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ft,eh*enjohtajalta

T Toposten sukuseura ry:n
K 25-vuotispåiivåt juhlittiin
ÅI. 3 tr . 7 . -1 . 8 .2004 varkaudessa.
Påiivien ohjelma-anti oli runsas, joten

mukana olleet saivat ajankohtaista tie-
toa seurafiIme toiminnasta.
Yarkaudessa tiiyqrnyt 25 -vuoti saj an-
jakso on vaatinut seuralta paljon fyötä
ja ponnistelua kaikilta seuratoiminnas-
samme nnukana olleilta, niin jäsenistöl-

tämme kuin myös eri luottamustehtäviä

suorittaneilta henkilöiltit. Kiitollisina
aina muistafilme ilIyös heirå, jotka enåä

eivät ole joukossanrme" Sukuhrtkimus
on kiitollisuuua ja kunnioitusta esivan-
hempiamme kohtaarr. Tämän me kaik-
ki tunnefimne tutkiessamme sukujuuri-
amme; nåin elämme todellizuudessa.

Varkaudessa koettiin katrden påivän

aikana laaj a-alainen läipileikkaus koko
sul«rseuratoiminnasta. Fiiivien jåilkeen

olemme saaneet lukuisasti yhteyksiä,

ehdotuksia ja tiedusteluja tulevasta toi-
minnasta. Yhteydenotot kertovat li-
säiintyneesfiå innostuksesta sukuseura-

toimintaamme kohtaan.
On paljon Koposia, jotka omassa hil-

jaizuudessaan ovat tehneet suvustaån

tutkimuksia. KOPOSTEN SUKU I ja
§ -kirjoista he ovat saaneet tutkittua
tietoa. Näin sukujuonto on selvinnyt ja
zukuhistoriamme ovat tulleet vålttämät-

tömiksi ryökaluiksi.
Jäseniston taholta on toivottu zuku-

seurilffne j arjestäv ån seuratoimintam-
me esittelytilai suuksia, niitä pidetäiin

tärkeinä. Tilaizuuksia olisi eri paikka-

kunnilla. Kunkin alueen Koposet ko-

rr Kyllä me Koposet pärjätään rr

koontuisivat yhteen ja tutustuisivat toi-
siinsa suvun ja zukututkimuksen mer-

keissä. On rnyös esitetry perustetta-

viksi eri puolille Suomea KOPOSTEN
KERHOJA, joissa toimittaisiin Kopos-

ten Sukuseuran alaisina. Kaikkia esi-

tyksiä käsitellään hallinrksen kokouk-
sissa.

Koposten zukuseuran hallims pitilä

tärkeåinä, että se saisi jåiseniltilän ja Ko-
posilta vastauksia kyqymykseen: Mitä
toivon sukuseuralta? I-åtretfiikäiä toivo-
rnuksia.

Kuulin sukupiiivillämme eråän Kopo-

sen sanovan: "Kyllä me Koposet päirjä-

tän. " Yhdyn tåhån toteamukseen.

Koposten sukuseura ry : n hallituksen
puolesta toivon kaikille juhlallista Suo-

men itsenåiiqyyden päviä ja joulun

odotukseen valmi stautumi stå.

HYVÄÄ JA TURVALLISTA
JOULUA!

Kyösti V. Koponen



Sukupäiviä vietettiin }s*vuotisen toiminnan merkeissä

oposten suku§eura ry:n juhlaPiii-

viä vietettiin 3 I "7. -1 . 8.2004 Var-
kaudessa, Varkauden Koti seutukeskus

Tyyskånhovissa. Lauantain opastetun

kierroksen jälkeen kokoonnuttiin 25-
vuoti sjuhl ien vuo sikoukseen.

VUOSIKOKOUS
Kokouksen avauksen suoritti esimies

Kyilsti V. Koponen toivottaen eri
puolilta Suornea sarpuneet Koposet ter-

vetulleiksi Varkauteen, sukuseuran ko-

tikaupunkiin.
Vuosikouksen puheenjohtaj aksi va-

littiin Eino Koponen Kangaslammilta
ja sihteeriksi Terttu Halonen Kuopios-

ta. Esitettiin toimintakertomus, tilit,
tilinpåätos ja tilintarkaståj ain lausunto -

Vahvistettiin tilinpäätos sekä päätettiin

vastuuvapauden myöntåmisestä halli-
tukselle ja tilivelvollisille. Sukuseuran

taloudenhoito sai erikoista kiitosta ti-
lintarkastajilta. Todettiin seuran toi-
minnan olevan vakaalla perustalla.

Vahvistettiin jäsenmaksuksi 20 euroa ja
liitfymismaksuksi 5 euroa. Tilintarkas-

tajiksi valittiin Raili Koponen Kangas-

lammilta ja Erkki Koponen Varkau-

desta, varalle Raili Koponen Piekså-

mäeltä ja Matti KoPonen Oulusta.

Käsiteltiin erovuorossa olevat halli-
tuksen varsinaiset ja varajäsenet- Toi-

mintakauden 1 . 6 .ZW4-3 1 . 5 . 2005 hal-

tituksen muodostavat sukuseuran esi-

mies ja hallituksen puheenjohtaja

Kyösti V. Koponen sekä varsinaiset
jåsenet Pekka Koponen Kangaslampi,

Marketta Koponen l-eppiivirta, Juha
Koponen lxppävirta, Pirkko Olakivi
Varkaus, Ilannu V. KoPonen Nukari,
Kari Koponen Lahti, Lceua KoPonen

Sorsakoski ja Vesa Koponen Jyväslcy-
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Iä; varajäsenet Aino Koskela Varistai-
val, Irja llämäläinen Varkaus, IIan-
nu Rauno Koponen Espoo, Ma[iu
Boenisch Turku, Kytlikki Konkola
Espoo, Ahti Koponen Kerava, UrPo
Koponen Vihanti ja hma Raunio
Valkeala.

Sukuseuran hal I iruksen j ärjestäyty -

mi skokoukse ssa v arapuheenjohtaj ak si

valittiin Yesa Koponen, sihteeriksi

IVlarketta Koponen, ratrastonhoita-
jaksi Leena Koponen, jäsensihteeriksi

Ivlaqia Tuppurainen Varkaudestao Su-

kuseurojen Keskusliiton yhteyshenki-

löksi Hannu K. Koponen Helsingistä.

Vahvi stetti in toimintasuunnitelma j a

talousarvio toirnintakaudelle 1 . 6. 2004-
31.5"2005. Vuoden 2005 vuosiko-
kouspaikka piiätetiiiin myöhemmin.

LAUANTAIN ILTAJUHLA
Lauantain iltajuhla alkoi Kri§tiina

Tirkkosen pianoesityksellä (Debussy ;

Ctair de lune). Puheen piti esimies

Kyösti V. Koponen läihtien Koposten

Sukuseura ry : n perustamisesta Varkau-

dessa 25 vuotta sitten. Puheessaan häin

kåsitteli myös Varkauden kehitystä te-

olli stami sen alkuajoi sta nykypåivåär.
Hannu K. Koposen (laulu) ja Kristii-
na Tirkkosen (piano) musiikkiesityk-
sessä kuultiin Georg Malmstdnin Au-

ringon lapset ia Oskar Merikannon
Merellä. Upeaa kuultav aa- Eikä ih-
me. Hannu on aikoinaan ollut Kuopi-
on länin kulttuuripäivien nuorten lau-

lukilpailun voittaja ja silloin lupaava

tenori. Esitykset palkittiin runsain ry-
lodein.

Uatkuu sivulla 6l
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Kuva 1. Sukulaisia ja sisanrksia juh-

lapaikan terassilla: vasemmalta Rai-

mo Koponen, Leena Puutio, §a
Koponen, Toini Kolari ja Hannu

Puutio.

Sivun kuvat:

Kyösti V. KoPonen.

Kuva 2. Irma Rainio Valkealasta

Vesa Koponen JYväs§lasta ja Irja
Korpiv aar a Kouvolasta totesivat

olevansa serkuksia.

