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Puheenjohtajan Puheenjohtajan 
tervehdystervehdys

Sukupolvien yhteinen kesäjuhla

Muutaman rajoitteisen kesän jälkeen on mahdollista kokea 
Vapauden kesä, Suomessa. Kirjoittaessani tätä mieleni täyt-
tyy toiveista, joita liitän kesään 2022. Vanhempana olen saa-
nut tehdä korona-ajan proaktiivisesti töitä suojellakseni laste-
ni lapsuutta. Ensin terveysuhat ja sitten perään suitsia sotaa 
koskevaa uutisointia heidän silmiensä ja korviensa ympäriltä. 
Toiveeni rakentuvat lapsuuden kesien kaltaisten muistojen va-
raan. Saisi hetken olla todellisuudessa, jossa ei uhat ja pelot 
olisi koko ajan kummittelemassa ympärillä.

Tänä kesänä järjestämme Koposten sukupäivät Tyyskän his-
toriallisessa miljöössä. Rakennuskanta on peräisin 1850-luvul-
ta. Tuolloin silloinen ruukinpatruuna Paul Wahl rakennutti alu-
een ensimmäiselle Joroisten piirinlääkärille Sannfrid Hällströ-
mille ja hänen perheelleen nykyisin Tyyskänhovi-nimellä tun-
netun rakennuskokonaisuuden. Tuonne sijoitan mielessäni eri 
sukupolvien edustajat viettämään kesäistä viikonloppua. Nä-
en mielessäni vauvasta vaariin sukujemme edustajia harmo-
niassa viettämässä aikaa yhdessä heinäkuun viimeisenä vii-
konloppuna 2022. Toivottavasti tämä toive toteutuu, joka on 
osoittautunut viime aikoina vaikeaksi toteuttaa.

Samana viikonloppuna teemme pyhäpäivän matkan vielä Poh-
jois-Savon toiseen suureen pitäjään Leppävirralle. Tuolta Ko-
posten sukumailta on vielä välitettävissä paljon hiljaista tie-

toa seuraaville sukupolville. Tulkaa siis toteuttamaan san-
koin joukoin tätä tehtävää ja jakamaan yhteistä toivet-

ta, aitoa yhteisöllisyyttä. Ei anneta sen muuttua 
uhanalaiseksi luonnonvaraksi tässä kaiken muun 

luontokatouhan ympärillä.

Rentouttavaa kesää!

    Jaakko Ikonen
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Sukupäivät 30.-31.7.2022 
Varkaudessa ja Leppävirralla
Kutsu Sukuseuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen 30.7.2022

Viime kesän sukukokouksen päätöksen mukaisesti järjestetään Koposten Sukuseuran vuoden 2022 sukutapaa-
misen kaksipäiväisenä. Sen verran poikkeamme sovitusta, että tapaamisen ensimmäinen päivä on Varkaudes-
sa ja toisena päivänä käymme tutustumassa Leppävirran keskustaan.

Lauantai  Kotiseutukeskus Tyyskänhovi 
11.30  Ilmoittautuminen
12.00  Lounas, 13 €
13.00 Vuosikokous 
   - aloituspuheenvuoro, sukuseuran esimies Jaakko Ikonen
   Sukukokouksen jälkeen pidetään hallituksen järjestäytymiskokous.
  Muilla aikaa vapaaseen seurusteluun kotiseutukeskuksessa tai lähialueella
15.00 Iltapäiväkahvi (sukuseura tarjoaa)
15.30  Sukututkimusasiaa
18.00 Iltatilaisuus (illallinen, seisova pöytä, 35 €), ohjelmassa Don Pedron esityksiä

Sunnuntai 
  9.30 Brunssi, Kotiseutukeskus Tyyskänhovi, 18 €
10.30  Lähtö Leppävirralle omin tai kimppakyydein
11.00 Tapaaminen Leppävirran sankarihautausmaalla, Savonkatu 18
  - lyhyt tietoisku sankarihautausmaasta ja kukkien lasku sankaripatsaalle
  - tutustuminen Leppävirran kirkon vanhaan hautausmaahan, Kirkkokaari 1
  - tutustuminen Leppävirran kirkkoon
  - tutustumiskäynti Kotiseutumuseossa, Savonkatu 28
  Parkkipaikkoja löytyy kirkon läheltä ja markettien pihoilta
n. 14.00 Lähtökahvit Kesäravintola Leppävirran Vanhassa Laivarannassa, Laivurintie 2
 

Mahdollisia ruokapakettivaihtoehtoja on useita
- lauantaina vain lounas 13 €; lauantaina lounas ja illallinen 48 €; lauantaina vain illallinen 35 €
- lauantain ruokailut ja sunnuntain brunssi 66 €; vain illallinen lauantaina ja brunssi 53 €
Sunnuntain lähtökahvi on omakustanteinen (voi maksaa rahalla tai kortilla).
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Sukuseuran hallitukseen tarvitaan taas muutama uusi jäsen (joko varsinaiseksi tai varaksi). Jos haluat toimia ak-
tiivisesti, niin tekemistä löytyy, mutta myös tavallisia jäseniä tarvitaan. Hallitus kokoontuu yleensä vain kaksi ker-
taa sukukokouspäivän lisäksi. Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai jäsensihteeriin jo ennen kokousta. Myös kave-
ria voi ehdottaa, niin voimme olla yhteydessä.

Ilmoittautumiset 24.7.2022 mennessä taloudenhoitajalle Maiju Boenisch, mama-boe@hotmail.com tai p. 050 
558 9367. Ilmoita ainakin, mihin ruokailuihin osallistut. Sunnuntain ilmoittautuminen toivottavaa museon ryh-
mäkoon takia. Maksut maksetaan samaan aikaan yhdistyksen tilille FI21 5500 0840 0154 28.

Varkaudessa on hotelli Oscarin ja Kuntorannan sekä huoneistohotelli Forenomin lisäksi muuta majoitusta. Osal-
listujille on tarjolla yöpyminen Vm-majoituksen Villa Mariassa n. 7 km Tyyskänhovista. Kohteessa on viisi huo-
netta, hinta 95 €/ 2 hlö/ yö. Hintaan ei sisälly aamiaista. Ilmoittautumiset Nea Ikoselle, puh. 040 849 6665 tai 
sähköposti nea.ikonen@vmmajoitus.fi. Hän voi kertoa myös muita vaihtoehtoja.

Tervetuloa sukuseuran jäsenet ja asiasta kiinnostuneet joukolla mukaan!

Tyyskänhovi

Varkauden kotiseutukeskus Tyyskänhovi on Koposten Sukuseuralle tuttu paikka, kun seura on viettänyt siellä su-
kupäiviä useita kertoja 1990-luvulta alkaen, mutta ei ihan viime vuosina.

