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Vuoden 1947 alkupuolella keskustelu Könnin 
suvun keskinäisestä, järjestäytyneestä yhteyden-
pidosta ja kokoontumisesta tiivistyi entisestään. 
Elettiin raskaiden sotavuosien jälkeen jo lähes 
normaalia rauhanaikaista elämää. Syyskuun 
lopulla poistuivat viimeisetkin valvontakomission 
jäsenet Suomesta. Edellisen vuosikymmenen 
lopulla oli tehty ensimmäisiä Könnin suvun suku-
selvityksiä. Voimakas sukuyhteyden tunteminen 
vauhditti könniläisiä vaalimaan Könnin kellomes-
tareiden perintöä, osaamista ja kädentaitoa. 
Kokoavina voimina ja pääjärjestelijöinä toimineet 
Ilmari Pohto, Yrjö Könni, Kosti Könni, Salomo 
Pohto ja Mikko Hannuksela lähettivät könniläisille 
lokakuun ensimmäisenä päivänä päivätyn kirjeen, 
jossa he kertoivat, että Könnin suvun ensimmäinen 
sukukokous pidetään vihdoin Helsingissä Hotelli 
Klaus Kurjessa 15.11.1947. Myös naisvaliokun-
ta, johon kuuluivat rouvat Ester Pohto, Eva Könni 
ja Maija Hannuksela, toimi aktiivisesti Könnin 
suvun ensimmäisen sukukokouksen taustavoimana. 
Tulevasta sukukokouksesta ilmoitettiin myös leh-
distössä, koska tiedettiin, että ennakkoilmoitus ja 
kiertokirje eivät saavuta kaikkia sukuun kuuluvia. 
Lehdiksi valittiin Uusi Suomi, Helsingin Sanomat, 
Vaasa ja Ilkka.

Kahdeksanvuotias Juhani Hannuksela oli kuul-
lut kotona monta tarinaa Könneistä, kuuluista Ilma-
joen kellosepistä. Kauniit ja monimutkaiset kellot 
tehtiin ratas rattaalta taidolla, jota ei joka kylässä 
eikä kaupungissa ollut. Juhani oli monesti miettinyt, 
että miten voi ylipäätään olla mahdollista, että 
sepäntyönä valmistuu ihmeellinen kello. Tarkasti 
aikaa mittaava, säännöllisesti käyvä. Nyt sitten 
isä-Mikko ja äiti-Maija naisvaliokunnan jäsenenä 
järjestelivät ja suunnittelivat erityisellä antaumuksel-
la juuri näitä Könnin sukuasioita kotona Helsingin 

Pohjoisrannassa. Suunnittelutyö eteni kuitenkin 
aikuisten tavoin niin, etteivät tulevan sukukokouk-
sen yksityiskohdat kovin tutuiksi nuorelle Juhanille 
etukäteen tulleet. Se, että tämä asia oli hyvin 
läheinen ja tärkeä isälle ja äidille, kävi Juhanille 
kaikesta kirkkaasti ilmi. Juhani oli pannut merkille, 
että isä Mikko Hannuksela tapasi sekä ensimmäi-
sen kokouksen valmisteluvaiheessa että sukuseuran 
perustamisen jälkeen usein jääkärieverstiluutnantti 

Juhani Hannuksela

Yrjö Könniä ja Vaasa-lehden toimituspäällikkö 
Kosti Könniä, joita Juhanin havainnon mukaan isä 
erityisen paljon arvosti. Yrjö Könni myös avusti 
isä-Mikkoa ansiokkaasti isän hankkiman rikko-
naisen renkituvan kellon kunnostamisessa. Yrjö 

Könni kun oli kätevä käsistään, ja hänellä oli oma 
metalliverstas. Tulevan sukukokouksen valmisteluko-
kouksia pidettiin muun muassa 25.8.1947 konsuli 
Ilmari Pohdon konttorissa Helsingissä. Silloin vielä 
pohdittiin, pidettäisiinkö ensimmäinen sukukokous 
Etelä-Pohjanmaalla vai Helsingissä, ja jos kokous 
pidettäisiin Helsingissä, mikä olisi sopiva kokous-
paikka: Ostrobotnia, Klaus Kurki vai jokin muu. 
Perusteellisen pohdinnan jälkeen ”todettiin käytän-
nöllisten syitten vaativan, että kokous pidetään nyt 
ensimmäisen kerran kokeeksi Helsingissä”, kuten 
Juhanin isä Mikko Hannuksela kirjasi kokouksen 
pöytäkirjaan.

