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Heinäveteläinen mezzosopraano
Annastiina Tahkola, o.s. Koponen,
s. 17.11.1972, voitti Sibeliuslaulukilpailun Järvenpäässä 27.10.2007.
Kilpailuun sai-vat osallistua vuonna
1972 tai sen jälkeen syntyneet
Pohjoismaiden ja Baltian maiden
laulajat. Karsintoihin osallistui 120
laula-jaa.
(Lähde: Savon Sanomat 28.10.2007)

Puheenjohtajalta
(Puheeni Koposten sukuseuran Lapinlahden sukupäivien päiväjuhlassa
29.7.2007)
Hyvät Koposet, naiset ja miehet.
Olemme kokoontuneet Koposten sukuseura ry:n sukupäiville seuran perustamisesta, vuodesta 1979 lähtien. Sukupäivät ovat saaneet alkunsa yhteenkuuluvaisuuden kohottamisesta. Euroopassa sukuyhdistysten perustaminen alkoi
Saksassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jolloin
Valok. Hannu K. Koponen
yhdistykset perustettiin suuressa tarpeessa kansalaisten
yhdistämiseksi.
Perustajasuvut edustivat yhteiskuntapiirejä laidasta laitaan. 1920-luvulla myös Tanskaan ja Ruotsiin perustettiin sukuyhdistyksiä. Sukuseura-aate levisi Suomeen lähinnä
Ruotsin kautta. Tiettävästi ensimmäinen Suomeen perustettu varsinainen sukuseura on
edelleen toimiva Släktföreningen von Troil s.f., perustettu v. 1924. Tietämäni mukaan
kuitenkin vanhin ei-aatelinen sukuseura on perustettu 7.8.1882. Tämä on Hällströmien
sukuyhdistys, joka viikon kuluttua täyttää 125 vuotta.
Sukuseuralla täytyy olla kirjoitetut säännöt, jotta yhdistys voidaan merkitä
yhdistysrekis-teriin. Seuran säännöissä tulee mainita sukulaisuuden käsite, jonka
perusteella yhdistyksen jäseneksi voi liittyä. Eri suvuilla on erilaiset perusteet jäseneksi
liittymiselle. Sukuseuram-me sääntöjen 4. §:ssä tämä on sanottu selkeästi: ”Yhdistyksen
varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä isän ja äidin puolelta Koposiin kuuluva, siitä polveutuva
tai avioliiton kautta siihen liit-tynyt henkilö.” Koposten sukuseura ry on myöskin perustettu
tarpeeseen – tarpeeseen Ko-posten yhteenkuuluvaisuuden vuoksi v. 1979.
Sukuhaarat olivat hajaantuneet kotiseuduiltaan eri puolille, jolloin sukulaisista ei ollut
paljonkaan tietoa. Nyt on ollut suvun kokoamisen aikaa. Jokainen päivä löydämme meiltä
kadoksissa olleita sukulaisiamme.
Me Koposet olemme kokoontuneet pariksi päiväksi tänne Lapinlahdelle vuosikokoukseen ja sukujuhlaamme, tapaamaan toisiamme, löytämään tietoa suvusta ja sukulaisista,
heidän elämästään, oloistaan ja asuinpaikoistaan. Tiedämme, että se mitä esivanhemmissamme on ollut – on myös perimää meissä. Tämä päivä meissä on huomenna jälkeläisissämme, siksi katseemme on luotava tulevaisuuteen.
Teknistynyt teollisuuden kehitys on luonut kansallemme hyvinvointia, joskin samana aikana kaikki kehitys ei ole ollut positiivista. Henkistä pahoinvointia on tullut ja ilmennyt enemmän kansamme keskuudessa kuin koskaan aikaisemmin sivistysvaltiossamme. Tulokset
ovat tunnistettavissa. Nähtävissämme.
Puoli vuosisataa sitten uskottiin terveyden ja teknillisen kehityksen kulkevan käsi kädessä. Näin on tapahtunutkin. Ihmisikä on pidentynyt. Lääkkeillä ja terveydenhoidolla on
pysäytetty lukuisasti vaikeita sairauksia. Paljon myönteistä on nähtävänä. Kehityksen
myö-tä on kuitenkin tullut uusia sairauksia.
Herääkin kysymys: Ovatko ihmiset tulleet onnellisemmiksi? Tähän meillä jokaisella on
oma vastauksemme. Onko niin, että kilpajuoksussa olemme muuttuneet vastuuttomiksi lähimmäisestä. Tunnemmeko riittävästi enää lähimmäisenrakkautta, joka suomalaisuudessa
vaikeina aikoina on ollut suurin henkinen tuki, ja sitä on myös tänään.
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Muistamme itse kukin, kuinka niukemmissa olosuhteissa naapurit pitivät huolta toisistaan. Sosiaalisella kanssakäymisellä hoitui mieli. Nyt on älytön kiire. Ei ole aikaa kuulla –
saati kuunnella.
Me täällä Lapinlahdella olemme omiemme parissa ja Koposten asialla. Tänne olette
kokoontuneet te, joille tärkeää on yhdessäolo, Koposten elämän ja työn tutkiminen. Me
emme ole kuin lastu laineilla, koska meillä Koposilla on vahvoina ja syvällä juuremme kansallisessa maaperässämme.
Sukuseuratyö yhdistää, se tuo uusia tuttavuuksia. Sukuseuramme tilaisuuksissa on
aina vallinnut välitön kanssakäyminen ja mielipiteiden vaihto. Yhteenkuuluvaisuuden
henki.
Olemme todenneet, että Koposten, kaskiviljelijäin ja turpeenpuskijain elämä on vuosisatoja ollut voimakkaiden yhteiskuntamuutosten alaisena. Koposet ovat olleet liikkuvaa
väkeä.
Koposten suku II -kirja käsittelee 1700 –1800 -luvun aikoja, jolloin liikkuvaisten Koposten elämä vakiintui, ja tuolloin muodostui Koposten kantasijat. Tämä toinen osa kertoo,
mil-laisen kotiseudun kukin sukuhaara sai, mistä tienoolta tuli itse kunkin Koposen
kotiseutu.
Ajat muuttuvat. 1900-vuosisata oli maassamme ja maailmanlaajuisesti ennennäkemättömien muutosten aikaa. Teollinen kehitys mullisti vuosisadan viimeisen 50 vuoden aikana
maailman. Aika historiallisesti lyhyt. Muutokset valtavat myös Koposten kohdalla. Maataloudesta siirryttiin teollisuuden palveluun ja ulkomaille. Opiskelumahdollisuudet avautuivat
kaikelle kansalle, niin myös eri ammatit. Nyt kaikkialla muutosten tahti on kiihtynyt, ja
vauhti on kovaa. Tulevaisuudenkin tutkijat ovat varauksellisia. Lupauksia ei liiemmälti tule,
koska heillä ei ole varmaa tietoa siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ihminen ei pysty
asettu-maan luomakunnan herraksi
Meidän Koposten tulee harjoittaa myös tulevaisuuden tutkimusta. Yhteiskunnan tärkein yksikkö on perhe. Tutkimusaineisto on lähellä: itsessämme, jälkipolvissamme, nuorissa ja
lapsissa. Tänään perheen turvallisuusasioilla on tärkeä sija, turvata omaa ja lasten elämää. Tärkeää on sukuyhteyksien hoito ja kunnossapito. Näiden asioiden huomioiminen on
vahva side sukuseuratoiminnassa.
Maatalousyhteiskunnassa, jossa Koposet elivät, hoituivat edellä esittämäni asiat itsestään. Elettiin yhdessä. Perusrakenteissa olivat perhe, suku, sosiaaliset suhteet, yhteinen
työ, jopa yhteiset uskonnolliset vakaumukset. Oli niukkuuttakin, joka jaettiin rakkaudella.
Tuota niukkuuden aikaa emme kaipaa, kylläkin esivanhempiamme. Herää kysymys:
Kuinka voisimme lähestyä esivanhempiemme yhteenkuuluvuuuden kunnioitettuja arvoja?
Tämän kysymyksen äärelle olemme tänne Lapinlahdelle kokoontuneet.
Sukuseuratyö on kohdistettava voimakkaasti nuorisoomme ja yhteiselämäämme. Tärkeää
on, kuinka me, hyvät Koposet, osaisimme kasvattaa tulevat perilliset meitä paremmiksi ihmisiksi – ei vaatimalla vaan kasvattamalla. Meille kuuluu perheittemme kasvatusvastuu,
vaikka tehtävä pyrittäisiinkin mitätöimään.
Sukuseuratoiminta on nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän yhteenkuuluvuutta ja
yhteistyötä nuorison ja kaikenikäisten kanssa. Nuorisossa on tulevaisuutemme. Nuorilla
on tietoa ja taitoa. Meillä vanhemmilla perspektiivi, näköala. Nämä siunauksellisesti
yhdisty-köön suuressa suvussamme.
Antakoon tämä juhla meille iloista mieltä ja nautinnollista yhdessäoloa. Omasta ja Koposten sukuseuran puolesta toivotan teidät jokaisen sydämellisesti tervetulleeksi tähän
sunnuntain päiväjuhlaan.
Kyösti V. Koponen
Jk. Kiitokset teille jokaiselle kulumassa olevasta vuodesta. Turvallista joulun odotusta ja
hyvää joulua perhekunnallenne.
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Koposten sukupäiviä vietettiin Lapinlahdella
Koposten sukuseura ry:n vuosikokous ja
sukupäivät pidettiin 28.–29.7.2007 Lapinlahdella Portaanpään kesähotellissa, joka
oli kaikkien tilaisuuksien pitopaikka. Päiville oli Koposia kokoontunut eri puolilta Suomea.
Lauantaina tutustuttiin Lapinlahden taidemuseoon ja Eemil Halosen museoon. Bussiretkellä tutustuttiin Nerkoon kanavaan ja
sen yli 150-vuotiseen historiaan, josta kertoi lapinlahtelainen Anja Koponen. Yli 2 km
pitkä Nerkoon kanava avasi valmistuttuaan
kauppatiet Ylä-Savosta maailmalle.
Vuosikokous
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Jaakko Koponen Vantaalta. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Seuran
esimieheksi valittiin Kyösti V. Koponen Sorsakoskelta. Halltuksen varsinaisina jäseninä toimintakaudella 2007–2008 ovat Hannu R. Koponen (Espoo), Hannu W . Koponen (Nukari), Juha Koponen (Leppävirta),
Leena Koponen (Sorsakoski), Marketta Koponen (Leppävirta), Urpo Koponen (Leppävirta), Vesa Koponen (Jyväskylä) ja Pirkko
Olakivi (Varkaus). Hallituksen varajäseninä
ovat Maiju Boenisch (Turku), Irja Hämäläinen (Varkaus), Kyllikki Konkola (Espoo),
Ahti Koponen (Kerava), Anja Koponen (Lapinlahti), Hannu O. Koponen (Kaavi), Aino
Koponen (Varistaipale) ja Irma Rainio (Valkeala).
Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Vesa Koposen, sihteeriksi
Marketta Koposen, rahastonhoitajaksi Leena Koposen, sukututkimustoimikunnan puheenjohtajaksi Hannu R. Koposen, SSKL:n
yhteyshenkilöksi Hannu K. Koposen Helsingistä. Seuran jäsensihteeri on Maija
Tuppurainen Varkaudesta. Vuosikokous
valitsi tilntarkastajiksi Erki Koposen Varkaudesta ja Jouko Koposen Leppävirralta,
varalle Matti Koposen Oulusta ja Raili Koposen Pieksämäeltä.

