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Tervehdys Kopran suku! Palmusunnuntai lähestyy...  

 

Joko olette hakeneet pajupuskista virpomavitsat? Virpominen, vanha 

karjalainen perinne, olisi syytä pitää hengissä, vai mitä? Virpomisella 

toivotetaan tuoreutta ja terveyttä tulevaksi vuodeksi sekä 

karjatalouksissa karjaonnea. Jos virpomaluvut ovat unohtuneet, niin 

tässä olisi malliksi yksi sellainen. 

  

Virpoi varpoi vitsat käyvät 

tuoreeks terveeks tulevaks vuuveks. 

Mie se virvon viisahasti, taputtelen taitavasti 

lykkyä talolle tälle 

isännälle ihravatsa 

emännälle perä leviä, 

pojalle hyvä hevonen, 

tyttärelle punaset posket. 

Vitsat siul, palkka miul.  

  

Virpomasäkeitä voi kukin vapaasti rustata lisää tilanteen mukaan.  

 

Pienet noidat, jotka palmusunnuntaina soittelevat ovikelloamme, 

odottavat saavansa palkan heti käteen. Tässä kohtaavat ja eroavat 

länsisuomalainen pääsiäisnoitaperinne ja karjalainen virpomaperinne. 

Alkuperäisen karjalaisen perinteen mukaisesti virpomapalkka haettiin 

vasta pääsiäispäivänä. 

  

Hyvää Pääsiäistä teille sukulaiset sekä tuoreeks, terveeks tulevaks 

vuuveks! 

 

Toivoo ”Kuopus” Hillevi Ahola 

 



Sukuseuran uudet kotisivut löytyvät osoitteesta: 

http://kirvunkoprat.sukuseura.fi/ 

 

Juho Kopra ylläpitää sivuja ja hänelle voi aineistoja lähettää 

osoitteella juho.j.kopra(at)student.jyu.fi. Aineistoksi sopivat hyvin 

lyhyet tekstit muisteloiden merkeissä, tarinat suvun henkilöistä, 

valokuvat. Linkit hyviin Karjala-tietoihin välittyvät myös kotisivujen 

kautta. 

http://kirvunkoprat.sukuseura.fi/
http://kirvunkoprat.sukuseura.fi/
mailto:juho.j.kopra@student.jyu.fi


Matka on sukuseuramatkan lisäksi kulttuurimatka ja historiamatka Karjalan 

kannaksen taisteluihin niin talvisodassa kuin jatkosodassa. Matkan ajankohta on 

16.-18.6.2013. Matkan hinta puolihoidolla 380 euroa.  

 

Ohjelma: 

Sunnuntai 16.6 klo 8.00 lähtö Hattulan kunnan Nihattulan koululta (autot voi  

jättää koulun pihalle). Myös edeltävän yön majoittuminen koululla mahdollista. 

Matkareitti Suomen puolella: Hattula-Hämeenlinna-Lahti-Kouvola-Imatra 

 

Tutustuminen Karjalan kannakseen; talvi- ja jatkosodan taistelut Kannaksella, 

suvun jalanjäljet Antreassa, Kirvussa, Räisälässä jne. mahdollisuuksien mukaan 

omat kohteenne. Muistohetki Sairalan/Matikkalan kylän Pekkolan talon raunioilla.                                           

klo 20.00 majoittuminen ja ruokailu Pyhäjärven Musakassa 

 

Maanantai 17. 6 klo 8.00 aamiainen 

Matkareitti: Pyhäjärvi-Sakkola-Kiviniemi-Kuuterselkä-Siiranmäki-Raivola-

Kivennapa-Terijoki 

klo 18.00 päivällinen 

klo 19.00  ”ohjelmallinen illanvietto”. 

 

Tiistai 18.6 klo 8.00 aamiainen 

Matkareitti: Terijoki-Vammelsuu-Summa-Viipuri-Hattula   

Viipurissa pysähdys n. 3 tuntia; mahdollisuus ostosten tekoon ja 

omakustanteiseen ruokailuun,  

n. klo 16.00 lähtö Suomeen Vaalimaan kautta 

Paluu Nihattulan koululle n. klo 21.00.  Mahdollisuus yöpymiseen. 

