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Puheenjohtajalta

TZ oposten Sukuseura ry. juhli Varkau-

I\Oessa 3l 7 ja I 8 1999 2o-vuotistaival-

taan. Eri puolilta Suomea oli kokoontunut
Koposia ja heidän jalkelaisiaan juhlimaan ta-

kana olevaa taivalt a ja pohtim aan sukuseu-

ramme tule v aa toimintaa.
Missä ja mitkä ovat juureni? Tämä kysy-

mys on perusasia sukuseuratoiminnassa.

Vastauksen löytäminen saattaa olla suurenkin

vaivan takana. Ihminen, joka tutkii sukuket-
juaan, kokee tehtävän elämän sisältonsä rik-
kautena.

Sukunsa ja sukuhaaransa tautatietojen saan-

ti aikaisemmilta vuosisadoilta on yksin suuri-

töistä, vaikeaakin, taloudellisesti kallista ja

j oskus j opa mahdotonta.

Koposten Sukuseura ry. on paneutunut pe-

rusteellisesti sukututkimukseen. Pienin aske-

lin on luotu 20 vuoden arkana vankka perus-

ta, josta on hWä ponnistaa Koposten suku-

haarojen tutkimisessa ja tuntemisessa eteen-

päin. Tutkimuksen ovat mahdollistaneet iä'
senistö, erdät merkittavat lalrjoitukset j a Ya-

paaehtoistyö. Toisaalta tässä Kopsassa on

julkaisujen j a myyntiartikkeleiden luettelo

Parin kuukauden aikana olen saanut run-

saasti yhteydenottoja, joissa on tiedusteltu

sukuseuramme toiminnoista, tietoja sukulai-

sista ja sukuseuraamme jaseneksi liittymises-

tä. Yllättävän monet ovat kysyneet ohjeita
j asenhakemuksen täyttilmisestä. Kiitokset tie-

dusteluista.
Jäseneksi liittymisessä tärkeintä on jäsenha-

kemuksen ensimmäisen sivun täyttÖ, joka riit-
tääjäseneksi hyväksymiseen. Toiselle sivulle

siirryrttäessä on ilmennyt, että kohdissa T'ieto-

ja esit,anhemruista ja Tietoia oruasta elcirucis-

tcirrijäsenhaklja pysähtyy ajattelemaan tarvit-
tavien tietojen laajuutta. Näihin kohtiin riit-
tirisuppeatkin tiedot. E,sivanhemmista pput-

tuvat tiedot voikin loytaa jo seuraan kuuluvil-

ta jäseniltä

Edella esitetty saattaa vaikuttaa liian yksi-

tyiskohtaiselta j asenhakemu k seen p aneut u mi -

selta, mutta toisen sivun tayttÖ on ollut este

j äsenhakemuk sen lahettämi selle

f) erusasiat seuramme kehittämiseen ovat

I yksinkertaiset. Liittym älla jäseneksi ja

suorittamalla jasenmaksun on täysin mukana

sukuperinteen vaalimisessa. Kopsa/Koposten

Sanomat tulee ainoastaan jäsenille, joten sull-

ri osa Koposia jaa vaille sita tietoa. mitä tässä

lehdessä julkaistaan
Mitä enemmän meita Koposia on sukuseu-

rassa, sita helpornpaa ja mielekkäämpää on

toteuttaa tavoitteitamme sukuseuratyÖssä.

Pohdin tämän hetken Koposten Sukuseuran

tehtäv äa ja kokonaiskuvaa. Totean, että nyt

seuramme tärkein teht dvä, on ottaa esille ia-
senasiat. Etusijalle on asetettava seuramme

jäsenmddran kasvattaminen ja seuramme ta-

louden edelleen vakaana pitaminen Esitän,

ettd yhdessä valittomästi käymme jasenhan-

kintaan. Mottomme on: Sykettri sukuun

1000 uuttu .irisentci sukuseuraan. Tavoite

valtakunnallisesti laajassa Kopo sten maar assä

on varsin kohtuullinen Tämän lehden muka-

na on sukuseuraffIme johtokunnalle lätretettä

vä jäsenhakemuslomake, esitä se täytettäväk-

si lahimmälle Koposelle
Varustautuk aa jo nyt ensi kesäna Helsingis-

sä pid ettavadn sukuseuramme vuosikokouk-

seen ja -juhlaan Ajankohdasta ia juhlapaikas-

ta ilmoitamme myöhemmin
Turvallista syksyä Sinull e ja perhekunnalle-

si!

--

Kyösti Koponen



Ahti Koponen
1{.{.1928 - 2A.7 .1999

in memoriam

Koposten sukuseuran pitkäaikainen esi-

mies Ahti Koponen on poissa. Kev d$tal-

vella tuli tieto, että hän oli sairastunut va-

kavasti Viikkoa ennen sukuseuramme 20-

vuotisjuhlaa kuulimme hänen menehtyneen.

Ahdin omaisille, ystäville ja meille suku-

seuramme parissa toimineille hänen sai-

rautensa ja kuolemansa oli raskas isku ja

suuri menetys Kaipaamme kauan hänen

leppoi sa.a, elämänmyönteistä, inno stavaa ia
huumorinkäytön sävyttämää persoonaansa
ja asiallista, vähäeleistä, uhrautuvaa toimin-
taansa sukuseuramme esimiehenä ia sen

hallituk sen puheenj ohtaj ana.

Ahti oli vanh aa Y arkauden Kopolanvirran
seudun Koposten sukua. Hän syntyi Van-

hassa Kopolassa 14 4 1928 Veikko ja Tilda
Koposen perheeseen Vuonna 193 1 perhe

siirtyi asumaan isä Veikon rakentamaan

uuteen asuntoon aivan Kopolanvirran var-

relle Vantunniemeen Siita kasin Ahti kavi

koulunsa ja lahti aikanaan työelämään mu-

kaan. Samalle sukunsa asuinalueelle han

rakensi myöhemmin eläkepäiviensä asun-

non kauniin Toislammen rannalle. Siihen

han siirtyi perheineen viimeisestä tyÖpai-

kastaan Pohjois-Savon Ammatillisen oppi-

laitoksen kemianopettajan virasta Kuopios-

ta ja jatkoi sukunsa vaiheiden tutkimista
entistä ahkerammin hoitaen samalla suku-

seuramme esimiehen monia tehtävia lahes

viidentoista vuoden ajan tunnollisesti.
Koulunkaynnistään ja elamänsä vaiheista

Ahti mainitsi mm : "Kansakouluni ylaluok-

kien opettaja Elna Kekaläinen osasi moti-

voida oppilaansa opiskelemaan Minunkin
koulunkäyntiini hanellä oli käänteentekevä