Päätettiin vuoden 2008 vuosikokous- ja
sukupäivien pitopaikaksi Jyväskylä.
Hallitus päättää sukupäivien ajankohdan ja
paikan.
Sukututkimustoimikunnan puheenjohtaja
Hannu R. Koponen esitelmöi aiheesta Lainsäädäntö ja sukututkimus, joka käsitteli tutkijan ja tutkimuksen vastuullisuutta.
Juhlintaa
Lauantain iltajuhlaa vietettiin vapaan seurustelun merkeissä. Kuultiin Emma Koposen piano- ja Ville Koposen käyrätorviesitykset, myös yhteisesityksinä. Esitykset saivat lämpimän vastaanoton. Yhteislaulujen
jälkeen ilta päättyi arpajaisiin.
Sunnuntai alkoi kunniakäynnillä ja seppeleen laskulla Lapinlahden sankarihaudalla,
missä puhui sukuseuran esimies Kyösti V.
Koponen. Veisattiin virsi 577 (Sun kätes
Herra voimakkaan suo olla turva Suomenmaan). Muistokäynnit tehtiin myös Koposten haudalle ja Nerkoon kanavatöissä olleiden Nälkäänkuolleiden haudalle. Hautausmaalta siirryttiin jumalanpalvelukseen
Lapinlahden kirkkoon.
Portaanpään kesähotellissa nautitun sukulounaan jälkeen alkoi päiväjuhla opiston
vanhassa juhlasalissa. Avauspuheessaan
Kyösti V. Koponen käsitteli niin kansainvälistä kuin kansallistakin sukuyhdistysten
perustamisen tarvetta. Hän sanoi mm., että
sukuyhdistykset alkuaan perustettiin tarpeeseen kansalaisten yhdistämiseksi. Koposten sukuseura perustettiin myös tarpeeseen v. 1979 Koposten yhdistämiseksi.
”Sukuhaarat olivat hajaantuneet kotiseuduiltaan eri puolille, jolloin sukulaisista ei
ole ollut paljonkaan tietoa. Nyt on ollut suvun kokoamisen aikaa. Jokainen päivä löydämme meiltä kadoksissa olleita sukulaisiamme.” (Puhe kokonaisuudessaan s. 3)
Anja Koponen esitelmöi laajasti Lapinlahden Koposista ja sukututkimuksesta. Tilaisuudessa kuultiin myös tämän vuoden
murteella puhumisen Suomen mestarin
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Maija-Liisa Korhosen humoristinen esitys
Meejän kylän akkoin silikoonit.
Huomionosoituksia
Tilaisuudessa huomioitiin myös Koposten
sukuseuratyössä ansioituneita. Koposten
Sanomien Kopsan toimittajalle Lauri Koposelle Sukuseurojen Keskusliitto oli myöntänyt kultaisen ansiomitalin. Terttu Halonen
huomioitiin Koposten sukuseuran pöytästandaarilla tehdystä työstä talouden hyväksi. Lapinlahtelaiselle Anja Koposelle
luovutettiin Koposten sukuvaakunataulu
työstä Lapinlahden sukupäivien pitkäaikaisista järjestelyistä, samoin perustein
muistettiin myös Lilja Koposta punaisella
ruusulla, standaarin hän on ansainnut jo
aikaisemmin.
Päivän musiikkiesityksistä ammattitaitoisin ottein vastasivat Emma, Ville, MarjaLiisa ja Timo Koponen. Yleisön pyynnöstä
Ville Koponen esitti käyrätorvella Jäävuorisävellyksensä. Päivän musiikkiesitykset
huomioitiin lämpimin aplodein.
Arvokas lahjoitus
Lapinlahden sukujuhlilla sukuseuramme
arvostettu jäsen, joka haluaa pysyä tunte-

mattomana, luovutti sukuseuralle lahjašekin arvoltaan 1000 euroa. Tämän lahjan
hän haluaa ohjata sukuseuramme sukututkimustoimintaan, erikoisesti vuorovaikutteisen informaation antamiseen ja kehittämiseen eri sukuhaarojen tutkimisessa
ja saadun tiedon hyväksikäyttämisessä
seuraavaa sukuhistoriaa tehtäessä. Puheenjohtaja kiitti lahjoittajaa arvokkaasta
lahjoituksesta, josta ilmoitettiin sunnuntain
sukujuhlassa lahjoittajan nimeä mainitsematta.
Sukupäivien onnistumisesta ja lämminhenkisestä mukanaolosta kiitokset kaikille mukana olleille. Aivan erikoiset kiitokset sukupäivien juontajalle, helsinkiläiselle Hannu
K. Koposelle, jonka kahden päivän juonnoissa riitti jännitettä ja aivan erikoista tietoa ja taitoa. Hyvä juonto kahden päivän
aikana oli maratonin arvoinen taide-esitys.
Sukupäivät päättyivät yhteisesti ja voimakkaasti laulettuun Savolaisen lauluun.
Lapinlahti palvelualttiudellaan loi Koposille
lämminhenkisen yhdessäolon ja onnistuneet sukupäivät.
Kyösti V. Koponen

Sukupäivien osanottajia tutustumassa
Lapinlahden taidemuseoon.

