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hrheenjohtajatta

r rYVA SIIKIIKLTN-TA
E[On ilo, että Koposet ovat entistäkin

vilkkaammin o sallistuneet sukuseurafirme

toimint azn kaikin tavoin. [Jusia jaseniä on

liittynyt lukuisasti.
Sukupäivämme Heinäveden Valamossa

olivat onnistuneet niin sään kuin järJeste-

lyjenkin puolesta. Heinävedelta jäi lämpi-

mät muistot sukujuhlista, jotka olivat oh-
j elmal taan korkeatasoiset, todelliset kult-
tuuripäivät.

Sukupäivät eivät ole pelkastään juhlat,

vaan siella kasitelltiän sukuseuran toimin-

taa, mennyttä ia tulevaa, suuntautuminen

on aina eteenpäin.

Heinävedell4 varsinkin yksityisissä kes-

kusteluissa, syntyi mielipiteiden vaihtoa

erilaisten tilaisuuksien iäriestämisestä
vuoden muinakin aikoina kuin kesällä.

Erilaisten tilaisuuksien j ärjestäminen syk-

syn ja talven aikana katsottiin kokeilun
arvoiseksi. Nämä olisivat pääasiassa Ko-
po sten tutu stumi stilai suuksia.

Keskeisimmäksi kysymykseksi nousi.

Kuinka Koposten sukuseuran tiedotus-

toiminta sekä sukukitjojemme ja muiden

artikkeleiden myynti voitaisiin hoit aa te'
hokkaimmin? Esille tulivat myos rahoi-

tustarpeet lahitulevaisuudessa; niistä jäse-

nistö kantoi kiitettävästi huolta. Milloin
KOPOSTEN SUKII III -kirja ilmestyv?

Kysymyksia tuli runsaasti.

Kuinka tiedotustoiminta void aan nyt

hoitaa tehokkaimmin ?

Kopo sten sukuseuran tämänhetkinen
"tiedotuspaketti" on seu taav a'.

l. KOPSA KoPosten Sanomat kuuluu
jäsenetuun. Se kertoo keskeisimmät asiat

sukuseuramme toiminnasta j a palveluista.

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

2. TilaamallaKOPOSTEN StJKti I ja tr
-kirj at saatietoja Koposten suvusta

1 153 sivua vuosien l54l ja 1860 välisel-

tä ajalta eli 319 vuodelta.
3 . Osallistumalla vuosittain kesällä pi-

dettäville Koposten sukupäiville Siella

saa tietoonsa kaikki seuratoimintamme

keskeiset asiat. Yksityiskohtainen asiain

kasittely tapahtuu sääntÖ määräisesså vuo-

sikokouksessa, johon jokainen seuran iä-
sen voi osallistua.

4. Ahti Koponen Tuusulasta toimittaa
sukuseuramme kotisivut Internetissä.
Hänen sähköpostiosoitteensa ja kotisivu-
je, osoite ovat tämän lehden sivulla 2.

Tiedotustoiminnan tehostamista pohdi-

taan Kysymys kuuluu: Kuinka kaikille
Suomen Koposille saisimme tietoa Ko-
posten sukuseuran toiminnasta?

Pannaanpas j okainen mietintämyssy
päähän. Ilmoittakaa ideoistanne. Koposia

on yli 7000.

Varsinainen haaste seuramme hallituk-
sella on ollut vuosia KOPOSTEN SUKU

I ja t| -kirjojen julkaisemiset, kustantami-

nen ja myynti. Näihin tehtäviin olemme

keskittyneet; tänd vuonna erityisesti sen

takja, ettdt saisimme maksetuksi KOPOS-

TEN SUKU II -teoksen kasikirjoitus-
palkkion loppuerän 3 1. lokakuuta.

SIJTTRKtrTOKSET JÄSENILLE! RA-
HAT ONKOOSSA
Nyt saaduilla jasenmaksutuloilla ja kir-

jojen myyntituloilla voimme maksaa tili-
velkamme, sitten Koposten sukuseura on
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täysin velaton. Hallitus tuntee erikoista
helpotusta siksi. että tarkan työskentelyn
tavoitteemme on toteutunut: velat voim-
me maksaa tiukan suunnitelmamme
mukaan kassavaroilla.

KIITOSET TEILLE ONNISTLTNEIS-
TA YHTEI S I S TA PO}.II?.{I STEI-I J I S]- A
HYVÄÄ JOULT]NI ODOTT]STA JO-
KNSELLE KOPOSELLE, PERHEEL-
LENNE JA SUKUKLTNNALLEI\TNE !

Kyösti V. Koponen

Toimihenkilövaihdoksia j a ansioituneiden palkitsemisia sukupäivittä

Tf oposten sul«rseura ry:n vuosikokous
§.la sukujuhla oli Heinävedellä, uu-
dessa-Valamossa 2.- 3.8 .2003. Koposia
oli kokoontunut eri puolilta Suomea viet-
tdmään sukupäiviä vilkkaan toiminnan ja
seurustelun merkeissä. Sukupäivät niin
sän kuin palvelujenkin osalta onnistuivat
erinomaisesti. Varm aan monelle ensiker-
talaiselle Heinäved en-kävij älle matka
Heinävedelle tulee myöhemmin muistu-
maan mieleen useasti. Heinävettä ei voi
unohtaa.

Sukuptiivät alkoivat lauantaina opaste-
tulla kierroksella luostarialueella. Kier-
roksen aikana saatiin erinomaista tietoa
ortodoksisuudest a ja luovutetulle alueelle
j aaneestä Valamosta sekä luostaritoimin-
nan siirtymisestä Heinävedelle.

Vuosikokouksen avasi seuran esimies

Kyösti V. Koponen. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Eino Koponen
Kangaslammilta ja sihteeriksi Pirkko
Olakivi Varkaudesta, Käsiteltiin toimin-
takauden 1.6.2,002. - 3 1.5.2003 toiminta-
kertomus ja tilinpiiätös. Esitettiin tilintar-
kastaj ain lauzunto . Vuotuisj äsenmaksuksi
vahvistettiin 20 euroa henkilöjäseneltä,ja
liittymismaksuksi 5 euroa. Tilintarkasta-
jiksi valittiin Raili Koponen Kangaslam-
milta ja Erkki Koponen Varkaudesta,
varalle Raili Koponen Pieksämäeltä ja
Matti Koponen Oulusta.

Suoritettiin esimiehen vaali. Erovuoros-
sa oleva Kyösti V. Koponen Sorsakos-
kelta valittiin uudelleen seuraåvaksi kak-
sivuotiskaudeksi. Uuden hallituksen muo-
dostavat esimies ja seuraavat varsinaiset
jäsenet. Yesa Koponen Jyväskylästä,
Hannu Koponen Nukarista, Kari Ko-
ponen Lahdesta, Leena Koponen Sor-
sakoskelta, Raimo Koponen Varkau-
desta, Kirsti Kutvonen Järvenpäästä,
Pirkko Olakivi Varkaudest a ja Lassi
Koponen Kuopiosta. Varajäsenet ovat :

Kytlikki Konkola Espoosta. Ahti Ko-
ponen Tuusulasta, Irrna Rainio Valkea-
lastq Urpo Koponen Vihannista, Terttu
Halonen Leppävirralta, Kaisa Nurr-
menpää Helsingistä, Erkki Koponen
Pieksämäeltä ja Marianne Etoranta
Turusta.

Vuosikokouksen keskeiseksi asiaksi
nousi talous ja sen pitäminen edelleen
vahvana.

Sukuseuran hallituksen j ärj estäytymis-
kokouksessa varapuheenj ohtaj ak si valit-
tiin Vesa Koponen Jyväs§lästä, sihtee-

riksi Terttu Halonen Leppävirralta, t&-

hastonhoitajaksi Leena Koponen Sor-
sakoskelta, jäsensihteeriksi Maija Tup-
purainen Varkaudest a ja Sukuseurojen

Keskusliiton yhteyshenkilöksi Hannu K.
Koponen Helsingistä. Sukututkimus- ja
julkaisutoimikuntaan valittiin Kyösti Y"
Koponen, Kirsti Kutvonen Järvenpiiiis-
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tä, Janne Koponen Joensuusta ja Kari
Koponen Lahdesta. Ahti Koponen Tuu-

sulasta toimit taa suku seuramme kotisivut,

j a Lassi Koponen toimittaaj äsenlehteä.

Lauantain iltajuhlassa kuullut musiikki-

kappaleet olivat: Ludwig van Beethove-

nin Jumqlan kunnia luonnossa, Heino
Kasken Olis' vierelld han ja Christoph
Willibald Gluckin ooppera- aarta O del
mio dolce ardor. Henrik Koponen lau-

loi ja Pertti Tahkola säesti pianolla.

Kalle Koponen esifii ikimuistettavasti si-

sarustensa muistelujen mukaan kirjaksi
kokoamiaan Lapsuuden muistelmia .

Sunnuntaiaamuna kokoonnuttiin har-

taustilai suuteen Palokin sankarihaudalle.

Kun oli veisattu virsi Soi kunniaksi Luo-
jan, laskettiin muistomerkille Koposten

zukuseuran kukkalaite. Sitten puhui Hen-

rik Koponen nuorten sankareiden uh-

reista ja jalkeläisten murheista.

