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Puheeniohtajalta

T Tyvät Koposet
IlT erveiset teille vanhasta talost a, te-

montoidusta uudesta kodistamme Sorsa-

koskelta,j oka on nyt kotipaikkakuntam-

me. Olemme palanneet juurillemme Tai-

valmäelle, jota Taipaleenmäeksi on kut-

suttu silloin, kun esi-isäilrme tälle mäetrle

torppariksi on asettunut 160 vuotta sit-

ten. Tiivistä entisointiä ja rakennustyÖtä

on kestänyt tasan kuusi kuukautta. 7 .10.

asetuimme ffiAllä taloksi ia touhua §11ä

riittaa lahes kaiken tavaran etsimisessä.

Olemme taas syksyssä. Ilmojen halti-
jan taholta saimme nauttia kauniin ja

Suurenmoisen kesän, jota on sanottu
menneen 100 vuoden aian lamPimim-
mäksi Hyvän kesän jälkeen on nyt huo-

li, että vähäisten pohj avesivarantoj en

vuoksi alkaa kaikkialla olla vesipulaa.

Nyt joudumme aiattelemaan todella pin-

taa syvemmaltä, kuten eräs kaivonpo-
raaja totesi.
Niin myös me Koposet. Tänä vuonna

2002 olemme sukuseuralnme toiminnas-

sa aivan eri asemissa kuin vuosi sitten,
jolloin odotimme herkeämättä Koposten

suku II -kirjan valmistumista. Nyt saa-

tavissa on kirj a, jossa Koposille on tär-

keää tietoa ja tutkimista. Koposten suku

I ja II -kirjat antavat lisäpontta tyÖl-

lemme. Onpa jo runsaasti ollut tiedus-

teluja III.n julkaisemisesta. On hyvä, et-

tä kiinnostusta Koposilla sukuihin on, ja

asiassa ollaan hereillä.

Sukututkimusta Koposten pariss a iat-
kuvasti tehdään ja uutta tietoa hankitaan.

Sukututkimusta on tässä vaiheessa teh-

tävätalkoohengessä, j oka taloudellisesti

on edullisint a ia niin Koposia kuin tulevaa

käsikirj oituksen tekijää hyodyttävintä
On huomioit ava, etta seurallamme on

olt ava varmat taloudelliset resurssit

kolmannen kirjan julkaisemisen aikaan.

Heti ensi sijassa tämä edellyttd1, että

nykyisiä varastossa olevia kirjoja on saa-

tavajatkuvasti kaupaksi. Ensimmäiseksi

meidän on selvitettävä 31.10.2003 men-

nessä, vuoden aik ana, Koposten suku II -
kirjan tilivelat ja samalla hankittava riit-
tävästi rahaa toiminnan pyörittamiseen.

Uskon, että kaikesta yhdessä hyvin sel-

viydymme. Tämän jälkeen voimme
suunnistaa uusille rasteille.

Koposten suku III -kirjan julkaisuajan-

kohta on täysin riippuvainen nykyisen

kirj avaraston myynnistä ja saadusta ra-

hasta. Kirjaa ei voida kustantaa min-

kaanlaisella luotolla, ioka on epämuka-vin

ratkaisu. Nyt varastossa olevia kir-joja
meidan on myytävä noin 800 kpl, mikä

mahdollistaa velatta kolmannen kirjan
julkaisemisen.

Meidiin on nyt tehtävä keskuudessam-me

sukututkimu styötä j a laajennett av a

jäsenkuntaamme, hankittava uusia j ase-

niä, kaikenikäisiä Koposia mukaan ia
uutta, fluorta sukupolv a&, jota kautta

varmistamme aktiivisen sukuseuramme

työskentelyn j a tulevaisuuden.
Yhdessä innostakaamme kaikkia Ko-

posia sukuseuramme tYÖhÖn.

Teille kaikille laheisinenne j a perhei-

nenne turvallista syksyä ja läryminhen-

kistä joulun odotusta ja HYVAA JOU-

L.JA' 
*yösti Y. Koponen



Sukukiti at iokaisen l(oposen kiti ahyllyy^

Kuten tiedet ddn, on sukuseuramrne saa-

nut aikaan kaksi hyvää sukurnme histo-

rtaa kasittelevää kirj ?&, KOPOSTEN
SUKU I ja KOPOSTEN SUKU II,
mitka on kirjoittanut sukututkrja, maisteri

Jarmo Paikk a\a. I osa kasittelee aikaa

vuosilt a l54l 1721, siinä on sivuj a 27 5

ja sen sisällöstä voidaan mainita sen kes-

keiset asiat: suku nimeltä Koponen, kan-

takoti, asuma-alueet, aikakauden yleis-

kuva, ensimmäiset maininnat Savon Ko-
posista, nimen muotoutuminen, Savon

Koposten sukuh aarat v . l54l 1721 ,

asuinpaikoista Suomessa, 17 A}-hvun lo-
pulla Koposten sukuh aaroien runsas li-
sääntyminen Ym.
II osa käsittelee alkaa 1722 - 1860, ja

sen sisällostä voidaan mainita: Koposten

lisääntyneistä sukuhaaroista, nimet, syn-

tymaajat, perhehenkilÖtiedot, ketä per-

heeseen kuulunut, tarkkoja tietoja nais - ia
miespuolisten edustajien kautta, maantie-

teellisesti kattava esitys Koposten suku-

haaroista kokonaisuudessaan; sivuj a

teoksessa on 992.
Hyvät Koposet. Sukuseuramme omai-

suus on kirj avarastossamme, mihin olem-

me sijoittaneet varamme ja olemme vielä

kaiken lisåiksi velkaa kirj oj en kirjoittajalle.

Varastossamme on viela yli 500 kpl kirjan

I osaa ja yli 800 kpl ki{an II osaa. Jou-

lun lahestyessä toivon, että jokainen su-

kuseuramme jäsen pitaisi huolen siitä,

että molemmat kirlat lÖytyvät omasta kir-

jahyllystä sekä myÖs jo oman kodin pe-

rustaneiden lasten ki.jahyllyistä. Tarkoi-

tushan ei tietenkään ole, että kirjat ovat

vain kirjahyllyssä vaan käytÖssä kerto-

massa sukumme historiasta. Toivon
myös, että kertoisitte oman piirinne ja

tuntemillenne Koposille kirjoista ja ke-

hoittaisitte heita myÖs kirjojen hankin-

taan Kirjat sopivat todella hyvin myÖs

esim. j oulu- tar merkkipäivälatrj oiksi.
Kirjojen hinnat ovat toistaiseksi seuraa-

vat:
KOPOSTEN SUKU I 51 euroa

KOPOSTEN SIIKU II 81 euroa

KOPOSTEN SUKU I ja II 118 euroa

KOPOSTEN SUKU I ia II, maksu
kahdessa erässä, toinen 3 kk:n kuluttua,

2 x 66 euroa.

Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tilaukset suku seu t an esimiehelle

Kyösti Koposelle
Taivalmäentre 2 A, 79130 Sorsakoski;
puh. (01 t) ss6 r2e4

Hyvät Koposet. Meidan on yhdessä hoi-

dettava "perhepiirissä" sukuhistoriakir-
jojemme myynti. Kohderyhmänd on Ko-

posten laajasuku. Lehti-ilmoitukset yms.

ovat niin kalliit a, etteivat varamme niihin

rr\tä,joten tulkaa mukaan kaikki. Suku-

seuratoiminta on myÖs kunnianosoitus

esi-isillemme, ja siihen liittyy myos suku-

hi storiateo sten j ulkai seminen.

Hyvää syksyä jokaiselle Koposelle.

Vesa KoPonen
Koposten Sukuseuran hallituksen

varapuheenjohtaja
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Sukupäivät Varkaudessa

Vuosikokous ja iltajuhla 27 -7 -2002

Vuosikokouksessa totuttuun tapaan

puhetta johti Eino Koponen ja sihteeri-

nä toimi seuran sihteeri Pirkko ola-
kivi.

Keskeisimmåksi asiaksi kokouksessa

nousi tilinpäätöksen käsitteleminen.
Yesa Koponen selvitti seikkaperäisesti

lukujen ja summien taustat ja merkityk-

sen. Kävi ilmi, että sukuseuramme

varallisuus on suurimmalta osaltaan

sukukirjoissa. Varastossa olevat kirjat
eivåt kuitenkaan sinålläån tuota mitään,

ennen kuin ovat mYYdYt. Suurimmat

kuluerät menneellä tilikaudella olivat
Koposten suku II -teaksen kirjoittamis-
ja painatuskulut, yhteensä 44A31,28

euroa (261798,11 mk); tilikauden päät-

tyessä palkkiota teoksen kirjoittajalle
Jarmo Paikkalalle oli vielä maksamatta

12L25,95 euroa {72AW ,62 mk)- Eniten

tuottoa saatiin sukukirjojen myynnistä,

yhteensä 148 86,97 euroa (885 13,91

mk). Tilinpätos vafuvistettiin, halliruk-

selle ja muille tilivelvollisille myÖnnet-

tiin vastuuvapaus.
Hallimksen esityksen mukaisesti uusik-

si liittymis- ja jåisenmaksuiksi hyvåksyt-

tiin seuraavat: liittymismaksu 5 euroa,
rooe f 

^,a 

orr

vuosij äsenmaksu 20 euroa, nuonsoJa§en

5 euroa.
Tilintarkastajiksi valittiin Erkki Kopo-

nen Varkaudesta ja Raili Koponen Kan-

gaslammilta sekä varatilintarkastaj iksi

Raili Koponen Pieksämäeltä ja Matti
Koponen Oulusta.

Hallitukren erovuoroi sista v arsinai sista

jäsenistä Yäinö Koponen valittiin
sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi, ia
pirkko olakivi uudelleen. väinÖ Kopo-

sen, Martti Koposen ja Jarrno Koposen

tilalle valittiin Raimo Koponen, Kirsti
Kufvonen ja Lassi Koponen. Erovuo-

rossa olevista varajäsenistä muut valit-
tiin uudelleen paitsi Toini Koposen tilal-
le valittiin Terttu Halonen" (Koko hal-

litus, ks. sivu 18.)

Halliruksen tekemä toimintasuunnitel-

ma kaudeksi 1.6.20A2 31 .5.2003
vahvistettiin.

seuraava vuosikokous ja sukujuhla
päätettiin pitää Valamon luostarissa
Heinävedellä.

Vuosikokouksen jälkeen aterioitiin ja

vietettiin iltajuhlaä, jossa musiikillisesta

osuudesta vastasi taidolla Riikka Kopo-
nen. Seuramme esimies KYösti Y.
Koponen kertoi juhlapaikan, nykyisin

Varkauden Koti seutukeskuksena toimi-

van talon, mielenkiintoisesta historiasta,

ja Sara Koponen piti esitelmän ajan-

kohtaisesta aiheesta Juurten merkity s

lapsille ia nuorille.
Lassi KoPonen

Ohjelma sunnuntaina ZB-7 -2AAZ

Sunnuntaina Koposet kokoontuivat
Pirtinniemen sankarihaudalla, missä

puhui Urpo Koponen. Sankaripatsaalle

laskettiin sinivalkoinen seppele.

Tutu stuttiin kanteleensoittaj a Kre eta

Haapasalon talon paikkaall, missä Ilmari

Krohn tallensi vuonna 1886 Kanteleeni-

laulun Kreetan soittaessa. Kreeta asui

varkatrdessa vuosina 1873 1890. H:in

siirtyi sitten Jyväskylälin, ffiissä kuoli
1890. Talon paikan reunakiveykset
ovat tallella, joiden ja talon kuvien
mukaan olisi mahdollisuus rakentaa
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paikalle uudestaan Kreetan mökki-
Paikalla yhdessä laulettiin Konteleeni-

laulu.
Varkauden ki rko ssa Pastori Soile

Patmu esitti mieleenpainuvasti Sanansa

Koposille ja erikoisesti mainitsi apteek-

kari Abel Koposen, joka matolåäkkeen

keksij änä, KaP seli-KoPoserä, teki
Koposten nimeä tunnetuksi maailman

ääriin, kuten pastori Soile Palmu sanoi.

V arkauden Koti seutukeskuksessa
Tyy skänhov issa pidettiin päivåjuhla.

Tilaisuuden avasi seuran puheenjohtaja

Kyösti V. Koponen todeten sukujuhlan
ja kokoontumisen tärkeYden suvun
yhdyssiteenä. Näihin Koposten tilai-
suuksiin ovat aina kaikki tervetulleita.

Musiikillisen annin avasi musiikin-
opettaja Kristiina Tirkkonen pianoesi-

tyksellään. Yksinlaulua esitti Maila
Koponen. Hän lauloi kolme laulua:

Sulho Rannan Vain pieni kansanlaulu,

ranskalaisen paimenlaulun Jospa oisit
l<nunokttkt(nj a Juhani Peltoniemen Hil-

jaisuus . Kristiina Tirkkonen säesti

pianolla. Musiikkiesitykset palkittiin
sydåmell i si n kättentaputuksin .

Sukututkija, maisteri Jarmo Paikkala
kåsitteli esifyksessäån Koposten sul«rn-rt-

kimusta, Koposten suku I ia/f -kirjojen
sisältöä, havaintoja Koposista, tutki-
muksen taivalta, Iliin tutkittua kuin
tulevaisuuttakin. Hän totesi, että
Koposten sukututkimustå on nyt kehitet-

tävä suvun jäsenten piirissä aineistoa

keräåmä[Iä, joka taloudellisesti on su-

vulle edullisinta.
Koposten Sukuseura ry : n varapuheen-

johtaja Yesa Koponen kiitti kaikkia
sukupäiville osallistuneita ja paikallisia
järjestelyjä osoittaen sanansa myös
puheenjohtaia Kyösti V. Koposelle ja

luovuttaen natrkakantisen Koposten Suku

// -kirjan.
Koposten sukupåivåt päätettiin yhtei-

sesti laulettuun Savolais en lauluun -

Kyösti V. Koponen

KuiKKa ja ?ääsK1

Kuikka Koposesta ja hänen konsteistaan on paljon tarinoita, senhän

me Koposet tiedärn.". Monet tar:inat kyllä taitavat periytyä kansain-

välisiin lähteisiin, mutta myös joitakin omakohtaisia muistelmia
Kuikasta ja hänen tempuistaan on talletettu. seuraavassa eräs niistä,

pie ksämåkel äisen Vi I le M annerhei mon kertomus Koposen .konstista'
Olin pieksämäen Niskamäissä töissä joulukuussa 1874. Koponen jäi

yöksi siihen taloon. Koponen sanoi: »Jos vedät kengät pois jalastani'

hiin näytän pienen konstin. >> Se oli vielä sitä kultaista

aikaa, jölloin poltettiin pärettä. Koponen otti päreen karren

käsiinsä, puhalteli sitä ja sanoi: »Poikapääsky on jäänä

talveksi tänne.»> Pääsky lensi lasiin, että lasi rämähti, ja

putosi sitten karmille råpistelemään. Koponen otti sen kouriinsa,

frn"nUija viskasi lattialle. Siinä oli sama karsi, jonka hän oli ottanut

käteensä.

