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Jäsenmaksut
Sukuseuramme jäsenmaksu on edelleen 100 mk/h1öl'vuosi,
ös nuorisoiäsenen) on 30

mk.

Osoitteen- ia nimenmutokset

jäsensihteerille
Osoitteen- ja nimenmuutokset pyydetään ilmoittamaan uudelle
sara Koposelle, os. Jynkänkatu 4, as. 5, 706,20 Kuopio; puh. (017) 263 3837.
hotmail.com
Jäsensihteerin sähkopostiosoite : sara

Koposten Sukuseuran kotisivut Internetissä: http://www.sci.fi/-ahtiko/kss.htm
ja sieltå löytyy
Sivuilla on mahdollisuus jättää viestejä sivujen ylläpitiijälle Ahti Koposelle
myös lomake sukuseuramme jäseneksi ilmoittautumista varten'
Atrti Koposen sähköpostiosoite: ahtlkoponen@sci.fi

Sukupäivät pidetään seuraavan kerran 27. - 28.7.2002 Varkaudessa, keskuspaikkana
Varkauden kotiseutukeskus Tyyskänhovi. Kotiseutukeskus on kokonaisuudessaan varattu
sukupäivien ajaksi yksinomaan Koposten Sukuseuran käynoon
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Puheenjohtajalta
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yksy on Pitkallä. Olemme tänä

Jvuonna saaneet nauttia erinomaisen lampimän kes än ia nyt syksYlla
vuo sikymmenten aj oilta värikyllaisimmän ruskan. Voimme todet a, e,ttit rnonin

tavoin luonto on hellinyt meitä suomalaisia. Kansalaiset ovatkin viihtyneet
kesän ajantavallista enefirmän kotimaassa, j a matkailumarkat ovat kartuttaneet
merkittäväs ti maamme elinkeinoelä mdd
ja omaatalouttamme.
On vierailtu, mökkeilty ja saunottu
perheen, sukulaisten ja ystäväin parissa,
turvallisissa oloissa. Savusaunojen ja kesäsaunojen tuoksut tuntuvat olevan vieläkin sieraimissa miellyttävinä muistoina. Olemme tapaamisistamme saaneet
mieliimrne ikimui stettavia yhdessäoloj a.
Sukupäivämme Leppävirralla 28. ja
29.7 . olivat Koposilla onnistuneet , ja sukulaisia oli runsaasti koolla molempina
päivinä. Sunnuntaipäivän vietto Peltoniemessä Ilmari ja Raili Koposen tilalla
j ärjestelyineen ansaitsee aivan erikoisen
kiitoksen, niin hyvin oli kaikki järjestelyt
hoidettu aivan loppuun saakka. Hyvän
ruuan lisäksi oli tilaisuus nauttia aivan
erikoisesta luontonäkymästä - näkymä
todella kivettömille Savon pelloille.
Påiivien aikana liittyi lukuisasti uusia ja-

Sukuseuran tärkein tehtävä on jäsentensä palveleminen. Seuratoimintamme
on aina eteenpäin menevää. Saatuamme
asioita hoidetuksi, niin syntyy samalla
uutta hoidettavaa.
Sukututkija Jarmo Paikkalan kanssa
olemme juuri kayneet keskustelut. On
ilo ilmoittaa , ettd nyt lokakuun 31. päivään mennessä KOPOSTEN SUKU II -

kirja tulee Jyväskylään Gummerus
kirj apaino Oy: öön painettavaksi.

Ennakkotilaukset toimitamme heti kirjan saatuamme ja uudet saapuneet kirjatilaukset nopeasti. Hyvä joululahja Koposille! Laitapas kirj at iouluostoksiisi.
Oheisena erillinen kirj atarjousesite.
Valitse oma vaihtoehtosi ja postita heti.
Koposten suku I ja II -kiriat tulevat
olemaan sukuaan tutkivalle valttamättömät. Korkeatasoista tutkittua tietoa.

Maantieteellisesti kattavat Koposten
sukuh aar at kokonai suude s saan.

seniä seura&n,ja nykyisin tulee paljon
tiedusteluj a kaikenlaisista sukuseuratyöhön liittyvistä asioista, ioihin me tietojemme ja taitojemme puitteissa pyrimme vastaamaan. On hyvä, että tiedusteluja tulee. Toiminta tulee silloin heti
kaksisuuntaiseksi, ja tietoja saatu aan
monet loytävät sukulaisi a, ia heidän
kanssaan alkaa taas sukuun kuuluvien
etsiminen. Voi todeta, että seuramme
kokoojina ja koko toiminnan käynnistäjana toimii jokainen jäsen. Koposten
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Meidän on huomioitava, että tiistaina
1 I . päivänä syyskuut a tapahtui maailmassa merkittävä muutos, joka koskettaa meitä jokaista, Nyt on tullut aika,
jolloin tarvttaan viisautta, harkintaa ia
rauhaa rauhattom aafi maailmaamme.

Tuokoon tätä kaikkea tuleva joulu

tulless aan.

Koposten Sukuseura toivottaa rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2002.

Kyösti Koponen

Lluden i ärensihteerin tervehdys
Heinäkuisessa vuo siko kouksessa tapahtui kaiken muun ohella sukuseuran j äsensihteerin
vaihdos. Raili Koponen
on tehnyt varsin Pitkän
parissa ja jätti
jäsenasioiden
rupeaman
nyt tåimiin tehtävåin "nuoremmille". Tosin
Raili tuskin jatkossa lepäilee laakereillaan
yhtZi:in enempåiä kuin ennenkään. I-Jskoish, että jäsenasioista vapautuvat hetket
sen sijaan kuluvat rakkaiden käsityo - ia
taideharrastusten parissa, joiden kauniita
tuotoksia itsekin pääsin ihastelemaan vieraillessani Railin kotona Kangaslammilla.
Syksyn mittaan olen saanut hyviiä perehdytystä jäsenasioihin ja Railille vuosien
myötä karttunut kokemus jäsenasioista
on edelleenkin käytössä kun sita tarvitaart. Itse tulin jäsensilrteeriksi aivan tuoreena sukuseuralaisena, joten tämä on
tietenkin suureksi avuksi.
Kerronpa muutaman sanan itsestäni,
jotta tulen näin tutuksi. Mikä ensinnäkin
tuo minut sukuseuraan? Suvun ja koti-

seudun perinteet ovat kuin ilma, jota
huomaam attaan hengittää, eikä niihin
kiinnitä sen enempää huomiota - kunnes
vuosien karttuessa niistä tulee enemmän
tietoiseksi ja ne alkavat merkitä jotain.
Ennen pitkää myös näkökulma omaan
elämään muuttuu. Nuorempana tärkeimpiä kysymyksiä olivat: Mitä elämäIläni
teen? Mita minusta tulee? Mitä saavutan?
Ja mitä minulle tapahtuu? Nyt huoma1n,
että keski-iän kynnyksellä mukaan tulee
uusia näkökulmia. Elettyä elämää alkaa
katselemaan myös taaksepäin. Tehdyt ja
tekemättä jääneet valinnat pistetään puntariin ja niitä alkaa peilaamaan suhteessa
omiin lähtökohtiin ja jopa sukupolvien
iatkumoon. Tulee tarve asemoida itsensäkin osaksi sukuPolvien ketjua.