vaikutus Koulutiella olen sitten ollut ela-

mästäni 40 vuotta. joista l5 vuotta oppi-

laana 1a 25 vuotta opettajana Mutta elä-
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mänkouluahan täälla kaydaan kehdosta

hautaan asti."
Kopo sten sukuseu rmr hallituksen puheen-

johtajaksi ja esimieheksi Ahti Koponen

valittiin 1985. Hän otti sen toimen tosis-

saan: perehtyi sukuseuratoimintaan perus-

teellisesti, kavi innolla työhön kasiksi Sa

hoiti sen huolella säästämättä aikaansa ja

vaivannäkö din. Ahti halusi saada arkaan

tuloksia, jotka koituvat suvun jäsenille

hyödyksi ja iloksi. Erityisesti han kiinnitti
huomiota seuran talouteen ia toiminnan

vilkkauteen. Hän tahtoi, ettd sukuseura

liittyy S uku seuroj en Kesku sliitto on, iärie s-

tääjoka vuosi sukujuhlan vuosikokouksen
yhteyteen ja käy kustantamaan sukuseu-

rafirme lehteä Kop saa, Koposten Sanomia.

Sukuseuran toiminnan tuloksena saatiin-

kin seuralle mm. oma vaakufr&, pÖytäviiri,

riipus ja rintamerkki, painatettiin Sirkka

Paikk alantekemä tutkimus "Koposten var-
haishistoriasta nimistön valossa" ja Jarmo

Paikkalan toimit tama sukukirja "Kopo sten

suku I".
Esimerkkinä Ahti Koposen uhrautuvasta

työstä sukuseuramme hyväksi mainitsen

vain lahdeaineiston hakemisen Helsingistä

sukukirjan toimittanristyön avuksi. Saatua-

ni tiedon, ettärouva Lea Koponen oli halu-

kas luovuttamaan edesmenneen puolisonsa,

johtaja Olavi Koposen, keräämän laajan

lahdeaineiston sukuseurallemme, kerroin

asiasta Ahdille ia kysyin häneltä, kuinka

voisimme hoitaa tuon aineiston hakemisen

Helsingistä. E,mpim atta han vastasi:

"l(åymme hakemassa sen rneidan autollam-

me sovittuna ajankohtana." Niin teimme,



mutta Ahti tuskin mainitsi matkastamme

edes seuramme hallituksen jäsenille, vaikka

siihen meni påiivä puhteineen, ja olihan siitä

kulujakin
Oman tutkimuksensa tuloksen, sukuselvi-

tyksen Kopolanvirran Koposista, Ahti sai

valmiiksi sairautensa alkuvaiheessa. Hän

liitti siihen myos kuvauksia sukuhaaransa

asuinseudun historiasta, karttoja kotiseu-

dustaan ja valokuvia eri sukupolvien edus-

tajista. Eräässä haastattelussa Ahti totesi

sukututkimuksesta mm. . "Tietojen hankki-

minen esivanhemmista on kuin suunnistus-

ta Kun rasti loytyy, se tuo suunnistajalle

iloa Yhdenkin nimen Ja siihen liittyvien

tietojen loytyminen pitkan tyÖn tuloksena

tuo tyydytystä sukututkrj alle. "
Koposten Sukuseuran edesmennyt esi-

mies Ahti Ensio Koponen jlitti toiminnal-

laan meille seuran tyÖtä jatkaville hyvän

esimerkin Me mukana olleet muistamme

hanta kiitollisina ja toivomffie, että hänen

esimerkkinsä kannustaisi entistä useampia

sukumme jäseniä tulemaan toimintaan mu-

kaan ja jatkam aan sita tarmokkaasti tulevi-

na vuosina.
Martti Koponen

Vuosikokouksessa

Ilallitus
puheenjohtajaksi ja sukuseuran esimieheksi valittiin Kyösti Koponen varkaudesta'

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet valittiin uudestaan paitsi eroa pyytäneen Reijo

Koposen tilalle varajäseneksi valittiin urpo Koponen vihannista. Näin hallituksen uusi

kokoonpano on seuraava:

tehtyjä päätoksiä

VarsinaisplL jäsenet

Ari Koponen (0 1)

Vesa Koponen (01)

Hannu Koponen (0 1)

Kari Koponen (01)

Väinö Koponen (00)

Martti Koponen (00)

Pirkko Olakivi (00)

Jarmo Koponen (00)

Jäsenmaksut
Jäsenmaksu a päatettiin korottaa B0

suuruisena (20 mk). Alle 18-vuotiaat

Varaiäsenct

Kylliklii Konkola (0 I ) EsPoo

Ahti Koponcn (0 I ) Tuusula

Raili Koponen (0 I ) KangaslamPi

urpo Koponcn (0 I ) Vihanti

Toini Koponen (00) Sorsakoski

Jouko Koponen (00) Turku

Kaisa NummenPää (00) Helsinki

Eero Koponcn (00) Pieksämäki

mk:sta 100 mk: aan,liittymismaksu pysyy entisen

nuorisojäsenet maksavat vain liittymismaksun

Kuopio
Jyväs§lä
Nurmijärvi
Lahti
Pieksämäki
Näädänmaa

Varkaus
Varkaus

[Suluissa oleva luku tarkoittaa seu raavaa erovuotta- 00:2000 ja 01-2001 'l

Vuoden 2000 sukuPäivät
vuoden 2000 vuosikokous ja sukupäivät pidetään Helsingissä' Kaisa Nummenpää

vastaa järjestelYistä.



Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 1.6.1999 - 31.5.2000

tr Järjestetään wosikokous ja sukujuhla'- 
(pidettiin Varkaudessa 3 1.7.-1.8.99, seuraava pidetään Helsingissä.)

tr Jatketaan sukukirjan Koposten suku I ja muiden varastossa olevien artikkeleiden

myyntiä.
D ryritaan saamaan valmiiksi sukukirja Koposten suku II' -

D Tlhostetaan jäsenhankintaa ja jäsenmaksujen perimistä mm- KOPSAI{välityksella'

tr Jatketaan Koposten Sanomien KOPSAN julkaisemista'

n Pidettiän edelleen ajan tasalla Koposten Sukuseuran Internel-siwt'

Talousaruio tilikaudelle
MENOT
Jäsenmaksut

Jäsentoiminnan kulut
Muut kulut
Sukukirja Koposten suku II

Yhteensä

1999-2000

2000,-
7500,-
6000.-

200000,-
215500,-

TULOT
Jäsenmaksut

Jäsentoiminnan tuotot
Kopsan ilmoitustulot
Korkotuotot

Yhteensä

22000.-
191 100,-

2000,-
400,-

215500,-

Koposten millennium-tavoite
Vuosituhannen vaihteen *"ikittarryyttä jokainen Koposten Sukuseuran jäsen voi

korostaa parhaiten hankkimalla oman ,rlrt"utun historiateokset' Sukukirjojen hinnat

ovat:
Koposten suku I
Koposten suku II
Koposten suku I ja II

Ks. sukuseuramme

250 mk
350 ffik, ennakolta tilattuna250 mk

5 50 ffik, yhteistilauksena

artikkeleiden myyntilistaa s. 15.

