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AUTA KOPOSTEN SUKUSEURAA LAHJOI-
TUKSELLA TAI OSTAMALLA TUOTTEITA

Koposten sukukirjojen tekeminen maksoi paljon ja jät-
ti aukon talouteen. Kirjat eivät ole menneet odotetus-
ti kaupaksi. Niitä on jäljellä paljon ja varastointi mak-
saa. Vetoamme jokaiseen jäseneen, jolla ei vielä ole 
kirjoja, että ostaisit uusimman osan tai koko kirjasarjan 
– itsellesi tai lahjaksi. Myös uusi erä pöytästandardeja 
on myynnissä ja isännänviirejäkin riittää. Tarjoukset kir-
joista ja muista myyntitavaroista on erikseen lehdessä.

Toivomme saavamme edelleen lahjoituksia. Kaikki lah-
joitukset ovat meille arvokkaita, pienemmätkin. Voit 
tehdä lahjoituksen myös tilausten yhteydessä maksa-
malla sopivaksi katsomasi lisäsumman tai syksyllä jä-
senmaksun yhteydessä maksamalla suuremman sum-
man. Sukuseura kiittää kaikkia, jotka ovat maksaneet 
jäsenmaksunsa tai ainaisjäsenenä vapaaehtoisen Kop-
sa-lehden maksun.

Koposten Sukuseura ry:n pankkitili kaikkia maksuja 
varten on vain: FI21 5500 0840 0154 28

TÄRKEÄ MUISTUTUS

Muistathan ilmoittaa muuttuvat nimi- ja osoitetieto-
si. Puhelinnumero olisi tärkeä yhteydenottoa varten 
ja sp-osoite myös hyödyllinen. Jäsentietojen muutok-
set: Maiju Boenisch, puh. 050 558 9367 tai sp-osoite: 
mama-boe@hotmail.com. 

JUTTUJA KOPSA-LEHTEEN

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja tekemisessä 
voivat avustaa kaikki halukkaat. Lehteen toivotaan eri-
tyisesti juttuja suvun jäsenistä. Peräänkuulutamme ker-
tomuksia, lyhyitä tarinoita ja valokuvia kaikenikäisistä 
sukumme jäsenistä.

Lehdellä on oikeus lyhentää tekstejä.
Kansikuva: Maiju Boenisch, Koitere
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Hyvät sukuseuramme jäsenet, vastuunkantajat ja seuramme tukihenkilöt

Muistoja on mulla, oi niin paljon, elämää kun taakse katselen. Muistan mä 
hellän äidin, lapsuudessain helmaansa riensin. Muistan kodin rannalla si-
nijärven, laineiden lempeän laulun mä yhä vieläkin kuulen. Mä olin silloin 
lapsi vain, huoleton onnessain. Muistoja on mulla, oi niin paljon, elämää 
kun taakse katselen. Muistan kun jätin kodin, toivossa onnen kauas kuljin. 

Näin laulaa Lasse Heimonen levyllään. Saman sisältöisiä muistoja on meil-
lä useimmilla silloin, kun menneisyyttä muistelemme. Näin vanhempana 
huomaa, kuinka aika vierii nopeasti: Elämä on todella lyhyt ja kiitää no-
peasti määränsä päähän.

Olemme viettäneet runsaan vuoden poikkeuksellista korona-aikaa. Lä-
heisten ja ystävien tapaaminen on rajoittunut vähiin, vuorovaikutus ja so-
siaalinen kanssakäyminen on poikennut totutusta käytännöstä. Monille 
yksinäisyys on tuonut haasteita ja ongelmia.

Televisiossa on ollut ohjelmia, joissa on tuotu esille ihmisten tarvetta 
selvittää oman sukunsa ja esivanhempien historiaa ja menneisyyttä, mis-
tä olemme tulleet ja miten olemme tähän päätyneet. Jokaisella meillä on 
oma menneisyytemme ja tarinamme, joka jatkuu lastemme elämässä hei-
dän persoonallisella tavallaan. Kiinnostus sukututkimukseen on lisäänty-
nyt, sukuseurojen toiminta on tähän tarkoitukseen sopiva apuväline. Jot-
ta sukuseurat voivat toimia tehokkaasti, ne tarvitsevat jatkuvasti uusia jä-
seniä, koska luonnollinen poistuma osaltaan vähentää jäsenmääräämme. 
Tarvitaan jäseneksi sitoutumista. Toiminta aiheuttaa aina kuluja, vaikka se 

tehdään pitkälle täysin vapaehtoisin voimin ilman palkkaa.
Seuramme tämän vuoden sukupäivä pidetään koronan 

vuoksi sovitusta poiketen yksipäiväisenä 7.8.2021 Kuopios-
sa kylpylähotelli Rauhalahdessa. Toivotaan, että ensi vuon-
na vastaava kokoontuminen voidaan pitää Varkaudessa su-
kuseuramme synnyinsijoilla kaksipäiväisenä. Vuosikokouk-
sessa valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja 
esimies uudelle kahden vuoden kaudelle sekä käsitellään 
muut vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Myös sääntömuutos 
on esillä, kuten viime kokouksessa sovittiin.

On muistettava, että sukuseuramme toimii jäsenmää-
rämme tehokkuudella, jäsenhankinta on haaste meidän 
kaikille osapuolille. Toivomme, että voimme toimia iloisel-
la mielellä kannustaen toisiamme. Me toimimme käytössä 
olevilla tiedoilla ja niillä taidolla, mitä jäsenillämme ja halli-
tuksella on käytettävissä. Toivomme, että herännyt kiinnos-
tus sukututkimusta kohtaan tuo myös meille uusia jäseniä 
ja vastuunkantajia. Toimintamme on yhteistoimintaa yhtei-
sen tuloksen hyväksi.

Osanottoni sinulle seuramme jäsen ja sukuseuramme ys-
tävä, joka olet menettänyt läheisesi kuluneen kauden aika-
na. Elämä jatkuu edelleen näillä mahdollisuuksilla, mitä on 
käytettävissä. Valkovuokot ja kevään kukat kukkivat tänäkin 
keväänä ja kesänä, elämä meidän osaltamme jatkuu.

Tavataan sukupäivillä, hyvää kesää teille kaikille! 

Aulis Koponen

Puheenjohtajan 
tervehdys

Koposten suku
Laatokan rannoilta sukumme lähti,
aina on säilynyt sukumme mahti.
Prokopios nimeä he kantoi siellä,
kun Laatokan rannoilla kulkivat vielä.
Luterilaisiks kun kääntyivät,
nimen entisen silloin jättivät.
Uudeksi nimi muodostui,
Kopoin, Koponen oli nimi tää,
joka vieläkin meitä yhdistää.

Kotkan siivin meitä on kannettu,
yli Suomen ompi jo annettu.
Meitä kaupungeissa on kauneissa,
mutt’ myöskin korpien kätköissä.
On tiensä löytäneet maihin vieraisiin,
ja aivan kaukaisiin.
Näin sukumme suureksi kasvanut on
ja sen voima on loppumaton.

Inkeri Kinnunen 1989
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Koposten Sukuseura ry.

Kutsu sääntömääräiseen 
vuosikokoukseen 7.8.2021

Viime kesän sukukokouksen päätöksestä poiketen on sukuseuran hallitus päätynyt järjestämään vuoden 2021 suku-
tapaamisen yksipäiväisenä, koska koronapandemia ei vielä vaikuta olevan loppumassa tänä kesänä. Toivomme, että 
voimme ensi vuonna pitää kaksipäiväisen tapaamisen Varkaudessa, kuten tälle kesälle oli sovittu.

Paikka  Kylpylähotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, 70700 KUOPIO
 
Ohjelma 11.30 – 12.30 Lounas hotellin ravintolassa, sis. salaattibuffet, keitto, lämminruoka, jälkiruoka ja kahvi
 12.30 Kokous kabinetissa
 - aloituspuheenvuoro, sukuseuran esimies Aulis Koponen
 - puheenvuoro: apulaisprofessori Jonna Koponen kertoo syksyllä alkavasta etäjohtamista digitaalisen 
  viestinnän avulla käsittelevästä tutkimusprojektistaan
 - sääntömääräinen vuosikokous, jossa käsitellään normaalien sääntömääräisten asioiden lisäksi 
  sääntömuutosta
 - Savolaisen laulu
 - lähtökahvit ja kahvileipä, tarjotaan kokoustilassa
 Sukukokouksen jälkeen pidetään hallituksen järjestäytymiskokous.

Kokousruokailu lähtökahveineen 25 €. Toivomme, että osallistut ruokailuun, koska siten saamme kokoustilan ilmai-
seksi emmekä joudu keräämään muuta osallistumismaksua.

Sukuseuran hallitukseen tarvitaan muutama uusi jäsen (joko varsinaiseksi tai varaksi). Jos haluat toimia aktiivisesti, 
niin tekemistä voidaan jakaa, mutta myös ihan passiivisia rivijäseniäkin tarvitaan. Hallitus kokoontuu yleensä vain kak-
si kertaa sukukokouspäivän lisäksi. Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai jäsensihteeriin jo ennen kokousta. Myös kave-
ria voi ehdottaa, niin voimme olla yhteydessä.

Ilmoittautumiset ruokailuun 26.7.2021 mennessä taloudenhoitajalle Maiju Boenisch, puh. 050 558 9367 tai  
mama-boe@hotmail.com. Maksu pyydetään maksamaan samaan aikaan yhdistyksen tilille FI21 5500 0840 0154 28.

Hotelli tarjoaa osallistujille 
majoitusta seuraavasti:
- 101 € yhden hengen huone
- 126 € kahden hengen huone

Hinnat sisältävät majoituksen 1 
yö, aamiaisen, kylpylän ja kun-
tosalin vapaan käytön. Varauk-
set hotellista puh. 030 608 30 
tai myynti@rauhalahti.fi ilmoit-
tamalla osallistumisesta tapaa-
miseemme.

Tervetuloa sukuseuran 
jäsenet ja asiasta 
kiinnostuneet joukolla 
mukaan!
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Rauhalahti sijaitsee 6 km Kuopion keskustasta etelään 
Kallaveden rannalla ja sinne pääsee keskustasta bus-
silla sekä kesällä myös laivalla.

Rauhalahden alueella on Kylpylähotelli Rauhalah-
den lisäksi viiden tähden Matkailukeskus Rauhalahti, 
jossa on tarjolla 87 eritasoista mökkiä, 266 matkailu-
ajoneuvopaikkaa palvelurakennuksineen, laaja teltta-
alue, kesäravintola, -kauppa ja välinevuokraamo, ran-
tasaunoja, uimaranta ja leikkipaikkoja. Lähistöllä on 
myös Jätkänkämpän maailman suurin savusauna.