!Koitti marraskuun viidestoista päivä vuonna 
1947. Matka sukukokouspaikalle ei ollut pitkä, 
vain noin 2 km. Helsingin Pohjoisrannan suunnas-
ta Bulevardin alueelle pääsi bussilla numero 16. 
Runsaan osallistujajoukon mukana Juhanikin astui 
puolen päivän aikoihin Klaus Kurjen Vanhaan 
saliin nimikyltti rinnassaan. Tunnelma hienoissa 
tiloissa Bulevardilla oli juhlallisen jännittävä! Juhani 
huomasi olevansa ehkä nuorin koko joukosta. Ka-
ti-serkku oli hieman häntä vanhempi. Joitakin noin 
kaksikymmenvuotiaita eteläpohjalaisia oli!joukossa 
mukana. Monet osallistujat olivat vähän vanhem-
pia. Koskenkorvalta olivat paikalle saapuneet ser-
kukset Jaakko Latva-Kokko, Väinö Tuohisto-Kokko 
ja Olavi Siltaloppi sekä Matti Yli-Rahnasto, Jaakko 
Latva-Kokon sisarenpoika. Matkalle Helsinkiin 
Könnin suvun ensimmäiseen sukukokoukseen oli 
lähdetty junalla monen muun tavoin. Sukuinnostus 
oli suuri! Aikuiset selvittelivät ensin erilaisia käytän-
nön asioita hotellin eteisessä: ohjelmat ja nimikyltit 
jaettiin ja maksuja maksettiin. Pikkuhiljaa sukuko-
kousvieraat siirtyivät saliin ja istuutuivat aloilleen. 
Nuori mies Juhani kuunteli hartaasti puheita, 
joissa puhuttiin isien perinteiden vaalimisesta, 

sukuselvityksistä ja monista hyvin tärkeiltä 
ja vaikealta kuulostavistakin asioista. 
Paikallaolijat myös esiteltiin. Juhani 
ymmärsi, että sukulaisten joukko ensi 
kertaa kokoontuessaan mietti, mitä yh-
teisiä asioita tällä könniläisellä sukulais-
joukolla käsitellään. Pohdittiin, mitkä asiat 
sopivat könniläisille ja mikä meitä yhdistää.

Varsinainen sukukokousosuus alkoi Juhanille 
hyvin tutulla laululla Arvon mekin ansaitsemme. Sit-
ten puhuttiin siitä, ketkä lasketaan kuuluviksi Könnin 
sukuun. Juhanille kyllä oli hyvin selvinnyt kotona, 
että oma perhe kuului sukuun. Kokouksen yhteinen 
käsitys sukuun kuulumisesta löytyi muutaman pu-
heenvuoron jälkeen. Sitten puhuttiin suvun ”yhteyse-
limen” eli oltermannikunnan perustamisesta. Juhani 
kuunteli kiltisti pitkiä puheenvuoroja, joissa esiintyi 
sanoja Mestari-Könni, oltermanni, varaoltermanni,

Ensimmäisen sukukokouksen ohjelma

 säätiö ja vaikka mitä muita monimutkaisia 
sanoja ja lauseita. Ehkä kohta pääsem-
me mehutarjoiluun, nuorimies ajatteli 
tärkeiltä kuulostavia puheita kuunnelles-
saan.

Suvun yhteiseksi merkiksi päätettiin 
ottaa vanha Könnin ”puumerkki”. Juhanin 

mielestä kaksi toisiaan leikkaavaa kaarta 
oli oikein mukavan näköinen merkki ja kohtuulli-
sen helppo itsekin piirtää. Virsien veisuun jälkeen 
Juhani ja koko sukukokousväki pääsivät nauttimaan 
tarjoilusta, jota oli pöytiin katettu ajankohtaan 
nähden ruhtinaallisesti! Jo kokouskutsussa oli 
luvattu, että kokouksessa tarjotaan oikeaa kahvia 
kahvileipineen. Ja lapsille luonnollisesti oli tarjolla 
makoisaa mehua! Lisäksi sukukokouksen kutsukir-
jeessä mainittiin – koska monesta asiasta oli pulaa 
noihin aikoihin – että ”... ei taitaisi olla pahitteeksi, 
jos maanviljelijä-könniläiset (kutsukirjeen laadin-
tavaiheen konseptissa, työpaperissa, puhuttiin 
”lehmällisistä könniläisistä”) ottaisivat pikku voino-
kareen mukaansa, sillä päivällisellä sitä ei muuten 
voida järjestää. Sokerit kahvia varten on varattava 
mukaan.” Ja näin toki sitten tapahtuikin: voita 
saatiin leipien päälle ja kahvit makeutettiin omilla 
sokereilla.

!Aikuiset puhuivat sukuasioista hartaasti ja 
pitkään. Juhani kuuli, että isä valittiin suvun ensim-
mäiseen oltermannikuntaan. Se kuulosti valtavan 
hienolta! Monet muutkin asiat tulivat käsitellyiksi 
iltapäivän mittaan. Aikuiset jäivät vielä iltajuhlaan 
jatkamaan sukuasioiden käsittelyä. Juhani oli iloi-
nen, kun pääsi mukaan päiväjuhlaan! Se, että hän 
ei päässyt iltajuhlaan, ei ollut ollenkaan pettymys. 
Päiväjuhlassa oli nuorelle pojalle elämystä riittä-
miin! Kun päivätilaisuus päättyi vielä oman isän, 
isä-Mikon päätössanoihin, Juhanista tuntui todella 

hienolta olla könniläinen!
!Juhani kuuli myöhemmin, että illan sukupäi-

vällisillä oli pidetty lisää puheita, kuunneltu musiik-
kiesityksiä ja ihasteltu paikalle tuotuja vanhoja, 
könniläisiä sukuesineitä. Nuori Juhani puolestaan 
vietti tuon illan kotona yhdessä perheeseen silloin 
kuuluneiden vanhojen evakkotätien kanssa.

