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37 vuotta

KOPSA
Koposten Sanomat

Väinö Koponen:
Metsän poika tahdoin olla
Kuvateos talousneuvos
Väinö Koposen elämästä.
TARJOUS 20 €
Sukukirjat, kirjoittanut Jarmo Paikkala:
KOPOSTEN SUKU I 275 sivua 63 €
KOPOSTEN SUKU II 878 sivua 98 €
Tarjous: maksu yhdessä erässä 150 €

KOPOSTEN SUKU I Sisältö: Suku nimeltään Koponen •
Kantakoti • Asuma-alueet • Aikakauden yleiskuva • Ensimmäiset
maininnat Savon Koposista • Nimen muotoutuminen Savon
Koposten sukuhaarat 1541–1721 • Asuinpaikoista Suomessa •
Sukuhaarojen runsas lisääntyminen 1700-luvun lopulla

Tutkittua tietoa Koposista lähes 400
vuoden ajalta, 1541–1860.

KOPOSTEN SUKU II Sisältö: Tutkimus suvusta 1722–1860 •
Koposten lisääntyneistä sukuhaaroista • Nimet • Syntymäajat •
Perhe-henkilötiedot • Ketä perheeseen kuulunut • Tarkkoja
tietoja nais- ja miespuolisten edustajien kautta • Koposten
sukuhaarat maantieteellisesti kattavana
MUITA MYYNTIARTIKKELEITA
Postikortti – kuvassa sukuseuran vaakuna
Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus
Sukuseuran kultainen rintamerkki tai riipus

1€
10 €
12 €

ISÄNNÄNVIIRI
70 €

TILAA ITSELLESI
TAI LAHJAKSI

UUTUUS: SUKUVAAKUNA, metallinen
Korkeus 30 cm, leveys 25 cm
Tekijä: Seppä, artesaani Karri Levantin.
Ennakkotilaukset toimitetaan tilausjärjestyksessä.
Tilaukset: Hannu K. Koponen, p. 0400 315 339,
hannu.k.koponen@elisanet.fi
Erikoishinta 250 euroa (+ lähetyskulut)

PÖYTÄVIIRI
45 €

RINTAMERKKI
”pinssi” kuikka-aihe

Hintoihin lisätään lähetyskulut.
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT:

hopea 4 €
kulta 5 €

KYÖSTI KOPONEN
TAIVALMÄENTIE 2 A, 79130 SORSAKOSKI
puh. 040-7284 783

TÄRKEÄ TIEDOTUS

1/2016
Koposten Sanomat no. 43
Koposten Sukuseuran jäsenlehti
Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa
Seuraava numero ilmestyy jouluna 2016

Muistathan ilmoittaa nimi- ja osoitetietosi. Puhelinnumero olisi myös hyvä kertoa. Jäsentiedon muutokset:
mama-boe@hotmail.com tai puh. 050 558 9367, Maiju
Boenisch.

TEE LAHOITUS –
TAI TESTAMENTTAA SUKUSEURALLE!
AUTA KOPOSTEN SUKUSEURAA
LAHJOITUKSELLASI.

Toimituskunta
Vastaava toimittaja:
Hannu K. Koponen
Leiviskätie 4 G 105
00440 Helsinki
p. 0400 315 339
hannu.k.koponen@elisanet.fi

Ahti Koponen
Rajakuja 11
04260 Kerava
p. 045 672 4107

Kyösti Koponen
Taivalmäentie 2 A
79130 Sorsakoski
p. 040 728 4783

Koposten Suku -kirjoja on tehty kaksi osaa 1540–1860
-luvulle. Nyt on tarkoitus painattaa lisäosa n. 350 sivua
painamatta jääneestä osasta Koposten Suku II -kirjaa.
Mahdollinen julkaisu jo ennen joulua. Sopimus Jarmo
Paikkalan kanssa on saatu päätökseen.
Koposten Suku 1860–2000-luvulla olevaa kirjaa ja
sen painatusta ja rahoitusta ei ole vielä täysin selvitetty.
Lahjoituksesi on meille arvokas, pienempikin. Sukuseura kiittää lahjoituksestasi, tulevaisuuden historia on sinun kirjaimellisesti, eli jatko-osat mahd. tähän päivään
on meidän aikaamme.
Sukuseuran säännöissä on pykälä 6 ainaisjäsenistä,
jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 15 vuoden ajan ja
sen jälkeen vapautettu jäsenmaksusta. Nyt teitä on noin
180 ja määrä kasvaa. Sukuseuran Kopsa-lehti vetoaa teihin, että auttaisitte ja maksaisitte saamanne lehden kustannuksia 20 eurolla. Lehden painattaminen ja postittaminen kaksi kertaa vuodessa on kasvavissa kustannuksissa nyt taloudellisesti hyvin vaikeaa. Vetoamme auttaviin lahjoituksiinne!
KOPOSTEN SUKUSEURAN TILI ON
Pohjois-Savon Osuuspankki
FI21 5500 0840 0154 28

Taitto Elina Kuismin, SSK ry
Painatus Tikkurilan Paino Oy, Vantaa
Koposten sukuseura internetissä
http://www.koposet.net
Sivujen ylläpitäjä: Ahti Koponen
ahti.koponen@gmail.com

Sukulehtemme ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja
sen tekemiseen voivat osallistua kaikki halukkaat.
Sukulehti on erinomainen tapa tutustua suvun
jäseniin. Peräänkuulutamme kertomuksia, lyhyitä
tarinoita ja valokuvia kaikenikäisiltä sukumme
jäseniltä.
Lehdellä on oikeus lyhentää tekstejä.

Irtonumero 10 €
Tilattavissa Kyösti V. Koposelta

Kansikuva: Ahti Koponen.
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Puheenjohtajalta
Lämpimien aurinkoisten kevätpäivien jälkeen tänään on lumi ja räntäsateiden vuoro. Luonnossa valoisuus ja varjot vaihtelevat. Tiedotusvälineissä on
kehotettu rakentamaan ja rekisteröimään linnunpönttöjä runsaasti. Olen ottanut kehotuksesta vaarin ja ripustanut omakotitalon pihalle kolme pönttöä
siivekkäiden kotipesäksi.
Meillä sukuseurassa on edessä haasteellinen kesä ja lähitulevaisuus. Jäsenkuntamme keski-ikä on varsin korkea, tarvitsemme uusia jäseniä jotka tulevaisuudessa jatkavat sukuseuramme toimintaa. Osa nykyisistä jäsenistä on maksanut ainaisjäsenmaksun ja he oikeutetusti kokevat olevansa
ns. vapaajäseniä. Toivomme että jäsenemme maksaisivat jäsenmaksun, johon kuuluu Kopsa lehti, samalla iloitsemme siitä, että monet ainaisjäsenetkin ovat maksaneet jäsenmaksun vapaehtoisesti. Ehdotamme että jos ei jostakin syystä ainaisjäsen voi maksaa koko jäsenmaksua, osallistuisi kahdenkymmenen euron summalla lehden toimituskustannuksiin tukemalla seuramme toimintaa.
Koposten sukuseura on julkaissut kaksi sukukirjaa. Kakkoskirjan sukututkimus, julkaisuvuosi 2001, kirja ulottuu vuoteen 1860. Aikanaan kun kirjaa laadittiin, sen aineisto paisui niin laajaksi, että osa noin 350 sivua on siitä
jouduttu jättämään pois. Hallituksessa päätettiin, että julkaisematon sukututkimusaineisto lunastetaan sukututkija Jarmo Paikkalalta, hän laatii aineiston julkaistavaan valmiuteen, samalla päättyy sopimus sukututkimuksesta
kyseisen sukututkijan kanssa.
Aineiston kustannukset ovat 12950€, lisäksi tulee kirjan painokustannukset. Maksuaikataulumme on että 1000€ on maksettu sopimuksen tekovaiheessa ja 4000€ maksetaan kun aineisto on painokuntoisena luovutettu tilaajalle. Loppuosa maksetaan vuoden 2017 aikana. Pidämme tärkeänä, että
saamme aineiston toimitettua painoon, jossa se tehdään kirjaksi. Kirjaa on
tarkoitus myydä mahdollisimman tehokkaasti ja siitä saatava tulo voidaan
käyttää kulujen maksamiseen. Pyrimme siihen, että kirjan hinta muodostuisi kohtuulliseksi, siten että kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus hankkia kirja. Kirjan kustantaminen ja myynti on haasteellinen. Sukuseuramme
arvoihin kuuluu sukututkimuksen edistäminen ja tutkiminen, joka on suvun keskuudessa suoritettavaa sukututkimusta.
Yhdistystoiminnassa vuorovaikutustaidot ovat oleellinen osa käytännön
toimintaa. Vuorovaikutukseen on kiinnitetty huomiota paljon ihmissuhteissa. Vuorovaikutustaitoja yliopistotasolla alettiin tutkia englannissa 1980 luvulla. Suomessa kyseisestä aiheesta teki tohtorin väitöskirjan Jonna Koponen, väitös hyväksyttiin Tampereella 2012. Tutkimuksessaan hän totesi mm:
”Vuorovaikutustaitojen hallinta on taitavan vuorovaikutus käyttäytymisen
keskeinen kriteeri. Vuorovaikutusosaamisen kriteerejä eri tutkimuksissa
ovat olleet muun muassa, dialogisuus, puheen selkeys, sanoman ymmärtäminen, tehokkuus, tyytyväisyys, tarkoituksenmukaisuus ja eettisyys. Puheviestinnän tutkimusalalla tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus ovat yleisesti
käytettyjä vuorovaikutusosaamisen kriteerejä.” On ehkä hyvä muistaa, siirrämme toisiimme sitä, mitä olemme – emme niinkään sitä, mistä puhumme.
Toivotan aurinkoista ja lämmintä kesää kaikille lukijoille. Sinulle joka olet
saattanut menettää läheisesi, haluan rohkaista, elämä sittenkin kantaa, valkovuokot kukkivat meille kaikille jälleen tänäkin kesänä talven jälkeen.
Yhteistyöterveisin, Aulis Koponen
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KOPOSTEN SUKUSEURA RY:N SUKUKOKOUS
Koposten sukupäivä Kylpylähotelli Kunnonpaikassa lauantaina 6.8.2016
Osoite: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela
Ohjelma
10.30 Kokoontuminenja ilmoittautuminen, hallituksen kokous
11.00 Lounas (16 €) noutopöydässä
12.00 Sukuseuran vuosikokous takkahuoneessa
Tervehdyssanat, puheenjohtaja Aulis Koponen
Käsitellään vuosikokoukselle sääntöjen määräämät asiat ja 		
päätetään sukukirjan nro 3 hankinnasta.
Laulu- ja musiikkiesitys, Jorma Koponen
Katsaus ja tiedotus informaatio uuden sukukirja kolmen 		
hankinnasta, toimittamisesta ja ennakkovaraamisesta.
14.00 Kahvit (10 €)
14.30 Hallituksen kokous
Osallistujat, jotka majoittuvat Kunnonpaikkaan, ottakaa suoraan yhteys Kunnonpaikkaan puh. 017-476 111,
myyntipalvelu, puh 017 476 560, www.kunnonpaikka.com.
Tarvittaessa lisätietoja saa puheenjohtaja Aulis Koposelta, puh. 044 361 2224 ja sihteeri Raimo Koposelta,
puh. 0500 280 155
Tervetuloa päättämään ajankohtaisista asioista!