Alueella on lisäksi keilahalli, minigolf, ratsastustalli, 
tennis-, squash- ja padelhallit sekä lähistöllä laserpeli-
keskus Megazone. Kesällä avoinna on myös eläinpuis-

Rauhalahti

Jonna Koponen

to, jossa kirjava joukko erilaisia maatilan eläimiä tuo 
tuulahduksen maaseutuelämää kaupunkiin, ja kesäte-
atteri, jonka ohjelmassa on musikaali ”Toivo Ryynäsen 
elämä ja teot”. 

Heti kylpylähotellin takaa alkaa parin kilometrin mit-
tainen Katiskaniemen luontopolku, joka sijaitsee pää-
osin Natura-verkostoon kuuluvalla luonnonsuojelualu-
eella. Polku kiertelee Katiskaniemen rantoja myötäillen 
ja reitin varrella voi kokea niin lehto-, kangas- kuin kal-
liometsän tunnelmaa. Polku on helppokulkuinen eikä 
siellä tarvita kumisaappaita. 

Voit siis viettää sukukokouksen lisäksi Rauhalahdes-
sa mukavan rentouttavan viikonlopun.

Jonna Koponen. Kuva: Marc Sabat.

Jonna Koponen työskentelee tällä hetkellä myynnin 
apulaisprofessorina Lappeenrannan-Lahden teknilli-
sen yliopiston (LUT) kauppakorkeakoulussa Lappeen-
rannassa. Hän on viestintätieteiden tohtori (2012, 
Tampereen yliopisto). Hänet valittiin akatemiatutkijak-
si ajalle 1.9.2021-31.8.2026 Itä-Suomen yliopistoon. 
Hänen tutkimuksensa käsittelee etäjohtamista digitaa-
lisen viestinnän avulla. 

Projektissa tarkastellaan etäjohtamista digitaali-
sen viestinnän avulla liike-elämässä ja keskitytään eri-
tyisesti IT-alan yritysten ylimpään johtoon. Siinä tut-
kitaan etäjohtajien viestintään liittyviä strategioita ja 
käytänteitä sekä digitaalista vuorovaikutusosaamis-
ta Suomessa ja Japanissa. Molemmissa maissa teh-
dään asiantuntijahaastatteluja, täsmäryhmähaastatte-
luja ja osallistujien havainnointia isoissa IT-alan yrityk-
sissä. Yhdistämällä molemmista maista saatua aineis-
toa tutkimuksessa tuotetaan uusi teoreettinen käsite: 
etäjohtajien digitaalinen vuorovaikutusosaaminen (DI-
CO). Tavoitteena on operationalisoida käsite ja tuot-
taa mittari, jonka avulla voidaan tutkia, onko etäjoh-
tajien digitaalisella vuorovaikutusosaamisella positiivi-
nen yhteys työntekijöiden motivaatioon, työtyytyväi-

syyteen, sitoutumiseen sekä heidän työnsä tuloksiin. 
Mittaaminen toteutetaan suuressa kansainvälisessä IT-
alan yrityksessä.
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Informaatiomuotoilu on tuttua, 
mutta sana monille vieras

Juuso Koponen kertoo työstään

Informaatiomuotoilu on graafisen suunnittelun erityis-
ala. Se tarkoittaa tiedon visuaalisen esitysasun muotoi-
lemista mahdollisimman selkeäksi ja havainnolliseksi. 
Visuaalisen suunnittelijan tavanomaisten taitojen lisäksi 
työhön kuuluu tiedon keräämistä, analysoimista ja käsit-
telemistä esimerkiksi tilastollisin menetelmin. Hakuko-
ne, taulukkolaskentaohjelma ja koodieditori ovat työs-
säni kovemmassa käytössä kuin piirtopöytä tai pensse-
lit, vaikka luovaakin visuaalista ilmaisua mukaan mahtuu.

Päädyin graafikoksi alkujaan sitä kautta, että jo nuo-
rena innostuin elektronisesta musiikista ja DJ-hommis-
ta. Järjestimme kavereiden kanssa bileitä ja jonkun pi-
ti tehdä flyerit. Tein monta vuotta hommia itseoppi-
neena graafisena suunnittelijana, kunnes hain ja pää-
sin Taideteolliseen korkeakouluun vuonna 2003. Sitä 
ennen olin opiskellut jonkin aikaa kulttuurituotantoa 
ammattikorkeakoulu Stadiassa, jossa kyllä opin paljon, 
mutta ala ei ihan tuntunut omalta. Olin kiinnostunut 
infografiikasta jo ennen opintojani, sillä siinä yhdisty-
vät visuaalinen suunnittelu sekä tilastot, faktat ja tiede, 
joista olen ollut aina kiinnostunut. Opiskeluaikoina li-
säsysäyksen antoi professorini Tapio Vapaasalo, joka 
on tämän alan uranuurtajia Suomessa. Hän otti minut 
ja nykyisen yhtiökumppanini Jonatan Hildénin jo opis-

keluaikoina mukaan opettamaan ja ”perimme” hänel-
tä informaatiomuotoilun johdantokurssin, jota olemme 
opettaneet ensin Taideteollisessa korkeakoulussa (Tai-
Kissa) ja nyt Aalto-yliopistossa yhtäjaksoisesti yhteensä 
13 vuotta. Tällä hetkellä opetan suhteellisen säännöl-
lisesti kuudessa suomalaisessa korkeakoulussa ja teen 
myös tilauskoulutuksia yrityksille. Yhdessä Vapaasalon 
kanssa kirjoitimme myös ensimmäisen suomenkielisen 
informaatiomuotoilun ja tiedon visualisoinnin peruste-
oksen Tieto näkyväksi, joka julkaistiin 2016.

Informaatiografiikkaa käytetään monella elämän 
alalla tieteestä liikenteeseen, mutta tyylipuhtaimmil-
laan se esiintyy mielestäni juuri journalismissa. New 
York Times, Reuters ja muut kansainväliset laatumedi-
at tekevät maailman parasta infografiikkaa, josta muilla 
aloilla työskentelevät informaatiomuotoilijat poimivat 
uusia ideoita omaan työhönsä. Varsinkin datajournalis-
mi, jolla tarkoitetaan tilastojen ja muiden data-aineis-
tojen avaamista lukijoille helposti ymmärrettävässä ja 
oivalluksia synnyttävässä muodossa hyödyntää laajas-
ti informaatiomuotoilun menetelmiä. Journalismi on 
minulle myös hieman verenperintöä: molemmat van-
hempani ovat koulutukseltaan toimittajia

Kysymykseen tärkeimmistä asioista työssään Juuso 
Koponen kertoo näin: Haluan li-
sätä ihmisten ymmärrystä. Toi-
voisin, että esimerkiksi yhteis-
kunnallinen keskustelu ja poli-
tiikka nojaisi enemmän tutkit-
tuun tietoon kuin luutuneisiin 
ennakkokäsityksiin ja mielikuviin. 
Henkilökohtaisella tasolla par-
haita asioita työssäni ovat jatku-
va uuden oppiminen ja vapaus 
järjestää työnsä haluamallaan ta-
valla mm. ajan, paikan ja työme-
netelmien suhteen. Pidän erityi-
sesti tiedonkeruusta ja tausta-

Jonatan Hildén ja Juuso Koponen 
Visualizing Knowledge -seminaa-
rissa 2018. Kuva: Sebastian Wolf.
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työstä sekä kokeiluvaiheesta, 
jossa kaikki on vielä auki. Toi-
saalta myös pienten yksityis-
kohtien hiominen voi olla me-
ditatiivista ja rauhoittavaa.

Harrastan elektronista mu-
siikkia. Olen ollut aiemmin 
puoliammattimainen DJ, mut-
ta nykyisin se on vain harras-
tus. Seuraan aktiivisesti uut-
ta musiikkia valtavirran ulko-
puolelta, teen kuukausittaista 
Tietäjät tietää -radio-ohjelmaa 
IDA Radio Helsinkiin ja ylläpi-
dän Fresh Sounds -nimistä 
Spotify-soittolistaa. IDA Ra-
dio on lähtöisin Tallinnasta ja 
teen sinne puheohjelmaa, jos-
sa on musaa välissä, osin kä-
sittelen myös yhteiskunnallisia 
asioita. Keikkailu on tällä het-
kellä pandemian vuoksi tau-
olla, mutta normaalisti soitan 
noin yhden keikan kuussa. 

Työni informaatiomuotoili-
jana, datajournalistina, opet-
tajana ja tietokirjailijana vie aika paljon aikaa, joten hir-
veästi muita harrastuksia minulla ei ole. Vuoroviikoin 
avovaimoni neljä lasta ovat meillä hoidossa, jolloin ai-
kaa ei hirveästi töiden ulkopuoliselle elämälle jää. Yritän 
kuitenkin silloinkin löytää aikaa kirjojen ja lehtien luke-
miselle ja pyöräilylle. Normaalioloissa vietämme lapset-
tomina viikkoina aktiivista sosiaalista elämää ja näem-
me paljon ystäviä, mutta viime aikoina olemme joutu-
neet enemmän keskittymään lautapelien pelaamiseen.

Juuso Koponen on syntynyt Helsingissä ja on nyt 
42-vuotias. Kun hän oli pieni, perhe asui isä Juhanin 
työn vuoksi pari vuotta Uppsalassa. Hänellä on kaksi 
vuotta nuorempi sisar Kaisa, joka on koulutukseltaan 
myös graafinen suunnittelija. Heidän lapsuudenkotin-
sa, jossa vanhemmat yhä asuvat, on Itä-Helsingissä 
Mellunkylässä. Juuso on asunut melkein koko ikänsä 
Helsingissä, mutta kolmekymppisenä hän vietti paljon 
aikaa Berliinissä. Suurimman osan aikuisiästään hän on 
asunut kantakaupungissa, mutta muutti viime syksynä 
avovaimonsa kanssa Puotilaan, vain parin kilometrin 
päähän lapsuudenkodistaan.

Kuopiossa 1947 syntynyt Juhani Koponen on kasva-
nut Tampereella, jossa hän myös tapasi Suonenjoella 
syntyneen vaimonsa Anna-Maija os. Lummepuron, kun 
molemmat opiskelivat journalismia Tampereen yliopis-
tossa. Isä Juhani työskenteli toimittajana ainakin Aa-
mulehdessä ja Helsingin Sanomissa ennen kuin vaihtoi 

akateemiselle uralle 1980-lu-
vun alussa. Myöhemmin hän 
oli kehitysmaatutkimuksen 
professori Helsingin yliopis-
tossa. Hän on tutkinut Tansa-
nian historiaa ja Suomen ke-
hitysavun vaikuttavuutta. Äiti 
Anna-Maija teki koko uransa 
Postin palveluksessa toimitta-
en eri henkilöstö- ja asiakas-
lehtiä. Juuso kertoo varhai-
simman kosketuksensa graafi-
seen suunnitteluun olleen se, 
kun oli joskus lapsena ollut äi-
din mukana kirjapainossa tä-
män tehdessä viime hetken 
viilauksia lehden taittoon.