Uusia jäseniä

Sukuseuramme hallitus on kokouk§essaan 1 . 8. I 999 hyviiksynyt sukuseuraan seuraavat

uudet jäsenet: Anna-Liisa Koponen Lahdesta, Arja Kuivalainen Hyvinkäältä' Elvi

Tolsa kotkasta, sekä Ruotsissa asuvat Esa Koponen ja Eija Mauritzell'

Uudet jasenet toivotetaan tervetulleiksi Koposten Sukuseuraan'

Jäsenmaksuj en maksaminen

Tiimiin Kopsan ohessa seuraa myÖs jäsenmaksulomake' Uusi jäsenmaksu on 100 mk'

rJ;rrd;äiryr*irf,r"isesti suorittamaan ilman empimistä, jottei rykty lääry unohtu-
rt.. I I : --1^-- ^^: ^^- ^-^-;#:--i"k ;ä; rahan tarve on tavallista suurempi, sillä sukukirjan toisen osan

kustannukset ovat edessä. Paitsi että säilytät jäsenyytesi maksamalla säntillisesti jasen-

iulkai zuj en toteuttami sessa.maksusi, olet myÖS auttamassa Seuraamme J

I
I
I

I
I



Koposten Sukuseuran 20-vuotishistoriikki
1979-1999

T akkaammät Koposet muistelev at, ettd
I sukuseuran perustamisesta olisi ollut

puhet ta jo noin 60 vuotta sitten Perusta-

minen siirtyi kuitenkin, kunnes pieksämä-

kelainen liikemies Väinö Koponen otti yh-

teyttä varkautelaisiin Koposiin, ja niin alet-

tiin tarmokkaasti viedä päätokseen suku-

seuran perustamista.

Perustava kokous pidettiin 22.9 1979

hotelli Taipaleessa Varkaudessa. Läsnä oli

tuolloin noin 4A innostunutta perustaja'
jäsentä. Aikaa siita on kulunut jo 20 vuot-

ta.
Sukuseura on kokoontunut perustaminsa

jalkeen joka vuosi, aluksi yksipäiväiseen

vuosikokoukseen j a myÖhemmin kaksipäi-

våiseen kokoukseen ja sukujuhlaan. Jos-

kus joku mainitsi, että kokoontuminen ta-

pahtuu liian usein, mutta kun asiasta äänes-

iettiin, jokavuotinen kaksipäiväinen ko-

koontuminen sai huom attavan äänienem-

mistön. Osanottajien mdird on vaihdellut

40-1 15 osallistujan valilla.

e ukuseuranlme merkittiin yhdistysrekis-
D teriin 1 3 .8. 1981 ja sai rekisterinume-

rokseen L32837 .

Sukuseuramme esimiehenä oli ensimmäi-

set kuusi vuotta talousneuvos Väinö Ko-

ponen Pieksäm äelta. Hänen jalkeensä joh-

toon astui silloinen kuopiolainen, sittemmin

varkautelainen insinÖÖri Ahti Koponen, ja

han johti sukuseuraafirme aina viime kevää-

seen saakka. Sen jalkeen johdossa on ollut

hallituksen varapuheenjohtaja Jarmo Ko-

ponen Varkaudesta.

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, jossa

on 8 varsinaista ja 8 varaiäsentä. Hallituk-

sen puheenjohtaj anatoimii sukuseuran esi-

mies. Hallituksessa on vielakin kolme var-

sinaista ia yksi varaJäsen, joiden valinta

tapahtui perustavassa kokouksessa. Myos

tilintarkastajat Aune Raita ja Erkki Ko-

ponen ovat toimineet koko 20 vuoden

ajan; mm nämä henkilot palkitaan tänään

kehystetyllä Koposten Sukuseuran kun-

niakirjalla, joka on painettu Sukuseurojen

Keskusliitossa
0(\ ukututkimus on seuran keskeinen ja

D jäseniä kiinnostava kohde. Monet jä-

senet ovat itsekin tehneet laajoja tutkimuk-

sia omien sukujensa parissa. Sukuseurassa

on toiminut myÖs oma sukututkimustoimi-

kunta, jonka puheerryohtaj ana ja vetäj dnä

on koko ajan ollut opettap Martti Kopo-

nen Näädänmaasta. Erilaisia monisteita

näistä tutkimuksista on saatav ana suku-

seuran arkistosta.

Sukututkimus vuosilta 1550-i 712 annet-

tiin kuopiolaisen sukututkijan Toivo Pieti-

käisen tehtäväksi 1 9 1985 pidetyssä halli-

tuksen kokouksessa. Tutkimus eteni v'ar-

sin pitkalle, ia Pietikäinen kerkesi tutkia

useita sukuh aaroia. Lähdeaineistoa on

koonnut varsin runsaasti myos johtaja Ola-

vi Koponen Helsingistä. Aineisto on nyt

sukuseuran käYtÖssä.

Nimistöntutk,ja Sirkka Paikkala teki

tutkimuksen Koposten varhaishislrtriasla

nimistön val,ossa,ja sukuseura painattt sen

vuonna 1989

Sukututkija Jarmo Paikkalan tekemä

tutkimus Koposten suku I ilmestyi kirj ana

1gg4. Siinä esitell ddn suvun varhaisvaiheet

ainavuoteen L72l saakka. Kirjoja painet-

tiin 1000 kpl, teosta on myyty tähitn men-

nessä noin 400 kpl Kirja sai ensimmäisen

kunniamaininnan Vuoden sukukitt a -kilpai-

lussa. Koposten suku II on parhaillaan Iar-

mo Paikkalan tehtäv anä,ja valmistunee ensi

kesään mennessä. Teos kasittelee arkaa

noin 1722-1 850

Sukuseuran tiedot on kirjattu myÖs Inter-



netiin, jota pitaa ajan tasalla Ahti Kopo-
nen Tuusulasta.

Koposten lehti Koposten Sanomat eli

KOPSA on toiminut vuodesta 1995 alkaen.