KOPSA

Koposten Sukuseura ry:n hallitus
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KOPOSTEN SUKU II -KIRJAN 2. OSASTA VUOTEEN
1860 SOPIMUS JARMO PAIKKALAN KANSSA
4.8.2012 Turun vuosikokous valtuutti allekirjoittaneen
neuvottelemaan sukututkija Jarmo Paikkalan kanssa julkaisemattoman sukututkimusaineiston lunastamisesta,
hinnasta ja maksuehdoista. Paikkalan ja sukuseuramme
hallituksen kanssa olen käynyt lukuisia neuvotteluja, jotka vihdoin ovat johtaneet myönteiseen tulokseen.
KOPOSTEN SUKU I ja II -kirjat ovat valmistuneet aikaisemmin. Tutkimusaineistoa sukututkija Jarmo Paikkalalla oli niin runsaasti Koposten Suku II -kirjaan, et-

tei siihen aineisto mahtunut, vaan oli tehtävä lisäkirja.
Nyt tähän kirjaan liittyvä kirja, Koposten Suku II 2.
osa sisältää noin 350 sivua päätyen vuoteen 1860. Kirja
valmistuu myyntiin tämän vuoden loppupuolella. Kirjan
myyntihintahaarukka on 60–70 euroa.
Nyt sukuseurallamme ja jäsenistöllä on merkittävä
taloudellinen haaste valmistuvan kirjan rahoitukseen ja
myyntiin.
Kyösti V. Koponen

GENEALOGINEN TAUTI
Ilmeisesti tartunnan saaneena sekä tautiin vakavasti sairastuneena olen saanut seuraavan lainauksen:
Varoitus: SUKUTUTKIMUSROKKO (tarttuu hyvin aikuisiin)
Oireet: Jatkuva nurina nimistä, päivämääristä ja paikoista. Potilaalla on tyhjä ilme; joskus kuuro puolisolle ja lapsille. Ei ole kiinnostusta minkäänlaiseen työhön, lukuunottamatta kuumeista asiakirjojen etsintää kirjastoista ja eri
virastoista. Hänellä on kirjeiden kirjoittamispakko. Kiroaa postinkantajaa ellei hän saa kirjeitä. Käy ahkerasti oudoissa paikoissa, kuten hautausmailla, raunioilla ja syrjäisillä maaseutualueilla. Puhelee salaisia iltapuheluita, ei näytä puolisolleen puhelinlaskuja ja mumisee itsekseen. Hänellä on outo, etäinen katse silmissään. Ei parannuskeinoa!
HOITO: Lääkehoito ei tehoa! Sairaus ei ole kuolemanvakava, mutta pahenee jatkuvasti. Potilaan pitäisi osallistua
sukututkimustilaisuuksiin ja tilata sukututkimusaikakauslehtiä. Hänelle tulee antaa hiljainen soppi kodissaan missä hän voi olla yksin.
HUOMAUTUKSIA: mitä sairaammaksi potilas tulee, sitä enemmän hän nauttii sairaudestaan.

Kitsajärvi Tuupovaarassa, Pohjois-Karjalassa. Kuva: Ahti Koponen.
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Sukuseura internetissä

Sukututkimuksen mahdollisuudet internetissä ovat nykyään hyvin laajat. Linkkejä aiheesta löytyy mm seuraavasta osoitteesta: http://personal.inet.fi/yhdistys/grondahl-murtola/SukututkimusLinkit.html. Myös omalta
kotisivultamme koposet.net löytyy linkkejä sukutukimukseen ja seuran toimintaan liittyvää tietoa.
Tässä artikkelissa keskitymme kahteen toimintaalueeseen Facebook ja Geni.com

Sukuseuran Facebook-ryhmä
https://www.facebook.com/groups/15897935748/

Koposten sukuseuran Facebook-ryhmässä on jäseniä
runsaat 150 henkeä.

Facebook-ryhmän toiminta-alueet
Keskustelu
Kuten jokaisella Facebookissa mukana olevalla, on ryhmässäkin keskustelu pääasiallinen toiminta-alue. Sinne
jokainen voi kirjoittaa Koposten sukuun ja sukuseuraan
liittyviä asioita. On mahdollista aloittaa uusi keskustelu,
esittää kysymyksiä tai vain todeta jokin asia. Voi myös
julkaista kuvia,videoita tai kirjoituksia.
Muut voivat reagoida kolmella tavalla 1. ”tykätä” (yksinkertaisin positiivinen reaktio) 2. kommentoida tai
3. jakaa. Viimeksi mainittu tarkoittaa sitä, että lähetetty viesti tai kuva ilmestyy jakajan omalla ja haluttaessa
myös ystävien keskustelutaululla. Lisäksi keskustelualueella voi luoda kyselykaavakkeen.

Jäsenet
Jäsenet-otsikosta voit selata kaikkia ryhmän jäseniä ja
siirtyä suoraan jäsenen omalle FB-taululle. Voit myös
hakea jäsentä nimellä ja kutsua uusia jäseniä.
Tapahtumat
Tapahtumat-otsikosta näet ryhmän tulevat tapahtumat,
kuten sukutapaamiset. Voit selata myös menneitä tapahtumia Asetukset-valikon kautta.
Kuvat
Kuvat-otsikosta voit selata ryhmän kuvia ja videoita.
Tänne tallentuu kaikki keskustelutaululle laitetut kuvat.
Kuvat-osioon voit myös suoraan lisätä kuvia ja videoita.
Jos on useampia kuvia samasta aiheesta, kuten esim. sukutapaamisista, kuvat laitetaan albumina. Näin on helpompi palata ko aiheen kuviin sen sijaan, että niitä joutuu etsimään suuresta kuvamassasta. Albumit on nähtävissä oman välilehden alta.
Lisää ominaisuuksia ja ohjeita löytyy sinisen yläpalkin kolmiosta tai ohjekeskuksesta osoitteessa: https://
www.facebook.com/help/?helpref=facebar_dropdown_
help

GENI-sukututkimusyhteisö
Geni.com on sukututkimukseen liittyvä Internetin yhteisöpalvelu, joka on perustettu vuonna 2007. Yhteisössä
käyttäjät luovat omia sukupuitaan jotka täydentyvät aikanaan toisten sukupuiden yhdistymisien kautta. Se on tavallaan yksi suuri sukupuuverkosto ilman yhtä ”omistajaa”.