Kuva 3. Ahti Koponen Keravalta ja Janne Koponen Joensuusta papereittensa kanssa'

Kuva 4. "Laulaja Hannu" Koponen oli jiilleen monessa mukana sukupäviemme to-
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SUNNUNTAIN TILAISUUDET
Sunnuntaiaamuna Koposet kokoon-

tuivat Pirttiniemen sankarihaudalle,
jonne Varkauden Reserv iupseerikerho
oli asettanut kunniavartion. Sankari-
patsaalle laskettiin kukkalaite, ja hau-

dalla puhui Urpo Koponen. Tälmäin

jrllkeen siirryttiin Varkauden ev. -lut.
seurakunnan kirkkoon. Jumalanpalve-
luksessa saarnasi kappalainen Kari Ii-
varfuten. Sukuun kuuluvana hån osoit-
ti sanansa myös Koposille.

25-vuoti qpäiväjuhlan ohjelma oli
tasokas. Juhla alkoi lO-vuotiaan Em-
ma-Johanna Koposen pianoesityksellä
(Beethoven: Fiir Elise). Seuran esi-
mies Kyösti V. Koponen mainitsi pu-
heessaan rnm. seuraav aa:

Viettäessämme nyt merkittävää
sukujuhlaa voimme todeta, etlå
seuran perustaminen osui oikeaan
aikaan. Seuran esimieheksi ja
hallituksen puheenjohtaj aksi va-
litsimme toimitusjohta Väinö
Koposen Pieksämäeltä. Hånen

inno ittamanaån sukuseuramme

käynnistyi heti toimintaan. Seu-

rarnme työ on vakaalla perustal-

la. Voimme iloita siitä, että jäise-

ninä Koposia on yli Suomen ja
myös ulkomailta. Olemme iloi-
sia myös siirå, effå meirå Koposia

on tåållä täinäåin runsaasti. 25

vuoden aikana suvun ja sukuhaa-

rojen yhdyssiteet ovat saaneet

uutta sisåltoä sukututkimuksem-
me kautta. Me haemrne juuriam-
me. I-öydämme esivanhemPiem-
me azuin- ja syntysrjoja. Saam-

me uutta tietoa vanhemmistamme
ja sukulaisistafirme. Uusia suku-
laisia löytyy, kuten tänåän tåiälä-

kin. Yksi ja täirkein, joka aina

seuraa ihmistä, on tausta ja suku-
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juuret. Pysyiikseen vakaana seu-

ratoimintamme vaatii tulevai suu-

dessakin jokaiselta seurarlme jä-
seneltä harrastuspanosta, koska
asiat eivät hoidu itseståär.

Sukuseuran hallinrksessa 25 vuotta
ja sihteerinä 24 vuotta toiminut Pirkko
Olakivi luki Zl-vuotishistoriikin (ks.

s. 1 1). Tiimiin jiilkeen Marja-Liisa
Koponen esitti Oskar Merikannon
Miksi laulon, jota seurasi aviomies Ti-
mo Koposen viulusoolo (Intermezzo

Pietro Mascagnin oopperasta

Cavalleria rasticana ) .

Professori Hannu Rauno Koposen
juhlaesitelm ä Suomen puuteollisuus en-

nen ja rryl oli mielenkiintoinen. Esitel-
mässåån prof. Koponen toi esille vuo-
sisatojen takaisia ryöperinteitäimme ja
kansantaloutemme kehityksen ja mai-
nitsi mln.:

Suomi eliiä metsåstä, on metsässä

ja on metsä. Tämä tosiasia pitiiii
paikkansa vielä tåinääinkin.

Maamme metsåteollisuuden juu-
ret johtavat 1600-luvulle, jolloin
maafirme ensimmåinen kansain-
välinen kaupan piiriin vedetfy
tuote, terva, §tki Suomen länti-
sen Euroopan talouteerl.

Satrateoll i suuden alkuajoi sta puhu-

essaan esitelmöitsijä sanoi :

Ilman metsää olisi Suomen azut-

taminen käynyt miltei mahdotto-
maksi. Rlusta saatiin asunto ja
liimpö. Puun katkaisemiseen
käytettiin aluksi kirvestä, mutta

sahan kehittiimisen jäilkeen puun

työstiiminen kävi hyvin taloudel-
liseksi. Ensimmäiset sahat val-
mistettiin maalnme lounaisosassa

kivikaudella piikivestä. Rauta-

kaudella käytettiin raudasta val-

__ --ä
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Kuva 1

Å

Kunfiei lruklrffiU§

Kuva 1. Kunniapuheenjoh-
taja rouvineen huomiono soi-

tuksen kohteena. Vasem-

malta Kyösti V. Koponen,
Tuulikki Hartikainen Suku-
seuroj en Keskusliito sta,

Leena Koponen, Våiinö Ko-
ponen ja Aino Koponen.
Tuulikki Hartikainen on juu-

ri luovuttanut Sukuseurojen

Kesku sliiton myöntåimåin

kultaisen ansiomitalin Väinö
Koposelle.

Kuve 2. Tuulikki Hartikainen
toi Sukuseurojen Keskusliiton
onnittelut luornrttamalla liiton
standaarin Koposten Suku-
seuralle. Vasemmalta Kyösti
V. Koponen, Tuulikki Har-
tikainen ja Leena KoPonen.

Kuvat I ja?:
Hannu K. Koponen

Kuva 3. Stipendillä palkittu
Kopo sten musiikkiPerhe.

Vasemmalta Emma, äiti
Marja-Liisa, isä Timo,
Kalle-Pekka ja Ville.
Valok. Kyösti V. KoPonen.

Kuva 2
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mistetnrja teriä. T:imä teki mah-

dolliseksi myös satrauksen ko-
neellistamisen. Salrcjen käYttö-

voiman perusteella Suomen saha-

teoll i suudessa erotetaan kolme
kehitysvaihetta: 1 . Vesisatrat

1530- 1860. 2. Höyrysaträt
1 860- 1920 . 3. Sähköi srårnisen

aika 1920- ..., jonka jälkeen

metsåteollisuudelle ovat avautu-

neet aivan uudet mahdollisuudet
ja n:iköalat.

Esitelmässä Varkauden puud alostuste-

ollisuus sai myös oman huomionsa.
Ajanlaskumme alussa Suomen metsissä

kasvoi päiiasiassa kuusta ia måntyä.

Koivun kasvualue rajoitnri Lounais-

Suorneen ja Ahvenanmaan saaristoon.

Koivu levisi verrattain nopeasti muu-

alle maatrarnme etenkin kaskiviljelyk-
sen rnyötä, sillä lehtipuut valtaavat

kasketut alueet ennen havupuita. Itä-

Suomen koivumetsien syntyyn on siten

suuri ansio Koposten suvulla.
Musiikkiohjelmissa oli Ville Kopo-

sen sellosoolon vuoro, hän soitti
'W. H. Squiren Bourröen.

Sukuseurojen Keskusliiton hallin*-
sen jiisen 1'sulikki Hartikainen luo-

vutti juhlassa sukuseurarnme kunniapu-

heenjohtajalle, talousneuvos Väinö
Koposelle Sukuseurojen Keskusliiton
myöntiimiin kultaisen ansiomitalin mer-

kittävästä zukuseuratoiminnasta, jolla
V?iinö Koponen on edistånyt ja tuke-

nut liiton toimintaa. Talousneuvos

Väinö Koponen kiitti huomionosoi-

tuksesta lämpimin sanoin. Koposten

Sukuseura ry sai 25-vuotisjuhlaonnit-
teluna Sukuseurojen Keskusliiton pöy-

låstandaarin.
Urpo Koposen 25 vuoden eri luot-

tamustehtävät ja palvelukset huomioi-
tiin luovuttamalla hiinelle Koposten

Sukuseura ry : n perustajaj äsenstandaari -

Esimies Kyösti V. Koponen kiitti
eri tahoja sukuseuran saamista huo-

mionosoituksista ja seuran hyvåksi teh-

dyistä palveluista onnitellen samalla

samanikäi stä Sukuseurojen,Keskusl i ir
toa ja uskoen hyvåfur yhteistyöhön.