 

Matkalle kannattaa ottaa mukaan kuivamuonaa. Muista myös henkilökohtaiset 

lääkkeet, tarvikkeet ja säiden mukainen varustus. 

 

Matkalle ilmoittautuneet ovat saaneet Sepolta jo tietoa viisumin täyttämisestä  ja 

muusta paperisodasta.  

Lisätietoja Sepolta Seppo.Kopra@hattula.fi tai 050 3582 857  



Munukan sukuseura järjestää Orimattilan Jymylinnassa 20.4. klo 13.00 

alkaen Kirvun sukujen tapaamisen. Jymylinnan osoite on Urheilutie 9. 

 

Tilaisuuteen on ilmoittautunut kymmenkunta sukua Kirvusta. Ajatus on 

kehitellä samalla yhteistyötä jatkuvampaankin kanssakäymiseen. 

 

Tilaisuudessa myydään ja esitellään sukuseurojen tuotteita, Kopran 

sukukin on paikalla. Kekin Harri on lupautunut. 

 

Sukuja mukana: Ovaskan Sukuseura, Sukuseura Kykkänen, Räikkösten 

sukuseura, Kuisman sukuseura, Henttosen sukuseura, Sukuseura 

Skytät, Räihän sukuseura, Kirvun Koprat, Karilaisten sukuseura,   

Munukka-sukuseura sekä Kirvu-Säätiö (myy kyläkarttoja) 

 

Ilmoittaudu tapaamiseen viimeistään pari viikkoa ennen tilaisuutta, niin 

tietävät varata kahvit ja piirakat. Maksu 10 € maksetaan paikan päällä. 

Alle 18-vuotiaat maksutta. Ohjelmaa on klo 18 asti. 

 

Ilmoittautumiset:  

sähköpostitse tai puhelimitse iltaisin: Saila Tuokko 050 524 9517 

saila.tuokko@kolumbus.fi tai Orvokki Hatakka 0400 536 335 orvokki-

hatakka@phnet.fi  

 



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. Muista kirjoittaa viestiosaan nimesi! 

  

Samalla maksulomakkeella voi maksaa useamman jäsenmaksun, muista 

silloin EHDOTTOMASTI kirjoittaa viestiosaan näiden jäsenten sukunimet 

ja molemmat etunimet.  

 

Verkkopankissa maksaessasi maksun saaja on Kirvun Koprien sukuseura ry 

ja tilinumero Nordea FI27 1678 3500 0051 63. Viestiosaan on pakko kirjoittaa 

maksajan tiedot, sillä viitenumeroa ei ole. 

 

Sukuseura kaipaa uusia toimijoita. Kerro sukuseurasta ja toivota tervetulleeksi 

joukkoon mukaan! Maksavien jäsenten osuus on vuosi vuodelta huvennut! 

 

Jäsenmaksu 2013   15 € 

 

HETI 

FI27 1678 3500 0051 63 



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(at)gmail.com tai  gsm 050 304 1324 
 
Seuran hallituksen henkilöt ja yhteystiedot: 
 
Eeva Rontu (puheenjohtaja) eeva.rontu(at)sci.fi 050 406 5708  
Eija Laakso (sihteeri)  eijalle(at)gmail.com  040 707 8480 
Markku Niemi  markkun8(at)gmail.com   
Juho Kopra (kotisivut) juho.j.kopra(at)jyu.fi 
Raija Järvensivu  raija(at)jarvensivu.fi  
Jouko Miettinen  miettinenj(at)dnainternet.net  
Harri Kopra  
 
Heidän varoikseen valittiin: 
 
Katri Rantanen (Niemi)    
Harri Kekki  (Laakso)  hkekki(at)gmail.com   
Miika Miettinen (Kopra) 
Hillevi Ahola (Kopra)  hillevi.ahola(at)gmail.com   
Helena Kallio (Järvensivu) 
Tuula Vitikainen (Miettinen) tuula(at)vitikainen.org 