piihde: Ritva Koivukoski (toim.)1998: Suloinen Savonrnaa. Voephan se olla näenniin' WSOY'I



Lue
Virolaisen kitj allisuuden klassikko,

A. H. Tammsaaren Maan luPaus

(Totuus ia oikeus I), on ilmestYnYt

mainiona uudelleen suomennokse-

na - sukukronikkaa parhaimmillaan

Anton Hansen Tammsaaren (1878-1 940) massiivinen

Totuus ja oikeus -viisikko (1926-1 933) on Viron
,,kansallisromaani". Vaikka §seessä on romaanisarja, kyse ei

ole samanlaisista toisiinsa saumattomasti yhteen liittyvistä

kojoista kuin esimerkiksi Tädttd pohjantcihden alla -trilogia
on. Totuus ja oikeus on pikemminkin romaanisikermä, niin

erilaisista teoksista sarja muodo stuu.

Totuuden ja oikeuden ensimmäinen osa, Maan lupaus,

ilmestyi vuonna 1926. Suomeksi se saatiin lukea ensimmäisen

kerran 1932 (sarjan viides osa ilmestyi suomennettuna 1935;

kakkcis-, kolmos- ja nelososaa ei ole koskaan käännetty

suomeksi). Nyt käsillä oleva Juhani Salokanteleen loistava

uusi kiiännösiyö hämäläismurteineen lyö aiemman suomenkielisen version laudalta

kirkkaasti. Toivottavasti koko sarja saataisiin pikkuhiljaa suomalaislukijoidenkin

ulottuville.

Ojaa kaivetaan, eikä sitä koskaan valmiiksi saada

Viro on mielenkiintoinen maa. Toisaalta maa on lähellä ja

tunnettu, toisaalta se taas on ja on ollut monessakin mielessä

hyvin kaukana meistä. Maan lupaukseenkin on helppo

uppoutua sen tutun aihepiirin myötä. Kuitenkin lukiessa pian

huom ?&, että krja kertoo hyvinkin "eksoottisesta" maasta ia
kansasta.

Maan lupaus alkaa 1870-luvun alusta: virolaiset talonpojat

ovat saaneet oikeuden omist aa maata, tois aalta kartanotalous

elää vielä viimeistä kukoistusvaihett aan. Maan historian

seurauksena kirjan kuvaama yhteiskunta on hyvin erilainen

kuin elo ja olo vastaavana aikana Suomessa.

Kirja alkaa kuitenkin tutulla pyhiillii kolminaisuudella: on suo, kuokka ja Vargamäen

errd..r. Suotta ei Adresta ole verrattu suomalaiskollegaansa Koskelan Jussiin. Työ,

oikeuden kaipuu, totisuus ja siiästäviiisyys täyttävät molempien miesten maailman'

Molemmat tekevät armottomasti koko elåimiinsä työtä - tuloksena mikä?

Juonellisesti teos harppoo välillä vauhdilla eteenpäin, välillåi kertoja taas pysiihtyy

kuvailemaan jotain uri* tyuiot in tarkasti. Esimerkiksi ojaa kaivetaan liipi romaanin

Teoksen Töde ja öigus kuvi-

tusta. Piirros: H. Eelma.
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lähes yhta suurella hartaudella kuin
Volter Kilven miehet suunnittelivat park-

kiaan. Toisa a\ta kirjan lopussa Andresilla

on jo ensimmäiset lapsenlaPset.

Maan lupaus on ennen kaikkea ruvaaja-

eepos. Tyhjän maan asuttamisen kautta
raamatulliset teemat ovat siinä läsnä hy-

vin voimakkaasti Syyllisyys ja tuska ovat

suoalueen ihmi sten j okapäiväi siä vieraita.

Ihmisten on nöyryttäYä ionkin suurem-

man edessä: miksi suurin osa kylän lap-

sista kuolee? Mika aJaa Andreksen aikui-

set lapset yksi toisensa jalkeen pois Var-
gamäelta? Mita hyödyttää suon kuivaus,
jos työlle ei j äaiatkalaa? Maa on ollut ja

maa jää, vaikka ihminen haviaa.

Andres ja naapuritalon Pearu: kipa-
koita Varkaanmäen asuttajia
Maan l.rpaus on myös sukukronikka'
Suvun kantaisinä ovat Andres ja Krööt,
myöhemmin Mari. Lapsia syntyy, lapsia

kuolee, perhe kasYaa. Kirja alkaa Andre-

sin ja Kröötin saapumisella uuteen koti-
paikkaan. Monet kirjan teemoist a iaavat
kuitenkin auki. Niin Andresin jalkelaisil-

lekin maailma on avoinna: suku aloittaa
leviämi sensä ympäri maata.

Samalla teos on myös oiva katsaus ni-
mi stohi stori a.an ia paikannimien syntyyn.

vargamäen (-varkaanmäen) nimellekin

on oma luonnollinen syntytarinansa. Var-

gamäen rniljööhän sinänsä on luotu
Tammsaaren oman lapsuuskodin mu-

kaan,joka sij aitsee Potrj ois-Virossa, Jär-

vamaan maakunnassa. Nyky dän tärnän

"oike atf'Vargamäen paikalla on kotimu-

seo.

Mainioimmillaan lahes 80O-siwinen ee-

pos on kuitenkin kansanperinteen ja

-kulttuurin sekä aian yhteiskuntaj ärj es-

tyksen kuvaajana. Tammsaare on kirjas-

saan esitelly hyvinkin tarkasti esimerkik-

si virolaisen talonpojan asumukset ja pi-

hapiirin, oikeuslaitoksen toiminn&o, ka-

pakkakulttuurin ja erilaisiin vuotuis-
juhliin liittyvrttuvat.

Etenkin lasten elämän kuvaukset ovat

hauskoja, samoin mielenkiintoisia ovat
nuorten yöjalassa kaynnin - ja perheen

perustamisen - kuviot. Oman lisänsä
perhe-eläm ääntuovat piiat, rengit ja pai-

menpojat.
Ja unohtumaton on Andreksen j a fiaa-

puri-isännän Pearun rinnakkaiselo, jossa

kumpaakin koetellaan vuoron perään!