KOPSA
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Liittymisen jälkeen syötetään omat henkilötiedot
(profiili). Käytäntö on, että sukunimi kirjoitetaan isoilla
kirjaimilla. Geni.com-sukututkimusyhteisöön liittyminen ja sen käyttö ovat ilmaisia. On myös mahdollista liittyä pro-jäseneksi, jolloin on vuosimaksu ja sitä vastaan
saa joitakin lisäominaisuuksia. Pro-jäsenyys ei yleensä
ole tarpeellista, koska Pro-jäsentä voi pyytää tekemään
vaativampia toimintoja.
Aloittaessasi omaa sukupuuta syötä oman profiilisi lisäksi vanhempiesi ja isovanhempiesi profiilit, niin että
jokin esivanhemmista on syntynyt 1800-luvun puolella.
Vältä vielä tässä vaiheessa elävien ihmisten (esim. lapset
ja sisarukset) lisäämistä sukupuuhun. Elävien kirjoissa
olevat profiilit hankaloittavat sukupuiden yhdistämistä.
Näin pääset nopeimmin osaksi suurta sukupuuta.
Ylläpitämiesi profiilien tiedot (yli 100 vuotta vanhat)
ovat välittömästi yhteisön käytettävissä. Sivusto vertailee profiilien tietoja jo olemassa oleviin profiileihin ja ehdottaa yhdistämisiä. Olet tallentamiesi profiilien ylläpitäjä ja asetuksistasi riippuen muutkin voivat täydentää
ko. profiileja. Yhdistämisien kautta profiileille tulee useampia ylläpitäjiä. Ylläpito-oikeutta voi myös pyytää toiselta profiilin ylläpitäjältä, tämä helpottaa esim. sukupuiden yhdistämistä.
Jos syöttämiisi isovanhempien profiileihin ei ole löytynyt yhdistämisehdotuksia, voit toki syöttää lisää esivanhempiesi profiileja.
Kerralla ei kannata syöttää suuria määriä, sillä tiedot
voi olla syötetty jo toisen henkilön toimesta. Basic versio löytää yhdistämiset muutaman päivän viiveellä ja Pro
-versio jopa minuuteissa. Silti kannattaa tehdä hakuja si-
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vustolla syöttämistään profiileista, vaikka kyse on samasta henkilöstä niin toisella ylläpitäjällä voi olla joitakin
erilaisia tietoja.
Tehdyistä muutoksista jää jäljet. Tavoitteena on että jokainen profiili on puussa vain kerran. Puun jatkuva vertausarviointi takaa laadun. Geni-ympäristössä on
käytössä myös tukea ja Geni-kuraattorit.
Koponen sukupuu projekti on geni.com Suojärvi projektin sisarprojekti, josta saamme tarvittaessa nopeasti
apua visaisimpiinkin ongelmiin. Tutkimus laajenee yhtäaikaisten tutkijoiden ansiosta tehokkaasti ja vertaistutkijoiden ansiosta tuloksia voidaan sekä löytää, vertailla
että vahvistaa joustavasti.
Vähintäänkin kaikkien elävien henkilöiden syöttämiseen tarvitaan ko. henkilöiden lupa ja joissain tapauksessa myös kuolleiden henkilöiden omaisten lupa. Näistä asioista kannattaa tutustua julkaisuun Sukututkimuksen käytännesäännöt (http://www.suvut.fi/Sukututkimuksen_kaytannesaannot.pdf).
Jos syötät elävien henkilöiden tietoja, näkyy henkilö
sukupuussa ilman henkilötietoja muille katsojille.
Genin ’Sukulaiset’ valikon alivalikosta ’Tilastot’ löytyy omaa sukupuutasi koskevaa tilastotietoa. Alla esimerkkinä poiminta oman sukupuuni tilastosta.
Olet yhteydessä 102,819,183 henkilöön genissä.
mies		
vaimo
331
Sukupuu
331
111
Verisukulaiset
5000
33
Esivanhemmat 52
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Tuosta nähdään että vaimolle löytyy ”verisukulaisia”
5000, vaikka vaimon puolelta on syötetty järjestelmään
vain hänen isovanhempansa.
Ohjeita Genin käytöön löytyy oikeassa yläkulmassa olevan nimesi vieressä olevan kolmion kautta valitsemalla ’Neuvonta’. Ohjeet on englanninkielellä. Tässä
suora linkki: http://help.geni.com/home

GENI projekti Koponen sukuseura
Projekti ovat hyvä tapa ryhmitellä johonkin aiheeseen
liittyviä profiileja yhteen, ja luoda käyttäjäryhmä, jotka
haluavat tehdä yhteistyötä. Tällainen projekti on perustettu Koposten sukuseuralle ja se on nimeltään ’Koponen sukuseura’ https://www.geni.com/projects/Koponen-sukuseura/31435

Projektit löytyvät valikon ’Sukututkimus’ / ’Projektit’
kautta. Siellä näet projektit joissa olet mukana ja voit hakea muita olemassa olevia projekteja. Hakusanalla ’Koponen’ löydät ’Koponen sukuseura’ projektin ja lisäksi
siihen liitetyt muut projektit. Kun avaat projektin, on oikealla sininen nappula ’Toiminnot’ . Sen valikosta löytyy
mm liittymis- tai eroamislinkki.
Kuka tahansa käyttäjä voi pyytää liittymistä projektiin. Pyyntö lähetetään kaikille projektin yhteistyökumppaneita, ja kaikki työtoverit voivat hyväksyä pyynnön.
Hyväksymisen jälkeen pyytäjä lisätään projektiin yhteiskäyttäjäksi. Projektin etusivulta löydät ohjeita ja projektiin liittyviä toimintaperiaatteita.
Ahti Koponen

Tuntemattoman munkin elämänohje meille kaikille!
Jos saisin elää elämäni uudestaan, yrittäisin ensi kerralla tehdä enemmän erehdyksiä.
Rentoutuisin, olisin taipuisampi, olisin hupsumpi kuin olen tällä matkallani ollut.
Matkustelisin ja hulluttelisin. Katselisin ympärilleni enemmän. Kävelisin uusissa paikoissa.
Kiipeäsin useammin vuorille, uisin joissa. Ihailisin rauhassa auringonlaskuja.
Söisin enemmän jäätelöä ja vähemmän papuja.
Jos joutuisin elämän elämäni uudestaan, tekisin enemmän uusia asioita
ja kantaisin vähemmän matkatavaraa mukanani.
Jos saisin elämäni uudelleen elettäväksi, kulkisin paljain jaloin aikaisesta keväästä
myöhäiseseen syksyyn. Ajelisin karuselleissa ja poimisin päivänkakkaroita.
					Pirjo Inna

KOPSA
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SUKUSEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistysten luvatussa maassa Suomessa on luonnollista, että myös sukuseurojen toiminnan tarkoitus vaihtelee jopa sääntöpykälissä. Osa seuroista ilmoittaa tavoitteeksi odotetusti sukulaisten lähentymistä toisiinsa, sukutietoisuuden lisäämisen sukua koskevan tutkimuksen
ylläpitämisen, sukututkimuksen teettämisen tai tekemisen, sukukokousten pitämisen, suvun kanta-isän muiston kunnioittamisen ja kirkastamisen ja vaikkapa suvun jäsenten tukemisen ja innostamisen sellaisissa pyrkimyksissä, jotka ovat suvulle kunniaksi. Usein toistuvat
myös suvun perinteisten tapojen säilyttäminen ja suvun
menneiden sukupolvien muiston kunnioittaminen. Suvun vaiheiden ja historian selvittäminen jopa mallisäännöissä. Voisi hyvin jatkossa kuvitella tarkoituspykälissä
mainittavan kansainvälisen kanssakäymisen lisäämisen,
samoin sukuseurojen yleishyödylliseksi saamisen, verotussyiden takia.
Sukuseurojen ei tarvite matkia toisiaan, vaan etsiä uusia ideoita juuri luodakseen omia perinteitä. Ja vaikka tekisi saman kuin muutkin seurat, sen voi tehdä toisin ja
paremmin. Sukuseuran yksi vaara on sama kuin muissakin järjestöissä, sitä sanotaan ”ukkoutumiseksi”. Niin
monen seuran toiminnan hiipuminen johtuu niin pienestä seikasta kun rotaation puutteesta. Kun sama henkilö vuodesta toiseen valitaan puheenjohtajaksi tai mui-

hin keskeisiin tehtäviin ”vasta kuolema erottaa” -periaatteella, ei vaaraa voi välttää. Mielestäni ei mikään luottamustehtävä saisi kestää kuin kuusi vuotta!
Demokratian lisäksi kehitystyö ja ajan muuttuminen
edellyttävät rotaation turvaamista. Mieluimmin niin, että samaa puheenjohtajaa saa valita kuin korkeintaan kolmeksi kaksivuotis kaudeksi. Menneiden vuosien kehittäjien työtä ei kuitenkaan saa unohtaa ja päinvastoin on
välttämätöntä ja tuloksellista elävä kanssakäyminen ja
keskusteluyhteys edeltäjiinsä, jopa vuosikymmenien takaa. Elinkeinoelämän tapa on heittää ihmiset ulos ja sillä hyvä, on suorastaan vahingollinen! Ne entiset ihmiset
elävät ja vaikuttavat ympäristössä edelleen omilla asenteillaan ja pinttymillään, joiden virheellisyys vain korostuu mikäli yhteydenpito lakkaa.
Aivan sama, mikä koskee yhteydenpitoa omiin vanhemman polven sukulaisiin, koskee myös järjestötoimintaa ja työyhteisöjä. Ihminen on sosiaalinen eläin, jolle yhteisöllinen toiminta on tärkeää, mielestäni välttämätöntä terveydenkin kannalta. Kun yhteisö sairastuu,
kohta sairastuvat sen jäsenetkin. Sukuseuratoiminnan
tulee olla elävää, sopeutuvaa, mukautuvaa, muuttuvaa ja
ennen kaikkea antoisaa kaikille siihen osallistuville.
Raimo Suomalainen, sukututkija

Karvion kanava on yksisulkuinen kanava Karvion kylässä Heinävedellä, Etelä-Savossa. Kanava yhdistää Kermajärven
Varisveteen, siitä Suvasveteen. Kuva: Ahti Koponen.
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KÄRRIPOJAT OY JOENSUUSSA
Kahden veljeksen perustama yritys Joensuun Raatekankaalla on tarina yrittäjyydestä isolla Y:llä.
Sukutaustasta kerrottuna on, että isä oli Vilho Koponen (1941–1977) ja ammatiltaan linja-autonkuljettaja,
äiti Aila o.s. Kiiski (1944–1977) Impilahdelta ja ammatiltaan sairaanhoitaja. Isänisä oli Otto Koponen (1898–
1917) ja isänisän isä oli Antti Koponen, Viuruniemen
kylästä, Outokummun läheltä.
Veljesten vanhemmat kuolivat auto-onnettomuudessa 1977, jossa veljekset Petri ja Tero olivat viiden ja seitsemän vuoden ikäisiä ja selviytyivät hengissä. Pojat asuivat mummolassa Viinijärvellä kunnes tulivat täysi-ikäisiksi ja pystyivät huolehtimaan itsestään.
KÄRRIPOJAT OY sai alkunsa 1993 ja toiminta oli
aluksi sivutoiminen ja työnkuvassa oli muun muassa
autojen turvamerkintöjä, vuokrattiin perävaunuja yms.
1994 hankittiin jo yksi hinausautokin, josta kehittyikin
vähitellen päätoimiala, jota vuosien varrella laajennettiin
jatkuvasti. Hankittiin lisää toimialaan liittyvää kalustoa.
Hinauspalvelu vaatii 24 h päivystyksen ja varsinkin alkuvuosina kahdestaan toimien työ oli erittäin vaativaa.
Nyt toimenkuvaan kuuluu uusien pakettiautojen varustelemista eli suojavanerointia, huoltoautokalusteita ja
niihin tehtäviä muutostöitä sekä lisäpenkkejä. Kun uudet toimitilat 2001 valmistuivat Raatekankaalle, toimintaa laajennettiin henkilöautojen perävaunujen ja niihin liittyvien tarvikkeiden ja lisävarusteiden myyntiin ja
asennuksiin. Laajennus mahdollisti perävaunujen huollot ja korjaukset.
Vuonna 2011 laajennettiin lisää ja nyt on 1200 m2
toimitilaa. Isommat tilat olivatkin tarpeen, sillä vuosittain myydään 450–500 kpl perävaunuja ja venetrailereita, vuokrataan perävaunuja, auto- ja venetrailereita. Saatavana on tarvikkeita ja varaosia perävaunuihin ja tehdään huoltoja.
Kalustoa on tällä hetkellä 7 kpl kevyen kaluston ja
raskaan neljäakselisen hinausautoa. Vuositasolla tehdään n. 2500 hinaustoimeksiantoa. Kärripojat ovat kuuluneet vuodesta 2006 valtakunnalliseen FALCK-hinausautoketjuun ja on ainoana yrityksenä Pohjois-Karjalan
alueella, ja on yhteistyössä kaikkien yleisten vakuutusyhtiöiden kanssa. Autovahinkokeskuksen kanssa on ol-

Petri Koponen.