Koposet tutustuivat Varistaipaleen ka-

navamuseoon, jonka esitteli asiantunte-

vasti Aino Koskela. Kanavien rakennus-

historia oli mielenkiintoista kuult avaa.

Samoin museon esineistö, varsinkin van-

hat työkalut, kiinnostivat kovasti.

Sunnuntain p äiväjuhla aloitettiin yhteis-

laululla Arvon mekin ansaitsemme. Tä-

män jalkeen vuorossa oli tarkeä tapahtu-

ma: yuoden kunniamerkkiaiti Aini Es-

teri Koposen ja hanen valintansa perus-

teina olevien ansioiden esittely; Kopos-
ten sukuseurahan oli esittanyt Aini Esteri

Koposta kunniamerkin saajaksi. Esittelyn

suoritti seuran esimies. Kunniamerkkiaiti
kukitettiin ja hänelle luovutettiin Kopos-

ten zukuseuran standaari lampimien aplo-

dien kera.

Juhlaesitelmän piti Ahti Koponen ai-

heesta P ohj ois-Heinciveden vaihei ta

t50UI8A0 -tuwilln. Vankkoja tietoja si-

saiiynyt estteimå nerartr yieisÖssä erityistä

mielenkiinto&, saivathan lukuisat Koposet

esitelmän kautta tutustua esivanhempi-

ensa aikaisiin oloihin
Korkeatasoi sen musiikkiannin tarj o sivat

Anna-Stiina Tahkola (laulu) ja Pertti
Tahkola (piano) esittämalla seuraavat

kappaleet: Karl Collanin Roineen ranta,

Harri Wessmanin l{octurno, Ahti Sonni-

sen Kell'onni on. Pmtösnumerona musi-

sotjat esittivät duettona Oskar Merikan-
non Oi kiitos sci Luoiani ormollinen.

Kaukai sirnmat vie raat sukupäivilla oli-
vat aviopuolisot Marjatta (o.s. Kopo-
nen) ja Risto Hakkarainen Torontosta.

Marj attaHakkarainen kiitti Koposia su-

kupäivistä, joita han piti arvokkaana su-

kulaisten kohtaami stilaisuutena. Marj atta

Hakkarainen totesi, että tällaiset kulttu-
relliset sukujuhlat ovat hieno elämäntapa

kokoontua yhteen, tutustua ja tuntea toi-
sensa ystäviksi. Suomi on vapautensa ja

itsenäisyytensä takia ihan a maa elitit-

l0 vuotta hallituksessa toimineet Ahti
Koponen, Ari KoPonen ja Kari KoPo-

nen saivat muistoksi Koposten sukuseu-

ran standaarin. Yli 20 vuotta toimihenki-
löinä työskennelleitä Raili Koposta Kan-

gaslammilta ja Pirkko Olakiveä Varkau-

desta muistettiin henkilokohtaisin kiitok-
sin ja huomionosoituksin. Heinäveden su-

kupäivien p aikalli selle j arj estäj iille Aune
Koskelalle ojennettiin kiitoksin hyvin
suoritetusta työstä Koposten sukuseuran

stand aari. Sukupäiv ät päättyivät yhtei-

sesti laulettuun Savolaisen lauluun-

Vuodqn päästä Koposten sukuseura

iuhlii 25 -vuotissyntymäpäiväänsä suku-

gäivillä Varkaudessa 3 1 .7--l . 8.2004'
Kotiseutukeskus Tyyskänhovi on varattu

kokonaan Koposten kä)ttÖon. Merkitse

nämä päivrit kalenteriisi ja matkasuunni-

telmiisi.

Kyösti V. Koponen



Puhe Palokin sankarihaudoilla
(Johdatus: Psalmi 25, 1-16)

D akkaat sukulaiset ja sukulaisten suku-
I\aiset, selailin kotona kirj aa YAPAU-
TE IME HINru, jossa on lueteltu sodas-
sa kaatuneet sankarivainajamme vuosilta
1939-1940. Kaatuneet ovat enimmäkseen
nuoria miehiä kahdenkymmenen ikanur-
killa. Silmiilin sattui jopa l6-vuotiaanava-
paaehtoisena sotaan lähtenyt nuoru-
kainen, melkein vielä lapsi Kirjassa mai-
nittiin myös Heinävedelta kotoisin oleva
talollineo, reservin alikersantti Olavi Ko-
ponen, Hän katosi sodan aikanq 11.5.40,
24- vuotiaana.

Mita surua ihmiset ovatkaantunteneet ?

Kotona äidit ovat pelanneet poikiensa
puolesta - vaimot miestensä puolesta -
morsiamet sulhastensa puolesta - lapset
odottivat isää kotiin, isää, joka ei palall-
nut tai kun hän palasi, oli vailrmautunut
sielun ja ruumiin puolesta. Ja siellä, tais-
telukent allä, miehet urhoollisesti - j a

rnonesti peloissaan, puolustivat koti-
maamme rajoja, sydtimissään sama ikava
rakkaitensa luo - kotiin. Sankarivainaji-
emme joukossa on myös naisia. Isänmaa
oli pelastett ava, siihen aikaan vallitsi yh-
tenäisyyden ja rakkauden henki kansalais-

ten keskuudessa. Suomen kansa on aina,

vaikeina aikoina, turvannut Jumalaan.
Niinpä l9-vuotias enoni on kertonut, mi-
ten han loysi ainoana voimanlahteenä
Herran, kun pelko oli viedä voimat.

Sodan päätyttyä alkoi paluu kotiin.
Asiat eivät kuitenkaan ollut ennallaan.
Maan j iilleenrakentaminen vaati sopeutu-

mista ja ahkeruutta. Myös näiden jälleen-

rakentajien ansiosta me tänä päivänä
voimme elåiä hyvinvointivaltiossa.

Joukossamme elävien sotainvalidien ja
sotaveteraanien rivit vähenevät. He ovat

meille, jalkipolville, eläviä muistomerkke-
ja siita, miten Suomen kansa taisteli ja
sailytti itsenäisyytentä. Heille kuuluu suu-
rin arvonanto. Tässä tilaisuudessa kun-
nioitamme nöyrinä ja hiljaisina maamme
puolesta henkensä antaneita.

Meillä on tänä päivänä oikeus ja velvol-
lisuus ajatella kaikkia ihmissisaria ja -vel-
jiamme, jotka kärsivät sodan keskellä.
Saamme olla myös kiitollisia siitä, että
elämme tällä hetkellä rauhan aikaa täällä
Suomessa. Velvollisuutemme on kuiten-
kin myös rauhan aikana rakent aa rakkau-
den ja välittamisen henkeä ihmisten ja
varsinkin lahimmäistemme kanssa.

Kåiåntykaa Jumalan puoleen rukouksen
sanoin : Rukouksen virsi 577 . 7 -9.

Henrik Koponen

Puheenjohtaja Kyösti V. Koponeo, 1årjes-
telytoimikunnan jäsen Aino Koskela ja sih-
tseri Terthr Flalonen laskivat Koposten Suku-
.seuran 

seppeleon Palokin sankarihaudalle.
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Rahastonhoitaj an puheenvuoro

Tf iitan Koposia luottamuksesta valittu-

-tS.unne minut Koposten Sukuseuran
hallituksen jäseneksi ja vastuulliseen ra-
hastonhoitajan tehtävään, pyrin sen hoita-

maan tehtäv ään kuuluvalla tavalla.

Rahastonhoitajan tehtävissä seuran ta-
lousasioiden tulee olla tärkeysj ärj estyk-
sessä ensimmäisinä, niin on oleva myös

nyt
Jäs enmaksulomakkeen muk ana olette

saaneet puheenjohtajan kirjeen, jossa hän

on tuonut esille Koposten Sukuseuran ny-

§hetken tiirkeimmät talouteemme ia toi-
mintaamme vaikuttavat asiat. Kiitan Ko-
posia nopeasta ja hloästä jäsenmaksujen

suorituksesta. Nyt saamme maksetuksi

sukututklja Jarmo Paikkalalle KOPOS -

TEN SUKU II -kirjan te§äpalkkion vii-
meisen erån, sitten seura on velaton.

Varat kirjoihimme on saatu lahjoituksis-

ta sekä jäsenmaksu- ja myyntituloista -
teosten ennakkomaksut ovat olleet mer-
kittavät. Kaikesta kiitokset jäsenistöllem-

me. Voimme todeta, että seuramme on
nyt varakas omistamansa kirj avaraston ja
koko vaitrto-omaisuuden ansiosta. Myy-
tävåiä tavaraa on kaikkiaan n. 85 000 eu-

ron (n. 500 000 mk:n) arvosta.

Yhdistyksellämme ei ole haasteita vel-
kojen takia. Pystymme toimimaån jäsen-

maksutulonkin varassa, jos sellaiseksi toi-
mintamme olisi suunniteltu. Näin yksin-
kertaisesti emme kuitenk aan voi aiatella.

KOPOSTE}{ SUKU I ja II -kirjojen
myynti on valttamätöntä sukututkimus-
palvelua Koposille, ja varaston rahaksi
muuttuminen mitä pikimmiten toteuttaa
myös KOPOSTEN SIIKU III -teoksen
saannin.

