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Etusivun kuvan valok. Kyösti V. Koponen

Puheenjohtajalta
Koposten sukuseuran sukupäivät pidettiin
16-17.7.2011 Leppävirralla. Sukupäivillä
meidän kaikkien yllätykseksi Kyösti V.
Koponen ilmoitti, ettei ole käytettävissä enää
jatkossa sukuseuran esimiehenä. Olemme
suuresti kiitollisia hänelle siitä ansiokkaasta,
monien vuosien työpanoksesta, jolla hän on
kehittänyt monipuolisesti seuran toimintaa. Näin laaja toiminta ei olisi ollut mahdollista ilman asialle antautuneiden vapaehtoisten henkilöiden pitkäaikaista työpanosta. Tarvitsemme hänen kokemuksellista tietotaitoansa ja mielipiteitänsä kehittäessämme tulevaisuuden toimintaa.
Kun tulin sukuseuran jäseneksi ajattelin, että täällä voi olla vapaasti rivijäsenenä, en tavoitellut muunlaista asemaa. Olen aiemmin matkan varrella ollut monenlaisissa toiminnoissa ja vastuissa, tiedän millaista yhteinen kuorman kantaminen
saattaa olla. Ehkä on paikallaan hieman kertoa, kuka oikeastaan olen ja mistä olen
kotoisin.
Olen syntynyt Riistavedellä nykyisen Kuopion alueella. Perheeseemme kuului
seitsemän veljestä ja kaksi sisarta, kolmas sisarista oli kuollut jo aivan pienenä.
Olin perheen lapsista nuorin, synnyin jatkosodan aikoihin. Samaan aikaan kolme
vanhimmista veljistäni oli rintamalla puolustamassa maatamme. Olen joskus sanonut leikillisesti, että kun on syntynyt sota-aikana ja kasvaminen on olosuhteiden pakosta tapahtunut pula-aikana, olisi hyvä, jos elämä ei päättyisi lama-aikana.
Lapsuuden monet muistot palaavat niihin pitkiin talvi-iltoihin, kun kylän rintamilta palanneet miehet muistelivat sodan tapahtumia. Jokaisesta rauhan päivästä iloittiin ja jaksettiin uskoa parempaan tulevaisuuteen.
Avioliiton olemme Anjan kanssa solmineet 1964, tästä liitosta on syntynyt kaksi lasta, heillä on omat perheet ja ovat löytäneet omat paikkansa vastuullisissa työtehtävissä.
Hugo Simberg (1873-1917) maalasi freskon 1900-luvun alkupuolella Tampereen tuomiokirkkoon. Toinen aihe esitti ihmisiä kantamassa elämän köynnöstä ja
toinen haavoittunutta enkeliä, jota kantavat paareilla nuoret miehet. Kaupungilla
syntyi liikehdintää, kun ihmiset alkoivat paheksua alastonkuvien maalaamista
kirkkoon. Taiteilija halusi aidosti kuvata ihmisten elämää. Me kaikki kannamme
omaa elämänköynnöstämme, mielialat ja olosuhteet vaihtelevat, on vain sopeuduttava tilanteisiin ja asioihin, joita joudumme kohtaamaan. Joskus saattaa tun3

tua, että meidän oma suojelusenkelimme on haavoittunut eikä voi enää auttaa.
Haavoittunut enkeli on inhimillisen mielen epätodellinen kuva palvelevasta, näkymättömästä henkiolennosta. Avun saamista rajoittavat useimmiten meidän
asenteemme ja vallitsevat olosuhteet.
Minun isäni kuoli ollessani kahdentoista vuoden ikäinen, äiti kuoli kolme vuotta myöhemmin. Kotitila jouduttiin myymään olosuhteiden pakosta, tilan hoitamiseen ei niissä olosuhteissa löytynyt jatkajaa. Työurani aloitin liike-elämän palveluksessa ja myöhemmin siirryin Kuopion Teknillisen oppilaitoksen palvelukseen.
Oppilaitos muuttui 1990-luvulla ammattikorkeakoulun yksiköksi, joka sai myöhemmin nimen Savonia Ammattikorkeakoulu. Rakennustekniikan parissa työskentelin vajaat neljä vuosikymmentä, eläkkeelle siirtyminen tapahtui runsaat kolme vuotta sitten. Pienimuotoista yritystoimintaa olen harrastanut eläkepäivinä.
Toivon, että voin olla myönteisellä tavalla hyödyksi sukuseuran toiminnassa.
Yhteydenottoja on ollut monien ihmisten taholta. Vie oman aikansa, ennen kuin
pääsee sisälle syvällisesti toimintakenttään. Toimintamme kaipaa jatkuvasti lisää
uusia jäseniä. Sukupäivillä teimme päätöksen, että voimme tilata viidentoista euron hintaan Kopsa-lehden ystävillemme, jotka mahdollisesti ovat kiinnostuneita
seuramme toiminnasta, mutta eivät ole vielä jäseniä. Toinen päätöksemme koski
sääntömuutosta. Sääntömuutoksen myötä jäseniksi sukuseuraamme voivat liittyä
myöskin sellaiset henkilöt, jotka ovat Suomen kansalaisia, ja joiden sukujuuret eivät polveudu Koposten suvusta. Seuraavat sukupäivät päätettiin pitää Turussa
2012.
Me lähestymme vuoden pimeintä ajankohtaa, samaan aikaa valmistaudumme
viettämään valon juhlaa. Silloin kun pimeys on suurimmillaan, valo tulee kirkkaimmin esille. Meistä monet käyvät omaistemme haudoilla jouluna, sukupolvien ketju yhdistää meitä sukujemme menneisyyteen, sinne mistä me olemme
kotoisin. Elämä täällä on niin kuin kynttilä tuulessa. Välillä on tyyntä, liekki loistaa suurena ja kirkkaana, toisinaan tuulee ja liekki lepattaa. Elämä täällä on valojen ja varjojen keskellä olemista. Toivon itseltäni, perheeltäni ja kaikilta läheisiltäni, että toiminnan, kiireen ja lahjojen keskellä olisi aikaa hiljentyä joulun aidon
todellisen sanoman ympärille, että syntymäpäiväsankari ei joutuisi olemaan
kuokkavieraana omilla syntymäpäivillään. Joulu on rauhan ja hyväntahdon juhla,
lahjojen antaminen ja saaminen on sen näkyvä ilmentymä.
Toivotan siunattua joulun odotusta kaikille Kopsa-lehden lukijoille, Koposille
ja seuramme jäsenille.
Aulis Koponen