Tero Koponen.

lut sopimus jo kymmenen vuoden ajan koskien lunastettujen vahinkoajoneuvojen logistiikasta sisältäen myös
välivarastoinnin.
Liikevaihto viime vuosina on ollut n. 1,6 milj.euroa,
jakaantuen puoliksi perävaunuihin liittyviin toimintoihin sekä hinauksiin. Henkilökuntaa veljesten lisäksi on
4–5 henkilöä.
Vanhin veljeksistä, Petri, on koulutukseltaan koneinsinööri ja perheeseen kuuluu kaksi lasta, 10- ja 16- vuotiaat, asuinpaikka on Ylämyllyllyllä. Raskaan ja vaativan
työn tasapainoittaa liikunta, kuten salibandyn pelaaminen, laskettelu ja moottorikelkkailu, mökkeily ja veneily.
Tero on autonkuljettaja ja monitoimimies. Perheeseen
kuuluu kolme lasta, 9-, 12- ja17-vuotiaat. Harrastukset
ovat melkein samat, painottuen veneilyyn, omakotitalon
hoitoon ja mökkeilyyn. Asuu Joensuussa.
Tämä huikea tarina on kahdesta orpopojasta, nousta ja kouluttautua menestyviksi yrittäjiksi, työnantajiksi ja auttajiksi. Kärripojat ovat luoneet uran ahkeruudellaan ja yrittäjäisyydellään ja nyt kun liikenteessä sattuu
jotain, heidän apunsa on aina saatavissa kaikkina vuorokauden aikoina.
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Aineisto: Petri Koponen, www.karripojat.fi,
0400278000 (24 h), koonnut Hannu K. Koponen
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Kupittaan Saviosakeyhtiö
Turku
Kattotiilitehdas
Muuritiilitehtaat
Tulitiilitehdas

Kivitavaratehdas
Keramiikkatehdas
Puutyötehdas

Palveluosasto
1921– – – – – – – – – – – – – – – – – – 1955
Osa II

Kupittaan Savi Oy:n johtajat. Vasemmalta varatuomari Kalervo Koponen ( 30.3.1918–16.1.1994), hänen kaksoisveljensä DI Kalevi Koponen (30.3.1918–14.7.2000) ja vanhin veljeksistä DI Olavi Koponen (9.8.1916–19.7.1989). Takana
DI Paavo Koponen (6.11.1921–5.2.1989) sekä nuorin veljeksistä muotokuvan edessä, DI Jaakko Koponen (5.9.1924–
16.7.1963). Muotokuvassa poikien isä toimitusjohtaja Kaarlo T. H. Koponen (30.5.1887–19.11.1946).
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Kupittaan Saven historia on mielenkiintoinen ja tämä
osa käsittelee ja tarkentaa saamiani arvokkaita lisätietoja ja korjauksia varatuomari Kalervo Koposen tyttäreltä Eeva-Liisa Koposelta Turusta. Edellisessä numerossa
v. 2015 kirjoitin sen tiedon perusteella mitä olivat kirjoittaneet Tuula Salakari ja Harri Kolba kirjassa ”Kupittaan Savi”.
Kupittaan Kallenkuljun tilalla oli ollut tiilenvalmistusta kirjallisten lähteiden perusteella jo vuodesta 1712
lähtien. 1900-luvu alussa siellä toimi konevoimainen tiilitehdas, joka valmisti muuritiiliä, kattotiiliä, salaojaputkia ja keramiikkatuotteita nimellä Kupittaan Saviteollisuus. Vuonna 1921 perustettiin Kupittaan Saviosakeyhtiö, joka osti Kupittaan Saviteollisuuden tehdaslaitokset
ja koneistot. Kupittaan Saviosakeyhtiön pääosakkaina
olivat johtaja Abel Häyrinen, jolla oli 2/3 osakkeista sekä johtaja Gregori Simola. Toimitusjohtajana aloitti insinööri Bengt Stenberg, joskin ensimmäisen toimintavuoden aikana uudeksi, sittemmin pitkäaikaiseksi toimitusjohtajaksi valittiin Kaarlo T.H. Koponen. Uusi johto aloitti tehtaalla uudistustoimet. Mm. kuivauslaitoksen
valmistuminen vuonna 1923 mahdollisti tiilien ympärivuotisen tuotannon. Aikaisemmin kuivatus tapahtui ulkoilmassa.
Tulipalo vuonna 1927 teki tyhjiksi monet tuotannon
uudistustyöt. Palovahingot saatiin melko pian korjatuksi, mutta rakennustoiminnan hiipuminen 1930- luvun alun laman seurauksena vähensi yhtiön tiilien kysyntää. Vaikka vuoteen 1933 tehdas toimi puolella teholla, yhtiössä panostettiin tuotekehitykseen. Kupittaan
Saviosakeyhtiö aloitti ensimmäisenä maassamme valmistamaan mm. tulenkestäviä tiiliä kotimaisesta raakaaineesta, huokoisia väliseinätiiliä, haponkestäviä saviastioita ja grafiittiupokkaita. Tulenkestävän tuotannon laajentamiseksi yhtiö vuonna 1933 ensin vuokrasi ja seuraavana vuonna osti tehdasrakennuksen Åbo Snickeri
& Lådfabrik AB:ltä. Klinkkerituotteiden valmistus alkoi
vuonna 1934.
Kotimaan markkinoiden lisäksi Kupittaan Saviosakeyhtiö aloitti tuotteidensa viennin vuonna 1931. Raaka-ainetta yhtiö osti sekä Suomesta että ulkomailta, pääasiassa Saksasta. Yhtiön omistussuhteissa tapahtui merkittävä muutos vuonna 1932, kun toimitusjohtaja Kaarlo T.H.
Koponen osti osake-enemmistän yhtiöstä.
Keramiikan valmistus oli aluksi pienimuotoista, mutta kasvoi tasaisen voimakkaasti, sillä tehtaan käsinmaalatut keramiikkaesineet olivat kysyttyjä. Yhtiön ensimmäinen taiteellinen johtaja oli taiteilija Kerttu SuvantoVaajakallio vuosina 1933-1939. Hänen lisäkseen keramiikkaosastolla työskenteli vuosien varrella huomattava
joukko muita suunnittelijoita mm. Katri Tätilä, Marjukka Paasivirta, Heimo Riihikoski, Viljo Mäkinen, Okki
Laine ja Wäinö Aaltonen. Myös keramiikkatuotantoon

investoitiin, esim. vuonna 1936 keramiikkaosasto sai
Suomen ensimmäisen sähköuunin keramiikan polttamiseksi. Ennen toista maailmansotaa ehditiin aloittaa keramiikan vienti Yhdysvaltoihin. Ulkomaankauppaa vauhdittivat messut ja näyttelyt, joihin Kupittaan Saviosakeyhtiö osallistui hyvin tuloksin, mm. Tel Avivin ja Pariisin
näyttelyissä vuonna 1938 Kupittaan keramiikkatuotteet
saivat kultamitalin.
Kupittaan Saviosakeyhtiö perusti vuonna 1938 Jäkärlän
Savi O.Y. -nimisen tytäryhtiön. Sen tiilitehdas valmistui
Maarian pitäjän Paimalan kylään vuonna 1939.
Sotavuoden luonnollisesti vaikeuttivat yhtiön toimintaa. Rakennustiilien tuotanto painui alle puoleen normaalista. Kivitavaraosastolla meni paremmin, sillä se
valmisti sotateollisuuden tarvitsemia tuotteita. Sodasta huolimatta keramiikkaosasto kasvatti jatkuvasti tuotantoaan. Keramiikkaa myös vietiin Euroopan maihin,
etenkin Saksaan.
Kupittaan Saviosakeyhtiön laboratorio valmistui
vuonna 1940. Se mahdollisti tuotteiden ominaisuuksien tutkimisen ja laadun parantamisen yhtiön sisällä turvautumatta ulkopuolisiin palveluihin, kuten aikaisemmin oli tehty.
Toisen maailmansodan jälkeen Kupittaan Saviosakeyhtiöllä oli viisi tuotantolaitosta: keramiikka-, kivitavara-, kattotiili-, korjaus- ja sähkö- ja metsäosasto sekä laboratorio ja työntutkimusosasto. Metsäosasto oli näistä viimeisin ja sen tehtävänä oli polttoaineen hankinta.
Kaarlo T. H. Koposen kuoltua vuonna 1946 yhtiön toimitusjohtajaksi tuli Kaarlo Olavi Koponen ja lokakuun
alusta 1959 lukien Kalervo Koponen. Kupittaan Saviosakeyhtiön omistuksessa tapahtui merkittävä muutos vuonna 1955, kun silloiset pääomistajat (Koposet)
ostivat Gregori Simolan perikunnalta sen hallussa olleet
yrityksen osakkeet.
Kupittaan Saviosakeyhtöön kuuluivat 1960-luvun
alussa Turun Kupittaalla seuraavat tuotantolaitokset: tulikivitehdas, kivitavaratehdas, keramiikkatehdas, muuritiilitehdas, taloustulitehdas, puutyötehdas ja rakennusosasto. Tuotantoa palvelivat laboratorio, kuljetus, korjauspaja ja neuvonta- nimiset apuosastot. Yhtiön myyntivalikoimaan kuuluivat tulenkestävät tuotteet, tulilaastit,
rakennuslaastit, teollisuuslaatat, julkisivutiilet, haponkestävät viemäriputket, rikkakuiluputket ja -luukut, sullomassa, tenniskenttämassa, kuonasementti, haponkestävät saumaus- ja sivelyaineet, talous- ja koristekeramiikka, teak-esineet sekä käsi- ja ulkogrillit.
Henkilökuntaa kaikissa laitoksissa oli n. 1000 henkilöä yhteensä. Kupittaan Saviosakeyhtiö joutui pahoihin
rahoitusvaikeuksiin, mikä johti omistuksen uudelleenjärjestelyihin ja organisaatiomuutoksiin. Toiminnan jatkumisen varmisti Pohjoismaiden Yhdyspankin myön-
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tämä lisäluotto. Yhtiön ongelmat saivat yllättävän lisäyksen vuonna 1966, kun tehtaan tontin pakkolunastaminen keskussairaalan tarpeisiin tuli julki. Se lisäsi
varovaisuutta sekä rahoittajissa että asiakkaissa. Lopulta vuonna 1969 yritys ajautui konkurssiin. Konkurssipesä lopetti teollisen toiminnan maaliskuussa 1970. Yhtiön
asioiden selvittäminen kesti aina vuoteen 1995, jolloin