Huomionosoinrsten jåilkeen oli Yille
Koposen käyråtorviesitys (C. Saint-

Saens : Rornance). Juhlassa kaikkien
musiikkiesitysten piano-osuuksi sta vas-

tasi pianisti lftistiina Tirkkonen.
Juhlan lopussa muistettiin kuopio-

laista Timo Koposen musiikkiperhettä
luovuttamalla stipendi, jolla seuran

säiiintojen mukaan edistptiilin lattiakkai-

den suvun jäsenten pyrkimyksiä ja ke-

hitystä. Kaikki perheenjäsenet ovat eri

ikäkausina esiintyneet vuosijuhlissa jo
sukuseuran perustamisesta låhtien. Nyt
musi soij ina olivat: Emma-Iohanna,
Kalle-Pekka, Ville, Marja-Irena j a

Timo.
Esimies Kyösti V. Koponen kiitti

25 -vuoti sjuhl apäiiv illä mukana olleita-
Haasteenrme on pysyä aktiivisena ja
heråttää nuorien Koposten halu suku-

seurarnme toimintaan. Juhlat påättyi-

våt Savolaisen lauluun.
Kyösti Y. Koponen

Sufrfuiln ftUrriltullna, oufrua frnifrfri ftiitdiiant,

S ufrfrrun p afrn hillna, oufrun ftnifrfri ruititaan-
.fruardemi

I
I



ITSENÄINEN ISÄNMAA
Fuhe sankarihaudoilla 3l .7 .zOM Varkaudessa

'Kansa, ioka pimeydessä vaeltaa näkee

suwen valkeuden; jotka asuYat kuole-

manvarjon maassa, niille loistaa val-

keus. Sinä lisäät kansan, annat sille

suuren ilon; he iloitsevat sinua edes-

säsi, tii,l kuin elonaikana iloitaan,

niin kuin saaliiniaolla riemuitaan.

Sillä heidiin kuormansa ikeen, heidiin

olkainsa uitsan ia heidtin ktiskiitiasä

sauvan sinä sdriet ia kail*i taistelun

pauhussa tallatut sotakengät ia verellä

tahratut vaipat poltetaan ia tuIeIIa ku-
Iutetaan." IES 9:1-4

Anroisat veteraanit, h1vät naiset ia
miehet, hlnrät ystävät.

Kesäkuussa olin luokkakokoukses-

sa. Ylioppilaaksitulostamme oli kulu-
nut 40 vuotta. Kuten silloin 40 rnrotta

sitten, kokoonnuimme nytkin sanka-

rihaudoille. Muistelimille, kuinka

koulutiemme kulki sen ohi ia sen ohi
kuljimme liikuntatunneille urheilu-
kentåille tai linturetkille ine.

Sankarihautausmaa o1i meitrle aluk-

si a1ue, iohon emme sen enemPää

kiinnittdneet huomiota. Muistimme,

että silloin haudoilla kävi tummiin
vaatteisiin pukeutuneita ihmisiä,

useimmiten naisia, sotaleskiä ia sanka-

rivainajien omaisia fa myÖskin mie-

hiä, f otka saattoivat yksin tai ryhmåinä
kayda useammalla haudalla välillä py-

sähdellen ia keskustellen ia muistel-

len. He kavivät teryehtimässä liihei-

siäån, entisiä perheeniäseniä, taistelu-

tovereita. Olihan sodan loppumisesta

kulunut vain reilut 10 rnrotta.

Mekin kavimme kouluaikanamme

siellä ruokatunneilla ia vapaatunneilla

syömässä eväitämme samalla usein lu-
kien tauluja, nimiä slntymäaikoia ia
kuolinaikoja. Iotkut sankarivainaiat

olivat vain vahan vanhempia kuin me

silloin olimme ia lukiessamme useat

tuntuivat aivan lapsilta.
'Mei6te di mtturareita, maalarei-

td' lauletaan iossakin nyky'aulussa.

Niin meistäkin oli nrIIut. Sankarivai-

najat, veteraanit ia vanhemPamme

olivat antaneet meille mahdollisuu-

den.

Mita sankarivainaiat olivat olleet

ja mitä heistä olisi nrllut, miten heidän

läheistensä eläma olisi ollut toisin, ios
he olisivat saaneet e1aä? Kaikkiin näi-

hin kysymyksiin ei löydy koskaan vas-

tausta.

He olivat toisaalta aivan kuten me-

kin tavallisia suomalaisia ia toisaalta

he olivat aivan erityisiä yksilöitä

omassa )rmpäristössään i a låiheistensä

piirissä, eivät yksi muistokivi pitkässä

kivien rivissä.

Tämän aiatteleminen on herättiinyt

katkeruutta, ioka on iäytåinyt mielis-

sämme sodasta låihtien.

Sanotaan, että sodasta ioutuvat kär-

simään eniten slyttömåt. Ketkä ovat

ryryllisiä? Sotilaatko, iotka puolustavat

maataan? Vaimotko, lapsetko, viran-
omaisetko? Vai ketka? Lieneeko niin,

että sodan suurin slyltinen on oman

-- 
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edun tavoittelu, haluttomuus ymmär-

tää toisia ia rakkaudettomuus?

Lohdullinen, sovinnollinen ia tule-

vaisuuteen uskoa antava on alussa lu-

kemani riemurmoden viesti. Se kuvaa

parhairen kaiken kåirsimisen ia tuskan

liilkeistä aikaa !a vapautusta. Se kuvaa

hfn it myöskin suomalaisten sodan-

!åitkeistä aikaa. Sita viestiä ei lueta kos-

kaan liian usein.
"kailrki tais telua pauhussa tallatut

sotakengät ia verellä tahratut vaipat

poltetaan ia tulella kulutetaan-"

I.{oissa sanoissa on riemua, unoh-

dusta !a anteeksiantoa. Niihin sisiltry
anteeksianto sekä itselle että silloisille

vihollisille. Niihin sisältry todellinen

vapaus.
'Te ette twhaaa taistelleet, te ette

turhaan kaatuaeet, te saitte §uwen

patkianon. Te voititte vaPauden."

Siunattua tulevaisuutta, rauh aa ia

sovintoa teille anroisat veteraanit ia
meille kaikille!

Urpo KoPonen

Rehtori, res.maj.
Urpo KoPonen

puhui sankarihaudoilla'

Jfl #fl 
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Koposia Varkauden kirkon portaikolla jumalanpalveluksen
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KOPOSTEN SUKUSEURÅN HISTORIIKKI
vrJosILTA 1979 2004

yt rrietämme 2S-mrotisiuhlaa.

Voisimme hR it iuhlia myös 70-

rmotisiuhlaa, koska Kuopiossa suunni-

teltiin jo 30-1urnr11a Koposten suku-

seuraa, mutta lopullista päätÖstä ei

kuitenkaan saatu aikaiseksi.

Sukuseuramrne perustamisen idea

koko maata kasittäväksi tuli Y4ö Ko-

poselta, Kesilahdelta. Håin esitti vel-
jelleen Väinö Koposelle Koposten su-

kuseuran perustamista, ia Väinö Kopo-

nen otti yhteyttä Kyösti Koposeen

Varkauteen, ja silloin aloitettiin neu-

vottelut sukuseuran perustamiseksi.

Oli nuosi L978.

Kutsuttiin joukko Koposia koolIe.

Väinön ia Kyöstin lisäksi neuvotte-

lussa oli mukana Martti O. Koponen,

Samuli Koponen ia Utpo KoPonerl.