Tyyskänhovi valmistui alkujaan Joroisten piirilääkärialueen lääkäri Sannfrid Hällströmin asunnoksi vuonna 
1859. Hän asui siinä eläkkeelle jäämiseensä vuonna 1889 asti. Hänen jälkeensä talossa asui parikymmentä vuot-
ta kasööri Holopainen, jonka aikana vastaanotto siirrettiin väentupaan. Myöhemmin siellä asui ja piti vastaanot-
toa usea lääkäri vuoteen 1947 asti, jolloin sinne muutti A. Ahlström Oy:n konepajan diplomi-insinööri Antere. 
Hän asui talossa vuoteen 1972 ja sen jälkeen yhtiön talousjohtaja kolme vuotta. Vuonna 1975 rakennus muu-
tettiin yksityiseksi päiväkodiksi. Varkauden kaupunki hankki rakennuksen omistukseensa 1980-luvun puolivälis-
sä ja piti siinä päiväkotia vuoteen 1992 asti.

Silloin kaupunki lahjoitti rakennuksen Varkaus-seuralle ja antoi tontin vuokralle. Rakennuksen peruskorjaus 
aloitettiin 1992 ja se muutettiin Kotiseutukeskukseksi. Muutokset suunnittelivat Kauko Heikkinen ja Erkki He-
lasvuo. Entisen lääkärinasunnon ulkoasu saatettiin alkuperäisen malliseksi ja vihkiäisiä vietettiin 28.11.1993.

Tiedot Warkaus-Seuran kotisivulta www.warkaus-seura.fi
Jatkuu sivulla 19>

Tietoa sukupäiviin liittyen
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Metsä kiinnosti jo pienenä ja on 
tarjonnut monipuolisia työtehtäviä

Minttu Koponen on jo pienestä pitäen liikkunut paljon 
metsässä. Lapsena hän kulki siellä usein vanhempien-
sa kanssa. Niinpä ei ole ihme, että sieltä löytyi ammat-
ti - tai oikeastaan jo useita työtehtäviä.

Minttu on syntynyt 1989 Riistavedellä, joka oli silloin 
kuulunut jo hyvän aikaa Kuopioon. Hän kasvoi siellä 
sukutilalla perheen ainoana lapsena ja kävi peruskou-
lut Riistavedellä. Lukioon hän meni Kuopion Lyseoon, 
josta kirjoitti ylioppilaaksi 2008. Lukion päättyessä hän 
mietti kahta vaihtoehtoa, kun oli aina halunnut opis-
kella luonnontieteitä. Hän hankki valintapaperit se-
kä biologiaan että metsätieteelliseen tiedekuntaan. 
Metsätiede vaikutti niiden perusteella mielenkiintoi-
semmalta ja monipuolisemmalta alalta. Niinpä hän 
päätyi valitsemaan Joensuun yliopiston metsätieteel-
lisen tiedekunnan ja ensimmäisestä päivästä asti se 
on tuntunut oikealta alalta.

Minttu kertoo, että metsätieteellisessä opiskeli-
ja saa laajan ymmärryksen metsien biologiasta, met-
sän kasvatuksesta, metsän mittauksesta, arvioinnista 
ja metsävarojen käytöstä. Koulutukseen kuului mm. 
eri puulajien tunnistaminen puupalikoista. Monipuo-
listen opintojen lisäksi parasta opinnoissa oli maas-
topäivät ja 7 viikkoa kestänyt kenttäkurssi Ilomant-
sin Mekrijärvellä. Kenttäkurssilla tutustuttiin erilaisiin 
kohteisiin, mitattiin metsää eri välineillä ja menetel-
millä ja harjoiteltiin raivaussahan ja moottorisahan 
käyttöä.

Metsätiede pitää sisällään lukemattomasti eri alo-
ja, joihin suuntautua (tietojenkäsittelyä, matematiik-
kaa, tilastotiedettä, biologiaa, metsäpolitiikkaa jne.). 
Metsätieteilijät voivat työllistyä hyvin erilaisiin tehtä-
viin työelämässä. Siitä huolimatta ala on edelleen ai-
ka miehinen, vain noin 1/5 opiskelijoista oli naisia. 
Minttu syventyi tutkinnossaan Venäjän metsätalo-
uteen sekä puunhankinnan logistiikkaan. Sivuainei-
na hän opiskeli venäjän kieltä ja matematiikkaa. Hän 
suoritti maisterin tutkinnon ja valmistui metsänhoita-
jaksi vuonna 2014.

”Työskentelin jo opiskelujen aikana useissa eri 
metsäalan tehtävissä. Olin kesätöissä esim. Tuusjär-
ven taimitarhalla sekä eri metsäyhtiöissä metsänhoi-
toesimiehen tehtävissä ja puunhankinnan ja -korjuun 
tehtävissä.”, Minttu kertoo.

Minttu Koponen on ollut jo vuodesta 2015 Suo-
men Metsäkeskuksen palveluksessa Se on valtion or-
ganisaatio, joka kerää ja tuottaa kaukokartoitukseen 
perustuvaa tietoa Suomen yksityismetsistä, valvoo 

metsälakia sekä neuvoo ja kouluttaa metsänomistajia 
sekä metsäalan toimijoita.

Hän aloitti työuransa siellä kemera-hankkeiden pa-
rissa. Metsäkeskus myöntää Kemeran eli kestävän met-
sätalouden rahoituslain mukaista valtion tukea yksityis-
ten maanomistajien puuntuotantoa turvaaviin met-
sänhoito- ja metsänparannustöihin. Vuonna 2016 hän 
siirtyi metsänomistajien asiakasneuvojaksi Lappeen-
rannan toimistoon. Työssä neuvottiin metsänomistajia 
metsän- ja luonnonhoidossa sekä sähköisessä asioin-

Minttu kanalintumetsällä Eppu-koiransa kanssa.
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nissa, asiakkaille järjestettiin erilaisia koulutustilaisuuk-
sia ja oltiin messuilla mukana.

Kun hänen puolisonsa sai töitä Lapista, haki Minttu 
Metsäkeskuksen sisäisellä haulla työpaikkaa pohjoises-
ta. Niinpä hän muutti vuonna 2017 puolisonsa kanssa 
Kemijärvelle, jonne hän pääsi asiakasneuvojaksi. Poh-
joisessa vierähti yhteensä kolme vuotta ensin Kemijär-
vellä ja sitten Rovaniemellä. Sinä aikana Minttu ete-
ni Metsäkeskuksessa asiantuntijan tehtäviin. Vuonna 
2019 Minttu muutti takaisin Kuopioon, kun siirtyi so-
velluskehityksen pariin Metsään.fi-palvelun sovellus-
vastaavaksi ja uudistuneen asiakasjärjestelmän tes-
tausvastaavaksi.