Oma sukuni ja lapsuuden perheeni on
kovin pieni ja ehkä juuri siksi tuntuu tätkeältä ttetääsuvun vaiheista kaikki mahdollinelt. Kuuntelen mielelläni vanhempien sukulaisten tarinointia ihmisistä, jotka eliviit ja asioista, jotka tapahtuivat " ennen vanhaan". Niistä löytyy maamerkkejä, joista voi ottaa kiinnekohdan. Itse
sitä kai sitten on ruutmerkki tuleville sukupolville, sekin tuntuu hyvältä tietää.
Sukututkimuksen kautta maamerkeistä
voi koota kokonaisen kartastoll. Omalta
j
o saltani systemaattinen sukututkimus ää
vielä tuonnemmaksi, voin kuitenkin ilolla
todeta, ettäKoposten suku on nyt kartoi-

tettu jo sen alkuvaiheista t 800-1uvu11e.
Siinä varsinainen atlas !
Sitten hiukan siita miten ja missä vaiku-

tan. Olen lähtöisin Leppävirralta, mutta
puolet elämästäni olen jo ollut kuopiolainen. Teen tällä hetkellä työtä KYS:ssä
psyko 1o gina ja Steinerkoulussa tuntiopettajana, opinnot Jyväskylän Yliopisto ssa
odottavat viel ä päätöstään. Omaa perhettä minulle ei vielä ole siunaantunut, joten
monenlaista muuta tulee puuhattua: olen
mukana muutamissa kansalaisj ärj e stö issä,
laulan kuorossa ja koherulan viime vuosisadan alussa rakennettua pientä puutalokotiani KuoPio n HaaPaniemellä.

Toivon, että minulle tulee tilaisuuksia
tutustua myös teihin, hyvät Koposten
sukuseuran jäsenet. Ensinnäkin on tärke-

yhteytä, kun osoitteenne
muuttuvat. Puutteita on joidenkin kohdalla myös muissa jåisentiedoissa ja niiden
tarkentamiseksi to ivon te iltä aktiivisuutta.
Valoa sYksYn hämärään toivottaen
ää, että otatte

Sara KoPonen, jäsensihteeri
Jynkänkatu 4, as. 5,70620 KuoPio
Puh. (01 7) 263 3831
i
sarakoponen@hotmail.com
-4-

Koposet sukupäivillään Leppävirralla
iikon vaihteessa 28. - 29.7.2001
Koposia kokoontui LePPävirralle
toista sataa eri puolilta Suomea Yuosittaiseen tapaamiseen.

Lauantaina tutu stuttiin L epp ävirran
kotiseutumuseo on koti seutuneuvo s
Martti 0. Koposen opastuksella. Harvoinpa lienee museossa kuultu yhta
upeaa esitysiä entisen leppävirtalaisen
kanttori Frans Linnavuoren säveltämän 'Minä laulan sun iltasi tähtihitl -.."
nuottien äärella kuin mita helsinkiläiisen
Hannu K. Koposen esitys oli.
Vuosikokous pidettiin Vanhassa pappilassa. Kokouksen avasi seuran puheenjohtaja Kyösti V. Koponen. Kokouksen puheenjotrtajaksi valittiin E ino
Koponen Kangaslammilt a ia sihteeriksi
Pirkko Olakivi Varkaudesta.
Käsiteltiin toimintawoden 1 6. 2000 3 1 .5.2001 toimintakertomus ja tilit.
Todettiin, että Koposten suku II -krcjan valmistumiseksi on seuran piirissä
tehty suuri työ. LaaJa suku ja suuri kirja. Koposten suku II -teoksesta tulee
99}-sivuinen jark dle, se valmistuu tämän vuoden jouluun mennessä.
Jäsenmaksu pääte.ttiin pitää enti senä:
100 mk henkilojaseneltä , lisäksi 30
mk: n liittymismaksu uudelta j aseneltaYhdistyksen jäsenen alle 1 8-vuotiaat
lapset voivat liittya nuorisojäseniksi
maksamalla pelkan liittymismaksun 3 0
mk.
Varsinai siksi tilintarkastaj iksi valittiin
Erkki Koponen Varkaudestaia Raili
Koponen Kangaslammilta, varalle Ai.

Hallituksen muodostavat seuraavat.
varsinaiset jåisenet Väinö Koponen PieksämäeltUMartti 0. Koponen Näädänmaasta, Pirkko Olakivi Varkaudesta,
Jarmo Koponen Varkaudesta, Ari
Koponen Kuopiosta, Vesa l(oPonen
Jyväskylastä, Hannu KoPonen Nukarista ja Kari Koponen Lahdesta sekä
varajäsenet Kyllikki Konkola Espoosta, Ahti Koponen Tuusulasta, Hannu
K. Koponen Helsingistq UrPo KoPonen Vihannistq Toini Koponen Sorsakoskelta, Marianne Eloranta Turusta,
Kaisa Nummenpää Helsingistä ja
Erkki Koponen Pieksämäeltä.
Vahvist ettiin to imint asuunnitelma.
Toiminnass a pääpaino asetet aanjäsenhankintaan ia KoPosten suku I ia II
-kirjojen markkinointiin. Kirjat kattavat vuodet l54l 1860 eli n. 320 vuotta. Koposten asuinstjoja on loytynyt n.
800 paikkakunn alta. Kirj at kattavat
kaikki Koposten sukuh aarat,ja sukuhi storiahankkeemme lieneekin laalin
yhta itäsuomalaista sukua koskeva tutkimusprojekti. Käsikirjoitusten laatria
on sukututkija Jarmo Paikkala.
Vuod en 2002 vuosikokous- ja sukujuhlapaikaksi päätettiin Varkaus, joka
on myös Koposten Sukuseuran koti-

no Koponen ia Raili Koponen

paikkakunta.
Hallituksen j fi estäytymi skokouk s e s s a
tehtiin seura avat valinnat: varapuheenjohtajaksi valittiin Vesa Koponen Jyväskylästä, sihteeriksi Pirkko Olakivi
Varkaudesta, jäsensihteeriksi Sara Koponen Kuopio sta, rahastonho itaiaksi
Marianne Eloranta Turusta, Suku-

Pieksämaelta.

seuran

E,rovuorossa oleva seuran esimies
Kyösti V. Koponen Varkaudesta valittiin jatkamaan.

Keskusliiton yhdyshenkiloksi
Ahti Koponen Tuusulasta, KOPSAN

-5-

-!!
I!
II

--

(Koposten Sanomien) toimittalaksi
Lassi Koponen KuoPiosta.
Lauantaina iltajuhla alkoi Vanhassa
pappilassa yhteislaululla "Arvon mekin

hui siitä, mita sankarihautausmaa on
hanelle merkinnyt eri aikoina koulupoikavuosista alkaen ja l«rinka se on puhu-

tellut.

Haudalla laulettiin virsi 462'.
an". Jumalanpalveansaitsemme Suomen maassa suuresluksessa saarnasi pastori Reijo Sojaksa". Avauspuheessaan puheenjohtaja
Kyösti Koponen piti tervetulleena Ko- ka, joka osoitti lämminhenkiset tervehdyksensä ja sanomansa myöskin Koposten runsasta osanottoa sukupäiville
ja sit4 että kaukanakin asuvien Kopos- posille, joiden sukua Leppävirralla on
äU.rt jo 500 vuoden ajan. Emäntä Raili
ten mukaantulo on ollut vilkasta. PuKoponen luki päivän epistolatekstin.
heessaan hän kasitteli Koposten sulru II
Kirkonmenoj en jalkeen Leppävirran
-teoksen valmistu svaihetta, samalla
nykyisen kirkon ja entisten kirkkojen
kun hän esitteli ennakoivasti Koposten
jo
historraa esitteli Samuli Koponen.
suku III ja IV -kirjoj a, ioiden tekoon
Ilmeni, että KoPoset ovat monin eri
nyt hyvissä ajoin kaikki Koposet haastavoin olleet vaikuttamassa myÖskin
tetaan talkoisiin. Kehykset kirjoille on
tehty. Tarvitsemme vain oikeaoppista Leppävirran seurakunnan asioihin eri
aikoina muutaman vuosisadan aiat.
koulutusta, jota on saatavillamme.
Iltaptiiväksi kokoonnuttiin Kotalahden
Leppävirran kunnan tervehdYksen
Kiilunniemeen, Ilmari ja Raili Kopoiltajuhlaan toi sivistyslautakunnan pu§en omistamalle Peltoniemen tilalle,
heenjohtaja Markku Pesonen. Hän
toivotti Koposten Sukuseuran ja sen ja- jossa oli valmiina odottamassa savolainen pitopöytä. Koposia Peltoniemeen
senet tervetulleiksi Leppävirralle sukukokoontui toista sataa henkilÖä.
ptiiviåiiin viettrimään. Hän loi myos katLeppävirran Pelimannien ryhmä, josauksen kunnan nykytilanteesta. Ja anhon kuuluivat Aaro Kolehmainer,
toipa hän myös oman mielipiteensä KoMartti Tiitinen ja Paavo Kauhanen,
posista saamistaan vaikutteista.
Illan musiikkiesityksistä vastasi Ko- viihdyttivät yleisöä koko iltapäivän soittaen ja laulaen.
posten perhe: Emma-Johanna soitti
Päiväjuhla aloitettiin yhteislaululla.
pianoq Kalle Pekka selloa, Ville kayPeltoniemen emäntä Raili Koponen
rätorvea ja Timo viulua, Marja-Leena
lauloi. Säestykset pianolla hoiti pia- toivotti vier aat tervetulleiksi, samalla
han myös esitteli Peltoniemen tilan tanonsoiton opettaj a Kristiina Tirkko"S oi kunniaksi Luoj