Mielestäni sukututkimuksen toteutta-
rninen ja KOPOSTEI{ SIJKII I ja II
kirjojen julkaiseminen ovat olleet viisaita

ja kaukoniiköisiä päätöksiä, nimenomaan

siksi, että tutkitut tiedot suwristamme vl-
tävät lähihistoriaamme. Omakohtaista
tutkimusta on nW entistä helpompi toteut-
taa meillä itse kullakin jo hallussa olevista
ja saatavista sukutiedoista lahtien.

Rahastonhoitaj an ominaisuudessa ke-
hoitan j aseniämme vuo sittain j äsenmaksu-

laskun saavuttua maksamaan jäsenmak-

sun. Ainoastaan maksamalla jasenmaksu

kestää jäsenyys jäsenetuineen (kuten nyt

saamasi tiedotuslehtemme KOPSA) voi-
masm. Tärkedd oo, että qsoitteesi muuffu-

essa ilmoitat siita seurallemme, jolloin
säästymme osoitteiden etsintäkuluilta.

Edella esittämäni on tärkeää jasenjou-

kon koossa pysymiseksi. Jäsenistössäm-

me on seuran tämä päivä ja tulevaisuus.

Nimenomaan j äsenyys, j äsenmaksutulot ja

myynti ovat ensiarvoiset seuramme toi-
minnan edelleen kehittämiselle. Käyttäkiiä

Valok. Kyö$i V. Koponen
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seuramme palveluja. HankkikaaKOPOS-
TEN I ja II -kirjat kotiinne. Ne soveltuvat
hyvin esim. arvokkaiksi joulu- ja merkki-
päiväla$oiksi.

Kaikki tämän lehden myyntiluettelossa
olevat julkaisut j a tuotteet ovat sopivaa
ostett aYaa ympäri vuoden.

Yhteistyöterveisin
Leena Koponen

Uuden sihteerin tervehdys

FIEII

Tf oposten Sukuseura on valinnut uu-
§.Aen sihteerin pitkaaikaisen sihteerim-
me Pirkko Olakiven jaadessä ansaitulle
vapaalle sihteerin tehtävistä. Pirkko tosin
jatkaa seurassamme mui ssa toimi ssa.

htimeni on Terttu Elina Halonen. o.s.

Koponen, s. 1949 ja olen Tuusniemen
Koposia. Koulutukseltani olen merkantti.
Olen työskennellyt kaupallisella alalla
my-vnti- j a toimistotehtävis sä. j ä{ e stöpro -
jekteissa, hoito- ja vanhustyössä.

Isäni oli Mikko Koponen., s. 1923, k.
1994, isoisä oli Matti ja hiinen isåinsä Nii-
Io Koponen Tuusniemen Pajumäestä. Ai-
tini on Tyyne Katri o.s. Räsänen. Perhe
kasvoi ajan mittaan lO-lapsiseksi, minä
olen lapsista vanhin. Yksi veljistäni kuoli
jo muutarnan päivän ikäisenä. IJkki-Matti
ja Lyyti-mummo asu stivat pienvilj elyst llaa
Tuusniemen Kurnpusaaressa, j a myöhem-
min ukin kuoleman jälkeen perheeni
muutti Kumpusaareen jatkamaan ukin

työtä: viljelemätin mummolan peltoj a ja
hoitamaan pientä karj aa. Siita saimme
elanto a ja työtä. Isäni tosin oli viikot
poissa kotoa, koska hän oli TVH:n palve-
luksessa tyonj ohtaj ana elåikkeelle piiäsyJn
asti. Työmaat olivat usein kaukana, ja
lillkuyhteydet huonoja siihen aikaan, ja
koti vielä saaressa. Voi vain kuvitella,
kuinka paljon työtäjavastuuta äidillä oli
perheestä j a taloudesta.

Olen naimisissa Antti Juhani Halosen
kanss a iameillä on kolme aikuista lasta.

Kaikki ovat jo maailmalla, Jyrki Helsin-
gissä, Kirsi IJSA:ssa ia Sirpa Tampe-
reella. Puolisoni on ollut lqyhndalan yriua-

ia Varkauden talousalueella pian 25 vsot-
ta. Kotimme on Lepp ävirran kirkolla,
mutta toinen, ehkä jo rakkaammaksi tul-
lut, valmistui kaksi vuotta sitten Vehmer-
salmen Jänissaloon.

Kiitan Koposten sukuseuraa minulle us-
kotusta vaativast a ja haasteellisesta sih-
teerin luottamustoimesta Pfin tekemään
parhaani, että siinä onnistuisin. ja luotan
vakaasti kaikkien Koposten minulle anta-
maan tukeen ja edeltajäni Pirkon vank-
kaan kokemuspotlj aan.

Toivotan kaikille Koposille valoa ja iloa
alkav aan pimeään vuodenaikaan, sekä
voimia tulevaan talveen?

Lämmöllä Teita kaikkia ajatellen

Terttu Halonen



Pohioisen Heinäveden vaiheita
1300-1800 -luvuilla

l3Z3 pätrkinäsaaren raghassa Heinävesi jiii kokonaan venåläisten nautintoalueeksi.

l4l1 rajaselvityksen mukaan savolaiset olivat vallanneet Heinäveden länsialueet

Kyp:iriiäla Varistaipaletta myöten. Valtaukset jatkuivat vapaasti 1540-luvulle asti,

;oifoin asumattomat alueet joutuivat kruunulle. Ennen Yuotta 1540 asumaton alue

tf voinr vallata vapaasti kartoittamalla eräsijat, perustamalla kalasaunat, kaskea-

malla peltoja ja perustamalla torppia jne. Myöhemmin vaadittiin Savonlinnan

linnarpåliil6toitli anetirie (vattauskirja), jossa miiiiriteltiin rajat. Irppävirtalaiset'

rantasalmelaiset ja siiiiminkiläset valtasivat kilpaa alueita.

L59S Täyssinän rauhassa "syynättiin ryssiltä pois" Papinniemi. Juojåirven etelä-

ja itåBuoien asumatromat alueet jålivät savolaisille ja liitettiin virallisesti 1600- luvun

alussa Rantasalmeen.

Papinniemen ja Karvion hovien muodostuminen
Savonlinnan linnanlrerra antoi Papinniemen alueen lainlukija Frrik Solferarmille,

joka alkoi peruståa torppia. Alue luefiin kuuluvaksi myöhemmin Solferarmien ran-

t r"l*"l"iroo Rantasalon kartanoon. Papinniemi jounri Kyanderin pappissuvulle

isonvihan jiilkeen noin v. 1716. Turun rauhan (1743)jäilkeen Karvio (Voinsalmi)

kuului kornetti Orbenskilte ja Lepikkomiiki (Voinsalmi) kornetti Aganterille'

Vuonna 1750 Karvion-trpikkomäen alueella oli 7 torppaa. Karvion tila siirtyi

1796 kapteeni G. V. NanOelstandtille ja edelleen Gustaf Heintziukselle, joka

muutti omistamalleen Karvion tilalle woden 1808 jiilkeen ja rakennutti kartanon.

Siitä tuli Karvion hovi. Heintziuksen puoliso oli Papinniernen kartanon omistajan,

hovisihteeri Johan Eenrik Kyanderin sisar Ulrika. Gustaf ja Ulrika Heintzius

kuolivat (Gustaf 1810 ja Ulrika 1824) lapsettomina, ja orraizuus jäii Kyandereille.

Hovisihteeri Johan Henrik Kyander kuoli 1840. Hänen toiseksi vanhin poikansa,

varamaanmittari Henrik Gustav Kyander sai Karvion hovin ja Petruman tilat'

Papimriemen titaa jävät hoitarnaan nuoremmat pojat Carl Reinhold ja Aadolf; 21-

vuotiaana 1847 kuollut Aadolf oli agronomi. Kun myös Carl Reinhold kuoli poi-

kaniehenä 1871, vaihtoi Papinniemen tila omistajaa monta kettaa ja piiätyi vuonna

1908 Herman Saastahnoiselle. /

Vuonna 1940 Valamon luostari osti rakennukset ja 300 ha maata'

Karvion hovi
Karvion hovi rajoittui pohjoisessa Varislahden-Huuhinlammen-Juurikka-

veden trvåtahteen. Länsiraja kulki Kohmanniemen tyvestä Vallilammella

Variweden Kaunislatrteen. Itiirajana oli Petrumanjiirven Hiekalahti-Petru-

mantaipale-Hyövyliinlatrden ranta (kartta)

Karvion hovissa oli porttimökkejä 3 kpl, pellot olivat hajallaan, isoja (opa

2000 lyhteen) riihiä oli 3 kpl. Palveluwåkeä tarvittiin runsaasti: naiset työs-

kentelivät sisäl&öinä, meijerskoina, siivoojina, karjapiikoina jne, ja miehet



tallirenkeinä, kirvesmiehinä, aidanpanijoina, §ntömiehinåi, sonnanluojina...- myös
pehtori tarvittiin. Vuonna 1865 Karvion hoviin kuului jo 30 tor.opaa.