Totuuden ja oikeuden ikuisesti auki-
jäävä kaksinpeli
Mutta mita sitten on koko huiman teos-

sarjan peräänkuuluttamat totuus ja oi-
keus? Maan lupaus ainakin herättää
enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Onko ihmisellä oikeutta maahan? "Maan

lupaus"; mitä se lupaa, mitä antaa?

Kuten etärnässä, kirjassakin oikeus ja

totuus on sitä kaip aaYan silmässä. Kirjan
keskeiseen aiheeseen verraten totuus ja

oikeus on yhtä hailyvää kuin suo-ojassa

virt aava vesi. Sen voi kyllä hetkeksi
padota paikoilleen. Siita on joko hyÖtyä

itselle tai kiusaa naapurille, miten kulloin-

kin haluaa. Mutta pian vesi taas syÖksyy

valtoimenaan eteenpäin muoto aan rnuut-

taen,joko omalla voimallaan tai ionkin
avittam ana. "Koskaan ei tehty riita, kos-

kaan ei halu täyty." Totuutta ja oikeutta

ei voi lopullisesti määritella. Eikä kahlita.

Kaisa NummenPää

Lähteet:
A.H. Tammsaare, 2A02 Maan luPaus-

Totuus ja oikeus I. Suomennos ja saate-

sanat Juhani Salokannel. Otava, Helsin-

ki
Viro. Historia, kansa, kulttuuri, 1996.

Toim. Seppo Zettetberg. 2.painos. SKS,

Helsinki.
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Tässä vielä katkelrna tekstiä:
"Eikä Vargamäellä ollut mitään sen

viettelevämpää kuin valjastaa hevoset
jouluaattoiltana pitkien rekien eteen, jot-
ka olivat täynnä valkoisia olkia, istuime-

nakin olkikupo, latoa lapsia kyytiin niin

paljon kuin mahtui ja niin paljon kuin he-

vonen jaksoi.- siihen kyllä lapsia riitti
Vargamäellä - ja sitten lähteä mäeltä sii-

hen suuntaan, jossa talvisessa raikkaassa

ilmassa soivat jymeiit aisaketrlot yli soiden

ja rämeiden, yli kunnaiden ja rakennus-

ten, yli suosaarekkeiden ja niiden metsi-

köiden, joiden lumihupun a\ta kaiku ei

kajahda vast annvaan ainoastaetn vähäsen

tömåihtäti, niin kuin iskettäisiin painavalla

e sineellä j ohonkin pehme äärr p aikk anrL.

- Mutta mitä oli kirkkoon meno kotiinpa-

luun rinnalla! Mielihyvin olisi matka saa-

nut veryä vaikka kymmenkertaiseksi to-
dellisesta, niin kauniisti soivat kellot ai-

soissa. Aivan kuin kummallakin längen

rahkeella olisi istunut jonkinlainen pieni

kellonsoittaj aia soittanut koko EanVar-
gamäen nuorille, kun he ajoivat valkoi-
sissa ja oljenpehmeissä reissiiän jouluil-

tana, pienimmät kääröinä isän ja äidin

painavissa turkeissa isompien väliss ä."

A.H. Tammsqore: Maan luPaus

q.',,I .,.*' , *.'.;."*

&. ,m.- ä&.&$f#ffi ffiffiffi

ik$ ;$,-* '** * ** g:,*ir,*,t+

IlooHeefioponen mimttititlittö§o

Setäni Kalle Pietari oli aikoinaan Liperin kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja

julkinen kaupanvahvistaia. Asiakirjojen altekirjoituksiin hänellä oli tapana

kirjoittaa nimensä muodossa aA{'9. g{,/, "*. Niinpä häntä ruvettiin

yleisesti kutsumaa n KooPee Koposeksi.
oltiin taas erään kerran käymässä Ahonkylässä, ja kuulumisia puolin ja

toisin kertoillessa tulin maininneeksi, että olimme hankkineet vanhan torpan

kesänviettopaikaksi. setä siitä kyselemään, että mitenkä ison tilan olin

ostanut. Kun kehua retostin, että onhan sitä palstaa peräti kaksi hehtaaria,

tuumasi KooPee Koponen hymyn kare suupielessä: "sittenhän sie oot oikein

manttaalipösö."
Kun on loskus arvoa ja ammattia kyselty, en ole tohtinut tuota KooPee

Koposen antamaa titteliä esittää - etenkin kun tuli se kesämÖkkitonttikin

in

I

pankista ruinatuilla rahoilla ostaa kitkutetuksi.
Lassi Koponen
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Raila Koposen töitä esilla Waktassa

Heinäveden Karviossa asuvalla Raila Koposella oli heiniikuussa näyttely

Varkauden kasi- j a taideteollisuuskeskuksessa Waktassa. Julkaisemme

näyttelystä muutamia kuvia. (Alkuperäiset kuvat ja teokset ovat väirillisiä-)

Tekijä näyttelyä
jarjestämässä

Myös sivulla 20 on kuva

Raila Koposen teoksesta.

Lasinen sudenkorento

Sudenkorento

Sulka ja kivet

10
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Köyrin vietosta vanhaan aikaan

T oka-marraskuun vaihteeseen srjoit-

t tuva koyri eli kekri oli ennen van-

t-Jhaan vuoden suurimp ia iuhlia.
Siita sanottiinkin: "Köyr käyvä konttii.
Juhla tulla junttii. " Alkuaan se oli vaina-
jain muistamisjuhla. Myöhemmin siita al-

koivat palvelusväen riiviikot eli vapaa'
viikot, j otka olivat varsinkin nuorille
iloista lystinpitoaikaa. Lähes joka ilta he

kokoontuivat johonkin taloon leikkimään
ja laulamaan tai tanssimaan.

Muinaisten suomalaisten vuodenvaihde
oli syksylla koyrin aikaan. Silloin köyr.ä
vietettiin nykyistä aikaisemmin, mikke-
linpäivän paikkeilla. Siihen päättyi sato-

vuosi ja alkoi uusi vuosi. Kiireinen kesä-

aika oli ohi ja leppoisampi talviaika tulos-
sa. Köyri oli siis sekä työn että sadon-

korjuun juhla. Raskaan tyokauden vasta-

painoksi haluttiin huvitella. Sita kuvaa
vanha sananlaskukin. "Joka kesäIlä höy-

rydä, se koyrinä möyryäA."

Koyrinä pukeutuivat tytöt ja pojat eri-
koisiin vaatteisiin ja kutrkivat talost a ta'
loon pyytäen suuhunpantaYaa. Pojilla oli
turkki nurin p äällään ja heita sanotiin
koyrimöroiksi. Tytöillä oli valkeat vaat-

teet, ja heitä kutsuttiin köyrrttänksi. Saa-

tuaan jotain, he esittiv drt hlonväelle leik-
kejään ja tanssej aan.

Tää11ä Savossa kulkivat nuoret miehet

talosta toiseen kerjäten ryyppyä. Taloon
tultuaan he vilkuilivat isäntäänia sanoi-

vat: "Köyriä vai uunia. " He uhkasivat
muka kaataa uunin, elleivät saaneet mi-
tiiän väkevämpåiä suuhunsa.

