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Aika 5.9.2015, kokous esitelmineen klo 13-15, ohjelma Ilmajoen kirkolla klo 16-18 

Paikka Etelä-Pohjanmaan opisto, Ilmajoki 

Läsnä 163 henkilöä 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Mestari-Könni Martti Koskenkorva avasi sukukokouksen ja toivotti suvun tervetulleeksi 

Ilmajoelle. Luovutettiin seuraavat kunniakirjat: 

 

Veikko Ahoniemelle luovutettiin Kunniakönniläinen –kunniakirja, joka on laatuaan kolmas 

Könninsuvun jakama. Aiemmat kunniakirjat on luovutettu Antti Mäelle ja Reino Ala-

Könnille. Kunniakirjan luovuttamisen yhteydessä korostettiin Ahoniemen laajaa ja syvää 

kelloasiantuntemusta, joka on ollut jo pitkään hyvin lähellä Könnin sukua sukukokouksissa 

ja niiden välillä. Könnin suku haluaa kunniakirjalla muistaa sellaista varsinaisesti sukuun 

kuulumatonta, joka on Pitänyt Könnien Saavutuksia Esillä. 

 

Auvo Vappulalle luovutettiin Elämäntyö –kunniakirja, joka on laatuaan ensimmäinen 

Könninsuvussa. Elämäntyö –kunniakirjalla palkitaan sellaisia sukuun kuuluvia, jotka ovat 

elämänsä aikana Tehneet Todellisen Könniläisen Teon. Kunniakirjan luovuttamisen 

yhteydessä todettiin, että Auvo Vappulan panos yhdessä puolisonsa Anjan kanssa Yli-

Könnin talon säilyttämisessä jälkipolville on vertaansa vailla. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 

 

Mestari-Könni ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Pentti Pohtoa ja sihteeriksi I oltermanni 

Lauri Jouppia. Sukukokous valitsi ehdotuksen mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi 

Pentti Pohdon ja sihteeriksi I oltermanni Lauri Joupin. 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Yli-Rahnasto ja Ulla Siltaloppi. Päätettiin, että samat 

henkilöt toimivat ääntenlaskijoina. 
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3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Todettiin, että kokous on kutsuttu kokoon yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, ja että kokous 

näin on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista 

 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työlistaksi.     

 

5. Esitetään tilinpäätökset, oltermannikunnan kertomus ja toiminnantarkastajien yhteenveto 

vuosittaisista tarkastuksista vuosikokousten väliseltä ajalta. 

 

Mestari-Könni esitteli oltermannikunnan kertomuksen ja tilinpäätökset vuosilta 2012, 2013 

ja 2014. Kertomuksessa mainittiin oltermannikunnan kokoontumiset ja käsiteltyjä asioita. 

Merkittävinä aiheina mainittiin, 2015 sukukokouksen valmistelun lisäksi, tehty 

sukututkimus, joka kattaa 4 sukupolvea lapsineen alkaen suvun kantaisästä. Könniläisen 

tiedon ja taidon keräämistä jatkettiin aktiivisesti mm. suvun nettisivuille ja könniläisistä 

sukuun kuuluvien luetteloon. Talouden todettiin olleen tarkastelukaudella tiukoilla, mutta 

mm. sukututkimuksen kustannukset saatiin maksettua suunnitellusti. 

 

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksen, jossa Marja-Leena Rinta-

Kokko ja Esa Metsä-Ketelä puolsivat vastuuvapauden myöntämistä oltermannikunnalle ja 

muille vastuuvelvollisille. 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

oltermannikunnalle ja muille vastuuvelvollisille. 

 

Päätettiin vahvistaa tilinpäätökset 2012, 2013 ja 2014. Päätettiin myöntää vastuuvapaus 

oltermannikunnalle ja muille vastuuvelvollisille. 

 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä mahdollisten liittymis-, jäsen-, 

tai ylimääräisten jäsenmaksujen suuruus. 