Kuopiolaiselta sukututkiit Toivo
Pietikäiseltä Våiinö Koponen sai mo-

nen sukuyhdistyksen puheeni ohtaiien

osoitteet ja sai ndin hankittua monen

sukuyhdistyksen säåinnÖt, ioista Ko-

posten mallisäännöiksi koottiin par-

hain aineisto. Parin neuvottelun ial-
keen lyötiin lukkoon säåintöehdotlls,

jonka varatuomari Eemeli KoPonen

ystävällisesti tarkasti.

Perustava kokous pidettiin Varkau-

dessa hotelli Taipalees sa 22.9.L979 -

Läsnä oli n. 40 innostunutta perustaia-

jäsentä. Sukuseuran perustamispäivänä

Y4ö Koponen lahjoitti sukuseuralle

puheenjohtaian nuiialt, iossa on seuran

perustamispäivä 22.9.1979 . Aikaa siitä

on kulunut 25 rnrotta. Sukuseuramme

merkittiin yhdisrysrekisteriin 13.8.81,

ja sai rekisterinumerokseen L32 837 .

Sukuseuramme esimiehenä ensim-

måiset kuusi rmotta toimi talousneu-

vos Väinö Koponen Pieksämäeltä.

Hänen i åilkeensä valittiin insinööri

Ahti Koponen Kuopiosta. Hän siirtyi
pian Varkauteen kotikonnuilleen ia
hoiti esimiehen tehtaviä n. 14 rruotta

aina kuolemaansa saakka. Ahdin sai-

rastumisen aikaan varapuheenjohtaja

|armo Koponen Varkaudesta siirtyi
puheeniohtaian paikalle. 20- rnrotis-

rruosikokouksessa \ruonna 1999 esi-

mieheksi valittiin levikkipäällikkö
Kyösti V. Koponen Varkaudesta, sit-

temmin sorsakoskelainen.

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus,
jossa on 8 varsinaista i, 8 varaiäsentä.

Vuonna 2002 kunniapuheenj ohtaj aksi

valittu Väinö Koponen on itseoikeu-

tettu hallituksen toiminnassa.

Hallituksen puheeniohtaiana toimii
sukuseuran esimies. Hallitul$essa on

vielåiki n 2 pemstai ai åisentä : sukuseuran

esimies Kyösti V. Koponen ia Pirkko

Olakivi, ioka toimi seuramme sihtee-

rinä 24 wtotta. Uskollisesti seuraamme

ovat palvelleet tilintarkastaiat Erkki
Koponen 25 rnrotta ia Aune Raita 22

vuotta.
Sukututkimus on seuran keskeinen

ia iäseniä kiinnostava kohde. Monet
jäsenet ovat itsekin tehneet laaioia

tutkimuksia omien sukuiensa parissa.
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Sukuseurassa toimi pitkäåin myös oma

sukututkimustoimikunta, j onka pu-

heenjohtajana ia vetäiänä o1i edesmen-

nyt opettaia Martti Koponen Leppä-

virran Näädänmaasta. Kotiseutuneu-

vos Martti O. Koposen työ sukuseu-

rassamme oli merkittävä aina seuran

perustamisesta alkaen hänen kuole-
maansa saakka. Kaikessa toiminnas-
saan håin oli perusteellinen, tiedoillaan
opastava, tavoistaan kiinni pitävä ia
helposti lähestyttävä, varsinkin suku-

seura-asioissamme. Voimme todeta,

että Martin tapaturmainen kuolema

aiheutti Koposten sukuseuralle en-

nenaikaisen, korvaamattoman rnene-

tyksen. Hänen tekemänsä työ on kan-

nustam:rssa meitä eteenpåin.

Sukututkimus vuosilta 1550-17 12

annettiin kuopiolaisen sukunrtkij an

Toivo Pietikåisen tehtäväksi 7 .9.1985

pideryssä hallituksen kokouksessa.

Tutkimus eteni varsin pitkiille ia Pie-

tikäinen ehti nrtkia useita sukuhaaro-
ja. Liihdeaineistoa on koonnut varsin

runsaasti myos johtaia Olavi Koponen

Helsingistä. Aineisto on nyt sukuseu-

ran kaytossä. Erilaisia monisteita näs-

tä nrtkimuksista saa sukuseuran arkis-

tosta.

Nimistönrutkiia Sirkka Paikkala

teki tutkimuksen Koposten varhaishis-

toriasta nimiston valossa, ia sukuseura

painatti sen \nronna 1989.

Sukuttrtkija |armo Paikkalan teke-

mä nrtkimus KOPOSTEI\I SUKU I il-
mesryi ki4a, a 1994. Siinä esitelläiin

su\run varhaisvaiheet aina \nroteen

L72L saakka. Ki{oia painettiin 1000

kpI, teosta on m»rty tiihåin mennessä

r2

n. 498 kpl. Ki4a sai ensimmåisen

kunniamaininnan rmoden sukukiri a-

kilpailussa. KOPOSTEI\I SUKU II an-

nettiin Iarmo Paikkalan tehtäväksi

1ry5, s€ valmistui joululsi 2001. Teos

kasittelee aikaa 1722-1860.

Sukuseuran tiedot on kiriattu Inter-
netin sirnrille, joita pitää ajan tasalla

Ahti Koponen Tuusulasta.

Koposten lehti, KOPSA Koposten

Sanomat, on ilestynyt vtrodesta 1995

alkaen. Sitä toimittaa Lassi Koponen

Kuopiosta. KOPSASSA iulkaistaan
myös iäsenten kirjoituksia ia valoku-

via.

Sukuseurassa toimi aikaisemmin

rintamerkki- j a sukuviiritoimikunta,

iohon kuuluivat mm. Pirkko Olakivi

ia Kyösti Koponen, mutta merkkien ia
viirien valmistuminen lopetti toimi-
kunnan kokoonnrmiset.

Saantöjen kannessa oleva tunnus

KOPO on arkkitehti Pekka Hiltusen
suunnittelema. Rintamerkki ia riipus

ovat puolestaan kuopiolaisen taiteili-

fan Veikko Koposen käsialaa. Veikko

Koponen suunnitteli myös viirin, jota

heraldinen yhdistys ei h1väksynyt.

Sukuvaakuna, ionka taiteiliia Salme

Eriksson on suunnitellut, ia ionka
Suomen Heraldinen Seura on merkin-

nyt rekisteriinsä numerolla L87 , esi-

teltiin jäsenistölle rnroden 1988 vuo-

sikokouksessa Espoossa Dipolin kong-

ressikeskuksessa.

Sukustandaari on valkopohiainen ia
sen keskella on sukuvaakuna, ionka

o .. .l

värit pääosin ovat musta fa kulta. Su-

krrstandaareia on hallituksen suosituk-

sesta jaettu sukuseuran toiminnassa

__ §
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aktiivisesti mukana olleille iäsenille,
nimellä varustettuna kaikkiaan 40 kpl;

mm. hallituksessa olo 10 rnrotta on oi-

keuttanut standaarin saantiin. Hallitus

on myöntåinyt ioskus standaarin myÖs

wrosikokous- ja sukuiuhlan iatieste-
lyistä vastaaville.

Koposten Sukuseura haki emåntä

Aini Esteri Koposta Kotalahdesta

vtroden 2003 kunniamerkkiädiksi.
Presidentti Taria Halonen myönsi

kunniamerkin ia kiinnitti Suomen

Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luo-
kan mitalin kultakoristein Aini Esteri

Koposen rintaan 1 1.5.2003 tapahru-

neess a merkini akotilaisuudessa.

Koposten Sukuseura liittyi vtlonna

1982 Sukuseuroien Keskusliittoon, sil-

loiseen Sukuyhteisöien Tuki ry:ÖÖn,

olemme siellä jäsenyhteisö n:o 053.

Sukuseura kayttää keskusliiton palve-

luja ja maksaa sinne |äsenmaksua.
Myös Sukuseuroien Keskusliitto iuhli
tåinä wonna 25-rmotisfuhliaan.