Minttu Koposen työhön kuuluu palvelun kehittämi-
nen, ylläpito, häiriöistä tiedottaminen ja vikatilantei-
den selvittäminen. Metsään.fi-palvelu on metsänomis-
tajille ja metsäalan toimijoille tarkoitettu sähköinen asi-
ointipalvelu, joka tarjoaa tietoa metsistä ja jossa asia-
kas voi hoitaa metsäasiat ja metsäomaisuuden hoidon. 
Palvelu on metsäalan käytetyin sähköinen palvelu.

Minttu osallistuu pääkäyttäjän tehtävissä tänä vuon-
na alkaneeseen Metsään.fi-palvelun uudistamiseen. 
Työssä tarvitsen sekä metsäalan ja tietojenkäsittelytie-
teen osaamista että asiakkaiden tuntemusta. Hän tote-
aa, että työ on hektistä ja usein päivät täyttyvät erilai-
sista palavereista, joihin osallistuu asiantuntijoita ym-
päri Suomea.

Minttu viihtyy hyvin työssään, sillä työ on yhtä aikaa 
vauhdikasta, mielenkiintoista ja opettavaista. Tulevai-
suuttaan hän ei ole ehtinyt vielä miettiä, kun tarjolla on 
ollut uusia mielenkiintoisia tehtäviä. Uralla on kuiten-
kin paljon erilaisia mahdollisuuksia.

Palataan vähän sukuun Riistavedellä. Mintun ko-
tipaikka on Kankaalassa, jossa Koposia on asunut jo 
1900-luvun alusta asti. Hän on Kankaalan tilan Koposia 
jo viidennessä polvessa. Hänen vanhempansa Eero ja 
Kyllikki Koponen asuvat edelleen Kankaalassa. Mintun 

sukulainen Kaarina Hosiaisluoma on kirjoittanut aika-
naan Kopsaan jutun Kankaalan Vilho Koposesta. Mint-
tu on Vilhon pojanpojanpojantytär. Juttu on toisaalla 
tässä lehdessä.

Minttu Koponen itse asuu tällä hetkellä Kuopion 
Päivärannassa yhdessä puolisonsa kanssa. Kotoa löy-
tyy myös metsästyslinjainen kultainennoutaja ja koti-
paikalta suomenpystykorva, jotka pitävät vapaa-ajan 
ongelmat loitolla. Kesäkuussa perheeseen liittyy vielä 
punainen irlanninsetterin pentu, josta toivotaan jatka-
jaa kanalinnustukseen.

Mintun vapaa-aika kuluu eräharrastusten paris-
sa. Hän harrastaa metsästystä, kalastusta, retkeilyä ja 
luontokuvausta. Hän on käynyt metsällä jo 13-vuoti-
aasta alkaen. Keväällä vietetään aikaa pienellä met-
säpalstalla polttopuusavotassa ja riistapeltoa viljellen. 
Kesälomalla puolisoilla on tarkoitus veneillä Kallave-
dellä ja syksy on puolestaan pyhitetty metsästykselle 
sekä pohjoisen valtion mailla että Riistaveden saloilla.

Mintun sukulaisista Koposten Sukuseuran toimin-
nassa ovat olleet mukana Kaarina Hosiaisluoma, Inke-
ri Tikanmäki ja Kaisa Nummenpää. Heidän ansiostaan 
hän tiesi heti, mistä on kyse, kun pyysin haastattelua 
lehteemme, vaikka ei ole itse ollut koskaan mukana 
seuran tapahtumissa.

  Minttua haastatteli Maiju Boenisch 
 Kuvat ovat Mintun perhealbumista.

90-luvun alusta, jolloin Minttu oli 2-3 vuotias ja rakentamassa 
pisteaitaa ukkinsa Olavi Räsäsen (äidinisä) kanssa.

Ylioppilaskuva on vuodelta 2008 ja Minttu on kuvassa van-
hempiensa Kyllikki ja Eero Koposen kanssa kotipihalla.
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Muistoissamme
filosofian lisensiaatti Kaarina Hosiaisluoma

(6.4.1930 - 26.3.2022)

Helka Kaarina Hosiaisluoma (os. Koponen) syntyi Kuo-
piossa nelilapsisen perheen esikoiseksi Veikko ja Anna 
Koposelle. Helka Koponen kirjoitti ylioppilaaksi Kuopi-
on tyttölyseosta vuonna 1950.

Merkittävä tapahtuma Kaarinan elämässä oli muut-
to opiskelemaan Helsinkiin kunnallistutkintoa Yhteis-
kunnalliseen korkeakouluun. Kaarina kertasi usein mie-
lellään ensikohtaamistaan miehensä Aaton kanssa: 
Franzeninkadun punatiilisen talon ala-aulassa vaihdet-
tiin katseet, joista ei enää ollut paluuta. YKK:ssa val-
mistui kunnallistutkinto vuonna 1954.

Rakkaudesta Kaarina vaihtoi myöhemmin Helsin-
gin yliopistolla opiskellessaan englantilaisen filologian 
ruotsiin: harjoitteluvälimatka Iso-Britanniaan olisi ollut 
aivan liian pitkä nuoren parin elämässä. Pohjoismaisia 
kieliä opiskellessa aika Norjassa muodostui merkittä-
väksi niin kielen kuin ystävyyssuhteiden osalta. Viimei-
nen vierailu Osloon ja ystävien luo tapahtui 2000-lu-
vulla. Ensimmäiset muistot kaupungista olivat 50-lu-
vulta. Viimeisiin asti Kaarina pystyi puhumaan ruotsin 
ohella myös sujuvaa kirja- ja uusnorjaa. Ruotsin kielen 

puolelta Kaarinaa lähellä oli tämän omien tutkimusten 
myötä Carl Michael Bellmanin tuotanto.

Elämäntyönsä Hosiaisluoma teki Tampereen yli-
opistossa. Työura Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa, 
myöhemmin Tampereen yliopisto, alkoi vuonna 1964 
väliaikaisena ruotsin kielen lehtorina ja päättyi vakitui-
sena pohjoismaisen filologian lehtorina vuonna 1991.

Koposten sukuseurassa Kaarina toimi miehensä Aa-
ton kanssa aktiivisesti 1980-luvulla ja vielä 90-luvun 
alussa. Kaarina oli vuosia sukuseuran hallituksessa, ja 
Hosiaisluomat tekivät huomattavia rahalahjoituksia su-
kuseuran toimintaa tukeakseen. Oheinen kuva on Hel-
singissä 5.- 6.8.2000 järjestetystä sukujuhlasta: Kaarina 
Hosiaisluoma otti osaa Temppeliaukion kirkossa järjes-
tettyyn jumalanpalvelukseen.

Kaarinalle tärkeimmät ihmissuhteet olivat omat si-
sarukset ja näiden lapset. Seuraava sukupolvi muis-
taa hänet sukuunsa tulleena teräväkielisenä ja sana-
valmiina Koposena, mutta samalla empaattisena ja ai-
na auttamaan valmiina vanhimpana tätinä. Pilke silmä-
kulmassa säilyi.