nen

Klassisen musiikin esitykset saivat yleisöltä ansaitut aPloditKotiseutuneuvos Martti O- KoPonen kasitteli Leppävirran seurakunnan
perustamisesta, vuodesta 1639 alkaen,
Leppävirran pitajän historiaan liittyvia
keskeisia asioit a ia tapahtumia mielenkiintoisella ja kiehtovalla tavalla.
Sunnuntaiaamuna KoPoset kokoontuivat Leppävirran sank arthautausmaalle, jossa he toivat muistomerkille
kukkalaitteensa. Urpo Koponen pu-

kentami shi sto riaaj a vanhoj en rakennus-

ten saneeraustöitä,joita he 30 vuoden
aikana ovat tehneet. Samalla hän kertoi

tilan eri tuotannon vaiheista, j oita
peltoniemessä j a kaikkialla maatalouden alalla on taPahtunutPuheenjohtaja Kyösti Koponen sanoi
puheessaan Koposille mm-: 'Me Koposet olemme kokoontuneet pariksi päiväksi tänne Leppävirralle vuosikokoukseen ja sukujuhlaan tapaamaan toisiamffie, loytamään itsellemme tietoa suvlJs-6-

ta ja sukulaisista Olemme täällä
omiemme pariss a ia Koposten asialla.
Yhteiskunnassa muutosten tahti on
kiihtynyt, ja vauhti on ollut liian kovaa,
hallitsematonta. Nyt tulevaisuuden tutkijat ovat varauksellisia, lupauksia liiemmälti ei tule, koska heilla ei ole tietoa, että mita tulevaisuus tuo tullessaan. Meidan Koposten tulee harjoittaa myos tulevaisuuden tutkimusta'
Tutkimusaineisto on lahella: itsessämffie, jalkipolvissamme, nuorissa ia lapsissa. Lasten vanhemmilla, mummeilla
ja ukeilla on perheen turvallisuusasioissa tärkeä sija: turvata omaa ja lasten
elämää, välittåä toisista, kuunnella heitä. Eikä tämä rajoitu yksinomaan omiin
perheisiimme, vaan meidän tulee välittaa heistäkin, joiden tunneilrme apuamme tarvitsevan. Elämän suuriin asi-

oihin kuuluu turvallisuuden ja luottamuksen luominen."

Kalle Väänäsen runon "Lapsuuden
muistoja" esitti taidolla Lea-Liisa IIuttunen
Koposten Sukuseuran hallituksen paätöksellä oj ennettiin Peltoniemen isäntäväelle Raili ja ttmari Kopo§elle sukuseuran p öytästand aarr ansiokkaasta
työstä vuoden 2001 sukupäivien jitrjest imisessä Seuran varapuheenjohtaja
Yesa Koposelle luovutettiin sukuseuran pöytästandaari tarmokkaast a ia erittäin tuloksellisesta kymmenen vuoden
hallitu styö skentelY

st ä.

Kopo sten sukupäivien päätokseksi
laulettiin yhdessä Savolaisen laulu.

Kyösti V. KoPonen

Uusia jäseniä

Mari Sintonen
Kuopion
Koponen
ja Eira Savolainen Lahdesta, Sulo Koponen Kaavilta, §-o
Uiltulanlahdesta, Leena Puutio Keravalta, Pekka Koponen Hankasalmen
Mirja Karvonen'
Säkinmäestä, Maire Koponen ja Kalle Koponen Espoosta,
Toini
Vehmersalmelta,
ja
Pekka Koponen
Aino Koponen, Plrkko-Kopoo.o
Kolari l-eppävirralta, Reino Koponen Juankoskelta, Arvo Koponen Siilinjåirvelä,I-ff Kopoo.r, Raakel Koponen, Eeva-Liisa Koponen ja Yrjö O' Koponen
Sorsakoskelta sekä Antti Koponen Lahdesta'
jåsenet:
Sukuseuraamme toivotetaan tervetulleiksi seuraavat uudet

Kirj alahj oitus sukuseuralle
fdäurn.uros Väinö Koponen Piekslimäeltli on latrjoitunut29-10.2q01 Koposten
arvosta. LahjoitusSukuseuralle teosta MeisAn poika tahdoin olla l5gp10 mk:n
omaelämäkertekstissä sanotaan: "l,atrjoitan Koposten Sukuseuralle kirjoittamani
"
Sukuseuralle'
takirian. Tunnen mieli-hyvä lahjan antamisesta Koposten

Laulava Hannu Torontossa
ja sukuloimassa Kanadassa'
Hannu K. Koponen oli äskettäin turistimatkalla

seuraavat laulut:
Kiitospiiiviin kalkkunapäivilLllisillä 14.10. Torontossa Hannu esifti
(Georg Malmstdn)'
Suomalainen rukous (faneli Kuusisto) jaAuringon lapsA
kuoron johtaja' Esitys
Säestiijiinä oli eestilänen Kaljo Raid, St.Agricolan kirkon
sai låimpimlin ja kiitollisen vastaanoton' (KK) -7-

__
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Ukko-Ville Koponen
poi anpoi an§rttären muistois sa
apsuuteni 1 930-luvun aurinkoisten
kesien muistoihin Riistaveden ukkilassa kuuluu erottamattomasti isäni

isoisä vilho (withelm olofinpoika)
Koponen, jota kutsuttiin flkko-Villeksi. Håin syntyi 19 .2.L861 Tuusniemellä ja kuoli kotonaan Kankaalan Kopolassa 9. 12.1944.
Tänä vuonna on siis kulunut 140
vuotta hänen syntymästäån. Suvussamme ei liene enä monta, jolla olisi
elåviä muistoja hänestä ja hiinen vaimostaan Loviisasta (o.s. Huttunen
1854-1934).

LJkko-Villen omiin varhaismuistoihin
kuuluivat 1 860-luvun ankarat nälkävuodet. Pettuleipä oli ollut silloin miltei aino ata vatsan täytettä. Se oli
aiheuttanut tuskaltisia vatsakipuj a.
Noista surkeista ajoista hån kertoi vielä
talvi- ja jatkosodankin aikoina, kun håin
halusi lohduttaa meiä, että tilanne kaikessa huonoudessaan oli silti parempi

Vilho (Wilhelm OlofinPoika)
Koponen (1861 1944) ja vaimonsa
Loviisa o. s. Iluttunen (1854 - 1934)
vuotta Loviisan kuolemaan saakka.

kuin hånen laPsuudessaanToinen mieleen painuneista tapahtumista olivat tsaarinvallan aikaiset
laittomat asepalveluskutsunnat. Ukin
ikåtovereista monet kieltäytyivåt menemästä kutsuntatilaisuuksiin" Itse hän
meni kutsuntaan mutta tekeytyi siellä
huonokuuloiseksi ja rähä-älyiseksi
Niinpä hånet h:iädettiin ulos ivasanojen
.