Kupittaan Saviosakeyhtiö lakkautettiin kaupparekisteristä. Mainittakoon, että Kupittaan Saven hapon kestävillä tiilillä on vuorattu Saimaan kanavan seinät.
Lähteet: Jarmo Luoma-aho ja www.elka.fi
Koonnut Hannu K. Koponen

Toimitusjohtaja Kaarlo T.H. Koponen
Syntyi Leppävirralla 30.5.1887, kuoli Turussa 19.11.1946.
Puoliso Maria os. Kortelainen, s. 7.3.1891, kuoli
18.1.1974. Perheeseen syntyi viisi poikaa, kaikki tulevia
Kupittaan Saven merkkihenkilöitä ja johtajia. Kaarlo kävi Viipurin Teollisuuskoulun mekaanisen- ja sähköteknillisen linjan kurssit. Hän täydensi teknillisiä- ja liikemiestaitojaan opintomatkoilla ulkomaille, kuten Ruotsiin, Saksaan, Hollantiin ja Venäjälle, sekä muualle Euroopan maihin ja Yhdysvaltoihin. Vuonna 1921 hänestä
tuli Kupittaan Savi Oy:n toimitusjohtaja kuolemaansa asti. Perheen viisi poikaa; Kaarlo Olavi, Usko Kalevi, Toivo Kalervo, Paavo Tapio ja Jaakko Jorma kouluttautuivat diplomi-insinööreiksi ja tuomareiksi. He toimivat siten Kupittaan Savessa eri tehtävissä. //Toimitusjohtaja Kaarlo Koponen on ollut perustamansa Jäkärlan
Savi Oy:n, Korppoon Kalkkitehtaan ja Oy Keramia
Ab:n toimitusjohtajana. // Kaarlo Koponen kehitti Kupittaan Savea huomattavaksi vientitellisuuslaitokseksi,
jonka taide- ja talouskeramiikkatuotteet saavuttivat laajan menekin ulkomailla. Kotipaikkakunnallaan Turussa
tarmokkaana toiminnan miehenä hän oli Suomen Tiiliteollisuuden, Suomen Arkkitehtiliiton ja Suomen Ulkomaankauppaliiton jäsen. Hän oli keskeisiä liike-elämän
henkilöitä, kuten Turun Teknillisen koulun, Vakuutusyhtiö Sammon ja Turun Suomalaisen Säästöpankin hallinto- ym tehtävissä, sekä Turun Kaupungin Taksoituslautakunnan, Yleistön töiden lautakunnan ja Kiinteistö- ja rakennuslautakunnan jäsen. Hän oli arvostettu ja
suuresti ansioitunut ammattimies ja yrittäjä. Henkilönä
Kaarlo Koponen oli tarmokas, avarakatseinen, ystävällinen, uranuurtaja, edelläkävijä, jättiläinen suomalaisessa teknistyvässä yhteiskunnassa. Kaarlo Koposen hautajaiset olivat juhlavat ja merkittävät. Turun hautausmaan
kappeli oli täynnä saattoväkeä. Kukkalaitteita oli kym-
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Toimitusjohtaja Kaarlo T.H. Koponen
s. 30.5.1887, k. 19.11.1946
menittäin ja hautakumpu peittyi kukkalaitteista ja kukista korkeaksi keoksi. Mainittakoon vielä, että omaisille osoitettuja suruvalitteluja oli n. 250 kpl:tta.
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Ari Koponen
Ari Koponen on CARUNA ESPOO OY:n toimitusjohtaja. Caruna Oy:n kotipaikka on Espoo ja pääkonttori sijaitsee Leppävaarassa.
Toimitusjohtaja Ari Koponen on syntynyt 10.4.1964 ja
koulutukseltaan hän on kauppatieteen maisteri. Asuu
Helsingissä ja on naimisissa. Perheessä on yksi aikuinen poika. Isä Matti Eero Antero Koponen oli aikoinaan
KOP:n pankinjohtaja, äiti, o.s. Raetkallio oli kansakoulun luokanopettaja. Isänisä Matti Koponen oli nimismiehenä Heinolassa.
Vastuullisessa ja vaativassa ammatissa tarvitaan niin hyviä henkisiä kuin fyysisiäkin voimia. Ari Koponen harrastaakin urheilua ja kuntoilua, kuten hiihtoa ja käy kuntosalilla. Kesämökillä on maapaikka, jossa hän harrastaa
metsänhoitoa ja kasvattaa lähinnä visakoivua.
CARUNA OY Suomen suurin suomalainen sähköverkkoyhtiö. Carunan historia on myös yli sadan vuoden
takaa kuten nimikin. Edeltävä yhtiö perustettiin 1912
Karunan kunnassa, (Lounais-Suomen Sähkö). Caruna
Oy:n omistaa Suomi Power Networks Oy, jonka osakkaina ovat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt, kuten KELA
(12,5 %) ELO (7,5 %). Kauppa tehtiin 24.3.2014. Muut
sijoittajat ovat kansainvälisiä infrastruktuurisijoittajia:
FIRST STATE INVESTMENTS (40 %) ja BOREALIS
INFRASTRUCTURE (40 %).
Verkkoyhtiö Carunan liikevaihto 2015 oli 230 milj. euroa. Yhtiö työllistää noin 270 henkilöä ja välillisesti 2000
henkilöä. Johtoryhmään kuuluu kymmenen henkilöä.
Carunalla on 640 000 asiakasta, Etelä,-Lounais,-ja Länsi-Suomesta, Joensuusta, Koillismaalta sekä Satakunnas-