Isoisästään Juuso kertoo 
näin: Matti Koponen (1917–
1994) oli varsin monialainen 
ihminen. Käsittääkseni isoisä-
ni asui lapsuutensa ja nuo-
ruutensa Leppävirralla, Koti-
kallio-nimisessä paikassa Kal-
manlahden rannalla. Hänen 
puolisonsa, isoäitini Marjatta 

os. Nyyssönen oli Kurjalan koulun johtaja Juuso Nyys-
sösen tytär. Minut on nimetty ”Ukko-Juuson” mukaan. 
Matti oli ennen kaikkea pappi, mutta käsittääkseni hän 
ehti toimia myös esimerkiksi kauppiaana ja rallikuskina. 
Hän oli näkyvä hahmo Tampereen kunnallispolitiikassa. 
Hänet valittiin valtuustoon ensi kertaa 1964 vapaamie-
listen liiton edustajana, mutta hän siirtyi pian sen jäl-
keen kokoomukseen. Valtuuston puheenjohtajana Mat-
ti toimi 1985 alkaen yhden vaalikauden ajan eli vuo-
teen 1988 asti. Isoäitini Marjatta oli lastenlääkäri, käsit-
tääkseni hänellä oli ihan oma vastaanotto. Molemmat 
olivat myös aktiivisia lähetystyössä ja toimivat lähetys-
saarnaajina nuoruudessaan ainakin Ambomaalla Nami-
biassa ja muistaakseni myös Aasiassa. Matti oli toiminut 
jatkosodan aikana valistusupseerina ja sotilaspappina 
Itä-Karjalassa. Sodan jälkeen hän oli pitkään Liikemies-
ten lähetysliiton toiminnanjohtaja ja vuosina 1970-1987 
Tampereen seurakuntien diakoniajohtaja. Ansioistaan 
hän sai sekä rovastin että sosiaalineuvoksen arvonimet.

Vanhempien ja sisaren lisäksi ainoa elossa oleva 
Koponen Juuson lähipiirissä on hänen tätinsä Marjut 
(lempinimeltään Maiju). Sisaren ja tädin lapsilla on eri 
sukunimet. Hänellä on kyllä muutama Koponen-nimi-
nen ystävä – esimerkiksi DJ-kollega Olli Koponen –, 
mutta he eivät tiettävästi ole läheistä sukua keskenään.

Juuso Koposen kuulumisia kyseli Maiju Boenisch.

Juuso Teknorama-näyttelyssä 1987.
Kuva: Tapio Mustasaari.
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Sopeutuva täydennysrakentaminen on 
rakennetun kulttuuriperinnön hoitoa
Olli-Paavo Koponen haluaa opettamalla vaikuttaa rakennettuun ympäristöön.

”Historia sinänsä on lähes hyödytöntä, ellei sen op-
peja voi soveltaa käytännön työhön. Erityisen haas-
taviksi ja siksi mielenkiintoisiksi suunnittelutehtävik-
si koin jo opiskeluaikana vanhojen kaupunkiympä-
ristöjen herkän ja sopeutuvan täydennysrakentami-
sen. Omassa tutkimuksessani ja opetuksessani olen 
keskittynyt aika paljon juuri kehittelemään ratkaisu-
ja sopeutuvien suunnitteluratkaisuiden löytämiseen 
erilaisiin vanhoihin ympäristöihin. Arkkitehtuurin his-
torian sijaan nimeän oman alani mieluummin raken-
netun kulttuuriperinnön hoidoksi.” Näin sanoo Tam-
pereen yliopiston arkkitehtuurin historian professori 
Olli-Paavo Koponen.

Olli-Paavo on syksyllä 60 vuotta täyttävä arkkitehti 
ja tekniikan tohtori. Hän kertoo, että arkkitehtuurin his-
torian alaan kuuluu Tampereen yliopistossa laaja kirjo 
erilaisia kokonaisuuksia historiallisten tyylikausien tut-
kimisesta restauroinnin ja vanhojen ympäristöjen hoi-

don ja täydennysrakentamisen suunnitteluun. Opet-
tajana hän pyrkii perehdyttämään tulevia arkkitehteja 
omassa suunnittelutyössään käyttökelpoisiin vanhoi-
hin ja koeteltuihin ratkaisuihin eikä varustamaan heitä 
historian nippelitiedolla, nimillä ja vuosilla. 

Hän tarkentaa vielä: ”Viime aikojen kärjistyneen 
ekologisen kriisin, luonnonvarojen hupenemisen ja 
kiihtyvän rakennusten purkamisen haasteet ovat pa-
kottaneet oman ajatteluni ja opettamiseni jatkuvaan 
uudistamiseen. Meidän on muun muassa opittava ar-
vostamaan enemmän vanhenevia lähiöitämme selvi-
täksemme kunnialla ilmastonmuutoksen haasteista.”

Olli-Paavo, jota kutsutaan lempinimellä Opa, on 
syntynyt Helsingissä, mutta muutti jo pienenä Espoo-
seen ja pitää sitä kotipaikkanaan. Perhe asui rintama-
miestaloalueella tasakattoisessa isän entisen kouluka-
verin suunnittelemassa aravatalossa. Joka talossa oli 
paljon lapsia ja Opallakin on kolme siskoa. Se oli hyvin 
tyypillistä 1960- ja 1970-luvun alun Espoossa. Hän kävi 
oppikoulun Helsingissä, missä häntä pidettiin maalai-
sena. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Helsingin suomalaises-
ta yhteiskoulusta. Samana keväänä kirjoittaneista läh-
ti kuusi oppilastoveria arkkitehdin uralle, Opa tosin ai-
noana Tampereelle. Hän toteaakin, että kuvaamatai-
don opettaja teki ilmeisesti jotain oikein.

Tiestään arkkitehdiksi ja professoriksi kysyttäessä Ol-
li-Paavo kertoo varhaisista vaikutteista. Hän kiinnostui 
historiasta ja taiteesta jo keskikoulussa. Parhaan kaverin 
äiti oli arkkitehti, samoin luokanvalvojan mies ja samoi-
hin aikoihin naapuriin muutti vielä yksi arkkitehti. Kaikki 
he vaikuttivat Opasta kiinnostavilta tyypeiltä. Varsinkin 
heidän asuntonsa olivat hänen mielestään tosi makeita, 
joten toiveiden ammatti alkoi olla selvillä. Lisävaikutus-
ta oli varmaan myös sillä, että isä oli innostunut raken-
tamisesta ja esitteli esimerkiksi Finlandiatalon työmaa-
ta ja Dipolia. Siksi hän pyrki opiskelemaan heti ylioppi-
laskirjoitusten jälkeen ja sai paikan Tampereen teknilli-
sen korkeakoulun Arkkitehtuurin osastolta, jossa aloitti 
opinnot saman tien syksyllä 1981. Siihen mennessä hän 
ei ollut koskaan käynytkään Tampereella.

Opintojensa alussa Olli-Paavo haaveili urasta jul-
kisten rakennusten suunnittelijana, mutta varsin pian 
hän kuitenkin kiinnostui arkkitehtuurin historiasta ja 
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kaupunkisuunnittelusta. Hän teki diplomityönsä Lem-
päälän keskustan kehittämisestä ja työskenteli sen jäl-
keen vuoden Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastos-
sa (1989-1990). Sitten hän hakeutui takaisin Tampe-
reen arkkitehtikouluun arkkitehtuurin historian aine-
ryhmään, missä on toiminut siitä lähtien. Aluksi hän 
oli assistenttina, sen jälkeen tutkijana, sitten taas as-
sistenttina ja lopulta professorina viimeiset kymme-
nen vuotta. ”Toisin sanoen olen edennyt hitaasti as-
kel askeleelta pitkän ja epävarman akateemiseen po-
lun nykyisiin tehtäviin”. hän kertoo. Tärkeä askel tiellä 
oli myös väitöskirjan tekeminen täydennysrakentami-
sesta ja väitös vuonna 2006, sillä nykyään sen merkitys 
on lisääntynyt myös arkkitehtuurin alalla.

Olli-Paavo Koponen kertoo olevansa suuntautu-
nut yhä selkeämmin opettamiseen tutkimuksen sijas-
ta. ”Uskon tulevien arkkitehtien koulutuksen kautta 
voivani vaikuttaa enemmän ja kestävämmin rakenne-
tun ympäristömme parantamiseen kuin millään muulla 
käytössäni olevalla keinolla.” Siksi hän pyrkii osallistu-
maan mahdollisimman paljon opiskelijoiden ohjaami-
seen ensimmäisestä vuosikurssista aina väitöskirjatyö-
hön asti. Hän haluaa myös yrittää säilyttää herkkyy-
den tunnistaa kunkin opiskelijan henkilökohtaiset ta-
voitteet ja mahdollisuudet sekä mahdollistaa heidän 
yksilöllisen kehittymisensä kaavamaisen ja ”oikeaop-
pisen” tekemisen sijaan. ”Tämä ei ole minulle vain tär-
keää, vaan samaan aikaan erityisen mieluisaa työtä”, 
sanoo Olli-Paavo. ”Arkkitehdin ammatti on säilyttänyt 
suosionsa paikkaansa etsivien nuorten keskuudessa, ja 
me saamme joka vuonna joukon erittäin motivoitunei-

ta ja uteliaita opiskelijoita, joiden opastaminen opin-
tojensa läpi on eräänlainen etuoikeus.”

Muusta elämästä ja harrastuksista kysyttäessä Olli-
Paavo vastasi: ”Sukulaiseni saattavat pitää minua eh-
kä jopa jonkinlaisena fakki-idioottina. Vaimoni on ark-
kitehti, samoin tyttäreni ja poikani on varsin pitkällä 
arkkitehtiopinnoissaan. Suurin osa ystävistäni on myös 
arkkitehteja ja pääasialliset harrastuksenikin liittyvät 
arkkitehtuuriin ja sen historiaan. Lomamatkojeni koh-
teet valitsen aina niin, että paikan päältä löytyy minua 
kiinnostavia uusia ja vanhoja rakennettuja ympäristö-
jä. Vuosikymmeniä olen ollut myös harrastelijarakenta-
ja. Edellä mainitusta voisi päätellä elämääni kovin an-
keaksi ja yksipuoliseksi. Sellaiseksi en sitä itse kuiten-
kaan koe. Arkkitehtuuri on kuin eräänlaiset silmälasit, 
joiden läpi tarkastelen maailmaa. Näiden lasien läpi 
katsoessa kaikki paikat näyttävät hyvin mielenkiintoi-
silta.” Harrastelijarakentamisella hän tarkoittaa paria 
omakotitaloa ja juuri nyt vanhan rakennuksen korjaa-
mista yhteensä noin 30 vuoden aikana.