Sen piiätoimittaj ana toimii Lassi Koponen
Suonenjoelta. Kopsassa julkaistaan myÖs

jasenien kirj oituksia ia valokuvia

Sukuseurassa toimi aikaisemmin rinta-
merkki- ja sukuviiritoimikunta, mutta

merkkien ja viirin valmistuminen lopetti

toimikunnan kokoontumiset. SääntÖjen

kannessa oleva tunnu s Kopo on arkkitehti
Pekka Hiltusen suunnittelema. Rinta-

merkki ja riipus ovat puolestaan kuopiolai-

sen taiteilitjan Veikko Koposen käsialaa.

q ukuvaakunaa, jonka taiteilija Salme
t Eriksson on suunnitellut ja jonka

Suomen Heraldinen Seura on merkinnyt

rekisteriinsä numerolla 187, esiteltiin iä-
senistölle vuoden I 988 vuosikokouksessa
Espoon Dipolissa.' Sukuviiri on valkopoh-
jainen ja sen keskellä on sukuvaakun a, jon-

ka värit pääosin ovat musta ja kulta. Su-

kuviirejä on hallituksen suosituksesta iaettu
sukuseuran toiminnassa aktiivisesti mukana

olleille sukuseuran jäsenille nimella varus-

tettuna kaikkiaan 29 kpl; mm. hallituksessa

olo l0 wotta oikeuttaa sukuviirin saantiin.

Hallitus on myöntänyt myös parina viimek-

si kuluneina vuosina sukuviirin vuosiko-
kouksen ja sukujuhlan järiestelyistä vastaa-

valle.
Koposten Sukuseura liittyi 1982 Su-

kuseurojen Keskusliittoon, silloiseen Suku-

yhteisöjen Tuki ry:een, ia olemme siinä

jäsenyhteiso n:o 053. Sukuseura käyttää

keskusliiton palveluja ja maksaa sinne jä-

senmaksua.

Sukukokouksia on pyritty pitamddn eri

paikkakunnilla. Kaksi ensimmäistä vuosi-

kokousta perustavan kokouksen lisäksi

pidettiin hotelli Taipaleessa Varkaudessa.

Vuonn a 1982 kokoonnuimme Leppävirral-
la Vantrassa pappilassa, seuraavafia wonna
ravintola Koppelossa Heinävedella ia
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vuonna 1984 olimme Kuopiossa hotelli
Rauhalahdessa, jolloin osanottajia oli ennä-

tysmä ärd I 15 jäsentä. Vuonna 1985 olim-
me Karjala-talossa Joensuussa ja vietimme

lltaahotelli Kimmelissä. Seura avana vuon-

na kokoonnuimme Mikkelissä hotelli Cu-

muluksessa ja vuonna 1987 Runnin ter-
veys§lpylässä. Vuonna 1988 olimme Es-

poon Dipolissa. Seuraava vuosi oli suku-

seuramme kymmenes, ia sukukokous pi-

dettiin jalleen Varkaudessa hotelli Taipa-

leessa. Tämä vuosikymmen alkoi Pieksä-

mäellä hotelli Savonsolmussa kovan uk-
kosilman vallitessa, ja 1991 olimme Tam-

pereella hotelli Rivolissa. Seura aYa ko-

kous pidettiin Tuusniemen koulukeskuk-
sessa htä-Suomen sukuj en tapaamispäivien

yhteydessä. Hotelli Primus Jyväskylässä

oli seuraava kokouspaikkamme, sitten ho-

telli Ascot Lahdessa ju *onna Lgg5 hotelli
Marina Turussa. Vuoden L996 sukuko-

kous oli monen Koposen synnyinsijoilla

Karviossa Korvion Kievarissa, jossa sÖim-

me mm. paikalla keitettyä rantakalaa.

Vuonna 1997 oli jälleen vuorossa Varkaus
ja Keskus-Hotelli ja viime vuonna vietim-
me kokouksen ja sukujuhlan Kuopiossa

hotelli Atlaksessa. Juhlien järjestäjinä ovat

hallituksen ohella toimineet kulloinkin su-

kujuhlanrme paikkakunnalla asuvat j äsenet.

e ukujuhlamme ohjelmaan on aina
tJ kuulunut sunnuntaiaamun jumalan-

palvelus ja samoin olemme kayneet paikka-

kunnan sankarihaudalle laskemassa kukka-

laitteen sodassa kaatuneitten miesten ia
naisten muiston kunnioittamiseksi.

Sukujuhlamme ohjelmaan on kuulunut

tutustuminen paikkakunnan nähtävyyksiin
ja juuriemme asuinsijoihin. Heinäveden

kokouksen yhteydessä sukuseura kiinnitti
muistolaatan Kuikka-Koposen entisen

asuinpaikan rakennuksen sein ään Varistai-
paleessa.

Esiintyjinä juhlissa ovat olleet Koposet ja

Koposiin kuuluvat. Sukuseura on kyllä

.---.---s



joskus joutunut ostamaan ohjelmaa myÖs

suvtrn ulkopuolisilta. Koska sukututkimus

on tärkeä asia ja se vie paljon varoja, on

hallituksen taholta lahetetty useita kirjeita

jasenistölle lahjoitusten saamista varten'

LatUoituksia on tullutkin jonkin verran'

Tähän mennessä suurin on Väinö ja Aino

Koposen antama huom attava lahjoitus,

joka oli tarkoitettu erityisesti Koposten

suku I -teoksen tutkimus - Ja painatustyÖ-

hön. Myos Aiti Mötläri Helsingistä on

tehnyt sukuseuralle huom attavan lahjoituk-

sen Yuonna 1995.

§ ukuseuran jäsenm ddta on kohonnut
D vajaaseen 400 '.aan. Suku on laaj a, jo-

ten jäsenm därdn kohottaminen useisiin tu-

hansiin ei liene mikään mahdottomuus. lä-

senmaksun suuruus on kohonnut 10 mk: sta

80 mk:aan. Liittymismaksu on tällä hetkel-

lä20 mk.

Sukujuhlassa pide§illä atpaiaisilla on saa-

tu sukuseuran kassaan pientä kaytorahaa,

koska voitot ovat atna olleet lahjoituksia,

pääasiassa j äsenistÖltä-

Hallitus on myos muistanut seuramme

jaseniä heidän täyttäessään pyöreitä vuosia

seka, mikäli mahdollista, ottanut osaa pois-

nukkuneiden jäsenten omaisten suruun.