!Juhani kuuli sunnuntai-iltana kotona Pohjois-
rannassa, että osa juhlaväestä oli käynyt Hieta-
niemen hautausmaan sankarihaudoilla. Sukukoko-
uksen pöytäkirjasta selviää, että oltermanni Yrjö 
Könni laski siellä kaikille suvun sankarivainajille 
osoitetun seppeleen lausuen muun muassa, että 
”eilen vietimme hiljaisen hetken edesmenneitten su-
kupolviemme muistolle. Nyt olemme kokoontuneet 
tänne eräälle maamme monista!sankarihaudoista, 
joissa sukumme jäseniä lepää”. Puhe päättyi sanoi-

Sukukokousta juhlittiin sukupäivällisellä

hin ”kunnioitamme teitä, te maamme ja kotiemme 
puolesta kaikkenne antaneet veljemme. Teidän 
muistonne on pyhä ja esimerkkinne velvoittavat.” 
Isän tarkka kuvaus seppeleenlaskusta jätti nuoren 
Juhanin mieleen kuvan hyvin arvokkaasta tilaisuu-
desta.

Muutama vuosi kului. Juhani pääsi Helsingin 
Lyseoon, mistä hän oli kovasti mielissään. Isä val-
misteli oltermannikunnan erilaisia tehtäviä kotona. 
Toukokuussa 1949 isä ja Mestari-Könni Kosti Kön-
ni lähettivät viestin Könnin suvun jäsenille. Viestissä 
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Könninsuvun ensimmäinen sukukokous Klaus Kurjessa 1947.
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todettiin muun muassa, että sukukirjan käsikirjoitus 
oli painokunnossa ja ennakkotilauksiakin jo vas-
taanotettiin. Sukumerkkejä sai tilata Ensimmäiseltä 
oltermannilta. Naisten sukumerkki maksoi 350 mk 
ja miesten 200 mk, minkä lisäksi maksettavaksi tuli 
lähetyskulut.

Juhanille kerrottiin kotona keväällä 1950, että 
kesällä lähdetään sitten Ilmajoelle Könnin suvun 
järjestyksessään toiseen sukukokoukseen. Juhani ei 
ollut aiemmin käynyt Ilmajoella eikä muuallakaan 
Etelä-Pohjanmaalla, joten lähtö toiseen sukukoko-
ukseen kuulosti tosi jännittävältä. Sukukokoukseen 
lähteminen suvun juurille kiinnosti Juhania kovasti. 
Nuori mies odotti suurella mielenkiinnolla ja uteliai-

Ilmajoki 1950

suudellakin tulevaa sukukokousmatkaa. Heinäkuus
sa Juhanin perhe sitten matkusti Pohjanmaalle ja 
majoittui Ilmajoella ajan tavan mukaan sukulaisten 
luokse kirkon lähellä sijaitsevaan Keski-Kauppilan 
taloon. Siellä Juhanilla oli seurana hänen ikäisensä 
talon tytär Marjatta Pentinmäki. Erityisen hyvin Juha-
nille jäi mieleen Marjatan rakas lemmikki, Pella-kis-
sa. Juhani ei olisi millään voinut etukäteen arvata 
tuolloin vuonna 1950, että hän tulee tapaamaan 
Marjatan vielä myöhemminkin. He nimittäin tapa-

sivat vuosikymmeniä myöhemmin Juhanin työsken-
nellessä Puolustusvoimien pääesikunnassa, missä 
Marjatta työskenteli hankintaosastolla. Aina ei voi 
etukäteen arvata, mitä myöhempiä kohtaamisia 
tulevaisuus tuo itse kullekin tullessaan, mietti Juhani 
myöhemmin.

Itse kokouksessa Juhani näki ja kuuli esittäy-
tymisiä, puheita ja oman isän esittämänä suvun 
oltermannikunnan kertomuksen. Oltermannikuntaa 
jälleen valittaessa ei Juhani voinut nuoresta iästään 
johtuen aavistaa, että hänetkin vielä myöhemmin 
tullaan valitsemaan oltermannikuntaan vaalimaan 
Könnin suvun yhteisiä sukuperinteitä!

Pakinoitakin ohjelman aikana kuultiin, ja 
yhteislauluina laulettiin Etelä-Pohjalaisten marssi ja 
Vaasan marssi. Edellisessä sukukokouksessa Mesta-
ri-Könniksi valittu Kosti Könni sepitti tähän Ilmajoen 
1950 sukukokoukseen Könniläisten sukuvärsyn, 
joka on sittemmin ketjulauluna kajahtanut kaikissa 
sukukokouksissa. Tässä Ilmajoen sukukokouksessa 
värsyn tekijä itse jakoi värsyn nuotit ja sanat osal-
listujille sillä ajatuksella, että tätä sitten lauletaan 
aina sukukokouksissa. Hieno perinne suvun yhtei-
sen laulun muodossa oli syntynyt!