Tiedot suvustaan Olli-Paavo on saanut pääasias-
sa isänsä kertomana, sillä hänen isoisänsä Aleksante-
ri Koponen kuoli jo 1963, kun hän oli vielä ihan pieni. 
Hänen isänsä Paavo Koponen (1933-1999) syntyi Laa-
tokan rannalla Impilahdella kalastaja-pienviljelijä-per-
heeseen. Olot olivat vaatimattomat jopa sen aikaises-
sa Suomessa, mutta paikka oli yksi koko sen aikaisen 
Suomen kauneimmista. Siitä kertoo se, että kuva per-
heen pienestä kotitilasta on julkaistu mm. 10-osaisessa 
maantiedon kirjasarjassa 1920-luvulla, jossa koko Suo-

Näkymä Impilahden Sumerian kylään. 1920–1930-luku. Museovirasto. Historian kuvakokoelma. Karjalan Liiton kokoelma. 
Kuvassa näkyy Paavo Koposen syntymäseutua.

Jatkuu sivulla 13 >
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Emma Koponen iloitsee saadessaan 
jakaa osaamistaan toisille opettajana

Emma Koponen on esiintynyt sukuseuramme 
tilaisuuksissa pienestä pitäen yhtenä Kopos-
ten musiikkiperheen lapsista. Kopsa-lehdessä 
2-2004 oli kuva perheestä seuran 25-vuotispäi-
väjuhlassa. Lehdessä lukee: ”Juhla alkoi 10-vuo-
tiaan Emma-Johanna Koposen pianoesityksellä 
(Beethoven: Für Elise).” Tilaisuudessa musisoiji-
na olivat lapset Emma-Johanna, Kalle-Pekka ja 
Ville sekä äiti Marja-Liisa ja isä Timo. Myös seu-
ran 30-vuotisjuhla 2009 Kuopiossa alkoi Emma-
Johannan pianoesityksellä. Silloin mukana oli 
nuorimpana esiintyjänä 5-vuotias Liisa.

Nyt Emma on 27-vuotias pianisti ja on vii-
meistellyt keväällä opintojaan Sibelius-Akate-
miassa. Hän aloitti viime syksynä pianonsoiton 
opettajana Kuhmon musiikkiopistossa Sotka-
mossa. Samalla hän valmistautuu myös syksyl-
lä pidettävään Tampereen pianokilpailuun, jo-
ka on avoin alle 30-vuotiaille nuorille pianisteilla ja jo-
hon osallistuu kaikkiaan 55 kilpailijaa.

Koulut Emma on käynyt Kuopiossa ja jatkoi lukion 
jälkeen Sibelius-Akatemiaan Helsinkiin. Vuosina 2017-
19 hän opiskeli Michiganin yliopistossa ja valmistuin 
sieltä musiikin maisteriksi. Hänen mielestään jakso ul-
komailla oli upea kokemus ja hän oppi siellä paljon 
tietynlaista vastuunkantamista ja itsenäisyyttä omassa 
musiikintekemisessään. ”Opettajani antoi minun ko-
keilla paljon juttuja ja sain vahvistusta siitä, kuinka mi-

nä näen asiat, kuitenkin niin, että valintani olivat aina 
perusteltuja.”, hän kertoo. Michiganissa hän oli jonkin 
verran yhteydessä muihin suomalaisiin, mutta sai olla 
mukana myös Suomi 100-juhlissa Finnish Centerissä.

Musiikki on ollut Marja- Liisa ja Timo Koposen per-
heessä aina läsnä ja siksi soittoharrastus tuli myös Em-
man elämään ihan luonnostaan. Alakoululaisena hän 
harrasti balettia, mutta se jäi pian. Partiota hän on har-
rastanut ikänsä musiikin rinnalla. Esiintymiset kuulu-
vat soitonopiskeluun ja ovat alusta asti olleet pieni-

nä etappeina kannustamassa häntä eteenpäin 
ja haastamaan itseään. Ne myös tuottavat iloa 
muille. Emma muisteleekin, että on aina tykän-
nyt esiintyä joko yksin tai toisten kanssa eikä 
häntä ole tarvinnut siihen suostutella. Vuosien 
varrella hän on esiintynyt monenlaisten poru-
koitten kanssa erilaisissa tilaisuuksissa.

Yhdeksännellä luokalla Emma päätti alkaa 
ammattimuusikoksi. Hänellä oli silloin tapa-
na mennä yhtenä aamuna viikosta harjoittele-
maan Kuopion konservatoriolle ennen koulun 
alkua. Ne aamuhetket olivat jotain uutta, jossa 
oli tila ja rauha vain musiikille. Siellä hän päätti 
tehdä yläasteen jälkeen kaksoistutkinnon. Tä-
mä tarkoitti sitä, että aamuisin hän sai keskittyä 
musiikkiopintoihin ja käydä illalla lukiota. Tä-
mä toimi hänen omalla kohdallaan tosi hyvin.

Emma syksyllä 2020.
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Opettajuus on tullut luonnostaan mukaan Emman ku-
vioihin teinivuosien aikaan. Hän kertoo: ”Varmaankin 
jossain vaiheessa elämää tulee tarve saada jakaa omaa 
osaamistaan toisille. Opettaessa joutuu myös haasta-
maan itsensä siinä, että pystyykö sanallistamaan asioita 
ymmärrettävästi. Kun opettaa toisia niin opettaa myös 
itseään.” Musiikkiala on siitä erikoinen, että siellä mes-
tari-kisälliperinne on edelleen voimissaan. Kyse on tie-
tynlaisesta käsityöläisammatista, jossa mestari voi ja-
kaa omia niksejään. Siksi hän on pitänyt yhteyttä myös 
entisiin opettajiinsa, jotka voivat antaa hyviä neuvoja.

Mikä on sinulle tärkeintä työssäsi? ”Nautin siitä, kun 
saan sekä opettaa että esiintyä. Pidän tärkeänä sitä, että 
kehitän koko ajan omia taitojani ja taidettani. Jos olen 
ollut vastikään itse lavalla, voin kokemuksesta auttaa 
myös oppilaita valmistautumaan esiintymisiin. Itse ope-
tustyössä on ihana nähdä, kun oppilaiden silmät sytty-
vät ja he kerta kaikkiaan innostuvat. Haluan kannustaa 
jokaista käyttämään omaa mielikuvitusta ja sisäistä maa-
ilmaansa soittonsa elävöittämiseksi. Toisten inspiroimi-
sessa onnistuminen on parhaimpia asioita työssäni.”

Hektisessä Helsingissä viettämiensä vuosien jälkeen 
Emma nauttii Sotkamon rauhallisesta ympäristöstä. Lä-
heisin vapaa-ajanviettotapa hänelle on luonnossa ole-
minen. Se tarkoittaa sekä sporttisempia juoksulenkke-
jä että rauhallisia samoiluhetkiä, joiden aikana ajatuk-
sille on tilaa ja mieleen saattaa tulla vaikkapa runo. 
Luonto siis puhuu monella tavalla ja liikkuminen on tär-
keää, koska pianistin työhön sisältyy niin paljon istu-
mista. Muuten hän tykkää esimerkiksi neuloa, katsoa 
sarjoja, lukea ja ihan vain puuhailla kotona.

Emma pitää tiiviisti yhteyttä perheeseensä. Vanhin 
veli Ville asuu nykyään Kouvolassa ja opettaa moni-

puolisesti siellä sekä Helsingissä Lauttasaaren musiik-
kiopistossa. Toinen veli Kalle-Pekka asuu puolestaan 
perheineen Lempäälässä ja soittaa selloa Tampere Fil-
harmoniassa. Pikkusisko Liisa-Mari on lukion toisella ja 
soittaa viulua. Hänen vanhempansa Marja-Liisa ja Ti-
mo jatkavat edelleen musiikin parissa Kuopiossa.

Emma kertoo, että hänellä ei ole paljon tietoa Ko-
posten suvusta. Hänen ukkinsa Samuli on Sorsakoskel-
ta ja sukuseuran kunniapuheenjohtaja Kyösti Koposen 
veli. Muuten hänellä on juuria eripuolilla maata, kun 
muut isovanhemmat ovat kotoisin Kainuusta, Karjalas-
ta ja Pohjanmaalta. Siksi hän toteaakin: ”Kotiudun var-
maan senkin ansiosta moneen paikkaan hyvin.”

Emma Koponen kertoi ajatuksiaan  
Maiju Boenischille.

Emma vuonna 2016. Kuva: Studio Liisa.

mesta on vain kymmenkunta kuvaa. Siinä näkyy taus-
tallaan Laatokan vuono Sumerianjoen suistossa ja sen 
korkein paikka Raukkiinmäki.

Perhe lähti Impilahdelta evakkoon kahdesti. Ensin he 
menivät Joensuun lähelle ja sieltä sitten Lapualle. Toisel-
la kerralla siirryttiin ensin Savoon Iisvedelle ja sitten Suo-
nenjoelle 1948. Sinnekään isä Paavo ei oikein juurtunut, 
kun kävi ensin kolmivuotisen keskikoulun Rautalammil-
la ja sen jälkeen lukion Suonenjoella. Aika Suonenjoella 
jäi siis lyhyeksi, kun hän lähti opiskelemaan valtiotieteitä. 
Ne opinnot jäivät tosin kesken, mutta myöhemmin hän 
valmistui ekonomiksi. Työuransa hän teki Yleisradiossa.

Paavo Koponen oli koko aikuisikänsä aktiivinen ko-
tiseutunsa tutkija. Hän ei tutkinut sitä vain itsekseen, 
vaan hänen Impilahdesta, Laatokasta ja Karjalan kir-
koista kirjoittamiaan kirjoja julkaistiin neljä. Olli-Paavo 
ehti käydä isänsä kanssa useamman kerran Impilah-

della 1990-luvulla ihastelemassa Sumerian kylää, jos-
sa Koposia oli asunut useamman vuosisadan aikana.

Karjalaisuus tuli ensin, mutta aivan elämänsä viimei-
sinä vuosina isä Paavo kiinnostui myös suvustaan ja 
Koposista laajemminkin. Hän aloitteli sukututkimusta, 
mutta ei ehtinyt valitettavasti alkua pidemmälle. Ko-
posten sukukirjan ensimmäinen osa kuitenkin tuli hyl-
lyyn Karjala-kirjallisuuden viereen.

Isoisä Aleksanteri Koposta sanottiin kuulemma vii-
meiseksi Noita-Koposeksi. Hän kai osasi jotain yksinker-
taista verenseisautusta ja muuta hyödyllistä ja sen lisäksi 
hän oli yhtä taitava käyttämään puukkoa oikealla ja va-
semmalla kädellä. Hän oli kuulemma sukua Kuikka-Ko-
poselle, kuten myös Otavalle 1910-luvun alussa pienen 
ketunpyyntioppaan kirjoittaneelle Edvard Koposelle. 