4

Metsän poika perusti sukuseuran
Talousneuvos Väinö Koponen nukkui
ikiuneen aamupäivän alkaessa 8. marraskuuta Pieksämäellä. Hän oli syntynyt Kesälahdella Rajavaaran kylässä
maanviljelijäperheesseen neljäntenä
lapsena kymmenpäisessä sisarusparvessa. Kuollessaan hän oli 97-vuotias.
Lapsesta alkaen hän vilkkaana ja tapahtumat näkevänä ja kokevana kasvoi
turvallisessa maalaiskodissa ja sen ilmapiirissä sosiaaliseksi ja vahvaksi ihmiseksi, jolla oli merkittävä vaikutus
hänen elämänsä myöhemmälle elämänikäiselle toiminnalleen. Kesälahti ja
syntymäkoti Rajavaara olivat aina läheisiä hänen elämässään. Kotona nuorena alkaneet maa- ja metsätyöt olivat
olleet voimia kysyvää mutta myös kuntoa antavaa karaisten sielun ja ruumiin.
Väinö Koponen oli poika- ja nuoruusvuosinaan harrastanut eri urheilulajeja menestyksellisesti. Huomattavin
saavutus tapahtui 1938, jolloin hän oli
varusmiesten mestaruuskisoissa kahdeksas 15 km:n hiihdossa häviten voittajalle Eino Olkinuoralle 51 sekuntia;
toinen oli Lauri Silvennoinen ja kolmas
Sauli Rytky. Sijoituksen arvoa nostaa
se, että Eino Olkinuora oli juuri nousemassa maailman parhaimmistoon.
Hiihto sujui, mutta mielenkiinto suuntautui toisaalle, ja hiihto jäi.
Matka maailmalle synnyinkodista
Kesälahden Rajavaaran kylästä oli alkanut 1.5.1935. Työ puun ja metsän parissa kiinnosti. Väinö Koponen tiesi
tuolloin ammattinsa, johon innostusta
riitti.
Opiskelu Evon metsäkoulussa alkoi
1.10.1939. Sen katkaisi kuitenkin 30.
marraskuuta alkanut talvisota. Metsä-

teknikon todistuksen hän sai 26.2.1944.
Sotien jälkeen hän työskenteli puolustusvoimain kiinteistöosastolla kaksi
vuotta, minkä jälkeen alkoi suuntautuminen itsenäiseksi yrittäjäksi.
Pieksämäelle hän tuli 1.12.1947, jolloin alkoi yhteistyö Heikki-veljen kanssa. Ostettuaan veljeltään sahan hän
aloitti oman yrityksensä 1.9.1949 nimellä Puutavaraliike Väinö Koponen.
Puuleimikoiden osto ja sahaustuotteiden tarve lisääntyivät aloitetulla uudella höyläämöllä. Pieksämäellä rakentaminen oli vilkasta, ja puutavaran tarve
jatkuvasti kasvoi.
Hääkellot soivat Väinö Koposelle ja
Aino Naumaselle 7.7.1951 Kuusjärven
kunnan Suvisrannan kylässä. Yritystoiminta sai taas uutta suuntaa ja kasvua
perheen kasvun myötä. Määrätietoinen
työ toi menestyksen. Oli muutoksen aika. 1.3.1975 liike muuttui perheyhtiöksi
nimellä Pieksämäen Rakennuspuu Oy.
Hallituksen puheenjohtajana oli Väinö
Koponen, jäseninä Aino-vaimo ja lapset
Esko ja Ritva.
Vuosikymmenten suurtyön Väinö
Koponen ja vaimo Aino olivat tehneet
tuloksellisesti. Tuloksen huomioimisessa ensisijaisen kiitoksensa he aina ovat
osoittaneet hyvän ammattitaidon
omaaville kouluttautuneille työntekijöilleen.
Vuoden 1990 alussa poika Esko Koponen tuli liiketoiminnan johtoon. Yhteiskuntaolojen ja markkinatoimintojen
muuttuessa Pieksämäen Rakennuspuu
Oy:n toiminta uudistui yrityksen keskittyessä höylätavaran tuottajana tukkukauppaan ja kansainväliseen puutavaran osto- ja myyntitoimintaan. Vuo-
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sikymmenten työn ja tehdyt muutokset
Väinö Koponen sai mielihyvällä nähdä
toteutuvan toiveittensa mukaisesti.
Väinö Koponen toimi oman yrityksensä johtamisen ohella lukuisissa kunnallisissa, maakunnallisissa ja valtakunnallisissa liike- ja teollisuusliittojen
johto- ja luottamustehtävissä. Pieksämäen yrittäjäpiireissä hänet tunnettiin
vahvana vaikuttajana ja avarakatseisena kaupungin kehittäjänä. Hän oli
myös 1995 perustetun Pieksämäen
Neuvoskerhon perustamisen aloitteentekijä ja sen ensimmäinen puheenjohtaja. Tasavallan presidentti myönsi hänelle talousneuvoksen arvon vuonna
1982.
Merkittävä ja yllättäväkin tapahtuma oli, kun Väinö otti minuun yhteyttä
1978 ja esitti tapaamista, jonka aiheena
olisi Koposten sukuseuran perustaminen. Tapasimme kodissamme Varkaudessa. Ratkaisu sukuseuran perustamiseksi syntyi nopeasti. Kutsuimme kokoon seuran perustamiselle myönteisesti suhtautuvia henkilöitä. Asiat etenivät myönteisesti, ja 22.9.1979 oli Koposten sukuseuran perustava kokous
hotelli Taipaleessa Varkaudessa. Koposia oli perustavassa kokouksessa lukuisasti eri puolilta Suomea.
Toimitusjohtaja Väinö Koponen
Pieksämäeltä valittiin yksimielisesti
Koposten sukuseuran ensimmäiseksi
esimieheksi ja hallituksen puheenjohtajaksi, siinä tehtävässä hän toimi kuusi
vuotta, minkä jälkeen hän pyysi eron
terveydellisistä syistä. Joensuun kokouksessa 1985 hänet kutsuttiin sukuseuramme kunniapuheenjohtajaksi.
Hän ei jäänyt sivuun, vaan aktiivisesti
ja jatkuvasti oli toiminnassa mukana
esittäen aloitteita elämänsä loppuun
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saakka. Erityisesti hän seurasi taloutemme tilaa.
Sukututkimuksen tärkeyden hän
totesi sukuseuratoiminnan perustaksi
ja toimi sen mukaisesti. Talousneuvos
Väinö ja Aino Koponen tekivät sukuseurallemme merkittävät rahalahjoitukset, jotka mahdollistivat Koposten
suku I ja Koposten suku II -sukukirjojen
julkaisemiset. Nämä teokset ovat meille
testamentti: perhe, suku ja juuret muodostavat meille pysyvän perinnön.
Väinö Koposen tapasin ensimmäisen kerran vuonna 1957 puutavaran ostosmatkalla. Kaupat syntyivät hyvässä
hengessä, ja tuolloin alkoi pysyvä ystävyyssuhde. Hyvin monessa olimme yhdessä mukana.
Muistellessani yli 50 vuoden ajan
kestänyttä suhdettamme löydän siltä
ajalta lukuisasti merkittäviä tapahtumia, jotka ovat pysyvästi piirtyneet
mieleeni. Olen kiitollinen, että olen Väinö Koposen kanssa saanut tehdä matkaa luottamuksellisesti ja henkisesti
hyödyllisin askelin niin yksityisesti
kuin myös Koposten sukuseurassa.
Hän oli aina innostava ja kannustava
yksilö, jolla oli vahva moraali; siksi kaikessa hänen toimintansa oli selkeää ja
vapaata. Molemmat sodat rintamamiehenä käyneenä ja kokeneena hänelle oli
tärkeää puhua säilytetystä Suomen itsenäisyydestä ja isänmaasta. Sotaveteraanien asia oli hänelle aina sydämen
asia.
Oman elämäkertansa hän julkaisi
vuonna 1995 kirjassaan Metsän poika
tahdoin olla; se sisältää kokemukseen
perustavaa todellisuutta tehdystä työstä ja eletyistä tapahtumista.
Väinö Koposta, aviopuolisoa, isää ja
ukkia jäivät kaipaamaan Aino-rouva,

