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Hyvä Lukija, tämän vuotisen SukuseuraPostin ydinasiat ovat
* Kesätapaaminen kirkkopyhän merkeissä 7.8.2016 Alatornion kirkossa ja tutustuminen suvun
hautapaikkoihin Alatornion kirkon hautausmaalla
* Viime kesän tapahtumia: Mukava lauantaitapahtuma 6.6.2015 Itäkoskella Alataloilla ja tietoa
matkakertomuksen kera Könösen varhaishistoriallisesta sukututkimustyöstä
* Vuoden 2016 jäsenmaksu
Jäsenmaksut ja jäsenistö
Nyt eletään jo kesää, joka meille tulikin etuajassa. Alkukesämme on valoisaa ja väreiltään kauniin
heleän vihreä – monet kesäkukat ja puut ovat kukkeimmillaan.
Tuttuun tapaan on vuosittaisen jäsenmaksujen keräyksen ja sukuseurapostituksen aika. Tämän kirjeen
mukana saat sukuseuran jäsenmaksulomakkeen, jäsenmaksu on entinen 10 € aikuiselta
henkilöjäseneltä tai 100€ ainaisjäsenmaksuna. Kun hoidat maksun eräpäivään mennessä, niin homma
on siltä osin hoidettu ilman karhuamista seuraavana vuonna. Muutoin jäsenyys katkeaa
automaattisesti mikäli jäsenmaksu on maksamatta kolmelta vuodelta.
Tämän vuoden alussa jäsenistön kokonaismäärä on 242, kokonaismäärässä ei ole mukana niitä
jäseniä, jotka hallitus poisti jäsenrekisteristä maksamattomien jäsenmaksujen takia. Tietysti mukavaa
olisi, että suurin osa eronneista tai erotetuista palaa takaisin sukuseuraan. Hallitus omalta osaltaan
pyrkii pitämään sukuseuran toiminnan vireänä, järjestäen vaihtelevaa toimintaa vuosittain. Kiitämme
etukäteen maksusuorituksistanne.

Tapahtumia ja kuvia viime vuodelta
Suvun kesätapaamisessa 6.6.2015 Erkki ja Anneli Alatalon pihapiirissä Keminmaan Itäkoskella
puheenjohtajamme Timo Heikkilä esitteli Alatalojen autotallissa FM Ari
Kolehmaisen laatimaa varhaisen ajan tutkimusta "Kolehmaisesta Könöseksi - Sarkamäeltä
Kaakamojoelle. Esittelyn jälkeen siirryttiin Alatalojen rakentamalle museoalueelle, jossa kotimuseossa
nautittiin nokipannukahvit, syötiin talonväen tarjoamat makkarat sekä tunnistettiin museovälineitä ja
järjestettiin arpajaiset.
Väkeä oli kokoontumisessa n.30 henkeä. Tilaisuudesta oli ennakkoon Pohjolan Sanomissa 22.5.2015
lehtiartikkeli.
Sukuseuramme järjesti sukututkimus- ja kulttuurimatkan linja-autoretkenä 25.-26.9.2015 Könösen
suvun varhaisille asuinpaikoille ja hautausmaille Varkauden ympäristössä. Kuvat ilmentävät
kertomuksen ohella mukavasti matkaa.
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Ensimmäisenä tutustumiskohteena oli Sarkamäen tila nro 1, mikä on ollut alkuperäinen, 2500
hehtaarin suuruinen Vanha paikka, jossa on asunut viisi, esi-isämme Tahvo Kolehmaisen s. n.1480
(myöh.Könönen) poikaa 1600-luvun alkupuolelle asti. Näistä Tahvon pojista Heikki Kolehmainen ja
Heikin poika Pekka Könönen s. 1540 ovat Kaakamoon uudisasukkaaksi tulleen Hannu Könösen s.
1570 isä ja pappa. Jalkauduimme Leppävirran Sarkamäen kylän seuraaville vanhoille asuinpaikoille,
mitkä on erotettu Sarkamäen tilasta nro 1=Vanhapaikan tilasta:
- Sarkamäki nro 4, myöh. Puustelli nro 12 (ollut sotilaiden virkatalo eli Puustelli).Paikalla oli rakennuksen
peruskiviä ja ikivanhat lehtikuuset
- Vanha Sarkamäki nro 3,myöh.Pöllälä nro 4. Puustellin vieressä,
mäellä sijaitseva, jossa asuu nykyisin Veijo ja Irma Tarnanen os.
Roppola. Irma on syntynyt Pöllälässä. Paikkaa esitteli Mira
Häyrinen. Sarkamäki nro 2,myöh. Pellonpää, Roppola, joka sijaitsi
0,5 km lännempänä ja jossa kerrotaan asuneen suutarina toimiva
Könönen.
-Rukkunentien ja Koivikontien risteyksessä sijaitseva
alkuperäisestä Sarkamäen tilasta nro 1 on erotettu Veikko ja Impi
Pulkkisen aikanaan asuma talouskeskus. Alueella Rukkunentien
päässä oli Pekkosen tila, jonka omistaa Esko Pulkkinen ja
Koivikontien päässä sijaitsee Uudistalon paikka