Sukukokouksia on ppffy Pitämään
eri paikkakunnilla. Kaksi ensimmäistä

rnrosikokousta perustavan kokouksen

lisäksi pidettiin hotelli Taipaleessa

Varkaudessa. Vuonna 1982 kokoon-

nuimme Leppävirralla, vanhassa pap-

pilassa, seuraavana vuonna ravintola

Koppelossa Heinävedella ja vuonna

1984 olimme Kuopiossa hotelli Rauha-

lahdessa, iolloin osanottaiia oli ennä-

tysmäärä 115 iäsentä. 1985 olimme

Kati ala-talossa |oensuussa i a vietimme

iltaa hotelli Kimmelissä. Seuraavana

\ruonna kokoonnuimme Mikkeliin
hotelli Cumulukseen ia L987 Iisalmen

Runnin tenreyskylpyläiin. 1988 olim-

me Espoossa Dipolin kongressikeskuk-

sessa. Seuraava rruosi oli sukuseuram-

me kymmenes ia sukukokous pidettiin
j åilIeen Varkaudessa hotelli Taipalees-

sa. 1990 oltiin Pieksämäella hotelli

Savon Solmussa kovan ukkosilman

vallitessa ia 1991 olimme Tampereella

hotelli Rivolissa. Seuraava kokous pi-
dettiin Tuusniemen koulukeskuksessa

Tuusniemellä ltä-Suomen sukuiet ta-

paamispäivien yhteydessä. Hotelli
Primus oli Ilnräs§lässä seuraava ko-

kouspaikkamme ia sitten Ascot Hotelli

Lahdessa ia 1995 hotelli Marina Tu-

russa. Vuoden 1996 sukukokous o1i

monen Koposen synnyinsiioilla Kar-

vion kanavalla Kanrion kievarissa, ios-
sa söimme mm. paikalla keitettyä ran-

takalaa. 1997 oli iåilleen \ruorossa Var-

kaus ja Keskus-Hotelli, 1998 vietimme

kokouksen ia sukuiuhlan Kuopiossa

hotelli Atlaksessa. 20-rmotisiuhlia

pidettiin 1999 Warkaus-salissa, ko-

kouspaikkana oli Keskus-Hotelli.

Vuonna 2000 olimme Helsingissä ho-

telli Lordissa. 2001 oli Leppävirran

vanha pappila iuhlapaikkalra. 2W2

iuhlimme Varkauden Kotiseunrkes-

kuksessa. 2003 oli iuhlapaikkana Va-

lamon luostari Heinävedella. Tänään

vietämme 2S-rnrotisfuhlaa täålla Var-

kauden Kotiseutukeskuksella.

)uhlien iariestäiin ä ovat hallituksen

ohella toimineet kulloinkin sukuiuh-

lamme paikkakunnalla asuvat iåsenet-

Sukuiuhliemme ohietmiin on aina

kuulunut sunnuntaiaamun iumalan-
palvelus, samoin olemme käYneet

paikkakunnan sankarihaudalle laske-

massa kukkalaitteen sodassa kaatu-

jl3
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neiden miesten ia naisten muiston

kunnioittamiseksi. Sukuiuhliemme

ohjelmiin on kuulunut myös tufi,rsru-

minen paikkakunnan nähtä\,Tryksiin i a

iuuriemme asuinsiioihin. Heinäve,Cen

kokouksen yhteydessä 1983 sukuseura

kiinnitti muistolaatan nmnetun Kuik-

ka-Koposen entisen asuinpaikan ra-

kennuksen seinään Varistaipaleessa-

Esiintyiinä iuhlissa ovat olleet Ko-

poset ja Koposiin kuuluvat. Sukuseura

on kyllä joskus ioutunut ostamaan oh-
jelmaa myös su\run ulkoPuolisilta-

Koska sukututkimus on tärkeä asia,

ja se vie paljon varoia, or halliruksen

taholta lfietetty useita kirieitä iäse-
nistölle lahjoitusten saamista varten-

Lahioinrksia on tullutkin ionkin ver-

rarr, tåihåin mennessä suurimmat ovat

talousneuvos Väinö Koposen ia vai-

monsa Aino Koposen antamat lahioi-

tukset, iotka ovat tarkoitetut erit)'l-

sesti Koposten Suku I ia II -teosten

tutkimus- ia painatustyöhÖn" Myös

Aili Möltäri Helsingistä on tehnyt su-

kuseuralle huomattavan lahi oitulcsen

\ruonna 1995.

Maksavia iäseniä sukuseurassa on

3L7 henkilöä ia ainaisiäseniä 60- Suku

on laaia eikä iäsenmäärän kohottami-

nen useisiin tuhansiin liene mikäåin

mahdottomuus.

]äsenmaksun suuruus on kohonnut

10 markasta 20 euroon. Ilmoittautu-

mismaksu on tållä hetkellä 5 euroa.

Suk iuhlissa pideryilla arpaiaisilla

on saatu seuran kassaan pientä käyttÖ-

rahaa, koska voitot ovat aina olleet

lahjoituksia, pääasiassa iäsenistÖltä.
Hallitus on myös muistanut seu-

ramme jäseniä eri tavoin heidåin täyt-

täessäiin pyöreitä rmosia sekä, mikäli
mahdollista, ottanut osaa poisnukku-

neiden jäsenten omaisten surulm.

Koposten Sukuseura ry. täyttää nyt
25 rnrotta ja toimii edelleerl. Satarmo-

tisjuhla on viela kaukana, silloin harva

rneistä nyt mukana olevista oa enåå

iuhlimassa. Mutta uudet nousevat su-

kupolvet kehittävät seurasta mahtavan

Koposten su\run yhteenliittymiin ia
kokoavat piiriinsä kaikki isiin ia iii,åin

puolelta Koposten sukuun kuuluvat,

siitä polveuflrvat tai avioliiton kautta

siihen liittyneet henkilöt, selvittävät

su\nrn vaiheet ia historiall, kehittävät

sukututkimusta, i ati estävät sukupäiYiä

ja retkeilyä, hrtioittavat seurau pää-

määriä edistävää iulkaisutoimintaa ia
mahdollisuuksien mukaan taloudelli-

sestikin edistävät su\mn lahrakkaiden

jäsenten ppkimyksiä ia kehitystä.

Nämä ensimmäiset 25 \ruotta ovat

olleet sukuseuramme kehityksen oppi-

rmodet tehryine virheineineen ia ai-

kaansaannoksineell. Koposten Suku-

seura ry toimii tåinä päivänä taloudelli-

sesti vakaammalla pohialla kuin kos-

kaan aikaisemrnin. Suktlseura tarvitsee

myös toimintaansa uusia nuoria iäse-

niä, joilla riittaä tietoa ia taitoa sekä

ennen kaikkea innostusta Koposten

sukuseuran saattamiseksi suureksi ia
komealsi sukrrnsa arvoiseksi sukuseu-

raksi.
Pirkko Olakivi

T
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Kurrls soktrffi§ Koponen kuunnelmassa

Pirkko Olakivi esitti Koposten
Sukuseuran 2 5 -vuotishistoriikin.

Valok. Hannu K. Koponen.

Kunni apuheenj o ht aja Väino
Koponen ja juhlaesitelmän pitaja,

prof. Hannu Rauno Koponen.
Molemmat ovat tehneet työtä puun
parissa. Valok. Kyösti V. Koponen.