Sukukokouksen yhteydessä Juhania kiinnostivat 
erityisesti käynnit Ilmajoen kirkossa ja museossa, 
jossa oli esillä könniläismuistoihin liittyvää esineis-
töä. Museossa oli mielenkiintoisia esineitä, könnin-
kelloja sekä raha- ym. kokoelmia. Nämä kiinnosti-
vat nuorta miestä suuresti, olivathan hänen omatkin 
keräilyharrastuksensa aluillaan.

”Katilan Mamman” luona vierailtiin. Juhani 
kävi sukukokouksen osallistujien kanssa Ilmajoen 
kirkon ja Koskenkorvan noin puolivälissä sijaitse-
vassa suvun perinnehenkilön kodissa. Katilan mam-
maksi kutsuttiin lähes 90-vuotiaaksi elänyttä paljon 
nähnyttä ja kokenutta So"a Jaakontytär Könni-Kati-

”Ketjulaulu, jonka Ilmajoen sukukokoukseen 
8.-9.1050 sepitti ja nuotille pani Mestari-Könni.”

laa (1816–1906), joka oli useaan sukupolveen 
levinneitten Hannukselan, Heikkilän, Puskan ym. 
sukuhaarojen kunnioitettu kantaäiti. Siellä tarjottiin 
ateriaksi paikallisruokaa nimeltään klimppisoppa. 
Juhanilla oli nuorena hieman vaikeuksia syödä ou-
toja ja!hänelle vähemmän maistuvia ruokia. Tämä 
mieliin jäävä ruokailukokemus on säilynyt Juhanin 
mielessä erinomaisesti kuluneet yli 66 vuotta!

Könniläinen sukuyhteys oli juurtunut nuoreen 
Juhaniin syvälle kahdessa ensimmäisessä sukukoko-
uksessa. Perinnerikkaaseen Könnin sukuun kuulumi-
nen tuntui arvokkaalta ja hienolta asialta. Isä-Mik-
ko toimi oltermannikunnassa suvun asioita hoitaen 
vuoteen 1955 asti, jolloin hän aivan ennenaikai-
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Uusi Suomi 10.7.1950

sesti menehtyi vakavaan sairauteen Juhanin ollessa 
vain 15-vuotias. Isän aktiivinen toiminta sukuasiois-
sa ehti jättää Juhanin mieleen ajatuksen sukuyh-
teyksien ylläpitämisen tärkeydestä ja sukuseuran 
toiminnan innostavasta ja arvokkaita perinteitä 
vaalivasta luonteesta. Toimiin kuului tiiviin olterman-
nikunnan jäsenten yhteydenpidon lisäksi jo Juhanin 
isän toimiessa oltermannikunnassa muun muassa 
kirjeenvaihtoa Suomen Sukututkimusseuran kanssa. 
Huhtikuun 2. päivänä 1954 lähetetyssä kirjeessä 
oltermanni Mikko Hannuksela ja ensimmäinen ol-
termanni Yrjö Könni selvittivät Sukututkimusseuralle 
Könnin suvun oltermannikunnan tehtäviä ja vastuun-
jakoa ja määrittelivät, ketkä kuuluvat sukuun suvun 
ensimmäisessä sukukokouksessa linjatulla tavalla. 
Kirje oli jatkoa ja täydennystä!jo vuonna 1949 Su-
kututkimusseuralle lähetettyyn Könnin sukukirjaan ja 
2.2.1952 lähetettyyn Könnin suvun yhteistoimintaa 
koskeneeseen kirjeeseen.

Seuraava eli kolmas sukukokous pidettiin 
Seinäjoella vuonna 1960. Kuten tavaksi jo ensim-
mäisessä sukukokouksessa oli otettu, oltermannikun-
ta ja paikalliset könniläiset huolehtivat kokouksen 
järjestelyistä. Tuohon aikaan parikymppinen Juhani 
ei päässyt kovasta halustaan huolimatta Seinäjoen 
kokoukseen kuten ei muutamaan seuraavaankaan 
sukukokoukseen. Noihin aikoihin Juhani nimittäin 
kouluttautui ammattiinsa ja siirtyi työelämään Hel-
singissä. Juhanin tavoitteeksi muodostui jo varhai-
sessa vaiheessa isän esimerkin mukaisesti upseerin 
ura. Tämä toteutuikin täysimittaisesti. Näin Juhani 
siis varsin luonnollisesti 60-luvun aikana keskittyi 
upseeriksi kouluttautumiseen ensin kadettikoulussa 
ja sitten kapteeni- ja huoltoupseerikursseilla Tuusu-
lassa ja Santahaminassa. Koulutuskokonaisuuteen 
kuului myös 70-luvun puolivälissä huoltoesiupseeri-
kurssi Lahdessa. Kurssien väleissä Juhani työskenteli 

Yli-Könnillä 1960 Anneli, Brita, Pekka ja 
Leena Könni, sylissä Tiina Pelander os. Maunula

monissa vaativissa tehtävissä Helsingissä Kaartin 
pataljoonassa, Uudenmaan jääkäripataljoonassa 
ja Puolustusvoimien pääesikunnassa. Mikkelissä 
hän toimi 1982–1986 Savon prikaatin huol-
topäällikön vaativassa tehtävässä ennen uutta 
tehtävänmääräystään takaisin pääesikuntaan 
kiinteistötoimiston päälliköksi, jota tehtävää seura-
si everstiluutnantin virka ylennyksineen. Juhani oli 
palvellut aikaisemmin samassa toimistossa sekä 
kapteenin että majurin viroissa.