 

I oltermanni Lauri Jouppi esitteli oltermannikunnan esityksen toimintasuunnitelmaksi 

2016-2018.  Toimintasuunnitelma rakentuu sukuseuran sääntöjen mukaisen sukuseuran 

tarkoituksen saavuttamiseen ja sisältää suvun historian selvittämiseen, suvun perinteiden 

vaalimiseen ja suvun jäsenten keskinäisen jatkuvan yhteydenpitoon liittyviä toimenpiteitä.  

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossaan. 

I oltermanni esitteli sukuseuran talouden perusteita vuosille 2016-2018. I oltermanni esitti 

oltermannikunnan esityksenä, että sukuseuran varsinaisilta jäseniltä ei edelleenkään kerätä  
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liittymis-, jäsen-, eikä ylimääräisiä maksuja vuosina 2016-2018. Sukukokous hyväksyi 

esityksen esitetyssä muodossaan.  

 

Sukukokousedustaja otti puheenvuorossaan esiin vuoden 2021, jolloin tulee kuluneeksi 

300 vuotta suvun kantaisän syntymästä. Oltermannikunnan toivottiin kartoittavan jo nyt 

alkavalla toimintakaudella tuon merkkivuoden asioita. 

        

8. Valitaan Mestari – Könni, I oltermanni ja muut oltermannit   

 

Päätettiin valita ensin Mestari-Könni, sitten I oltermanni ja sitten muut oltermannit.  

Valinnoissa pyritään noudattamaan sukuseuran sääntöjen 6 § mainitsemaa tasapuolisuutta. 

Tasapuolisuudella tarkoitetaan sitä, että eri sukuhaarat ovat mahdollisimman 

tasapuolisesti edustettuina. 

 

Mestari-Könniksi valittiin edelleen Martti Koskenkorva, I oltermanniksi edelleen Lauri 

Jouppi ja oltermanneiksi Sirkka Ala-Hallila (uusi), Juhani Hannuksela (uusi), Sirkka Kumpula, 

Liisa Kupiainen, Outi Könni, Vuokko Palonen, Juha Pohto ja Jukka Vappula. 

 

Puheenjohtaja lausui onnittelut oltermannikuntaan valituille. Uudet oltermannit 

toivotettiin tervetulleiksi oltermannikuntaan. 

 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. 

 

Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Metsä-Ketelä ja Simo Siltaloppi sekä 

varatoiminnantarkastajiksi Ulla Siltaloppi ja Esa Yli-Rahnasto. 

 

10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat 

 

Puheenjohtaja Pentti Pohto totesi, ettei kokoukselle ole esitetty muita asioita käsiteltäväksi. 

 

Puheenjohtaja avasi keskustelun sukututkimuksen jatkamisesta. Keskustelussa todettiin, 

että oltermannikunta on oikeutettu etenemään sukututkimusasiassa harkintansa mukaan. 

Oltermannikunnalle evästettiin vaihtoehtoja seuraavan sukukokouksen pitopaikoiksi. 

Mainituiksi tulivat: Kellomuseon yhteyteen (Espoo), Seinäjoki, Tampere, Lapua, Etelä-

Karjala (Rautjärvi, Lappeenranta, Imatra), hyvien kulkuyhteyksien (juna) omaava 

paikkakunta. Keskustelussa todettiin, että oltermannikunta päättää seuraavan 

sukukokouksen pitopaikan. 
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11. Kokouksen päätös. 

 

Puheenjohtaja Pentti Pohto päätti kokouksen. 

 

Siirryttiin kokousesitelmiin: Veikko Ahoniemi, Kellojen tekniikan kehitys, Martti 

Koskenkorva, Sukutaulujen virheet, Lauri Jouppi, Nettisivujen esittely. 

 

Etelä-Pohjanmaan opistolta siirryttiin Ilmajoen kirkolle hautausmaakierrokselle. Kierroksen 

jälkeen suku siirtyi kirkkoon, jossa ohjelmassa oli Könniläinen Kirkkokonsertti.   

 

Tunnelmallinen ja mieliinjäävä kirkkokonsertti oli Yli-Rahnaston jälkipolven pelimannien 

järjestämä. Puheen piti Juhani Erkkonen. 

 

 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

 

 

Pentti Pohto   Lauri Jouppi 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

 

 

 

Esa Yli-Rahnasto   Ulla Siltaloppi 