Koposten Sukuseura täyttää nyt 20 vuot-

ta ja toimii edelleen. Satavuotisjuhla on

viela kaukan a, iolloin harva meistä nyt mu-

kana olevista on enää juhlimassa, mutta

uudet, nousevat sukupolvet kehittävät seu-

rasta mahtavan Koposten suvun yhteenliit-

tymän ja kokoavat piiriinsä kaikki isän ja

äidin puolelta Koposten sukuun kuuluvat,

siita polveutuvat tai avioliiton kautta siihen

liittyneet henkilöt, selvittävät suvun vaiheet

ja historian, kehitt dvät sukututkimusta,
-jarjestävät 

sukup dlrd, yhteisia kokouksia

ja retteilyjä, harjoittavat seuran päämäana

edistävää julkaisutoimintaa Ja mahdolli-

suuksien mukaan taloudellisestikin edistä-

våt lahjakkaiden suvun jäsenten pyrkimyk-

siä ja kehitystä
Nämä ensimmäiset 20 vuotta ovat olleet

sukuseurämme kehityksen oppivuodet teh-

tyine virheineen ja aikaansaannoksineen'

Kun sukuseurafirme nyt siirtyy kolmannelle

wosikymmenelle, se tarvitsee johtoonsa

myös uusia nuoria jaseni ä, ioilla rtrttää tie-

toa ja taitoa ja ennen kaikkea innostusta

Koposten Sukuseuran saattamiseksi suu-

retii ia komeaksi sukunsa arvoiseksi su-

kuseuraksi.
Pirkko Olakivi

Kirvun KoPosista

KOPSATI edellisessä numerossa oli lyhyt

maininta Kirvu n Kopossillasta ia aveltiin,

olisiko Kirvun Inkilässä ollut yhtaan Ko-

posta Nyt on selvinnyt, että ainakin Kir-

vun Sairalassa on ollut Koposia. Inkeri

Kinnunen on nimittäin lähettänyt Kopsan

toimittajalle kirJeen2 jossa han kertoo serk-

kunsa Eero Suomalaisen (onka aiti on

omin sukuaan Koposia) olleen tÖissä Viljo

ja Aarne Koposen omistamassa isossa

vehnamyllyssä Kirvussa, Sairalan asemalla'

Talvisodassa myllyyn oli osunut kranaatttr,

mutta korjattuna mylly oli jatkanut toimin-

taansa vielä muutaman vuoden, kunnes oli

joutunut venäläisten haltuun'

Inkeri Kinnusen tiedot ovat peräisin Eero

Suomalaisen kirj oittamasta mui stelmateok-

sesta.

ej
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Koposet koolla Varkaudessa 31 .7.-1.8.1999

en kunniaksi, että KoPosten Suku-

seura ry täytti kunnioitettavat kaksi-

kymmentä vuotta, sukukokous pidettiin

tdnd vuonna Jarmo Koposen johdolla

Varkaudessa, seuran syntysljoilla. Viikon-
lopun ohjelma oli koottu perinteisen kaa-

van mukaan. Varkauden torin kupeessa

kavikin vilske Koposten kohdatessa jalleen

toisensa; tehtaiden huminakin taisi iaada
toiseksi! Viikonlopun aikana ei ollut iar-
jestettyjäyhteisiä retkiä, mutta ainakin Ko-
polannieme I lci sij ait sevassa Kop o lanhovi s-

.sa moni poikkesi om alla ajallaan. Kauniilla
paikalla virr an rannalla oleva rakennus ym-

päristöineen olikin tutustumisen arvoinen.

Mikäpä olisi siellakin joskus tulevaisuudes-

sa sukujuhlia viettää.

Ohjelmaa aamusta alkaen
iikonlopun virallinen o§elma alkoi
jo lau antaiaamuna kello kYmmenen

hallituksen kokouksella. Kokous kasitteli

asioitq jotka tulivat esille myöhemmin päi-

valla Patruunan Salongissa pidetyssä vuosi-

kokouksessakin. Itse vuosikokous alkoi

hiljaisella hetkella. Sen aikana monien mie-

lissä oli Ahti Koposen lämmin innostus

sukuseuratoimintaan. Hänen luomaltaan

pohj altamatkaa on hWä iatkaa eteenpäin.

Varsinaisista asioista erityisenä huolenai-

heena kokouksessa pidettiin sit d, ettd yllät-

tävän suuri joukko jasenistÖstä ei maksa

jäsenmaksuaan. Jäsenmaksuista koostuva

summa on kuitenkin tärkeä tämän kaltai-

SeSSa seuratoiminnassa. Etenkin nyt, kun

sukukirjan toista osaa odotellaan, on teok-

sen valmistumista varten kerätt ävä rahoi-

tusta; tästä syystä jäsenmaksua päätettiin

hieman myös korottaa. Ja toivottavasti
jokainen, jonka omaatuntoa kaihertaa mak-

samaton kuitti, rtentaä nyt pankkiin tar

avaalnternetin maksupäätteensä ! Muuten-
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kin "idiksiä" rahan hankkimiseksi suku-

seuralle otetaan vastaan.
-f fiä koskien yksi jo toteutettukin uusi

I idea on sukuseuran Internet-sivuille
laitettu "mainoslista" niistä lahjoittajista,
jotka tukevat uuden sukukirjan valmistu-

mista. Näin mahdollistuu maailmanlaajui-

nen mainostus asian puolesta! Ahti Kopo-
sen ylläpitämät Internet-sivut on huomattu

ulkom arta myöten, ja uusia jasenia on näin

saatu Suomen rajojen ulkopuoleltakin.

Siwjen ylläpitoa ja kehittämistä siis jatke-

taan. Sivuja kannattaa käydä katsomassa,

vaikk apa kirlastossa (http'. I lvtv'rw. sci.fi/

-ahtiko/kss htm)
Kokouksen jalkeen, hallituksen järjestäy-

tyessä, juhlaväki aloitteli jo iltajuhlaa ko-

kouspaikalla. Illallisen lomassa saatiin näyt-

töä niin tämän päivän kuin eilisenkin savo-

laisesta naisenergiasta. Anneli Koposen

esitelmä Elsa lleporaudasta (o"s. Kopo-

nen) osoitti, että osaavia naisia Koposissa

on ollut kautta historian. Elsa Heporaudan

elamäntyoksi tuli kalevalaisen kulttuurin
elvytys ja suomalaisen kulttuurin vaalimi-

nen. Tätätehtävää,varten hän kokosi ym-

pärilleen vahvojen naisten verkoston. Ka-

levalaisen naisen muistomerkin saaminen

vaatr a\kaa ja varYaa, mutta tulos tästä on

yhä nahtävissä Kqlet ala Korun myymäläs-

sä Helsingissä; Heporaud an aJamasta hank-

keestahan alkoi myös nykyisinkin niin

suosittujen - kalevalakorujen valmistus ja

myynti. Elsa Hepo r autaa varhemmista san-

kareista puolestaan kertoi Inkeri Kinnu-
nen, joka runossaan johdatti kuulijansa

kaskisavui sta nykYaikaan.