Tästä tehtävästään hän jäi eläkkeelle ja siirtyi 
siviilielämässä erilaisiin tehtäviin, yritystoimintaan 
ja opiskelemaankin. Aiemmin hän oli tehnyt jo noin 
25 vuotta vapaaehtoistyötä Suomen Meripelastus-
seuran p/r Harmajan miehistössä sekä opiskellut 
aiemman koulutuksensa pohjalta päätoimisesti luku-
vuoden Kotkan Merenkulkuoppilaitoksessa. Meren-

kulku ja laivahistoria ovat olleet Juhanin tärkeimpiä 
harrastuksia.

Juhanin elämä oli näin kiireistä ja virkatehtävät 
vaativia. Perhekin tarvitsi isän läsnäoloa ja panos-
ta. Samoin aktiivista huolenpitoa vaati perheen 
mökki, Jukkala.

Hyvin aktiivisesta elämänvaiheesta huolimatta 
könniläisyys oli tässäkin vaiheessa merkittävästi läs-
nä Juhanin elämässä. Juhani sai sukukokoustietoja 
lehti-ilmoituksista ja artikkeleista. Lisäksi arvokkaina 
tietolähteinä toimivat Juhanin täti Rakel ja Maija-äi-
ti, joka sai elää vuoteen 1970 saakka. ”Raksu”-täti 
oli tiedottaja suvun asioissa. Hän pääsi lähes aina 
sukukokouksiin ja seurasi lehdistöä. Sukuseuran 
toiminnan vakiintumisen myötä on tiedottaminen 
suvun jäsenille kehittynyt todella paljon kuluneiden 
vuosien myötä. Juhanin ajatus viestintätavoista on, 
että vaikka sähköposti ja muut nykyaikaiset viestin-
tätavat ovat nopeita,!edullisia ja havainnollisia, 

1963  Yleisradio teki könniläisistä mittavan 
45 minuutis kestävän ohjelman ”Ilmajoen Könnit 

ja Könnin kellot”

kirjeen käyttöä hyvin henkilökohtaisena viestintävä-
lineenä ei pitäisi kokonaan unohtaa!

Vuonna 1963 könniläiset saivat todellista 

ylpeydenaihetta, sillä joulukuun 4. päivänä vuon-
na 1963 Suomen televisiosta tuli könniläinen 45 
minuuttia kestänyt ohjelma otsakkeella ”Ilmajoen 
Könnit ja Könnin kellot”. Tämä ohjelma tehtiin Yleis-
radion aloitteesta oltermannikunnan avustuksella. 
Olisiko suvun järjestäytyminen vaikuttanut Yleisradi-
on kiinnostuksen heräämiseen? Näin voi hyvin aja-
tella tapahtuneen. Könniläiset saivat ylpeinä nähdä 
hyvin tehdyssä ohjelmassa näkymiä Yli-Könniltä, 
jossa kuvauksia tehtiin eniten. Siellä kuvattiin juhan-
nusviikolla 1963 kokonaisen viikon ajan. Ilmajoel-
la kuvattiin muuallakin, samoin Vaasassa museolla. 
Helsingissä kuvatussa osuudessa oli esillä vahvasti 
Senaatintorilta hyvin esiin tuleva valtioneuvoston 
tornikello, jonka Jaakko Juhonpoika Ala-Könni 
aikoinaan valmisti. Kello asennettiin nykyiselle 
paikalleen syyskuussa 1822. Suku sai nähdä tässä 
ainutlaatuisessa televisio-ohjelmassa Mestari-Kön-
ni Kosti Könnin ja Ensimmäisen oltermannin Yrjö 
Könnin antamassa asiantuntevia lausuntoja televi-
siossa. Ohjelmasta muodostui todellinen kulttuurita-
pahtuma! Se sai erinomaista palautetta ja ohjelma 
esitettiin lukuisten toivomusten vuoksi uusintana 
20.7.1965. Ohjelma on edelleenkin nähtävissä 
YLE:n Elävässä arkistossa.!

Vaasan, Kauhajoen ja Jalasjärven kokoukset 
jäivät Juhanilta kokoustamatta, vaikka mieli paloi 
sukuyhteyksien ylläpitämiseen ja osallistumiseen. 
Arjen ohjelmat oli hoidettava huolella ja velvolli-
suudentuntoisesti. Könni-sukuyhteys oli ja on toki 
edelleenkin niin vahva, etteivät lämpimät sukuaja-
tukset muutaman kokouksen poissaolosta kärsineet 
mitenkään!