Olli-Paavo Koposen kanssa keskusteli Maiju Boenisch.

> Jatkoa sivulta 11 
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Uusi hallituksen jäsen Margit Kaa-
rina Sipari on syntynyt ja kasva-
nut Lappeenrannassa. Hän on 
71-vuotias ja omaa sukua Kolp-
po. Margit oli perheensä ainoa 
lapsi. Hän kävi Lemin Naiskoti-
teollisuuskoulun ja valmistui ny-
kynimityksen mukaan artesaanik-
si. Myöhemmin hän kouluttautui 
vielä turkisten valmistajaksi.

Margit meni jo nuorena nai-
misiin miehensä Martti Siparin kanssa vuonna 1968 ja 
muutti miniäksi miehensä kotitilalle, joka sijaitsee vain 
noin 13 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta. 
Heillä oli turkisalan yritys ja aiemmin turkistarhakin. Mar-
git hyödynsi yrityksessä koulutustaan ja tekee vieläkin 
vähän turkishattuja tavallaan aikansa kuluksi. Hän kertoi, 
että pitäähän talvisaikaan olla jotain puuhaa. Hän on 
toimittanut niitä myytäväksi Lappiin ja Norjan Altaan.

Margitilla ja Martilla on kaksi poikaa: vuonna 1973 
syntynyt Timo ja 1979 syntynyt Mikko. Joulu 2017 oli 
surullinen, kun Martti nukkui pois, mutta vuosina 2016 
ja 2018 syntyneet lapsenlapset ovat tuoneet iloa elä-
mään. Korona-aikana on vaan ollut ikävä, ettei mummi 
ole voinut tavata heitä kuin viimeksi ennen viime jou-
lua. Margit asuu edelleen tilalla ja 
toinen pojista asuu siinä lähellä.

Margit on ollut jo pitkään jäse-
nenä Lappeenrannan Zonta-ker-
hossa. Se on naisten palvelujär-
jestö, joka toimii sekä paikallises-
ti että kansainvälisesti tyttöjen ja 
naisten aseman parantamiseksi 
Zonta Internationalin tavoitteiden 
mukaisesti. Kerhon kokoontumi-
set ovat yleensä kerran kuukau-
dessa ja niissä kuullaan jonkun jä-
senen tai vieraan esitelmä tai käy-
dään tutustumassa mielenkiin-
toisin kohteisiin. Myös retkiä tai 
teatteri-iltoja on välillä ohjelmas-
sa. Kerhon jäsenet hoitavat vuo-
rollaan hallituksen luottamusteh-
täviä ja Margit on ollut jopa kaksi 
kautta peräkkäin puheenjohtaja-
na, kun hänen ensimmäisen vuo-

tensa jälkeen valittu henkilö ei 
voinutkaan hoitaa tehtävää. Suo-
men ja Viron kerhot kuuluvat sa-
maan piiriin, joka kokoontuu pii-
rikokoukseen kahdesti vuodessa 
eri paikkakunnilla. Niihinkin Mar-
git on usein osallistunut.

Muista harrastuksista tärkeim-
pänä Margit mainitsee liikunnan. 
Sitä hän on harrastanut eri muo-
doissa, mutta varsinkin voimiste-

lu on ollut sydäntä lähellä. Myös kielten opiskelu on 
ollut mieluisaa. Hän on opiskellut työväenopiston ryh-
missä useita kieliä ja niinpä hän kertookin osaavansa 
niin ruotsia, englantia, saksaa kuin venäjääkin. 

Kun kysyin, mikä hänelle on ollut tärkeää elämässä, 
niin hän vastasi heti: perhe ja lapset – ja täydensi sitten 
vielä: ja nyt myös lapsenlapset. Hienoa on ollut myös 
se, että on saanut olla kohtuullisen terve, vaikka lonkat 
onkin pitänyt leikata. Sitä hän ei enää juurikaan muis-
tele, kun liikkuminen on nyt niin helppoa.

Margit kuuluu Koposten sukuun äitinsä puolelta. 
Hänen isoäitinsä Hilda Kustaava Klemola oli omaa su-
kua Koponen. Hän oli syntynyt vuonna 1883 Leppä-
virralla, jossa tapasi Pielavedellä syntyneen miehensä 

Isak Klemolan (s. 1884) ja jossa 
he menivät naimisiin 25.8.1912. 
Siellä syntyi myös vanhempi ty-
tär Mirjam vuonna 1914. Vähän 
sen jälkeen he muuttivat vuon-
na 1915 Lappeenrannan seudul-
le, jossa oli töitä Saimaan kana-
van työmaalla. He ostivat pienen 
maapaikan ja saivat useampia 
lapsia. Heistä jäi eloon vain kak-
si eli vanhempi Mirjam ja vuonna 
1918 syntynyt Ester, joka oli Mar-
gitin äiti. Isak oli kivimies ja kuo-
li ammattitautina saatuun kurk-
kusyöpään 59-vuotiaana 1943. 
Mamma Hilda sen sijaan ehti 
täyttää 80 vuotta pari kuukautta 
ennen kuolemaansa 1963. Mam-
ma oli Margitille tärkeä henkilö.

Margitin kanssa jutteli
Maiju Boenisch

Hilda-mamman valokuva on väritetty mus-
tavalkokuva, jossa on ruskea tausta ja tum-
mahiuksisella Hildalla yllään vaalea tur-
koosinvärinen pusero, jonka kaulusosa on 
valkoinen. Kuvat: Margit Siparin albumi.

Sukuseuran hallituksen jäsen

Margit Sipari
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Luvan tietojensa julkaisuun ovat antaneet seuraavat 31 uutta ylioppilasta:

Kevään 2021 ylioppilaita

Koponen Metta Matilda Kevättuuli, Alppilan lukio, Helsinki
Koponen Kia Maria Carolina, Brändö gymnasium, Helsinki
Koponen Ruut Aida Lyydia, Helsingin kielilukio
Koponen Anni Maarit, Ressun lukio, Helsinki
Koponen Iida Alina Lekai, Ressun lukio, Helsinki
Koponen Rasmus Robert Kalervo, Ressun lukio, Helsinki
Koponen Laura Carita, Tikkurilan lukio, Vantaa
Koponen Sara Aamu, Järvenpään lukion aikuislinja
Koponen Tommi Kristian, Mäntsälän lukio
Koponen Eelis Petteri, Nurmijärven lukio
Koponen Lauri Mikael, Kerttulin lukio, Turku
Koponen Joonas Oskari Joonatan, Hämeenlinnan lyseon lukio
Koponen Miia Emilia Serafiina, Ylöjärven lukio
Koponen Inka Johanna, Kannaksen lukio, Lahti
Koponen Juho Pekka, Kannaksen lukio, Lahti
Koponen Santeri Paavo Eemeli, Lahden yhteiskoulun lukio
Koponen Milla Sofia, Tiirismaan lukio, Lahti
Koponen Aarni Eino Tapio, Mikkelin lukio
Koponen Essi Saara Kristiina, Iisalmen lyseo
Koponen Veera Amanda, Kuopion Lyseon lukio
Koponen Oona Kamomilla, Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio
Koponen Iiris Anniina, Leppävirran lukio
Koponen Emma Kaarina, Suonenjoen lukio
Koponen Katariina Amanda, Tulliportin normaalikoulu, Joensuu
Koponen Thomas Miro, Hankasalmen lukio
Koponen Jere-Pekka, Jyväskylän Lyseon lukio
Koponen Liia Anna Olivia, Jyväskylän Lyseon lukio
Koponen Riikka Aurora, Schildtin lukio, Jyväskylä
Koponen Petteri Eino, Kärsämäen lukio
Koponen Wilma Sofia, Merikosken lukio, Oulu
Koponen Ninni Amanda Wilhelmiina, Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi

Lähde Iltalehti (Tiedot on saatu Ylioppilastutkintolautakunnalta.)

Koposten Sukuseura onnittelee kaikkia keväällä valmistuneita Koponen-nimisiä 
uusia ylioppilaita, vaikka heidän nimiään ei saa julkaista. Samoin onnittelemme 
kaikkia muun sukunimisiä sukuun kuuluvia.

Koronakeväänäkin on usea nuori valmistunut ammattiin. Tietoja on valitettavasti 
ollut nyt erityisen vaikea löytää. Onnittelumme kaikille ammattiin valmistuneille.

Myös ammattikorkeakouluista ja yliopistoista on keväällä valmistunut useita 
nuoria tai vanhempiakin suoritettuaan eritasoisia tutkintoja. Heidän nimiään 
emme ole voineet selvittää. Hienoa, että tärkeä etappi on saavutettu.

Toivotamme jokaiselle valmistuneelle paljon onnea uudessa elämänvaiheessa!
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Juha Koponen Liperistä lähetti 
kaksi valokuvaa ja kertoi niihin 
liittyviä tarinoita. Toinen niis-
tä on oikein vanha valokuva 
vanhasta talosta ja toisessa on 
Kopsa-lehteä aikanaan avusta-
nut Inkeri Kinnunen.

Juha Koponen kertoo: valo-
kuvan vanhasta sukutalosta Li-
perin Sianlahdessa on ottanut 
vuonna 1924 isäni Väinö A. Ko-
ponen (1904–1982) 6 x 9 cm 
lasinegatiiville. Hänen isänsä 
Kalle Oskari Koponen (1866–
1961) oli kyseisen talon poi-
ka. Kalle lähti opiskelemaan 
rakennusmestariksi ja asettui 
aluksi asumaan Nurmekseen. 
Myöhemmin perhe muutti Joensuuhun, missä isoisäni 
eli kuolemaansa saakka. Isäni pääsi Nurmeksessa yliop-
pilaaksi ja lähti Helsinkiin opiskelemaan Polille.

Taloon jäi asumaan isoisäni Kallen veli Pekka vai-
monsa kanssa. He saivat kuusi lasta: neljä tyttöä ja 
kaksi poikaa. Molemmat pojat kaatuivat jatkosodassa. 
Kaksi tyttäristä meni naimisiin ja he muuttivat pois ko-
toa. Kaksi muuta tytärtä jäi hoitamaan vanhempiaan ja 
viljelemään kotitilaansa. Hekin tapasivat miehet ja me-

nivät naimisiin ja myivät kotitilansa muuttaen Liperin 
kirkolle kuusikymmentäluvun alkupuolella.

Uusi omistaja viihtyi sähköttömässä talossa vain pa-
risen vuotta. Heidän jälkeensä talo jäi asumattomak-
si, kunnes isäni ja äitini ostivat talon ja siihen kuuluvan 
rantatontin. Rannassa oli jo aiemmin heidän rakennut-
tamansa pieni rantasaunamökki, joka oli meidän kesä-
paikkamme kuusikymmentä luvun alusta alkaen.