Radioteafferi esiffi 4. lokakuuta
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17.25 YLE news.
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r{lulåt xu*rxalaiset Ylei*fr*
ke*kusr*lu ?aasau kiri**-
t*lssa. h{**}a &*pi,

1&.3§ Har*im *äve1iä.
IS"f* H;* 'kalmiå1a. trltxker*Erx"

Pastori lutka Niemi, Vaasa-
Uutis*t ja sää.

kehitysvarnmain*n mät*
kustaja * Hannee §uomi-
nsn; &*uva, ma*u*fai* *
Tiralx Ispnxur; ff, rnxtårlw*
taja * ä*isr §var*x$x;
l/xahmru; rnatkxmip, kes*
lulairen Viiä* Iuhola;
Leevi Kooonen. toimitus-
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lorräla * larrflr, r{Ytänen:
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Hi*ra*em; Saxkle*trarxraara*
busstkupki * S*X*ca Huata*
ri; Pete Thlovaara, toimitta-
ja * lulcka §"s.xil*; Lan**o
koululaine*, pallopai-ka *
Sxlrtmi S*lmr*re*; Lilk*-
paikkxkuamlairx*n * ?iina
Lu*nra;' 3(<rulul*isia * §li*s*
k*ulärc k*Im*nnen lx*kan

Hruaid*r"
**-§§ Kalli*k*via ja kmrak*lli*it*.
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telussa Pekka Pylkkänen-

ää&S UMö Livsl
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ffiffiffiIXffiä, huss{kä*-
ki * F*rtti ftreh*lrrr;'§aul,

Pirkko Olakivi esitti

T arj a Jakunaho n kirj oittaman
kunnnelman Koponen kuljettaa.
Kuunnelma oli kuvaus tavallisesta
bus simatkasta tavallisena pfivänä.
Bus simatkasta ketrkeytyi tagikoo-
minen tapahtumien ja ihmisluon-
teiden yhteentörmäys - siinä rytä-
kässä oli mukana myös Leevi Kopo-
nen, toimitusjohtaja.
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]lenkilökuvo

Taidemaalari, professori Erkki Koposen syntymåisä 27' joulukuuta 105 vuotta'

Taidemaalari Erkki Adolf Koponen

syntyi Helsingissä 27 .L2.1899 ja kuoli

96-vuotiaarr a 25. 6. 1 996 -

Erkki Koponen toimi Suomen Taitei-

lijaseuran puheenjohtajana 1 953- 64 ia
Suomen Taideakatemian koulun rehto-

rina 1956-65. Hiln on ollut myös Tai-

de-lehden påätoimittaja. Nimimerkki

Ottin pakinoita Erkki Koponen kuvitti

Lg27 -66 . Frofessorin arvonimen Erk-

ki Koponen sai l9&-
Erkki Koponen maalasi kaupunki- ja

henkilökuvia j a teki monumentaalitöi-

tä, esim. Kemin kirkon alttaritaulun

( 1953), Hämeenlinnan suomalaisen

säästopankin seinåmaalauksen ( 1 955),

Helsingin ylioppilaskirjaston j a Joen-

suun kagpunginkirj aston seinäimaalauk-

set (1958 ja 1960)-

Koposen öljymaalaukset ovat selkeitä,

suunnittelultaan vankkoja ja rakenteel-

lisesti tyyliteltyjä, niiden puhtaat muo-

dot, viivat ja ilmavan vaaleatrkot vårit

korostuvat.
Erkki Koponen oli myös lahjakas pi-

kajuoksija. vuosina 1929 1a 1930 hitn

saavutti 100 m:n juokzussa Suomen

mestamudet; aiat olivat 10,8 ja 10,7'

Samoin hänetlä HKV : n v iestijoukku-

een jäsenenä oli neljä Suomen mesta-

ruutta 4 x 100 m:n viestinjuokzussa

vuosina L929-32-
Erkki Koposen ent. oppilas, kuvatai-

teilija ja elokuvaohjaaja Eeli Aalto on

luonnehtinut Erkki Koposta joriaali-

seksi herrasmieheksi.

ErlkiKoponenmaalaaAnttiwihurin
muotokuvaa- Kwa: Museovirasto'

låhteet:
. Otavan iso tietosanakirja Keuruu ' 1962'
. Facta 2OOL WSOY- Porvoo' 1984'
. Mitii Missä Milloin tgg7. otava. Keunru, 1996.

. Pinx. Maalaustaide suomessa Maalta kauplmkiin

Weilin+Göös.2A02-
. Jukola, Martti: urheilun pikku jättiläine& wsoY-

Porvoo. 1946-
. Eri Internet-lahteita
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O Ain pakina kokoelmasta
Pistetdlln poskeen, Otava 1953.

Kuva: Erkki Koponen

SVKUA

- Aivan niin, mutta minulla on oikeastaan kiire.

- Älaniin nyt. Kyllä sinun on kuultava. Se on vallan verraton juttu! Hah hah!

Tiedäthåin rehtori Koivulampaan?

- En.

- Nimittjlin Kalle Koivulammas. Niitä samoja Koivulampaita, joiden isoisä oli
naimisissa Nurmeksen Aatami Imppalan tyttiiren kåilyn kanssa, jonka setä aikoi-
naan omisti Kutjalan tilan Iitissä... Jaa ei se ollutkaan Iitissä vaan Ikaalisissa, ja
se olikin hånen orpanansa, joka oli naimisissa kanttori Pakzulan kanssa, jonka

setä oli isäini velipuolen zukua äidin puolelta, joka oli Simppainen... jaa niin, nyt
minä erehdyin, tarkoitin eläinlålårkiiri Paksulaa, joka ei ollut kanttori Paksulan veli
vaan hänen isänsä veljenpoika, toisin sanoen serkku, minä en nyt muista oliko hä-

nen etunimensä Vihtori vai Lauri, joka tapauksessa håinen isålnsä oli Kerimäen
Isopytyläin lanko, jos en viiiirin muista, sillä Isopyttylåin sukua on myös Karihaa-

rassa, jossa tulliviskaali Pettersson ... et kai tiedä Petterssonia, se on sama mies,
joka ... jaa ei se ollutkaan Karihaarassa vaim Veitsiluodossa eikä se ollut Petters-

son vaan Johansson . ..

- Kissa vieköön! Eikö jo piiiistii siihen juttuun!

- Juttuun? Mikä juttu sinulla on?

- Sinullahan se piti oleman!

- Jattah. Odotatran nyt, mikäs se ...

- Jostakin Koivulampaasta.

- Ahaa, aivan oikein niin, mutta minunhan piti sanoa, että Johansson se oli siis

Veitsiluodossa eikä Karihaarassa ja hlinen selånsä joka oli Iin Pietikäsiä, jos sanrt

tietiimiiiin Jalmari Pietikiiisen, joka ...

- Tunnetko minun ätipuoleni Amiinda Filomeelia Ryttyliin?

- En muista ... Onko hiin mahdollisesti zukua Peräseinäjoen Kiiköluomien ...

- Häin on zukua minulle. Häin löi appensa kuoliaaksi hiilihangolla, kun appi

yritti käyttää puheenvuoroa. Annan osoitteesi tätipuolelleni. Niikemiin.

oili

Oheinen pakina kuuluu KOPSAN julkaisusarjaan

O pettavaisia kertom u ksia su kututkiialle.



Kitpailuinstituutti starttasi Tunrssa

T Tuolellinen pohjustus tuotti vihdoin Ensimmäinen

.hl*rouu, suomen ensimmåiinen kil- hanke on jo vi-

pailututkimukseen keskittyvä tutkimus- reillä

laitos aloitti huhtikuu§sa t-oimintansa Kilpailuinstituu-

Turun kauppakorkeakoulun yhteydessä. tin vetäjänä toi-

Kilpailuinstituutti on monitieteinen tut- rnii tutkimus-

kimus - iakoulutusorganisaatio, 
jonka päällikkÖ Aki

tavoitteena on ediståiä yliopistomaail- Koponen. Hä-

man, elinkeinoeläm än javiranomaisten nen lisäkseen

yhteistyötä kilpailututkimuksessa. Tar- instituutissa on

koitus on tuoda eri osapuolten näkökul- tällä hetkellä

mat puolueettomasti ja tasapuolisesti töissä yksi

kuuluville. Kauppa- jä teollisuusminis- erikoistutkija'