Valok. Kyösti V. Koponen

Puheenjohtajat poseeraavat kalevalaisen
naisen seurassa Eemil Halosen museossa.
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Valok. Hannu K. Koponen

1.

Kuvia sukupäiviltä 2007

2.

3.

4.
5.

6.
Kuva 1. Eemil Halosen museolla.
Kuva 2. Nerkoon kanavalla.
Kuva 3. Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ossi Martikainen
vastaanottaa Koposten sukuseuran
standaarin.
Kuva 4. Vuosikokouksen puheenjohtaja Jaakko Koponen ja sihteeri
Marketta Koponen.
Kuva 5. Vuosikokouksessa.
Kuva 6. Juhaillallisella.
Valok. Hannu K. Koponen (kuvat 2 ja 3) ja
Kyösti V. Koponen (kuvat 1 ja 4,5,6)
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Kuvia sukupäiviltä 2007

Valok. Hannu K. Koponen (kuvat 3 ja 6) ja Kyösti V. Koponen (kuvat
1,2,4 ja 5)

2.

1.

3.

4.

5.

6.

Kuva 1. Lauantai-illan musiikista vastasivat sisarukset Emma ja
Ville Koponen. Kuva 2. Arpajaisten pitäjät Hannu K. Koponen
ja Maija Vehkajärvi. Kuva 3. Lapinlahden sankarihaudalle kukkalaitetta laskemassa Lilja Koponen, Kyösti V. Koponen, Anja
Koponen ja Olavi Jalkala. Kuva 4. Anja Koponen esitelmöi
Nerkoon Koposista. Kuva 5. Murremestari Marja-Liisa Korhonen. Kuva 6. Kiitokset Anja ja Lilja Koposelle esittivät Kyösti
V. Koponen ja Leena Koponen.
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Kuvia sukupäiviltä 2007

Valok. Kyösti V. Koponen

Timo Koponen ja viulu (vas.) Koposten sukupäivillä Timo soitti viuluaan ensi kerran jo
vuonna 1980. Emman ja Villen musiikkikappaleiden taustoista kertoo juontaja Hannu K. Koponen, itsekin musiikkimies, nykyisin Kallion Laulu ry:n toiminnanjohtaja.

Valmistuneita
Lasse Ikonen Heinävedeltä on valmistunut sairaanhoitajaksi 20.12.2006
Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksiköstä ja
Janne Ikonen Heinävedeltä sairaanhoitaja-ensihoitajaksi 19.5.2007 Kuopion
Savonia-ammattikorkeakoulusta.
Hoitoalalle suuntautuneet pojat ovat Heinävedellä asuvan Helmi Räisäsen, o.s.
Koponen, tyttären poikia. Helmi Räisänen on Kapseli-Koposen, apteekkari Abel
Koposen sukua.

Uusia jäseniä
Airi Kolari
Jouko Koponen
Pasi Koponen
Marja-Liisa Leisso

Klaukkala
Leppävirta
Valko
Espoo

Pia Rainio-Tolvanen
Sinikka Suvikorpi
Tellervo Turunen

Kuusankoski
Jyväskylä
Helsinki

Sydämellisesti tervetuloa Koposten sukuseuraan!
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KOPOSTEN SUKUSEURA KOKOONTUU
ENSI KESÄNÄ KORPILAHDELLA
Koposten Sukuseura ry:n sukukokouksessa
heinäkuussa 2007 Lapinlahdella päätettiin,
että seuraava sukukokous järjestetään kesällä 2008 Jyväskylän tienoilla. Nyt kokousaika ja –paikka ovat täsmentyneet, tilaisuus
pidetään 19.–20. heinäkuuta Korpilahdella
Alkio-opiston tiloissa. Korpilahti sijaitsee n.
30 km Jyväskylästä etelään Päijänteen länsirannalla, ja se on pala kauneinta KeskiSuomea. Kaikki tilaisuuden tapahtumat
pientä retkeä lukuunottamatta tapahtuvat
Alkio-opiston oivallisissa tiloissa. Sinne on
varattu myös siisti, edullinen majoitus opiskelija-asuntoloissa. Tilaisuuden ohjelmarunko on aikaisempien sukukokousten mukainen, joskin jotain uuttakin pyritään saamaan
mukaan. Olemme saaneet edullisen hinnoittelun tilaisuuden kustannuksista. Täysihoitohinta (majoitus 2 h. huoneissa, aamiainen, 2 lounasta, päivällinen ja päiväjuhlakahvi) tullee olemaan alle 90 € aikuisilta ja
lapsilta 5–12-v. alle 45 € nykykustannustason mukaan.

Tilaisuuden tarkempi ohjelma julkaistaan
kevään 2008 KOPSA-lehdessä.
Hyvät Koposet, allakoikaa tilaisuuden päivämäärät ja keskustelkaa jo nyt perheenne
ja tuntemienne Koposten kanssa, nuorisoa
unohtamatta, Korpilahti-matkasta.
Koposten sukukoukset ovat aina olleet
mielenkiintoisia ja mukavia. On ollut myös
kiintoisaa tavata uusina tuttavuuksina toisia Koposia. Korpilahdelle on hyvät ajoyhteydet, ja se sijaitsee sopivasti keskellä
Suomea.
Tarvittaessa lisätietoja saa allekirjoittaneelta puh. 014- 615 551 tai 0500 – 643410 tai
sähköpostilla vesa.koponen2@elisanet.fi
Terveiset Keski-Suomesta, hyvää syksyä
ja pian alkavaa talvea toivotellen.
Vesa Koponen

TILDAN PÄIVÄT LEPPÄVIRRALLA 16.3.2008
Tilda Löthman-Koposen päivän merkeissä
juhlitaan Leppävirran Nuorisoseuran talossa sunnuntaina 16.3.2008 alkaen klo 13,
teemana on ”Nainen ja maanpuolustus –
Lotta Svärdistä nykypäivään”.
Juhlapuhujana on valtioneuvos Riitta Uosukainen. Tilaisuudessa on myös eversti evp.
Leo Puustisen esitys. Puustinen toimi aikaisemmin sotilasläänin komentajana.
Ensi vuoden, Suomen sodan merkkivuoden, maaliskuun 11. päivä on Kalmalahden taistelun 200-vuotispäivä.
Tilda Löthman-Koposen, merkittävän leppävirtalaisen ja vuosina 1910–47 kansanedustajana toimineen suomalaisuuden
vaikuttajan, työsarka otettiin esille hänen
130-vuotissyntymäpäivää juhlittaessa Lep-
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pävirralla 21.11.2004. Kunnanjohtaja Jussi
Huttunen otti esille Tilda Löthman-Koposen
elämäntyötä koskevan kattavan julkaisun
tekemisen. ”Se on pienintä, mitä Leppävirran kunta, kulttuuritoimi ja kaikki leppävirtalaiset voivat tehdä kuntamme merkkihenkilön elämäntyön muistamiseksi.”
Nyt julkaisun tekeminen toteutuu. Tilda
Löthman-Koposesta valmistuu maaliskuussa 2008 kirja, jonka julkistamisesta päätetään Leppävirta-seuran kevätkokouksessa.
Toivomme, että teos on Tildan päivänä
saatavissa.
Kiitokset Leppävirran matkailuneuvoja
Leena Thitzille saaduista tiedoista.
Kyösti V. Koponen