Kun Kyander kuoli 1867, suvusta ei löytynyt jatkajaa hovin pidossa. Muutaman

våilikiiden kautta valtio osti Karvion hovin 1884 Akzel Hornborgin konkurssipesäs-

tii 115 000 mklla. Tilanhoitajaksi tuli agronomi Bernhard Grönroos.
1 890-luvun loppupuolella K,rn1

torppareille 30 kpl keskim.
100 ha:n suuruista tilaa.
Osa torppareista (esim. kä-
s§öläiset ) myi tilansa he-
ti, mutta suuri osa tiloista
on edelleen alkuperäisten
sukujen hallussa. Karvion
hovin piiärakennus myytiin
Kuopioon, jonne se siirret-
tiin lotjalla. Bernhard
Grönroosista fuli 1896

valmistuneen Karvion
kanavan ensimmäinen
kanavakasööri.

i(nn'firn I{ovin
n'§ateinea fsdnndlirsgrl
SarnJranl Gröarrnrs
rr* u.'rt*a tS$4^
trfirurr crrui-r?sd

ficrrrxr ffopaaeir.
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Ka/fiä i;ii rakennriaia ja ryovdkd lB*.luvulta. Vasenmalla pöärakennus, nlkyy

hwnosti. Keskeltd työvlten rupa, talli ja nawta oikealla. Kuvan omistaa futurw Kopone n.

Torpparijärjestelmiin Yaikutuk§ia
forpiien avulla taattiin kartanoiden työvoima ja saatiin vuokratuloj-a' .fgvin

kautta levisivät uuder työmenetelmät ja viljelyskasvit ympilristön viljelijöiden
käyttöön. Torpparit raivasivat uutta peltoa sekå hoville että itselleen. Kun sitten

aikanaan tilat jaettiin, torppareilla oli taidot valmiina'

Koposet Pohjoisen Ileinäveden alueella

1554 mainitaan Varistaipaleen ainoana talollisena Olli Koponen.

1609 (?) Kurikka-Paavo (Ollin poika) kunnostautui 'ryssän tappajana" a§eenaan

kurikka.
1664 Juurikkasalmen §lä erotetaan VaristaipaleesA omaksi kylilksi. Salmelan talo

oli Koposilla vuoteen 1771, jolloin se siirtyi Kyandereille. Salmelasta erotettuun

TaSvanalan tilalle jlii Koposii ja heitä oli Juurikkasalmella, väililIä runsarutikin aina

1800-luvun puoleen väliin asti, ja asuu heiä alueella vieläikin.

1690 muodästettiin kantatilasta 12 maakirjataloa, joiden kaikkien isäntiinä oli Ko-

ponen.

l77A Vanstaipaleen Koposet ja Papinniemen Kyander sopivat, ettii kumpikin ka-

lastaa keviiälä omila veJinaiin. Syksyllä Koposet saivat kalasua nuotalla Kyarderin

vesillä.
1775 Koposet antoivat maanmittari Joban Miltopaeukselle oikzuden perustaa saha

Palokin koskeen.

1E40 Samuet Koponen aloitti kievaritoiminnan Karviossa.
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Tdllt Ntkalla oloini samul Kopwn tturviassa Kicvadnimimaa v. lw. Ei ole
rvrnutt, oliko tdt$ ra*enrus. l\osisdan lopusn ja tail$ecssa l&rstl talo,tss *,ievaria piti
A. Kruuwn tlyk. ntsdlullitt*scn oni$u*sessa, Wrtaton talo. Kavan omistafl lr€ntti
Kopwn

Koposia muissa Eeinäveden kyli$*i
Multala Hasumäen §liissä, Hepomäki Ihaniemen §lässä, Ilohovi ja Måikelä Koi-
vumåen §liissä, Tdola Kuitnran §lässä, Riisiilä Kypäräjärven §lässä, Ruunalehto
Petruman kylassa.

Ahti Koponen
lÄurEET:
o Karvio-Lrpikkomäki perinnettål,

Karvion hovista kasvaneet §lät
o Heinäveden historia I jaZ
o Koposten zuku I jaT

Ahti Koposen Koposten sukupäivilla
3.8 "2003 pittimiin esityksen Kopsaan
muokannut Lassi Koponen.

Kirsti Kutvosen laatima virheluettelo tarpeen
Koposten suku II

Tloposten suku II -teos joutui - tun-
f\.netuista syisffi - painooo, ennen l«rin
huolellinen korjauslul«r oli tehty. Teoksen
runsaat virheet eivät ole ainoastaan harmil-
lisia, vaan voivat jopa estäå su§uontojen
tutkimisen. Kirsti Kutvonen on tehnyt
ison urakan laajan teoksen uuden korjaus-
§uvun parissa. Tuloksena on arkki tiivistä

-teoksen tut§ialle

oikaisutietoa. Erityrsesti monien suku-
taylujen virheellisen numeroinnin korj an-

minen antaa nyt mahdollisuuden pysyä
oikeilla sukuj ätj illä.

Kirsti Kutvosen laatima oikaisuluettelo
on luvattu monistaaa ja liitttiå myymät-
tömiin teoksiin. Tietysti teoksen jo osta-
neet tarvitsisivat saman luettelon.
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Kuvia sukupäiviltä

yläkuvassa vuosikokouksen osanottajia2.8.2[3, alakuvassa juhlaviikeä 3.8.2003

Valok. Ahti Koponerl.



Kuvia sukupäiviltä

Putreenjohtaja ja sihteeri luovuttavat Koposten Sukuseuran standaarin

kunniamerkkiäiidille Aini Esteri Koposelle. Valok. Ahti Koponen

Sut«rjuhlavåkeä 3.8 .2W3. Valok. Ahti Kopollen.
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Kuvia sukupäiviltä

f,trlis Koponen
liittyi

Koposten
Sukuseuraan

2.9.2003
Valok. Ahti Koponen.

Sukupäivät päättyivät
Savolaisen lauluun.
Valok. Kyösti V. Koponen

Kopesiu nrcdfeisscr
Muun aineiston runsauden takia poiminnoille Koposia mediassa ei taaskaan jii,ilnyt

tilaa ätä enempä. Niinpä tulkoon,mainituksi vain Pohjanlalrden takaa tullut uuti-

nen, jossa kerrottiin 76-vuotiaån Anja Koposen våitelleen tohtoriksi Tukholman
yliopistossa. V:iitöskirjassaan Nerkoolta liihtöisin oleva Anja Koponen kåsittelee

konkurssien syitä, hiln on tutkinut Ruotsin konkurssiläkia ja sen kehitystä wodesta
12g6vuoteen 20ffi. (Maui ja Liisa 25.9.2N3, Iisalmen Sanomat 28.9.2N3)

[Poiminnot Koposio mediassa koko tiiltii Vuodelta ovat luettavissa Kopsan verkkoversion

sivuilta vuoden loppuun asti. Sitten Kopsan stihköinen versio lopetetaan.l
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Koposia maailmalla

aratuomari Heikki Koponen on
nimitetry AMER-YHTYMA Oyj : n

lakimieheksi, nän kertoi nimityspalstat-
laan §yysl«russa Helsingin Sanomat.

Chicagosta ryömatkalta äskeuilin palan-

nut Hei}ki Koponen myönsi traastatteltrn

KOPSALLE.
Varatuomari Heikki Koponen on syn-

tynyt 12.2. 1962 Kuusankoskella. Per-
heeseen kuuluu aviopuoliso Ptrjo, o.s.
Teräväinen ja neljä lasta: Oskari, Jo-
hanna, Markus ja Lotta. Perhe asuu

Eqpoossa. Heikki Koposen isä Paavo
Koponen on syntynyt 1925 Hämeenlin-
nassa ja äiti Aune, o.s. Ahonen 1926
Kuopiossa. He asuvat nyt Mikkelissä.
Heikillä on sisarukset Riitta ja llelena.
Heikki Koposen koulukaupunki oli

Mikkeli. Mikkelin lyseosta saaduilla al-
kuevällä tie johti lakiopintoihin. Ur-
heilullisella, tiedonjanoisella ja eteen-
päiin pyrkivällä nuorella miehellä oli sel-

vä zuunta, joka on nyt siis johtanut hä-
net kansainvålisen Amer-yhtymåin laki-
mieheksi.

Kaikkihan me tunnemme Amerin maa-

ilmankuulut tuotteet, joita ovat mm.:
Wilson-golf- ja terurismailat, -jalkineet ja
-baseball-välineet, Pre cor-tuotteet,
Atomic-lasketteluv ålineet j a -v arusteet
sekä Suunto-kompassit ja -väilineet.

Koko maailmassa konsernin palveluk-
sessa on noin 4000 työntekijää, pääkont-

torissa Suomessa yli 30. Pörssiin Amer
listartui L977. Amer-yhrymä Oyj:n toi-
mitusjohtaja on Roger Talermo. Påiä-

konttori on Helsingissä Måkelänkafu
9l:ssä. Yhtiöstii saa lisätietoja rlrn. ko-
ti sivulta h tFp ;/ i ty.u: ry.'ruU p f sp.p. ff §,.E gun.,.

Kansainv åli sen suuryrityksen lakiasioi -

ta valvofirarm tårvitåän autmattimies.

Heikki Koponen
senior legal counsel

Heikki Koponen, kuten myös hånen
perheensä, trarrastaa urleilua. Tenreinä
eliirnäntavoilla ja urheilulla on suuri
merkifys koko perheelle. I-ryset ja per-

he ovat hyvä vastapaino vaativalle työlle
ja rankalle matkustamiselle. l,asten hy-
vä koulumenestys kertoo, etä heillä on
ourellinen elämä ja oikea asnne siihen.

