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Hei taas kaikki sukulaiset 

läheltä ja kaukaa! 

  

 

Kirvun Koprien suku elää elämäänsä ympäri maata ja maailmaa. 

Yhdistäväksi virtuaalivempeleeksi taitaa olla muodostumassa internet. 

Facebookissa on paitsi sukumme oma keskusteluryhmä, myös lukuisia 

muita karjalaistaustaisten palstoja, joissa voi katsella vanhoja ja uusia 

valokuvia Karjalasta, lukea ja lähettää juttuja ja muisteloita sekä vaihtaa 

ajatuksia. Mukavia palstoja ovat mielestäni ainakin seuraavat: 

 

 Juuret rajantakaisessa, kauniissa Karjalassa (matkakuvia 

Kannakselle tehdyiltä reissuilta, vanhoja valokuvia, tarinoita) 

 Kirvu (keskusteluryhmä kirvulaisille ja Kirvu-mielisille, valokuvia, 

tarinoita) 

 Siirtokarjalaisten jälkipolvet (samaa sisältöä kuin edellä mainituissa)  

 Karjala – rakkaani (uusi ryhmä, keskustelua kaikesta Karjalaan 

liittyvästä, myös venäjäksi!) 

 

Niille, jotka eivät Facebookiin halua liittyä, suosittelen pistäytymistä 

vaikka Karjalan liitto ry:n ja Karjala-lehden sivuilla. Mainittakoonpa vielä, 

että Kirvun Koprien omat verkkosivut uudistetaan piakkoin, mistä 

kiitokset Juho Kopralle. 

 

Nämä sukujututhan ovat sellaisia, ettei niitä joka päivä pohdi, mutta 

joskus kun mieleen juolahtaa, saattaa internetin runsaudensarvesta 

löytää vaikka mitä kiinnostavaa ja mieltä liikuttavaa. Ja samalla 

huomaa, kuinka paljon meitä karjalaistaustaisia on.      

  

Lämmintä adventin aikaa kaikille kopralaisille! 

 

terveisin Eeva Rontu, pj. 

 



Tarinat ja kuvat talteen 

ja muiden nähtäville! 

Onko sinulla on tarinoita, kertomuksia, kuvia tai äänitteitä 

suvun henkilöistä ja paikkakunnista, joilla sukua on asunut? 

Olisiko aika ja paikka kerätä niitä talteen tuleville sukupolville?! 

 

Yritämme rakentaa uudenlaista sukukirjaa – cd/dvd –levynä. 

 

Painettu sukukirja on tietenkin upea opus kirjahyllyssä, mutta sen 

päivittäminen on hankalaa. Koetamme saada kokoon digitaalisen  

kirjan, jota voi päivittää ja johon voi lisätä tarinoita helposti. 

 

Kesällä sukukokouksessa katselimme pari lyhyttä digitarinaa, jotka 

oli koottu vanhoista kuvista ja jo edesmenneiden sukulaisten 

kertomuksista, joita heidän lapsensa tai sukulaisensa olivat 

äänittäneet. Ääntä ja kuvaa yhdistämällä muistelu saadaan 

välitettyä hyvin elävästi. 

 

Onko sinulla aineksia tällaisiin tarinoihin? Ne voivat olla lyhyitä 

kirjallisia tuotoksia, kuvia tai videopätkiäkin. Jos olet innostunut 

keräämään aineistoa suvun kotipaikoista, niistäkin voimme koota 

kuvaa menneistä. 

 

Lähetä näitä Eijalle (sukuseuran sihteeri), joka kokoaa niistä 

yhteistä muistoa. Tekijänoikeuksista ei tule ongelmaa, jos kaikki 

kirjoittavat omia tarinoitaan, lähettävät omia kuviaan ja antavat 

luvan julkaista niitä suvun käyttöön. Koottua cd/dvd-levyä tullaan 

myymään sukuseuran myyntinurkassa (sukuviestissä, -juhlilla tai 

ehkä tulevilla verkkosivuillamme) edulliseen hintaan sukukirjan 

ohella. 



Sukukokous Porin Yyterissä 

kesällä 2012 kuvin kerrottuna 

Lauantaina kokoonnuttiin 

ensin Köyliössä jääkäri 

Paavo Kopran haudalla. 

Yyterin kylpylähotellissa nautittiin päivällinen ja sitten kuunneltiin tuokio 

tarinoita. Kertojina olivat kansanedustaja Jukka Kopra, joka muisteli sukunsa 

juuria, sekä Markku Niemi, joka kertoi jääkärien kohtaloista ja erityisesti 

jääkäri Paavo Kopran elämänvaiheista. 



Esko Kopra muisteli jääkäri Paavo Kopran sanoja ja tekoja… Niemen 

Markun esityksen jälkeen. 

Illalla sää suosi 

meitä…  

Muutama kävi 

kokeilemassa 

meriveden 

kosteuttakin, 

kaikille maistuivat 

makkarat ja 

rupattelu tulen 

äärellä… 



Sukukokouksessa vaihtui seuran puheenjohtaja.  