Tuhlapaikalla ansaittua huomiota herätti

J rcoposten naisten kasityönäyttely. Tai-

donnäytteita oli ikoneista maalattuihin pos-

liiniastioihin ia erilaisiin pÖytäliinoihin

Muutama käsityö oli myös arpajaisissa pal-



kintona; Hannu Koposen johdolla pidetyt

arpajaiset saivatkin taas suuren suosion.

Illan myöhäishetkinä, vapaan seurustelun

lomassa, Väinö Koponen kertoili Kuikka-
Koposelle suunnitellusta muistokivestä, ja
vuosikokouksen valitsema uusi esimies,

Kyösti Koponen, innostui vielä lausumaan

Kupiaisen tlntoa.

"Mun muistuu mieleheni"
unnuntaina, sankarihautakaynnin ja
kirkonmenojen jälkeen, pidetty päivä-

juhla oli saanut komeat puitteet Warkaus-
salista. (Koposia paikalle toki olisi mahtu-
nut enemmänkin!) Kauniista musiikista
juhlassa vastanneet Karoliina, Reett a ia
Matti Koponen sekä Annastiina Tahko-
Ia saivat yleisöltä kiitosta. Avauspuhees-

saan Kyösti Koponen luki Sukuseurojen

Keskusliiton puheenjohtajan lähettämän

tervehdyksen juhlivalle sukuseuralle. Juh-

lapuheessan Ileikki Manninen Sukuseu-

roj en Keskusliitos ta v alotti sukututkimuk-
sen histon aa Suomessa: toiminta alkoi aa-

telisten pariss a, joita seurasivat pappissu-

vut, sitten sivistyneistö ia lopulta myös

rahvas. Yhdessä Koposten esimies ja Man-
ninen jakoivat sukuseuran toimint aan aktii-
visesti osallistuneille perinteiset viirit sekä

myös kunniakirjoja. Aplodinsa nämä palki-
tut ovat ansainneet. Juhlaesitelmät käsitte-

livät savon kielta ja mielta. Hannu Kopo-
nen kertoili savolaista sananrieskoo. Savo-

laisen sielunmaisema ja kieli totisesti ovat
yhta! Lassi ,Koponen puolestaan puhui
Savon kielen seurasta ja yleensä tämän ajan

mureinnostuksesta. Voitaneen sanoa, että

suomalaisten kiinnostus juuriinsa ei ole

havinnyt huolim atta maailman jatkuvasta

pienentämisestä. Päinvastoin: omaa kan-

sallista ja heimoidentiteettiä vahvistetaan

kielen kautta ktilintamalla murteille kaikkea
mahdollista Kalevalasta Hustleriin - Ajan-
kohtaista aihetta kommentoi Helsingin Sa-

nomatkin viikkoa myöhemmin otsikolla
"Savolaisuuden korostaminen on osa herä-

vddt kotiseutuhenkeä" (9 8 1999)

Pirkko Olakiven kokoama ja esittämä

sukuseuran historiikki puolestaan oli na-

pakka yhteenveto kuluneista 20 vuodesta.

Sita kuunnellessa mieliin nousi muistoja
monista menneistä juhlista. Katse on kui-
tenkin pidett dtvit vankasti tulevaisuudessa,

kuten puhuja korosti. Sukukokous päättyi

perinteiseen Savolaisen lauluun, joka vuo-
den päästä kajahtaakin Etelä-Suomessa:

uuden vuosituhannen Koposet aloittavat
yhdessä Euroopan kulttuuripääkaupungeis-
t&, Helsingissä. Nähd dån siis 450-vuotis-
päiviään viettävässä Helsingissä elokuun

alussa vuonna 20001

Kaisa Nummenpää

Koposella on saari myös Kuhmossa

Koposeen liittyvia paikannimia esitelles-

sämme mainitsimme kerran, ettd Juojärves-

sä Luutsalon potljoispuolella on Koposen-

saqri. Sattuipa taannoin toinenkin Ko-
posensaari silmiin erästä paikalliskarttaa
tutkiessa. Tämä 'trusi" loyto sijaits e;e Kuh-
mon Lammasj cirve ssci j onkin matkaa Ruu-

kinrannasta pohjoiseen. Näilla tienoilla

asutus on hyvin vanhaa, silla tämän Ko-
posensaaren lahistölla on ollut kivikautisia
asuinpaikkoja parikin kappaletta Oikeas-

taan kaikki Koposens aaret pitaisi julistaa

Koposten Sukuseuran hallitsemiksi auto-

nomisiksi alueiksi. Itsenäisissä sukusaaris-

sa Koposet voisivat sitten viettäd vapaata

saarielamdd.
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Kaskisavuien aikana ja tänään

Mä katson kauas vuosisatain taa. kun esi-isät saapui

Liperiin. Ithkä kesäpäivä oli kaunis- kul venheeseen-

sa astui mies. tarffui airoon. souti j ärvenselkaa si-

vuuttaen monta saarta. nientä. saapui viimein rantaan

kauniiseen. Hilj aisuutta kaikl,iialla" vail jostain kuu-

lui kuikan ääni. ja kaki kukliui rannan kuusikossa'

venheestään kun nousi. mietti hetken. Lähti koh-

de1 metsää synkliaä. Mäen päälle korkealle nousi-

ah" oisko tääl[ä asuinpaiklia mulle? Näki siella jär-

ven toisen" kaunis on ja kalainenliin vaflnaan' Oi'

tiihän. tähiin taloni mä teen!

Otti kirveen. puiden kaatoon lähti. Näin fuli ko-

koon hirret talon tehdä" ja sammaleetkin kokos kalli-

oilta, ne hirren väliin laittoi rämpimiiksi. Kivet koot-

tava oli koleekoilta, että lämmön liihteen niistä tehdä

voisi. Pian loimus tuli takkasessa. lammon suloisen

se sisäiin toi. Savupirtiksi tätä kutsuttiin. kun sa\u

leijui" mustaks' teki seinät. katon" ia silmääkin se

ioskus kirvelsi.
Kun valmiiks' oli tullut talo miehen- ei yksin jätinl't

han siihen asumaan. I-,ähti katsomaan, missä talo

toinen oisi. loyti talon" tapas sielta §rtön sievän' Läh-

detkös mun kanssain tuonne metsäin taa, or mulla

siella talo oma, on metsää paljon. johon kaskea käyn

kaatamaan'l Pian siellä vilja kasvaa" heinaäkin me

saamme. Navetanl,iin teen mä viela. siinä hoidat leh-

mää monta.
Tyttö mietti - hyväksyviin katseen mieheen loi'

Nirn tuli päivä, jolloin rakliautta ikuista he vannoi

toisilleer j a lupaus tuo kesti eloniltaan asti. Perhe

karttui. monta pallasialliaa telmi lattialla pirtin. oli
pian monta suurta poikaa" kanssa isän kavi raata-

maan, näin laajentuivat kaskimaat ja niltyt.