lapset Esko ja Ritva perheineen sekä
laaja sukulais- ja ystäväpiiri.
Me hiljennymme. Kunniapuheenjohtajamme, talousneuvos Väinö Koponen on poissa keskuudestamme ja kui-

tenkin läsnä. Hänen olemuksensa arvokas muisto valaisee kulkuamme.
Kyösti V. Koponen
Koposten sukuseuran esimies 1999–2011

Hyvät Koposet, sukuseuramme jäsenet
Vuosi 2011 on jo loppupuolella. Maa on harmaa ja sula. Vedet ovat vielä jäistä
vapaat. Siian kutu on parhaimmillaan. Minun aikani menneenä kesänä on pääasiassa mennyt luonnon ja lohikalastuksen parissa. Kesällä kalastajia ja nyt syksyllä metsästäjiä palvellessa. Olen perinpohjin saanut oppia luontomatkailupalveluista ja eri kansallisuuksien tavoista ja palveluvaatimuksista, joista voinen
kertoa myöhemmin.
Heinäkuussa Koposten sukuseuran vuosikokous ja sukupäivät Leppävirralla oli
onnistunut sukulaisten tapaaminen hyvine ohjelmanumeroineen. Minulle heinäkuun 16. päivä oli merkittävä; Koposten sukuseuran vuosikokous valitsi uudeksi
esimieheksi ja hallituksen puheenjohtajaksi Aulis Koposen Kuopiosta. Uudelle puheenjohtajalle ja sukuseuran hallitukselle toivotan mitä parhainta menestystä haasteellisissa tehtävissä.
Kiitän Koposten sukuseuran jäseniä lämminhenkisestä yhteistyöstä. Tiedän, että
minulle jää 12 vuoden puheenjohtaja-ajaltani sisällökkäitä muistoja, joita tulen
kaipaamaan.
Muistakaa Koposet: Ensin myö, sitten muut. Joukolla sukuseuraan!
Hyvää joulua perhekunnillenne.
Kyösti V. Koponen

Elämä on ikään kuin tikapuita myöten kiipeämistä: alapää etääntyy, mitä
ylemmäksi pääsee.
Santeri Alkio (1862–1930)
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KOPOSTEN SUKUPÄIVÄT LEPPÄVIRRALLA
Koposten sukuseuran vuosikokous ja
sukujuhlat olivat 16.–17.7.2011 Leppävirralla, Sokos Hotel Vesileppiksessä.
Aurinkoisena lauantaina kokoontui
noin 70 Koposta viettämään sukujuhlaa. Hotellin lipputankoon vedettiin
Koposten isännänviiri.
Vuosikokouksessa käsiteltiin mm.
uudistuvat jäsenehdot tai -säännöt, sekä valittiin uusi hallitus ja puheenjohtaja, pitkäaikaisen ja arvostetun, suuresti kunnioitetun Kyösti Koposen
seuraaja. Ilmoitus Kyöstin jäämisestä
pois sukulaivamme peräsimestä oli
ymmärrettävä, pitkä ura ja aika Koposten sukuasioiden hoitajana oli saanut täyttymyksensä.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
Aulis Koponen Kuopiosta.
Illanvietto toimi tuttuun tapaan arpajaisineen, joita hoiteli Hannu Koponen. Sunnuntain päiväohjelman aloitti
puheenjohtaja Kyösti Koponen. Hän
kertoi sukuseuramme tilanteesta ja sukututkimuksesta, taloustilanteesta ja
mahdollisesta jatkosta tehdä tämän
vuosituhannen sukukirja.
Musiikkiesityksistä vastasivat erinomaisesti esiintyneet kanteleensoittaja
Tanja Palviainen ja Koposten musiikki-

perhe Kuopiosta: Timo, Marja-Leena,
Emma-Johanna, Kalle-Pekka ja MarjaLiisa.
Psykoterapeutti Eliina Saarisen esitelmä "Elettiin sitä ennenkin" oli hieno
katsaus ihmisten selviytymisestä kaikkina aikoina, vaikeinakin.
Sukuseurojen Keskusliiton pääsihteeri Eine Kuismin ojensi Keskusliiton
ansiolaatan kunnianosoituksen kera ja
samalla kiitti Leena ja Kyösti Koposta
pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta yhteistyöstä sukuseuratoiminnassa.
Koposten Sukuseura oli myös anonut Hannu Koposelle kultaisen ansiomitalin, suomalaisen sukuseuratoiminnan hyväksi tehdystä työstä.
Päätössanat esitti varapuheenjohtaja
Juha Koponen kertoen, että ensi vuonna Koposten sukukokous on Turussa ja
että järjestäjänä on Maiju Boenisch.
Haikein ja kiitollisin mielin kokousväki
antoi raikuvat ablodit Leena ja Kyösti
Koposelle ja toivotti hyvän elämän jatkoa. Savolaisen laulu kajahti komeasti
Koposten musiikkiperheen säestämänä, ja täytekakkukahvit kruunasivat
onnistuneet sukujuhlat.
Hannu K. Koponen
Helsinki
Eine Kuismin
palkitsemassa
Kyösti ja Leena
Koposta.
Tanja Palviainen soittaa
kanteletta.
Valok.
Hannu K.
Koponen
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Sukupäivät Leppävirralla 16.–17.7.2011

Päivällisellä 16.7.2011.

Valok. Ahti Koponen.

Leppävirran hautausmaalla 17.7.2011. Valok. Hannu K. Koponen
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Sukupäivät Leppävirralla 16.–17.7.2011
Hannu K. Koponen.

Kunniakäynti sankarihaudoilla

Koposten musiikkiperhe
Ahti Koponen

Ahti Koponen

Hannu K. Koponen
palkitaan Sukuseurojen
Keskusliiton kultaisella
ansiomitalilla.

Marja-Liisa musisoi.
Ahti Koponen

Eliina Saarinen pitää juhlaesitelmää,
tytär avustaa.
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Hannu K. Koponen

Ahti Koponen

Marketta Koposelle
luovutetaan Koposten
sukuseuran standardi.

