
Mestari-Könni Kosti Könnin puhe Vaasan sukukokouksessa 13.8.1967 

 

Hyvät könniläiset, serkut, pikkuserkut ja pikkupikkuserkut! 

Könnin suvun Oltermannikunnan ja erikoisesti Vaasan könniläisten puolesta lausun tänne 
kokoontuneen yli puolentoistasataisen könniläisparven lämpimästi tervetulleeksi Vaasaan 
Könnien neljänteen sukukokoukseen. 

Ensimmäinen sukukokouksemme pidettiin Helsingissä syksyllä 1947. Pieni parvi 
könniläisiä päätti kuin kokeilumielessä silloin toteuttaa jo moneen kertaan lausutun 
ajatuksen Könnin suvun väen kokoontumisesta omaan sukukokoukseensa. Ei rohjettu 
toivoa mitään suurta, mutta kun toimeksi pantiin, oli tulos suorastaan yllättävä. Hyvinkin 
tämän verran kuin meitä nyt, hieman enemmänkin, kokoontui könniläisiä tähän 
ensimmäiseen sukujuhlaamme ja rohkeimmatkin toiveet suvun jäsenten kiinnostuksesta 
sukuumme kuulumisesta toteutuivat moninkertaisesti. Ja jo tässä kokouksessa tehtiin 
päätös oman sukukirjan julkaisemisesta, mikä sitten runsaan parin vuoden kuluessa jo 
toteutuikin, ja sen ansiosta meillä on oma sukumme peruskirja sukutauluineen. 

Toinen sukukokous pidettiin jo vajaan kolmen vuoden kuluttua, heinäkuussa 1950, suvun 
kantapitäjässä Ilmajoella. Nyt oli maakunta joukolla mukana ja osanottajia olikin noin 
kolmesataa. Erittäin hyvä, sukuyhteyttä rakentava kokoontuminen ja siihen liittyi myös 
vierailu suvun kantatalossa Yli-Könnillä. 

Seuraavan sukukokouksen aikaansaaminen kesti aina vuoteen 1960 ja pidettiin se 
sanotun vuoden elokuussa Seinäjoella. Osanottajia nytkin pitkälti kolmattasataa ja hyvin 
onnistunut yhdessäolo jälleen, päätteenä nytkin vierailu Ilmajoen Könnillä. 

Ja neljäs sukukokous on nyt koolla seitsemän vuoden kuluttua edellisestä ja 
osanottajamäärää voidaan nytkin pitää erittäin hyvänä katsoen siihen, ettei tällä kertaa olla 
keskellä omaa tuttua maakuntaa. 

Siis vielä: Tervetuloa! 

Tänä kahden kokoontumisemme väliaikana on suuren könniläisperheemme niin kuin 
kunkin yksilönkin elämä edennyt säännöllistä latuaan, kullakin tahollaan toimen ja työn 
merkeissä. On saatu iloita valoisasta, rakentavasta eteenpäinmenosta, joka samalla koituu 
yhteiskunnan hyväksi, mutta on myös väistämättömän elämänlain mukaisesti jouduttu 
myöskin ottamaan vastaan muistutuksia elämän katoavaisuudesta. Suuri määrä on 
meidänkin suurperheemme jäseniä jälleen tänä aikana siirtynyt rajan tuolle puolelle jättäen 
läheisten piiriin syvän kaipauksen. Poismenneitten joukossa on myöskin kaksi suvun 
Oltermannikunnan jäsentä, jotka poistuivat joukostamme vajaan vuoden aikana, ja haluan 
mainita erikseen heidät. Suvun yhteistoiminnan alusta lähtien Oltermannikuntaan kuulunut 
apteekkari Hanna Könni Kurikasta, joka oli suoraa Yli-Könnien sukuhaaraa, kuoli 
toukokuussa 1964 78 vuoden ikäisenä. Hänellä oli oma yksilöllinen asemansa suvun 
yhteistoiminnassa sekä suvun kantatalon emäntänä että lämpimän, rakentavan 



suhtautumisensa johdosta suvun yhteistoimintaan. Huhtikuussa 1965 kuoli Seinäjoella 
varaoltermanni, herastuomari Niilo Nikkola, Yli-Nikkolan sukuhaaran edustaja, 80:nnellä 
ikävuodellaan. Hänkin kuului Oltermannikuntaan alusta alkaen ja suhtautui läheisellä 
harrastuksella yhteistyöhömme.  

Vielä on nimeltä mainittava pois mennyt könniläinen, josta hänen viimeisellä matkallaan 
pidin aiheellisena käyttää sanontaa ”viimeinen könniläinen”. Kesäkuussa 1965  kuoli 
Jalasjärven Jokipiissä kelloseppä Samuel Feliks Hautanen, joka hänkin oli suoraa 
könniläistä sukujuurta Iisakki Könnin, sittemmin Jokipiissä omistamansa talon mukaan 
Iisakki Yli-Jokipiin, kellomestarin ja maanviljelijän pojanpoika. Feeli Hautanen omistautui jo 
nuoresta kellosepäksi ja könniläisenä hänelle luonnollisesti nämä kellot olivat läheisiä. Hän 
korjasi käyntikuntoon lukuisan määrän vanhoja könniläisiä kelloja, mutta hän myös rakensi 
itse ainakin toistakymmentä könniläismallista kaappikelloa aina viisiviisarisiin asti. 
Kellomestarina hän todella oli viimeinen könniläinen ja suvun arvokkaan perinteen näin 
myöhäisenä jatkajana ansaitsee suvun kunnioituksen. 