 Vuoden 1979 Seinäjoen järjestyksessään 
kuudenteen sukukokoukseen Juhani ja hänen silloi-
nen Maija-vaimonsa eivät päässeet. He lähettivät 
kokoukselle kuitenkin hienon meriaiheisen terveh-

dyskortin seuraavalla tekstillä: ”Lähetämme lämpi-
män tervehdyksemme sinne sukumme alkujuurille 
kokoontuneelle Könnin sukukokoukselle. Toivomme 
sukuperinteiden vaalinnan entisestäänkin tiivisty-
vän. Ansiotyöesteemme tässä kokousviikonvaihtees-
sa on sen laatuinen, että osallistumisemme ei ollut 

Yli-Könnillä 1979

mahdollista.”
Sukukokousväki arvosti hienoa tervehdystä!
Vuoden 1988 sukukokous pidettiin jälleen 

Ilmajoella. Silloin Juhanin Tuula-vaimo oli en-
simmäisen kerran Juhanin kanssa Könnin suvun 
sukukokouksessa. Kokous pidettiin n. 230 suvun 
jäsenen voimin Ilmajoen kunnantalolla. Kokous oli 
hyvin lämminhenkinen könniläinen kokoontuminen. 
Kokouksen aikana vallitsi todellinen hellesää, jossa 
Juhani muistelee lyhythihaisenkin paidan olleen hie-
man liikaa. Poikkeuksellinen kuumuus ei toki estänyt 
sukukokouksen sunnuntain 17.7.1988 ohjelmassa 
ollutta opastettua autoajelua laajalla lakeudella, 
peltojen keskellä. Ajelu johti Juhanin seurueineen 
kahvitilaisuuteen Yli-Könnille, jonka isäntä Auvo 
Vappula oli tullut tutuksi jo Juhanin palvellessa Puo-
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lustusvoimissa. Könniläinen tapahtumaviikonloppu 
oli kaikilta osin mieleenpainuva! Itse kokouksessa 
valittiin Mestari-Könniksi Ukko Könni, I oltermannik-
si Jussi Jouppi ja oltermanneiksi Rauha Aarnio, Eja 
Funck, Aira Heikkilä, Martti Koskenkorva, Veikko 
Loppi, Leena Rajala ja Auvo Vappula. Yhtenä 
isona asiana puhuttiin sukukirjan toisen laitoksen 
synnyttämisestä ja sen vaiheista sekä palkittiin 
suuren työn tehnyt Leena Rajala valtavasta ”könni-
lääsestä” urotyöstä. Juhani valittiin sukukokouksen 
pöytäkirjan tarkastajaksi yhdessä Sipi Tiluksen 
kanssa. Juhani totesi omasta puolestaan kokouksen 
pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi ja vahvisti 
tämän allekirjoituksellaan 28.11.1988.!Juhani 
muistaa hyvin, että setänsä jääkärikenraali Hannu 
Hannukselan kaikki kolme tytärtä olivat tuolloin 
vielä mukana yhteisissä kokoontumisissa. He olivat 
Juhanin serkkuja ja Katia lukuun ottamatta selvästi 
häntä vanhempia.

Yleisöä vuoden 1988 kokouksessa

Ilmajoen 1997 kokouksen jälkeisen vuoden 
2000 kokouksen Seinäjoella Juhani muistaa hyvin 
suunniteltuna ja läpivietynä kokouksena. Sukuta-
pahtumasta jäi tälläkin kertaa lämpimät muistot. 

Juhanin pojan Jyrin asuessa perheineen Ilmajoella 
majoittuminenkin on aina näissä Pohjanmaalla 
järjestetyissä sukukokouksissa hyvin järjestetty. Jyri 
perheineen on osallistunut myös usein kokouk-
siin. Tämänkin Seinäjoen sukukokouksen jälkeen 
Hannukselat tekivät muun suvun kanssa helteisen 
ajeluretken jokilakeudella.

Espoon WeeGee-talossa pidetty vuoden 
2006 sukukokous oli Juhanin kotipaikkaan Lohjaan 
nähden huomattavasti lähempänä kuin edelliset 
sukukokoukset. Valitun kokouspaikan kiinnosta-
vuutta lisäsi ehdottomasti WeeGee-talossa sijait-
seva Suomen Kellomuseo, jonka perusnäyttelyssä 
on Könnin lattiakellojen lisäksi Johan Yli-Könnin 
vuonna 1841 valmistama Helsingin tuomiokirkon 
tornikellon ensimmäinen koneisto. Museoon tutustu-
minen järjestettiin kokouksen yhteyteen. Juhani sai 
muun sukukokousväen tavoin nauttia Yli-Rahnaston 
”kolomen poloven pelimannien” musisoinnista, 
Esko Koiviston Aikarautavalokuvanäyttelystä, Maria 
Bergrothin Könnin suvun nettisivujen esittelystä, 
Suomen Kellomuseon asiantuntijan Veikko Ahonie-
men asiantuntevasta esitelmästä ja koko muusta 
kokousohjelmasta. Koko sukukokousväki ikuistet-
tiin WeeGee-talon ulkopuolella yhteisvalokuvaan 
sukukokouksesta tehdyn Valittujen Palojen lehtijutun 
merkeissä. Juhani löytyy kuvasta kuvan keskivaiheil-
ta takaa. Könniläisten kokemukset pääkaupunki-
seudulla pidettävistä sukukokouksista olivat tuossa 
kokouksessa niin hyvät, että yleisesti toivottiin 
jatkossa joka toisen kokouksen tuomista etelään, 
missä könniläisiä asuu paljon. Oltermannikuntaa 
evästettiin näin ottamaan tämä sukukokoussuunnit-
teluissa huomioon. Tuossa kokouksessa oli Juhanin 
lisäksi muitakin aivan ensimmäisissä sukukokouksis-
sa olleita mukana. Hotelli Klaus Kurjessa mukana 