Sukupäivät Leppävirralla 16.–17.7.2011
Ahti Koponen

Osa Koposten sukuseuran hallitusta
Kuvasta puuttuvat sukupäivillä olleet Hannu O. Koponen, Raimo Koponen ja
Urpo Koponen sekä poissa olleet Hannu W. Koponen ja Pirkko Olakivi.

Ahti Koponen

Varapuheenjohtaja
Juha Koponen ja
sihteeri Marketta
Koponen kukittavat
Leena ja Kyösti
Koposen.

Ahti Koponen

Jumalanpalvelus
Leppävirran kirkossa
17.7.2011
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Tuokiokuvia Anna Eliina Koposen elämästä

Telefooni ja postinjakoa kevättalvella 1927
Puhelinlangat laulaa ja taivaalla loistaa kuu…
Puhelin oli Anna Eliina Koposen, Torvelan emännän, elämässä vuonna 1927.
Puhelin oli ainoa Petromäellä noina vuosina ja se tarkoitti, että kylän asukkaat
soittivat asiansa korvausta vastaan Torvelassa. Puheluista tulleet rahat laitettiin
lippaaseen ja rahat tilitettiin Leppävirran Telefooni osakeyhtiölle, joka omisti ja vuokrasi puhelinkoneen.
Puhelimessa ei viivytty pitkiä aikoja, hoidettiin vain nopeasti tärkeät asiat.
Ehkä joku talossa vahti kellosta aikaa, kuten teki toinen isoisäni 1900 syntynyt
Paavo-pappani Kauhajoella. Puhelimet eivät olleet automaattisia noina vuosina,
vaan puheluja hoitivat puhelinkeskuksissa työskentelevät välittäjät; ensin puhelimen kampea veivattiin, jolloin keskus vastasi ja keskusneidille kerroit, kenelle
haluat puhelun välittyvän. Jos piti kauemmaksi soittaa, niin puhelut tilattiin erikseen, ja sitä joutui joskus odottamaan pidempäänkin. Isäni mieliin on painunut
puhelu, missä soittaja tiedusteli: ”Onkohan sinne linnaan linjaa?” Vasta myöhemmin isä oli ymmärtänyt, että kyseessä oli viinanpoltosta rangaistustaan istuvan
miehen vaimo, ja linna tarkoitti vankilaa. Linja löytyi ja vaimo sai asiansa puhuttua. Sekä puhelimen pidosta, että postinhoidosta maksettiin talolle korvausta,
joten mistään hyväntekeväisyydestä siinä ei ollut kyse.
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Ensimmäiset puhelinyhdistykset Suomeen perustettiin vuonna 1882, jolloin
maan kuudessa suurimmassa kaupungissa alkoi puhelintoiminta. Aluksi puhelinlinjat kulkivat ilmassa jykeviin pylväisiin kiinnitettyinä. Petromäki pienenä kylänä ei ehtinyt pitkään aikaan 1927 alkaneeseen uudistukseen, missä puhelut siirtyivät kulkemaan maakaapeleita pitkin. Puhelinpylväiden hoito oli myös puhelinta pitävien talojen vastuulla. Juho-isä kiristi ilmassa roikkuvia puhelinlankoja
erityisellä laitteella. Isä muistaa, kuinka oli apuna kivien vierityksessä, kun puhelinpylväitä loppukeväästä tuettiin talven lumien ja routimisten jälkeen.
Anna Eliina Koponen kirjoitti kauniita kirjeitä rakastetulleen Juho Torviselle.
Usein kirjeestä käy ilmi, että kirjoittamisajankohta on illalla ja Eliina kysyy Juholta
joko seuraavaan päivään tai ylihuomiseen liittyvää asiaa. Tästä ei voi tehdä muita
johtopäätöksiä kuin sen, että posti kulki hyvin ainakin Mustinmäen ja Petromäen
väliä. Olikohan se niin, että aina joku oli kulkemassa asioillaan ”postin” suuntaan.
1920-luvulla posti kulki hevosella. Posti tuli Petromäen Torvelaan isäni tietojen
mukaan alkuaikoina kolme kertaa viikossa; tiistaina, torstaina ja lauantaina. Lapsen mielessä isot postisäkit saapuivat yleensä iltapäivällä ja se tarkoitti samalle illalle postin lajittelua. Eliina osallistui myös postin hoitoon talon muiden töiden
ohella. Lapsia ei postihuoneeseen päästetty lajittelun aikana. Kyläläiset tiesivät
postin saapumisajan, jolloin kirjeitä ja kolme kertaa viikossa ilmestyvää Savon Sanomia oltiin usein jo odottamassa. Näin tuli myös muut kuulumiset vaihdettua.
Posti vietiin Petromäeltä ainakin Ahvenlahteen ja Reinikkalaan, kuten myös ItäSaamaisiin. Kirjeet kulkivat Petromäeltä myös muualle, ja lähtevä posti laitettiin
säkkiin, joka turvallisuussyistä tavan mukaan sinetöitiin. Postin hoito loppui Torvelassa reilu vuosi energisen ja toimeliaan Eliinan kuoleman jälkeen. Samoihin aikoihin luovuttiin hevoskuljetuksesta ja linja-auto alkoi kuljettaa sekä postia että
ihmisiä.
Eliina Saarinen
Anna Eliinan Hannes-pojan tytär

50 vuotta sitten
12.12.1961 Suomen Pankki vietti 150-vuotisjuhliaan.
14.12.1961 Jyväskylän kaupungin alueella sijaitseva Suomen pisin (2735 m)
rautatietunneli, Kangasvuoren tunneli, avattiin.
15.12.1961 Helsingissä paljastettiin presidentti P. E. Svinhufvudin patsas, jonka
on veistänyt akateemikko Wäinö Aaltonen.
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JOULURAUHA
Olemme vuoden suurimman juhlan
kynnyksellä. Jo viikkoja ennen joulua
se on näkynyt ja kuulunut katukuvassa
ja kaikunut tiedotusvälineissä. Varsinaisen joulunajan olemme tottuneet
aloittamaan kuuntelemalla joulurauhan julistuksen jouluaattona Suomen
Turusta kello 12. Tiettävästi Turku on
Pohjoismaissa ainoa kaupunki, jossa
joulurauhan julistaminen on säilynyt
katkeamattomana perinteenä läpi keskiajan nykypäiviin asti.
Tarkalleen ei ole tiedossa, milloin
joulurauhan julistaminen on tapahtunut ensimmäisen kerran, mutta tiedetään kuitenkin, että Skandinavian
maissa se on ollut tunnettu ja myös
käytössä kristinuskon leviämisen jälkeen.
Tiedetään myös, että jo tuolloin on
tunnettu peräti 27 erinimistä rauhaa,
mm. käräjä- ja markkinarauha. Joulurauhan julistaminen on peräisin 1200luvulta, siis yli kahdeksansadan vuoden takaa. Joulurauha on julistettu alkavaksi jouluaatosta ja se on kestänyt
sitten Nuutin päivään asti. Keskiajalla
tämä tapa on ollut voimassa kaikissa
Pohjolan valtioissa ja joulurauha on
kuulutettu kansalaisille jokaisessa
kaupungissa.
Tuolloin on joulurauhan julistamisen yhteydessä annettu myös erilaisia
määräyksiä joulupyhien vietosta. Niinpä Turussa on aikoinaan kielletty levittämästä olkia lattialle. Syynä on ollut
tulipalon syttymisen vaara.
Tukholman joulurauhan julistukseen liitetyssä määräyksessä on kielletty naamioituneiden joulupukkien liikkuminen kaduilla, nämä kun väkijuo-
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mia nauttineina olivat kaupungilla
käyttäytyneet sopimattomasti. Silloin
muinoin joulurauhan julistaminen on
koskenut myös kaupallista joulua ja
julistuksen jälkeen on pitänyt lopettaa
kaupanteko ja muu arkinen työ.
Nykyään jouluaikaa ei enää vietetä
Nuutin päivään asti. Nuutinpäivä on
alkuaan ollut loppiaista seuraava päivä
eli tammikuun seitsemäs, nykyisin se
on 13. tammikuuta. Se on ollut vuonna
1131 murhatun Tanskan pyhän Knuutkuninkaan muistopäivä.
Loppiaiseen asti ei koululaitos enää
pidä taukoa. Vielä meidän aikuisten
nuoruudessa joululoma kesti kolme
viikkoa. Se oli pitkämatkalaisten oppikoululaisten kannalta tarpeen, kun hevoskyydillä kulkemiseen koulukaupungista kotiin kului aikaa päiväkaupalla. Silloin ei läheskään joka pitäjässä
ollut oppikouluja.
Kun 1800-luvun lopussa koulupoika
Juhani Aho ajeli Kuopiosta hevoskyy-