saattelemana.
Parempien elinehtojen toivossa Ukko-

Ville muutti 1882 Tuusniemeltä Kuopioon. Hån oli silloin 21-vuotias. onni oli myötä sikiili, etä siellä hån 1883
avioitui L,oviisansa kanssa. Vanhemmiten l,oviisaa kutsuttiin Mummo-Loviisaksi. Avioliitto kesti låhes 51

Sukutaustojen mukaisesti nuoripari hakeutui maanviljelijöiksi. Eri vaiheiden
jålkeen he asettuivat 1908 Riistaveden
Kankaalaan Tilalla jatkaa nykyään

.

isånrånä pojanpojanpoika Eero olavi
Koporlerl.
ukko-ville oli uuttefä, sääståväinen
ja kiivasluonteinenkin mutta oikeudenmukainen. Käytånnön töissä hän oli
monitaitoinen. Hån opasti mielellään
muitakin ryönteossa, mutta ilkikurinen
pilke vilalrti silmissä, jos opetus ei oitis
mennyt perille. Niinpä joskus Kopolan
suuri tupa kajahteli kiukkuisista huo-

mautuksista, elleivåt työt edistyneet
asianmukaisesti . Silloin Mummo-Loviisa rauhoitteli tilannetta Sanoen "tyst,
tyst'. Pariskunta vetåytyi sitten omaån
karnariinsa ja palasi piankin takaisin
tupaan ukkosen Purkaus oli ohi ja

-
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rauha laskeutui taloon ja tanhuville.
Mummo-t oviisa oli toimelias, taitava
emåntä. Hån oli lempeä ja harkitseva.
Ukkia hlln kannusti viisaasti elåmån eri

vaiheissa. Muistan mummin rohkaiSevat Sanat: "Ei ole onnea, jos ei uSkallusta. "

Kopolassa otri vielä 1930-1uvu11a oma
paja, jossa taottiin tilalla käytetyt tarvekalut kuten viikatteiden terät. Pajan
ahjoa varten poltettiin hiilet miilussa.
Paja oli pelonsekaisen kiinnostukseni
kohde. Olihan renki-Paavo peloitellut
kertomalla, että itse piru sieltä huokailee. Ahjon puhina ja raudan taonnan
kilke ja kalke vetivät silti magneetin

tavoin puoleensa.

Tavallisimmin seppinä olivat Ukkoville ja Niilo-serlini. Palkeiden polkimiin en ulottunut ilman apua. Silti päsin joskus toisten avustuksella polkemaan ilmaa hiillokseen. Koin sen elämykseträ, kun nåin raudan l«umenevan
ahjossa tulipunaiseksi. Sitten seurasi
raudan taonta alasimella ja lopuksi hehkuvan kuuman raudan karkaiseminen
vesialtaassa. Siinä oli jånnitysnåytelmåå kerrakseenl

Ukko-Ville oli paitsi seppä myös taitava suutari. Hiin Suutaroi minullekin
viisivuotispäiväkseni oikeat pitkåvartiset lapil,rk aat . Ne olivat minulle rakas
latrja. Kun minut puettiin juhlakuvaall,
en suostunut siihen, ennen kuin juhlaasuuni kuuluivat myÖs ukin tekemät
saappaat.

Kalastus oli Ukko-Villelle paitsi harrastus myös tärkeä sårpimen hankintakeino. Hån valmisti itse rysåt, merrat
ja katiskat. Ihailin vierestä, miten vielä 8$-vuotiaanakin hän käytteli kätevästi verkkokäpyä kutoessaan tai paikatessaan verkkoa tai nuottaa. Joskus
sain olla kalasmsmatkoilla soutajana-

Ukki oli hyvä pedagogi" Han kiitteli
soututaitoani, vaikkei se kovin hääppöinen ollutkaan. Katastusretkiltä mieleeni jäi ukin voimallisen vivatrteikas
kietenkäyttö.

Ukilta sain käytännön koulutusta
myös rukiin puinnista riihessä. Hän

valmisti minulle pienen riusan ja opetti
sen käyttöä. Siita huolimatta riusa kajahti monta kertaa mojovasti omaan
otsaan.

Vaikka talonpoikaiskulttuurin vanhoja
tapoja pidettiin kunniassa, ei Ukkoville ylenkatsonut ajan mukanaan tuomia
uudistuksiakaan. Niinpä Kopolaan
hankittiin jo 1930-luvun alussa puhelin
ja radio. Radiosta kuunneltiin etenkin
jumalanpalvelukset, STT : n uutiset ja

säätiedotukset. Viimemainitut olivat
erityisen tärkeåt varsinkin heinänkor'
juun aikana. Mieleeni on jäänyt tapaus, kun Inkeri-siskoni kanssa 1936
heinfielteiden aikaan sain kunniatehfåvån käydä kuuntelemassa pihassa sååennustetta. Olihan niitettyä luokoa
vielä seipäille panematta ja ennuste
säätelisi työtahtia. Pålivä oli kuuma ia
uimarannan v ilvoittav a houl«rtus struri .
Lankesimme uimisen kiusaukseen uskoen silti ehtivåmme kuulemaan säätiedotteen. Uintimme aikana se kuitenkin
oli ehditty lukea. Niinpä sovimme
omintakeisesta tiedotteesta, joka kuului : " Odotettavissa todennåköistä såätä
ja liimmintä. " Tietoa ei pidetty luotettavana, mutta Ukko-Ville nauroi sydämellisesti ja kehaisi, etteivät nuo ihan
typeriä tyttoj ä olekaanniistavesi kuului Kuopion maalaiskuntaan vuoteen L925, jolloin kunta
itsenäistyi. Ukko-Villen poika Juho
(1888-1959) oli jopa Riistaveden kunnan ensimrnäinen kunnankirjuri. Yhteiskunnallisilta toimiltaan hån ei sitten
-9-

ehtinytkään paneutua riittävästi kotitilansa hoitamiseen. Ukko-Villeä se suretti vuosien mittaan yhä enemmån.
Oman kirkkonsa Riistavesi sai" 1934
ja se vihittiin käyttöönsä 1935- Aiemmin kirkkomatka Kopolasta käsin oli
pitkä, ja sen vuoksi Ukko-Villellä oli
tapana lukea Raamattua Sunnuntaisin

talonväelle. Tuvan Pitkän

PÖYdän

istui lukien päivån tekstit ja
usein myös hånelle rakkaaksi käyneen
psalmin 23:" Herra on minun Paimeneni, ei minulta mitään puutu- " Kun
aikanaan radiojumalanpalvelukset alkoivat, naapureitakin saapui niitä kuuntelemaan. Muistan aikuisten pohdiskelleen, mahtoiko radiosta välittynyt
sanoma olla oikeaa Jumalan sanaa.
Riistaveden kirkon vihkiåisissä 1935
meitä Koposia oli läsnä neljä sukupolvea. Inkeri-siskoni kysyi tilaisuuden
jälkeen, miksi emme menneet etupenkkiin istumaan_, jotta olisimme nåhneet juhlamenot Paremmin. Siihen
Ukko-Ville vastasi:"Sen, joka on sovussa Jumalan kanssa ja tasapainossa
itsensä kanssa, ei tarvitse pyrkiä etupenkkiin. Takapenkillåkin voi yhui hyvin rukoilla Jumalaansa- "
Kirkkomatka uuteen kirkkoon oli lyhyt. Kesällä 1936 olinkin usein UkkoVillen mukana kirkossa. Hartaasti veisasimme virsiä, joiden sanat olivat minullekin tulleet tutuiksi jo kotona.
Ukin kanssa oli lapsen turvallista kulkea. Kerran kirkosta palatessamme
ukki availi riihen luona ollutta veråjåä
ja kompastui. siinä kaaduin minåkin.