Köyrinä täytyi olla runsaasti ruokaa
syötäväksi. Tavallisesti teurastettiin lam-

mas, mutta saatettiinpa suurempikin elain

tappaa. Runsaan ruoan varaamisesta ker-

tovat sananparret:'T(öyhäkii köyrikseen,
j okkainen joulukseen." "Joka köyrin
koyrittää, se härännii tappaa."

Köyrin aattona lämmitettiin sauna ja

§lvettiin kutkulleen. Vainajia rnuistettiin

varaamalla heille ruokaa saun aan lahdet-

täessä tuvan pöydälle. Köy"i" liittyr myÖs

monia uskomuksia enteistä. Varsinkin
perheen jäsenten kuolemaan liittyviä en-

teitä otettiin selville. Pantiin tuvan sei-

nustalle kullekin nimetty halko; kenen
halko yöllä katosi, se kuoli ennen seuraa-
yaakoyria. Tytöt kysyivät naimisiin pää-

semistä halkosylykselt ä; ios halkoja tu-
paan tuotaessa niita sattui käsivarrelle pa-

rillinen luku, oli miehen saaminen toden-

näköistä.

Martti O. Koposen teoksesta

Kruurrunti l asta per i ntötaloksi

/

t

Viikkolaskua

Kekristä kahdeksan j ouluun,
tuomaasta kuusi kyntteliin,
kynttelistä kolme mattiin,
matista nelj ä maryaan,

marjasta nelja yrjöön,
yrlostä yiostä yhdeksän juän iuhannukseen,
juhannuksesta neli a j aakkoon.

11
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Kuka oli Kapseli-Koposen esi-isä?
Apteekkari Fredrik Albinus Koposen (22.2. 185 8-2 1 . 1 0. 1 917)

sukujuonto isåstä isään eri zukututkimusten mukaan

Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja
Koposten suku II

Aapeli (Abel) Koponen 28.9.1831

Apteekkari Albinus Koposen isä. T.

Antti Koponen 4.3.L787 - 8.3.1868
T. 2273 - 2272 t 2A6q, s. 300/KS II
Samuel Koponen 1762 - 13.12.1820

T. 2272 - 2270 - 2312, s. 299lKS II
Antti Koponen 1734 - 5.12.1795
T. 2270 - 2160, s. 296-298/KS II
Samuel (Heikin poika) KoPonen
1686 - 30. 1 1. 17 53

T. 104 - 101 Juurikkasalmi, s. 111/KS I
T. 2160 - 101, s. 273lKS II
Heikki (Heikin poika) Koponen
s. n. 1654, eli vielä 1730.

T. 101 100, s. 110/KS I
Heikki (Heikin poika) KoPonen
T. 100 - 92 Juurikkasalmi, s. 110/KS I
Heikki (Riston poika) Koponen
T. 92 - 9l Varistaipale, s. 106/KS I
Risto (Paavon? poika) KoPonen
s. n. 1585 (tai myöh.), k. n. 1650

T. 9l - 90 Varistaipale, s. 105/KS I
Paavo (Ollin poika) KoPonen (r

T. 90 - 3 Varistaipale, s. 100/KS I
Olli (Antin poika) Koponen (olli an

Koppoinen, Otoft Andersson Kopoinen)

s. mahd. n. l520ja k. 1580 tai sen jälk.
T. 3 - 2 trppävirta, s. 47-48lKS I
Antti (Paavon poika) Koponen
T. 2 - 1 trppävirta, s. 46lKS I
Paavo (Tahvon poika) KoPonen
T. I Keriharju, s. 46ll(5 I

(r On mahdollista, että Paavo
. . .a ' Ijuontuisikin taulusta 150 [Olli (Rekon

poika) Koponenl (Paikkala KS I)

Toivo Pietikäinen. Alpo Ojala ja Olavi
Kopofien (I(oposten Sukuseuran monisteet)

Aabet Koponen 10.5"1831 1901 (1

2275 Apteekkari Albinus Koposen isä.

Antti (Samulin poika) KoPonen
1785 1868 Yn. t. 2273 - 2272 (-2064\

Samuel (Antin poika) KoPonen
t762 - 1820 Yn. t. 2272 - 227A - 2312

Antti (Samulin poika) KoPonen
1734 - 5. 12.1795 Y*. t, 227Q - ?160
Samuli (Heikin poika) Koponen
1689 - 30. rL.t7 53

Heikki (Heikin poika)
n. 1654 - 1705

Vrt. t. 104 - 101

Koponen
Vrt. t. 101 100

Heikki (Riston poika)
n. 1610 - 1675
Risto (Heikin poika)
n. 1575 1650

Koponen
Yrt. t. 92 - 9l

Koponen
Vrt. t. 92 - 9L

Heikki (Ollin poika) KoPonen
n. 1550 - 1605 Yrt. t. 73 - 3
Otli (Antin poika) Koponen Yrt. t. 3 - 2
n. 1515 1580

Antti Koponen Vrt. t- 2 - 1

eli 1400- ja 1500-lukujen vaihteessa-

t' f"ukauden ja päivän luku vaihtaneet

paikka a; 5. 10. on kastepäivä, syntymäpäivä

on 28.9.1831. (Paikkala: KS II)

Selityksiä: KS I Kapcrsten suku 1, KS II Koposten suku II, s. §ivtt, T. Taulu,Ytt'vertaa

Kirjoittajan kommentti seuraavalla sivulla.

I

I
I

I
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oli Kapseli-Koposen esi-isä?

Koposen kommentti

Edellisella sivulla on esitetty pelkistetyt

sukujuonnot kahden sukututkimuksen
mukaan apteekkari Nbinus Koposen esi-

isistä lahtien apteekkarin isästä Aapeli

(Abel) Koposesta (s 28.9- 183 1) ja seura-

ten sukua isästä isään. Kuten huomataan

tutkimuksissa akaaolla suuria eroja, kun

päästään Heikki (Heikin poika) Kopo-
seen ja 1600-luvun puolivälin paikkeille.

Jos tässä mukaan olisi otettu vielä kulloi-

senkin suvunjatkajan sisarukset, eroja

tutkimusten valilla olisi ollut havaitta-
vissa viela enemmän. Muun muassa

Ileikki (Riston poika) Kopo§en (Taulu
gZ 9 1 ) lap sista Paikk ala luettelee
seuraavat: 1. Paavo, 2. Heikki, 3 - Ras-

mus, 4. Matti ia 5. Maisa, kun taas ver-

tailtavassa tutkimuksessa ne ovat:

1. Erasmus, Z.Matti, 3. Heikki,4. Paa-

vo ja 5. Elias. Vai olisiko oikea vertailu-

perhe Risto (Heikin poika) Koposen
(n. 7575 1650), jonka lapsiksi maini-

taan seura avat; L . Heikki, 2. Paavo , 3 .

Sipi (Sigfrid), 4.Etasmus ja 5. Matti?

Sukututkimus vaatii tekij altaan karsi-

vällisyyttä, pitkäj änteisyytt ä ia huolelli-

suutta, helposti saatavia tuloksia ei ole

koskaan odotettavissa. Sukua tutkivan

pitaamyös varautua siihen, ettei vanhois-

ta lahteistä loydetty tieto kenties olekaan

oikea. Papin papereihin ei ole aina luot-

tamista eika virkamies ole erehtymätÖn.