Kanavakylän kuulumisia
”Syksy jo saa, harmaa on maa,
koivusta lehtiset pois putoaa.
Lintusten tie etelään vie;
siellähän kesäkin ikuinen lie.”
Näin laulettiin kansakoulussa laulutunnilla.
Ja jokainen oppilas oman mielikuvituksensa mukaisesti kuvitteli linnuille ikuisen kesän.
Nyt on taas kesä takanapäin, ja syksy
on vahvasti kuvassa mukana. Puissa lehdet ovat kellastuneet ja lentelevät maahan
muodostaen keltaisia mattoja.
Kanavakylän kyläyhdistyksen järjestämät kesätapahtumat saivat taas suuren
suosion. Toisen kerran järjestetty Naiset
nipunlaskussa -tapahtuma keräsi noin 2000
katselijaa ja puistokonserteissa lienee ollut
parisataa kuulijaa. Kanavamuseossa oli
4300 kävijää.
Näin kun syksy tulee, ja illat pimenevät,
tulee taas mieleeni yksi tapahtuma lapsuusajaltani. Eikös se olekin yksi varmoista vanhuuden merkeistä, kun alkaa muistella menneitä ja lapsuuttaan!
Elettiin ehkä vuotta 1945. Olin ollut kotikylälläni kummieni luona kyläilemässä, ja
ilta oli venähtänyt pitkäksi, joten kummini
läksivät viemään minua kotiini. Matka ei ollut pitkä, vajaa kilometri. Oli pimeää. Kylällähän ei ollut sähkövaloja, joten taloista
tuikkivat valot eivät paljoa maantiellä kulkijoille valoa antaneet. (Sähkövalo kylälle
saatiin 1950-luvulla.) Tullessamme kanavan sillan luo meitä kohtasi upea näky. Kanavan laiturissa seisoi suuri matkustajalaiva juhlaliputettuna ja täysin valaistuna!
Se oli kuin sadusta. Koskaan en ollut nähnyt mitään niin kaunista. Olinhan nelivuotias. Laivassa olevat liput oli viritetty
naruun keulasta perään. Ja laivan perässä
oli tie-tenkin myös Suomen lippu.
Nyt aikuisiällä olen saanut tietää, että
pikku lipuilla ovat laivat voineet viestittää
toisilleen sanomia, koska jokaisessa pikku
lipussa ollut merkki oli yksi kirjain tai jokin
muu symboli.

Vielä nytkin, jos haluan palauttaa ihanan näyn mieleeni, suljen vain silmäni ja
näen ihanasti liputetun ja valaistun laivan
ja olen ”Satumaassa”. Olen todennutkin
joskus, että nykyajan lapsilla ei voi olla
näin ihanaa näkymämuistoa kuin minulla,
koska nykyisin lapset saavat pienestä
pitäen yllin kyllin kaikenlaisia näkymiä
televisiosta ja elokuvista: kuvia, satuja jne.
Meillä sota-ajan lapsillahan ei sellaisia
ollut.
Kun nyt katson kotini ikkunasta pimenevään iltaan, ei ole enää säkkipimeää. Kanavalta näkyy kanavan ja sillan valot. Tievalaistustakin on lyhyehköt matkat kanavalta kolmeen suuntaan. Kyläyhdistyksen
ansiota on, että kylälle saatiin muutama
vuosi sitten tievalaistusta.
Lopettaa voisin vaikka alkulaulun loppusäkeistöön:
”Veikkoset hei! Surra tok’ ei,
kesä jos mennessään paljonkin vei.
Työhön me vaan nyt ahkeraan!
Kesää ei muisteta kaivatakaan.”
(Mikael Nyberg: Syksyn tullessa)
Hyvää syksyä kaikille. Ja ollaanhan kiltteinä, että joulupukki vierailisi luonamme.
Terveisin

”Sukkoo kuttoo ja ukkoo toevoo.”
Aino Koskela
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Kaukana kotoa, muualla maailmalla Mongoliassa

Juuso Koponen

Juuso (Ahdin poika) Koponen, s. 1980 Tuusulassa,
kuuluu Mission Aviation Fellowship -nimiseen lähetyslentojärjestöön ja on suorittanut palvelutehtäväänsä lähetyslentäjänä Mongoliassa.
Kotisivuillaan ( http://mafjuuso.koposet.net ), joilta
oheiset kuvat ja tiedot on kopioitu, Juuso Koponen
kertoo kuuluvansa Järvenpään Vapaaseurakuntaan
ja pyrkivänsä elämässään toteuttamaan elävän
Jumalan tahtoa.

Hevoslaumoja Ulan Batorista
länteen maaliskuussa 2007

Mongolian talvea 2006-2007

Ratsastuksen valmistelua 2006
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Pekka Koponen nanoteknologiaa edistämässä
SPINVERSE Capital & Consulting on monelle tavalliselle kansalaiselle vielä tuntematon yhtiö. Yhtiön perusti DI Pekka Koponen vuonna 2004 Espoon Otaniemeen.
Henkilökuntaa on tällä hetkellä 10. Liikevaihto on 1 milj. euroa.
Pekka Koponen syntyi Vihannissa
12.10.1967, opiskeli ja valmistui Oulussa
diplomi-insinööriksi v. 1991. Opettajavaimon Maija o.s. Mikkolan kanssa Pekka Koposella on kolme lasta. Nokialla 14 vuotta
työskenneltyään Koponen perusti oman
yrityksen Spinversen, jossa on mukana
kansainvälisiä ja suomalaisen teollisuuden
johtavia nanoteknologian asiantuntijoita.
Mitä on nanoteknologia? Se on yhteinen
nimi atomitason ilmiöitä hyödyntäville teknologioille. Se tulee mullistamaan monet
teollisuuden alat ja sitä hyödynnetään arkipäivän tarpeissa ja ja ongelmissa. Esimerkkejä on paljon. Suomalaista nanoteknologiaa on jo monissa kuluttajatuotteissa,
esim. Turo Tailorin tahroja hylkivissä puvuissa, Montrealin jääkiekkomailoissa,
Startexin Suomen Hiihtoliitolle kehittämissä
suksivoiteissa ja Atomicin suksissa.
Suomessa käynnistetty Tekesin 70 milj.
euron FinNano-ohjelma toimii veturina
hankkeessa, jossa haetaan elektroniikkateollisuulle, lääketieteelle ja biosektorille
uusia sovelluksia esim. pinnoitteissa, maaleissa, rakennuksissa, pakkausmateriaaleissa; valaistuskäyttöön tulevat ledit ja
sensorit.
Suomessa toimii jo yli 130 nanoteknologiaa hyödyntävää yritystä. Nanoteknologian tutkimiseen ja kehittämiseen investoidaan lähivuosina yli 120 milj. euroa.
Markkinointi- ja konsulttityötä tehdessään
Pekka Koponen on kiertänyt yli 6 vuotta
ulkomailla Euroopassa ja Aasiassa. Alan
johtavia maita ovat USA, Japani, Intia ja
Saksa. Suomen ohella mukaan ovat tulleet
Kiina ja Venäjä kovalla vauhdilla.