Kun vitja §psynyt oli kaskimailla" sirpillä se käy-

tiin leikkaamaan, pian syntyi lyhteet. kuhilaat. Riihi

tehty oli ahon laitaan. sinne vietiin lyhteet kuivu-

maall" ja aamutunneilla jo aikaisin kuului ahosmies-

ten riu-san kollie. Näin irtos tähliäpäistä jyvät kauniit.

i a käsikivillä ne j auhoks j auhettiin.

Mansikista maitoa kun saatiin. se pantava oli pyt-

tryn puiseen. Maidon seisottua py§sessä. siita ker-

ma kuorittiin ja pantiin kirnuun puiseen" jota kasin

käytettiin. Näin tuli kerma voiksi, ju siita herkliupa-

lan lapset leivällensä sai.

Mutta - ei rauhass a taä korven kansa kasvaa saa-

nut. Monta sotaa. nälkävuotta nähnyt on. ei ollut

leipää jokaisella syödä. Moni kullii epätoivon yössä

ja nälliäkuolema oli osanansa'

Vaan kadonnut ei ole suku tää. On vuodet vieri-

neet Ja sukupolvet toistaan seuranneet rakentaer

maata tätä. Jokainen sukupolvi on uutta tuonut ela-

mään.

Ja ny,t, kun katson aikaa tätä, mita näen pelloilla,

joit' isat kuokki" raivas kivet. kaivoi ojat ja vaklia-
"sesta 

kylvi jyvät. Ojatliin jo umpeen luotu on ia

koneet suuret kulkee maata muokaten. Myös kone

§lvää" peiffää" ei siihen katta enää tarvita. Syksyn

tullen puimuri käy pellon laitaan ja pian puituna on

pellot suuret.

tri enää ole jokaisella pellot" kun suku suureksi on

tullut. Kuin metsässä on monenlaista puuta ja jokai-

sella tarkoitus on oma? niin myöskin suku taä katkee

sisälleen niin monta suurta - pientä. On toiset opin-

tiellä kullieneet ja toiset §rytyä on saaneet osaan vä-

O"Srn 

ffi ioitt ak aailrme e s i - i s äin työt ä, niin p alj on

hyviiksernme tehneet on! Myös muistaliaailrme kiit-

taa Luojaa suurta. joka siunauksen esi-isäin työlle

suonut on!
Inkeri Kinnunen (1985)

[Toimittaian huomautus: Tilan säästämiseksi on

Inkeri Kinnusen eeppisen runon alliuperäinen säe-

muoto poistetfu. trhliei näin tapahtunut suurta vahin-

koa. varsfurliin kun runossa ei ollut käfetty riimejä']

ResePti

Otetaan luokallinen esi§psltettyjä oppilaita. toivottomilla työtovereilla ja

iirrirntin jo.rtto* vfifqöt,iop ettaja,- 
- 

loputtomalla lamalla'

jolta vaaåitaan: Keitetaän §ynelissä

hyvä itsetunto, oskistetaan ral&audessa'

käva yleiskunto , Ei saa liikaa håimmentää'

torr"o.iu ju empatiaa, eikä käyttää kiimmentä'

ita"a:, ailntitin olla saa. Yli ei saa kiehua!

Sitten keitos maustetaan: open on turha liikaa riehua!

vaikeilla vanhemmilla - Inkeri Tikanmäki
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Kuikka-Koponen kuoti Jäppilän Rummukan kylässä

mutta tarinat elävät Yhä

Tf uikka-Koponen kuoli 12 joulukuu-

§.ta 1890. Perimatiedon muk aankuo-

linpaikka on Jdppilan kunnan Runtmukan

§lassä srjaitsev a Päivcimiien torppa. Toi-

sissa lahteissä talosta kaytetään nimeä Yo-

mciki. Rakennus on edelleen pystyssä, ei

kuitenkaan enää sen kokoisena kuin sata

vuotta sitten, silla talosta on toinen puoli
purettu pois. Se tupa, jonka permannolle

Kuikka-Koponen kuoli, on kuitenkin jaljel-

lä. Abel Koponen oli ollut menossa parun-

tamaan kaatumatautista poikaa, mutta tä-

mä parantamismatka päattyi Päivämäen

torpan permannolle, josta "konstmanni"

tav attiin aamulla kuolleena.

Kuikka-Koposen kuolemastaki'n kerro-

taantarinorta. Jäppiläläinen Eila Nykänen
on kertonut kuulemastaan Piekscinrciert

Lehdessci:

- Kun Kuikko oli kuollut, kerrotaan kon-

tin heiluneen nclttlassq kolme pciivcid. Sit-

ten miehet olivat tutkineet hcinen tasku-

jaan ja sieltci oli löytynyt paksu lompakks,
joka oli tciyrmci rahaa. Sitten lompqkostq

oli noussut kuikka ia se oli letttcitryt ulos

,orN$.' ,1.\' .,,,,.
$ ::1i..

pirtistci. Eikå rahoia encici löytynyt.
p ummukan kylässä, melko lahella

I\Päivämäen mökkiä, asuu Jaakko
Holopainen, joka on kuullut isaltaan pal-
jon tarinoita Kuikka-Koposesta. Jaakko

Holopaisen isä puolestaan oli kuullut niita

omalta isaltaan Aatami Holopaiselta.
Näin tarinaperinne on säilynyt elävänä

Jäppilässä

Kuten Kopsassa on jo aiemmin kerrottu,
Jäppilän hautausmaalle puuhat aan Kuikka-
Koposelle muistomerkkiä. Hanke on nyt

siinä vaiheessa? että muistokivi on katsottu
ja tarpeellisia selvityksiä muistomerkin pys-

tyttämiseksi tehdään.