päåssä hiin

On juureton Puu

is

Noustuamme lohdutin ukkia sanoen:
"Meita tartaa olla kaksi samanlaista. "
Ukki naurahti ja sanoi: "Niinpä onkin,
on tanh a ia varsa. " Olihan meillä ikäeroa noin 70 vuotta.
Kirkkomatkoilla ukki muisteli elämäånsä" Mahtuihan hänen elåmånkaareensa suuria muutoksia niin yksilÖkuin yhteisötasollakin. Håinen mielestään arvokkainta oli Suomen itsenäisyys. Kaksi maailmansotaa henkilökohtaisine murheineen olivat koskettaneet syvästi. Päällimmåisenä oli kuitenkin kiitollisuus etämån monista vaiheista - vaikeistakin. Niistä hån kertoi
viimeisenä kesånäån 1944. Levollisena
hän odotti pääsyään Loviisansa tykö.
Rauhallisesti håin nukkui pois kotonaan
9. 12.1944. Saatoimme hånet jouluksi
sukuhautaan Hussonmöelle. Hautajaispäivånä oli kova lumipyry- Pula-ajan
våhåt kukkalaitteet peitti pian hanki.
Olen usein ajatellut, että Ukko-Vi[le
oli kuin vanha honka: Sen latva nousi
muita puita ylemmåksi, sen juuret olivat lujasti maassa. Tuntuu kuin tuohon
vertauskuvaan kiteytyisi sukumme tervaskannon viesti nuorille Yersoille: on
uskallettäva etsiä kaukokatseisesti uuttZ, kohdattav a ennakko luulottomasti
elåmän haasteet. On kuitenkin muistettava omat juurensa ja arvostettava
niitä. Siinä Ukko-Villen henkinen testamentti 140 vuoden takaa.
len
Kiitol li sena
.Ukko-Vil
pojanpojantytär
Kaarina llosiaiSluoma
(o.s. Koponen)

örunaanrakkaus ilman v astaavaa kotip aikkarakkautt a .
Eino Leino (1878 - 1926)
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Kopolanvirran varrelta

Yksikätisiä miehiä

(

I

irralla nåin joskus 1940-luvun lopulla miehen, jonka melontatyyli
oli erikoinen. Toinen käsi piteli melaa ihan tavallisesti, mutta toisen käden jatkeena oli metallikoukku. Aikaihmiset selittivät, että mies on menettånyt kåtensä sodassa.
Näin toisenkin miehen melovan samalla tavalla. Metallikoukun tilalla
vain olivat ilmiselvästi keinotekoiset
sorrnet. Selityskin oti sama: sota.
Oikeastaan ihan ensimmäinen muistamani kosketus sotaan oli saunan eteisessä roikkunut harmaa tåkki. Siinä oli

kummalliset napit: niissä oli leijonan
kuva. Ilmeisesti se oli isän, mutta ei
hän sitä koskaan käyttånyt- Eikä se
ainakaan ollut sama takki, joka isällä
oli päällä haavoittumishetkellä, sillä
tämä oli etrjä.

Noihin aikoihin katselin kerran naapurissa (taisi olla Mulunäellä Kainulaisessa) lehtiä, joissa oli sivukaupalla
asepukuisten miesten

kuvan kohdalla oli

kuvia. Jokaisen

risti.

Tajusin, että
taas oli kyse tuosta sota-nimisestä asiasta.

50-luvun alussa koulumatkani kulki
Kurolasta Pusinmäelle. Oikaisin joskus sellaista reittiä, että päsin katsomaan rautatien kallionleikkausta. Eihån se reitti ehkä oikaissut, mutta jotenkin jannää oli kulkea siellä olevien
kuoppien ohitse. Olivat kuulemma
pommien aiheuttamia. Juna oli pysåhtynyt Pusinmåen leikkaukseen suojaarl,
kun vihollisen koneet ahdistelivatSamalla alueella oli jälkiä, joita sanottiin hyökkäy svaunujen tekemiksi .

Olivat olleet koeajolla. Varkauden
konepaj allahan oli panssariv aunuj en
keskuskorjaamo sodan aikana-

Pistinniekat herättivät
uulun siihen ikäPolveen, joka on
omin silmin nähnyt joitakin toiSen maailmansodan Seurauksia tuoreel-

taan. Minun ikäiseni ovat myös kuulleet mukana olleilta tarinoita ensimmåisen maailmansodan ajoilta-

Omalta kohdaltani ei ole ihme, että
vuoden 1918 tapatrtumat tarttuivat korvaan.

Isoisäni, måkitupalainen, Kopolanniemen hovin luottokirvesmies Eemeli
Koponen oli tullut toistä kotiin- Syötiin ja tehtiin ilta-askareet. Ihan tavaltinen ei ehtoo ollut, sillä äiti-Erika oli
låhtenyt påivällä Varkauteen eikä ollut
vielä palannut. Käytiin kuitenkin levolle.
Lepo jäi lyhyeksi, sillä ovelta kuului
ankara ryske. Siellä oli miehiä, jotka
pistimin vanrstettujen kiv åärien voimin
våativat Eemelin mukaansaValkoiset olivat vallanneet Varkauden. Tehdasseurakunnan kirkkoon
koottiin nyt våkeä.
Mökkiin tuli hätä. Miten lieneekin
saatu kiidätetyksi sanaa virran yli Kopolanniemen hoviin, etrå nyt on kåynyt
näin. Hovista toimitettiin heti jauhoja
ja muitakin elintarvikkeita. Isåntä lupasi ottaa selvää, miten Eemelin on
kåynyt.

Niin oli käynyt, että kirkkoon oli
mies
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viety. Siellä oli zurullisen kuului-

lt-g

i

salla tavalla valittu joka kymmenes teloitettavaksi. Arpa sattui myös isoisäni
kohdalle, vaikka hän ei ollut millä:in
lailla mukana missåän kaartissa.
Lähdettiin kohti Huruslahden jäällä
odottavaa avantoa. Suullinen perimätieto kertoo, että vastaan tuli Mannerheimin låhetti, joka toi sellaisia terveisiä, että yhtäån teloitusta ei enåä tehdä
ilman oikeudenkäynti ä ia tuomiota.
Käånnyttiin ja palattiin kirkkoon. Seurantalolla kokoontui sitten oikeus" Sinne oli mennyt myös Kopolanniemen
hovin isäntä, joka oikeuden jäsenille
todisti, ettei hånen kirvesmiehensä tänne jouda eikä se oikeuden eteen kuulukaan. Eemeli pääsi paluukyydillä kotiinsa. Sinne oti päässyt palaamaan
myös Erika. Hånen viipymiselleen oli

selityksenä se, että hånet oli kåännytetty Ämmäkosken sillalta takaisin ja ohjattu liihellä sij aitsevan kansankeittiön
kellariin. Tiedettiin näet valkoisten
olevan tulossa Könonpellon suunnasta"
E,rityisen iloinen Erikan paluusta oli
Veikko-poika, hän oli nået siinä iässä,
että påäosa evåistä oli vielä äidin matkassa.

Kopolanvirta on ollut muistoissani
idyllinen ja rauhallinen paikka. Oikeastaan ihmettelin kirjoittaessani, miten
paljon mielen sopukoihin on jitlinyt sodasta muistuttavia aineksia. Ehkäpä
lapsi otti ne satuina ja tarinoina. PVsVvän kiinnostuksen Suomen lähihistoriaan ne minussa kuitenkin heråttivåt.

