
 
 
Könönen-Koivupalon sukuseura ry         

   6.6.2018  
  
  

JäsenKirje 2018  
         
  

Arvoisat sukuseuran jäsenet!  
  

 

Hyvää kesää kaikille lukijoille! Tänä kesänä onkin ohjelmassamme 
sukuseuran juhlavuositapaaminen ja vuosikokous. Sukuseuramme täyttää 

25 vuotta! 
 

Tämän jäsenkirjeet keskeiset asiat ovat 
 

 

25-juhlavuosi-
tapaaminen

&
vuosikokous

4.8.2018

Varhaisen historian 
teos  ennakko-

myynnissä

Hallitukseen 
tavitaan uusia 

jäseniä eri 
sukuhaaroista 

Vuoden 2018 
jäsenmaksu ja 

jäsenyys 



 

Sukuseuran 25-vuotistapaaminen ja sukukokous on 

lauantaina 4.8.2018 alkaen klo 11.00 Tornion Arpelassa, 

Kylätalolla  
 

     
 
 

Tapahtuman sijaintipaikka on mitä mainioin, sillä kaikilla on halutessaan mahdollista 
vierailla Hannu Könösen asuinsijoilla Könölän kylässä, jonne Arpelan Kylätalolta on 
vain muutama kilometri ja se matka meno-paluuna taitetaan museoautolla… 
jommallakummalla! 
   

                            
 

 
 

 

 

Arpelantie 176, 95590 

Tornio    

KÖNÖLÄÄN  

MATKATAAN   

1960 luvun tyyliin 

Jussilan bussilla tai Vm 

1940 Sisulla (Nurminen) 
vaiko 

Alatalon veljesten 

Mersuilla  



Olette sydämellisesti tervetulleita Arpelaan. Toivomme runsasta osanottoa. Tulkaa jo hyvissä ajoin 

klo 11.00, jolloin on ennen ohjelmaa ja Könölän reissua mahdollisuus nauttia omakustanteinen 

lounas ja tavata sukulaisia. Tämän jäsenkirjeen lähetämme sukuseuran jäsenille. Sukuseuran 

tapaamiseen osallistuminen ei kuitenkaan edellytä jäsenyyttä. Kertonette tulevasta 

tapahtumapäivästä sukulaisillenne ja innostakaa heitä mukaan viettämään yhteistä päivää. 

Ilmoittautuminen 20.7.2018 mennessä, katso takasivulta ohjeistus! 

 

Ohjelma lauantaina 4.8. klo 11.00-n 16.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Hallituksen jäsenet  
  

Sääntöjen mukaan hallituksessa on 8-12 jäsentä. Tällä hetkellä jäseniä on 9 ja sama määrä 

varajäseniä.  Hallituksesta on jokunen jäsen haluamassa poiskin. Nyt olisi hyvä aika uudistaa 

hallitusta ja vuosikokouksessa valita uusia jäseniä ja varajäseniä hallitukseen. Pyydän sukuseuran 

toiminnasta innostuneita henkilöitä ilmoittamaan kiinnostuksestaan etukäteen tai viimeistään 

paikanpäällä, jotta heidät voidaan esitellä vuosikokouksessa. Sukuseuran jäsenet voivat myös 

ehdottaa sopiviksi katsomiaan henkilöitä ehdolle hallitukseen ennen vuosikokousta tai 

vuosikokouksessa.  

  

Jäsenmaksut ja jäsenistö  
  

Taas on siis sen aika eli aika pyytää teitä ystävällisesti maksamaan sukuseuran jäsenmaksu, tämän 

kirjeen mukana on pankkisiirto.  Jäsenmaksut ovat ennallaan eli 10 euroa henkilöjäseneltä ja 100 

euroa ainaisjäsenyytenä. Kunniajäseniä ovat yli 90-vuotiaat eikä heiltä peritä jäsenmaksua.   

Sukuseuran jäseniä on hieman yli 200 henkilöä. Tosin joudumme sääntöjen mukaan poistamaan 

vuosittain useita henkilöitä jäsenyydestä 3 vuotta maksamatta olleiden jäsenmaksujen vuoksi. Ole 

hyvä ja maksa jäsenmaksusi eräpäivään mennessä, se vähentäisi harmillista muistutustyötä eikä 

rästilaskuja syntyisi. Ja kiitän jo etukäteen teitä, jotka pian varmistatte sukuseuran jäsenyytenne 

maksamalla jäsenmaksun tämän kirjeen mukana tulleella lomakkeella 

Teitä nuorempia Könönen-Koivupalon sukuun kuuluvia kovasti kaipaamme jäseniksi. Uusia 

aktiiveja tarvitaan toimintaan. Toivotamme uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi sukuseuraan.  