ta. Sähköverkkoa Carunalla on yhteensä noin 79 000 km
eri puolilla Suomea.
Markkinaosuus on noin 20 % Suomen paikallisesta sähkönsiirrosta. Mainittakoon vielä, että yhtiöstä on 80 %
ulkomaisessa omistuksessa. Caruna panostaa vahvasti
säävarman verkon rakentamiseen ja investoi vuosittain
noin 200 milj. euroa sähköverkon kehittämiseen. Takana on sadan vuoden historia ja kokemus, joka on vankka perusta uudelle yhtiölle. Uusi nimi ja tuore yritysilme,
sekä osaava ja hyvä henkilöstö on vakaan yrityksen hyvin toimiva edellytys. Toimintaa säätelee Energiavirasto
joka valvoo sähkönverkkoliiketoimintaa Suomessa. Caruna Oy:n kotipaikka on Espoo ja pääkonttori sijaitsee
Leppävaarassa. Tätä yritystä johtaa ja luotsaa toimitusjohtajana Ari Koponen.
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Kotisivut: Caruna.fi
Hannu K.Koponen
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Apteekkari Albin Koponen –
monipuolinen tiedemies
Fredrik Albinus (Albin) Koponen syntyi vaatturimesteri
Abel ja Matilda Koposen perheeseen Joensuussa 22. helmikuuta 1858. Kuoli työnsä ääreen 21.10.1917 Nurmijärvellä.
Hän oli suomalainen apteekkari, keksijä ja lääketehtailija.
Koposen vuonna 1899 perustama Nurmijärven lääkelaboratorio oli Suomen ensimmäinen
lääketehdas. Hän oli nerokas
mies, joka keksi lääkkeen lapamadon karkottamiseen. Albin
Koponen oli synnynnäinen kokeilija ja keksijä, liikemies ja insinööri. Jo koulupoikana hän teki bisnestä tehtailemalla nekkuja (tikkukaramelleja).
Koposen perhe asui Heinäveden Sarvikummun kylässä,
jossa hänen isänsä toimi räätälinä. Hän kävi ala- ja yläalkeiskoulun Joensuussa ja lähti
sitten apteekkioppilaaksi
Osbergin apteekkiin Helsinkiin. Koponen valmistui vuonna 1880 farmaseutiksi, sai oikeudet sivuapteekin pitoon Juukaan.
Heinäveden sivuapteekin hoitajana hän valmisti puisia apteekkirasioita,
kirjoitusmustetta ja kenkäblankkia.
Vuonna 1887 Puumalan sivuapteekissa hän alkoi kehitellä ensimmäistä lääkevalmistetta kehittämällään eetteriuutauslaitteella, alvejuuresta, fisiinihapon (Filisiinin) uutetta
omilla menetelmillään. Hän oivalsi, että Suomen metsissä menee hukkaan valtavat määrät alvejuurta, eli saniaista, jota käytetään, tai ainetta saadaan matolääkkeen valmistukseen. Siihen asti matolääkkeitä tuotiin Saksasta.
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Vuonna 1894 Koponen valmistui proviisoriksi ja sai sitten apteekkioikeudet Juukaan,
jossa hän jatkoi alvejuuren tuotantoa ja kehitti käsittelytekniikkaa. Hän keksi eetteriuutelaitteen, jolla voitiin sekä uuttaa
rohdos, haihduttaa liotin. Kone
patentoitiin 1897. Koposen keksintö oli niin suuri lääketieteellinen uutinen, että siitä kerrottiin kaikissa sen ajan päivälehdissä.
Albin Koponen oli naimisissa Palmida Augusta Malmströmin kanssa. Perheeseen syntyi
seitsemän lasta, joista viisi selvisi aikuisikään. Tammikuussa
1899 hän sai maapaikan Nurmijärveltä ja perusti ja rakennutti
sinne Nurmijärven Lääkelaboratorion, eli lääketehtaan. Rakennuksissa oli perheen asuintilat sekä vähitellen läheiseen ympäristöön laajenevat tuotantolaitokset.
Filisiniikapseleiden
laatua Koponen kohensi vielä parempien tuotantomenetelmien avulla. Tuotteita vietiin uskomattoman laajalle mm.
Euroopan maihin, Yhdysvaltoihin ja jopa Kiinaan.
Tuotannossa oli muitakin
lääkevalmisteita ja laastareita. Vuonna 1900 valmistui oma tehdasrakennus, jota laajennettiin
myöhemmin useita kertoja. Tehtaaseen kuului kuivaus, raaka-ainevastasto, varsinaiset murskaus-, uuttaus-, puhdistus- ja pakkaustilat ja
valmiiden tuotteiden varasto.
Tehdas työllisti silloin n. 20 henkilöä ja suuren määrän paikkakuntalaisia, jotka keräsivät innolla alvejuuren
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juurakoita raaka-aineiksi. Koponen itse koulutti ja järjesti kivikkoalvejuuren keräämisen maastosta. Kuivausvajassa voitiin kuivata yhdellä kertaa 40 000 kg alvejuurta. Koposen innovatiivisuudelle oli, että hän ehdotti jo
vuonna 1907 sähkölaitoksen perustamista Myllykoskeen, mutta maanomistajat torppasivat asian. Koponen
ei tästä lannistunut, vaan kehitti tehtaaseensa oman imukaasugeneraattorilla toimivan sähköntuotannon. Mainittakoon, että kunnan oma sähkölaitos pääsi toimimaan vasta Koposen kuoleman jälkeen 1918.
Hän suunnitteli kaikki laitteet ja vastasi lääkepakkausten, mainosten ja lehti-ilmoitusten suunnittelusta. Tehtaan valmistamia tuotteita palkittiin mm. Hamburgin farmakologisessa näyttelyssä 1904 ja Suomes-

sa pidetyissä Turun, Viipurin ja Helsingin teollisuusnäyttelissä.
Lääketehdas valmisti lähes 30 erilaista tuotetta, mm.
lapamato- ja heisimatolääkettä (Koposen kapselit), tuotemerkki Filikon ja Filisiini, sekä Koposen kehittämää
Alcalin-palovamma- ja ihottumavoidetta. Patenttioikeuksia Koposelle myönnettiin 17 kpl:tta. Hänen suunnittelemansa liivatekapselikone ja jalkapolkimella toimivan kapselin täyttökoneen syrjäytti nopeampi kapselikone 1950. Laastarikone oli käytössä jo vuonna 1908.
Koposen lääketehtaan menestyksekkäin aika oli
1899–1917 jolloin apteekkari itse johti tehdasta. Albin
Koponen kuoli 1917 ja hänet on haudattu Joensuuhun.
Tehdas jäi lesken omistukseen nimellisesti, mutta farma-
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seuttisena johtajana toimi Urho Arvola, joka meni naimisiin hänen tyttärensä Ainon kanssa. Arvolat muuttivat 1923 Ruokolahdelle ja tehdas siirtyi toiseksi vanhimman lapselle farmaseutti Leo Koposelle aina vuoteen
1950 asti. Leo Koponen luovutti tehtaan johdosta, tehdas muutettiin 1955 virallisesti Lääketehdas Alb.Koponen Oy:ksi.
Vuonna 1960 tehtaan osake-enemmistä siirtyi lääketehdas Orionille ja teollinen toiminta siirtyi 1956 Seinäjoelle, jossa vastaavana johtajana toimi proviisori Sakari Porthan, joka traagisesti menehtyi auto-onnettomuudessa 1967. Vuonna 1967 tehtaan nimi muutettiin
Neofarma Oy:ksi ja 1970-luvun lopulla sulautettiin Lääketehdas Orioniin.
Lippulaivana pidetty heisimadon häätöön oivallisena
valmisteena tunnettu Filisiini-kapseli pysyi valmisteluettelossa pitkään. Uusia valmisteita kehiteltiin ja otettiin
tuotantoon vuosien varrella. Suosittiin uusina lääkkeinä nykyisin rohdosvalmisteiksi luokiteltuja moderneja
lääkkeitä, kuten koivuntuhkavalmiste.
Palmida Koposen kuoleman jälkeen 1946 kiinteistö
siirtyi 1950-luvulla Aino Arvolan o.s. Koponen omistukseen. Tehdas ja siihen liittyvät laitteet olivat lääketehtaan omistuksessa, mutta tontti jäi suvun haltuun. Vuonna 1960 osake-enemmistö siirtyi Lääketehdas Orion haltuun. Hylätyt tehdasrakennukset olivat monessa käytössä. Tonteille jääneille kiinteisöille sattui useita tulipaloja.
1990-luvun lopulta lähtien useiden tulipalojen jälkeen
tontille ei jäänyt kuin kivijalat kertomaan Koposen lääkehtaasta.
Nurmijärvi Seuran johtokunta on pyrkinyt edistämään Suomen ensimmäisen lääketehtailijan Albin Koposen muistoa ja sen kunnioittamista. Nurmijärvi Seura
paljasti sunnuntaina 12. lokakuuta 2014 vanhan tehtaan
paikalle muistolaatan, joka kertoo tästä Suomen oloissa ainutlaatuisen pioneerityön tehneen apteekkari Albin
Koposen Lääkelaboratoriosta. Nurmijärven kansalliskukaksi on nimetty 1996 ”Kivikkoalvejuuri”. Koposten laajan suvun sukuvaakunaan on myös kuvattu alvejuuren
lehdet. Ensi vuonna 2017 tulee kuluneeksi 100 vuotta Albin Koposen kuolemasta.
Lähteet: Wikipedia, Orion arkistopäällikkö
Isto Peltonen ja Nurmijärven Museo
Koonnut: Hannu K. Koponen
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Albin Koposen lääketehdas Nurmijärvellä.

Lääketehdas Albin Koponen Oy:n työntekijöitä
Nurmijärvellä 1960-luvulla.

Alli Vaittinen-Kuikka
Suuri lapa- ja heisimadon hävittäjä sekä ”Koposen kapselit” -myynnin paras edustaja ja toteuttaja kansan parhaaksi.
Alli Ester Vaittinen-Kuikka (o.s. Vaittinen)
(8. toukokuuta 1918 Impilahti – 3. joulukuuta
2006 Joensuu), lempinimeltään Mato-Alli, oli
sairaanhoitojohtaja, sosiaalineuvos ja kansanedustaja. Hänet tunnetaan erityisesti lapamatotaudin lähes häviämiseen johtaneesta työstä 1950-luvulla.
Alli Vaittinen-Kuikka valmistui Kätilöopistosta vuonna 1942. Tämän jälkeen hän toimi opiston valmistavan
koulun opettajana ja johtajana vuoteen 1949. Tällöin hänestä tuli lääkintöhallituksen määräämä Nokian suuren
kulkutautisairaalan organisoija, joka sai sisämaata vaivanneen lapamatotaudin kuriin. Tästä hän sai lempinimensä. Myöhemmin hän toimi terveyssisar-kätilönä,
ylihoitajana ja lääketehtaan tieteellisenä assistenttina.
Kokoomuslainen Vaittinen-Kuikka valittiin eduskuntaan vuonna 1966 Pohjois-Karjalan vaalipiiristä, ja hän
toimi kansanedustajana vuoteen 1978. Kansanedustajana hän tuli tunnetuksi vastustaessaan pornografisina pitämiään julkaisuja. Hän toimitti vuonna 1971 oikeusministeriöön 60 kansanedustajan allekirjoittaman kirjelmän ja nipun alan lehtiä. Vaadittuja syytteitä ei kuitenkaan nostettu. Presidentin valitsijamiehenä hän oli
vuosina 1968 ja 1978. Hänelle myönnettiin sosiaalineuvoksen arvo vuonna 1974. Alli Vaittisen puoliso vuodesta 1972 oli Esko Kalervo Kuikka.
Suomi on kymmenien tuhansien järvien ja lampien
maa. 1985 suoritettiin loppuun laskenta ja määräksi todettiin 187 888 kpl. Maamme pinta-alasta on siis 10 %
järviä, eli vettä. Sotien jälkeen oli puute ruoasta ja kala oli yksi tärkeimmistä ravinnon lähteistä. Kalaa syötiin
paljon raakana ja tai heikosti suolattuna. Lapamatoa on
esiintynyt kaikkialla maailmassa. Lapamato mainitaan
tiettävästi ensimmäisen kerran kirjallisuudessa vuonna 1592 (Thaddeus Dunus). Vuonna 1947 maailmassa
arvioitiin olleen lapamadon kantajia yli 10 miljoonaa.
Tri Gylling arvioi maamme väestöstä 18 % olleen madon kantajia jo sotavuosina. Lapamadon ja heisimadon
toukkia on kaikissa kaloissa, vähiten kuitenkin suolaisen
veden kaloissa. Moni meistä muistaakin lapsuusajan ja
myöhemminkin ne lapamatokuurit, joita syötiin. Valistustyö kulki kansakoulujen ja terveydenalan hoitajien valistuksella koko maassa. Vanha kansa ja rahvas kärsivät
ja hoitivat vaivaansa kuka mitenkin ja kaikenlaisilla rohdoilla. Ihmistä vaivannutta ja heikoksi ja sairaaksi tekevää matoa ajettiin pois kaikilla keinoilla. Konsteja oli monia, mutta tehokkaita lääkkeitä saatiin vasta sitten, kun
lääketehdas Koponen keksi ja lanseerasi 1950 maailmankuulun, tehokkaan ja edullisen lääkkeen nimeltä Filicon

