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1) Kokouksen avaus 
 Mestari-Könni Pekka Könni avasi kokouksen. 
 
2) Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Jouppi. 
 
3) Kokouksen sihterin nimeäminen 
 Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Vuokko Palonen. 

 
4) Oltermannikunnan kertomus vuosilta 2007-2009 
 Mestari-Könni kertoi oltermannikunnan työn keskeisistä asioista, joita ovat 
 olleet:  

- Yhdistyksen perustamista on valmisteltu neljän hengen työryhmässä, jonka 
tuloksena oltermannikunta ehdottaa sukuseuran muuttamista rekisteröidyksi 
yhdistykseksi. 

- Seuran Internet-sivuista ovat vastanneet sisällön osalta oltermanni Lauri 
Jouppi, teknisestä ylläpidosta Maria Bergroth ja ulkoasusta Esko Koivisto. 
Sivut ovat kiinnittäneet suvun ulkopuolistakin huomiota laajentuneella 
asiasisällöllään.  

- Sukumateriaalia on laajennettu: sukukokouspinssi ja valokuvateos. 
- Geenitutkimuksesta kuullaan esityksiä myös tässä sukutapahtumassa. 
- Könnin näyttelyhanke Etelä-Pohjanmaan museossa on vireillä, mutta siltä 

puuttuu toistaiseksi rahoitusta. 
- Könni-tutkimuksen mahdollisuuksia on selvitetty mm. opinnäytteiden aiheita 

esittämällä. 
 
Keskustelussa todettiin, että yhdistyksen perustaminen on ollut esillä jo 
ensimmäisestä kokouksesta lähtien ja että nyt siihen on sopiva aika.  
 
Päätös: Kertomus hyväksyttiin. 
 

5) Oltermannikunnan selvitys taloudellisesta tilanteesta 
I oltermanni Martti Koskenkorva antoi selvityksen seuran taloudellisesta tilanteesta 
todeten sen olevan vakaa. Säännöllisiä pienimuotoisia kuluja syntyy Internet-sivujen 
kuukausimaksusta. Oltermannikunnan kokouksista aiheutuu lounaskuluja, 
matkakustannuksia seura ei maksa oltermanneille.  Nämä seuralle syntyvät kulut 
katetaan sukutuotteiden myynnistä jäävästä katteesta. 

 
Päätös: Selvitys hyväksyttiin. 

 
6)  Henkilövalinnat seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 
 Päätökset:   

- Mestari-Könniksi valittiin Pekka Könni 



- I oltermanniksi valittiin Martti Koskenkorva 
- Oltermanneiksi valittiin: Lauri Jouppi, Hanna Keisala, Sirkka Kumpula, Liisa 

Kupiainen, Vuokko Palonen, Pentti Pohto, Jukka Vappula ja Hannu Vettenranta.  
 

7) Könnin sukuseura ry –nimisen yhdistyksen perustaminen 
Mestari-Könni perusteli ehdotusta todeten, että useimmat sukuseurat ovat 
yhdistysmuotoisia ja että Könnin sukuseurassa on jo toimittu aika lailla samoin kuin 
yhdistykset toimivat. Hän kävi myös lävitse oltermannikunnan esityksen yhdistyksen 
säännöiksi.   
Esitys: Perustetaan mainittu yhdistys ja hyväksytään sen säännöt rekisteriviranomaisen 
tarkistettavaksi.  
 
Keskustelu: Yhdistyksen perustamista kannatettiin.  Oltermannikunnan harkittavaksi ja  
selvitettäväksi annettiin kuitenkin seuraavia sääntöihin liittyviä kysymyksiä: 

- mestari-Könnin kirjoitusasu (iso vai pieni kirjain alussa) 
- seuran jäsenyys:  ”sukuun kuuluvan avio- tai avopuoliso ja lapset”  - olisiko 

tekstissä mainittava yhteiset lapset ja adoptoidut lapset?   
- tulisiko seuran olla yleishyödyllinen yhdistys, jolloin jäsenyyttä tuskin voidaan 

rajata, mutta joka toisi verovapauden? 
- oltermannien erovuoroisuus ja peräkkäisten toimikausien määrä 
- jäsenyyshakemukseen sana ’kaavake’ korvataan sanalla ’lomake’.  

 
Päätös: Yhdistys perustetaan. Oltermannikunnalle annettiin tehtäväksi huolehtia 
yhdistyksen perustamisesta ja toimia sen hallituksena seuraavaan sukukokoukseen 
asti. Oltermannikunta tekee tarvittavia muutoksia sääntöihin ottaen huomioon myös  
rekisteriviranomaisen vaatimukset.  
 
8) Seuraavan kokouksen paikka 
Kokouspaikaksi ehdotettiin seuraavia: Tampere, Ilmajoki, Kirkkonummi, Espoo ja 
Vaasa.  
Päätös: Oltermannikunnalle annettiin valtuudet päättää asiasta.  
 
9) Muut asiat 
Könni-sukunimen suojaaminen 
Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että myös Oulun seudulla on toinen Könnin suku, 
mutta tämä ei liene estä suojaamiselle. 
Otettiin esille Ilkan suvun jäsenten mahdollisuus olla kannattavina jäseninä ja mainittin 
jäsenmaksun mahdollisuus ja tilintarkastajien tarpeellisuus jatkossa.  
 
10)  Kokouksen päättäminen  
Mestari-Könnin lyhyen kiitospuheenvuoron jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 
14.23.  
 
 
Vakuudeksi 
 
 
Lauri Jouppi   Vuokko Palonen 
puheenjohtaja    sihteeri 