Kaisa Nummenpää
Kaarinan sisaren tytär ja kummityttö



KOPSA14

Petteri Koponen päätti seurauransa 
korisliigassa

Petterin joukkue Malmin Super-Koris voitti Ruotsissa suuren 
junioriturnauksen Scania Cupin 13-vuotiaiden sarjan vuon-
na 2001.

Koripalloilija Petteri Koponen on lajinsa huippuja ja 
pelannut vuosia ammattilaisena Euroopassa. Hän on 
ollut vuosien varrella useita kertoja esillä myös Kopsa-
lehdessä. Ensimmäinen juttu löytyy kesän 2007 leh-
destä, jossa Hannu K. Koponen kertoo tavanneen-
sa nuoren Petterin ennen tämän matkaa New Yorkiin 
NBA:n varaustilaisuuteen. 19-vuotias Petteri oli silloin 
suorittanut ylioppilastutkinnon, mutta lähtenyt touko-
kuussa ennen lakkiaisia matkalle, joten ylioppilasjuhlat 
odottivat häntä vasta syksyllä. Kokosivuisessa jutussa 
toivotetaan onnea ja menestystä ja odotetaan taas yh-
den Koposen maailmanvalloitusta.

Seuraava maininta Kopsassa löytyy syksyn 2012 leh-
dessä lainatusta Helsingin Sanomien jutusta, jossa ker-

rottiin Petterin siirtyneen Venäjälle Moskovan lähelle 
Himkiin kolmivuotisella mahtisopimuksella. Lyhyesti 
Petteri Koponen oli mainittu syksyn 2014 lehdessä jul-
kaistussa Ulla Jolkkosen Huhmarin sukutapaamisessa 
pitämässä juhlapuheessa. Siinä hänet nostetaan esiin 
esimerkkinä lahjakkaasta urheilijasta.

Syksyn 2017 Kopsa-lehdessä Petteri Koposelle on 
omistettu taas kokonainen sivu, kun Hannu K. Kopo-
nen kertoi siinä Hippo Taatilan Petteristä kirjoittamas-
ta kirjasta ”Malmin jääräpää”. Siitä jutusta tiedämme, 
että Petteri on syntynyt 13 huhtikuuta 1988 ja pääs-
syt ylioppilaaksi Mäkelänrinteen urheilulukiosta. Jutus-
sa kerrotaan myös Sonja-äidistä, joka yksinhuoltajana 
teki kahta työtä mahdollistaakseen unelman huippu-
urasta.

Kun ura nyt on lähenemässä loppuaan, halusin saa-
da vielä yhden haastattelun Petteri Koposelta kori-
palloilijana. Hän suostui mielellään ja keskustelim-
me Teams-ohjelman välityksellä kevään aikana. Käsit-
telimme kuitenkin enemmän Petterin normaalia elä-
mää kuin urheilusaavutuksia, joista löytyy paljon tietoa 
muualta.

Elämänsä ensi vaiheen Petteri vietti Herttoniemes-
sä. Nelivuotiaana hän muutti äitinsä Sonjan kanssa 
Laajasaloon. Silloin hän aloitti myös jalkapallon pelaa-
misen. Se kiinnosti häntä, mutta koripalloa hän inho-
si pienenä. Se johtui siitä, että hän joutui seuraamaan 
hallilla harjoituksia, kun äiti toimi tyttöjoukkueen val-
mentajana. Siellä äiti tapasi pari tyttöä, jotka osasivat 
käyttäytyä paremmin kuin muut. Kun hän kuuli, että 
tytöt kävivät Kaarelassa Suomalais-venäläistä koulua, 
niin hän päätti laittaa Petterin sen yhteydessä toimi-
vaan päiväkotiin.

Petteri jatkoi siellä päiväkoti Kalinkasta ala-asteen 
ja yläasteen, kunnes siirtyi lukioon. Koulussa opiskel-
tiin lähes kaikkia aineita niin suomeksi kuin venäjäksi, 
kuten myös muissa vastaavissa vieraaseen kieleen pai-
nottuvissa kouluissa.

Laajasalosta oli pitkä matka päiväkotiin ja kouluun. 
Sitten edessä oli muutto Oulunkylään. Siellä oli kiva pi-
hapiiri, jossa asui paljon lapsia. ”Aina löytyi leikkikave-
reita ja pihalla pelattiin sählyä ja fudista, talvella lätkää. 
Se oli hyvä paikka kasvaa ja elää”, kertoi Petteri. Vaik-
ka perhe oli pieni, niin lähipiiriin kuului kuitenkin mui-
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Vuonna 2019 FC Bayern München voitti Saksan koripallo-
mestaruuden. Juhlimassa Petterin lisäksi puoliso Linda ja 
pojat Kristian (edessä) ja Eliel (isän sylissä).

takin aikuisia ja lapsia. Sonja-äidillä oli kavereita, joilla 
oli lapsia, ja Petterin kummisedän perheen kanssa ol-
tiin paljon yhdessä.

Petteri pelasi jalkapalloa Käpylän Pallossa eikä jak-
sanut innostua koripallosta. Sitten mieli kuitenkin 
muuttui 8-vuotiaana, kun hän kävi kummisetänsä kans-
sa katsomassa tämän pojan katukoristurnausta. Siel-
lä hän meni mukaan kokeilemaan pelaamista isompi-
en poikien kanssa, kun valmentaja Erkki Koivisto-Raja-
la häntä pyysi. Hän innostui pelistä ja alkoi käydä Mal-
min Super-Koriksen harjoituksissa. Monta vuotta hän 
pelasi molempia lajeja rinnan aina 13-vuotiaaksi asti, 
jolloin hän keskittyi koripalloon.

Koripallossa Petteri kehittyi niin, että 16-vuotiaana 
häntä pyydettiin mukaan Espoon Honkaan. Samanikäi-
senä hän pelasi ensimmäisen juniorimaajoukkuepelin-
sä. Samoihin aikoihin hän aloitti myös maineikkaassa 
Mäkelänrinteen urheilulukiossa ja haave ammattilaisu-
rasta alkoi hahmottua.

Lukiovuodet olivat rankkoja, mutta Mäkelänrintees-
sä pystyi hyvin yhdistämään opiskelun ja pelaamisen. 
Koululla oli aamulla koristreenit ja sitten muuta koulua. 
Illalla oli seuran treenit. Petteri kertoi: ”Asuttiin silloin 
Tapanilassa ja sieltä lähdin aamulla junalla Pasilaan ja 
menin kouluun, jonka jälkeen bussilla Espooseen. Il-
lalla olin vasta myöhään kotona ja piti tehdä vielä läk-
syt. Oli se rankkaa, mutta myös kivaa ja nuorena jak-
soi. Enää ei jaksais.” Elämä vähän helpottui, kun sai 
ajokortin ja auton, ettei mennyt matkoihin niin kauan.