Päivämäen torpp aan liittyy niin tärkeää

perimätietoa, jotta myös mökin seinään oli-
si ilman muuta kiinnitettävä Kuikka-Kopo-
sen kuolemasta kertova muistolaatta. Laa-

tan valmistuttaminen ja kiinnittäminen lan-

keaa luonnostaan Koposten Sukuseuralle
jo pelkastaan siksi, että sukuseuramme on

ollut kiinnittdmitssä muist olaattaa myÖs

Kuikka-Koposen syntymäpaikalle Varistai-
paleessa.

iirNt
N+:§:

Päivämäen mökki, Kuikka-Koposen kuolinpaikka

-



Alve Kalevi Koponen Kosti A' Koponen Onni E' Koponen Raimo P' Koponen

Savonlinna Kangasala Varkaus Varkaus

75 v 19.11-99 tsv i+'t'gg 75 v l3'3'gg 75v 29'6'99

Anna-Liisa Koponen Kyösti A. Koponen

Varkaus KuoPio

70v r3.g.gg 70v 30'8'99

Yåiinö KoPonen
Pieksiimäki

85 v 13.l .99

Aqia T. Kaakkola
Tuusniemi

60 v 20.11 .99

Riitta Tuulikki Peni

Ktluvola
85 v 22.2.99

Seppo KoPonen
Espotr

80 v 2l .6.99

Niina A. HYnninen
apiitka

75v 27 199

Lilja KoPonen
Miklieli

70 v 9.2.99

Antti Kovanen
KuoPio

70 v 30. 1.99

Lilja Koponen Maini llona Koponen Paavo I' Koponen

I lelsinlirt"t' 
rYr( 

varkaus Kangaslampi

65r' 10.899 65v 21'6'99 65v 31'1099

Irene H. I-ohirinne
JärvenPää

65v 31099

Elli Koponen Mikko Olavi Koponen Pirkko I' Koskinen

Pieksåirnäki VäälsY Helsirki

60 v 24.8 -gg 60 v 30' 1 ' 99 60 v Ll '9 '99

Yrjö J' KoPonen
Varkaus

75 v 28.4.99

Matti Eemeri Koponen pentti v. Koponen veikko H' Koponen

Var'triaus Varkaus Kouvola

70v 75.1099 70v 4'g'gg 70v 6'6'99

Aili Oinonen
Vartsala

70v 27 499

Pauli J. Koponen sulo Ilmari Koponen Terttu Koponen

KuoPio Kotalahti Joensuu

65 v 25 .6.99 65 v 26 'g 'gg 65 v 26 '8 '99

Sinikka K. Massinen Lcena M. Multanen Leena M' Räisåinen Riitta-L' Wallasvaara

Varkaus Piekslimäki Varkaus Littoinen

60 v 25.3.gg 60 v 17 '12'99 60 i 7 '5'gg 60 v 4'5'99

seppo II. Hynninen Markku a. Koponen Lllta Inkeri L'aunonen Riitta Martikainen

Pieksåimiiki Helsinki Anjalankosli- Lapinlahti

50 v l2.8.gg 50 v 7 'g'g9 sO " l5'7 'gg 50 v 30'8'99

ffiaavatKoposille

Kuopiolaisveljekset Juha ja Harri Koponen

ajoivat menes§'ksettisesti viime juhannuksena

Lapinlahden kartingtilpailuis-sa' - 
t 0-12 o,loti-

aiden miniluokliaa hallitsi Juha Koponen Jo to-

tuttuun tapaan, hän onkin voittanut kuluneena

kes iinä aj amrs taankrmmenestä kilp ai lu sta p erä -

d kahdeksan. Juhan mielestä mutkainen rata oli

mukava ajettava. Juhan isoveli- 16-vuotias Har-

ri, puolestaan voitti .l,htä vakuuttavasti Yamaha

junior -luokan ja sai voitoll aan nousupisteitä

niin paljon , ettdpääsee aiamaan r'leiseen luok-

l4

kaan. Poikien taustajoukoissa on varrnaan tit'
keäasemaMarjaKoposella,JuhanjaHarrin
isoäidillä. Ettei iain muillmo Maria olisi peräti

kuskien talliPiällikkÖ I

Mainittakoon vielä. että m,vös Jarkko Kopo-

nen varkaudesta kilpaili Yamaha-luokassa no-

f.i*pien ioukossa. mutta menetti kolaroinnin

iakia mahdotlisuuden h1vään sijoitukseen'

Muille roporille kerrottakoon, että karting on

kilp ailua mikroautoilla'

lkart(engl ) - rnikroautol



Sirkka paikk ala'. Koposten varhaishistoriasta nimistÖn valossa-

Jarmo Paikk ala'. Koposten suku I. 27 5 sivua..

Jarmo paikkala'. Koposten suku II. Noin 500 sivua.

Ennakkotilauksena ja ennakolta maksettuna

Väinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla

66 sivui io mk
250 mk

250 mk
100 mk

Koposten sukuseuran m)ryntiluettelo

Jutl«risut

Monisteet

Muitam yntiarti\,"keletta

Postikoffii, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna-

Rintamerkki, "pinssi", Sukuseuran vaakuna-aihe,

Rintamerkki, "pinssi", Sukuseuran vaakuna-aihe,

Rintamerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 3 8 mm'

Rintamerkki, "pinssi", kuikka-?ihe, 55 mm'

Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus.

Sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna-

Sukuseuran vaakuna-aiheinen pÖytästandaari

H intgifuin lisätään postittrskttlut.

38 mm.

55 mm.

5 mk/kpl
20 mh/kpl
30 mk/kpl
20 mVkpl
30 mh/kpl
50 mk/kpl
70 mh/kpl

200 mh/kpl

15

111982

211984

311986

411987

5/1988
611e88

7lr98e
slrqlga
91T991

r0lt992

Sukuseuran peru stami stietoj a Ym.

Koposten asuinPaikkoj a Ym.

Kuikka-Koponen Ym.

Sukuseuran toiminnasta Ym.

Toivo Pietikäisen tutkimuksia Koposista.

Npo Ojasen tutkimuksia Koposista.

Toivo pietikäisen tutkimus Kuopion ja Iisalmen Koposista-

Olavi Koposen tutkimus Savon Koposista 1500-1700 -luvuilta-
Eri teoksista koottuja tietoja Koposista.

Aili Möllärin kokoamaa tietoa Tuusniemen Koposista.

10 s.

15 s
24 s.

20 s.

78 s.

33 s.

24 s.

43 s.

18 s.

20s

Monisteiden hinta. 1 mk/sivu.

Rantasalmentie 95

78300 VARKAL]S Ptth. (0 1i) 556 lZ94

Tilaukset

j



VuosikokouksenpuheenjohtajaEinoKoponenjasihteeriPirkkoolakivi3l.l.|999

palkittuja sukuseuramme iäseniä sukujuhlassa 1.8'1999