Seppeleen lasku esi-isän haudalle 11.8.1991

olleen Matti Yli-Rahnaston muistelmia kirjattiin ylös 
suvun nettisivuille Matin kanssa käydyn mukavan 
keskusteluhetken jälkeen. Juhanin kanssa keskustel-
tiin myös kokouksen yhteydessä samoista asioista 
eli Juhanin pitkästä ja aktiivisesta sukuseuratoimin-
nasta ja sukuun liittyvistä ajatuksista. Päätettiin, että 
nämä kokemukset ja kuvaukset tullaan Juhaninkin 
osalta vielä kirjaamaan ylös Könnin suvulle ylei-
sempään tietoon. Oltermannikunta laittoi asian 
”korvan taakse” myöhemmin toteutettavaksi.

Vuoden 2009 Seinäjoen sukukokouksen 
jälkeen vuoroon tuli jälleen pääkaupunkiseudulla, 
Helsingin Ostrobotnialla, järjestetty sukukokous 
vuonna 2012. Juhani piti kokouspaikan valintaa 
erinomaisena! Ovathan tilat aivan upeat ja lii-
kenneyhteydet paikalle hyvät. Juhanin mieleen jäi 
mielenkiintoisten puheenvuorojen ja monipuolisen 
sukukammarin lisäksi tuon kokouksen tapaamisista 
erityisesti Manne-setänsä lapsenlapseen Lea Han-
nuksela-Lehteen tutustuminen. Tämä sukukokoukses-
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sa tapaaminen johti myös myöhempään yhteyden-
pitoon. Lean kotona Pirkkalassa pidettiinkin kohta 
”pienoissukukokous” Lean läheisten kanssa Juhanin 
ja Tuulan vierailun yhteydessä. Sukukokous tuotti 
näin mukavia, uusia sukuyhteyksiä!

Ostrobotnialla 1.9.2012 järjestetyn sukukoko-
uksen jälkeen Juhani sai suvun nettisivujen hoitajal-
ta, I oltermanni Lauri Joupilta, sovitusti kysymyksiä 
koskien Juhanin könniläistä sukutaustaa ja suvun 
sukukokouksia. Haastattelu oli nyt viimeistään ajan-
kohtainen, olihan Juhani Hannuksela tullut monille 
könniläisille hyvin tutuksi osallistuttuaan sukuseuran 
toiminnan alusta alkaen lukuisiin sukukokouksiin! 
Kiinnostusta tätä haastattelua kohtaan tiedettiin 
siis hyvinkin olevan! Tämä sukumuistoja huokuva 
haastattelu siirrettiin myös kokonaisuudessaan 
suvun nettisivuille. Juhani kertoi haastattelun!yh-
teydessä sukukokousmuistelmien lisäksi olevansa 
ylpeä könniläisyydestään. Tutuille on mukava 
kertoa olevansa könniläinen! Sukuseuran toiminnas-
ta Juhani totesi, että se on hyvää ja aktiivista. Hän 
kertoi lisäksi, että sukutuotteita on riittävästi tarjolla. 
Omalla mökilläkin liehuu Könnin viiri! Könninkello-
ja, kellonosia ja kellojen tekemisessä käytettäviä 
työkaluja kuvaavaa Aikarauta-taidevalokuvakirjaa 
Juhani pitää verrattoman hyvänä kirjana. Juhani pi-
tää sukuseuran toiminnassa tärkeänä tiedonsiirtoa 
lapsille ja heidän perheilleen ja näin edelleen jäl-
kipolville. Tämä ylläpitää samalla myös halukkuutta 
osallistua sukumme toimintaan ja tilaisuuksiin. 
”Onhan Könnin suku, kuten olen huomannut keskus-
tellessani sidosryhmieni kanssa, hyvin tunnettu koko 
Suomessa”, totesi Juhani.

Vuoden 2015 Ilmajoen kokous toi sitten 
uuden luvun Juhanin sukukokoustoimintaan: Juhani 

Hannuksela valittiin suvun oltermannikuntaan kuten 
isänsäkin aikoinaan. Könnin suvun oltermannikunta 
sai kokemusta oltermannien piiriin runsain mitoin Ju-
hanin myötä. Tuo kokous on jäänyt Juhanin mieleen 
muutenkin onnistuneena. Etelä-Pohjanmaan Opis-
to tarjosi arvokkaalle sukutilaisuudelle loistavan 
ympäristön. Olihan lisäksi itse Könnin kuokkamies 
valvomassa sukukokousrauhaa sisäänkäynnin lähet-
tyvillä! Erityisesti Juhanin ja muun sukukokousväen 
mieliin jäivät huomionosoitukset, jotka luovutettiin 

Auvo Vappulalle ja Veikko Ahoniemelle heidän 
ansioistaan. Auvo Vappulalle luovutettiin Elämän-
työ-kunniakirja, ensimmäinen laatuaan Könnin 
suvussa, ja Veikko Ahoniemelle Kunniakönniläi-
nen-kunniakirja.