Petteri Koposesta tehtiin ykköskierroksen varaus 
amerikkalaiseen NBA-liigaan 2007 ensimmäisenä suo-
malaispelaajana. Hän kävi varaustilaisuudessa ja pela-
si siellä kesäliigassa. Kun hänelle ei tarjottu pitkää so-
pimusta, hän päätti kuitenkin jäädä Honkaan ja suorit-
taa asevelvollisuutensa.

Vuonna 2008 Petteri siirtyi Italiaan Bolognaan nel-
jäksi vuodeksi. Muutos oli suuri, kun hän oli siihen as-
ti asunut kotona. Oli kasvun paikka, kun opetteli am-
mattilaiseksi ja hoitamaan kaikki arkiset asiat vieraas-
sa maassa. Onneksi hänen silloinen tyttöystävänsä – 
ja nykyinen vaimo - Linda Hatakka lähti mukaan. Se 
helpotti elämää huomattavasti. Linda kävi tosin välillä 
myös hoitamassa opiskelut Suomessa ja valmistui Tu-
run kauppakorkeakoulusta, mutta hän oli kaikki vuodet 
ulkomailla tärkeänä tukena.

Italiasta matka jatkui Venäjälle Moskovan lähelle 
Himkiin, kuten jo alussa kerrottiin. Siellä vierähti myös 
neljä vuotta. Venäläisen koulun opit olivat hyödyksi ar-
kielämässä. Vanhempi perheen lapsista Kristian syn-
tyi siellä vuonna 2015. Venäjältä perhe siirtyi Espan-
jan Barcelonaan vuonna 2016. Kristian meni siellä vä-
häksi aikaa päiväkotiin, mutta sitten syntyi perheen toi-

nen poika Eliel vuonna 2018. Aika Espanjassa jäi vain 
kahteen vuoteen, kun Petterin sopimusta ei jatkettu.

Kesällä 2018 tuli siirto suurseura Bayern Münche-
niin ja muutto Saksaan kolmivuotisella sopimuksella. 
Ensimmäinen kausi sujui hyvin ja joukkue voitti kultaa. 
Seura ilmoitti kahden vuoden jälkeen, ettei Petteri Ko-
poselle ole käyttöä. Niinpä Petteri vain odotteli ja har-
joitteli itsenäisesti. Hän oli välillä Suomessa, ensim-
mäistä kertaa moneen vuoteen syksyllä, ja välillä Sak-
sassakin. Seura ei kuitenkaan purkanut sopimustakaan 
kuin vasta tammikuussa 2021, jolloin Petteri siirtyi lop-
pukaudeksi Italiaan Reggio Emiliaan.

Petteri Koponen pelasi jo kesällä 2006 18-vuotiaa-
na ensimmäisen pelinsä Suomen miesten maajoukku-
eessa, jota nykyisin kutsutaan Susijengiksi. Aiemmin 
hän oli jo pelannut juniorimaajoukkueissa. Hän on pe-
lannut tähän mennessä 139 miesten ottelua Suomen 
edustusasussa. Toivottavasti niitä tulee vielä lisää, kun 
EM-kisat pidetään syyskuussa Prahassa. Hän on aina 
halunnut olla maajoukkueen käytettävissä. Aiemmin 
oli niin, että maajoukkueen kanssa oltiin kesäisin har-
joittelemassa ja pelaamassa otteluita ja tärkeät kisat 
olivat syksyllä. Nyt tavat ovat muuttuneet ja pelejä on 
kesken kaudenkin. ”On ollut hienoa aikaa olla muka-
na”, totesi Petteri.
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Viime syksystä asti Petteri Koponen on pelannut 
Suomessa helsinkiläisessä Seagulls-seurassa. Seuran 
tavoitteet olivat korkealla ihan mestaruudessa, mut-
ta aivan korkeimpaan kärkeen se ei yltänyt. Tiukoissa 
välierissä se lopulta hävisi Kauhajoen Karhu Basketil-
le. Peliuran viimeisestä seurakaudesta Petteri sai kau-
laansa pronssisen mitalin.

Perheelle oli jo aikaisemmin ollut selvää, että muu-
tetaan takaisin Suomeen, kun lapset ovat menossa 
kouluun. Nyt lapset ovat 7- ja 4-vuotiaita, joten ajoi-
tus osui nappiin. Ulkomailla puoliso Linda on joutunut 
uhraamaan oman uran Petterin työn eteen. Hän on ra-
kentanut kodin uuteen asuinpaikkaan ja kantanut vas-
tuuta lapsista ja arjen toimivuudesta, kun Petteri on ol-
lut paljon reissussa. Linda ei ollut koskaan töissä ja oli 
muutenkin haasteellista ottaa omaa aikaa. Siitä Pette-
ri on vieläkin valmis nostamaan hattua. Nyt on sitten 
Lindankin aika tehdä omia juttuja.

Elämä Suomessa on asettunut urilleen. Lapset ovat 
päässeet päiväkotiin. Koko arki on helpompaa, kun tu-
kiverkot ovat lähellä. ”Ulkomailla pidettiin yhteyttä joi-
hinkin pelikaverien perheisiin ja oltiin kyllä yhteydes-
sä paikallisiin suomalaisyhteisöihin. Münchenissä käy-
tiin joskus Suomi-seuran jutuissa”, kertoi Petteri. Tääl-
lä on kuitenkin sukulaiset, perheet ja ystävät.

Petteri toteaa myös: ”Nyt on kiva olla Suomessa ja 
on paikka, mitä voi kutsua oikeasti kodiksi. Ollaan ai-
nakin toistaiseksi viihdytty tosi hyvin. On ollut kiva tul-
la takas.”

Kysymykseeni, mikä on sinulle muuten tärkeintä elä-
mässä, ei Petteri mieti vastausta kauan. Perhe on tot-
ta kai tärkeä, se on kaiken lähtökohta. ”Perhe, lähei-
set ja kaverit ovat tärkeitä. Kun on ollut kauan ulko-
mailla ja joutunut uhraamaan paljon uran eteen, niin 
ei ole voinut viettää kavereiden ja muiden kanssa tar-
peeksi aikaa. Onneksi oma perhe on kiertänyt muka-
na.” sanoi Petteri.

Vanhoihin kavereihin ja sukulaisiin Petteri on pitänyt 
kaikki vuodet yhteyttä ja he kävivät usein pääsiäisen ai-
kaan tapaamassa häntä kulloisessakin asuinpaikassa. 
Ohjelmassa oli pelien katsomista ja yhdessä syömistä. 
Se oli Petteristä mukava perinne.

Petteri kertoi, että mitään muita harrastuksia ei ole 
viime vuosina ollut, mutta golfia hän on mielellään pe-
lannut kesäisin kaverien kanssa.