dillä Iisalmen pappilaan joululoman
viettoon, hänen oli oltava välillä kievarissa yötä. Näistä kotiintulomatkoista hän on myöhemmin kirjoittanut
tunnetun lastunsa Joululle kotiin.
Palaan vielä jo menneiden satojen
vuosien takaiseen aikaan. Silloin eivät
kansalaiset ole aina julistusten määräyksiä totelleet. Tästä kertovat vanhojen käräjäkirjojen merkinnät. Niissä
mainitaan jouluna tehdyistä rikkomuksista sekä rikkomusten takia langetetuista tuomioista. Ne ovat olleet huomattavasti ankarampia kuin tavallisesti
annetut rangaistukset.
Jo kauan on joulurauhaa julistettu
Turussa, Brinkkalan talon parvekkeelta. Talo on ikivanha ja sen kohdalla on
ollut talo jo keskiajalla. Sitten myöhemmin 1500-luvun alkupuolella rakennetun talon on omistanut Eerikki Olavinpoika. Kerrotaan, että talo on ollut silloisen Turun taloista uhkeimpia. Se on
sijainnut kaupungin hienoimmalla paikalla Suurtorin varrella.
Brinkkalan suvun jälkeläinen, tarkemmin sanoen seuraavan sukupolven
edustaja Hannu Eerikinpoika on ollut
Turun linnan päällikkönä 1581–1599.
Myös tämä talo paloi, se rakennettiin
uudelleen, ja 1600-luvulla se tuli Hornsuvun omistukseen. Vuonna 1656 Turku taas osittain paloi, jolloin Brinkkalan talo oli jäänyt viideksi vuodeksi
asumattomaksi. 1674 talo joutui rappeutuneena rikkaiden kauppiassukujen
Schulzin, Alleenin ja Bremerin omistukseen.
Vuonna 1700 Turussa oli neljä hienoa kivitaloa Turun tuomiokirkon ja
Turun linnan lisäksi; hovioikeus ja raatihuone, hovioikeuden presidentin talo
ja Brinkkalan talo.

Taneli Jusleniuksen vuonna 1700 julkaisema teos Åboa vetus et nova kertoo
tästä kaupunginosasta yhdellä virkkeellä seuraavasti: Se kaupunginosa
muodostaa kaupungin keskipisteen ja sen
huomattavimman osan sekä varakkaampien
asukkaitten komeiden rakennusten vuoksi,
jotka täällä tarjoutuvat katselijan nähtäväksi ympäröiden joka taholla toria, joka on
sen keskessä, että niiden kauppapuotien
vuoksi, jotka ovat ryhmittyneenä tämän
suurtorin ympärille, mutta varsinkin sen
Oikeudelle pyhitetyn temppelin, nimittäin
Hovioikeuden temppelin, joka voittaa muut
korkeudessa ja sisäisessä taistossa, samoin
kuin kaupungin erinomaisen korkean ja
upean raastuvan vuoksi, jossa on lyömäkellolaitos, alakerroksessa on 2-huoneinen
yleinen vankila.
Vuonna 1767 Joosef Bremer osti
tuon talon ja korjautti sen perusteellisesti. Siitä tuli Turun edustuskelpoisin
talo. Ruotsin kuningas Kustaa IV asui
talossa venäläisten valloitettua Suomen. Kenraalikuvernööri Sprengtporten sai sen sitten asuttavakseen. Vuonna 1812 Ruotsin prinssi Bernadotte ja
keisari Aleksanteri I neuvottelivat
Brinkkalassa ja tämän ns. Turun kokouksen kaiku kiiri yli Euroopan. Se oli
Pohjolan tähtihetki, jonka veroista tuskin mikään muu Suomen talo on kokenut. Sen jälkeen tämä kenraalikuvernöörin hallintopaikka oli Suomen kulttuurin keskipiste, mm. arkitehti Carl
Ludvig Engel oleili siellä usein.
Kaupunki osti tuon talon, kunnosti
ja vuokrasi Knut von Troilille, joka oli
aikoinaan tunnetuimpia suomalaisia.
Turusta tuli seurapiirien keskus ja silloin Turussa elettiin kaupungin loistokkainta ja iloisinta aikaa.
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Tämä häikäisevä elämä päättyi Turun suureen paloon 1827, jossa vaurioitui myös Brinkkala. Helsingistä tuli
Suomen pääkaupunki ja kenraalikuvernööri muutti Turusta Helsinkiin. Tämän jälkeen Brinkkalan talo kunnostettiin raatihuoneeksi. 1830 siihen sijoitettiin poliisikamari.
Brinkkalan talon parvekkeelta luettavan julistuksen sanamuoto on aikojen
kuluessa kielen kehittymisen myötä
muuttunut. Alkuaan joulurauhan julistus on luettu yksinomaan ruotsiksi.
Mutta jo eräässä vuodelta 1711 säilyneessä asiakirjassa mainitaan siitä kauheasta onnettomuudesta, että joulurauha
oli tullut julistetuksi paitsi ruotsiksi
myös suomeksi. Nykyään julistus luetaan aina ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi.
Myöhempi joulurauhan julistuksen
sanamuoto pohjautuu Kristiina-kuningattaren käskykirjeessä 1840-luvulla
määräämään julistukseen.
Siinä suuressa tulipalossa 1827 tuhoutui myös maistraatin arkisto. Ilmeisesti silloinen maistraatin notaari on
laatinut muistin mukaan tehdyn asiakirjakokoelman, johon muiden asiakirjojen joukkoon on tullut myös joulurauhan julistus. Tämä on tiettävästi
vanhin kirjallinen todistus joulurauhan
julistuksen sanamuodosta. Kristiinakuningattaren kirjurien käsistä lähtenyt
teksti on tosin suomen kieleltään meitä
oudostuttava, mutta ajatushan on selvä
ja asian ydin on pysynyt muuttumattomana meidän päiviimme asti.
Nykyinen joulurauhan julistusteksti
on piirustettu pergamentille, joka on
varustettu keskiaikaisen mallin mukaisella Turun kaupungin sinetillä. Taitava maalaus- ja tekstaustyö on taiteilijan
Tauno Torpon käsialaa. Se on tehty
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1950-luvulla. Pergamenttikääröä säilytetään makkaratalossa, jossa on Turun
kaupungin vaakuna sekä vanhan raatihuoneen ja Brinkkalan talon julkisivukuvat. Koteloa säilytetään visusti maistraatin kassakaapissa.
Satoja vuosia on Brinkkalan talon
parvekkeelta julistettu joulurauha.
Vain harvoin se on jäänyt julistamatta.
Peri-mätieto kertoo, että ison vihan
(1713– 1721) aikana näin on käynyt.
Myöhem-min vain vuonna 1917
joulurauha on jäänyt julistamatta.
Joulurauhan julistustapahtuma on
traditio. Siinä noudatetaan tarkoin vanhoja muotoja. Sinä ainoana päivänä
vuodessa liehuu Brinkkalan talon lipputangossa Turun kaupungin lippu.
Parveke on verhottui punaisella veralla
ja sen sivuilla seisovat jyhkeät kuuset.
Parvekkeella olevalla pöydällä on
maistraatin valantekoon käyttämä,
1500-luvulta peräisin oleva raamattu ja
maistraatin sihteeri, joka joulurauhan
julistaa, on pukeutunut shakettiin.
Nykyisinä aikoina alkaa jo puoli
kahdentoista aikoihin jouluaattona kertyä turkulaisia Suurtorin tuntumaan ja
kello 12 on tori tulvahtanut täyteen
kansalaisia. Liikenne pysäytetään, televisiokamerat alkavat surista ja tilaisuus
voi alkaa. Lyhyt seremonia lähtee
käyntiin, kun tuomiokirkon kellot lyövät keskipäivän lyöntinsä täyden hiljaisuuden vallitessa.
Nykyään kello toimii oikeassa ajassa, mutta aikaisempina vuosina on
koettu piinallisia hetkiä, kun kello on
oikutellut. Kellon lyöntien kajahdettua
soittaa sotilassoittokunta tutun virren
Jumala ompi linnamme, minkä jälkeen
maistraatin sihteeri astuu esiin parvekkeelle yleisön eteen ja julistaa joulurauhan alkaneeksi. Sen jälkeen soittokunta

