
Könnien historia on innostanut monia tutkimaan taitavan suvun vaiheita. Tässä 
tuntemattoman ilmajokisen tekijän kirjoitus käsin kirjoitetusta konseptista 
puhtaaksikirjoitettuna (L.Jouppi 2013) . Kirjoituksessa oli, ilmeisesti Mestari – Könni Ukko 
Könnille 1980 –luvulla kirjoitettu, saate, jossa arvellaan, että kirjoitus olisi ”opiskelijan 
kypsyysnäyte t.m.s.”. Lähettäjät Leena-Sisko ja Kalevi (mahdollisesti Ignatius, Imatralta, 
tähän päädyttiin tutkinnassa v. 2013, tietoa ei ole vahvistettu). 

 

Kotiteollisuus on jo satojen vuosien aikana antanut huomattavan leimansa Suomen 
maaseudulle. Se ehkä sai alkunsa esi-isiemme puhdetöistä. Hehän viettivät pitkät talvi-
iltansa valmistamalla monenlaisia esineitä kotia ja taloutta varten. Myöhemmin töiden 
kehittyessä he alkoivat valmistaa esineitä myöskin kauppaa varten ja näin voidaan puhua 
kotiteollisuudesta. Monet paikkakunnat erikoistuivat sitten jonkun määrätyn 
kotiteollisuushaaran harjoittamiseen. Esim. Etelä-Pohjanmaan pitäjistä Jurvassa 
valmistettiin erilaisia ajoneuvoja, Vähäkyrössä taas läkkiastioita. Kotipitäjäni Ilmajoki on 
ehkä saavuttanut suurimman kuuluisuutensa kotiteollisuuden alalla Könninsuvun ja heidän 
valmistamiensa kellojen ansiosta. 

Mestarikönnien suvun kantaisä oli Jaakko Jaakonpoika, joka syntyi Ilmajoella 1721. 
Könni –nimen hän otti Königsbäckin kruununtilan mukaan, jonka hän osti itselleen 
aikuiseksi vartuttuaan. Jaakko Jaakonpoika Könni oli ennen kaikkea taitava uuras 
maanviljelijä kohottaen ostamansa melkein aution tilan varakkaaksi taloksi. Mutta 
huolimatta tästä työurakastaan häneltä riitti aikaa ja harrastusta nuorena poikana 
oppimaansa sepän ammattiin. Hän valmisti varsinkin pyssyjä toimien pitkän aikaa 
pitäjänseppänä. Hän pystyi myös kehittymään niin, että hän osasi valmistaa 
seinäkellojakin. 

Jaakko Könnin pojat Juhana ja Samuli jatkoivat sitten isänsä kellosepän ammattia ja 
ryhtyivät tekemään kellotekniikan vaativampiakin tuotteita, taskukelloja. Vanhempi veli 
Juhana oli heistä etevämpi kunnostautuen myös tilan hoidossa niin, että yhdessä poikansa 
Jaakon kanssa sai v. 1800 Suomen talousseuran Taito ja Toimi –mitalin. Tämän ojensi 
heille juhlallisessa tilaisuudessa Ilmajoen kirkossa kauppaneuvos Falander, joka 
erikoisesti kiitteli Könnejä siitä merkityksestä, mikä heillä oli ollut takojataidon 
kehittämisessä. Täten Könnit ensi kerran saivat julkista tunnustusta, jota heille 
myöhemmin tuli niin runsain määrin. 

Vasta Juhana Könnin pojat Jaakko Ala-Könni ja Juho Yli-Könni saattoivat Könni –nimen 
tunnetuksi koko maassa varsinaisesti kelloseppinä. Jaakko lienee ollut oikein kellosepän 
opissakin Kristiinankaupungissa. Veljesten saamaa tunnustusta kuvaa eräs kohta Ilmajoen 
Maamiesseuran pöytäkirjassa: Siihen hyvin ansaittuun huomioon nähden, jota talolliset ja 
veljekset Jaakko ja Juho Jaakonpoika Könni sekä lähipitäjissä ja kaupungeissa, että koko 
Suomessa ovat saavuttaneet sepän taidoillaan ja erinomaisella taituruudellaan 
kaikenlaisten rauta-, teräs-, vaski-, malmi- ja messinkiteosten valmistamisessa, jolla he jo 
kauan ovat kunnostautuneet, esitti allekirjoittanut kirjuri E.J.Frosterus Maamiesseuran 



harkittavaksi, eikö seura pitäisi soveliaana ja oikeudenmukaisena todistuksellaan 
tunnustaa näitä mainittujen maamiesten ansioita. 