Tulevaisuudesta Petterillä ei vielä ole ihan selvät sä-
velet. Ensin hän aikoo ottaa vähän taukoa ja antaa ai-
kaa perheelleen, kun viimeiset 15 vuotta on ollut niin 
laput silmillä menoa. Hän uskoo kuitenkin, että haluaa 
sitten palata jotenkin lajin pariin joko valmentamaan 
tai muuten. Toisaalta hän sanoo olevansa avoimin mie-
lin, jos eteen tulee joku muu kiinnostava mahdollisuus.

Sukuseuran lehteen kuuluu tietenkin kysymys, mistä 
suku on lähtöisin. Siihen Petteri Koposella ei ole tark-

kaa vastausta. ”Ehkä Leppävirralta”, joskus hän on sel-
laista kuullut. Äiti oli jo kuitenkin varttunut Helsingis-
sä, joten isovanhempia ei Savossa ollut. Pienenä hän 
kävi usein Kuopiossa ja Vehmersalmella, jossa oli äidin 
serkkuja. ”Siellä käytiin kesäisin kalassa ja tehtiin muu-
ta kuin urheilua. Sieltä on hyviä muistoja. Kivoja reis-
suja.”, kertoi Petteri.

Kiitos keskustelusta ja onnea uuteen elämänvaihee-
seen!

     Maiju Boenisch

Petteri Helsinki Seagullsin pukuhuoneessa, kun seura voitti 
Suomen Cupin tammikuussa 2022.
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Kevään 2022 ylioppilaita 

Lähde Ylen ylioppilaskone (Tiedot on kerätty lukioilta.)

Tietojen julkaisun sallineita ylioppilaita on nyt vain 22. Määrä on vähentynyt viime vuodesta 9 henkilöllä.

Koponen Henrietta Axa Maria Espoonlahden lukio
Koponen Kosti Etelä-Tapiolan lukio
Koponen Ida Maria Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Koponen Tenho Eemil Helsingin aikuislukio
Koponen Aatu Gunnar Helsingin medialukio
Koponen Sofi Emilia Helsingin normaalilyseo
Koponen Kaarlo Munkkiniemen yhteiskoulun lukio
Koponen Kalle Mäkelänrinteen lukio
Koponen Vilma  Schildtin lukio, Jyväskylä
Koponen Kerkko Vesanpoika Kontiolahden lukio
Koponen Veeti Henrik Kontiolahden lukio

Koponen Niina Maaria Kallaveden lukio
Koponen Liisa-Mari Susanna Kuopion Lyseon lukio
Koponen Minna Meri Satu Kuopion Lyseon lukio
Koponen Aki Petri Tapani Kuopion klassillinen lukio
Koponen Elias Artturi Kuopion klassillinen lukio
Koponen Lumi Karelia Lahden yhteiskoulun lukio
Koponen Jere Mikkelin lukio
Koponen Albert Ounasvaaran lukio (kaksoistutkinto)
Koponen Jemina Seinäjoen lukio
Koponen Nelli Matilda Siilinjärven lukio
Koponen Konsta Ilmari  Vaskivuoren lukio, Vantaa

Koposten Sukuseura onnittelee kaikkia nyt valmistuneita Koponen-nimisiä uusia ylioppilaita, vaikka nimiään ei 
julkaistaisi. Onnittelemme myös muun sukunimisiä sukuun kuuluvia.
Ammattiin valmistuvien nimet julkaistaan pääosin lehtemme työstämisen jälkeen. Myös ammattikorkeakouluis-
ta ja yliopistoista on keväällä valmistunut useita nuoria suoritettuaan eritasoisia tutkintoja. Hienoa, että tärkeä 
etappi on saavutettu.

Toivotamme jokaiselle valmistuneelle paljon onnea uudessa elämänvaiheessa!
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Koposia Kymenlaaksosta

Kuvassa on Leppävirralta 1800-luvun lopulla muuttanut Aleksander ja Anna Sofia (os. Ollikainen) Koposen per-
he. He muuttivat työn perässä Kymenlaaksoon, jossa Aleksander meni töihin valtion rautateille. Hän työsken-
teli ratavartijana ainakin Inkeroisissa ja Kouvolassa. Perhe oli suuri ja kuvasta puuttuu vielä vuonna 1907 synty-
nyt Vieno, joten se on otettu sitä ennen, luultavasti 1906.

Aleksanteri oli syntynyt 1862 Leppävirralla ja kuoli 1948 Kouvolassa. Anna Sofia oli myös Leppävirralta, syn-
tynyt 1863, ja kuoli Kouvolassa 1946. Vanhin lapsista oli Aliina, joka oli syntynyt 1886 Leppävirralla ja nuorin 
siis Vieno. Myös perheen toinen lapsi oli syntynyt Leppävirralla 1889, mutta kolmas 1891 jo Inkeroisissa. Muut-
to siis tapahtui siinä välissä.

Useimmat lapsista asuivat Kouvola/Inkeroinen -alueella, muutamalla oli myös rautatieläisperhe. Kerttu jou-
tui lähtemään Karjalasta evakkoon ja asui sitten Keuruun Haapamäellä. Martta oli asettunut Somerolle. Siiri oli 
sisaruksista ainoa, joka ei avioitunut. Hän työskenteli Salossa meijerissä. Suurin osa heistä on haudattu Kouvo-
lan vanhalle hautausmaalle.

Kuvassa eturivissä vasemmalta Martta, Tauno, Suomi ja Kerttu, keskellä vasemmalla Ella, äiti Anna Sofia, isä Alexander ja 
Alli, takana Lyyli, Alina, Antti, Siiri ja Alma.
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Koposen perhe vuonna 1946, jolloin äiti oli kuollut. Edessä: Lyyli Yrjölä, Antti, isä Aleksander, Alina Mikkonen ja Alma Sep-
pälä, takana: Tauno, Ella Rainio, Siiri, Vieno Priha, Martta Vuorio, Alli Mättö, Kerttu Raninen ja Suomi.

Tiedot Lassi Liljanto ja Laura Nurminen (os. Yrjölä), jotka ovat Lyyli Yrjölän (os. Koponen) pojan lapsia. Heidän 
isoäitinsä oli syntynyt 1894 ja kuollut 1980. Kuvat heidän perhealbumeistaan.

Leppävirran kirkko

Leppävirran keskustassa oleva kivikirkko on C.L. Enge-
lin suunnittelema. Se on jo neljäs kirkko samalla pai-
kalla. Ensimmäiset kaksi kävivät liian pieniksi ja korvat-
tiin isommalla. Kolmas ehti olla käytössä vain 30 vuot-
ta, kun salama iski siihen 12.7.1834 ja se paloi poroksi 
vain parissa tunnissa. Kirkon rakentami-
nen viivästyi, kun vaatimus kivikirkosta 
ei miellyttänyt kaikkia seurakuntalaisia 
ja rahoituksen hankkiminen kesti kau-
emmin. Intendentinkonttorin piirustuk-
set ovat vuodelta 1835 ja ne on vahvis-
tettu 1838. Varsinainen rakennustyö al-
koi 1841 ja kirkko otettiin käyttöön jou-
luna 1846. Sitä jouduttiin korjaamaan 
vuosina 1856–1862. Vasta sen jälkeen 
kirkko oli täysin valmis ja vihittiin Pärtty-
lin päivänä 24.8.1862.