soittaa Maamme-laulun, johon yleisö
yhtyy. Lyhyt seremonia on loppumassa, soittokunta soittaa Porilaisten marssin ja joulurauha voi alkaa.
Vuodesta 1935 lähtien on joulurauhan julistaminen radion välityksellä
kaikunut kautta koko talvisen maamme. Myöhemmin, vuodesta 1983 lähtien, se on näytetty myös televisiossa.
Siitä on muodostunut kaikille suomalaisille eräänlainen joulun alkusoitto ja
merkki hiljentymisestä viettämään
vuoden suurta juhlaa sen alkuperäisessä suomalaisessa mielessä. Se lienee yksi niistä harvoista joulutavoistamme,
joita kaupallinen joulu ei vielä ole saanut nielaistuksi.
Siunatuksi lopuksi ja rauhallisen
joulun toivotukseksi esitettäköön joulurauhan julistus ruotsiksi sellaisena kuin
se vuosisatojen takaisine ajatuksineen
Brinkkalan talon parvekkeelta julistetaan:
I morgon, vill Gud, infaller vår Herres och
Frelsares nåderika födelsefest, och varder
förty härigenom en almen julfred kungjord
och påbuden, med åtvarning till envar att
denna högtid med tillbörlig andakt fira, och
i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande emedan den, som häremot bryter
samt julhögtiden genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar, gör sig
under försvårande omständigheter förfallen
till det straff, lag och författningar för varje
brott och överträdelse särskilt påbjuda.
Slutligen tillönskas stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg.
Ja ettei tapahtuisi sitä kauheaa onnettomuutta, että joulurauha luettaisiin
Sydän-Savossa vain suomeksi ja ruotsiksi, esitetään tässä joulurauhan julistuksesta vielä savonkielinen muunnos:
Tänä päevänä myö tällä laella teältä Jaohomäen kylän Vanahaltamäeltä julistettaa

jouluraoha ihan kaekille immeisille ja elläemillekkii. Ja samalla annetaa kehotus jokkaise löytämää joulun aejasta ite raohallissuus ja hiljoo olemise ihanuus ja sel lisäks olemaa välittämätä siitä tyhjästä vouhotuksesta, mikä mualimassa joulu alla
vallihtoo. Sitte kehotettaa vielä hyvvään
tahtoo ja lähimmäese rakkaotee. Sel lisäks
vielä tavallista isomma rankasemise uhalla
kielletää enne aekojaa ilimasemasta niitä
sallaisuuksia, joeta ite kullae jouluna on.
Jokkaese pittää lukkee ies yks kirja joulun
pyhhii aekaa ja antakee muihinnii tiskata
eikä aena ite laasta lattioita. Polttakee
kyntteliä mutta elekee polttoo talloo. Ja
muistakee, mittee varte tämä joulu on.
Kenenkää kohalla ei sua käyvä nii, että laps
hankee hukkuu, tukehtuu, niinku yks pien
koululaene joulujuhlassa laalo.
Elekeekä ylensyyvvä, etette lihos liikoo.
Hyvvee ja raohallista joulua kaekille!
Anneli Koponen

(12.12.1996)