Ja seura todisti, että Könnien valmistamat torni-ja seinäkellot olivat tarkkuutensa takia 
koko maassa kysyttyjä, että he valmistivat parempia sahanteriä kuin hollantilaiset ja 
hienompia kirurgisia kojeita kuin ruotsalaiset. Ja nykypolven ihmisenkin täytyy uskoa tuo 
kiittely tosiaankin aiheelliseksi, sillä heidän valmistamistaan tornikelloista ainakin 
Valtioneuvoston talon yläpäädyssä oleva könninkello yhä käy.  

Yli-Könnin isäntä oli myös taitava rakennusmestari. Nykyinen Yli-Könnin päärakennus on 
hänen käsialaansa. Ruotsissa käydessään hän salaa piirsi kangaspuiden mallin ja teki sen 
mukaan tyttärelleen kangaspuut opettaen itse häntä kutomaan. Nämä kangaspuut ovat 
nykyään Ilmajoen museossa. 

Viimeinen Könnin kellomestari oli Juho Juhonpoika, joka siis jo neljännessä polvessa 
valmisti taidokkaita kellojaan. Hän kuoli v. 1861 varhain eikä ehtinyt opettaa vielä 
lapsuusiässä olevalle pojalleen suvun perintötaitoja, vaan vei ne mennessään hautaan. 
Könnin kellojen valmistus lakkasi melkein kokonaan. Jossakin määrin niitä vielä valmistivat 
Könnin oppilaat, joita oli huomattava määrä. 

Könnien kellot menivät hyvin kaupaksi, vaikka parhaimmat niistä olivat hyvinkin kalliita. 
Lukuisten oppilaittensa kanssa he harjoittivat lopulta melkein tehdasmaista kellojen 
valmistusta. Heillä oli työnjako. Yli-Könnillä oli metallivalimo kaikkien valuosien 
valmistaminen suoritettiin. Ala-Könnillä taas koneistettiin ja koottiin kaupaksi tarkoitetut 
kellot. Paremmat kellot valmistettiin kummassakin Könnissä itse mestarin johdolla. 

Kellojen suurta levinneisyyttä kuvataan seuraavalla tavalla: Kaikkialta maasta, mutta 
varsinkin Hämeestä heidän kellonsa panivat kukon pois ajankulun ilmoittajan virasta. 

Kaupaksi tarkoitetut kellot olivat aivan tavallisia, kaksi viisarisia. Moniviisarisia n.s. 
kalenterikelloja Könnit valmistivat vain eri tilauksesta sukulaisilleen ja ystävilleen. Aidossa 
seitsenviisarisessa könniläisessä oli kellotaulun keskiakseliin kiinnitetty neljä eri osoitinta: 
pitkä ja ohut sekuntiviisari, tavalliset tunti- ja minuuttiviisarit sekä kuukauden päivän 
osoittaja. Ison kellotaulun alaosassa oli vielä kaksi pienempää taulua osoittimineen. 
Toinen osoitti viikonpäivän, toinen taas kuukauden. Vielä kuului kelloon taulun yläpuolella 
oleva pyöreä pallo, joka oli toiselta puolelta valkoinen. Tämän pyörimisliike matki kuun 
vaiheita. 

Kun puhutaan Könnin kellosta, tulee varmasti jokaisen mieleen korkea, lattiasta melkein 
kattoon ulottuva, siromuotoinen maalattu ja koristeltu kaappikello. Tällainen kello onkin 
mielestäni maalaiskodin kauneimpia, voisiko sanoa, huonekaluja, jos sen koristamisen ja 
maalaamisen on todella suorittanut hyvän silmän omaava mestari. Kauneimman 
väriyhdistelmän olen nähnyt eräässä aitokönniläisessä, jonka pohjaväriksi oli käytetty 
himmeän sinistä, siroihin kukkasiin hopeaa. Tietysti saattaa tavata varsin 
epäonnistuneitakin kellon kaappeja, sillä eiväthän mestarit mitenkään voineet valvoa 
kaikkea. 



Mitä tulee kaapin muotoon, ne olivat ensin aika suoraviivaisia, laatikkomallisia. Mutta kun 
rokokootyyli saapui viimein Suomeenkin, tekivät Könnit kellonsa kaarevaviivaisiksi, 
keskeltä hoikiksi. Niitä nimitettiinkin mamselli-Könneiksi. 

Kuitenkaan nämä isot kellot eivät siis olleet ainoita Könnien tuotteita. Hehän valmistivat 
lisäksi torni-, pöytä- ja taskukelloja, rattaita, vankkureita ja lukuisia pieniä esineitä, jotka 
olivat omiaan helpottamaan jotain määrättyä työtä. Kansa sanoi: Muut tekevät mitä 
osaavat, Könnit mitä tahtovat. 