 Nämä vuotuiset jäsenkirjeet lähetetään postitse. Uskon, että moni teistä, jotka käytätte 

sähköpostia, haluatte kenties jatkossa jäsenkirjeen ja jäsenmaksulomakkeen sähköpostitse netin 

kautta. Mikäli niin haluat, ilmoita sähköpostiosoitteesi sukuseuran sähköpostiin. Sen osoite on 

kononenkoivupalo@gmail.com. Muille tulee jäsenkirje ja jäsenmaksulomake tuttuun tapaan 

postitse. 

klo 11.00 Lounas 

klo  12.00 Sukukokous (sääntömääräinen vuosikokous) 

klo 12.45 Matti Enbuske tarinoi 

klo  13.30  Varhaisen ajan historiaa tutkittuna ja teoksena 

klo  15.00 25-vuotiskahvit 

klo  15.30  Könölän reissu 

klo 16.30  Päätös, iloisiin näkemisiin 

mailto:kononenkoivupalo@gmail.com


Varhainen suvun historia teoksena valmistuu ja on 

ennakkomyynnissä  
 

Tässä on muutamia makupaloja siitä:  
 

 

Tahvo Kolehmainen (s.1480) on Könösten suvun kantaisä. Hänellä oli 7 poikaa, 

joista yksi oli Heikki Kolehmainen (s.1510).  Hän oli Könölän uudisasukkaan 

Hannu Könösen s. 1570 pappa. Tahvon pojista viisi asui  Leppävirran Sarkamäen 

kylässä 1500-luvulla 

 

Sarkamäen kylä on 12 km:n etäisyydellä Varkaudesta Joensuun suuntaan 

valtatietä nro 23. 
 

                    

                 
 

   

 



Hannu Könösen vesireitin varren sukulaistaloja 1500-luvun lopulla 

 

 
 

Hannu Könösen kulkureitin varrella on ollut ennen 1600-luvun vaihdetta savolaisia sukulaisia 

asumassa. Hannu on varmaan poikennut sukulaistensa luona.  Vaalassa ovat olleet talot: 

Kolehmainen nro 1, Raappana nro 2 ja Partala nro 6 sekä Poikola.  Muhoksella on ollut  Tapani 

Könösen , Henttulan ja Ala-Könösen talot. Tyrnävällä on ollut Alakönösen (Säisä) ja Ylikönösen 

talot. 

 

Hannu Könösen tulo Könölään v. 1596.  - Savolaisen elämän alku 

 
Ruottalassa on ollut myös savolaisia asumassa ennen Hannua ja sen vuoksi Hannu on soudellut 
Kaakamojokea ylemmäksi Könölään.   

 

   

Könölän pihapiiriä. Taru 

kertoo, että paimenet syytivät 
kaivoon navetanpurkuhirsiä 

(Kuva: kotiseutuni Savo) 



       
perintötila  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Könösen perintötila 
Keskitalo Rn:0 15:1. 

Mirjami ja Eemil 

Mämmiojan perikunta  

Etualalla Könösen perintötilan 
Keskitalon talo ja taustalla on 

Uusitalon talo 1950-luvulla 

Könölän kylää, oikealla 

näkyy Könölän vanha  

koulu 
 



Historiateoksen hinta ja ennakkovaraus 

 

Teos on pehmeäkantinen ja sen hinta on 20 euroa, mutta tämä hinta on voimassa vain 

ennakkovaraajalle ja lauantaina 4.8.2018. Voit varata sen ennakkoon ja saat sen itsellesi 

sukutapaamisessa Arpelassa, jossa sen maksat käteisenä.  

 

Voit tehdä ennakkovarauksen sähköpostina kononenkoivupalo@gmail.com  tai ottamalla yhteys 

puhelimitse tai tekstiviestillä puheenjohtaja Timo Heikkilään puh 0400 – 395 004.  

 

Osoitteiden muutokset  
  

Mikäli osoitteesi on muuttunut, muistathan ilmoittaa muutoksesta sähköpostina 

kononenkoivupalo@gmail.com  tai puhelimitse/tekstiviestinä jäsenrekisterin pitäjään,  Toini 

Heikkilä puh 040 571 6121. 
  

      
 

   

   

 

 

Ystävällisin terveisin ja 

tapaamisiin Arpelassa 

 

  Rauni –sihteeri               
 

 

 

   

   

   

Kuva Könölässä Mämmiojan 

rannassa 2017. Sukuseuran 

hurjimmat olivat tulvavesissä 

kanootti- ja veneretkellä 

mailto:kononenkoivupalo@gmail.com
mailto:kononenkoivupalo@gmail.com


 

 

 

  

 

 

Ilmoittaudu, ole hyvä  

   

Lounas+ kahvit 20€ aikuiset, 

lapset 10€ 

alle 4 v maksutta 

1) sähköpostilla 

kononenkoivupalo@gmail.com 

 

2) tai soittamalla tai tekstiviestillä 

jollekin toimikunnan jäsenistä: 
 Timo Heikkilä puh 0400 395 004 

 Toini Heikkilä puh 040 571 6121 

 Erkki Alatalo puh 0400 891 452 

 Kauko Ryynänen puh 040 5607 690  

 Rauni Räty puh 040 9659 800  

 

 

 

 

 

 

 

Ja varaathan saman tien myös Varhaisen 

historian teoksen ennakkohintaan 20 

euroa. 
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Ilmoittaudu 

sukutapaamiseen 

20.7.2018  

mennessä  

 

Varhaisen historian 

teos -  

Könösen vaiheita 

Savossa ja tulo 

Könölään  

mailto:kononenkoivupalo@gmail.com

