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minua jo 1960-luvulta lähtien.
Parhaimpia rentoutumiskeinoja
ovat mm. kesämökin vesistössä
uistelu, saunominen ja uiminen.
Marjastus ja sienestys ja yleensä
metsässä liikkuminen vie ajatukset
pois arkipäivän asioista.
Luonteenlaadultani olen omasta
mielestäni maltillinen ja sopeutuvainen. Tulen melkolailla hyvin ihmisten kanssa toimeen. Näkömuisti
on vielä tälläkin hetkellä hyvä – nimimuisti hieman kangertelee.
Parhainta elämässä
Selviytyminen 1980-luvulla tapahtuneesta sairaudesta on ollut
parasta. Perhe, lapset ja lastenlapset
ovat elämäni rikkauksia. Kun vaan
olisi terveyttä tulevillekin vuosille
ja saisi toteuttaa mieluisia harrastuksia, niin se tuntuisi hyvältä
elämältä.
Tunnuslause
Tunnuslauseeni on ollut
ja on edelleen:
”Sen minkä teet,
tee se kunnolla!”
Jarmo Ikonen

KYÖSTI KOPONEN
Meidän Koposten suuren suvun syntymä- ja asuinpaikaksi on
tullut Varkauden seutu jo yli 500
vuoden ajalla. Minun syntymäpaikakseni 27.9.1930 on osunut
Leppävirran pitäjän alueella oleva
Sorsakoski, joka suntymäaikanani
oli voimakkaasti eteenpäin menevä
tehdasyhdyskunta. Koposia paikkakunnalla on vaikuttanut n. 200
vuoden ajan.
Sorsakoskelle vuonna 1841 tuli
isoisän isänisä Kalle Koponen asuttamaan Osmajärven Taipaleenmäen
nro 4 torppaa, jolle tilalle vuosikymmenten työkierrosten jälkeen
olemme vaimoni Leenan kanssa
saneeranneet 1800-luvun puolella
rakennetun asuinrakennuksen.
Tilan nimi on Kopola, jolla vuodesta 2002 lähtien olemme asuneet.
Syntymäpaikkani on n. 300 metrin
päässä asumuksestamme. Paikka on
minulle perinteinen jo 165 vuoden
ajalta.
Jo alle kouluikäisenä lienen tiennyt, että tuleva ammattini on
kaupallinen, koska pienestä pojasta
lähtien tunsin vastustamatonta
halua tutustua ihmisiin, erikoisesti
keittiön puolella oleviin naisiin,
jotka leipomillaan herkuilla tekivät
suuni makeaksi. Olinkin sorsakoskelaisissa kodeissa hyvin ahkera
vierailija.
Noihin keittiövierailuihini alkoi
liittyä jo alle kouluikäisenä myös
kaupantekohalut. Aloitin syksyllä jo
hyvissä ajoin myydä talosta taloon
joulukortteja, joita kukaan toinen ei
myynyt. Olin pieni kulkukauppias.
Joulukorttien myynnin aina aloitin
Hackman & Co isännöitsijä Harry
Lucanderin konttorissa siksi, että
hän oli merkittävä ystävä minulle,
5-6 vuotiaalle pojalle. Johtaja keskusteli kanssani ja kannusti minua
kaupantekoon. Muistan, että kerran
hän osti minulta yhdellä kertaa
kaikki kortit. Se on jäänyt mieleen.
Se oli elämäni huumaavin kauppa.
Johtajan kanssa kaupanteko oli hyvä
suosite myyntitoimilleni. Kyläläiset tiesivät toimintatapani ja olin
tervetullut korttimyyjä koteihin
vuodesta vuoteen.
Voin tänä päivänäkin todeta,