Tämän tiesivät myöskin Könnit hyvin itse. Etenkin Yli-Könnin isännän kielenkäyttö oli 
voimakasta ja itsetietoista. Kun oululaiset valittivat tornikellonsa pysähtyneen ja pyysivät 
mestarin avuksi, Könni kirjoitti: (kirjeen siteeraus puuttuu konseptista, kts. teksti esim. 
sukukirjasta, puhtaaksikirjoittajan LJ kommentti) 

Könnien tultua kuuluisiksi koko maassa alkoi heistä liikkua monenlaisia juttuja, joista 
monet juuri kuvastavat Könnien suurta itsetietoisuutta. Yli-Könnin isännän ollessa kerran 
kelloja ylöslaittamassa Iisalmella hän tunsi itsensä huonovointiseksi ja meni lääkäriin. Hän 
istahti talon parhaalle sohvalle odottamaan. Lääkärin saavuttua ja luotua ihmettelevän 
silmäyksen mahtavaan vieraaseen tämä nousi seisomaan ja sanoi: ”Minä olen se Ilmajoen 
Könni”. Lääkäri tutki hänet ja määräsi maksuksi 25 ruplaa, jota potilas moitti kalliiksi. Mutta 
lääkäri sanoi: ”Tehän olette se Ilmajoen Könni!” 

Kuopion tuomiokirkko jne (kirjoittaja on varannut tähän kohtaan tilan  Iisak Könnin Kuopion 
tuomiokirkkoon v. 1818 kesällä asentaman kellon asennuksen kuvaukseen. Kellon 
koneiston on valmistanut kelloseppä Mats Grusell (1760-1840) Ruotsissa Taalainmaalla 
Hedemoressa sijaitsevassa Stjärnsundin ruukissa . Asennuksen hinta oli 81 riksiä, 10 
killinkiä ja 8 runstykkiä. Kustannuksiin sisältyivät edestakainen matka Ilmajoelta Kuopioon, 
ruokarahat kahdeksalta matkapäivältä ja 10 päivän palkka Iisak Könnille ja apulaiselle. 
Asennustöissä tarvittiin lisäksi kuusi miestä viikon verran, seppä rautatöihin, sorvari 
puurissojen valmistukseen ja puuseppä nostotelineiden rakentamiseen. Tämä on 
puhtaaksikirjoittajan LJ lisäys) 

Mestarien tavatonta tarkkuutta kuvaa juttu silmäneulojen teosta. Englantilaiset olivat 
julistaneet kilpailun, kuka pystyisi valmistamaan hienoimman silmäneulan. Ruotsalaiset 
luulivatkin jo voittaneensa, kun heidän neulansa näytti ohuemmalta kuin Könnin mestarien 
neula. Mutta mestari ruuvasi neulan toisen pään auki, jolloin osoittautui, että neula olikin 
neulakotelo, jonka sisällä oli tusina hienonhienoja neuloja! 

Toisinaan saattoi tarinoilla olla pistelevä sävy. Varsinkin seinäjokiset piikittelivät 
könniläisten rikkautta ja saituutta esim. seuraavalla tarinalla: Könni rakensi väkensä 
syömiseen kuluvan ajan  voittamiseksi jonkinlaisen vehkeen, joka kiinnitettiin pöydän 
päähän. Väki aukoi suutaan ja emäntä väänsi veiviä, jolloin ruoka nopeasti ja vaivattomasti 
siirtyi vadista suuhun. 

Tarina Könnin kuokkamiehestä, jonka Aleksis Kivikin mainitsee, lienee saanut alkunsa 
liekojen nostokoneesta tai sitten vaan Könnien suunnattomista raivaustuloksista. 



Mitä taas tulee juttuihin Könnin piruista, ne ovatkin varmastikin saaneet alkunsa 
ilkikurisista oppilaista, jotka olivat niin hyvin perehtyneitä mekaanisiin asioihin, että 
pystyivät toimeenpanemaan navetassa kaikenlaisia luonnonmullistuksia. Karjakon 
lypsäessä tuoli rikkoutui alta, kaapin ovet sulkeutuivat itsestään jne. Tietenkään ei voida 
varmuudella sanoa, missä näistä kaikista tarinoista on todenperäisyyttä ja mitkä taas ovat 
aivan tuulesta temmattuja. Mutta ne ovat innoittaneet monia kirjailijoita luomaan mystillisiä 
novelleja, romaaneja ja näytelmiäkin Könnin kuuluista mestareista ja heidän 
aikaansaanoksistaan, joten Könnit ovat välillisesti vaikuttaneet myös Suomen 
kertomakirjallisuuteen. Könnin kello –niminen radiossa usein esitetty kuunnelma kuvaa 
kauniisti, miten kauan, kokonaisen ihmisiän, könniläinen kello voi palvella isäntäänsä 
uskollisesti. 