Jo aikoinaan tietoa kirloitettaessa siihen

on voinut tulla virhe tai tallentaja on saa-

nut virheellistä tietoa. Myos sukututkija
itse voi tulkita tietoa väärin tai voi tietoa

tallentaessaan tehdä kirj oitusvirheen.

Tästä käy esimerkiksi vaikk apa edella

mainiuu Aapeli Koponer, jonka syntymä-

ajaksi on merkitty toisessa tutkimuksessa

10.5.183 1. Jarmo Paikkalan tutkimuksen

mukaan tämä on kasteaika, jossa kaiken

lisäksi kuukauden ja päivan jarjestysluvut

ovat vaihtaneet paikkaa (viite t)"

Miten sitten sukututkimuksia lukevan

pitaisi suhtautua tutkittuun tietoon? Ketä

uskoa ja kenen tutkimuksia olisi pidettävä

oikeina? Muuta vastausta tuskin voi
arfiaakuin että sukututkimuksiakin olisi

luettava kriittisesti, siis tutkien. Ja mita

tulee otsikossa esitettyyn kysymykseen

apteekkarimme esi-isästä, vartnaa on

vain, että Kapseli-Koposen varhaisinta

esi-isää ei tunneta.
Lassi Koponen

Minne KoPoset ovat Peåi'{tlneat?
Eniten Koposia on ollut kolmen eri aianiakson aikana seuraavissa kunnissa:

Vuoteen 1944 mennessä Yuosina 1945 - 1965 Vuodesta 196§ lähtien

Leppävirralla 53 5 KuoPiossa

Heinävedella 312 Helsingissä

Kuopion mlkssa 223 varkaudessa

Sotien jlilkeen Kuopio on saanut'T(oposJisäil'n. 3l Yo,Helsinki n' 40 %o,kuntaas

Varkaus on kiirsinyt 'T(opos-hävikkiäi," n. 1O %. Paakaupunkiin on siis yhä useam-

man Koposenkin kulku klynyt (Lrihde : Vriestörekisterikeskuksen Internet-sivusto)

241 Kuopiossa

216 Helsingissä

172 Varkaudessa

315

302
155

I

I
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Kepesiu Fredfeisset
kesäkuusta lokakuuhun

KuopiolaisellaMattiKoposella:lp.d]:rkokemustatyöskentelystäsisävesilaivoissa'
Hänen uransa laivankapteeniksi alkoi l5-vuotiaana"kun hiin sai pestin 15-wotiaana

Tapio-laivan ytiran'Jif,ri. iiiffi uru.rrk.ri 
"nrin 

tunrimieheksi, sitten ajomieheksi'

peråimieheksi ja vindäin-tapt..riq Laivoista Tapionlisäksi tutuiksi ovat käyneet

mm. Lepptivirta, Lokkija nyt u'lmetsl u**o. Matti Koponen on toiminut vielä

eläkevuo sinuun rrofio, rÅup-[möyhdistyksen puheenj ohtaiana.

(Savon Sanomat 17 '6'2002)

Leo ja Sinikka Koposen-atva11ff-illVttely S-aa.nalda on ollut esilla Kuopion

kaupunginkirjurto, uitu' sa 24' - 29'6'2(;02' (Viikko-Savo 1 9' 6' 2002)

Koposet.yhtye&NitaKuopiostaonsoittanutlauantai-iltana6.7,2002,,taattva
tanssimusiikkia"salmijärvenlavallaJuankoskenVästinniemessä'
(imoitus Savon Sanomissa 4'7 '2002)

Islannissa tapaankuuluu, että vierailijat ja seurueet istuttavat yleensä puun ja

osallistuvat näin maan metsittrimis""n. rrrv* suomen.Islannin-suurlähettiläs Timo

Koponen istutti ,".-,*.i,".,, pitrlajaa oalvikissa Pohjois-Islannissa viime kesåinä.

i[.i"rr"tui Helsingin Sanomissa 6'7 '2002)

HelviKoponenostaaTallinnassakäydessäänyleensälihaatuliaisiksi.

aK;;;k;ti Helsingin Sanomissa rlJ '2002)

Karttulalainen Annikki Koponen on voittanut murteella puhumisen suomen

mestaruuden gu,rr,Jfu i.l zöozpidetyssa kilpailus;a' 'I(oposen esitys oli upea' Hiin

esitti lupsakkru ,uuoiuitta juoruaklau fi"iutinåtn' Se oli kyllä niin vahvaa savo4 että

siina hiimiilänen jiii mykaksi. Mutta *i t" *"* §lla oikåaan'osoitteeseen"' kertoi

Hauho-SeuranpuheenjohtajaLeenasa'ttota.(SavonSanomat14.7.2002)

Lisiiå sukulaisia Kopos,le. Kuopion tuomiokirkossa on_vihitty avioliittoon z0'7 '2002

Mario.s.HintsanenjaHannuxop,"'".(IlmoitusSavonSanomissa2l,7.2002)

KarttulalainenAnnikkiKoponen(64.vuotias)'o,'_"lTmelkoisentempun:hänon
napannutt+vuodenaikanaSuomenmestaruudenperätikolmessaaivantoisistaan

äiI::älT#?äå hanelle nap sahti viisikvmppisenä vuonna 1 e8 8, karj ankutsun

ykköseksi hänet arvioitiin t,m*"n"n *ottu 
"nlalk""' 

ja murteen puhumisen SM-

kulta heltisi pari riittou siiten HJ"fl'' Rukiinleikkuussa hän on yltänyt "virn"

topeatte. (Savon Sanomat 29J '2002)
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Soneran johdolle taas lisää optioita. Soneran avainhenkilöt ovat saaneet jälleen uusia
optioita, joista osassa on selvästi paremmat ehdot kuin Soneran rivityöntekijöiden
kannustimissa. - - Kaikkien Sonera-optioiden merkintähinta on alle pörssikurssin,
mutta sellaisillakin kannustimilla on arvo. Esimerkiksi vuoden 1999 Sonera-optiolla
käydään pörssikauppaa, jonka hintatason mukaan toimitusjohtaja Harri Koposen
l999-optiosalkun arvo on 102 000 euroa. (Helsingin Sanomat 9.8.2002)

Tarkastaja Hannele Koponen Kelan Itä-Suomen aluekeskuksesta on vastannut
nimimerkki "Tietoa haluavalle" kysymykseen, mitkä tulot huomioidaan
sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan perusteina. Vastauksesta selvisi, että
päiväraha määräytyy hakijan työtulojen mukaan, pääomatulot eivät päivärahaan
vaikuta. Laissa mainitaan erikseen, ettei työtuloksi katsota esim. kateista
voittopalkkiota eikä työsuhdeoption kayttlimisestä syntyvää etua. Niinpä suuretkaan
optiotulot eivät kasvata Kelan sairausvakuutusmenoj a, vaan syynä etuusmenojen
kasvuun j a sairausvakuutusmaksun korotu starpeeseen on ensisijaisesti on
sairaanhoitokorvausmenojen lisääntyminen. (Savon Sanomat 1 8. 8. 2002)

Tuija-Leena Koponen on ajatellut suunnitellun saaristokadun kustannuksia suhteessa
perusterveydenhuollon tilaan ja lausunut huolestumisensa Jynkänlahden koululla
Kuopiossa 2l .8.2002 pidetyssä asukasillassa. (Savon Sanomat 22.8.2002)