Reijo Koponen

Puhetta Peltoniemen pihamaalla 29.7 .200j,
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KAHVI
irki ståvän kahvijuoman keksimi'Erään
sestä on monta tarinaa.
tarinan mukaan katrvin keksi luostarin
vuohipaimen, joka huomasi vuohien
virkistyvän syömällä oudon pensaan
punaisia marjoja. Vuohipaimen kenoi
huomioistaan luostarin apotille, joka
päätti antaa munkeille marjoja syÖtäväksi ennen yöllä pidettåvää hartaushetkeä. Munkit pysyivåtkin paremmin
hereillä syöfy:i:in marjat. Apotti totesi
kahvin olevan Jumalan låhettämä laltja.
Varma maininta kahvista on arabialaisten lääkeluettelossa 800-luvun lopulta. Juomana kahvi syntyi vasta
1;2}A-luvulla, kun eräs arabi keksi, että
katrvinmarjan sisillä olevan pavun voi
paalrtaa ja siitä liukeaa l«rumaan veteen
voimakas aromi. Kahvia alettiin viljellä Mekassa ja siitä tuli kansan juoma
1400-luvun Arabiassa. Vuonna L470
avattiin ensimmäinen kahvitalo, jossa
arabimiehet viettivät aikaa juoden kaltvia ja pelaten shakkia. Kahvinkeitto
oli miesten työtä. Myös naiset joivat
kahvia, ja Arabiassa oli laki, jonka
mukaan naisella oli oikeus saada avioero, mikåli mies ei antanut naisen juoda päivittäin kahvia"
Kahvi levisi Kairoon vuonna 1510 ja
samoihin aikoihin Turkkiin. Konstantinopoliin perustettiin ensimmäinen
kahvila t 554. Kahvilat saavuttivat
suuren suosion ja Turkin papiston piti
kielutå kahvi, sillä moskerjat olivat ryhjentyneet rukoilijoista. Kahvin juonti
jatkui salassa ja kielto unohtui- Ensimmäiset kahvit Euroopassa juotiin Venetsiassa 1500-luvun lopulla- Ensimmäinen kahvila avattiin Italiassa 1600luvun puolivälissä. t 600-luvulla kaikki

kahvi tuli Eurooppaan Arabiasta. Kattvi kuljetettiin Jordanian läpi karnelien
selässä, Suezin kautta Kairoon ja Niiliä
pitkin Aleksandrian satamaan, josta
eurooppalaiset kauppalaivat kävivät
ostamassa kahvinpapunsa. Ensimmåinen kahvierä tuotiin laivalla Hollantiin
1616. Såånnöllinen kahvilaivaliikenne
alkoi Hollannin ja Mochan kaupungin
(Itä-Intia) välillä 1663 .
Suomeen katrvi tuli 1700-luvun alussa. Kahvia pidettiin kansalle epåterveellisenä juomana, ja katrvinjuonti oli
kielletty neljä kertaa Ruotsi-Suomen
aikana. Ylenpalttisten viina- ja kahvikemujen pelättiin heikentåvån kansakunnan moraalia, mutta kiellon syyt
olivat taloudelliset. Aluksi kahvi oli
yläluokan juoma, mutta yleistyi talonpoikien keskuudessa seuraavalla vuosisadalla. Kahvia juotiin yleensä pyhäpäivinä ja talonpoikien pidoissa 1750luvulla. Muotijuoma toi tullessaan uudenlaiset astiat: kahvikupit, -kannut,
sokerikot, kermakot ja kahvimyllyt.
Juoma tarvitsi seurakseen myös syötävåä, minkä vuoksi erilaiset kahvikakut
ja leivokset tulivat rnuotiin. Kakkujen
ja pikkuleipl.n mausteina käytettiin
fflm. korintteja, manteleita, rusinoita ja
sitruunaa. Leivosten tekeminen oli
vaikeaa, ja se jåikin sveitsiläisten sokerileipureiden huoleksi. Ensimmäiset
sveitseriat avattiin Turussa 1700-luvulla.

Kahvin kieltolain aikana kahvia salakuljetettiin Viipurista" Kiellot eivät
kahvin nauttimista lopettaneet, vaan
salaiset yksityiset kahvikutsut ja salakahvilat toivat helpotusta kolottavalle
kahvihampaalle. Kahvittelusta kiinni-
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jääneitä rangaistiin ja kruunu saattoi
rapsau ttaa sakot pel kästä kahv ipannun
omistamisesta. Kielloista huolimatta
kahvi oli jo 183O-luvulla .yleistynyt
Varsinais-Suomeen ja Uudenmaan
maäseuduille. Länsi-Suomessa kahvin
noutojärjestyksen määräsi " lehmien
hlintäuku navetassa" eli varakkaimrnan
talon emäntä sai ottaa ensin kahvia.
Karjalassa iäkäs vieras oli arvokkain.
Länsi-Suomessa juotiin kahvia vain
kaksi kuppia tarjoilukerralla, mutta
karjalaisiin tapoihin kuului runsaampi

Kahvipöydässä oli tarjolla voileipiä,
hedelmiä .ja makeisia. Kahvikutsujen
piuiri'rinen tuli muotiin 1930-luvulla, ja
paremmissa perheissä tehtiin jo täytekakkuja. Kahvikekkerit olivat kutsuista yleisimmät, koska ne tulivat edullisemmaksi kuin päivällis- tai illalliskutsut. Tosin 1g3O-luvulla hyvåt vuodet
muuttuivat pian sota- ja pulavuosiksi,
jolloin eråånä suurena arjen huolena oli
kahvin puuttuminen. Sodan aikainen
puute otettiin takaisin 1950-luvulla,
jolloin alkoi makean aikakausi. Katrvipöytään kahvi sai seurakseen täytekakun, kahvikakut sekä pikkuleivåt (seitsentä sorttia). Lauantai oli leivontapäivä ja sunnuntaikahvilla oli tarjolla aina
tuoretta pullaa. Kansan vaurastuessa

vieraanvaraisuus.
Kahvi säilyi talonpoikien juhlajuomana aina 1870-luvulle saakka, jonka jälkeen sitä alettiin juoda arkenakin kaikissa kansankerroksissa. Leviämistä
vauhditti raittiusliike, joka julisti kai-

jokapäiv

katrvin kanssa
tuli tapa, josta monet edelleen yrittävät
päästä eroon.
Kahvi vapautui kortilta vasta vuonna

ken alkoholin pannaan. Talonpojat
menettivät kotipoltto-oikeutensa vuonna 1866, minkä jälkeen viinasta tuli
ostotavaraa. Kahvi otti 1800-luvun
lopulla viinan paikan juhlajuomana.
Kahvi oli juoma, jota voitiin tarjota

äi sesfå makeasta

1954. Kahvin pyhyys suomalaisille
paljastui sen säännöstelyn loputtua.
Kahvia juotiin aina. Työläiset joivat
paljon kahvia. Aamukahvit keitettiin
ennen töihin [ähtöä. Lähellä työpaikkaa asuvat työläiset saattoivat ruokatunnilla käydä kotona kahvilla. Päivälliseksi oli usein vain katrvi a ia leipää. Kahvi korvasi llimpimån keiton ja
muutti ruokailun katrviateriaksi.
Suomalaiset juovat kahvia eniten
maailmassa. Meillä kuluu kahvia noin
10 kiloa asukasta kohti vuodessa. Kahvia ostetaan puolen kilon paketti joka

miehille, naisille kuin lapsillekin.
Kansa käytti kahvia varsin säästeliäästi

ja arkena kahvinpapujen lisåksi käytettiin erilaisia korvikkeita kuten sikuria, ohraa, ruista ja herneitä. VehnäIeivän käyttö levisi kahvin mukana ja
siitä kehittyi kahvitarjoiluun liittyvä
pakkopulla. Aluksi vehnästä tarjottiin
kaupungeissa, joista tapa levisi maaseuduil le. Kaupungeissa tarjotti in
myös pikkuleipiä, joista maaseudulla ei
osättu edes uneksia. Käsitys kahvin

toinen

epäterveellisyydestä lapsille yleistyi
vasta toisen maailmansodan jälkeen.
Sitä ennen "pullamussua" eli kahviin
sekoitettua pullaa oli syötetty lapsille
välipalana.
Erikseen katettu katrvipöytä, "seisova
pöytä" , yleistyi 1900-luvun alussa.
-

viikko.