teriössä on tehty jo pi*aat pohjatyötii Turun kauppakorkeakoulussa on entuu-

tutkimus- ja koulutustoiminnan-kehitta- destaan vatrva kilpailututkimu-ksen pe-

miseksi ja instituutin perustamiseksi. rinne, mikä on edesauttanut Kilpailuins-

Myös Kilpailuvirartoi vriiottajarvrfti tituutin sijoittumista sinne' Instituutin

purasjoki on aina torå.i*rt kilpailu- vuosibudjetti on alussa 150 000 euroa'

tutkimuksen listiiimisen tarvetta §uo- Koponen raottaa låihitulevaisuutta ker-

messa. Kilpailuinstituutti onkin nimen- toma114 että valmisteilla on yhdessä

nyt KIVIn fafr"isetsiVnåstyötahok- KilOailuviraston ja KTM:n kanssa tutki-

seen. Kilpailuinstituutin toiminnan mushanke, jolla ttihdätätin kilpailun seu-

käynnistyminen oo itoin.n uutinen kai- rantamenetelmien kehi6timiseen ja ope-

kille kilpailuilmiOsta kiinnostuneille, sa- rationalisointiin' Hanke sisäläii sekä

noo Purasjoki. - Suomessa tutkitaan toimiala- että yritystason kilpailuana-

menestyksellayhteiskrrnnankokokirjoa,lyy§ryen$elmientutkimustajaniiiden
mutta kilpailun osalia olemme usein soveltamista muutamalle valitulle kil-

luottaneer perimatieå"" ,G**tU" pailupolitiikan kannalta relevantille toi-

ennaLkoluuloitin. i6;ä;*; kaikilie mialatle. - vappuna tapalrtuneilla muu-

kilpailupolitiik* "öåiiffe 
mahdolti- toksilla kilpailulain toimQenpanossa on

suus hankkio tuttittJu tirrou. - Kilpai- suotuisia,r.itutrttiu Kilpailuinstituutin

luinstituutti *.n"rryy, kun *. verkottuu toiminnan käynniståimiselle' Yritysten

mahdollisimm* *ååän tuttirn"slaitok- vastuu lislitintyv arvioitaessa kilpailun-

sen ja korkeakouluit*rru" huolehtii rajoitusten sallittavuutta' Täil1ä nåen

riippumattorn rua.riÅ ja onnistuu 
- - ot.'o* positiivista vaikutusta kilpailu-

hanlldmaan påitevåiä tutkijavoimaa. Nyt analwsigalyeluiden §syntiiiin ja siten

kun suomen kilpailuoikeudellinen poytä myos toimintalmme' arvioi Koponen'

on katettu Unffa trertuitfu, oo tut:ki- Yirteydenotot Kilpailuinstiruuttiin:

muksen tehtävåinä ;;;ilh'i;, että kaikilla aki'koponen@tukkk'fi

on toimivat aterimet käytössiilin, toteaa

purasjoki. 
n.,vrvDr@' !v!vw 

[ffi:1#§S"##itiedotuslehti

l8

Aki Koponen



Huomioita Koposten Sukuseuran toiminnasta

D itäessåini esitelmää viime kesänä

+- hienosti i äriestetyssä sukuseuran

kokouksessa aiheesta "Suomen puu-

teollisuus ennen ja nyt" huomiotani
kiinnitti seniorijäsenten suuri määrä.

Nuoren polven osanottafia ei juuri nä-

kl*yt. Tåmä on kylliikin täysin luon-
nollista, sillä elåikelaisillä ia muilla vas-

taavassa asemassa olevilla henkilöillä
on riittävästi aikaa sukuseuraharras-

tukselle.
Olisi slytä saada myös nuoremmat

Koposet osallisturnaan toimintaan jo

seuran tulevaisuuden varmistamiseksi.

Esitåin seuraavassa erditä ajatuksia:

1. Pyritään aktivoimaan Koposia te-
kemään selvityksiä omasta su\rustaan

ja saamaan heidät kertomaan nuorem-
mille sukulaisilleelt. Asiasta voisi ky-
sellä seuran iäseniltä esimerkiksi kir-

ieitse. Samalla voisi kysyä heidåin mie-

lipiteitäåin seuran toiminnan kehittä-
misestä.

2. Seuran toimintaa voisi vieda 1ä-

hemmäs ihmisiä nimeämilla Koposten

sukuseuran kannatrta tiirkeille paikka-

kunnille vastuuhenkilöitä, fotka hara-

voivat alueen Koposia kiinnostuneiden
osanottajien loytämiseksi ia auttavat

sukututkimuksessa. Myöhemmin toi-
mintaa voitaisiin jatkaa alaosastoina,

jotka kokoontuvat yhteen pohtimaan

ajankohtaisia asioita. \rhteisiä rmosiko-

kouksia ei tarvitsisi pitää niin usein

kuin nykyäär]. Tästä oli puhetta jo

viime kokouksessa.

3. Koposten sukuseuran Internet-
palvelua voisi parantaa esim. nettiver-
kolla, jossa su\run jäsenet voisivat

chattailla mielensä mukaall. Valitetta-
vasti useilla vanhemmilla henkilöillä
ei ole tietokonetta. Internet-verkko
on kuitenkin tulevaisuuden viilille.

Nähin toimintoihin luulisi saavarr

rahoitusta esim. kulttuurin edistämi-

seen suunnatuista rahoista ja muista

mahdollisista låihteistä. Odotan mie-
lenkiinnolla kommenttej anne.

Hannu Koponen
Merivalkamt7,02320 Espoo

Puhelin 040-760 6515

Sähköposti:

hannur. kop onen@luukku . c o m

Toimittajan huomautus
Professori Hannu R. Kopsen esittämien aiatusten kaltaisia mielipiteitä on ennenkin

lausuttu, mutta kunnolliseen keskusteluun ja pohtimiseen ei ole oikein Fitisty. Syttn-

sikö nyt uusi kipinä? Mielipiteitä voi lähettää myös KOPSAN toimittaialle, iulkaisen
ne tuoreeltaan Internetisså sivuillani, ioissa Koposten Sukuseuralle ia Kopoeten Sano-

mille on varattu oma osastonsa. Kiiy lukemassa tuore kommentti. Ota kantaa. Osoite

on: http://kotisivu.dnainternet.neVkoplar/default.htm Postia voit lähettää kåtenästi

sähköpostia käyttäen: lassi. koponen@dnainternet.net
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Uusia jiiseniä

KopostenSukuseuraarrovatliitryneetsakariKoponensorsakoskelta,sannaKo.
ponen Naantalista, f,."it forvänta"grt gri:g*eltä, M-aiia Kähkönen Kuusan-

koskelta, lvlaria-reena Mqi*i n poolä,-siJnr." naunaniemi Hollolasta' Eila

Marja Siikalr l-rnJrrt , iä"tt" täf"o., Varka.desta ja Eeva Wartiovaara

Helsingistä.
UudetjiisenettoivotetaarrsydärmellisestitervetulleiksisukuseuraafiIme'

Sul«rkuva saatavana

Hannu K. Koposen ottamaa isoa (koko t5 x21 cm)

värillistä ryhmåkuvaa, josta tulmiln Kopsan kannessa on

mustavalkoinen kopio, voi ostaå, hinta 5"50 euroa/kpl

läihetyskuluineen. Titaukset Kyösti v. Koposelle,

oS. Taivalmäent te 2 A, 79|30 Sorsakoski;

puh. (017) 556 L294'

Tilaa sukututkimuski{ at

KOPOSTEN SUKLI Iiall'
Ne ovat virlttämättomät

sukusi tLltkimiselle'

Hinnat sivulla 23'

sur«rviesti-lehdestä ja sen tilaamisesta

Sukuvi e stin tilauso soite on :

khti ilmestyy kuusi kertaa

vuodessa. Tilaushinnat: 'äsenille kestotilauksena
ä;-#t*, kestotilaus 31 euroa; Koposten Sukuseuran 1r



Koposten Sul«lseura ry : n tilinpäätös 3 1 . 5 . 2W4
TASE

VA§TAAVAA

VAIHTUVAT VASTA{VAT
Vaihto-omaisuus

Tavarat
Saarniset

Myyntisaamiset
Rahat ja pankkisaarniset

Vastaavaa yhteensä

40789,39

399,14
2399,04

43597.57

TULOSLASKELMA

173,20
1708,85
5013,15
1.120.3q

Eo15,5o

3178,23
972,31
303,00
301 ,24
400,85

1497,57
495,42
747,56
127,72
269,04

1849,90
150,70
245,00

YÅ§T§TAYAA

OMAPAAOIVT{
Yhdistyspääoma
Tilikauden ylijäåimä

Oma pääorna yhteensä

VIERAS PAAOMA
Lyhytaikainen

Siirtovelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

Vastattavaa yhteensä

1.6.2003 - 31.5"2004

Palvelumaksut 179,42
Muut jas.toiminnan kulut 43*.94

Kulut yhteensä

Kulujäämä

VTA
Tuotot

Jäsenmaksut 5290,00,
Liittymismaksut 155,00

Kulut
Jäsenmaksuperintä -250,3?