Maarit Fagernäs-Koponen on kirjoittanut Kuopion laakaritilanteesta. Hänen
mielestään Kuopiossa olisi toteutettava väestövastuujfiestelmä. Hän on myös sitä
mieltä, että lääkäreiden koulutuksen lisåiiiminen lisåiå vain laakareita naapurimaihin,
Ongelmana ei ole ltiiiktirien måiåirä vaan heidain työolosuhteensa. Ongelmat poistuvat,
kun puututaan niiden syihin eika vain ptiivitella seurauksia.
(Savon Sanomat 22.8.2002)

Helsingin Sanomien toimittaja Kalle Koponen on kirjoittanut nimettömistä
ilmiannoista jayhä kattavammasta valvontajärjestelmästä autoilijoiden liikennekurin
parantamiskeinoina. "Jokin tässä kuitenkin kaihertaa. Vapaan ja avoimen
yhteiskunnan kannattajalle sanoista 'ilmianto' ja 'valvonta' tulee mieleen Ita-Saksa ja
sen vastenmielinen 'turvallisuuspalvelu' Stasi", Kalle Koponen kirjoittaa Hän pträttitä
jutfunsa seuraavasti: "Ongelma on vaikea. Liikenteen vaarantaminen on tuomittavaa ja
rangaistavaa, jataritaarr sekä valvontaa että rangaistuksia. Mutta ajatus valvonta-
kameroiden metsistii, joissa ihmiset §rttiiiivät toisiaan ja raportoivat poikkeavuuksista,
on kammottava." (Helsingin Sanomat 26.8.2002)

Samuli Koposella on pitka ura seurakunnan luottamustehtävissä, joissa useimmin
päätetään ihan maallisista asioista, kerrottiin Leppävirran seurakunnan teemasivuilla
Soisalon Seudussa. Samuli Koposella on takanaan peräti 20 vuoden kokemus
toiminnasta seurakunnan luottamustehtävissä. Suurimman osan aikaa hän on istunut
kirkkoneuvoston puheenjohtajana, yhden kauden myös kirkkovaltuutettuna. Samuli
Koponen on Koposten sukuseuran puheenjohtajan Kyösti Koposen veli.
(Soisalon Seutu 3 .9.2002)

l5



Maakunta-arkeologiMarttiKoponen.Savonlinnanmaakuntamuseostaonvertaillut
elämääSääminginsalonjaHelsinginvaliltajaon_kutenaw-atasaattaa_tullutsiihen
tulokseq etui aamai-aiminginMlo'*.J;i;;*puu 

tuin Helsingissä eika naennäsui

kiirettä ore. Martti Koponen esiintyi rr*rtut"rturana juttusarj assa suurella sonrella'

iHefsingin Sanomat 11'9'2ooz)

ToimittajaEiraJuvonen.Papayiannakisintekemässäsyntymäpäivähaastattelussa
kuopiolain", r*1"ä ioö; kertoi. olevansa maan ainoa svvtikertiy spddllikkö'

Haastattelusta kävi selvilå efiä syviikerrv. ", 
Molok oy:n menetelmä' joka poikkeaa

iatteiden tavanomaisesta kerää*ir..ru'åäpäririir'rariöihin. 
Jutussa käsiteltiin

myös jatteiden lajittelua, komposto#;; ja ylipäätiiiin.ympäristöasioita' Matti

Koponen täytti 50 ä"'i"'rqp 'igsz (Savon Sanomat 1s'9'2002)

*Siisti ymparisto on kaikkien etu,,, kirjoittaa Ireikki Koponen Kuopiosta vastatessaan

io,,u'Bto,t"i,,*i'iöi"'k;Ar"f 1X*:i*{1lt:ti,'*ff ;:IffjäffiXål';
"lakaisussa" käytettyjä kovaiiiirusn pu

sellaisen kasityksää'it t'* p"oltaa §seisten väilineiden kävttöä'

(Savon Sanomat 2S9'2002)

Soneran toimitusjohtaja Half Konolel on taas ollut esillä mediassa'

tiillä kertaa Soneran johtajille lwattuj en bonusten j ohdosta' Soneran

hallitus oli jo huhtikuuss apbbttinyt' että vhtioniohtoryhmäia 66

muuta työntekij ät''ä*"iiåf u 
"låatn 

puiku' verran ylimääräi stä

^tu*u"tiu, 
jos fuusio Telian kanssa toteutuu'

(Helsingin S*o*u'i' r0' Åoi p 5 'lo 'zoozlTerhon piirros)

reolyrioppilasMaaritraserlil;§:fl:::,*:"i}llTfl-:'fr:§:'äTåäilHä
HiJså,11l',#ä:'ä#?"ffi",äläman vdi" on siinä, voiko ketään svr,a

ominaisuuksiensa p"*;;;;iil' 1su"o' SÅmat 1 1' 10'2002)

Lottoarvonnan yhteydessä haastatte,jaa tanssittaessaafl Tanssiurheiluliiton puheen-

johtaja Antero ropnio"n r.otoi liittonsa jä r.rirt""vt'distvsten toiminnasta' samalla

kavi selville, etta ffii*rri.r.t ",.rrii,,ä 
ä.iltt"ttu'åikkut"'oittovaroista'

(Yte TV 1 19'10'2002)

KukkasipuleistapoliittisinatäsmäaseinlkidoiuiK".lryssPonenKaupunginlaita-
oalstallaan iu t"rtoiä"i^t iniui[t.* ornn'""rr"'it1 r.'r.u"itiaminen voi kytkeytyä 1a

uuituttuu. Kyseessä oli jo kolmi, ryrti,"Å- 
iapinlarrden sairaalan kannattajat (Pro

Lapinlahti -tiike) i#;;ä[rkkurip,rGitl-riiiiutu"puistoon' 
Edellisilla kerroilla

sipulit oli lahjoittanut 5:*:5.."t'"'n'"iäniilt"å 
kukkasipulit lahjoitti SOK'

lffefsingin Sanom at 26' 10 '2AAZ)

ffiinkahanmoniedellärnainituistamahtaakuuluasukuseuraamme?]
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Koposet vertauksissa ja tarinoissa

KiihtW kun Koposen kuo-
lerna. Kitee

Sillahän on kolomet konstit
kun Koposen ko eYalla.

Kitee

Paleltu kun Koposen potut
ahjossa. Kiuruvesi

Pottti kun Olti Koponen
sormesa ?askassa.

Säräisniemi

On varveellaan kun KoPo-

sen potatit pajan ,hjolla'
Kafttula

(va weellaan = odottamassa)

Siinäpähaän oovat vekkeel-
la kun Koposen potatit Pa-
jt* ahjolla. Varpaisiärvi
(vekkeella = esillä)

Koposen touhu potattiensa kanssa

on täWnyt olla todellinen media-

tapahtuffiä, kun Ympäri Savoa siitä

on sananpartta levitettY-
(Toim. huom.)
Lähde:
Matti Kuusi (toim.)Ig 82: Suo-

men kansan vertauksia.
3.painos. SKS.