Kahvipensas on kotoisin

Afrikasta, jossa se edelleen kasvaa
myös luonnonvaraisena. Katrvipensas
on vaativa kasvi, joka menestyy kuumassa ja kosteassa ilmassa. Kahvi poimitaan käsin, sillä marjat kypsyvåt eri
aikaan. Kahvia viljellään Väli- ja
Etelä-Amerikassa, Afrikassa sekä Aal4-

siassa. Puolet maailman kahvista viljelläan alle viiden hehtaarin pientiloilla. Kaupallisesti viljeltåvåä kahvia on
kahta lajia: Coffea arabica ja Coffea
robus. Suurin osa Suomessa juotavastå
kahvista on arabicaa - hyvilaatuista ja
kallista. Coffea arabica kasvaa 1200 1800 metrin korkeudessa kosteassa ilmanalassa. Viljelty kahvipensas kasyaa parin rnetrin korkuiseksi ja se leikataan leveäksi keståmäån aurinkoa ja
tuulta. Kahvipensas istutetaan banaanipuiden katveeseen ja korkea puu
tuo varjoa kahvipensaalle. Kukinnasta
satoon kuluu aikaa noin 8 9 kuukautta. Kahvilla on yksi tai kaksi satoa
vuodessa. Katrvin hedelmä on vihreåstä punaiseksi kypsyvä marja, joka sisälräå kaksi kahvinpapua. Kalivinpapu
on vihreä ja muuttuu paaftdettaessa

ruskeaksi. Kahvipensas tuottaa vuodessa 2,5 kiloa marjoja, joista saadaan
papuja noin 400 grammaa.
Katrvi on kummallinen juoma, koska
se kuuluu harmaimpaan arkeen sekä
zuurimpiin juhliin. Kahvihetki on sosi-

aalisesti tärkeä tapahtuma. Kahvi
aloittaa jokaisen juhlatilaisuuden. Esimerkiksi syntymäpäivillä kutsutaan
kahville, ja jokainen tietå, että ensin
ottaa päivånsankari. Sen jälkeen alkaa
monimutkainen mieti skely arvojärjestyksestä, jonka mååräiä liihisukulaisuus
ja ikä. Ensimmåisellä kierroksella otetaan pikkuleipiä ja muuta kastettav n ia
vasta toisella kierroksella täytekakkua.
Monimutkainen rituaali, mutta me suomalaiset hallitsemme sen.

Pia Koponen

ARESTISSA
Minä silitän pörroistä tukkaa

Kädet nyrkissä, tomera pikkumies
hän jakaa iskuja, kaverit sen ties,
vaan mitenkä voisivat kaverit tietää syyn
siihen, ettei häntä voi sietää.
Hän itkee yksinäisyyttään,
kun jälki-istuntoon jää.
Hän pyytää anteeksi tekojaan
ja pienet kädet pulpetillaan
ovat avoimet - likaiset sormet
I iikkuvat levotto m asti,
ja sydänjuuriin asti
vapisee lapsiparka
ja on niin arka
kun purkaa sisintään:
- Ei minusta ole mihinkään
ei kukaan minusta tykkää
pois pelistä kaikki lykkää,
ja haukkuvat jutmin sanoin.
Ja kyynelsilmät armoa anoin
katsovat sisim pääni asti,
ku n

ja säälin lapsirukkaa.
Eikö kukaan kuule lapsen hätää?
Onko nykyään sellaista elämätä,
ettei kellään ole aikaa
helliä pientä kättä,
ja kenenkään tietämättä
lapsen on paha olla
elämän vainiolla.
Niin eroamme ystävinä
miehenalku ja minä.

Vaan mitenkä huomenna selittää taidan,
mitenkä osaan madaltaa aidan
ja saada kaverit tietämään,
ettei poika paljasta sisintään,
vaan kova on kovaa vasten
se on julma laki myös lasten.

lnkeri Tikanmäki

jutellaan vakavasti.

-
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Soneran toimitusjohtajalla Harri Koposella riittää kiireitä
aastattelun saaminen tältä kiirei seltä tulevai suuden

iesti ntåjohtaj alta oli
vaikeaa. Minuuttiaikataululla ja alati muuttuvalla ohjelmalla uusi
toimitusjohtaja Sone-

v

nyt toimii
Lahdessa 6.2.1962
synfynyt Harri Koponen on isänsä puolelta
Liperin Koposia, äiti
on Viipurista. Perheeseen kuului 7 veljeä ja
yksi sisko. Omaan
perheeseen kuuluu 3
poikaa ja yksi tyttö.
Kotitaloutta hoitava

rassa

vaimo on Tallbergsukuinen. Yksi veljista,, Kimmo Koponen,
on innokas sukututkija. Hånet nimitettiin viime
kesånä pörssiyhtiö EndeHarri Kopon€[, President & CEO, Sonera Corporation
(CEO - chief executive officer)
ron toimirusjohtaj aksi .
Lisää tietoa Sonerasta: \Å'w\,v s()11*r4,,ii
Kysyessåni Harri Koposelta, oliko hånellä lapsena minkilaisia mielikuvia,
ta hän ei tingi. Aina on oltava aikaa
kun hänesä tulee aikuinen, hiln vastasi,
että kyllä oli ja elektroniikkaan tai lapsille ja perheelle. Tosin hän korosviestintäåIl jollakin lailla oli ajatus. Ja taa, että vaimo hoitaa ja vastaa päänyt hiin on Suomen televiestinnån kan- asiallisesti kodista. Kodinhoitoa hän
pitää hyvin tärkeänä ja arvostaa niitä
sainvålisen zuuryhtiön uusi toimitusjohäitejä, joilla on kotiäidin rooli. Lapsia
taj a. Etenkin amerikkalaista jalkapalloa ja golfia harrastavalta urheilu on kannustetaan kaikessa mutta ei pakoteta. Valinta on heidän, he saavat opissaanut jäädä toistaiseksi, aikataulu ei
kella ja urheilla ja ottaa vastuuta tekeanna myötä. Fyysistä kuntoa hån hoitaa kuitenkin hyvin, koska huono fy- misistään mutta molempien vanhemsiikka hänen mielestään estää myös pien ohjaamina.
Työ ei saa olla este, eikä uraputki
henkisen hyvånolon ja oikeat päätökset
niin kov a ja kiireinen, että perhe ja
hoitaa vaativa työ. Lasten kasvatukses"

-
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keiden kolmesta myyntioperaatiosta
yhteensä 40 miljardia markkaa. Valtio
antoi 7 .11 .2001 yli 3 miljardia markkaa Soneran panostukseen. Jokainen
voi lukea melkein joka päivä sanomalehdistä ja tv:sta, missä nyt mennäiin.
Telev iestinnän j a fnatkaviestinnän
suuntaus on tulevaisuudessa rajaton.
maåttisesti, tosin kotona yhdessä ollesTulevaisuuden matkaviestin toimiin
sa perhekieli on suomi.
Harri Koponen oli YhdYsvalloissa lompakkona, yleisavaimena, pelikonso1998 2001. Aikaisemmat tYöPaikat lina ja kodinlaitteiden kaukosäätimenä
olivat myös viestinnän erikoisaloilta, ja se voi sisältää vaikkapa videokameran ja skannerin, lisåksi matkaviestin
kuten Ericssonin tytäryhtiö Yhdysvalloissa j a Ericssonin Verkkotuotteet on toiminnassa joka hetki ja ohjailtavissa äånellä. Matkav iestimestä tulee
-yksikko, Hewlett Packard ja Shell.
henki lökohtainen el åmånhallinnan våli Sonera Oyj:n viime vuoden tilinpääpäitöksen mukaan jakokelpoiset varat oli- ne, jonka avulla ihmiset hoitavat
vat 2721 ,7 milj. euroa ja emoyhtiön vittåisiä työ- ja vapaa-ajan asioitaan ja
vastaavasti 1664,6 milj. euroa. Suo- tarpeitaan ajasta ja paikasta riippumatmen valtion omistus 19.10-2001 oli ta. Sillä maksetaan laskuja, zuoritetaan
ja
52,8 Vo . Konsernin palveluksessa oli ostoksia sekä hoidetaan liPpuLl27 I henkilöä, määrä lienee nyt sa- matkavarauksia.
Etta näin menee maailma eteenpäin,
neerausten johdosta pienempi. Kysykunhan mukana PYsyisi- Tällaisen
myksessä on todella jättiyritys. Sonera
aloitti toimintansa osana valtion lennä- konsernin ja suurten asioiden kanssä
putinlaitosta, joka perustettiin pian itse- painiskelee yksi Koponen maänme
näisrymisen jälkeen. Lennätinlaitos hutuimman firman johtajana. Toivoyhdistettiin vuonna 1928 Suomen pos- tamme hånelle voimia ja menestystä
tiin, jolloin siitä tuli Suomen posti- ja rässä tehtävässä.
lennätinlaitos. Liikelaitos yhtiöitettiin
Hannu K. Koponen
Suomen PT-konserniksi 1994. TeletoiHelsinki
mintaa harjoittava yhtiö erotettiin Telesom Finlandiaksi. Valtio erotti 1998
televiestinnän j a ia postitoiminnan toisistaan siirtämällä televiestinnän erilliseen osakeyhtiöön. Jakautumisen jälkeen teleyhtiön nimeksi tuli Sonerayhtymä Oyj . Soneran yksityiståminen
alkoi syksyllä 1998, valtio myi osakkeita kansainvälisille ja kotimaisille
srjoittajille. Sonera listattiin pörssiin.
Keväällä 2000 valtion omistus Sonerassa putosi osakemyynnin yhteydessä 53
Vo:Lrtr. Valtio on Saanut Soneran osak-

