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Aika 8.9.2018, kokous klo 10.30-11.30, lounas, esitelmät ja musiikkia klo 12.30-14.30, 

kahvin klo 14.45 jälkeen tutustuminen Heurekan näyttelyihin halukkaille sukuhintaan 

Paikka Tiedekeskus Heureka, Vantaa 

Läsnä 107 henkilöä 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Mestari-Könni Martti Koskenkorva avasi sukukokouksen ja toivotti suvun tervetulleeksi XVII 

sukukokoukseen.  

 

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

ääntenlaskijaa 

 

Mestari-Könni ehdotti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Könni ja sihteeriksi 

I oltermanni Lauri Jouppi. Sukukokous valitsi ehdotuksen mukaisesti kokouksen 

puheenjohtajaksi Pekka Könnin ja sihteeriksi I oltermanni Lauri Joupin. 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Väänänen ja Pauliina Kupiainen. Päätettiin, että 

samat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

        

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 2015, 2016 ja 2017, oltermannikunnan kertomus ja 

toiminnantarkastajien yhteenveto vuosittaisista tarkastuksista  
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Mestari-Könni esitteli oltermannikunnan kertomuksen ja tilinpäätökset vuosilta 2015, 2016 

ja 2017. Kertomuksessa mainittiin oltermannikunnan kokoontumiset ja käsiteltyjä asioita. 

Merkittävinä aiheina mainittiin, 2018 sukukokouksen valmistelun lisäksi, suvun tietokirja -

hankkeen käynnistäminen, uuden sukutuotteen, Könni-riipuksen ottaminen 

sukutuotevalikoimaan ja nettisivujen uudistamisprojektin käynnistäminen. Talouden 

todettiin olleen tarkastelukaudella tiukoilla, vaikka talkooperiaatteella suvun asioita 

hoidetaankin. Vuoden 2015 sukukokouksen tuotolla selvittiin alkuun mukavasti. Mm. 

sukumerkkien hankintameno rasitti vuoden 2016 tulosta, joka muodostuikin tästä syystä 

tappiolliseksi. Sukutuotteiden menekki olisi voinut olla parempikin 2016-2017. Varastossa 

olevien sukutuotteiden arvo on n. 8000 euroa. 

 

Mestari-Könni luki toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksen, jossa Simo Siltaloppi 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 2015, 2016 ja 2017. Päätettiin myöntää vastuuvapaus 

oltermannikunnalle ja muille vastuuvelvollisille. 

 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2019-2021, tulo-ja menoarvio sekä mahdollisten 

liittymis-, jäsen-, tai ylimääräisten jäsenmaksujen suuruus. 

 

Mestari-Könni Martti Koskenkorva esitteli oltermannikunnan esityksen 

toimintasuunnitelmaksi 2019-2021.  Toimintasuunnitelma rakentuu sukuseuran sääntöjen 

mukaisen sukuseuran tarkoituksen saavuttamiseen ja sisältää suvun historian 

selvittämiseen, suvun perinteiden vaalimiseen ja suvun jäsenten keskinäiseen jatkuvaan 

yhteydenpitoon liittyviä toimenpiteitä. Kaksi suurta valmisteltavaa asiaa ovat suvun 

tietokirjan painoon saattaminen ja uudistettujen nettisivujen julkaiseminen. Todettiin, että 

v. 2021 tulee kuluneeksi 300 vuotta ensimmäisen kellomestarin syntymästä, mikä otetaan 

huomioon toiminnan suunnittelussa. 

 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossaan.  

 

Mestari-Könni esitteli sukuseuran talouden perusteita vuosille 2019-2021. 

Oltermannikunnan esityksenä esitettiin, että sukuseuran varsinaisilta jäseniltä ei 

edelleenkään kerätä liittymis-, jäsen-, eikä ylimääräisiä maksuja vuosina 2019-2021.  

 

Sukukokous hyväksyi esityksen esitetyssä muodossaan.  
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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 Heikki Maunula (uusi), edelleen Juhani Hannuksela, Sirkka 

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

 

Puheenjohtaja lausui onnittelut oltermannikuntaan valituille.  

 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. 

 

Valittiin toiminnantarkastajiksi Jussi Niemi-Nikkola ja Simo Siltaloppi sekä 

varatoiminnantarkastajiksi Ulla Siltaloppi ja Esa Yli-Rahnasto. 

 

10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat 

 

Puheenjohtaja Pekka Könni kutsui suvun nettisivujen uudistusprojektin vetäjän Hannu 

Harrin esittelemään uudistusprojektin vaihetta. Hannu Harri esitteli vaiheen näyttämällä 

työvaiheen etusivun ja aihioita. Hän totesi vanhojen sukusivujen toimineen tähän asti 

oikein hyvin (yli 202.000 sivuilla kävijää) ja niiden sukuseurojen nettisivuja vertailtaessa 

edustavan mitä parhainta tasoa. Nykyisten sivujen ylläpidon loppuessa 2019-2020 

nettisivut on nyt uudelleen rakennettava. Uudeksi alustaksi on valittu harkinnan jälkeen 

WordPress. Sukukokous totesi uudistustyön olevan hyvässä vauhdissa. Paikalla olleelle 

nettiryhmälle (Hannu Harri, Maria Bergroth, Esko Koivisto, Lauri Jouppi) annettiin muutama 

evästys matkaan. 

 

Puheenjohtaja avasi keskustelun seuraavan sukukokouksen pitopaikasta. Yleisesti todettiin, 

että sovitun periaatteen mukaan seuraava sukukokous pidetään Pohjanmaalla. 

Oltermannikunnalle viestitettiin, että yhtenä hyvänä pitopaikkana voi harkita Seinäjoen 

Ammattikoulua. Oltermannikunta päättää seuraavan sukukokouksen pitopaikan. 

 

Oltermanni Liisa Kupiainen toi estradille könniläiset pelimannit, jotka kaikki esiteltiin 

sukuyhteyksineen ensimmäiseen kellomestariin saakka. Nuorin pelimanni Jesper Haukka 

soitti Yli-Rahnaston aitan isoa avainta, kosketinsoitinta ja viulua soitti Jemina Haukka, 

sopraanosaksofonia ja viulua soitti Pauliina Kupiainen, harmonia Maija Väänänen, kitaraa  
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Jaakko Jouppi, klarinettia Juho Jouppi ja pelimanniorkesterin johtajana Liisa Kupiainen 

soitti viulua ja alttoviulua. Pelimannit soittivat Könnin faarin Samuel Rinta-Nikkolan 

nuottikirjasta, jonka jälkeen pelimannit vetivät sukukokousyleisön mukaan sukuvärssyyn 

perinteiseen ja alkuperäiseen tapaan kaanonina. Esitys sai suuren suosion. Pelimannit 

jatkoivat mukavaa musisointiaan iltapäivällä. 

 

11. Kokouksen päätös. 

 

Puheenjohtaja Pekka Könni päätti kokouksen. 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

Pekka Könni   Lauri Jouppi 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

 

Maija Väänänen   Pauliina Kupiainen 

 

 

Lounaan jälkeen sukukokouksen ohjelmallinen osuus 

 Kokousesitelmä tutkijatohtori, FT Merja Uotila 

Könniläisyys ja käsityöelinkeinotoiminnan kehitys Suomessa 1800 –

luvun alkupuolella 

 Mestari-Könni Martti Koskenkorva 

  Kirjaprojektin esittely 

 Könniläiset pelimannit oltermanni Liisa Kupiaisen johdolla 

  Musiikkiesitys 