Onni Einari KoPonen etsi-
mässä vanh aa tavaYaa

Kotiseutuneuvos Onni Einari
Koponen kiefteli jo nuorena
opettaj ana Pielisj ärven sYrJ ä-

kytitla keräämässä esi neistöä
Pielisen museoon. Kerran
han sattui taloon, jossa oli
kotona vain huonokuuloinen
vanh aemäntä.
- Olisikohan talossa antaa
vanh aa tavaYaa museoon?
tiedusteli Onni Einari.
- Häh?

Onni Einari meni emännän
koryanjuure en ia hihkaisi:
- Onko antaa vanhaa tava-
raa?
Kainosti nauraa kihertäen
emäntä vetäytyi kauemmaksi
ja epäsi:

- Enhan mie vanaha immei-
nen ennea Viimeks ParlqYm-
mentä vuotta sitten annon
Ville-vainoolle ...

(t-ieksa 19 7 L)

Lähde:
Matti Kuusi 1979: Kansanhuu-
morin kuka kukin on. 1OOI

kaskua - 1OOI muotokuvaa.
Otava.
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KopostenSukuseuranhallitusjatoimihenkilöt

Kyösti Koponen, sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja

Taivalmäentie2 A,79l3O Sorsakoski; puh' (017) 5561294

väinö Koponen, tarnniapoheeniohtaja; Kuopiontig 2,7615A Pieksämiiki; puh' (015) 481 839

Varsinaiset iäsenet
Ari Koponen
Kiuruntie 10

70340 KuoPio; Puh. (017) 261 2430

Hannu W. Koponen
Syvänojantie 136

05450 Nulori; Puh. (09) 250 7450

Kari Koponen
Nelikatu 9

15830 Lahti; Puh (03) 753 1055

Lassi Koponen, KoPsan toimittaja

Viikatekuja 13 C 6

70780 KuoPio; Puh. (017) 263 4424

Raimo KoPonen
Pirtinranta 2
782W Varkaus; puh. (017) 552 4963" 556 3537

Vesa Koponen, varaPuheeniohtaia

Vainionkatu 11

40700 JYväs§lä; Puh. (014) 615 551

Kirsti Kutvonen
Oulaistentie 7

04400 Järvenpää, puh. (09) 271' 3853

Pirkko Otakivi. sihteeri

Kauppakatu 16 A 3

7820A Varkaus; Puh. (017) 552 8204

Varaiäsenet-

Marianne Eloranta, rahastonhoitaia

Kaskenkatu 21

2A700 Turlqu; Puh (02) 232 4L3l

Terttu Halonen, aPulaissihteeri

Tuomitre 22

79100 Leppävirta;puh (017) 554 2332

Kyttikki Konkola
Näkinkaari 13 A 5

02340 EsPoo; Puh (09) 802 5764

Ahti Koponen
Rajal«tja 11

04J,:6A Kerava; Puh. (09) 294 3335

Erkki KoPonen
Tuomelantie 17

7il5} Pieksämiiki; puh. (015) 487 034

Hannu IC Koponen, SKL:n yhdvshenkilÖ

Leiviskiitre 4 G 105

00440 Helsinki; Puh. (09) 562 3840

Urpo KoPonen
Kultatie 2

s6400 Vihanti; Puh- (08) 281 141

Kaisa NummenPää
Kuusitte 7 A2l
AA27A Helsinki; Puh. (09) 241 9345

Erkki Koponen
Kartasalonkuj a 53

78400 Varkaus; Puh. (017) 555 4555

Raili Koponen
Asematte 257

79480Kangaslampi;puh.(017)5586130

**{<

Titintarkastajat
Matti Koponen, varatilintarkastaja

Nokkalantie 14

90500 Oulu; Puh. (0S) 347 493

Raiti Koponen, varatilintarkastaja

VäinämÖntie 17

76t50Pieksämäki;puh'(015)481566

***
Jäsensihteeri

Sara Koponen. Jynkiinkatu 4' as' 5'70620 Kuopio' puh' (017) 263 3837'

Sanlopostiosoite: sarakoponen@hotmail'com
*t*

Sukututkimus- ja julkaisutoimikuntaan

kuuluvat hallituksesta Kyösti Koponen. .l,t ii ropoo"n, Kari Koponen ja Kirsti Kutvonen sekå

lisäksi Janne roponen. os. Nierimiehenkatu i0 C 21. 80110 Joensuu: puh' (013) 225 683'
*;I *

Ahti Koponen Tuusulasta toimittaa sukuseuramme kotisivut Internetissä: sähköpostiosoite on

ahti.kononen@ri.fi.
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*olo. I{nnncrfpn rrarha' alossa . 66 sivtra.Sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistst I
Jarmo Paikkala: Koposten suku I. 275 sivua.

Jarmo Paikkala: Koposten sul«r tr. 882 sivua.

Jarmo Paikkala: Koposterr suku I ja tr. Maksu yhdessä erässä-

Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu kahdessa erässä, erä

Väinö Kryuren: Met§än poika tahdoin olla ...

12 euroa
SL euroa
SL euroa

118 euroa
66 euroa
37 euroa

Koposten sukuseuran myyntiluettelo

Julkaisut

Monisteet

tiartikkeleita

Postikorfri, kluva-aiheena sukuseuran vaakuna.

Rintamerkki, "pit sSi", zukrrseuran rnal«xra-aihe, 38 mm'

Rintamerkki, "pittsSi", sukuseuran vaakuna-aihe, 55 mm'

Rintamerkki, "pittssi", kuil*a-aihe, 38 mm'

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

Sukuseuran hopernen rintamerkki tai riipus.

Sul«rseuran rintamerkki tai riipus kullattuna .

Sul«r seuran vaakun a -a iheinen p oytii standaari .

Hintoihin lisätään lähetyskulut.

1 euroa/lgl
4 euroa/kpl
5 euroaAel
4 euroalkpl
5 euroa/lgl

L0 eurodkpl
L2 euroa/lgl
37 euroa/lgl

I

t

i

ll Lg82 Sukuseuran perustamistietoja ym.

zltgL4 Koposten asuinpaikkoja ym.

3ll9h6 Kuikka-KoPonen Ym.

4llgS7 Sul«rseuran toiminnasta ym.

5/l 988 Toivo Pietikiiisen tutkimuksia Koposista

6/1983 Alpo Ojasen tutlcimuksia Koposista.

T llggg Toivo Pietikäisen tutkimus Kuopion ja Iisalmen Koposista

3/1990 Olavi Koposenfiftkimus Savsn Koposista 1500-1700 -lurmilta.
gllgil Eri teot<sista koottuja tietoja Koposista.

l0/1 gg} Aili Möllärin kokoamaatietoa Tuusniemen Koposista.

10 s.

15 s.

24 s.

20 s.

7& s.

33 s.

24 s.

43 s.' l8s.
20 s.

' Monisteiden hinta: 0rS euroa/sivu

Tilaukset

Taivalmäentie 2 A
791:10 SORSAKOSKI

Kyösti Koponen
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2
Lähetråjä:
Koposten Sukuseura

clo Kyösti KoPonen

Taivalmäentie 2 A
79130 Sorsakoski

Raila Koponen: Mimosa katolla

Suonenjoen KiryaPaino KY §sN 1457-4926