"Terye sielu on terveessä ruumiissa'.
Heikki Koposen isä Paavo on kiinnos-

trnut sukuartkirnrksesta. Hän on tehnyt
surruståiiln tutkimuksen, zukutarrlun tie-
dot ulottuvat nroteen 1806 asti. Toivot-
tavasti Koposten suku I ja II -teokset an-

tavat edelleen lisätietoa suYun vaiheis-
ta.

Haastattelu oli mitä mieluisin. Urhei-
lullinen, edustava ja rauhallinen laki-
mies voi olla jäilleen yksi merkkihenkilö
Koposten tulevissa sukutruhissa Heik-
ki Koposelle sopii toivoa terveyttä ja
intoa uudessa toimessa. Ylöso ulos ja
lenkille oli keli mikä tahansa! Tahko
Pitrkalan lauzuma viisaus olos liha ei
liiku, se ruostuu" pitänee paikkansa
myös henkisellä puolella.
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Sukuseuratoiminnasta

Oheinen nettikolumni on julkaistu Inter-
netissä nuorille suunnatun Valtikka.net -

siwston Vieras§nä-palstalla 15.7 .2003 -
artikkeli loytry edelleen palstan arkistos-
ta. Jutun linkkien kautta pääsee Kopos-
ten sukuseuran, Suomen Sukututkimus-
seuran sekä Sukuseurojen Keskusliiton
sivuille.

Valtikka.net on tarkoitettu niille nuoril-
le, jotka haluavat tietää ympäröivästä
maailmasta enemmän ja myös toimia sii-
nä. Valtikka antaa tiivistä perustietoa
muun muassa suomalaisesta vallankaytos-
tä, hallinno st a ja vaikuttamisesta. Se

keråiä tietoa j a linkk ejäj ärj estöistä, nuori-
sovaltuustoista, kouluvaikuttamisesta. . .

Sivuston kouluosion tarkoituksena on
arfiaa tietoa ja vinkkeja siita, miten Val-
tikkaa voidaan käyttää hyödyksi kasitel-
täessä yhteiskunnalliseen o sallistumi seen
ja vaikuttamiseen liittyviä asiorta jalqysy-

myksiä oppitunnellla, oppilaskunni s sa j a

kerhotoiminnassa. Kann attaa tutu stua !

Suvut juhlivat Suomen suvessa

Sukuseuratoiminta on Suomessa aktiivis-
ta, ia entisestään toiminta vilkastuu näin

kesäisin, kun sukuseurat viettävät juhli-
aanympän maata. Me suomalaiset olem-
me innokkaita yhdistys- ja jär1estöihmisiä,

joten ei liene ihme, että myös sukujen
ympärille on seuroja syntynyt runsaasti.

Sukuseuroja voi olla periaatteessa kah-

denlaisia. Sukunimeen perustuviin seuroi-

hin voivat liittya kaikki kyseisen sukuni-
men haltij at tai muuten §seisen nimiseen

sukuun kuuluvat ihmiset; esimerkiksi Ko-
posten sukuseuraan voivat liittyä kaikki
Koposet tai Koposille sukua olevat. Toi-
set sukuseuroista taas perustuvat jonkun

esi-isän tai -äidin ympärille kertyReeseen

sukuun. Edellisenkaltaisissa sukuseurois-
sa on siis mahdollisesti monienkin eri su-

kujen - tai sukuhaarojer, ihmisiä yhdessä,
jälkimmäiset taas muodostuvat puhtaasti

sukulai suu ssuhteiden mukaan.
Oli niin tai näin, varmaa oo, että mikali

historia Sinua kiinnost o&, sukuseura on
oiva paikka tehdä kiinnostuksesta harras-

tus. Liittyyhän sukututkimukseen niin
henkilo- kuin paikkakuntahistorian tutki-
mi sta, sotahistoriaa, kulttuuriperinnön
tutkimista... Nuoruuden intoa ja innos-
tusta sita paitsi tarvitaan myös sukuseura-
toiminnassa, joka on liian kauan kanta-
nut yllaan vanhojen harmaiden ukkojen
viittaa.

Mita su(ujuhlitla sitten tehdåiän? Tanhu-

taanja lauletaan kansanlauluj a?l Aivan
varmasti monissa juhlissa niin tehdaankin:
ja sepä vasta onkin meille nykykaupunki-
laisille eksoottista! Totuus kuitenkin lie-
nee se, että juhlien malleja on yhta paljon
kuin on juhlijoitakin. Sukujuhlilla kuul-
laan muun muassa esitelmia ajankohtai-
sista ja aiheeseen liittyvistä asioista, viih-
dytaän paikkakuntien herkkupöytie n rå-
r elld, tutustut annjuhlaseutuun, pohditaan
sukuseura an ja -tutkimukseen liittyvia
haasteita - ja ennen kaikkea nau titaan
mukavasta seurastaja eri sukupolvien yh-
dessä viettämästä ajasta.

Hyvään alkuun sukuseuratoiminnassa
pääset esimerkiksi Suomen Sukututki-
musseuran sivuilt a tat Sukuseurojen Kes-
l«rsliiton sivuilta. Mikäli vanhempasi eiväit

tiedd, voit sivuilta kaydä katsomassa, io-
ko teidan suvullanne on oma seura - vai
pitaisiko sellainen ehkä perustaaT

Kaisa Nummenpää
Koposten sukuseuran hallituksen jasen
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Elsan-päiväiä vietettiin Puumalan Satranlahdessa 3 1 . 8 . 2003
Blsa Heporaudan syntymiistä 120 vuotta

Elsa Heporaudan syntymäkodissa Puuma-

lan Sahanlahdessa vietettiin elokuun viimei-

senä päivänä maaherra Pirjo Ala-Kapeen
suoj elemaa Elsan-Pciivcici .

Ohjelmassa esiintyivät Puumalan Helka-

nuoret ja Puum alan Polsk aaiat,jotka esitti-

vät Elsa Heporaud an tallentaman Pitkan
polskan Kanteleensoittoa kuultiin kahden

taitajan esittäminä: Vilma Timonen soitti

sahkOkannelta j a mestaripelimanni Pentti
Kivinen perinteistä. Pciivcin puheen piti
Riitta Uosukainen, ja Anneli Kopo§en
juhlaesitelmän aiheena oli Elsa Heporauta

- monipuolinen lrulttuuripersootta. Lisåiksi

päivän ohjelmaan kuului kehruunäytÖksiä

Pajapirtissä ja taontanäytos Pajapirtin piha-

maalla

Sahan museo ja kansallispukunäyttely oli-

vat avointr&, ja Kartanoravintolassa voi
nautti a Elsqn herkuista,jotka esitteli Riitta
Pellava. S/s Wenno teki risteilyn lahive-

silla ja kyyditsi juhlavreraita Puumalan sa-

taman ja Sahanlahden välillä.
El son-p ciiv cin jäiestelyihin tai tukemi seen

olivat osallistuneet Puumalan kunnan mat-

kailu- ja kulttuuritoimi, Puumalan kansa-

laisopisto, Puumalan Kalevalaiset Naiset

ry, S ahanlahden Vap aa-qankeskuksen

Jorma ja Aira Kiuru., Puumalan Polskaa-
jat, Helkanuoret, Puumalan Osuuspank-

ki ja lukuisa joukko talkooväkeå.

Elsa Heporauta, o.s. KoPonen

(3 1.8.1883 -7.5.1e60 ) sY§i
Puumalan S ahanlahdessa sahanh ofia1a

Johan Henrik KoPosen §rttiirenä.
Elsa Heporauta funnetaan ennen

kaikkea Kalevalaisten Naisten Liiton
perustaj ana.

Uusia iäseniä
Koposten Sukuseuraan ovat liittyneet seuraavat uudet jäsenet:

Annikki Hirvonen Kajaanista Sirkka Koponen Turusta

Ari Koponen Masalasta Tapani Koponen Turusta

[ulis fopoo"o Kuopiosta Irja Korpivaara Kouvolasta

Hannu Kopor.r, Joenzuusta Kyösti Mikkonen l,ahdesta

Jari-Pekka Koponen Hankasalmelta Kyösti Pesonen Oulusta

Marko Koponen Tuusglasta Eija Pitkäpaasi Savonlinnasta

Marffi Koponen Sorsakoskelta Arja Päivärinta Kouvolasta

Märtha Krpoo"r, Sorsakoskelta - Ima Rainio Valkealasta

Riku Koponen Turusta saimi varis Liperistä

Uudet jåisenet toivotetaan låimpimäisti tervetulleiksi zukuseuraaillme-
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Sinitere oy on erikoistunut vapaa-ajan varusteiden valmistamiseen

\ fvonna 1988 perustettu SINITERE
V OY Leppävirralla on l5 vuoden ai-

kana askel askelelta mennyt eteenpäin ja
viime vuosina liikevaihto on harppoen
kasvanut ollen nyt noin 17 000 euroa.
Vuodesta 1998 lahtien liikevaihto on ne-
linkertaistunut. Siihen ovat vaikuttaneet
laadukkaat tuotteet ja uudet toiminta-
ideat
Osakeyhtion'.johdossa ovat hallituksen
puheenjohtaja Ritva Koponen ja toinen
osakas, yhtiossä perustamisesta lahtien
työskennellyt toimitusj ohtaj a Sinikka
I{iiranen. Ritva Koponen tuli yhtio-
kumppaniksi vuonna 1998. Ritva vastaa
ompelimon myynnistä ja leikkauksesta ja
Sinikan vastuulla ovat ompelu ja kank aat.