Varainhankinta yhteensä 5194,68

Tuottojaama 1562,62

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot

VAR§INAINEN TOIMINTA
Tuotot

Jäsentoimintatulot
Sukukirja I
Sukukirja II
Muut myyntitulot

Kulut

Varaston muutos
Matkakulut
Vuokrat
Ilmoitukset
Sukupäivät

Postikulut
Puhelinkulut
Toimistotarvikkeet
Vahinkovakuutus
Valokopiot
Kopsa-lehti
Kokouskulut
Jäsenmaksut

Myyntitoiminnan kulut 862,90

Korkotuotot

Satunnaiset tuotot
Muut tuotot

Tilikauden ylijaamä

41547,22
1880,35

43427,57

160,00

160,00

43587.57

tt647,56
-3632,06

5.48,

5r48

312.25
312,25

1880.35

Kirjanpito ja tietoliikenne 23 tr,80

[Tilinpäätös vahvistettu vuosikokouksessa 3 1 .7 .2004 "7
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' Koposten Sukuseuran hallitus ia toimihenkilöt

KyöstiKoponen,n*useyllesimiesjahallitrrksengrlreeqiohtaja
Tairad;;G z p;tgtto Sorsakoski; puh' (orD 5s6.12e4

väinö Koponen, kunniapuheenjohtaja; roopiorti. i ,iå;5o Pieksämiiki; ptth" (015) 481 839

Yarsinaiset iä§erlet

trIannu W. KoPonem

Syvänojantie 136,05450 Nukari

puh. (0e) zso 7450

Kari KoPonen
Nelikatu 9, 15830 Lahti

puh. (03) 7 53 1055

Juha KoPonen
Riihirannantie 868, 79 100 l-,eppävirta

puh. (017) 548 105 ja 0400'254 466

L**r* KoPonen, rahastonhcitaia

Taivalmäentie2A,Tgl30Sorsakoski
puh. (017) 556 1294

Marketta KoPonen, sihteen

Kaidantraanti Q 3, ?9100 LePPävirta

puh. (017) 554 1834

Pekka KoPonen
Asemati e i29,79480 KangaslarnPi

puh. (01?) 558 6184 ja 0a0 -521 06e6

Vesa Koponen, :'araB, uheeniplrtpia

Vainionkatu 11, 40700 §väs§lä
puh. (014) 61s 551

Pirkko Olakivi
KauPPakatu 16 A 3, 78200 Varkaus

puh. (017) 557 8204

Tilintarkastajat

Erkki Koponen, Kartasalonkuja 53' ntin fopoo"n' Asematie 25L

78400 Varkaus; puh. (01?) 555 4555 ig+ao Ku"guslampi; puh' (017) 558 6130

Varaiäsenet
..--J;-&.'.-"-aa

Maåia Beenåseh

Tirnäteinkuja 3 as. 2- l0l'4(.I Turku

puh. (02) 762 4367 ja 050-s58 e367

[rja Hämäitåtinen

Håukaskku3 a2E. ?8850 \'arkaus

puh. {01?} 556 4583

Kyt[åkki Konkoäa
Nfåkinkaari X3 A 5.02340 EsPoo

puh" (ss) 802 5?60

Åhtå KoPumem

Rajäktja 11, 04260 Kerava

puh. (t}9) 294 3335

*Iannu R.aurnry KoPonen

Meriva[karna 7. *2320 EsPoo

puh 04S-76t) 6315

UEpo KoPmmem

t<uttatl e 2,8640s vihanti
puh. (0S) 281 14tr ja 040-583 4020

"{åno Korkela
Väyläasernantie 3 A. 79820 Vanstaipale

puh 040-832 9952

lrma Rainio
Tukkijoentie 8. 45360 Valkeala

puh. ios> 360 4141 ja o4oo-553 097

Matti Koponen, varatilintarkastaja

Nokkalantie 14

90500 Oulu; Puh. (0S) 347 493

Jäsensihteeri &s. s' 2r - SSK:n yhdyshenkilö

Maija rhppurainen' Käärmeniementie 30 A 5' Eannu rL Koponen' Iriviskåitie 4 G 105'

78200 varkaus; puh.(017) 552 3079 00440 Helsinki; puh' (09) 5623840

AhtiKoponentoimittrasukuseurammekotisivutlnternetissä;osoitteetsivulla2.

Raili Koponen" varatilintarkastaja

Våiinämöatie 17

76150 Pieksiimåiki; puh" (015) 481 566

11
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo

Julkaisut

Monisteet

Mu i t a myyn ti arti kke I e i t a

Hintoihin lisätään lähetyskulut.

Tilaukset

Kyösti Koponen Taivalmäentie2 A
79130 SORSAKOSKI Puh. (017) 556 L29"4

Sirkka Paikt<ala: Koposten varhaishistoriasta nimistrrn valossa . 66 sivua.
Janno Pail&ala: Koposten sulil I. 275 sivua.
Jarmo Pail*ala: Koposteir suku tr. 882 siwra.
Jarmo Paikkala: Koposteir suku I ja II. lvlaksu yhdmsti erässä.
Jarmo Paikkala: Koposten sul«r I ja tr. I\,Iaksu lCIhdessa eriissä; erä
Väinö Kopone,n: Metsiin poika talrdoin olla ...

12 euroa
55 euroa
85 euroa

130 euroa
70 euroa
37 euroa

I I 1982 Sulnrssuran perustamistietoja )rm.
211984 Koposten asuinpaikkoja ym.
3/l 986 KuikkrKoponen ym.
4/1987 §uluseuran toiminnasta ym.
5/1988 Toivo Pietikäisen tutkimulsia Koposista
6/1938 Alpo Ojasen tutkimulsia Koposista.
711989 Toivo Pistildisen tutkimus Kuopion ja Iisalmen Koposista.
8/1990 Olavi Koposen tutkimus Savon Koposista 1500-1700 -lurnrilta,
9ll99l Eri teoksista koottuja tietoja Koposista.

l0/L992 Aili Möllärin kokoamaa tietoa Tuusniemen Koposista.

l0 sl

15 s.

24 s.

20 s.

7E s.

33 s.

24 s.

43 s.

l8 s.

20 s.

Monisteiden hinta: 0150 euroa/sivu

Postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.
Rintamerkki, "pfussi", sul«rseuran vaaluna-aihe, 38 mm.
Rintamed*i, "pinssi", kuikka-aihe, 38 mm.
Rintamerkki, "pinssi", kuikka-aihe, 55 mm.
Suluseuran hopeinen rintamerkki tai riipus.
Sukuseuran rintamerl&i tai riipus kullattuna.
Sukuseuftur vffi pöytiistan daan.

I euroalkpl
4 euroa/kpl
4 euroanpl
5 euroan9l

10 euroa/kpl
12 euroalkpl
45 euroa/kpl



Liihetttijä:
KOPOSTEN SUKUSEURA
Kyösti Koponen
Taivalmäentte2 A
79130 SORSAKOSKI
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