ja myöhemmin Kontaltabletit. Medica kehitti
myös Rosapin- lääkeen
1960-luvulla. Valistustyötä tehtiin rubnnsasti ja sen johdosta annettiin yli 200 000 matokuuria maassamme.
Lapamadon suuret häätökapmanjat toteutettiin
1950-60 luvulla ja kiitos siitä kuuluu Alli Vaittiselle. Hän
kiersi luennoimassa ja painatti opetuslehtisiä miten kalaa
pitää käsitellä. Suositeltiin kalansuolausta vähintään 3 vrk
tai kalaa ja mätiä piti säilyttää - 18 asteen kylmässä yön
yli. Kylmälaitteita ei tosin ollut ja suolakin oli arvokasta. Mainoslause olikin ”Raaka kala, paha pala”. Alli Vaittisen tutkimusaineistosta löytyy tieto vuodelta 1960 miten eräältä Pielisjärveläiseltä 54 vuotiaalta mieheltä häädettiin kaikkiaan 16 matoa, joiden yhteenlaskettu pituus
oli 330 metriä. Tämä oli silloin maailmanennätys. Junioriennätys meni erään 14 vuotiaan pojan nimiin. Häneltä lähti yhdellä häädöllä 18 matoa, yhteensä 270 metriä.
Miten mato-oireet näkyivät ulospäin; oli väsymystä,
jatkuva näläntunne, kalpeus, vatsan turvotus, suolaisen
nälkä eli hiukominen, laihuus, tummat silmänaluset, ruokahaluttomuus, huimaus, vatsan väänteet, oksettaminen,
ruoansulatushäiriöt, päänsärky ja matoja näyttäytyi myös
ulosteissa. Madosta käytettiin monia nimityksiä: lapamato, heisimato, alve, lettimato ja pinetti. Kansanomaisia ja
omaperäisiä hoitolääkkeitä olivat puolukat, raat marjat,
mansikka, terva, pikiöljy, koivuruoho eli mali, marunapujo, pietaryritti, metsäkivikkoalvejuuri, kalliomarre, kurpitsansiemenet, kyytipoikana risiiniöljy, sipulit yleensä.
Lamppuöljyä annettiin sokeripalassa lapsille, viina käytettiin myös ja vahvaa kahvia. Kansalla on monia muitakin kansanomaisia parannuskeinoja. Hoitoja myös tehostettiin peräruiskeilla (lavermangi) sairaaloissa.
Itä-Suomessa lapamatoa sairasti lähes joka toinen kansalainen ja se oli suurin kansantauti sitten tuborkuloosin
ohella. Lääketehdas Koposen kapselit yleistyivät ja olivat
edullisia ja varmoja hoitoaineita, joita lääkärit ja apteekit suosittelivat ja myivät päivittäin. Valistus tuli koulujen ja terveydenhoitajien kautta. Käsihygieniaa ja käymäläkulttuuria neuvottiin ongelman hoidossa. Mittavan ja
suuren elämäntyön tehnyt sairaanhoitaja Alli Vaittinen
ansaitsee suuret kiitokset uhrautuvasta työstään Suomen
kansan parantamiseksi suuresta vitsauksesta ja vaivasta.
Hänen elämäntyönsä pelasti monia ihmishenkiä. Kiitos
myös kuuluu ”Koposen kapseleille” matojen tuhoojalle.
Suosittelen lukemaan kirjan:
Mervi Naakka-Korhonen ”Vaivasta taudiksi”
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Oletko vailla perillisiä?
Tee testamentti tai omaisuutesi päätyy valtion kirstuun
Mikäli vainajalla ei ole sukulaisia eikä testamenttia, jää
hänen omaisuutensa valtiolle. Valtiolle vuosittain jäävän
omaisuuden arvo on noin kaksinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana ja pyörii nyt keskimäärin 20
miljoonan tienoilla. Valtio antaa suuren osan perinnöistä kunnille, mutta valtiolle pysyvästi jäävät maat päätyvät usein luonnonsuojelualueiksi. Käteinen raha, kuten
pankkitilit ynnä muut rahasijoitukset menevät valtion
yleiskassaan. Entistä suurempi osa vailla perillisiä olevista henkilöistä varautuu tulevaan ja testamenttaa varansa
erilaisille järjestöille. Tällainen järjestö voi olla esimerkiksi oma sukuseura.
Tekemällä testamentin voi määrätä omaisuutensa meneväksi haluamalleen taholle. Monelle valtiota läheisempi taho voi olla jokin järjestö, vaikkapa oma sukuseura,
joka tekee arvokasta työtä omien sekä jälkipolven sukujuurien selvittämiseksi. Testamentin tekemistä ei ole järkevää pitkittää. Se on syytä tehdä hyvissä ajoin, kun on
vielä hyvissä ruumiin ja sielun voimissa. Myöskin testamentin sisältö sekä testamentinsaaja/t kannattaa miettiä
entistä tarkemmin.

tä ja että asiaan ehditään palata myöhemminkin. Joskus
elämä voi kuitenkin yllättää äkillisen sairastumisen taikka tapaturman myötä ja testamentin tekeminen ei enää
olekaan mahdollista. - Usein jännitetään myös sitä, että
mitä lapset tai muut perilliset ajattelevat testamentista.
Testamentilla voidaan varmistaa, että kuoleman jälkeen omaisuus ei menisi ihan väärille tahoille. Monesti ajatellaan, että omat lapset perivät omaisuuden. Käytännössä saattaa käydä jopa niin, että avioliitossa oleva
oma lapsi kuolee, jolloin lapsen aviopuoliso saa avio-oikeuden nojalla osansa tuosta perinnöstä. Leski voi mennä uuteen avioliittoon, jolloin omaisuuden perintökaari
laajenee entisestään, ja esimerkiksi sukutila tai –mökki
siirtyykin täysin vieraiden tahojen omistukseen.

Testamentti vaatii tarkkuutta

Testamentin sisältö on vapaasti tekijänsä päätettävissä.
Jotta viimeinen tahto kuitenkin toteutuisi halutulla tavalla, tulee sisällön olla mahdollisimman yksiselitteinen
siten, että tulkinnanvaraisuuksia ei tekstiin jää. Sisällöstä on käytävä selvästi ilmi kuka tai ketkä ovat testamentin edunsaajia, eli kenelle omaisuuden halutaan menevän. Lisäksi omaisuus tulee yksilöidä tarkkaan, eli mitä
omaisuutta ja kuinka paljon kenellekin luovutetaan. Testamentissa määrätään omaisuus meneväksi testamentinsaajalle yleensä joko omistusoikeudella tai hallintaoikeudella. Näiden termien kanssa on oltava tarkkana, jotta tekijän tahto toteutuisi oikealla tavalla. Testamentilla voidaan määrätä omaisuudesta myös verotukselliset seikat
huomioiden.

Testamentin laatiminen ei ole yksinkertainen asia, sillä yksittäinen muotovirhe voi mitätöidä muuten asianmukaisesti laaditun testamentin. Seuraavassa testamentin muotoseikkoja: Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja
se on allekirjoitettava omakätisesti. On hyvä otsikoida
asiakirja ja nimetä se yksiselitteisesti testamentiksi. Siitä
tulee myös ilmetä laatijan henkilötiedot riittävällä tarkkuudella. Testamentti on päivättävä. Päiväyksellä voi olla suuri merkitys tilanteessa, jossa henkilö on elämänsä
varrella laatinut useita testamentteja. Testamentin päiväyksen perusteella tiedetään, mikä niistä edustaa vainajan
viimeistä tahtoa. Testamentissa on oltava kahden esteettömän todistajan nimet. Todistajien tulee aina olla yhtä
aikaa läsnä ja samassa tilassa testamenttia allekirjoitettaessa. Todistajien tulee olla vähintään viisitoistavuotiaita ja henkisesti todistajiksi kykeneviä. Puoliso, lähiomainen tai muu henkilö, jolle saattaa testamentista olla
hyötyä, ei saa olla todistajana. Todistajat laativat ns. todistuslausuman, ja siihen on sisällytettävä tiedot testamentin tekijän henkilöllisyyden toteamisesta ja itse todistamistapahtumasta.