- Vaateteollisuusompelimo SII{ITE-
RE Oy syntyr, kun oli j ääty työttömiksi.
Vuodesta 1998 lahtien on ompelimon
toiminta jatkuvasti ollut muutosten ja ke-
hittamisen alaisena. Ideat ja suunnitelmat
on toteutettu ja tuloksiin olemme tyyty-
väisia. Tähan nykyiseen toimitil aan
muutto oli merkittävä. Savon Tikki Oy:n
teollisuusrakennukseen voimme jo ra-
kennu svaiheessa suunnitella tarvitsemam-
me tilat, joihin saimme myymälän ja om-
pelimon. Tämä on erinomainen paikka
tarpeitamme ajatellen. IJskomme, että
tästä emme siirry kuin elakkeelle, totea-
vat yhtiöl«rmppanit hymy huulessa. Tämä
on meidan viides toimipaikkamme. Lii-
keidea antoi uusia mahdollisuuksia saa-
tuamme oman myymälän. Tästä johtuen
liikevaihto on jatkuvasti kasvanut.

SINITERE OY on erikoistunut
v ap aa- ajan varu steiden valmi stami seen j a

myyntiin omassa myymälässä, os. jälleen
myyntia ei ole. Tuotteita ovat mm. tuuli-
puvut, verkkarit, erilaiset toppapuvut,
liivit ja muut ulkoiluasusteet. Ryhm äti-

lauksia tulee voimistelu - ja urheiluseu-
roilta, firmoilta ja lenkkeilyporukoilta.
Sport - ja muut klubit kuuluvat asiakaspii-
riimme. Erikoisen suosion ovat saaneet
yksityisille tehtävät mittatilauspuvut,
jotka antavat kayttäjälleen oikean ryhdin
ja hyuää mielta.

- Myymilamme ostaa ja myy naapuris-
sa sijaitsev dn, työva atteita valmistavan
Dimex Oy:n tuotteita. Niiden myynnilla
on huomatt ava osa liikevaihdossamme.

- Mallit SINITERESSÄ suunnitellaan
omassa ompelimossa, hyviä vinkkejä
otamme kyllä vast aan Asiakkaillamme
ovat parhaat kokemukset tuotteistamme.
He voivat esittää mielipiteitään uusiutu-
villa ostoskäynneillä. Uusia tuotteita ei
ole nyt lahitulevaisuuden suunnitelmissa,
koska nykyisilla tuotteilla on hyvä ja jat-
kuvasti kasvava hfsyntä. Leppävirralla on
hyvä toimia, kunnan elinkeinoasiamiehiin
on hyvä yhteys.

Riwa Koponen ja Sinikka Niiranen pita-
vät erinomaisena asiana, että Leppävirral-
la he eivät ole kokeneet liikkeiden välistä
kateutta. Leppävirrall a yrittäjätja kaup-
piaat neuvovat asiakkaita sinne, missä
heilta puuttuvia tuotteita on saatav ana.
Tällä periaatteella toimittaessa paikka-
kunta pystyy esit timdän laajan tuoteva-
likoiman. Se myös tuottaa kaupankayn-
nille tulost a ja antaa paikkakunnan yrittä-
jistä ja palkkakunnasta hyvän kuvan.

Osallistutteko messuille ?

- Yrityksemme kohdalla on niin, että
meillä ei ole alkaa osallistumiseen eika ai-
hettak aan. Messut eivät hyödyttäisikii:iq
koska suunnittelemarnme tuotanto on ai-
na myyty. Uusia ideoita varmaan loytyi-
si, mutta aihetta ei ole liiketoimintamme
laajentamiseen. Näin olemme tyytyväisiä.



Yhtiökumppanit Riwa ja Sinikka ottavat

osaa kaikkeen ompelimossa tapahtuvaan

työhön. Määråiaikaisompehj oina tyosken-

telee kaksi NIyt tyÖssä oleva Sirkka Miet-

tinen prtäätyÖpaikastaan ja sen erinomai-

sesta työilmapiiristä. - Se on tyÖpaikan

perusvahvuus, sanoo henkilÖ, jolla on pit-

käaikainen kokemus vaateteolli suuden

työstä.
SINITERE OY: ssä työt luistav at iatule-

vaisuus on omistajain mieleisessä kunnos-

Sinitereläiset tYöns ä aär e11ä'

Vasemm alta Ritva KoP onen,

Sinikka Niiranen ja Sirkka Miettinen.
Valok. KYösti V. KoPonen.

sa. - Ei tarvita muuta kuin tätdjatkuvaa

työnilo&, he toteavat.
Tällaiseen toteamukseen voi hyvin yh-

tyä. Myyntikin on hauskaa seurustelua,

jota ei juuri myynniksi huomaakaan Kan-

nattaatutustua Leppävirralla, viitostien

äärellä olevaan hyvän palvelun myyrnä-

laan aivan seurustelun merkeissä-

Kyösti V. KoPonen

Seppä syntyi SepPiiliin saaressa

CI epPä Veikko KoPonen on sYntynyt

D Tuusniemellä Seppä1än saaressa. Si-

saruksia oli viisi. Vanha kotipaikka on

edelleen Veikon omistuksessa. Omako-

titalo, jossa hän asuu, on rakennettu

vuonna 1966 kirkon§lään-
Veikko kertoo elämänsä tapahtumista.

Elåimåikert aan sisältyy palj on asioita, jotka

sisältävät työ tä iauurastusta ja rikkaita

muistoja.

- Isäni Jussi Koponen oli seppä. Hän

oli hyvin keskeinen henkilo taalla Tuus-

niemellä. Häntä kutsuttiin kylälääkäriksi,

silla han paransi ihmisia ja elaimia-

Hänellä oli pärehöyl ät ia tervauunit.
Yhteydet tuusniemelaisiin olivat monet.

- Aloitin sepäntyÖt isäni apulaisena,

silloin sain hyvää oppia. ltsenäisenä sep-

pänä olen työskennellyt Yttodesta 1937

ititrti.r, j olloin olin Jänissalon tiilitehtailla

työssä niin Larssonin kuin Savolaisenkin

ruukeissa. olin myÖs TOtl-FILI-laivan ko-

nemiehenä ja moottorihinaaj an päällikkÖ-

nä. Töihini kuului rnyos kaikki sepäntyot

ja koneremontit. Ammattitaidon piti olla

hyvin moninainen. Silloin ei ollut jokai-

seen työhön erikoismiehia kuten nyt

- Sodasta päästyäni tyÖskentelin kuo-

piolaison F{eikkisen Konepaj an tÖissä

Fetroskois§a, josta palasin kaksi päivää

finftc§r sodan loppumista Vuox'1na 1957

aå*ätin työaeå täålträ Tuusniemelåa" Täåtrlä

oå*ra airsa åtYvin viihtYnlt
* Tänne on rakennettu paljoffi" å 5 vuCI*

desl ajara tein täällä melkein kaikkä vesi-

3*ået*tymt exusiin taloihin, suuria kerros*

Iri



taloja myöten. Parhaaseen aikaan oli 26
taloa työn alla. Töitä sai tehda vuorokau-
det ympäriinsä.

- Rautaiset veneet ovat kuuluneet töihi-
ni. Huviveneitä on valmistunut kuusi ja
kaksi kalastusvenettä sekä värylle, yliko-
nemestan Heikki Immoselle, valtamerien
kyntäj ä11e, HOYRY-HEIKKI -niminen
hoyrylaiva.

Veikko Koposen työn vastapainona
ovat harrastukset, kuten perinne- ja suku-
tutkimus sekä kirJallisuus ja sen tutkimi-
nen. Taitoa ja tietoa on.

Vehmersalmen Anttilasta, äidin puolel-
t&, on periytyntrt1400 luvullta puuarkku,
jonka Veikko on entisöinyt. Arkku oli ol-
lut lukollinen, avain oli rikkoutunut.
Sekin on nyt kunnossa. Arkku on hpin
valmistettu, kaunis yksinkertaisuudessium
ja nyt käyttökuntoinen. Periytyneet ovat
myös hellakoukku, muurrpata ja raamat-
tu. Raamattu on hyvin vanha. Paino-
vuotta ei ole saatu museossakaan selville.
Ramatussa ovat I, II ja III -osat yksiin
puukansiin sidottu. Teksti on hyvin
vaikeaselkoista suomen kielta.

veikko kertoo edellisistä sukupolvista,
joista on hyvät sukututkimukset. Hänelle
menneet sukulaiset ja heidan työnsä elä-
vitt Muutokset Tuusniemellakin viime
vuosikymmeninä ovat ovat olleet usko-
mattomat.

- Ukkini istilla Oili Koposetla oli t 900-
luvun alkupuolella Vehmersalmella Ko-
pola-niminen tila. Toisesta Ala-Kopolan
maasta on lahjoitettu Vehmersalmen
pappilan paikka. Ukkini Ollin poika Antti
Koponen oli Niemelan istinta Vehmersal-
mella. Litmaniemessä hänellä oli 650 ha.n
maatila.