Juha on tulostanut kuvan vanhasta lasinegatiivista.
 

Kuvia Koposista Liperissä

Tässä kuvassa on toinen taloon so-
dan jälkeen jääneistä siskoksista, 
Inkeri Kinnunen, os. Koponen, pa-
ri vuotta ennen 90-vuotisjuhliaan 
vuonna 2012 kotitalonsa tanhuvilla. 
Hän kirjoitti usein Kopsaan runoja 
ja muisteloitaan entisajan elämäs-
tä. Kuvaan on kirjattu hänen runon-
sa, joka kuvaa maatalouden muu-
tosta. Juha on ottanut kuvan Inkeri 
Kinnusen syntymäpäivillä esillä ol-
leesta valokuvasta, johon on kirjoi-
tettu Inkerin runo. Kuvan etualan 
nuorempi henkilö on tuntematon.

Inkeri Kinnusen Kopsa-lehdessä 
2-2005 julkaistu runo Koposten su-
ku on toisaalla tässä lehdessä.
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Tukkipoika se lautallansa
Olin aloittanut opiskelut 1961 vuoden alussa Kotkan 
sahateollisuuskoulun metsäosastolla. Heti ensimmäi-
sen vuoden kesäharjoitteluun kuului kuuden viikon uit-
toharjoittelu. Harjoittelupaikan sai hankkia itse tai kou-
lu hankki sen oppilaalle.

Kämppäkaverini Lauri oli kotoisin Kaavilta. Hän hank-
ki itselleen ja minulle uittoharjoit-
telupaikan Vaikkojoen uittoon. 
Tuo vuosi oli viimeinen tosipe-
räinen uitto Vaikkojoella. Sen jäl-
keen Vaikkojoki on valjastettu 
matkailukäyttöön, melontaan ja 
kalastukseen. Vaikkojoki on 50 
kilometriä pitkä erämaajoki, joka 
alkaa Juuasta ja päättyy Kaaville.

Jokiuitossa on tärkeää aloit-
taa uitto heti lumien sulettua ja 
järvien jäistä vapautuessa. Sil-
loin on vettä eniten joessa. Tou-
kokuisena maanantaiaamuna il-
moittauduimme uittotyön ukko-
herralle. Aluksi laitoimme otvia 
kivikkoisiin kohtiin joessa. Tä-
mä toimenpide tarkoitti sitä, et-
tä tukin toinen pää kiinnitettiin 
rannalle. Toinen pää jäi veteen. 
Näin laitettu tukki esti uittopui-
den ajautumisen rantaan.

Sitten pääsimme oikeisiin ra-
hahommiin. Laanissa joen pen-
kalla, tukit oli laitettu kerroksit-
tain. Laitoimme joen puoleisel-
le reunalle tukkipuita vinoon te-
loiksi. Joskus koko tukkirivi vieri 
hienosti jokeen. Olin ”nälkäi-
nen” työntekoon. Tosin käsivoi-
mat olivat talvella kadonneet 
uittorakenteiden piirtelyyn kou-
lun piirustussalissa iltaisin. Äkkiä 
kuitenkin oppi työntekoa helpot-
tavia niksejä ja ammattisanoja. 
Nämä vieritystyöt tehtiin urakka-
työnä, eikä työtunteja laskettu.

Joskus tukit ruuhkautuivat 
suuriksi röykkiöiksi. Kännyköi-
tä ei siihen aikaan ollut. Ala-
juoksulta huudettiin yläjuoksulle 

päin, ”ruuhka, puomi kiinni”. Joen niskalla oli puomi, 
jota aukaisemalla saatiin säännösteltyä puiden mää-
rää. Ruuhkat olivat myös vaarallisia purkaa.

Uitto tapahtui irtouittona. Jokeen vieritetyistä tu-
keista kertyi suma eli tukkilautta. Tukkien ympärillä 
kiersi ympäryspuomi, jossa tukit oli närelenkillä kiinni-

tetty toisiinsa. Liitetyistä tukeista 
tuli tukkien ympärille koossa pi-
tävä kehä. Pääsimme myös kelu-
veneellä hinaamaan tukkilauttaa 
järven yli. Työpäivät olivat pitkiä, 
silloin kun joki veti. Sattui myös 
niin, että oli vastatuulta joessa ja 
syntyi ns. akan virtoja. Vesi pyö-
ri vastavirtaan. Silloin joki ei ve-
tänyt. Vanhat uittomiehet vuoli-
vat puusta lastuja ja heittivät jo-
keen, tarkoituksenaan selvittää 
vetääkö joki.

Työt olivat urakkatyötä ja tun-
tipalkalla tehtävää työtä. Minulla 
oli mukana teltta, jossa nukuin. 
Nukkuminen oli kyllä epäsään-
nöllistä. Joen rannalla oli myös 
vanha uittokämppä. Lämmön 
lähteenä oli kiuas eli tupa oli sa-
vutupa. Savu tuli sisään, kun kiu-
asta lämmitti. Monen tunnin jäl-
keen, kun savu oli hävinnyt pää-
si sisälle. Sisällä oli parhaat päi-
vänsä nähneet hetekat. Uni tuli 
kyllä nopeasti, kun oli väsyksis-
sä. Kahvia keitettiin nokipan-
nussa ja ruoka oli pääosin lenk-
kimakkaraa ja leipää.

Ai niin, se tukkilaisromantiik-
ka, meinasi unohtua. Yhtään 
naispuolista ihmistä en kuuden 
viikon aikana joella nähnyt. Vii-
meisenä lauantaina, kun tilit oli 
saatu, sain autokyydin Kaavin 
kirkonkylään. Kirkonkylässä me-
nin matkahuollon kahvilaan. Os-
tin kupin kahvia ja ison korva-
puustin. Myyjänä oli iloinen, vie-
nosti hymyilevä nuori neitonen. 

Vaikkojoen uitto alkoi vuonna 1908. Sotavuo-
sina jäi yksi uitto väliin. Uitto päättyi vuon-
na 1963. Joki on nykyisin matkailu- ja muus-
sa virkistyskäytössä. Vaikkojoen uiton muis-
tomerkki Kaavin Rakkinekoskella paljastet-
tiin 8.6.1991. Kaavin kunta halusi kunnioittaa 
ja arvostaa muistomerkillä entisajan uitto-
miesten erittäin raskasta työtä ja kaavilaista 
metsätalouteen liittyvää kulttuuriperinnettä. 
Muistomerkin reliefin suunnittelija Reijo Vai-
nionpää. (Kuvat sivulta Tukkilaiset.com) Jatkuu sivulla 21 >
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Hannu K. Koponen 80 vuotta
Hannu Koponen syntyi Kuopi-
on mlk:n Väänälänrannan ky-
lässä juhannuksen jälkeisenä 
torstaina 26. kesäkuuta 1941. 
Uuden sodan uhka oli jo ollut 
ilmassa ja siihen valmistaudut-
tiin. Käsky päämajan siirtämi-
sestä uudelleen Mikkeliin an-
nettiin juhannuspäivänä tiis-
taina. Keskiviikkona 25. kesä-
kuuta muun muassa Helsinkiä, 
Turkua ja Lappeenrantaa pom-
mitettiin. Jatkosota oli alkanut. 
Hannun syntymäpäivänä presi-
dentti Risto Ryti piti kuuluisan 
radiopuheen, joka alkoi: ”Kan-
salaiset! Rauhaa rakastava kan-
samme, joka toista vuotta on 
jännittänyt voimansa äärimmil-
leen rakentaakseen maansa edellisen sodan jäljiltä, on 
taas joutunut raa’an hyökkäyksen kohteeksi…”

Hannu syntyi perheen 11. lapsena. Hänen jälkeensä 
sodan loputtua perheeseen syntyi vielä kaksi lasta. Per-
heen isä Hannes (s. 8.7.1898, k. 21.9.1953) oli lähte-
nyt jo aikaisemmin Kuopioon ylimääräisiin harjoituksiin 
odottamaan siirtoa rintamalle. Äiti-Hilma (s. 21.8.1904, 
k. 20.12.1987) os. Voutilainen jäi viiden vanhemman 
lapsen kanssa huolehtimaan heinänteosta. Vaikka lap-
sia oli yhteensä 13, niin maalaistalossa ja maalla oli ti-
laa. Isä oli ahkera kirvesmies ja muurari. Elämä ei ollut 
ylellistä, mutta 1948 valmistui uusi iso kotitalo keskelle 
korpea, missä maa kuivatettiin. Tilalla oli jopa AIV-rehu-
torni, joka oli ainoa kylällä kartanon lisäksi. Isä kuoli jo 
50-luvulla, mutta äiti asui tilalla kuolemaansa asti ja oli 
sairauskohtauksen jälkeen vain kaksi päivää sairaalassa.

Töihin Hannu meni ensin Osuusliike Kallan palveluk-
seen, jossa ollessaan suoritti useita kaupallisia kursse-
ja. Hän oli kiinnostunut myös kulttuurista ja varsinkin 
musiikista. Hän sai vuonna 1960 ensimmäisen palkin-
tonsa Savo-Karjalan Työväenopistojen kulttuuripäivil-
lä ja se oli näytelmäkilpailun 2. palkinto miespääosas-
ta Ilmari Turjan näytelmässä ”Särkelä itte”. Seuraavana 
vuonna tuli Kuopion mlk:n raittiuslautakunnan näytel-
mäkilpailusta 1. palkinto ohjauksesta ja lavastuksesta 
Aleksis Kiven näytelmään ”Kihlaus”, jossa hän myös 
näytteli miespääosaa.

Sen jälkeen vuorossa oli asevel-
vollisuuden suorittaminen Lap-
peenrannassa Uudenmaan Ra-
kuunarykmentissä ja Lahdessa 
Lääkintäaliupseerikoulussa. Sii-
hen liittyen hän sai arvostetun 
Rakuunaristin 1962 Lappeen-
rannassa. Sotilasura ei jäänyt 
siihen, vaan vähän myöhem-
min hän palveli YK:n joukois-
sa Kyproksella 1966 lääkintäa-
liupseerina ja suomalaisen sai-
raalan esimiehenä ylikersantti-
na, mistä ”tuliaisena” oli myös 
YK:n ansiomerkki.

Varusmiespalveluksen jäl-
keen Hannu työskenteli myy-
jänä Kuopiossa Suomen Valo-
kuvaajien Oy:ssä ja toimi sitten 

myös mv-filmien ja kuvalaboratorion päällikkönä. Välillä 
hän työskenteli myös kameran takana ja pääsi tekemään 
jopa filmiä Pariisiin. Kuopion vuosina hän opiskeli yk-
sinlaulua Musiikkiopistossa Martti Tuloiselan johdolla ja 
osallistui useisiin kulttuurikilpailuihin, joista kertyi palkin-
toja, mm. ensimmäinen palkinto yksinlaulussa sekä Kuo-
pion kaupungin että Kuopion läänin nuorison kulttuu-
rikilpailussa. Hän oli mukana myös SPR:n toiminnassa.