Testamentin tekemisen vaikeus

Tee testamentti ajoissa

Testamentti on ainoa tapa, jolla pystyy määräämään tehokkaasti omasta omaisuudestaan, eli mitä omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen. Kaikille testamentin tekeminen ei kuitenkaan ole helppoa. Syitä siihen on pääsääntöisesti kaksi: - Moni näkee asian kovin kaukaisena.
Lähtökohtaisesti ajatellaan, että asian kanssa ei ole kiiret-

Selkeää ikärajaa testamentin tekemiselle ei voi sanoa,
mutta kannattaa pohtia testamentin laatimista viimeistään siinä vaiheessa, kun varallisuutta alkaa kertyä. Testamentin tekijän tulee pääsääntöisesti olla täysi-ikäinen.
Koska tulevaa emme tiedä, testamentti kannattaa tehdä
silloin kun voimat ovat vielä tallella. Esimerkiksi muis-

Testamentin sisältö = tekijän tahto
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tisairaus voi edetä hyvinkin nopeasti ja henkilö menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Tällöin testamentin tekeminen on jo myöhäistä. Mikäli elämäntilanne, oma tahto taikka muut syyt antavat aihetta, testamentin tekijä
voi muuttaa tai peruuttaa testamentin milloin tahansa.
Edes lupaus olla peruuttamatta testamenttia ei sido lupauksen antajaa. Muutos tai lisäys on kuitenkin tehtä-

vä edellä mainittuja muotomääräyksiä noudattaen. Testamentin voi peruuttaa kokonaan myös yksinkertaisesti hävittämällä sen. Uudessa testamentissa on hyvä sanoa, että se kumoaa kaikki aiemmat testamentit, mikäli
näin on tarkoitus.
Hannu O. Koponen
Leppävirta
Sivu 3 / 4

TESTAMENTTI (MALLI)

Tekijä

Matti Mainio Meikäläinen, 000000-0000,
Lahdenpohjantie 15
79100 Leppävirta

Testamenttimääräykset
Määrään täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kuoltuani on
kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä laatuista tahansa, menevä
täydellä omistusoikeudella sisarelleni Maija Meikäläiselle (0000000000).
Mikäli sisareni kuolee ennen minua, on kaikki omaisuuteni menevä
täydellä omistusoikeudella edellä mainitun sisareni tyttärelle Miina
Meikäläiselle (s. 12.09.1979) sekä pojalle Mauno Meikäläiselle (s.
27.08.1977) puoliksi kummallekin.
Testamentinsaajan mahdollisella puolisolla ei ole avio-oikeutta minulta
testamentilla saatuun tai perittyyn omaisuuteen tai tällaisen omaisuuden
sijaan tulleeseen omaisuuteen eikä myöskään kyseisen omaisuuden
tuottoon.
Tällä testamentilla kumoan kaikki aiemmat testamenttini.
Tämä testamentti on laadittu kahtena samasanaisena kappaleena.

Paikka ja aika

Leppävirralla 10.5.2016
__________________________
Matti Meikäläinen

Todistus

Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina todistamme, että
Matti Mainio Meikäläinen, jonka henkilöllisyyden olemme tarkastaneet,
on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta
tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen
tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän on tämän testamentin
omakätisesti allekirjoittanut.
______________________
Hannu Koponen
Leppävirta

____________________
Päivi Minkkinen
Leppävirta

Savolaisäidin kirje pojalleen
Rakas poekanj
Kirjotan tämän kirjeen hyvin hittaasti, kun tiiän,
ettet ossoo lukkee kovin noppeesti.
Myö ee asuta ennee siinä samassa paekassa ku
silloin ku lähit kottoo. Isäs nimittäen luk lehestä jotta
usseimmat onnettomuuvet sattuu 30 km:n sätteellä
kottoo, jotenka myö muutettiim muuvalle. En voe
lähettee sullen osotetta kun se tamperelaesperhe,
joka asu tiällä ennen, vei osoitekiliven mukanaan,
jotta heijän ee tarviis muuttoo ommoo osotettaan.
Tämä asunto on oekeen mukava. Tiällä on pesukonekkii. En oo ihan varma, toemiiko se kunnolla.
Viime viikolla laetoen pyykit konneeseen ja vejin nupista, enkä nähnynnä pyykkilöetä sen koommin.
Siä ee oo tiällä ollenkaan hullumpi. Viime viikolla sato kaks kertoo. Ensiks sato kolome päevee ja toesella
kerralla nelejä.
Tuavetti-setäsj sano jotta takki, jonka pyysit lähettämään on nappineen kaaheen paenava ja sen
lähettäminen oes ullunna kovin kalliiks. Niimpä myö leekattiin napit irti ja laetettiin ne taskuihin.
Takki on tulossa moternisti sähköpostina.
Jussilta jäe eelen aaton avvaemet aaton sissään. Kerettiin jo olla huolissammo kun kesti ylj kaks tuntija ennen
kun Jussi sae meijät ulos aatosta.
Elli-siskosj sae eellen lapsen. En vielä tiijä, onko se tyttö vae poeka, joten en tiijä, ootko nyt setä vai täti. Laps
näättää ihan veljeltäs.
Teuvo-setä putos kiljutynnyriin par viikkoo sitten. Sitä yritettiin kiskoo ylös, mutta hän taestel urheesti
vastaam. Ruumis poltettiin viime pyhänä eekä sitä suatu sammumaa ennenku palokunta kututtiin appuun.
Kolome entistä kaverias kuolj viime viikolla. Avolava-aato suistu jokkeen ja uppos. Raano ajo ja hän piäs
ikkunasta turvaan, mutta muut kaverit istu lavalla eevätkä suaneet perälaatoo aaki.
Tämmöstä tasasta tänne kuuluu eekä mittään kummempia tapahu kute ee ennenkään.
Terveisin Äetis
PS. Minun piti laettoo vähä rahhoo mukkaan, mutta kirjekuorj olj jo kiinni.
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Koposten Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt
Aulis Koponen, sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja
Kirnukuja 14, 70780 Kuopio, puh. 044 361 2224, aulis.koponen@gmail.com
Sukuseuran kotipaikka on Varkaus.
Juha Koponen, varapuheenjohtaja
Riihirannantie 868, 79100 Leppävirta
puh. 0400 254 466, (017) 548 105
juha.koponen545@gmail.com
Maiju Boenisch, rahastonhoitaja
Kiikankuja 262, 32450 Tammiainen (Loimaa)
puh. 050 558 9367, mama-boe@hotmail.com
Raimo Koponen, sihteeri
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Ahti Koponen, sukuseuran Internet-sivut
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puh. 045 672 4107, ahti.koponen@gmail.com

Sukututkimustoimikunta
Ahti Koponen, Kerava
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SSK:n yhdyshenkilö
Hannu K. Koponen
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www.koposet.net

Kuutamo Heinäveden Kermajärvellä, Etelä-Savossa. Kuva: Ahti Koponen.

KALLAVESJ
Sanoittanut Aaro Jalkanen
Kallavesj, Kallavesj, järviij järvi, siinä pesj
äet mun paetanj monta kertoo, isä särillep pitj mertoo,
veljmies salloo tuulastelj, tiirustelj, riijustelj.

Kallavesj, Kallavesj, kaonis saonarantonesj!
Siellä höyrysj miesten pinta, siellä illar raohoo rinta
naottii piällep päevän työn, kunnes lyö hetki yön.

Kallavesj, Kallavesj, kaonis kalarantonesj!
Siellä paesto sären kylyk, poeka kuv vuoan onkeen sylyk,
siäsket purj ja vesj se nii lystisti liplatti.

Kallavesj, Kallavesj, poessa, poes on antimesj!
Tiäl ei outap poekarukkoo äejil lämmin kalakukkoo
laovantaesi saonam piäl, mitä viel, mitä viel

Kallavesj, Kallavesj, kallis kaeslarantonesj!
Siellä päevät puikkelehtii, siellä kuikat, laevat tehtii
purjehtimmaa mualimaa, avaraa, merriin taa.

Kallavesj, Kallavesj, suarinesj ja salaminesj!
Tokko suanen koskaa ennee kierteep Puijonsarven nennee,
missä laevat huuteloo: Kuopijoo, Kuopijoo!

Aaro Johannes Jalkanen (8. lokakuuta 1875, Rautalampi – 14. huhtikuuta 1960, Helsinki) oli kuopiolainen varatuomari ja kulttuurivaikuttaja. Hän
toimi muun muassa pääkonsulina
Pietarissa sekä diplomaattina Yhdysvalloissa. Musiikin historiaan hän on
jäänyt ”Kallavesj”-laulun sanoittajana.
Jalkasen vanhemmat olivat tilanomistaja Petter Juho Jalkanen ja Fredrika Varis. Hän pääsi ylioppilaaksi
Kuopion yksityislyseosta 1896 ja hän
suoritti oikeustutkinnon Helsingin
yliopistossa 1908. Jalkanen sai varatuomarin arvon 1911. Tämän jälkeen
hän toimi asianajajana Kuopiossa.
Kuopiossa juristi Jalkanen säilytti
1900-luvun alussa toimistossaan osaa
maahantuodusta aktivistien aselastista. Venäläiset santarmit saivat kuitenkin kuulla asiasta ja hän joutui pakenemaan 1914 Yhdysvaltoihin. Siellä
hän opiskeli kielitaitoisena sekä Harvardin yliopistossa että Minnesotassa ja hankki myös
pappisvihkimyksen. Jalkasesta tuli lähetystöneuvos

1930 ja hän toimi Suomen pääkonsulina Montrealissa Kanadassa 1932–
1939.
Vuonna 1916 Yhdysvalloissa asuessaan Aaro Jalkanen kuuli suomalaisten juhlissa Johannes Kappelin säveltämän ja Ado Grenzsteinin (salanimellä A. Piirikivi) sanoittaman virolaisen kuorolaulun ”Vieraalla maalla”,
alkuperäisnimeltään ”Võõrsil” (Yksinäin, yksinäin täytyy pois mun rientämäin. Viroksi: Üksinda, üksinda, pean
võõrsil rändama). Hän oli harrastanut
ennenkin laulujen sanoittamista muiden säveliin ja päätti aloittaa sanoitustyön. Koti-ikävä kanavoitui lauluun
”Kallavesj”, ja etenkin sen kaihoisaan
kertosäkeeseen ”Tokko suanen koskaa
ennee kierteep Puijonsarven nennee”.
Laulusta tuli heti suosittu sekä Amerikassa että Suomessa.
Aaro Jalkaselle on pystytetty arkkitehti Kaj Michael vuonna 1980 suunnittelema muistokivi Kuopion Puijonsarventien näköalapaikalle.

Hyvää Juhannusta ja kesää!