Lisää nimiä mainitsematta, mutta myöskään ketään unohtamatta, muistakaamme kaikkia 
suuresta könniläispiiristä rajan toiselle puolelle siirtyneitä omaisiamme ja läheisiämme 
kunnioittaen heidän itse kunkin suorittamaa elämäntyötä. Pyydän, että seisomaan nousten 
osoitamme kunnioitusta vainajillemme. 

Rauha heidän levolleen ja lämmin kunnioituksemme heille, pois menneille. 

Oltermannikunnalla ei tänä väliaikana ole ollut käsiteltävänä mitään varsinaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joitten takia olisi pitänyt kokoontua. Seinäjoen sukukokouksen jälkeen 
pidettiin kokous, jossa uudelleen valittuina järjestäydyttiin ja keskusteltiin eräistä 
käytännön asioista. Tämän vuoden aikana on oltu koolla kahdesti: Toisella kerralla vain 
Pohjanmaan oltermannit lähimpänä aiheena tämä Vaasan kokoontuminen ja sen 
yhteydessä joitain muita asioita. Sen sijaan on monesti tullut eteen pienempiä asioita, 
joista on voitu sopia puhelimitse, monesti pienemmässä piirissä tavallaan 
työvaliokuntamielessä. Miellyttävää yhteyttä könniläisiin ovat antaneet sukukirjojen ja 
sukumerkkien tilaukset, joitten yhteydessä niin Ensimmäinen oltermanni Yrjö Könni kuin 
Mestarikin ovat saaneet ystävällisiä sukulaistervehdyksiä. Sukukirjoja on tänä aikana tilattu 
vähän yli 30 kirjaa, sukumerkkejä kaikkiaan alun toista tuhatta. 

Tässä yhteydessä on syytä selostaa, miten suvun liikeyritykset, ennen kaikkea sukukirjan 
kustantaminen, jota silloin alussa hieman arasteltiin, on onnistunut. (selostus erikseen). 
Meillä on siis pohjarahasto käytettävissä, jos käydään jatkamaan sukuluetteloa, kuten 
asiaan kuuluisi. Tosin silloiset painatus- ja muut kustannukset olisivat nykyrahassa ja 
kustannustasolla muuta, mutta pääasiassa uusia perhetauluja sisältävä kirja ei tule 
olemaan yhtä suuri eikä kustannuksiltaan samanveroinen kuin sukukirja, joten asiaa 
voidaan harkita. Siitä tuleekin kokousohjelmassa erillinen keskusteluaihe. 

Suvun Oltermannikunta menetti kuolemantapausten kautta kaksi jäsentään ja kun 
molemmat olivat Pohjanmaan oltermanneja, jotka näin vähenivät viidestä kolmeen, käytti 
Oltermannikunta sille suvun perussäännössä myönnettyä oikeutta saada sukukokousten 



väliaikoina itse täydentää itseään. Näin kutsuttiin uudeksi oltermanniksi könniläinen, 
pankinjohtaja Jussi Jouppi Seinäjoelta ja varaoltermanniksi kansakoulunopettaja Antti 
Opas Kauhajoelta. Hän edustaa täten varsinaista Suupohjan aluetta. He molemmat ovat 
olleet mukana jo oltermannien kahdessa viimeisessä kokouksessa. 

Könnin suvun Oltermannikuntaan kuuluvat näin seuraavat könniläiset: Ensimmäisenä 
oltermannina eli varapuheenjohtajana Yli-Könnin mestarien jälkeläinen Yrjö Könni, 
jääkärieverstiluutnantti, suvun kantatalon isäntä, joka on tutkinut uuraasti ja tuloksellisesti 
mestarien perinteitä, Helsingin oltermanneja. Edelleen Helsingissä pysyen oltermanni, 
dipl.insinööri Yngve von Schantz, Ala-Könnin viimeisen mestarin tyttären Alman, 
Kauhajoen Schantzin emännän, poika. Oltermanni, professori Mauri Pohto, Könni-
Pohtojen jälkeläinen, ei valitettavasti ole päässyt tänne sukujuhlaamme. Hän on 
hammaslääketieteen etevä tiedemies, ellei maamme ensimmäinen alallaan, niin  
ensimmäisiä. Ja helsinkiläinen varaoltermanni, maisteri ja vakuutusjohtajana toiminut Lauri 
Ollinpoika Lehto, Isonkyrön könniläisiä, jotka polveutuvat toisen könniläispolven Sameli 
Könnistä Trofastien kautta. 

