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Aika 10.9.2022, kokous klo 11.15-12.30, lounas, esitelmä, musiikkia, maljatilaisuus, 
opastettu kiertoajelu kahdella linja-autolla klo 12.30-17.30. 

Paikka Hotelli Sorsanpesä, Seinäjoki 

Läsnä 95 henkilöä 

 

 
1. Kokouksen avaus 

 
Mestari-Könni Martti Koskenkorva avasi sukukokouksen ja toivotti suvun tervetulleeksi 
XVIII sukukokoukseen. Avauspuheenvuorossaan hän teki katsauksen 2018 sukukokouksen 
jälkeisiin keskeisiin sukuseuran tapahtumiin. 
 

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

ääntenlaskijaa 
 
Mestari-Könni ehdotti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Marja-Leena Rinta-Kokko 
ja sihteeriksi I oltermanni Lauri Jouppi. Sukukokous valitsi ehdotuksen mukaisesti 
kokouksen puheenjohtajaksi Marja-Leena Rinta-Kokon ja sihteeriksi I oltermanni Lauri 
Joupin. 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Harri ja Leena Siltaloppi. 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 yhdistyksen sääntöjen mukainen esityslista kokouksen työlistaksi.  
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5. Esitetään tilinpäätökset 2018, 2019, 2020 ja 2021, oltermannikunnan kertomus ja 
toiminnantarkastajien yhteenveto vuosittaisista tarkastuksista  

 
Mestari-Könni esitteli oltermannikunnan kertomuksen kokouksen avauspuheenvuorossaan 
todeten, että kauden merkittävin oltermannikunnan työ oli juhlakirjan valmistaminen. 
Juhlakirja valmistui ja on saanut hyvän vastaanoton. 
I oltermanni esitteli sukuseuran talouden lukuja tulojen ja menojen yhteenvedon ja 
tilinpäätösten avulla. Juhlakirjan valmistelusta voitiin nähdä se, että ensin syntyivät 
kustannukset ja kirjan valmistuttua saadut myyntituotot vahvistivat sukuseuran 
taloudellista asemaa. Tuotteita on hyvin varastossa. 
 
Toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksissa todetaan, että yhdistyksen hallintoa ja 
taloutta on hoidettu huolellisesti hyvän hallintotavan, kirjanpitolain ja yhdistyksen 
sääntöjen mukaisesti. Toiminnantarkastajien tarkastuskertomukset puolsivat 
vastuuvapauden myöntämistä oltermannikunnalle ja muille vastuuvelvollisille. Lisäksi 
todetaan, että pandemian vuoksi 3 vuoden sukukokousjaksosta on jouduttu joustamaan. 
 
Puheenjohtaja kysyi kokoukselta kommentteja ja kysymyksiä asiakokonaisuudesta. Kun 
niitä ei tullut, todettiin, että kokous oli saanut tiedot kohdan asioista. 
 
 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
oltermannikunnalle ja muille vastuuvelvollisille. 
 
Päätettiin vahvistaa tilinpäätökset 2018, 2019, 2020 ja 2021. Päätettiin myöntää 
vastuuvapaus oltermannikunnalle ja muille vastuuvelvollisille. 
 
 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2023-2025, tulo-ja menoarvio sekä mahdollisten 
liittymis-, jäsen-, tai ylimääräisten jäsenmaksujen suuruus. 
 
Mestari – Könni Martti Koskenkorva totesi oltermannikunnan toimintasuunnitelman 
keskittyvän tulevalla kaudella toiminnan vakiinnuttamiseen merkittävän juhlakirja –
projektin ja pandemia-ajan jälkeen.  
 
I oltermanni totesi, että  sukuseuran varsinaisilta jäseniltä ei edelleenkään kerätä liittymis-, 
jäsen-, eikä ylimääräisiä maksuja tulevina vuosina.  
 
Sukukokous hyväksyi suunnitellun toimintatavan.  
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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 vanhasta oltermannikunnasta  edelleen Sirkka Kumpula, Liisa 
Kupiainen, Outi Könni, Heikki Maunula, Vuokko Palonen ja Jukka Vappula. Juhani 
Hannuksela ja Juha Pohto olivat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä uudelle 
oltermannikaudelle. Heidän sijaansa valittiin uusiksi oltermanneiksi Jarkko Könni ja Petteri 
Pohto. 
 
Puheenjohtaja lausui onnittelut oltermannikuntaan valituille ja I oltermanni kiitti vetäytyviä 
oltermanneja pitkäaikaisesta hyvästä oltermannityöstä.  
 
 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. 
 
Valittiin toiminnantarkastajiksi edelleen Jussi Niemi-Nikkola ja Simo Siltaloppi sekä 
varatoiminnantarkastajiksi edelleen Ulla Siltaloppi ja Esa Yli-Rahnasto. 
 
 

10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat 
 
Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi. Käytiin lyhyt keskustelu 
seuraavasta sukukokouspaikasta. Todettiin, että oltermannikunta valmistelee ja päättää. 
Keskeinen tekijä sukukokouspaikan valintaan on se, miltä paikkakunnalta löydetään sopivat 
järjestelijäresurssit ja kokouksen pitopaikka. 
 
 

11. Kokouksen päätös. 
 
Puheenjohtaja Marja-Leena Rinta-Kokko päätti kokouksen ja kiitti kokousta hyvästä ja 
sujuvasta kokouksesta. 
 
Kokouksen päätteeksi sukukokousväki lauloi Yli-Rahnaston pelimannien johdolla 
perinteisesti Könninsuvun Sukuvärssyn. 
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Kokouksen puolesta 
 
 
 
 
Marja-Leena Rinta-Kokko  Lauri Jouppi 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
 
 
Hannu Harri   Leena Siltaloppi 

 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tunnelmaa loivat pelimannit Liisa Kupiainen ja sisarensa Maija 
Väänänen 

 

Varsinaisen sukukokouksen ja lounaan jälkeen sukukokouspäivän ohjelmallinen osuus 

 Kokousesitelmä professori Timo Myllyntaus 

”Leipä saa muuttua muttei puuttua”, eteläpohjalaisten kekseliäisyys ja 
yrittäjyys autonomian ajalla 

 Musiikkiesitys Yli-Rahnaston pelimannit 

”Jonsei piru niin Könni”, soitannollisia tarinoota vanhoolta aijoolta. 

 Maljatilaisuus  

  Seinäjoen kaupunki 

 Opastettu kiertoajelu Seinäjoella    

  Kiertoajelu alkoi tutustumisella Törnävän kartanon Könnin kelloihin 