Pekka Koponen
Valok. Hannu K. Koponen

Terveyttä uhkuva Pekka Koponen sanoo
urheilevansa paljon: on juossut maratonit ja
trialtonit. Metsästys ja lumilautailu pojan
kanssa ovat lähellä sydäntä. ”Terve sielu
terveessä älykkäässä ruumiissa” yhdistyen
miellyttävään ja edustavaan olemukseen
ovat niitä myyntivaltteja, joita Pekka Koponen osaa ja taitaa maailmalla.
Toivotan Pekka Koposelle sekä nanotutkimukselle ja myyntityölle suurta menestystä
maailmalla. Jules Vernen tarinat ovat sittenkin totta, yksi toteuttajista on Pekka Koponen.
Hannu K. Koponen
Helsinki

Yhteystietoja:
www.tekes.fi/finnano/
www.spinverse.com
pekka.koponen@spinverse.com

nano- miljardisosaa osoittava mittayksiköiden nimen etuliite, esim. nanogramma
(ng) miljardisosa grammaa = 0,000001 mg,
nanometri (nm) miljardisosa metriä.
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Ajatuksia vanhan pirtin vaiheilta
Tässä seisoo vanha pirtti, se
monenlaista
nähnyt on. Sen seinähirret kertoa
vois paljon, jos puhumaan ne käydä
vois.
On monta kertaa nähnyt
aamunkoiton, myös kimmellyksen
ilta-auringon.
Kuu katsonut on sisään talviöinä
ja tähdet tuikkineet on taivahalta.
Se muistaa ajan, kun päre pihdissä
vain paloi, ja hiillos hohti alla padan.
Tuossa pirtin hämärässä kehräs
neito nuori, langaks tuli villat, pellavat.
Siinä haaveisiinsa vaipui
Ystävästä joskun unelmoi.
Niinpä saapui kerran unelmainsa
prinssi Kalle Vilhelm, komea hän oli
varreltaan ja yllä uljas turkki,
kiedottu kudotulla vyöllä.
Anna-neidon sydämen hän voitti
ja rakkauden valat vannottiin.
Tää pirtti näki heidän lapset leikkiväiset
ja heidän nuoruuden ja haaveet monet.
Tuli aika jolloin pirtin jätti
sedät, tädit, vaan isä Antti siihen
yksin jäi. Mutt’ puolisokseen
Henriikka-tytön sai, jonka kanssa
kantoi taakat elämän. Ne taakat oli
raskaat monta kertaa.
Mutta missä apu oli elon tiellä?
Hän oppinut oli Jumalaan turvansa
panemaan.

Hällä äiti-Anna oli hurskas,
sana Herran oli totta joka päivä.
Näin isä kasvanut oli sanan alla.Tään
pirtin kurkihirren alta on monet
rukoukset ylös kiirineet ja Isä taivaan
ne kuullut on. Sai isä-Antti siunauksen
työlleen, sai suuri perhe pitää pirtin tään.
Vaikka puutettakin sä näki, on aarre
suurin aina säilynyt. Sen aarteen
perinnöksi
jättänyt on mulle, ei koskaan kadota
sen arvo voi.
Kysyt ehkä mikä aarre on?
Se ompi sana Herran, tienviittana on
ollut matkallain.
Ei pirtti tämä ole enää koti mulle,
mutt’ siitä iloitsen mä kuitenkin,
kun pirtin lattialla kulkee jälleen
suvun lapsoset.
Ottakee te ohjeeks’ elämäänne
sana Herran, se tielle oikealle ohjailee.
Kerran kirkkahana taivaan
ranta siintää ja portit avautuupi
maahan Taivahan!
Ei Jeesus ihmislasta koskaan petä,
kun portin aukaisija luvannut on olla.
Jos lapsukainen häneen turvata vain
tahdot
ja lupaukset otat todesta.

Inkeri Kinnunen 28.8.1985

Sitaatti
Onnellinen se, jolla on perhe ja lapsia, hänellä on koko maailma
pienoiskoossa ympärillänsä, hänellä on loputon työala, suuri kilvoituskenttä
kotinsa seinien sisällä.
Maria Jotuni (1880–1943)
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Neuwoja jäkäläin käyttämisestä ruuaksi
Lyhytikäiseksi jäänyt Kuopion Sanom at julkaisi 150 vuotta sitten itsensä Lönnrotin kirjoittam an artikkelin, jossa
neuvottiin jäkälän käyttäm istä ruuaksi. Julkaisem m e kirjoituksen kokonaan, kuitenkin siten jäljentäen, että olem m e
vaihtaneet nykyihm iselle vaikeasti avautuvan vanhan fraktuuran uudem paan kirjasintyyliin.

Jäkälä=jauhoista.
Walkeita kangas=jäkäliä, semmoisina kuin ne
maasta nostettuansa owat, pannaan johonku-hun
sopiwaan astiaan, ja lyödään niille sitte kiehuwaa wettä, ja annetaan siinä wuorokauden liota. Karwas ja kitkerä maan maku lähtee niistä
sillä keinoin weteen.
Lionneet jäkälät pestään sitte wisusti likowedestä ja mullasta puhtaiksi. Se työ taitaan
tehdä millä tawalla tahtonsa, mutta menestyy
kuitenki paraiten, missä rantaa taikka muuta
wäljää wettä on lähellä, jos jäkäliä wähempi osa
kerrallaan otetaan pärewasuun ja siinä, wasua
wedessä pitäen, liikutellaan, kunnes wesi niistä ei
enää wähääkään lähde sekaiseksi ja sameaksi.
Pestyistä jäkälistä puristetaan wesi wähemmäksi, jonka jälkeen ne kuiwataan ulkoilmassa,
tahi lämpösessä uunissa, taikka saunan lawolla.
Niin kuiwatut jäkälät murenewat helposti
jauhoiksi, jotka seulomalla saadaan roskista ja
hawun=neulasista eroitetuksi, ettei siitä sen
isompaa olekkaan.
Jäkälä=leiwältä.
Jäkälä=jauhoista leiwotaan leipää joko paljaaltansa taikka suurusjauhoilla sekoitettuna, ja
leiwät paistetaan hywin lämmitetyssä uunissa.
Sopii kyllä juurenkin kanssa hapattamalla niistä
leipää laittaa, jota muutamat pitäwätkin parempana. Toiset taas owat paremmaksi kiittäneet
rieskattain eli hapattamalla leiwotuita ohuita
leipiä, kun waan owat hywin paistetuiksi tulleet.
Saattaisi sakean jäkälä=wellinkin jauhoilla wastata ja leipoa. Happamen piimän taikka potakkapuuron kanssa saadaan jäkälä=jauhoista paljaaltansa maukasta leipää.
Jäkälä=wellistä.
Jos jäkälä=jauhoista hywää welliä eli puuroa
tahdotaan, niin pitää niitä keittää ja keittäissä
hämmentää 3 eli 4 tiimaa. Niin tehtynä welli
kyllä tulee maukasta, warsinkin jos sen annetaan
jähtyä ja siihen sitte wähän maitoa sekoitetaan.
———
Ne jäkälälajit, joista sillä tawoin terweellistä
ja rawitsewaa ruokaa saadaan, owat ne yleisesti

kaswawat walkeat kangas=jäkälät ja toinen laji
on se myöskin hywästi tuettu liisteri=jäkälä, jota
eri nimellä islannin=jäkäläksi sanotaan, niin kuin
walkealla kangas=jäkälälläkin on toinen, poron=
eli peuran=jäkälän nimitys. Karwas ma-ku
liisterijäkälästä saadaan pois eroitetuksi, jos sitä
lioitetaan lipiäwedessä, yhdessä tahi useammassa, ja senjälkeen muussa puhtaassa wedessä, että lipiän maku lähtee pois. Lipiäwettä ei
kuitenkaan pidä tehdä kowin wäkewäksi, sillä
wäkewä lipiäwesi wähentää ruokawoimankin
jäkälästä. Kannusta lipiätä neljälle tahi wiidelle
kannulle wettä tulee jo kyllin.
Niissä maissa, joissa jäkäliä on ruuaksi käytetty, owat ne hawaitut niin terweellisiksi, että
kiwuloisetkin ihmiset niistä usein owat terweytensä jälleen saaneet. Sentähden ei ollenkaan
tarwitse kuunnella kaikenlaisia juoruja, joita
ymmärtämättömät ihmiset owat niiden terweellisyyttäkin wastaan nostaneet.
Jos joku oikein todella olisikin hawainnut
jäkälä=leiwästä ei hywin woiwansa, niin onpa
monta muutakin hywää ja terweellistä ruokaa,
joita erinäiset ihmiset ei saata syödä. Yksi ei
saada syödä hapainta piimää, toinen ei woita,
kolmas ei suolakalaa, neljäs ei kalan mätiä, wiides ei mansikoita, mutta siitä ei kuitenkaan muut
kun hullut päätä, happamen piimän, woin,
suolakalan, mädin ja mansikkain olewan terweydelle wahingollisia ruokia.
Ainakin kun Jumalan armosta jotain uutta on
ihmiskunnan hywäksi keksitty, on pahahenki
wälikappaleillansa rientänyt sitä jos ei kokonaan
tyhjäksi tekemään niin kuitenkin sen arwoa polkemaan. Niin käwi ennen potakkain eli perunain
maahan tuotaissa, jonka wanhat ihmiset wieläkin muistanewat, niin on se nyt jäkälä=leiwänkin kanssa. Kajaanissa Elokuussa 1857.
E. Lönnrot.
————
(Kuopion Sanomat n:o 40 / 3.10.1857)