Kirkko on tyyliltään uusklassi-
nen ja muodoltaan päätytornilli-
nen pitkäkirkko. Kellotorni on pui-
nen. Tornin kuvun päällä on pieni lyh-
ty. Sisätila jakaantuu kolmeen lai-
vaan, joista keskimmäisessä on tynnyriholvikatto ja 
sivulaivoissa tasakatot. Kirkon pinta-ala on 1500 ne-
liömetriä ja siinä on 2000 istumapaikkaa. Alttaritau-

lu on kaksiosainen ja Samuel Elmgrenin 1820-luvul-
la maalaama. Se pelastettiin edellisen kirkon palosta. 

Tiedot Leppävirran seurakunnan kotisivulta www.leppavir-
ranseurakunta.fi

Kuva Leppävirran kirkosta on julkaistu Kopsa-lehden 
1-2001 kansikuvana. Se on mustavalkoinen kopio posti-
kortista, jonka värikuvan valokuvaaja Markku Koponen otti 
26.7.1971. Kirkko oli silloin väriltään valkoinen.
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In memoriam
Toimistovirkailija Aino Wilhelmiina Koskela, os. Koponen

(27.1.1941, Heinävesi - 17.3.2022 Joensuu)

Aino Vilhelmiina Koskela syntyi Antti ja Saimi Kopo-
sen perheeseen Heinäveden Varistaipaleessa. Ainon 
lapsuudenkoti oli aivan Varistaipaleen kanavan varrel-
la. Nuoruusvuosinaan hän teki kotitöitä. Varistaipale 
oli vilkas puiden uittopaikka ja uitoissa oli mukana lu-
kuisia naisia, niin myös Aino. Hänelle kertyi työssä tie-
toa ja taitoa, joita hän myöhemmin hyödynsi mm. toi-
miessaan uittotilaisuuksissa ja museo-oppaana, mihin 
hänellä oli erinomaiset esitelmöijän taidot.

Outokumpu Oy:n voimalaitoksen rakentaminen 
Heinäveden Palokkiin alkoi vuonna 1959, jolloin alkoi 
Ainon itsenäinen työura. Hän pääsi voimalaitoksen toi-
mistoon ja perehtyi toimistotyöhön. Vuonna 1961 TVH 
rakensi Karvio-Varkaus tietä. Aino tuli uuteen työpaik-
kaan työmaan konttorin tehtäviin. Tämän jälkeen hän 
siirtyi etelään Ilmailuhallitukselle Seutulaan.

Sitten työuralla tapahtui iloinen muutos. Vuonna 
1993 tuli mahdollisuus hakea uutta tehtävää Meren-
kulkulaitoksen Järvi-Suomen Merenkulkupiiristä. Aino 
haki paikkaa ja sai sen. Hänestä tuli onnellinen paluu-
muuttaja. Asuinpaikaksi tuli rakas kotikylä Varistaipale. 
Oli helppo tulla kotiin ja toimia. Rakkaita olivat kaikki 
kylän asukkaat. Hän sanoi Kopsassa 1-2003 julkaistus-
sa jutussa: ”Juureni ovat Varistaipaleessa, siksi minul-
le on helppoa palata työhön tänne, tutuille ja turvalli-
sille paikoille.”

Syntypaikka oli kivenheiton päässä ja hänen sukun-
sa Koposet olivat asuttaneet seutua yli 500 vuotta. Ai-
nolla alkoikin uuden elämän rakentaminen. Lapsuuden 
kodin läheltä hän osti talon, johon laittoi perinteisen 
viehättävän kodin.

Aino oli aktiivinen Varistaipaleen kyläyhdistyksen 
toiminnassa. Hänessä oli sosiaalisen toiminnan ky-
ky, jolla hän loi innostusta ympärilleen ja antoi auliisti 
apuaan suurempienkin tilaisuuksien johtavana vastuu-
henkilönä. Hän oli ideoija, toteuttaja ja vastuunkan-
taja. Sukuseura-, kyläyhdistys- ja kotiseututyö liittyivät 
yhteen ja tulosta tuli suurine musiikki- ja muine kesä-
tapahtumineen. Moniin tapahtumiin tuli tuhatmäärin 
yleisöä ja tilaisuuksien tallentajia Varistaipaleeseen ul-
komaita myöten.

Aino Koskela oli vastuuhenkilö vuonna 2003 Kopos-
ten Sukuseuran kaksipäiväisten sukupäivien järjestäjä-
nä Heinäveden Varistaipaleessa ja Uudessa Valamos-
sa. Kanavamuseossa kuultiin esittely perinteisistä työ-
tavoista nykypäivään. Sukupäivien laaja ohjelma kulki 
mallikkaasti. Palokin vanhalla hautausmaalla oli harras 
muistelukäynti Koposten haudoilla.

Ainolla oli oma paikka kirjoituksille Kopsassa eli Ko-
posten Sanomissa. Hän kirjoitti ”Kanavakylän kuulumi-
sia”. Jutut olivat mieluista luettavaa. Niissä oli perin-
nettä ja entisaikojen viisaita sananlaskuja ja sanontoja 
elämän eri aloilta. Kirjoittajan laaja kulttuurintuntemus 
tuli kirjoituksissa esille.

Ainon harrastuspiiri oli hyvin harkittua. Hän teki 
kaikkea sydämellä. Hän osallistui mm. kirjallisuusker-
hoon ja englannin kielen opiskeluun ja erilaisiin kult-
tuuriharrastuksiin. Koposten sukuseuratyössä hän oli 
aina osallistuva. Hallituksessa hänen esityksensä olivat 
aina hyvin perusteltuja. Hallituksen varajäsenenä hän 
toimi 2004-2012 osallistuen aktiivisesti kokouksiin ja 
varsinaisen jäsenenä 2012-2015. Vuonna 2015 hänet 
palkittiin Sukuseurojen Keskusliiton kultaisella ansio-
merkillä sukuseuran hyväksi tekemästään ansiokkaas-
ta työstä.

Aino Koskelan leposija on edesmenneen aviopuo-
lison Martti Koskelan vierellä Honkanummen hautaus-
maalla Helsingin lähellä. Ainon ahkera työ on päätty-
nyt. Hän on siirtynyt ajatustemme puhtaimpaan piiriin 
-- taivastajuntaamme. Me hiljennymme.