Vuonna 1968 Hannu aloitti Kodak Oy:ssä myynti-
päällikön assistenttina Helsingissä ja koulutuksen jäl-
keen siirtyi myyntiedustajaksi Länsi-Suomeen, myö-
hemmin Itä-Suomeen ja Vantaan pääkonttoriin. Hän 
palveli yhtiössä yhteensä 25 vuotta toimien myös 
myynti- ja markkinointi- sekä edustus- ja koulutus-
tehtävissä aina Ranskaa ja USA:ta myöten. Helsingis-
sä hän opiskeli myös iltaoppikoulussa, jossa opitusta 
englannin kielestä oli hyötyä ulkomaantehtävissä. Työ 
Kodakilla oli monipuolista ja toi hänelle paljon kontak-
teja, joista on ollut hyötyä myös yhdistyselämässä. Pre-
sidentti Kekkosenkin hän tapasi useita kertoja. Aiem-
min Kopsassa julkaistu juttu tapaamisesta Urho Kek-
kosen kanssa valokuvanäyttelyssä on toisaalla lehdes-
sä. Jossain välissä hän ehti toimia valokuvamallinakin.

Hannu jäi nuorena eläkkeelle, kun Kodak lopet-
ti Suomen toiminnot. Silloin hän liittyi myös Kopos-
ten Sukuseuraan. Vielä tärkeämmäksi tuli toiminta Kal-
lion Laulu ry:ssä, jossa hän oli 1995 alkaen 15 vuotta 
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Kuvasiskojen, Margit Ekmanin ja 
Eila Marjalan, 30-vuotismuotoku-
vanäyttely Taidesalonki Strindber-
gillä 1976 oli merkkitapaus suoma-
laisessa valokuvakulttuurissa. Kuva-
siskojen värimuotokuvia oli esitelty 
jo kymmenessä maassa, ja näyt-
tely Taidesalonki Strindbergillä oli 
kolmas. Tapahtumaa oli valmistel-
tu huolella, ja arvovaltaisen kutsu-
vierasjoukon ja etenkin näyttelyn 
suojelijan, presidentti Urho Kekko-
sen läsnäolo korosti Kuvasiskojen 
ansaitsemaa arvostusta värillisen 
muotokuvauksen uranuurtajina.

Olin Kodak Oy:n myyntineuvot-
telijana saanut tehtäväkseni auttaa 
Kuvasiskoja heidän materiaalihan-
kinnoissaan. Olin ollut myös järjes-
telemässä heidän näyttelyään mm. 
Chicagossa ja toiminut seremonia-
mestarina useita kertoja. Niinpä nyt-
kin olin käynyt kutsuvieraslistan lä-
pi moneen kertaan ja osasin ulkoa 
kaikkien nimet. Tilaisuuteen ei pääs-
tetty muita – niinhän me luulimme…

Presidentin turvallisuusmiehet 
olivat tarkastaneet etukäteen kaikki 
paikat. Presidentti adjutantteineen 
saapui täsmällisesti, ja Eila ja Maggi 
kukittivat hänet. Mikonkadun ja Poh-
joisesplanadin risteys oli suljettu lii-
kenteeltä, ja kansaa oli kadut täynnä. 
Samppanjan ja tervehdysten jälkeen 
johdatin UKK:n tutustumaan näytte-
lyyn, joka oli pohjakerroksessa.

Kutsumaton vieras
Kekkosen astuessa sisään kajah-
ti ilmoille voimalla “Terve urhojen 
maa”, jonka esitti komeasti Köyhät 
ritarit -lauluyhtye. Lauluesitys liikut-
ti UKK:ta niin, että hän vaivihkaa 
pyyhkäisi silmäkulmiaan. Tämän 
jälkeen Eila esitti Kuvasiskojen ter-
vehdyksen ja kiitti UKK:ta henkises-
tä tuesta. Suurlähettiläs Jussi Mäki-
nen avasi näyttelyn.

Näyttelyyn tutustumisen jälkeen 
Kuvasiskot johdattelivat UKK:n ja 
osan kutsuvieraista studioon, joka 
sijaitsi neljännessä kerroksessa, sin-
ne mentiin hissillä. Kuljin ensimmäi-
senä ja opastin UKK:n seurueineen 
studioon, jossa oli tarjoilua ja mu-
siikkia. Tarkkailin vähän väliä, onko 
kaikki OK.

Seurueen ollessa studion salissa 
näin yhtäkkiä tuntemattoman mie-
hen presidentin takana. Nuorehko 
mies, jolla oli pikkutakki päällä ja 
kauluspaita ilman solmiota, pälyili 
ympärilleen. Hän ei kuulunut ollen-
kaan kutsuvieraiden joukkoon! Kel-
lot kilisivät päässäni, kun näin hä-
nen lähestyvän presidenttiä ja vil-
kuilevan ympärilleen kuin kuikka.

Säikähdin. Turvamiehet eivät ol-
leet huomanneet kutsumatonta 
vierasta. Mies lähestyi yhä presi-
denttiä, ja silloin minä vetäisin tur-
vallisuuspäällikkö Peltolaa hihasta 
ja sanoin, että tuo mies ei ole kut-
suvieras ja käyttäytyy perin oudos-

toiminnanjohtajana ja solistina useissa tilaisuuksissa. 
Vaikka hän ei saanut siellä palkkaa, niin tehtävä oli mo-
nipuolinen ja vaativa. Vuonna 2010 hänellä oli jäähy-
väisjuhla Hakavuoren kirkossa ja hänet nimitettiin kuo-
ron kunniajäseneksi.

Sukuseurassamme Hannu on ollut kauan aktiivinen. 
Hän tuli hallituksen varajäseneksi 2001, jolloin hän aloit-
ti myös Sukuseurojen Keskusliiton yhdyshenkilönä, jo-
ta tehtävää hoiti viime vuoteen asti. Varajäsenenä hal-
lituksessa hän oli tosin sillä erää vain pari vuotta, mut-
ta vuosina 2017–2020 varsinaisena jäsenenä. Hän on 

ollut tärkeä sukujuhlien ohjelmien tekijä ja vetäjä. Hä-
nen suhteidensa ansiosta olemme saaneet usein nauttia 
hienosta ohjelmasta. Hannu on saanut toiminnastaan 
seurassamme Sukuseurojen Keskusliiton kultaisen an-
siomerkin vuonna 2011. Kopsa-lehden vastaavana pää-
toimittajana hän toimi vuosina 2013–2019, jolloin leh-
ti koki suuren muutoksen ihan jo sen koon suurentues-
sa A4-kokoiseksi. Lehti sai jo aiemmin kunniamaininnan 
Sukuseurojen Keskusliiton kilpailussa ja vielä tänä vuon-
na toisen kunniamaininnan vuoden 2019 lehdistä. Lisäk-

ti. Menimme molemmat hiljaa mie-
hen sivulle ja tartuimme kumpikin 
tiukalla otteella häneen. Sanoin: 
“Nyt seuraat meitä kiltisti.”

Käytävällä turvamiehet tarkasti-
vat tunkeilijan taskut ja henkilölli-
syyden. Povitaskusta löytyi paljas 
Mora-puukko. Turvallisuusmiehet 
poistivat miehen paikalta vähin ää-
nin. Kauhistuttaa ajatella, mikä oli 
miehen tarkoitus ja mitä olisi voi-
nut tapahtua. Onneksi ei tapahtu-
nut tämän enempää. Kekkonen ei 
tilannetta edes huomannut, sillä 
saimme miehen poistettua niin no-
peasti ja huomaamattomasti.

Presidentin adjutantti sai asiasta 
raportin, ja hän kehotti asianosai-
sia vaikenemaan tapahtuneesta. 
Eila ja Maggi saivat tiedon välikoh-
tauksesta vasta pari päivää myö-
hemmin. He olivat tietenkin kau-
huissaan.

Olisiko historian lehti kääntynyt 
toisin, jos tunkeilija olisi onnistunut 
aikeissaan? Kun nyt vuosia myö-
hemmin olen saanut luvan kertoa 
tapauksesta, olen iloinen, että mi-
tään vakavampaa ei päässyt tapah-
tumaan. Samalla olen aika ylpeä 
siitä, että minä ehkä pelastin presi-
dentin hengen.

Hannu K. Koponen

Kirjoitus on julkaistu Kopsa-
lehdessä 1-2010, 
kuten myös seuraava kuvasivu.

Jatkuu sivulla 21 >
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Sukuseurojen keskusliiton ja Sukuviesti-lehden järjes-
tämän Sukulehtikilpailun 2019-2020 tulokset julkistet-
tiin liiton kevätkokouksessa 22.5.2021 Espoossa. Kil-
pailun raadin jäsenet SKK:n puheenjohtaja Irina Ba-
ehr-Alexandrowsky ja Marko Wahlström kertoivat raa-
din perusteluista: ”Halusimme nostaa lehden tekijät ja 
sisällön uudella tavalla esille. - - - Yleisesti on todetta-
va, että kilpailuun osallistuvien lehtien taso on sisällöl-
lisesti hyvä ja laadukas. Lehdissä on kiinnostavia tari-
noita ja rikas kieli. Suku- ja sukututkimusseurat panos-
tavat lehtien sisältöön, mikä vaatii kirjoittajilta aikaa ja 
paneutumista. - - - Lehden toimittamisen perusta luo-
daan kuitenkin sisällöllä: näkökulmilla, haastateltavien 
valinnoilla ja tekstiä tukevilla valokuvilla.”

Mukana olleet 20 lehteä olivat hyvin erilaisia tiedo-
tetyylisestä valokopiolehdestä huoliteltuun aikakaus-
lehteen ja verkkojulkaisuun. Siksi raati ei tällä kertaa 
laittanut niitä paremmuusjärjestykseen, vaan jakoi kun-
niamainintoja ja juttupalkintoja eri asioista kaikille osal-
listuneille lehdille. Sellaisia olivat mm. Vuoden urhei-
luhistoria -juttupalkinto, Vuoden arkielämästä kertova 
-juttupalkinto, Vuoden murre -juttupalkinto tai Vuoden 
sukututkimus -juttupalkinto.