Lähde: Historiallinen sanomalehtikirjasto / Helsingin yliopiston kirjasto .
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Leppävirralla juuria etsimässä
uosien saatossa olimme monesti puhuneet äitini, Laura Niemiahon, mummosta Gustaava Karoliina Soinisesta, joka oli
hyvin tärkeä henkilö äitini elämässä. Yhä
useammin ja useammin keskusteluissa
nousi esiin Leppävirta, mistä mummo oli
kotoisin ja missä äitini ei ollut koskaan käynyt. ”Pitäisi joskus käydä katsomassa, onko
siellä enää ketään ja mitään mummoon liittyvää.” Joinakin kesinä jo vähän asiaa
suunniteltiin, mutta vasta viime keväänä
matka juurille alkoi konkretisoitua. Taisi olla
isäni Heikki, joka totesi topakasti, että
sinne on nyt mentävä!

V

Emme olleet siis koskaan käyneet Leppävirralla emmekä tunteneet sieltä ketään.
Netistä löysin tiedot isomummostani, hänen
vanhemmistaan ja perheen asuinpaikasta
seurakunnan 1800-luvun keskivaiheen kastettujen luettelosta. Soitin sitten seurakunnan virastoon. Selitin etsiväni isomummoni
mahdollisia sukulaisia ja muinoisia asuinpaikkoja. Ystävällinen virkailija neuvoi hetken aprikoituaan: ”Meiltä ei täältä sellaisia
tietoja löydy, mutta soittakaa sukututkija
Raimo Suomalaiselle. Hän tietää todella
paljon leppävirtalaisista.” Kun sain yhteyden Raimoon, asia olikin heti hallinnassa.
Hän lähetti sukutauluja ja kertoi, että kyllä

Samuel Koposen ja hänen veljensä Anders
Koposen jälkeläisiä on Leppävirralla. Sovimme tapaamisesta.
Heinäkuisena maanantaina löysimme toisemme Unnukassa. Raimo Suomalaisen
mukana olivat uusi sukulaisemme Jouko
Koponen ja sukuseuran puheenjohtaja
Kyösti Koponen. Meidän seurueeseemme
kuuluivat äitini ja isäni, Laura ja Heikki Niemiaho sekä mieheni Risto ja minä, kaikki
nykyisin turkulaisia. Ventovieraiden ihmisten kohtaaminen sävyttyi tuota pikaa lämpimäksi ja iloiseksi – tilanteen erikoisuus ja
kiinnostus asiaan antoivat energiaa kaikille. Keskustelu alkoi pulputa kahvikupin ääressä mallikkaasti, eikä siitä loppua tullutkaan ennen iltaa. Koko porukka lähdimme
sitten autoilla antoisalle kierrokselle.
Kaunis sää suosi tutustumistamme Leppävirtaan ja äidin suvun kontuihin. Näimme ja
koimme paljon yhden iltapäivän aikana: Riihirannan maisemista löytyi äitini isoisoisän
Samuel Koposen 1800-luvulla asuttama
mökki sekä äidin pikkuserkku Heikki Kauhanen, jonka yhytimme kesken arkisten askareiden kotinsa pihamaalta. Mustinmäen
laajat maisemat tekivät suuren vaikutuksen,
ja sisukkaan etsimisen jälkeen löysimme äidin isotädin Loviisa Kauhasen haudan
Mustinmäen hautausmaalta. Myös Leppävirran upea kirkko ja ylipäätään seudun
luonnonkauneus yllättivät ja vaikuttivat.
Äitini kertoo seuraavassa itse isoäidistään
ja siitä, mitä matka hänelle merkitsi. Koko
seurueemme puolesta haluan tässä kiittää
Raimo Suomalaista, Jouko Koposta ja
Kyösti Koposta siitä avoimesta ja lämpimästä ystävällisyydestä, jolla he ottivat
meidät vastaan ja antoivat aikaansa ja tietämystään meille. Vierailustamme Leppävirralla jäi jälki, joka saa meidät varmasti
vielä palaamaan.

Majoolan mökki

16

Ulla Korpela

Gustaava Karoliinan jalanjäljillä
soäitini Gustaava Karoliina Soininen, o.s.
Koponen oli lapsuuteni keskeisin henkilö.
Mummo oli syntynyt 15.5.1866 Leppävirralla. Minä, hänen tyttärentyttärensä, vietin
hänen kanssaan kaikki päivät hänen poismenoonsa 7.12.1941 saakka. En unohda
häntä koskaan, vaan vieläkin muistelen
mummoa joka päivä.

I

Isoäitini oli uskonnollinen, seurallinen ja
naapureitten arvostama. Hänellä sanottiin
myös olevan hieman ennustajan kykyjä.
Lasta odottavat naapurinrouvat tulivat hänen luokseen ja takaapäin katsellen Gustaava ennusti tulevan lapsen sukupuolen –
osuen tietysti joskus oikeaan. Luulen hänen olleen hieman ylpeä kaukaisesta sukulaisestaan Kuikka Koposesta, ”uuspeilistä”.
Mummoni oli leski. Hänen miehensä Juho
V. Soininen kuoli jo vuonna 1923, joten hän
jäi minulle tuntemattomaksi. Gustaavan veli, mukava ja hyvin toimeentuleva Mikko
Koponen asui myös Lappeenrannassa aivan naapurissa. Hän nai lesken ja omisti
ison talon, jossa piti vuokralaisia.
Juhlahetkiä olivat Leppävirralla asuneen
mummon sisaren Loviisa Kauhasen vierailut luonamme. Emäntämäisen pyöreä Loviisa tuli höyrylaivalla Kuopiosta Lappeenrantaan. Hän oli aina iloinen ja toi tuliaisiksi
ihania maalaisherkkuja. Mummokin sai arvostamaansa aitoa maalaisvoita, paksua
kermaa, kotona leivottua ruisleipää ym. Sisaruksilta juttu luisti erinomaisesti aidolla
Savon murteella, ei siinä seurusteluun muita tarvittu. Käydessäni lapsuuskaupungissani Lappeenrannassa jotkut vielä elossa
olevat naapurit muistelevat, kuinka mummo
aina minua etsiskellessään huuteli: ”Ootteko nähnynnä Laaraa?”

Ulla Korpelan ja Laura Niemiahon kertomuksiin liittyviä kuvia seuraavalla sivulla.

Isoäiti Gustaava seurasi aikaansa omalla
tavallaan. Hän kasvatti mm. tomaatteja, mikä oli uutta 30-luvulla. Aluksi inhosin niitä,
mutta niin vain opin pitämään ajan myötä.
Myöskään mummon kasvimaan retiisit ja
salaatti eivät olleet mitenkään yleisiä siihen
aikaan.
Talvisota syttyi Lappeenrannassa ensimmäisenä sotapäivänä pommien jyminällä.
Siitä alkoi ankea pakkastalvi jatkuvine
pommituksineen, ruoan etsimisineen ja
pommisuojassa istumisineen. Lapsi kun
olin, pelkäsin kauheasti pommisuojan
seinien tutistessa. Painoin pääni mummon
syliin; hän silitteli minua ja rukoili. Siinä
tunsin oloni turvalliseksi.
Kyllä isoäitini varmaan kertoi minulle synnyinseudustaan ja lapsuudestaan, mutta
olin niin nuori, etten ymmärtänyt sellaisten
asioiden arvoa. Usein nuorempana suunnittelin retkeä isovanhempieni kotiseudulle,
mutta aina jokin seikka – sodat, avioliitto,
lapset ja kiivas elämänmeno – esti sen.
Monesti asiaa harkittiin, ja viimein se onneksi toteutui.
Matkan kohokohta minulle oli käynti isoäitini isän Samuelin (s. 1839) asuttamalla kauniilla paikalla järven rannalla Majoolassa.
Talo oli hyvin tehty hirsirakennus, kookas
tupa, kaksi kamaria, iso eteinen ja varasto.
Ulkorakennukset, joita tietysti oli ollut, olivat hävinneet ja luonto ympärillä villiintynyt,
mutta ympäristön kauneus oli ennallaan.
Katselin ikkunoista sisään, silittelin auringon lämmittämiä, harmaantuneita hirsiä,
kiersin rakennusta ja mielessäni myllersivät
voimakkaat tunteet, joita on vaikea sanoin
kuvata. Minulle tuli onnellinen olo ja mieleeni rauha. Olin nyt siellä, minne olin kaivannut: isoäitini lapsuustantereilla. Se matka oli yksi elämäni antoisimpia. Kannatti
lähteä – suku antaa voimaa!
Laura Niemiaho
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Juurilla Majoolassa
Kuvat liittyvät Ulla Korpelan ja Laura Niemiahon kertomuksiin, s. 16 ja 17.