Tämän jälkeen oli kohteena nykyinen Varkauden Könönpelto, jossa on asunut kaksi
Tahvo Kolehmaisen poikaa 1600 -luvun alkupuolelle asti.
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Samalla todettiin, että Könönpellon alueet on kaavoitettu ja
uudelleen rakennettu, joten vanhoja asuinpaikkoja oli mahdottomuus paikallistaa. Könönpellon
hautausmaalla oli sukuamme tuttujen nimien perusteella haudattuna

Matkan jatkuessa Varkaudessa asuva sukumme jäsen Martti Heikkilä esitteli Varkauden kaupunkia.
Siitä jatkettiin matkaa Leppävirran Saarkarlahden hautausmaalle. Siellä oli myös haudattuna
sukuamme, nimien perusteella. Myös Martti Heikkilän puolison Seijan vanhemmat ja Seijan pienenä
kuolleet kaksossisarukset oli sinne haudattuna.
Retkellä oli Pekka Kähkösen pienoisbussissa 19 matkalaista sekä Niemilomien mökeillä pidetyssä
esittelytilaisuudessa 25 henkilöä. Niemilomien mökillä Ari Kolehmainen esitteli ansiokasta raporttiaan
sekä Anna-Liisa Karvonen lisätutkimuksiaan Savon varhaisista ajoista. Tarkoituksena on yhdistää Ari
Kolehmaisen ja Karvosten tekemä varhaisen ajan tutkimus yhteiseksi raportiksi.
Nyt on laulut laulettu ja lähdettävä on eli matkan päättyessä lausuttiin kiitos Anna-Liisa ja Juha
Karvoselle matkan järjestelyistä sekä onniteltiin heitä 70-vuotispäivistään luovuttamalla suvun standaari
ja viiri. Juha Karvonen valmisti meille matkalaisille herkullisen rantakala-ruoan, josta resepti ohessa.
On kuulemma herkullista, joten kannattaa keitellä!

Herkullinen Rantakala Juha Karvosen ohjeen mukaan ( 8 annosta).
1 kg tuoreita muikkuja
0.5 kg voita
suolaa, vettä
ruisleipää
Muikut perataan ja kiehautetaan nopeasti vedessä. Kaadetaan vesi pois tai siirretään muikut toiseen
kattilaan voisulan sekaan, johon voit lisätä tilkkasen vettä. Voisulassa olevia muikkuja kuumennetaan
muutaman minuutin ajan, mutta ei keitetä etteivät muikut hajoa ihan murusiksi.
Ruisleipäviipaleet laitetaan voisulaan tai niitä pidetään hetki muikkujen päällä voisulassa. Syödään
piimän kanssa.
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Rantakala on ikivanha savolainen nuottamiesten herkkuruoka. Keskiyöllä ei kesälläkään hämärässä pystynyt
vetämään nuottaa, jolloin rantakala keitetiin nuotiolla. Samalla leivät, voi ja kalat menivät vatsaan tarvitsematta
käyttää lusikkaa, haarukkaa tai veistä. Sormet, puukko ja pata riittävät. Rantakala on myöskin erittäin helppoa
valmistaa sähköliedellä.

Kesätapaaminen on tänä vuonna Kirkkopyhän merkeissä sunnuntaina 7.8.2016

Hallitus on päättänyt järjestää tänä vuona kesätapaamisen ”Kirkkopyhä 7.8.2016 Alatornion
kirkossa”. Kirkkopyhä aloitetaan osallistumalla Jumalanpalvelukseen klo 10.00, jonka jälkeen on
käynti edesmenneiden suvun jäsenten haudoilla Alatornion kirkkomaalla. Päiväkahvit nautitaan
viereisessä Parasniemen vanhassa pappilassa. Samassa yhteydessä pääsemme kuulemaan uusinta uutta

varhaishistoriallista tutkimustietoa Könösistä ja sukuseuran viime syksyisen Savon matkan kuulumisia.
FM Ari Kolehmaisen

Muuta
Sukuseuran kotisivut ovat osoitteessa http://kononenkoivupalo.nettisivu.org
Sivustolla on mm Varkauden matkakuvia sukututkimusmateriaalia ja kokouspäätöksiä. Tämäkin
SukuseuraPostikin on siellä.
Sukuseuralla on myös oma sähköpostiosoite, johon voit lähettää viestejä ja kysymyksiä
kononenkoivupalo@gmail.com Tuohon osoitteeseen voisit lähettää oman sähköpostiosoitteesi ja
siten saat jatkossa sukuseuran postia ja jäsenmaksun suoraan sähköpostiisi.
Nautitaan kesästä ja tulehan mukaan Alatornion kirkkoon elokuun 7 päivän sunnuntaina,
Ystävällisin terveisin, hallituksen psta

Rauni Räty
sihteeri - tiedottaja