Kopsa-Koposten Sanomille annettiin vuoden 2019 
numeroista Vuoden elämäntyöpalkinto Hannu Kopo-
selle. Perusteluissa mainittiin: ”Hannu Koponen on 
vastannut lehden toimittamisesta avustajinaan sihtee-
ri ja taittaja. Hannu Koponen on haastatellut, kuvan-
nut, kirjoittanut, valinnut artikkelit ja stilisoinut kaikki 
kansikuvaa myöten sekä suunnitellut lehden asun tait-
tajan kanssa. Hannu Koponen on ollut lehden toimit-
tamisessa aktiivinen, tarmokas ja rohkea vastaava toi-
mittaja. Erityishuomion lehdessä ansaitsee upeasti kir-
joitettu pakina ”Kuppi kahvia, kiitos.”, kirjoittaja Kai-
ja. Vaikea juttutyyppi, jota harvoin näkee sukuseurojen 
lehdissä.  Erityishuomion ansaitsee myös runo ”Savo-
laesista sanottua”, kirjoittaja: Toivo Hovi.” Hieno tun-
nustus monivuotisesta työstä. 

Onnittelukukat ojensi SSK:n pääsihteeri Eine Kuis-
min. Kuva sivulla 23.

Kopsa-lehti palkittiin 
sukulehtikilpailussa

Minä olin reppu selässä, nokisena, ulkotyössä päivet-
tynyt, savulle tuoksuva nuori mies. Olin kuitenkin nä-
kevinäni hänen silmäniskussaan pientä tukkilaisroman-
tiikkaa. Menin nurkkapöytään, join kahvini ja söin kor-
vapuustin. Lämpimässä ja savunsekaisessa ilmapiiris-
sä alkoi väsyttämään. Laitoin kädet pöydälle ja pään 
käsien päälle. Heräsin siihen, kun ystävällinen poliisi-
mies koputteli olkapäälle ja kysyi: ”Missä sitä nyt ol-
laan?” Vastasin, että uittoharjoittelussa, uittoharjoitte-
lussa. Tämäkin tilanne selvisi puhumalla.

Kotimatka jatkui toisella linja-autolla. Linja-autopy-
säkiltä oli vielä monen kilometrin matka kotiin. Isä oli 
lämmittänyt saunan. Saunomisen ja uinnin jälkeen käve-
lin mäkeä ylös tupaan. Äiti otti juuri leivinuunista lämpi-
män kalakukon. Leikkasin kalakukon kannen lautaselle, 
laitoin kuoren päälle voita, kalakukon sisällä olivat hie-
nosti hautuneet ahvenet ja suussa sulavat läskipalat; otin 
palan painikkeeksi lasin kylmää maitoa. Olin viettänyt ui-
tolla laatuaikaa, mutta tämä oli juhla-ateria. Menin ait-
taan nukkumaan, heräsin sunnuntaina vasta iltapäivällä.

Nyt, kun katselin yli 50 vuotta vanhaa päästötodis-
tusta, olen saanut ”Uittoteknologiasta” arvosanan 8.

Mikko Koponen, Porvoo

Mikko on toiminut metsäammattimiehenä eri metsä-
alan tehtävissä Savossa, Karjalassa ja Hämeessä. Vuo-
sina 1971–74 hän työskenteli Kesälahden metsänhoi-
toyhdistyksessä, jonka hallituksen puheenjohtajana oli 
Yrjö Koponen. Yrjö oli sukuseuran entisen kunniapu-
heenjohtajan Väinö Koposen veli.

si Hannu Koponen sai ”Vuoden elämäntyöpalkinnon”. 
Onnittelumme siitä ja kiitos työstäsi päätoimittajana!

Hannu on ollut vuosikausia jäsenenä taloyhtiönsä 
hallituksessa Helsingin Lassilassa. Siitä 20-vuotisesta 
toiminnasta hän sai vuonna 2011 Suomen Kiinteistö-
liiton kunniamerkin ja luopui sitten tehtävästä.

Uusin harrastus Hannulla on toiminta Kansallinen 
Senioriliitto ry:n Haagan Senioreissa. Sinne hänet hou-
kutteli kolmisen vuotta sitten eräs naapuri. Nyt hän toi-
mii yhdistyksen hallituksessa. Sielläkin hän on ollut jär-
jestämässä ohjelmaa kuukausittaisiin tapaamisiin, jot-
ka valitettavasti ovat olleet korona-aikana tauolla. Vii-
meinen tapaaminen oli viime syksynä.

Matkustus on ollut myös tärkeä osa Hannun elämää. 
Nyt hän on jo kovasti odottanut pääsyä Tonavan-ristei-
lylle, joka toistaiseksi on siirtynyt.

Hannu kertoi elämästään Maiju Boenischille.

> Jatkoa sivulta 19

> Jatkoa sivulta 17
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Kuka olisi uskonut, että tämä koronapiina aina vain jat-
kuu. Vaikka me eläkeikäiset ja iso joukko nuorempiakin 
olemme saaneet jo ainakin yhden rokotteen, niin yh-
teiskunta ei ole vielä aukeamassa normaaliin menoon. 
Onpa puhuttu, ettei paluuta entisiin tapoihin pitäisi ol-
lakaan. Kun emme viime keväänä osanneet ajatella, 
millainen vuosi olisi tulossa, niin emme vieläkään tie-
dä, mihin olemme menossa. Käsiä kannattaa kuiten-
kin aina pestä. Tämä hygienian muistaminen on pitä-
nyt monet muut pöpöt loitolla.

Kuten lehden alussa on kerrottu, emme kokoon-
nu viime sukukokouksen päätöksestä huolimatta elo-
kuussa Varkaudessa. Otan siitä suuren vastuun. Kun 
puheenjohtaja kysyi, pidämmekö siellä vain lyhy-
en kokouksen, niin olin sitä vastaan. Tässä korona-
tilanteessa emme uskalla järjestää vielä kunnon su-
kujuhlia, joten kokouksen voi pitää muuallakin. Mi-
nun puolestani sen voi järjestää missä tahansa, kun 
Savosta ei tulla kokoukseen Loimaalle. Minusta mei-
dän pitää mennä Varkauteen niin, että on aikaa tu-
tustua suvun paikkoihin eikä vain kääntymään koko-
uspaikalla. Ikävä kyllä viime vuonna kokouspaikaksi 
suunnittelemamme Varkauden klubikin on tuhoutu-
nut tulipalossa, joten sinnekään emme olisi päässeet. 
Suunnitellaan nyt kaikessa rauhassa ensi kesän tapaa-
minen Varkauteen.

Meillä on tapana yhdistää sukukokoukseen pidempi 
kotimaanmatka. Muutama vuosi sitten kävimme Lapis-
sa ihan Kilpisjärvellä asti ja viime vuonna Pohjois-Kar-
jalassa. Aina olen löytänyt mukavia yöpymispaikkoja, 
jonne voi mennä koirankin kanssa. Liian tiukkaa aika-
taulua ei kannata tehdä, että ehtii pysähtyä matkal-
la katsomaan luontoa ja paikallisia nähtävyyksiä. Var-
sinaisia turistikohteita mahtuu mukaan vain muutama. 
Rauhalahdessa on muuten hotellin kylpylän lisäksi tar-
jolla muutakin tekemistä. Se voisi olla yhden tai kah-
den yön etappi. Muuten en vielä ole ehtinyt suunnitel-
la matkaa, mutta onhan tässä vielä aikaa.

Tämä lehti on edellisten mukainen. Aulis on kirjoit-
tanut puheenjohtajan tervehdyksen. Muitakin jutun-
aiheita hän ehdotti, mutta aika paljon löytyi muuten. 
Olen edelleen etsinyt netistä mielenkiintoisia ”uusia” 
Koposia esiteltäväksi teille. Googlettamalla törmäsin 
myös vanhaan tuttuun nimeen eli Emmaan. Ensimmäi-
nen muistikuvani hänestä on kesältä 2004, kun olin en-
simmäistä kertaa sukukokouksessa. Halusin kuulla hä-
nen uusia kuulumisiaan ja hän vastasi myöntävästi jut-
tupyyntööni, kuten kaksi muutakin. Kiitos kaikille!

Mukavaa oli saada juttuja ja valokuvia erikseen pyy-
tämättäkin jäseniltä. Onhan lehden alussa aina luke-
nut, että toivomme juttuja ja valokuvia, mutta nyt sain 
niitä ensimmäisen kerran muiltakin kuin toimituksesta. 
Syksyllä olisi kiva saada lisää, mielellään jo alkusyksys-
tä, niin voin miettiä kokonaisuutta. Olisi hyvä, jos sai-
sin jutut ja kuvat digitaalisesti, mutta paperillakin saa 
lähettää, sillä voin itsekin skannata valokuvia ja kirjoit-
taa tekstin tietokoneelle.

Lehdessä on Hannu K. Koposen vanha juttu Kek-
kosen vierailusta näyttelyssä ja skannattu sivu samas-
ta Kopsasta hänen 80-vuotispäivänsä kunniaksi. Myös 
haastattelun sain hänestä tehdä. Sopivasti juhlavuo-
den kunniaksi hän sai myös Sukuseurojen Keskusliiton 
sukulehtikilpailussa Vuoden elämäntyöpalkinnon pää-
toimittamistaan vuoden 2019 Kopsa-lehdistä, kuten 
toisaalla kerrotaan. Onnea Hannu!

Puheenjohtaja kirjoitti tervehdyksessään toivovansa 
kiinnostuksen sukututkimusta kohtaan tuovan meille 
uusia jäseniä. Sitä minäkin toivon, mutta toivon myös, 
että teette ja teemme kaikki jäsenhankintaa. Aloite-
taan vaikka omista jälkeläisistä. Vai olemmeko pelot-
taneet heidät pois esimerkillämme?

Jatkan toistaiseksi ja tilapäisesti päätoimittajana, 
mutta pesti on edelleen tarjolla. Ilmoittautua saa mi-
nulle tai puheenjohtajalle. Lehden valmistukseen sen si-
jaan tuli jo nyt muutos, kun se painetaan Vantaan Tikku-
rilan sijaan Kuopion Liikekirjapainossa.

Maiju Boenisch

Toimitukselta

Takakannen kuva: ”Uneutettu vonkamies” on Kalle 
Päätalon lapsuudenkodin pihassa Taivalkosken Jokijär-
venkylän Kallioniemessä oleva Iijoen tukkilaisten muis-
tomerkki. Muistomerkin on suunnitellut Veikko Hauk-
kavaara ja siinä on teksti: ”Pystytetty tukkilaisten muis-
toksi, jotka ovat olleet Iijoessa uittamassa puutavaraa 
joen ensimmäisestä uitosta vuoden 1988 kesään, jol-
loin joessa soluivat viimeiset pöllit ja pölkyt. Annoitte 
paljon, itse tyydyitte vähään! Patsaan lahjoitti Taival-
kosken kunnalle 9.VII.1989 Kalle Päätalo.” 
Kuva: Maiju Boenisch.



KOPSA 23
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Koposten Sukuseuran hallitus

Sukulehtikilpailussa elämäntyöstään palkittu Hannu Koponen sai onnittelukukat SSK:n pääsihteeri Eine Kuisminilta. 