FAKTANLISÄ
Brinkkalan talo tunnetaan vuodesta 1886 alkaneesta joulurauhan julistuksesta. Tätä ennen
joulurauha julistettiin nykyisen Vanhan Raatihuoneen ikkunasta. Varhaisimmat tiedot Brinkkalasta kaupunkiasuntona ovat 1500-luvulta,
jolloin se oli Kakskerran Brinkhallin kartanon
omistajan kaupunkiasuntona. Nykyisen asunsa
talo sai Turun palon jälkeen. Julkisivua uusittiin
vuosina 1884-86. Tätä ennen talossa on toiminut hotelli, jossa on yöpynyt mm. valtiovierailulla olleita hallitsijoita, kaupungin raatihuone
sekä Turun poliisitalo. Nykyään Brinkkalassa
sijaitsevat Taidelainaamo, Brinkkalan galleria,
Lasten ja nuorten Ullakogalleria sekä mediayritys Mediahitsaajat. Lisäksi Brinkkalan sisäpihalla toimii Turun Kirjakahvila. (Wikipedia)
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Saara Julkusesta kauppatieteiden tohtori
Väitös kauppatieteiden alalta
Väittelijä: Saara Julkunen
Väitösaika ja -paikka: 26.11.2010,
Tietoteknian auditorio,
Kuopion kampus
Asiakkaan nostaminen yhteistyön kolmanneksi osapuoleksi voisi tasoittaa
Keskon ja kauppiaiden kahdenvälisen
suhteen ristiriitoja K-ryhmässä
Asiakkaan nouseminen kauppiaiden ja
Keskon välisen yhteistyön kolmanneksi
osapuoleksi voisi auttaa kahdenväliseen yhteistyöhön liittyvien ristiriitojen
taakse jättämisessä, arvioi entinen Citymarket-kauppias, yhteiskuntatieteiden
maisteri Saara Julkunen Itä-Suomen ylipistossa tarkastettavana olleessa väitöstutkimuksessaan. Julkunen selvitti tutkimuksessaan Citymarket-kauppiaiden
ja Keskon johdon yhteistyötä sekä siihen liittyviä merkityksiä. Tutkimus
osoitti, että K-ryhmän yhteistyön merkitykset rakentuvat pääosin kauppiaiden ja keskolaisten väliselle suhteelle
sekä sen pysyvyydelle. Tämän perinteisen yhteistyökäsityksen lisäksi tutkimus tarjosi uuden näkökulman yhteistyöhön: Tutkimuksen perusteella on
mahdollista, että organisaatioiden välisen yhteistyön merkitykset rakentuvat
kahdenvälisen suhteen rinnalla myös
kolmen osapuolen suhteelle.
Tutkimuksen kolmas osapuoli oli
asiakas. Julkusen mukaan asiakas yhteistyön kolmantena osapuolena muuttaisi perinteisen yhteistyösuhteen dynamiikkaa, sillä kahdenvälisen suhteen
asemien ja roolien sijaan yhteistyön

18

Saara Julkunen,
o.s. Koponen
merkitykset liittyisivät yhteistyön tavoitteisiin sekä onnistuneeseen yhteistyön hallintaan. Tällöin yhteistyö ei
enää juuttuisi kauppiaiden ja keskolaisten väliseen suhteeseen vaan suuntautuisi ”asiakkaan voittamiseen”,
Julkunen pohtii.
Tutkimuksessa haastateltiin Citymarket-kauppiaita ja Keskon johtoa.
Haastattelujen perusteella Julkunen rakensi osapuolten yhteistyöstä kertovan
yhteisökertomuksen, josta hän analysoi
yhteistyön merkityksiä. Tutkimuksessa
pyrittiin selvittämään K-ryhmän yhteistyön merkitysten rakentumista ja
muutosta eri ajanjaksoina. Väitöskirjassa pohditaan, miten yhteistyö käsitetään K-ryhmässä, kuinka sitä kuvataan
ja mihin yhteistyön sisältöihin sekä
muotoihin sen merkitykset yhdistyvät.
Tutkimuksen tieteellinen viitekehys
liittyy organisaatioiden välisen yhteistyön tutkimukseen, päivittäistavarakaupan tutkimukseen sekä narratiiviseen näkökulmaan.

Väitöskirjan aihe liittyy läheisesti Saara
Julkusen lähimenneisyyteen, sillä hän
on toiminut K-kauppiaana vuosina
1996–2008, joista viimeiset seitsemän
Citymarket-kauppiaana. Saara Julkusen
väitöskirja ”Kauppiasyhteistyön muuttuvat merkitykset – narratiivinen näkökulma” tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden
tiedekunnassa 26.11.2010. Vastaväittäjänä toimi dosentti Tarja Römer!Paakkanen Jyväskylän yliopistosta ja kus-

toksena professori Päivi Eriksson
Itä!Suomen yliopiston Kauppatieteiden laitokselta. Väitöskirja hyväksyttiin ja kauppatieteiden tohtori Saara
Julkunen toimii tällä hetkellä Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella
yliopistonlehtorina. Hän opettaa pääasiassa myynnin johtamista. Lisäksi
hän jatkaa yrittäjyyttään Kuopiossa
toimivan kiinteistönvälitystoimiston
RE/MAX-Asuntomestareiden toisena
omistajana.

Kyösti ja Leena Koponen onnittelemassa Saara Julkusta
väitöstilaisuudessa Kuopiossa 26.11.2010.
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Koposia mediassa
4.6.2011 Savon Sanomat
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen va.
pelastuspäällikkö Jukka Koponen
ylennettiin reservin kapteeniksi.
5.6.2011 Helsingin Sanomat
Muotitaiteilija Mauri Koponen
(8.4.1927 - 15.5.2011) kuollut.
8.6.2011 Nelosen uutiset
Erikoislääkäri Pekka Koponen väitti
hankkineensa epoa Jari Isometsälle.
(Uutinen myös Ylen uutisissa ja 9.6.
Ykkösen aamu-tv:ssa.)
5.7.2011 Sisä-Savo
Mansikkakarnevaaleilla Suonenjoella
Jukka Koponen yrittää karatenäytöksessä tiilien murskauksen maailmanennätystä. – – Ensimmäisestä Koposen
maailmanennätysyrityksestä ei suinkaan ole kyse, sillä vuonna 1990 Koponen murskasi sata tiiltä alle minuutissa.
Tuolloin käytettiin sekä käsi- että potkutekniikoita.
9.7.2011 Raahelaislähtöinen musiikkiterapeutti Mervi Koponen kruunattiin
Seinäjoella tangokuningattareksi. Hänet
voi ”tavata” Yle Areenassa seuraavissa
ohjelmissa: 7.7. Mervi Koponen finaaliin, 10.7. Tangokuningatar Mervi Koponen, 11.7. Ylen Pohjanmaan Radion
haastattelu, 13.7. Ylen Satumaa.
26.7.2011 YleX Etusivu
Kehitysmaatutkimuksen professori Juhani Koponen: ”Kehitysavusta on aina
apua.”
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27.6.2011 Helsingin Sanomat
Koponen on miljoonan euron mies.
Unelma NBA:sta elää vahvemmin, kun
pelioikeudet siirtyivät Dallasille. Petteri
Koposella on yksi toive ylitse muiden:
"Haluan pelata maailman parhaiden
kanssa ja heitä vastaan."
14.8.2011 Savon Sanomat
Koposten perheessä valan vannoi samaan aikaan kolme poikaa. Karjalan
lennoston lentosotamiehet, leppävirtalaisveljekset Markus, Petteri ja Tuomas Koponen vannoivat sotilasvalan
Iisalmessa 13.8.2011.
19.8.2011 Savon Sanomat
Jari-Pekka Koponen rakennuttaa Joroisiin kolmannen liikenneasemansa.
17.9.2011 Yle Areena
Soneran entinen johtaja Harri Koponen
valittiin Ski Sport Finland ry:n puheenjohtajaksi.
26.9.2011 Savon Sanomat
Kuopiolainen Jukka Koponen valittiin
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtajaksi. (Ks. 4.6.2011)
30.9.2011 Helsingin Sanomat
Helsinkiläisen Markku Koposen mielestä kuntaliitokset ovat nykyajan pakkomielle. ”Päätäntävallan keskittäminen ylisuuriin yksikköihin ei paranna
kenenkään elämänlaatua. Sen sijaan se
hävittää lähidemokratian ja turvallisuuden tunteen.”