Tytär Serja Immonen Savonlinnasta on
kaymässä isänsä luona. Hänen miehensä,
ylikonemestari Heikki Immonen on
työssään maailman valtamerilla. Myös

seija on miehensä muk ana kiertiinyt pari
kertaa maailman ympäri ja on voinut tu-
tustua eri kulttuureihin. Nyt han on
maissa, kehitysvammatyössä. .

- Täällä isän luona on hyvä olla. Voi
puhua ihmiselta ihmiselle.

veikon vaimo EIsa on saatettu viimei-
selle matkalle heinåikuussa. Avioliitto oli
54 vuoden mittainen. Veikko Koponen
asuu Tuusniemen kirkon§lässä olevassa
talossaan. on virkistävää käydä välistä
Seppälän saaren vaqhalla kotipaik alla.

Kyösti V Koponen

Veikko Koponen ja perintöarkku
Valok. Kyösti V. Koponen
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Koposten Sukuseuran perustaialla merkkipåiivä

Meilla Koposilla on merkit-
tävä tapahtuma edessärnme.

Seuramme primus motor,
perustami sen aloitteenteklj ä

tulee 90 vuoden ikään ensi

tammikuussa.
Sukuseuramrne ensimmäisestä esimie-

hestä ja hallituksen puheenj oht aiasta
Väinö Koposesta on vaikeaa kirjoittaa ja
sanoa sattuvasti, koska ajatukset ovat
köyhiä kuv aamaar\ sita hienotunteista si-

säistyneisyyttä, j oka ystävässämme on.

Me, jotka tunnemme Väinön, funnefirme

sydämellisyyden.
Syntymtilahjaksi joillekin annetaan eri-

tyisominaisuuksia, viisauden ominai-
suuden saaneet jalostavat esimerkillään
ympäristöään ja yhteiskunt aa yhteiseksi

hyväksi.
Vänö Koposen kohdalla voi todeta, et-

tii hän on taivaltanut elämänsä aistit avoi-

mina ja on näin yltanyt ihmistuntemuk-
seen ja menestyneeksi liikemieheksi.

Jokainen, ensitapaajakin, tuntee Väinön
lampimäksi ja rehdiksi ihmiseksi, jonka

seurassa tulee luottavainen ja turvallinen
olo.

Hänelta syntyy oivalluksia äkkiarv aa-

matta kulloiseenkin tilanteese€n, ja asioita

kasiteltäessä hänellä on ilmiomäinen taito
löytä e - suunnistuskielta kayttäen
oikeat piirut edessä oleville vaikeillekin
rasteille. Hän osaa kulkea suorinta tietä
piiiimiiåråiiinsä.

Niimä havainnot olen tehnyt VäinÖ Ko-
posesta lahes 50 vuoden tuntemuksen pe-

rusteella. Työelämässä hänellä on aina

ollut uusia ideoit a ia innostusta sekä

energtaa viedä päättävåiisesti lapi vaikei-
takin asioita. Sellaisista aivan erityisesti
muistuu mieleeni metsäverotuksen perin-

pohjainen tutkinrfnen omalla kustannuk-

Talousneuvo sVäinö Koponen
Valok. Kvösti V. Koponen

sellaan. Omien metsien hoidossa yhtyy
työ ja harrastus.

1.9 .1949 perustettu Puutavaraliike Väi-
nö Koponen päätettiin vuonna 197 5

muuttaa perheosakeyhtioksi, nimeksi tuli
Pieksämäen Rakennuspuu Oy. Vuodesta

1989 lahtien Esko Koponen, Väinön
poika, oo toiminut toimitusjohtaj ana.

Hallituksen puheenjohtaiana toimii VäinÖ

Koponen. Tasavallan Presidentti myÖnsi

Viiinölle talousneuvoksen nimen ja arvon

vuonna 1982.
Väinö Koposen innostavasta persoo-

nasta löytyi myös idea Koposten Suku-

seuran perustamiseksi.

Vuonna 1978 han otti minuun yhteytta.

Sovittiin tapaaminerL jossa VäinÖ kysyi

kiinnostustani Koposten sukuseuran pe-

rustarniseksi, seuran kotipaikkakunnaksi



tulisi Varkaus. Alitajunnassani tunsin,
että asia on hyvä. Eihan Väinö huonoja
asioita voisi esittäakaan. Vastaukseni
seuran perustamiseen oli myönteinen.

Yhteisen innostuksen vallassa sukuseu-

ramme perustaminen lähti heti käyntiin.

Tehtavänä oli koota sukuseuralle sään-

not. Kuopiolaiselta sukututkij alta Toivo
Pietikäiseltä Väinö sai monen sukuyh-

distyksen puheenjohtajan osoitteet, j a

näin han hankki usean sukuseuran sään-

nöt, joista Koposten mallisäännoiksi
koottiin mielestämme parhain aineisto.

Väinö esitti, että piti koota muutamia
Koposia kasittelemään seuran perusta-

mista ja koottujen sääntöjen tarkastelua.

Varkaudessa kotonani kokoontuivat Yäi-
nö Koponen, Martti O. Koponen, Sa-

muli Koponen ja tlrpo Koponen.
Parin neuvottelun jalkeen lyötiin luk-

koon sääntoehdotus, jonka varatuomari
Eemil Koponen ystävällisesti tarkasti.
Näin yksinkertaistako oli sukuseuramme

perustaminen ja aloittaminen? Kyllahan

töitä tehtiin melko paljoo, mutta helpolta

se tuntui.
Seuraavana vuonna kutsuttiin kokoon

22.9 .197 9 Koposten sukuseuran perusta-

misesta kiinnostuneet henkilöt. Kokoon-
tumispaikka oli Hotelli Taipale Koposia
oli perustamiskokouksessa lukuisasti.
Koposten Sukuseura perustettiin, såännÖt

hyväksyttiin" Hallitus muodostettiin ja
toiminta saatiin heti käyntiin.

Kopo sten Suku seuran puheenj ohtaj aksi

valittiin yksimielisesti Väinö Koponen,
joka oli perusteellisesti perehtynyt asiaan-

Sukuseura merkittiin yhdistysrekisteriin
13.8. 1981 . Sukuseuraa oli yritetty perus-

taajo noin 50 vuoden aian, mutta perus-

tamiselle oli ilmaantunut aina eri syita ja
perustaminen oli keskeYtYnYt.

Väinö Koponen menestyneenä liikemie-
henä ja monessa iäiestössä mukana ol-

leena tiesi, että rauta on taottava kuuma-

n&, siksi seuran perustaminen hänen joh-

dollaan ja aktiivisuudellaan toteutettiin
tyotä keskeyttäm ättä. Niin VäinÖ toimi
silloin. Hänen työskentelytapaansa olen
aina ihaillut kunnioitusta tuntien.

Entäp d nyt, kun tuosta tapahtumasta
tulee kuluneeksi ensi vuonn a 25 vuotta?

Sama innoitus sukuseuratyöhön, joka
Väinölla oli seuraa perustettaessa, on yha

tallella. Koposten sukusatrassa Väinö on

edelleen kuin tulenpuhaltaja.
Kunniapuheenj ohtaj amme Väinön j a Ai-

no Koposen tekemä työ ja erittäin mer-

kittavät lahjoitukset ovat kantaneet seu-

ramme vaikeimpien aikojen yli ja mahdol-

listaneet KOPOSTEN SUKU I ja II
sukuki.j oj en j ulkai semi sen.

Omaelamakerrassaan ME,T SÄX POI-
KA TAF{DOIN OLLA Väinö tote.aa me-

nestyneensä työssåiiin Kitjassa on voima-

kas sanoma oman tiensä kulkijasta.
Työmme tukemiseksi Vainö on lahjoitta-
nut seurallemme suuren kappalem ädrdn

kirjaansa.
Sydamelliset onnittelut etukäteen kaik-

kien Koposten puolesta 9O-vuotismerkki-
päivän sankarille. Valoisaa eldmåä jatkos-

sakin!
Kyösti Y. Koponen

Koposten sukuseura ry:n esimies

ia hallituksen puheeniohtaia

Koposten Sukuseuran kunniapuheenjohtaja
talousneuvos Viiinö KoPonen

thyttää 90 vuotta 12.1.2004.

