkko OIakiYi
Kauppaliatu 16 A 3, 78200 Varkaus
puh. (017) 552 8244

Erkki Koponen, Kartasalonkuja 53,

78400 Varkaus; puh. (017) 555 4555

Matti Koponen, varatilintarkastaj a
Nokkalantie 14

90500 Oulu; puh. (08) 347 493

Jäsensihteeri (ks. s. 2)
Maija Tuppurainen, Käärmeniementie 30 A 5.

7820A Varkaus; puh. (017) 552 3079

Varaiäsenet
Maija Boenisch
Timoteinliuja 3 as. 2.20240 Turku
puh. (02) 262 4367 ia 050-558 e367

Irja Hämäläinen
Haukanliuja 2 E. 78850 Varkaus
puh. (017) 556 4583

Kyllikki Konkola
Näkinkaari l3 A 5, 02340 Espoo
puh. (09) 802 576a

Ahti Koponen
Rajakuja I L,04260 Kerava
puh. (0e) 2e4 3335

Anja Koponen
Iisalmentie 7 54, 73nA Nerkoo
puh. (017) 735 160

Hannu O. Koponen
Hin isaarentie 246 D. 73500 Juanlioski
puh. 0400- 184 641

Aino Koskela
Väyläasemantie 3 A, 79820 Varistaipale
puh. 040-832 9952
Irma Rainio
Tukkrjoentie 8, 45360 Valkeala
puh. (05) 360 4l4l ja 0400-553 097

Tilintarkastajat

Raili Koponen, Asematie 252,
79480 Kangaslampi; puh. (017) 558 6130

Raili Koponen, varatilintarkastaj a
Väinämöntie 17

76150 Pieksämäki; puh. (015) 481 566

SSK:n yhdyshenkilö
Hannu K. Koponen, Leiviskätie 4 G 105,

00440 Helsinlii; puh. (09) 562 3840

KOPSAN julkaisemisesta ovat r,astanneet'Kyösti V. Koponen ja Lassi Koponen.

Ahti Koponen toimittaa suliuseuramme kotisivut Internetissä; osoite sivulla 2.
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Julkaisut
Sirkka Paikkala:

Jarmo Paikkala:

Jarmo Paikkala:

Jarmo Paikkala:

Jarmo Paikkala:

Väinö KoPonen:

Koposten sukuseuran myyntiluettelo

Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa. 66 sivua.

Koposten suku 1.273 sivua.

Koposten suku II. 878 sivua.

Koposten suku I ja II. Maksu yhdessä erässä.

Koposten suku I ja II. Maksu kahdessa erässä

Metsän Poika tahdoin olla " " '

12 euroa
55 euroa
85 euroa

130 euroa
70 euroa/erä
37 euroa

Monisteet
ll1g82 Sukuseuran perustamistietoja ym. l0 s'

2llgs4 Koposten asuinpaikkoja ym. l5 s.

311986 Kuikka-K oponen Ym' 24 s'

4llgs7 Sukuseuran toiminnasta ym. 20 s.

Monisteiden hinta: 0,50 euroalsivu

5/1988 Toivo Pietikiiisen tutkimuksia Koposista 78 s'

6/1988 Alpo Ojasen tutkimuksia Koposista' 33 s'

ittgggtoivo pietikäisen tutkimus Kuopion ja Iisalmen Koposista' 24 s'

8/lgg0olaviKoposentutkimusSavonKoposista1500_1700Juvuilta.43s.
gllggl Eri teoksista koottuja tietoja Koposista' 18 s'

lollrggzAiliMöllfuinkokoamaatietoaTuusniemenKoposista.20s'

Muita mYYntiarti kke I e ita

Postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.

Rintamerkki, 
..pinssi", sukuseuran vaakuna-aihe, 38 film.

Rintamerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 38 mm'

Rintamerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 55 mm'

Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus'

Sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna'

Sukuseuran vaakuna- aiheinen p öytästandaari'

Hintoihin li sätäiin liihetyskulut

Tilaukset
Kyösti V. KoPonen

Taivalmäentie 2 A
79130 SORS.AKOSKI

Puh. (01 7) 5s6 1294

1 euroa/kPl
4 euroa/lkPl

4 euroa/kPl
5 euroaikPl

10 euroa/kPl
12 euroa/kPl
45 euroa/kPl

I
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Sukukirj oj en myynti palkitaan
Kopo sten sukuki rj oj a s uurehkoj a eri ä myyneet palkitaan myyntipalkkioi lla:
5 teosta myyneen palkkio on 8 euroa./kpl ja 10 teosta myyneen 10 euroa/kpl;
tätä suurempien erien rnyyntipalkkioista sovitaan erikseen. Jos olet kiinnostu-
nut tästä rnyyntityöstä, otä yhteyttä sukuseuramme esimieheen.

Jäsenmaksun maksaminen on sukuseru'an jäsenlyden edellytys. Sukuseuramme jäsenille
muistutetaan, että jäsenmaksun laiminlyönti voi johtaa jäsenyyden päättymiseen.

älmoittautuminen Kop*stem Sukuseuran sukupäiviltre

Merkitse rasti
osallistumisesta

I 28.7. (la) klo 11.00 Lounas Portaanpään kesähotellissa
I 28.7. (la) klo 13 15 Retki bussilla Lapinlahdella
I 28.7 (la) klo 20.00 Juhlaillallinen
n 29.7 . (su) klo 1 1 30 Sukulounas

(Flinnat rnainittu ohjelrnassa, ks. sivu 5 )

Fälväys j a ihnoittai an allekir.l oitus

Fqderkitse henki loiden
11
t uKum aara

Ilmoittajan osoite ta puhelinnurnero



Lähettäjä:
Koposten Sukuseura
c/o Kyösti Koponen
Taivalrnäentie 2 A
79130 Sorsakoski

K

ILMO IT TAI]TIIMI S KORT T I
Koposten Sukugeuran sukupäivät
28.- 29.7 .2AA7 Lapinlahdella
TERVETIJLOAI

Täytä kaantöpuolen kohdat
henkilomaarineen.
Leikkaa irti ja postita.

Postimerkki
0,70 euroa

KOPOSTEN STJKTJSETJRA RY
KYÖSTI KOPOhIEN
Taivalmäentie 2
79 130 SOR§AKOSKI

2