Figure 29

Figure 30

Kuva 1. Matkan kohokohta: Laura Niemiaho isoäitinsä kotitanhuvilla Majoolassa.
Kuva 2. Iloinen seurue Heikki Kauhasen pihalla: vas. Raimo Suomalainen, Jouko
Koponen, Heikki ja Laura Niemiaho, Heikki Kauhanen ja Ulla Korpela.

Prokopios, mikä mies?
Kopsassa on muutamia kertoja – kun tila
on sallinut – esitelty Prokopios-nimisiä
henkilöitä. Erityisesti ortodoksisen kirkon
piirissä Prokopios-nimi esiintyy usein,
ovathan monet kirkon merkkihenkilöt
sennimisiä. Tällä kertaa kaikki
esiteltävät eivät ole historiallisia
henkilöitä.

Koponen-nimen alkuperän tutkijat ovat arvelleet
nimen lähtökohdaksi kreikkalaista Prokopiosta
(lat. Procopius). Ortodoksisen kirkon munkkien
mukana ristimänimi Prokopios on kulkeutunut
Karjalaan ja sitä tehden Suomeen muuntuen
moniin kansanomaisiin muotoihin, joista nykyinen Koponen on varsinkin Pohjois-Karjalassa ja
Savossa sangen yleinen sukunimi. Alkuperäinen
Prokopios-nimi on yhä käytössä Kreikassa.
Tässä kirjoitussarjassa etsiskellään Prokopiosnimisiä henkilöitä ja tarkastellaan, mitä miehiä
he oikein ovat olleet tai ovat.

Prokopios, n. 465-529, Gazan puhekoulun johtaja. Prokopioksen retoriset
kirjoitukset osoittavat hänet klassisen kreikkalaisen kirjallisuuden asiantuntijaksi ja hänen
teologiset dokumenttinsa osoittavat raamatullisen perinteen, varsinkin Vanhan testamentin
kirjojen, tarkkaa tuntemista.
Prokopios I, Jerusalemin patriarkka 1787-88.
Prokopios II, Jerusalemin patriarkka 1872-75.
Nea Krinin ja Kalamarian metropoliitta Prokopios (Georgantopoulos) syntyi Pireuksessa
Kreikassa 1932, opiskeli teologiaa ja vihittiin diakoniksi 1956 sekä papiksi 1960. Piispan
vihkimyksen hän sai 1974.
Filippoin, Neapoliksen ja Thasoksen metropoliitta Prokopios (Tsakoumakas) syntyi
Khiok-sella Kreikassa 1939. Hän valmistui Korintin Hengellisestä koulusta 1953 ja
Ateenan Teo-logisesta koulusta 1963. Piispaksi hänet vihittiin 1974.
Lähteenä Internet
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100 vuotta sitten
3.10.1907 syntyi Viipurissa Erkki Lauri Tanttu, vuoteen 1913 Lydén,
taidegraafikko, prof.(1972). Sukunimekseen Erkki Tanttu otti äitinsä
tyttönimen. Suomen puupiirrostaiteen mestareihin kuulunut Tanttu kuvitti sananparsikokoelmia, lasten runokirjoja sekä kaunokirjallisia ja
kulttuurihistoriallisia teoksia ja piirsi sarjakuvaa Rymy-Eetu (1930–73).
Hänen tyylinsä oli selkeää ja jäyhää, ja hänen henkilöhahmonsa rehevästi ja osuvan humoristisesti karakterisoituja. Tanttu kuoli 5.5.1985
Helsingissä. Erkki Tanttu on tuttu suurelle yleisölle erityisesti sananparsien kuvituksista, joita on kirjoissa julkaistu lähes 900. Tanttu julkaisi
piirustuksia ja pilakuvia eri lehdissä vuodesta 1926 alkaen. Grafiikkaan
Tanttu innostui 1930-luvulla.
Legendaarinen sarjakuva Rymy-Eetu on alkanut ilmestyä jälleen, nyt
Suomen Kuvalehdessä (alkuaan Hakkapeliitta-lehdessä).
(Lähteet: CD-Facta 2005, M M M 1986 ja Suom en taide 5 sekä Internet / Suom en Kuvalehti)
Erkki Tantun piirros
teoksesta
Kirveeniskuja,
Otava 1971

Vuonna 1907 valmistui
Varkaudessa s/s Wipunen. Hinaaja
W ipunen on Museoviraston perinnelaivarekisterissä ikäjärjestyksessä 27. vanhimmasta päästä. Pituutta laivalla on
18,6 m, leveyttä 4,2 m ja syväys on 1,2
m. Koneena on Compound-höyrykone,
jonka teho on 93 ihv. Kuopiolaisille laiva
on vuosikymmenien mittaan käynyt tutuksi, Kuopion satamassa sitä voi yhä
käydä katselemassa. W ipunen on siitä
harvinainen laiva, että se on ollut koko
Wipunen vesillä 19.8.2007
ikänsä saman omistajan, Oy Gust Raninin, hallussa, ja sen kotipaikka on aina ollut Kuopio. Varsinaisella työurallaan W ipunen
hinasi halkolotjia ja lastiproomuja.
W ipusessa sen varsinaisena työkautena on
ollut vain kaksi päällikköä: Juho ”Jussi”
Uosikkinen laivan valmistumisesta lähtien
vuoteen 1936 ja siitä lähtien Jussin poika
Eelis Uosikkinen (mestarivoimistelija Martti
”Make” Uosikkisen veli). Uosikkisilla oli luottoasema Raninin yhtiössä, he hoitivat työnsä
ja W ipusen varsin itsenäisesti. Viime vuoden
lopulla W ipunen oli telakalla, kun sen pohjalevyjä uusittiin. Tänä vuonna korjauksia ja
restaurointia on tehty sisätiloissa. Vireä W ipunen on yhä täysin kulkukelpoinen, sen
höyrykoneen ääni on rauhoittavaa kuultavaa.
Wipunen kotisatamassa Kuopiossa 8.9.2007
(W ipusen kuvat: Lassi Koponen)
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Joulurauhanjulistus

L

ähetänpä täältä Turusta joulutervehdyksen liittäen sen omiin kokemuksiini ja
muistoihini joulurauhanjulistuksesta.

taa ”ammatillisessa mielessä”, toiminhan
seitsemän vuotta rannikkolaivaston
sotilaspappina.

Lapsuudessani Turussa kuuluin sellaiseen
Koposten sukuun, joka erotettiin muista
täällä asuvista Koposista etuliitteellä savi-.
Savi-Koposet olivat Lyyli-mummini, hänen
viisi poikaansa ja heidän perheensä. Ja nimitys viittasi Kupittaan Savi osakeyhtiöön,
jossa 50-luvulla yhteen aikaan kaikki nuo
veljekset (Olli, Kalervo, Kalevi, Paavo ja
Jaakko) olivat omistajina ja johtajina.