Siinähän se ikäkin kuluu,
--- missä 

il.,åäiln sanantask,
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Koposten Sukuseura

Y.ASTAAVAA

VAIHTIJVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Tavarat
Saamiset

MYYntisaamiset

Rahat j a Pankkisaamiset

VastaaYaa Yhteensä

43967,62

213,14
2556.46

46737.22

VARSINAINENI T OIMII{T A
Tuotot

Jäsentoimintatulot 252'00

Sukukirja tr 103 Z'94

Sukukirja II 2962'33

Muut mYYntitulot 501' 10

47 48133

Kulut
MyYntitoiminnan kulut 200'24

Varaston muutos 22\1'09

Matkakulut 302'54

Vuokrat 303'00

Ilmoitukset 177 
'74

SukuPäivät 398' 19

Kirjanpitojatietoliikenne234,55
Postikulut 1083 

'17
Puhelinkulut 435'93

Toirnistotarvikkeet 188 
'24

Vahinkovakuutus 116'95

ValokoPiot lL6'7 5

KoPsa-iehti 961'00

TULOSLASKELMA 1.6.200 2 - 31.5.2003

ry : n tilinPtiätos 3I- 5 . 2W3

TASE

VASTATTAVAA

OMAPAAOMA
YhdistYsPääoma
Tilikauden Ylijäämä

Oma pääoma Yhteensä

VIERAS PAAOMA
Lyhytaikainen

Siirtovelat
Lyhytaikai set velat Yhteensä

Vastatt avaa Yhteensä

Jäsenmaksut
Liittymismaksut

Kulut
JäsenmaksuPerintä

Varainhankinta Yhteensä

Tuottojaama

39305,20
2212,02

11547,22

5 190.00

5190,00

{§,737.22

Palvelumaksut T21,06

Muutjas.toiminnankulut462,69
Kulut yhteensä 7312'98

Kulu/tulojåiåmä -2564,65

VARAI}IHANIKNTA
Tuotot

5012,95
55,00

-278,32
4789,63

2224,98

SIJOITUS. JA RAI{OITI]STOIMNTA
Tuotot

Korkotuotot

Tilikauden Ylijäämä

trihnpäätös vahvistettu rnrosikokouksessa 2.8. 2003'l

17.04
L7,84

2242.02
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Koposten Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt

Kyösti Koponen, sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja
Taivalmäentie 2 A- 79130 Sorsakoski; puh. (017) 556 1294

Vliinö Koponen, kunniapuheenjohtaja; Kuopiontie 2,76150 Pieksämiiki; puh. (015) 481 839

Varsinaiset jäsenet

Hannu W. Koponen
Syvåinojantie 116, 05450 Nukari
puh (09) 2s0 7 4s0
Kari Koponen
Nelikatu 9. 15830 Lahti
puh. (03) 7s3 10s5
Lassi Koponen, Kopsan toimittaia
Viikatekuj a 13 C 6, 70780 Kuopio
puh. (017) 263 4424
Leena Koponen, rahastonhoitaia
Taivalmäentie 2 A, 7 9130 Sorsakoski
puh. (017) 556 t294
Raimo Koponen
Pirtinranta 2, 78200 Varkaus
puh (017) 552 4963, 556 3537

Vesa Koponen, varapuheenjohtaia
Vainionkatu 11, 40700 Jyväs§lä
puh. (011) 615 551

Kirsti Kutvonen
Oulaistentie 7, 04400 Järvenpää
puh. (0e) 27r 3853

Pirkko Olakivi
Kauppakatu 16 A 3, 78200 Varkaus
puh. (017) 552 8204

Erkki Koponen, Kartasalonkuja 53,

78400 Varkaus; puh. (017) 555 4555

Matti Koponen, varatilintarkastaj a

Nokkalantie 14

90500 Oulu; puh (08) 347 493

Jäsensihteeri (ks. s. 2)
Maija Tuppurainen, Käärmeniementie 30 A 5
78ZOA Varkaus; puh. (017) 552 3079

Varaiiisenet
Marianne Eloranta
Kaskenkatu 21, 20700 Turku
puh. (02) 232 4131

Terttu Halonen. sihteeri
Tuomitre 22, 79 100 Leppävirta
puh. (017) 554 2332ja 0a00-796 0ls
Kyllikki Konkola
Näkinkaari 13 A 5,02340 Espoo
puh. (0e) 802 s760
Ahti Koponen
Rajakuja I l, 04260 Kerava
puh. (09) 2e4 3335
Erkki Koponen
Tuomelantie 17, 7 61 50 Pieksämiiki
puh. (015) 487 034
Urpo Koponen
Kultatie 2, 86400 Vihanti
puh. (08) 281 141ja 040-583 4020
Kaisa Nummenpää
Kuusitie 7 A 21, 00270 Helsinki
puh. (09) 24r e34s
Irma Rainio
Tukkljoentie 8, 45360 Valkeala
puh. (05) 360 4L4l ja 0400-5 53 0s7

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

Raili Koponen, varatilintarkastaj a

Viiiniimöntie 17

76150 Pieksämäki; puh. (015) 481 566

SKL:n yhdyshenkitö

Ifannu IC Koponen, Leiviskiitie 4 G 105,

00440 Helsinki; puh. (09) 562 3840

§ukututkimus- j a julkaisutoimikuntaan

kuuluvat hallituksesta Kyösti Koponen, Ahti Koponen, Kari Koponen ja Kirsti Kutvonen sekä

lisiiksi Janne Koponen, os. Merimiehenkatu 20 C 21,801l0 Joensuu; puh. (013) 225 683.

Ahti Koponen toimittaa srkuseuramme kotisivut Internetissä; osoitteet sivulla 2.
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo

Julkaisut

Sirkka paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistÖn valossa. 66 sivua'

Jarmo Paikkala: Koposten sulu I. 275 sivua'

Jarmo Paikkala: Koposten suku tr- 882 sivua'

Jarmo paikkala: Kopostcn suku I ja rI. Maksu yhdessä erässä-

Jarmo paikkala: Kopost€n sulu I ja tr. Maksu kahdessa erässä, erä

väinö Koponen: Metsiin poika tahdoin olla ...

Monisteet

12 euroa
51 euroa
E1 euroa

118 euroa
66 euroa
37 euroa

Mu i t a mYYnti art ikke I e i t a

Postikorfri, kuva-aihesna sukuseuran va^akuna'

Rintamerkki "pit ssf', sukuseuran vaaluna-aihe, 3 8 mm'

Mi, "pfuissi", sukuseuran vaakuna-aihe, 55 mm'

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

Wi, "pinsSi", kuilka-aihe, 55 fiIm'

Suluseuran hopeinen rintamerl&i tai riipus'

Suluseuran rintamerkki tai riipus kullattuna'

Sukuseuran Minen po)'*istandaåri'

Hintoihin lisätään lähetYskulut

1 euroa/kpl
4 euroa/hl
5 euroaApl
4 euroa/kpl
5 euroanpl

10 euroaflPl
L2 euroa/lPl
37 euroa/kPl

Ll LgSz sukuszuran perustamistietoja ym.

}tlg}4 Koposten asuinpaikkoja ym'

3/1986 Kuikka-KoPonen Ym'

4ll9S7 Sukuseuran toiminnasta ym'

5/lggg Toivo pietikaisen tutkimuksia Koposista

6/1983 Atpo Ojasen tutkimuksia Koposista.

7 figSg Toivo pietikäisen tutkimus Kuopion ja Iisalmen Koposista'

g/1990 Olavi Koposen tutkimus Savon Koposista 1500-1700 -luvuiltå'
gl|991 Eri teoksista koottuja tietoja Koposista.

10/ Lggl Aili Möllärin kokoamaa tietoa Tuusniemen Koposista-

l0 s.

15 s.

24 s.

20 s.

78 s.

33 s.

24 s.

43 s.

18 s.

20 s.

Monisteiden hinta: 0150 euroa/sivu

Kyösti Koponen Taivalmäentie 2 A
79130 SORSAKOSKI Puh. (017) 556 r2e4

Tilaukset



Nyt Koposten suku I ia II -sukukirjat

saatavana edullisesti .

Jarmo Paikkala: Koposten suku I
Tutkimus suvusta v- 7541-1721. Sivula?75'
sisältö: . suku nimeltään Koponen . Kantakoti ' Asuma-alueet ' Aikakauden

yleiskuva . Ensimmäiset maininnat Savon Koposista ' Nimen muotoufuminen

. s.ro., Koposten sukuhaarat v.1L47-1721 ' Asuinpaikoista suomessa

. 1700-luvun lopulla Koposten sukuhaarojen runsas lisään§minen

Jarmo Paikkala: Koposten suku II
Tutkimus suvusta v.1722-7860. Sivuja 878'

Sisältö: . Koposten lisään§neistä sukuhaaroista ' Nimet ' Syntymäajat

. perhehenkiloti"dot . Keiä perheeseen kuulunut ' Tarkkoja tietoja nais- ja

miespuolisten edustajien kautta . Maantieteellisesti kattava Koposten suku-

haarat kokonaisuudessaan.

Tiedustelut: Kyösti Koponen, Taivalmäentre2 A, 79130 Sorsakoski'

Puh. (017) 5561294
Tilauslomake ja -sopimus kääntopuolella'

Postimerkki
0,,65 euroa

,'ru\

k''mff... oo-{s§r

Koposten Sukuseura ry
Kyösti Koponen
Taivalmäentie 2 A
79130 SORSAKOSKI

I



Liihettää:
KOPOSTEN SUKUSEIJRA
Kyösti Koponen
Taivalmäentie 2 A
79730 SORSAKOSKI I

I

$-

Tilauskortti ja -sopimus
Täytä ja postita. (Vastaanottajan osoite kääntöpuolella)

nil
nI
nl

l
il

KOPOSTEN SUKU I -kirJan
KOPOSTEN SUKU II -kirjan
KOPOSTEN SUKU I ja II -kirjat
maksu yhdessä erässä
maksu kahdessa erässä
(toinen erä 3 kk:n kuluttua)

51 euroa
81 euroa

118 euroa
66 euroa I erä

KAPOSIEN 5UXU5€UÅA

Hinnat toistaiseksi. Hintoihin lisätään toimituskulut.

Maksan tilaamani kirjan / kirjat laskussa olevaan eräpäivään mennessä.

Tilaaja:

Osoite:

Tilaan

Allekirjoitus:

Puh.

lr

ffi

' 
r'.- .

,,1 :

'.:t,..:

ir::,,:l