Ja sitten täällä on omassa maakunnassa oltermanni Paavo Latva-Kokko, joka on myös 
varainhoitajaoltermanni, maanviljelijä Ilmajoen Koskenkorvalla, könniläinen Yli-Nikkolan, 
Ala-Kauppilan, Ala-Penttilän sukulinjalla. Hänen Kerttu-emäntänsä on myös könniläisiä, 
Kauppilan sukuhaaraa hänkin. Toinen Ilmajoen oltermanni on Eero Siltaloppi, 
varaoltermanni, Ala-Könnin – Yli-Pirilän sukuhaaraa. Edelleen nuorempi oltermanni, 
varatuomari ja pankinjohtaja Jussi Jouppi, jonka muistamme Seinäjoen sukukokouksen 
asiallisena puheenjohtajana, seinäjokelaista Könni-Heikkilän ja hänestä lähtevän Takalan 
sukuhaaraa. Ja Suupohjan oltermanni varaoltermanni ja opettaja Antti Opas, Kauhajoelta, 
Yli-Nikkolan – Kurikan Yli-Oppaan sukuhaaraa. Ja viidestä Pohjanmaan oltermannista 
puuttuukin enää yksi, joka on tässä, isän puolelta Yli-Könnin ja äidin puolelta Esaias 
Könni-Heikkilän jälkeläisiä. 

Tämä uskottujen miesten parvi, joista kolme on ollut oltermannikunnassa alusta alkaen, on 
siis ollut vastuussa suvun yhteistoiminnan ylläpitämisestä. 

Ja lopuksi eräs sukuun liittyvä tapahtuma, joka on suorastaan harvinaisuus ja josta me 
voimme mestari-esi-isiemme puolesta olla jopa ylpeitä. Tarkoitan Könnin mestarien työtä 
selostavaa televisio-ohjelmaa vajaat neljä vuotta sitten nimellä ”Ilmajoen Könnit ja Könnin 
kellot”. Valitan, jos meistä täällä olevista joltakin on se jäänyt näkemättä. 

Aloite tällaisen Könnien tv-ohjelman aikaansaamiseksi tapahtui kokonaan Yleisradion 
televisio-osaston taholta ja meidän puoleltamme oltiin ilman muuta valmiit avustamaan sen 
aikaansaamisessa. Ohjelman hoiti tv-toimittaja Veikko Roivas ja hänellä oli apunaan 
runsas joukko teknillistä väkeä kuvaajineen, äänittäjineen ja muineen. Ohjelman aineksia 
koottiin usean viikon ajan pääasiassa kesäkuussa 1963 ja mm. juhannusviikolla 
kuvaajaryhmä oli Seinäjoelta käsin joka päivä Yli-Könnillä, josta eniten saatiin aineistoa. 
Kuvauksia suoritettiin lisäksi muualla Ilmajoella, Vaasan museossa, Helsingissä, jossa 
erikoisesti senaatin eli valtioneuvoston tornikello oli runsaasti mukana kuvissa, ja 
lukemattomissa muissa kohteissa. Oltermanneilla Yrjö Könnillä ja Kosti Könnillä oli kunnia 



asiantuntijoina kertoa Könnin mestareista ja heihin liittyvistä asioista mestarikaskuja 
myöten. Mukana kuvissa oli myöskin eräitä nykypolven miehiä, jotka askartelevat 
könniläiskellojen ja kaappikellojen parissa, mm. Jokipiin nyt poismennyt kellomestari Feeli 
Hautanen nähtiin työpajassaan ja oli haastattelun kohteena. Aineistoa kertyi tavattomasti. 
Niin runsaasti, että alun perin puolen tunnin ohjelmaksi suunniteltu lähetys pidennettiin 45 
minuutiksi. Runsaan ja monisäikeisen aineiston toimittaja Roivas kokosi ja järjesteli 
taitavasti yhtenäiseksi, kiintoisasti eteneväksi ohjelmaksi ja se esitettiin tv:ssä joulukuun 4 
pnä 1963. Könniläisohjelma sai katselijapiireissä runsaasti tunnustusta osakseen ja 
Yleisradiota pyydettiin pian eri tahoilta sen lähettämistä uudelleen. Uusinta tapahtuikin ja 
ohjelma saatiin nähdä uudelleen heinäkuussa 1965, sanotun kuun 20 pnä. 

Könnin mestarien esittely tv:ssä oli meille könniläisille kunniakas kulttuuritapahtuma ja 
erityinen merkitys on sillä, että tämä arvokas, huolella valmisteltu ohjelma säilyy 
Yleisradion arkistossa dokumenttikuvana, jota ehkä vielä joskus esitetään. Voin mainita, 
että tämän ohjelman ääniohjelma on täällä tallennettuna ainakin kahdella ääninauhalla. 

Tämä edellä kertomani onkin parasta, mitä Könneistä tähän Vaasan kokoukseen 
mennessä on kerrottavaa. Toivon vain, että suku on tyytyväinen viime sukukokouksen 
jälkeen saatuihin aikaansaannoksiin. 

Toivotan täällä olevat könniläiset, meidät kaikki, vielä lämpimästi tervetulleiksi. 

 