Koposten Sukuseura ry:n tilinpäätös 31.5.2011
TASE
VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä

VASTATTAVAA

35648,40
.9471,24

OMA PÄÄOMA
Yhdistyspääoma
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma
Vieras pääoma

.43825,73
. . 1272,16
.45097,89
. 21,75

.45119,64
Vastattavaa yhteensä

.45119,64

TULOSLASKELMA 1.6.2010 – 31.5.2011
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Jäsentoimintatulot
Sukukirja I
Sukukirja II
Muut myyntitulot

.370,00
. 364,00
. 686,00
.153,50
.1573,50

Kulut
Myyntitoiminnan kulut
Varaston muutos
. 577,57
Matkakulut
.674,40
Vuokrat
.
Ilmoitukset
. 54,29
Sukupäivät
. 385,78
Kirjanpito
.329,80
Postikulut
. 498,51
Puhelinkulut
.497,85
Toimistotarvikkeet ja kopiot .132,19
Vahinkovakuutus
.205,85
Kopsa-lehti
.2678,38
Kokouskulut
.226,00
Jäsenmaksut
.355,00

Huomionosoitukset
Palvelumaksut
Muut jäs.toiminnan kulut
Kulut yhteensä
Kulujäämä
VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksut
Kulut
Jäsenmaksuperintä
Varainhankinta yhteensä
Tuottojäämä

. 152,80
. 113,25
130,95
7012,62
-5439,12

. 7170,00
-497,08
.6672,92
. 1233,80

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Korkotuotot
38,36
3. 8,36
Satunnaiset tuotot
Lahjoitukset
Tilikauden ylijäämä
. 1272,16

[Tilinpäätös vahvistettu vuosikokouksessa 16.7.2011.]

21

Koposten Sukuseuran hallitus ja toimihenkilöt
Aulisi Koponen, sukuseuran esimies ja hallituksen puheenjohtaja
Kirnukuja 14, 70780 Kuopio; puh.044-361 2224
Sukuseuran kotipaikka on Varkaus.
Varsinaiset jäsenet
Ahti Koponen
Tuusula
puh. 045-672 4107
Hannu W. Koponen
Nurmijärvi
puh. (09) 250 7450
Juha Koponen, varapuheenjohtaja
Leppävirta
puh. 0400-254 466
Leena Koponen, rahastonhoitaja
Sorsakoski
puh. (017) 556 1294
Marketta Koponen, sihteeri
Leppävirta
puh. 044-027 1228
Urpo Koponen
Vihanti
puh. 040-583 4020
Pirkko Olakivi
Varkaus
puh. (017) 552 8204
Sirkku Suvikorpi
Jyväskylä
puh. 040-861 7846

Varajäsenet
Maiju Boenisch
Loimaa, Alastaro
puh. 050-558 9367
Hannu O. Koponen
Kaavi
puh. 0400-184 641
Matti Koponen
Varkaus
puh. 0400-675 325
Pentti Koponen
Porvoo
puh.
Raimo Koponen
Pielavesi
puh. 0500-280 155
Aino Koskela
Heinävesi
puh. 040-832 9952
Leena Kourunen
Leppävirta
puh. 040-777 7579
Irma Rainio
Valkeala
puh. 0400-553 097

Toiminnantarkastajat
Seppo Koponen, Hiekkalantie 25,
79100 Leppävirta; puh. (017) 548 11

Jouko Koponen, Peltotie 22,
79100 Leppävirta; puh. (017) 554 2626

Matti Koponen, varatarkastaja
Nokkalantie 14
90500 Oulu; puh. (08) 347 493

Arja Koponen, varatarkastaja
Lammintauksentie 84
79140 Kotalahti; puh. 040-579 8962

Jäsensihteeri (ks. s. 2)
Maija Tuppurainen, Käärmeniementie 30 A 5,
78200 Varkaus; puh. (017) 552 3079

SSK:n yhdyshenkilö
Hannu K. Koponen, Leiviskätie 4 G 105,
00440 Helsinki; puh. 0400-315 339

Ahti Koponen toimittaa sukuseuramme kotisivut Internetissä; osoite sivulla 2.
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Koposten sukuseuran myyntiluettelo
Julkaisut
Väinö Koponen: Metsän poika tahdoin olla ...
Sirkka Paikkala: Koposten varhaishistoriasta nimistön valossa. 66 sivua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I. 275 sivua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku II. 878 sivua.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu yhdessä erässä.
Jarmo Paikkala: Koposten suku I ja II. Maksu kahdessa erässä

43 €
16 €
63 €
98 €
150 €
77 €/erä

Koposten suku I ja II -sukukirjat sisältävät tutkittua tietoa lähes 400 vuoden ajalta.
KOPOSTEN SUKU I. Tutkimus suvusta 1541–1721.
Sisältö: Suku nimeltään Koponen h Kantakoti h Asuma-alueet h Aikakauden
yleiskuva h Ensimmäiset maininnat Savon Koposista h Nimen muotoutuminen
Savon Koposten sukuhaarat 1541–1721 h Asinpaikoista Suomessa h 1700-luvun
lopulla Koposten sukuhaarojen runsas lisääntyminen.
KOPOSTEN SUKU II. Tutkimus suvusta 1722–1860.
Sisältö: Koposten lisääntyneistä sukuhaaroista h Nimet h Syntymäajat h Perhehenkilötiedot h Ketä perheeseen kuulunut h Tarkkoja tietoja nais- ja miespuolis-ten
edustajien kautta h Koposten sukuhaarat maantieteellisesti kattavana.
KOPSA Koposten Sanomat, Koposten sukuseuran jäsenlehti
Sukuseuran jäsenille jäsenetuna

Muita myyntiartikkeleita
Postikortti, kuva-aiheena sukuseuran vaakuna.
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.
Sukuseuran isännänviiri

5 €/kpl

1 €/kpl
4 €/kpl
5 €/kpl
10 €/kpl
12 €/kpl
45 €/kpl
70 €/kpl

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

Puh. (017) 556 1294
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Lähettäjä:

2

Koposten Sukuseura
Taivalmäentie 2 A
79130 Sorsakoski

Pian on taas käsillä
se ajankohta, kun
Suomen Turku
julistaa joulurauhan.
Muistuttakoon kuvamme
myös siitä, että Koposten
sukuseuran seuraavat
sukupäivät vietetään
Turussa.

Lassi Koponen