että tuolta ajalta, 70 vuotta sitten,
opin elämäni tärkeimmät taidot ja
myyntitapaamisiin liittyvät seikat,
joita mitkään kaupalliset koulut ja
koulutukset eivät ole voineet opettaa, vaikka hyvin monessa päätöksenteossa olen ollut mukana.
Lapsen kokemukset kantavat koko
elämän, ja hän muistaa, kuinka
häntä on kohdeltu. On muistettava,
että lapsesta voi saada elinikäisen
ystävän ja yhteistyökumppanin.
Viisaat ajattelevat sydämellä.
Olin Hackman & Co Sorsakosken
tehtailla erilaisissa konttoritehtävissä n. 10 vuotta. Tuona aikana
työssäni voin tutustua myös teollisuuden asioihin eri osastoilla, ja
myös tehdasopastuksiin. Työskentelin sitten eri vakuutusyhtiöiden
palveluksessa ja kauppiasjärjestön
tehtävissä. Yrittäjäin vakuutuksen
palveluksessa sain tutustua varkautelaiseen yrityselämään, joka
tuohon aikaan, 1960-luvulla, eli
vilkasta kasvun aikaa. A. Ahlström
Osakeyhtiön konepajateollisuuden
kuljetukset edustivat minulle suurinta asiakassuhdetta.
Warkauden Lehden levikkipäällikkönä työsarkani käsitti Varkauden
ja Varkauden talousalueen kunnat:
Leppävirta, Heinävesi, Kangaslampi, Joroinen, Rantasalmi ja Jäppilä.
Työni sisälsi lehtimyyntimarkkinoinnin, asiamiestyöskentelyn,
erilaiset pr-tehtävät ja jakelun
valvonnan. Haastava tehtävä oli
vuonna 1976, jolloin Liikenneministeriön toimesta Warkauden
Sanomalehti Oy:lle annettiin suoritettavaksi sanomalehtien varhaisja yhteisjakelukokeilu. Toimin eri
sanomalehdistä kootun työryhmän
sihteerinä. Varkaudessa kokeilu
onnistui hyvin, ja saatujen tulosten perusteella kehittyi Suomessa
varhais- ja yhteisjakelu. Varkaus tuli
tienavaajaksi.
Levikkipäällikön työssä oli tärkeää olla yhteydessä talousalueen
kunnallisiin johtajiin, joiden kanssa
kehittyi useimmiten hyvät, jopa
luottamukselliset, suhteet, ja molemminpuolinen vuorovaikutus oli
tärkeää. Eri pitäjien kylissä suhteet
hoiti laaja asiamiesverkosto. Asiamiehiä parhaimmillaan oli lähes
150 henkilöä. Lukuisasti siksi, että
tuolloin ei vielä ollut kestotilausta.
Työ oli minulle mieluisaa ja
myös helpolta tuntuvaa. Työssä sai
toteuttaa itseään ja toimia itsenäisesti. Pidin haasteellisesta työstä, ja
siitä, että työnantajani antoi myös
tavoitteet, jotka aina tulivat täytetyiksi. Warkauden Lehti oli aina ja
yksinomaan Varkauden talousalueen asialla. Näin oli, ja mielestäni
on, vaikka joskus olen havainnut
toisin väitettävän.
Saamieni yhteiskunnallisten kokemusteni ja työni vuoksi jouduin
laajemmaltikin perehtymään kotiseututyötä sivuaviin asioihin, joista
usein keskustelimme päätoimittaja
Kyösti Taanilan kanssa. Hän pyysi
minua mukaan Varkaus-seura r.y:n
toimintaan.
Varkaus-seuraan tultuani yllätyksenä koin, että Varkaus-seura r.y:tä
pidettiin ”Herrain rekisteröitynä
klubina”. Puheenjohtajaksi tultuani
vuonna 1978 otin yhteyden kaikkien puolueiden johtajiin. Kerroin
Varkaus-seuran toiminnantarkoituksista ja toimintamuodoista.
Asiat alkoivat selvetä, kun tiedettiin
seuran tarkoitusperät ja perustajat.
Varkaus-seuran toiminnan tärkein
ja selventävin kohta oli: ”Toiminnassaan seura pysyttelee kaikkien
poliittisten ja suuntautumain ulkopuolella”.