Kyösti V. Koponen
Koposten Sukuseura ry:n kunniapuheenjohtaja

He ovat ylösnousemuksen lapsia, veistos Taru Mäntynen, 
Varkauden kirkkolehto
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ToimitukseltaToimitukselta
Jo yli kaksi vuotta olemme totutelleet elämään ko-
ronan kanssa eikä loppua ole tiedossa. Jo edellisen 
lehden kirjoituksessa kyselin, onko meidän totuttava 
siihen, että meille annetaan vuosittain sekä influens-
sa- että koronarokote. Siltä nyt vaikuttaa. Vaikka yh-
teiskuntaa on avattu, niin tauti ei ole hävinnyt keskuu-
destamme. Myös influenssaa on tänä vuonna ollut 
enemmän liikkeellä. On siis tärkeää huolehtia hygieni-
asta eli pestä kädet ja välttää tungosta, jotta kumman-
kin taudin pöpöt pysyvät loitolla. Silti toivomme, että 
sukupäiville Varkauteen ja Leppävirralle uskaltautuisi 
tänä kesänä edellisiä vuosia enemmän väkeä.

Sukuseuran uudet säännöt hyväksyttiin Patentti- ja 
rekisterihallituksessa 26.1.2022. Niiden mukaan voim-
me nyt valita entistä pienemmän hallituksen, mutta se 
ei suinkaan ole tavoite. Siksi olisi toivottavaa, että jäse-
nistöstä löytyisi edelleen vastuunkantajia hallitustyös-
kentelyyn. Tämänhetkisestä hallituksesta on jäämäs-
sä pois muutama henkilö, joiden tilalle pitäisi löytää 
niin sanotusti uusia voimia. Kuten jo kokouskutsun yh-
teydessä kerrotaan, ei hallituksen jäsenyys vaadi ko-
vin paljon aikaa. Hallitus kokoontuu yleensä vain kak-
si kertaa sukukokouspäivän lisäksi: kerran kevättalvella 
ja kerran kesällä tilinpäätöskokoukseen. Toki innostu-
nut hallitus voisi kokoontua useamminkin, mutta tä-
hän on viime vuosina päädytty. Jos siirryttäisiin etäko-
kouksiin, niin tiheämpi kokoontuminen olisi mahdollis-
ta, mutta vielä eivät kaikki hallituksen jäsenet ole olleet 
siihen valmiita. Puheenjohtaja peräänkuuluttaa terveh-
dyksessään aitoa yhteisöllisyyttä. Siihen kuuluu myös 
valmius toimia yhteisön johdossa eli hallituksessa.

Lehdessä on taas kaksi mielenkiintoista haastatte-
lua. Koripalloilija Petteri Koponen päätti keväällä seu-
rauransa korisliigassa. Hänen uraansa olemme voineet 
seurata lehdessämme jo vuodesta 2007 asti, joten oli 
kiva kuulla hänen ajatuksiaan sen päättyessä. Toisella 
haastateltavalla Minttu Koposella taas on toisenlainen 
yhteys seuraan ja Kopsaan. Se ei ollut minulla tiedos-
sa, kun pyysin haastattelua ja hän suostui. Mintun esi-
isästä Kankaalan Vilho Koposesta on ollut juttu van-

hassa Kopsassa. Sen julkaisemme tässä uudelleen. Ju-
tun kirjoitti aikanaan Kaarina Hosiaisluoma, joka siis 
myös on Mintun sukua.

Kuten olen usein jäsensihteerinä kirjoittanut, niin 
seuran jäsenmäärä vähenee ns. luonnollisen poistu-
man takia vanhemmista ikäluokista. Siitä meillä on täs-
sä lehdessä kaksi esimerkkiä. Edellä mainittu Kaarina 
Hosiaisluoma, joka toimi aiemmin aktiivisesti myös hal-
lituksessa, on poistunut yhteydestämme maaliskuussa. 
Hänestä on Kaisa Nummenpään laatima muistokirjoi-
tus ja hänen muistokseen julkaisemme siis myös edel-
lä mainitsemani jutun. Toinen niin ikään maaliskuussa 
ajasta iäisyyteen siirtynyt entinen hallituksen jäsen on 
Aino Koskela. Hänen muistokirjoituksensa on kirjoit-
tanut entinen esimies ja nykyinen kunniapuheenjoh-
taja Kyösti V. Koponen. Ainon muistoksi julkaisemme 
yhden hänen Kanavakylän kuulumisia -juttusarjan kir-
joituksensa.

Tällä kertaa lehdessä on kaksi vanhaa valokuvaa 
Kouvolan seudulla asuneista Koposista. Toivon edel-
leen saavani jäseniltä lehteen valokuvia ja niihin liitty-
viä tietoja paikoista ja/tai henkilöistä. Myös pidemmät 
jutut ilman valokuviakin ovat tervetulleita. Olisi hyvä 
saada tieto tarjolla olevasta materiaalista jo syyskuun 
lopulla, niin voin hahmottaa lehden sisältöä. On hel-
pointa toimittaa materiaali digitaalisesti sähköpostilla, 
mutta paperillakin saa lähettää, jos sovitaan. Digikuvat 
pitäisi olla isolla resoluutiolla, skannatut 300 pikselillä 
tuumalta. Pyytämättä lähetettyä materiaalia ei palau-
teta, mutta voin sopia palauttavani valokuvat.

Tein mielenkiintoisen havainnon, kun etsin kevään 
ylioppilaiden tietoja. Kahtena viime vuonna on Kopo-
nen-nimisiä ylioppilaita löytynyt noin 30, mutta tänä 
vuonna vain 22. Onko kirjoittajia ollut vähemmän vai 
eivätkö he ole antaneet lupaa julkistaa nimeään? Am-
mattiin valmistuneiden tietoja en onnistunut niin ai-
kaisin toukokuussa etsiessäni löytämään. Oikein pal-
jon onnea kuitenkin kaikille keväällä eri oppilaitoksista 
valmistuneille ja heidän perheilleen!

Lehteen on tällä kertaa lisätty liittymiskaavake. Olen 
jo aiemmin toivonut meidän kaikkien tekevän jäsen-
hankintaa, että jäsenmäärän lasku saadaan pysähty-
mään. Voit helposti vaikka kopioida sivun, jos ei ha-
lua leikata sitä. Ketä pyytäisit mukaan? Ensinnäkin lä-
hiperhettä: puolisoa ja yli 18 vuotta täyttäneitä lapsia 
tai lapsenlapsia sekä omia sisaruksia. Jos suvulla on ta-
pana pitää yhteyttä muutenkin kuin hautajaisissa, niin 
sukuseurasta kannattaa kertoa sedille, tädeille ja tie-
tenkin myös serkuille. Useimmilla on useita sukulaisia, 
jotka voisivat olla sukuseuran jäseniä. Heitä kannattaa 
kysyä mukaan myös sukupäiville.

     Maiju Boenisch
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