Kiitos Janne Kopra kuluneista vuosista ja onnea uusi puheenjohtaja Eeva Rontu!  

 

Seuran hallituksen henkilöt ja yhteystiedot: 

 

Eeva Rontu (puheenjohtaja) eeva.rontu@sci.fi 050 406 5708   

Eija Laakso (sihteeri)  eijalle@gmail.com  040 707 8480 

Markku Niemi  markkun8@gmail.com   

Juho Kopra   juho.j.kopra@jyu.fi 

Raija Järvensivu  raija@jarvensivu.fi  

Jouko Miettinen  miettinenj@dnainternet.net  

Harri Kopra  

 

Heidän varoikseen valittiin: 

 

Katri Rantanen (Markku Niemi)    

Harri Kekki  (Eija Laakso) hkekki@gmail.com   

Miika Miettinen (Juho Kopra) 

Hillevi Ahola (Harri Kopra) hillevi.ahola@gmail.com   

Helena Kallio (Raija Järvensivu) 

Tuula Vitikainen (Jouko Miettinen) tuula@vitikainen.org  

 



Jäsenmaksu vuosilta 2013–2014 

Alla maksulomakemalli. Muista kirjoittaa viestiosaan sen jäsenen sukunimi 

ja molemmat etunimet, kenen jäsenmaksua maksat, koska on useita 

samannimisiä. Näin jäsenmaksu voidaan kohdistaa oikealle henkilölle. 

 

Samalla lomakkeella voi maksaa useamman jäsenmaksun, mutta muista 

silloin kirjoittaa viestiosaan näiden jäsenten sukunimet ja molemmat 

etunimet edellä kerrotulla tavalla.  

 

Jäsenmaksu on 15 euroa/vuosi/henkilö. Toivottavaa on, että maksat vuosi 

kerrallaan, tai sitten kerrot laskun viestiosassa selkeästi, että kyseessä on  

oma jäsenmaksusi kahdelta seuraavalta toimintavuodelta, eikä useamman 

jäsenen vuosimaksu!  

 

Verkkopankissa maksaessasi maksun saaja on Kirvun Koprien sukuseura ry 

ja tilinumero Nordea FI27 1678 3500 0051 63. Viestikenttään on pakko 

kirjoittaa maksajan tiedot, sillä viitenumeroa ei ole. 

 

Sukuseura kaipaa uusia toimijoita. Kerro suvusta, anna sukuviesti luettavaksi 

ja juttele lähipiirin kanssa. Maksavien jäsenten osuus on vuosi vuodelta 

huvennut! 

 

Jäsenmaksu 2013   15 € 

 

15.1.2013 

FI27 1678 3500 0051 63 



Sukuseuran matka Karjalaan 

kesäkuussa 2013 

  
Seppo Kopra järjestelee meille uutta Karjalan matkaa. Lähdetään matkaan 

mukaan! Ilmoittautumiset 15.1.2013 mennessä Seppo.Kopra@hattula.fi tai 

050 3582 857. Seppo tarkistaa hintaa ilmoittautuneiden määrän mukaan.  

 
Matkan ajankohta siirtyi pari päivää myöhempään kuin mitä 

sukukokouksessa päätettiin, koska Musakassa on kovin täyttä kesäkuun 

viikonloppuina. Ehdimme kuitenkin hyvin juhannukseksi kotiin! 

 
Matkan16.-18.6.2013 alustava ohjelma: 

  
Su 16.6. 

Lähtö Hattulasta Imatralle – Antreaan – Kirvuun – Räisälään, 

majoittuminen Pyhäjärven Musakkassa 

  

Ma 17.6.  

Karjalan kannas – Koprien  suvun leviäminen Vuoksen ympäristöön ja 

aina Terijoelle asti. Erityiskohteena Raivola. Jatkosodan ratkaisutaistelut 

Karjalan Kannaksella (Kuuterselkä, Siiranmäki, Valkeasaari ym.), 

majoittuminen Terijoella 

  

Ti 18.6. 

Rantatietä Terijoelta Viipuriin, jossa ostoskierros  

ja Vaalimaan kautta kotiin 

  

 

Matkan hinta osallistujamäärästä riippuen 

n. 380 euroa puolihoidolla. Seppo toimittaa  

tarkempia ohjeita viisumeista ym. ilmoittau- 

tuneille 

 

Lähdetään matkaan esi-isien ja –äitien maille! 

 

 

 



Sukuseuran myyntinurkka 

Myytävänä olevien tuotteiden hinnasto: 
 
Sotilaita ja talonpoikia – sukukirja 15,00 € 
Päivitetyt henkilötiedot (CD)  10,00 € 
T-paita (S, M, L, XL)   12,50 € 
College (S, M, L, XL)  22,50 € 
Pinssi      5,00 € 
Pöytästandaari  30,00 € 
 
Kirjan mukana tilatut tuotteet ilman postituskuluja, 
muulloin postituskulut lisätään. 
 
Tuotteita voi tilata Harri Kekiltä  
sposti hkekki@gmail.com tai  gsm 050 304 1324 
 
 