Antoisan sukukokouspäivän ja Ilmajoen kirkol-
la järjestetyn hyvin opastetun hautausmaakäynnin 

jälkeen Juhani ja muu sukukokousväki sai nauttia 
idyllisessä Ilmajoen kirkossa Yli-Rahnaston jälkipol-
vien pelimannien tunnelmallisesta kirkkokonsertista. 
Kokeneet sukukokousveteraanit, juuri valittu uusi 
oltermanni Juhani Hannuksela ja oltermannikunnas-
sa aiemmin pitkään I oltermanninakin toiminut Jussi 
Jouppi ehtivät ennen konserttia ja konsertin jälkeen 
vaihtamaan könniläisiä kuulumisia kirkon penkissä. 
Hieno konsertti oli piste i:n päälle onnistuneelle 
sukukokouspäivälle!

Kirkassilmäinen koulupoika, joka osallistui 
vuonna 1947 suvun ensimmäiseen sukukokouk-
seen nuorimpana osallistujana, ryhtyi näin vuon-
na 2015 toimimaan rekisteröidyn Könnin suvun 
sukuseuran hallitukseen, oltermannikuntaan, osal-
listuttuaan itse noin kymmeneen sukukokoukseen 
viidestätoista vajaan 68 vuoden aikana.

Parhaillaan tätä kirjoitettaessa Suomen itse-
näisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kesällä Juhani ja 
muu oltermannikunta valmistautuu oltermannikun-
nan tuleviin kokouksiin, joissa esityslistalla on mm. 
tuleva sukukokous ja monia muita ajankohtaisia 
sukuasioita. Vuoden 2018 kokous on järjestykses-
sään Könnin suvun XVII sukukokous. Seuraavan eli 
vuoden 2021 sukukokouksen kanssa saman vuo-
den 28. päivänä kesäkuuta tulee kuluneeksi 300 
vuotta Jaakko Jaakonpoika Könnin, ensimmäisen 
Könnin mestarin, Könnin suvun esi-isän syntymästä. 
Suvun XVIII sukukokous tulee olemaan ehdottomasti 
juhlakokous!!Juhanin sukuaktiviteetit jatkuvat näin 
entistä tiiviimpinä!

Todellinen Könniläinen!

Juhani Hannukselan muistelojen 
ja muun sukuseurantamateriaalin pohjalta 

kirjoittanut Lauri Jouppi

Alli Könnin kello
Jukka Könni kertoo

Agronomi, Otto Könnin tytär, Alli Könni 
(27.11.1900 – 22.11.1990) testamenttasi 
kellon minulle ehdolla, ettei sitä myydä ja toivoen, 
että sen pysyisi Könni-sukunimen omaavan omis-
tuksessa. Minulta kello siirtyi pojalleni Jarkolle ja 
häneltä edelleen Frans pojalle, jonka nimissä kello 
nyt on.

Kellon valmistajasta ei ole tietoa, mutta kello-
kaapin oveen on kirjattu, että kello on valmistettu 
Yli-Könnillä 1820 luvulla ja kello on ollut Iisakki 
Hannukselassa.

 (Katila-Hannuksela Seinäjoella, kts. Luku 1 
/ Esa Könni-Heikkilä ja Alakylän tiiviit sukulais-

suhteet. Jos tieto valmistuspaikasta ja ajasta pitää 
paikkansa on tekijänä todennäköisemmin Juho 
Yli-Könni vanhempj, mutta Katilan taloon oli siteet 
sekä Ala-, että Yli-Könnistä ja vielä Könni-Pohdos-
takin, joten vaihtoehdoista kellon tekijäksi on run-
saudenpulaa, kun signeeraus puuttuu ja kellossa 
on poikkeavia ominaisuuksia, joten sitä on voitu 
myös valmistuksen jälkeen muokata. 
- Martti Koskenkorva)

Taulu on tavallista isompi, siinä ei ole sig-
neerausta ja viikonpäivät on merkitty suomeksi. 
Neliviisariseksi kelloksi tässä on harvinaisesti 
mukana myös neljänneslyönti, joka useimmiten 
liitetään kalenterikelloihin. Taulussa on siis kolme 
vetoreikää: käynti-, tunti- ja neljännestuntilyönnin 
punnuksille. Veto kerran viikossa ja koneisto on 
selvästi könninmallin mukainen. Kellon käyntitark-
kuus on edelleen hyvä.

Toisto- eli repeteeri narusta vedettäessä kello 
siis kertoo ajan pimeässäkin neljännestunnin tark-
kuudella. (katso lisää kohdasta Kalenterikellot) 

Kellon jatkuvaan lyöntiin oli jo totuttu, mutta 
kun se alkoi joka täysitunti lyödä 12 kertaa, oli 
aika huoltaa kelloa, jonka Seppo Tienhaara teki 
asiantuntemuksella.

 
 Kuvat Jukka Könni

K E L L O TA R I NO I TA