Merkittävä tapahtuma on jäänyt
mieleeni 1970- luvun puolivälin
tienoilta, jolloin Suomen itsenäisyyspäivän juhlakonsertti oli
Varkauden ammattikoululla. Konsertin loputtua luokseni tulivat
teatterinjohtaja Väinö Heiskanen
ja opettaja Aukusti Moilanen,
molemmat varkautelaisia pitkäaikaisia vaikuttajia. He sanoivat, että
pidettäköön Varkaudessa tällaiset
hyvät itsenäisyyspäivän konsertit,
Suomen itsenäisyyspäivä velvottaa
meitä ehdottomasti kunniakäynteihin haudoilla ja ohjelmallisen
Itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämisen
kansalaisille. Lupasin Varkausseura r.y:n hallituksen ottavan
asian käsittelyyn ja hoitavan asian
heidän toivomuksensa mukaan
järjestykseen.

sien mukaan.
Kiitän kaikkia, jotka eri tavoin
ovat auttaneet Varkaus-seura r.y:n
kotiseututyötä ja seuran hallituksia

25-vuotisen puheenjohtajakauteni
aikana 1978-2002.
Kyösti Koponen

EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄ

Lähdön ja saapumisen paikat Taipaleen kanavamuseolla
lauantaina 9.9.2006 klo 11-15.
Järj. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten, liitto Varkaus-seura ry.

Suomen itsenäisyyspäivän kunniakäynnit haudoilla ja Itsenäisyyspäivän juhla järjestettiinkin seuraavana
vuonna pienten neuvottelujen
jälkeen, eikä sen jälkeen katkoja ole
ollut. Varkaus-seura ja Varkauden
kaupunki ovat yhdessä järjestäneet
juhlan. Vuodesta 1987 alkaen
on juhlien yhteydessä Varkauden
kaupunki luovuttanut kulttuuripalkinnon. Ohjelmasta on vastannut Varkaus-seura r.y. kaupungin
avustuksella.
Kotiseututyöstä ja sen tarkoitusperistä on aina ollut eri suuntaisia
näkemyksiä kotiseutuliikkeen alkuajoista, vuodesta 1894 lähtien,
jolloin luonnontieteilijä, tohtori
Robert Boldt perusti ensimmäisen
kotiseutuyhdistyksen, Lohjan Kotiseutututkimuksen ystävät.
Suomen Kotiseutuliiton jäsen on
myös Varkauden kaupunki, joka
kiitettävästi on ollut kehittämässä
kotiseututyötä yhdessä Varkausseuran kanssa. Merkittävät yhteistyön ponnistukset ovat olleet
piirilääkäritalon lahjoittaminen
kotiseutuyhdistykselle, ja talon saneeraus Kotiseutukeskukseksi vuosina 1992-1993, sekä Valtakunnalliset Kotiseutupäivät vuonna 1997.
Nämä ovat arvokasta historiaa, jotka ovat vaatineet luottamuksellisia
järjestelyjä ja paljon työtä.
Varkaus-seura r.y:n toimintaan
tulin mukaan haasteiden vuoksi.
Varkautelaisuus ja sen sisältö kiinnosti minua. Poliittisiin järjestöihin
en ole koskaan kuulunut. Olen
halunnut olla vapaa siksi, jotta en
erehtyisi arvostelemaan ihmistä
hänen vakaumuksensa vuoksi.
Työni rikkaus on ollut kohdata
ihmiset lähimmäisenä. Laajat ja
hyvät henkilösuhteet sekä tiedot
Varkaudesta ja ympäröivästä seudusta ovat olleet merkityksellisiä
arvostuksen luomiseksi Varkauden
kotiseututoiminnalle.
Varkaudessa on mielestäni aina
mallikelpoisesti hoidettu kotiseututyö ja sen osa-alueet. Ihmetystä
onkin herättänyt, että miksi suoritettu työ ei ole Pohjois-Savossa
saanut osakseen sitä huomiota,
johon se on ollut oikeutettu. Varkaus-seura r.y:n ja Varkauden kaupungin esittämä ehdokas Suomen
Kotiseutuliiton liittovaltuustoon ei
ole koskaan saanut Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten tukea sen
yhteistä ehdokasta liittovaltuustoon
valittaessa. Varkautelaisen ehdokkaan pätevyyttä ei ainakaan ole
voinut kyseenalaistaa. Toivottavasti
valintatapa palaa asialliseksi.
Pääasialliset harrastukseni ovat kotiseutu-, sukuseura- ja perinnetyöt.
Klassisen solistilaulun kuunteluun
on jonkinlainen pysyvä intohimo.
Liikunnalla ja eräretkeilyllä toivon
voivani ylläpitää terveyttä ja kuntoani olemassa olevien mahdollisuuk-

Rakentavasti
yhdessä
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