unohtuisi. Mielestäni tämä on upea toteamus kaikille
vanhemmille. Lapsissahan on tulevaisuus , ja meidån on kannettava vastuuta
heistä. Harri Koposen lapsfi puhuvat
kolmea kieltä. Kun äiti on ruotsinkielinen, Se toinen kotimainen tulee autolasten kanssa yhteisolo
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Koposten Sukuseuran hallitus

js fsimihenkilöt

Kyösti Koponen, sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja
Rantasalmentie 8, 78300 Varkaus;

ptr.

(017) 556 L294

Varsinaiset iäsenet
Ari Koponen

Varajäsenet

Kiuruntie

Kaskenkatu 21
20700 Turl«r; puh (02) 232

Marianne Eloranta, rahastonhoi

10

70340 Kuopio; puh. (017) 261 2430
Hannu W. Koponen

1u4a

4l3l

Kyltikki Konkola

Syvänojantie L36
05450 Nukari; puh. (09) 250 7450
Jarmo Koponen
Oskinkuja 2
78870 Varkaus; puh. (017) 558 A775
Kari Koponen

Näkinkaari 13 A

Nelikatu 9
15830 Lahti; puh. (03) 753 1055

Tuomelantie 17
7615A Pieksämäki; puh. (015) 487 034

Vesa Koponen. varapuheenjohtaj

5

0n4A Espoo; puh (09) 802 576A
Ahti Koponen, SKL:n yhdyshenkilö
Rajakuja 11
04260 Kerava; puh. (09) 294 3335

Erkki Koponen
Ilannu IC Koponen
Leiviskiitte 4 G 105
00440 Helsinki; puh. (09) 562 3840
Toini Koponen

a

Vainionkatu 1l
40700 Jyväs§lä; puh. (014) 615 551

Martti Koponen
Taipaleentie 120 A

Käpytie 6

79nA Sorsakoski;

79330 Näädrinmaa; puh. (017) 546 723
Väinö Koponen

puh. (017) 554 3470

Urpo Koponen
Kultatre 2

Kuopiontie 2
76150 Pieksämäki: puh. (015) 481 839

36400 Vihanti; puh. (08) 281 l4l
Kaisa Nummenpää
Kuusitie 7 A2l
A027a Hekinki; puh. (09) 24r 9345

Pirkko Olakivi, sihteeri
Kauppakatu 16 A 3
78200 Varkaus; puh. (017) 552 8244
*>F>r

Tilintarkastajat
Aino Koponen. varatilintarkastaja

Erkki Koponen
Raili Koponcn

Kuopiontie 2
76150 Pieksämäki; puh. (015) 481 839
Raili Koponen, varatilintarkastaj a

Asematre 252

Väinämöntie

79480 Kangaslampi; puh. (017) 558 6130

76150 Pieksämäki; puh. (015) 481 566

Kartasalonkuj a 53

78400 Varkaus; puh. (017) 555 4555
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Jäsensihteeri
Sara Koponen, Jynkiinkatu 4, as. 5,70620 Kuopio, puh. (017) 263 3837.
Sähköpostiosoite : sarakoponen@hotmail.com

,

***

Sukututkimus- ja julkaisutoimikunta
7, 04400 Järvenpiiä, puh. (09) 2919657
sckä hallituksesta puheenjohtaja Kyösti Koponen. Kari Koponen ja Martti Koponen.

Kirsti Kutvonen. Oulaistentie

***
Sukuseurojen Keskusliiton yhdyshenkilö Ahti Koponen Tuusulasta toimii myös
sukuseurammc sisållä yhtcyshenkilönä; såhköposljosoite on alrti.holmnen/iDsci.fi.
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo
Julkaisut
Sirkka Paikkala : Koposten var\aishistoriasta nimiston valossa. 66 sivua.72
Jarmo Paikkala: Koposten suku
Jarmo Paikkala: Koposten suku

I.
II.

mh

12 EUR

mk, 51 EUR
480 mh 81 EUR
700 mh I18 EUR
390 mh 66 EUR
Z2O mh 37 EUR
30O

275 sivua.

Noin 992 sivua
Jarmo Paikkala: Koposten sykll ja II. Maksu yhdessä erässä.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu kahdessa erässä; erä.
väinö Koponen, Metsän poika tahdoin olla ...

Monisteet
II

l0

Lg82 Sukuseuran perustamistietoJa ym

s.

15 s.

Zllg84 Koposten asuinpaikkoja ym.
3 I 1986 Kuikka-KoPonen ry

74 s.

20

411987 Sukuseuran toiminnasta ym.

5/1988 Toivo Pieti*irm tutkimuksia Koposista611988 Alpo Ojasen tutkimuksia Koposista
T llg}g Toivo Pietrkäisen tutkimus Kuopion ja Iisalmen Koposistå
S/19g0 Olavi Koposen tutkimus Savon Koposista 1500-1700 -luvuiltågll991 Eri teoksista koottuja tietoja Koposista
l0/l ggl Aili Möllärin kokor*ru tietoa Tuusniemen Koposista.

s.

78 s.
33 s.
24 s.

43

s.

l8 s.
20 s.

Monisteiden hinta: 3 ml«l 0150 EUR/sivu-

tiartil*eleita

Muita

Postikorfri; kuva-aiheena sukuseuran vaakuna

-

Rintamerkki, "pirrsSi", sularseuran vaakuna-aihe, 38 mm'
Rintamerkki, "pit sSi", Sukuseuran vaakuna-aihe, 55 mm'
Rintamerkki, "pinssi", f«Jikka-aihe, 38 mm'
Rintamerkki, "pittssi", kuikka-aihe, 55 mm'
Silkuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus.
Sukuseuran nntamerkki tai riipus kullattuna.
Sukuseuran vaal«ma-aiheinen pöytii standaari

-

Hintoihin tisätään lähetYskulut
Til.aukset
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5 mk/kpl, 1 EUR
24 mh/kpl,4 EUR
30 mldlryl, S EUR
24 mk/kpl,4 EUR
30 mk/IryI,5 EUR
60 ml«,/kpl, L0 EUR
72 mtdkpl, 12 EUR
220 mldlpl,3l EUR

ll

Peltoniemen
isäntäväelle

Raili ja Ilmari Koposelle
luovutettiin
sukuseuramme
standaari.

Sukupäivilt ä 29 .7 .2041

Vesa §oponen
sai sukuseuramme
standa arrn
Peltoniemen pihalla.

fOpSAN sfiköinen versio löytyy osoitteesta
http : //kotis ivu. raketti. net/koponenla/kotis ivu/htmUdefault. htm.
Verkkokåpsaa päivitetään kutakuinkin kerran kuukaudessa Käy kurkistamassa.
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