Soittokunnan vieressä on ”kautta aikojen”
laulanut mieskuoro Laulun Ystävät. Kummasti kuluneet vuodet ja vuosikymmenet
ovat alkaneet näkyä. Vaikka kuoro uusiutuu, tuntuu laulajien ikä jotenkin nousseen.
Katsojana ei oman iän karttumista niinkään
tajua, mutta toisissa kyllä. – Ja hyvin laulavat Laulun Ystävät. Itse kyllä soisin, että
Turun NMKY:n Mieskuoro laulaisi Laulun
Ystävien paikalla, sillä kun kohta kolmekymmentä vuotta päätyössäni NMKY:ssä
on väistämättä tehnyt vähän ”kulmakuntaiseksi”. Mutta onneksi asia ei ole vallassani.

Ja näin pääsinkin 50-lukuun ja lapsuuteeni:
melkoinen väenpaljous täytti Vanhan Suurtorin. Torvisoittokunta soitti ja mieskuoro
lauloi. Jumala ompi linnamme –virren jälkeen odotettiin Turun Tuomiokirkon tornikellon 12 lyöntejä. Brinkkalan talon parvekkeelle astui kaupunginsihteeri, maistraatinsihteeri tai kansliapäällikkö ja luki: ”Huomenna, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla.” Ja tämän tapaisesti lie luettu jo
keskiajalta saakka (1320-luvulta, sanotaan)
muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta.
No, poikasena kiinnostivat tietysti muutkin
asiat. Missä oli serkkuni? Keitä tuttuja
väenpaljoudesta erotin? Julistuksen jälkeen
oli Maamme-laulun vuoro. Odotin korva
tarkkana, kuuluiko lopuksi soitettavassa
Porilaisten marssissa ”tykkien jyminä” eli
soittiko soittokunta niin, että rummun iskut
erityisesti kuuluivat. Myöhemmin tämä mielenkiinto muuttui sen seuraamiseksi, jäätyvätkö torvet talvipakkaseen vai selvitäänkö
kunnialla loppuun saakka.
Vuosien varrella selvittiin aina vain paremmin. Torvien ”voitelu” alkoholilla taisi muuttua sähköiseksi torven lämmittämiseksi – tai
sitten tuli tuo ilmastonmuutos. Myöhemmin
pappina sitten seurasin laivaston soittokun-
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Vuosien ja vuosikymmenten myötä aloin
kyllä seurata tuota joulurauhanjulistuksen
sanomapuoltakin entistä tarkemmin. Samalla sain seuraamisen kohteen myös siitä, miten kulloinenkin tekstinlukija asiansa
hoitaa. Siksi harvoin lukijat kuitenkin ovat
vaihtuneet, että tuota jännittämistä ei moneksi kerraksi ole riittänyt.
Teille Kopsan lukijoille tiedoksi: joulurauhanjulistus on radioitu jo 1930-luvulta lähtien ja televisiostakin seuraaminen on ollut
mahdollista kohta 25 vuoden ajan. Ja näin
nettiaikakautena helpoiten julistukseen
pääsee kiinni Ylen nettisivuilla (www.yle.
fi/tv1) tai googlen kautta. Suosittelen lämpimästi.
Näiden ajatusten ja joulurauhanjulistuksen
myötä toivotan kaikille hyvää, rauhallista
joulunaikaa ja Vapahtajamme riemullista
syntymäjuhlaa.

Antti Koponen
rovasti, pääsihteeri, Turku

Koposten Sukuseura ry:n tilinpäätös 31.5.2007
TASE
VASTAAVAA

VASTATTAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat
36381,47
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset . 6994,90

OMA PÄÄOMA
Yhdistyspääoma
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma 31.5.2007

4.1126,37
. 2250,00
4. 3376,37

Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa yhteensä

4. 3376,37

4. 3376,37

TULOSLASKELMA 1.6.2006 – 31.5.2007
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Jäsentoimintatulot
. 186,90
Sukukirja I
1.275,00
Sukukirja II
. 4341,00
Muut myyntitulot
8.60,95
. 6663,85
Kulut
Myyntitoiminnan kulut
.936,60
Varaston muutos
2.639,50
Matkakulut
.739,14
Vuokrat
.303,00
Ilmoitukset
.230,64
Sukupäivät
.260,50
Kirjanpito
.268,40
Postikulut
1.143,02
Puhelinkulut
.564,99
Toimistotarvikkeet
. 72,75
Vahinkovakuutus
.149,36
Valokopiot
.275,66
Kopsa-lehti
.1750,00
Kokouskulut
.294,70
Jäsenmaksut
.335,00

Huomionosoitukset
.205,80
Palvelumaksut
.133,08
Muut jäs.toiminnan kulut 311,50
Kulut yhteensä
1.0613,64
Kulujäämä
.-3949,79
VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksut
Kulut
Jäsenmaksuperintä
Palkkio
Varainhankinta yhteensä

-.374,19
.-250,00
.6195,81

Tuottojäämä

.2246,02

.6820,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Korkotuotot
3.,98
.3,98

Tilikauden ylijäämä

.2250,00

[Tilinpäätös vahvistettu vuosikokouksessa 28.7.2007.]
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Irja Hämäläinen
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Kyllikki Konkola
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Ahti Koponen
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puh. (017) 735 160
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puh. 0400-184 641
Aino Koskela
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puh. 040-832 9952
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Tukkijoentie 8, 45360 Valkeala
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Erkki Koponen, Kartasalonkuja 53,
78400 Varkaus; puh. (017) 555 4555

Jouko Koponen, Peltotie 22,
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KOPSAN julkaisemisesta ovat vastanneet Kyösti V. Koponen ja Lassi Koponen.
Ahti Koponen toimittaa sukuseuramme kotisivut Internetissä; osoite sivulla 2.
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo
(Voimassa 31.12.2007 asti)

. ...
Uusi
hinta
1.1.2008
Julkaisut

Sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa. 66 sivua. 12 €
16 €
Jarmo Paikkala: Koposten suku I. 273 sivua.
55 €
63 €
Jarmo Paikkala: Koposten suku II. 878 sivua.
85 €
98 €
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu yhdessä erässä.
130 €
150 €
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu kahdessa erässä
70 €/erä
77 €
Väinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla ...
37 €
43 €
Monisteet
Monisteiden hinta: 0,50 euroa/sivu
1/1982 Sukuseuran perustamistietoja ym. 10 s.
2/1984 Koposten asuinpaikkoja ym. 15 s.
3/1986 Kuikka–K oponen ym. 24 s.
4/1987 Sukuseuran toiminnasta ym. 20 s.
5/1988 Toivo Pietikäisen tutkimuksia Koposista 78 s.
6/1988 Alpo Ojasen tutkimuksia Koposista. 33 s.
7/1989 Toivo Pietikäisen tutkimus Kuopion ja Iisalmen Koposista. 24 s.
8/1990 Olavi Koposen tutkimus Savon Koposista 1500–1700 -luvuilta. 43 s.
9/1991 Eri teoksista koottuja tietoja Koposista. 18 s.
10/1992 Aili Möllärin kokoamaa tietoa Tuusniemen Koposista. 20 s.
Muita myyntiartikkeleita
Postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.
Rintamerkki, “pinssi”, sukuseuran vaakuna-aihe, 38 mm.
Rintamerkki, “pinssi”, kuikka-aihe, 38 mm.
Rintamerkki, “pinssi”, kuikka-aihe, 55 mm.
Sukuseuran hopeinen rintamerkki tai riipus.
Sukuseuran rintamerkki tai riipus kullattuna.
Sukuseuran vaakuna-aiheinen pöytästandaari.

1 euroa/kpl
4 euroa/kpl
4 euroa/kpl
5 euroa/kpl
10 euroa/kpl
12 euroa/kpl
45 euroa/kpl

Hintoihin lisätään lähetyskulut
Tilaukset
Kyösti V. Koponen
Taivalmäentie 2 A, 79130 SORSAKOSKI

Puh. (017) 556 1294
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c/o Kyösti Koponen
Taivalmäentie 2 A
79130 Sorsakoski

Hyvää joulua!

