
 

 

 

 

 

 

                   

 
 

 

Könönen – Koivupalon sukuseura ry. 

25 v sukutapaaminen ja 7. vuosikokous 
lauantaina 4.8.2018 Arpelan kylätalolla  

  
                                                                                                                            

               
 

 

                      
 



25-vuotiaan sukuseuran toiminnan vaiheita 1993-2018 
 

Könönen-Koivupalon sukutoiminta käynnistyi vuonna 1993 Mauno Koivupalon johdolla. Toukokuussa 1993 
käynnistettiin Per Johan (kutsutaan Pietari) Koivupalon e. Jurva e. Könönen s. 17.10.1846, k. 24.01.1916 ja 
puolisonsa Anna Fredriikan (kutsutaan Riika) Koivupalon e. Jurva os. Kaasila s. 20.08.1846, k. 05.09.1910 
jälkeläisten sukuselvityksen tekeminen. Koivupalon eri sukuhaarojen edustajat kokosivat aktiivisesti  
sukuluetteloita ja se mahdollisti, että ensimmäisessä sukukokouksessa 25.07.1993 oli saatavissa Pietari ja 
Riika Koivupalon lapsia ja heidän jälkeläisiä viidenteen polveen käsittävä sukuluettelomoniste 1993.  

 
 Ensimmäisessä virallisessa sukukokouksessa 25.7.1993 Tervolan Paakkolan kotiseutumuseolla 

perustettiin Koivupalon sukutoimikunta, johon kuuluivat Erkki Alatalo puheenjohtajana, Kauko Ryynänen 
varapuheenjohtajana, Seija Törmänen sihteerinä ja Erkki Alakuijala, Timo Heikkilä, Marja-Riitta 
Keskimaunu, Leena Maula, Juhani Mikkotervo, Pirjo Pallari, Ritva Posti ja Aino Veittikoski jäseninä sekä 
vanhat serkut mm. Mauno Koivupalo asiantuntijoina. Ensimmäisessä sukukokouksessa päätettiin 
sukukokouksia pidettävän viiden vuoden välein.  

 

 Toinen sukukokous pidettiin 07.08.2000 Tervolan Paakkolan kotiseutumuseolla, jossa päätettiin 
perustaa sukuseura.  Suvun kantavanhemmiksi kokouksessa valittiin Pietari Koivupalon vanhemmat 
Johan Petter Könönen s. 1812, k. 01.05.1877 ja Anna Brita Könönen os. Hirmu s. 25.02.1809,  k. 
14.06.1896. Sukuseuran rekisteröintivaiheessa nimeksi vahvistettiin Könönen - Koivupalon sukuseura ry.  
Rekisteröintiviranomaiset eivät hyväksyneet nimeksi pelkkää Könösen sukuseura ry:tä, koska Könösen 
sukuseuroja on Suomessa useita ja sukuseuran valitsemat kantavanhemmat Johan Petter ja Anna Brita 
muuttivat Alatornion Könölästä Tervolaan, jossa heidän ainoan poikansa Pietarin suku tunnetaan nimellä 
Koivupalo.   

 
Kolmannen kerran kokoonnuttiin vuosikokoukseen ja sukujuhlaan 20.7.2003 Keminmaassa 
Pohjantähtiopistolla.  Koolla oli kaikkiaan noin 200 suvun henkilöä. Juhlapäivä alkoi osallistumisella 
Keminmaan kirkossa jumalanpalvelukseen, jonka jälkeen laskettiin seppeleet sankariristille ja Anna 
Greeta Vyörykän haudalle. Vuosikokousasioiden ohella päivän juhlaohjelmassa oli musiikkia, kuvaelma ja 
historiantutkija, maisteri Samuli Onnelan mielenkiintoinen katsaus suvun alkusijoille ja Kemijokivarren 
asuttamiseen  ja kulttuuriin.  
 
Sukuseuran neljäs vuosikokous ja sukujuhla toteutettiin  4.8.2007 Torniossa Antinsaaren 
leirikeskuksessa, jonne kokoontui noin  150 suvun henkilöä. Lyhyen alkuhartauksen ja esivanhempien 
muistolle kukkalaitteen laskemisen jälkeen ruokailtiin ja seurusteltiin. Juhlaohjelmassa oli monipuolista 
musiikkia, kuvaelma ja sukuseuran hallituksen jäsenen Jukka Ylimartimon puhe Jääkäriliikkeen historiasta. 
Juhlakahvien jälkeen pidettiin virallinen vuosikokous.  
 
Viidettä sukukokousta ja juhlaa vietettiin suvun alkujuurilla Tervolassa 1.8.2010, joka vuosi oli samalla 
sukuseuramme varsinainen ja virallinen 10-vuotisetappi. Tosin toiminta alkoi toimikuntana jo vuonna 
1993. Sukuseuralle valmistui suku- ja paikallishistoriateos ”Ajan ja elämän virrassa” – Könönen-
Koivupalon suvun vuosisadat. Kirjan innoittamana helyteistä juhlapäivää vietti lähemmäs 200 henkilöä. 
 
Kuudetta sukukokousta ja 20- vuotisjuhlaa vietettiin Tornion Karungissa ja Kourilehdossa, 
Jokikartanossa sunnuntaina 11.8.2013. Karungin kirkossa osallistuttiin Jumalanpalvelukseen ja laskettiin 
kukkalaitteet sankarivainajien muistomerkille ja Ryynäsen ja Ylimartimon sukuhaudoille. Itse 
juhlatapahtumaa vietettiin kauniissa Kourilehdon Jokikartanossa, jonka alueen vanhemmat asukkaat 
paremmin muistavat kunnalliskotina. Tuolloin oli koolla lähes 90 henkilöä. 
 
Ja tänään  4.8.2018 ollaan koolla Tornion Arpelan kylätalolla varhaisen historian merkeissä ja 
juhlistamassa 25-vuotistaivalta.  



    Päivän ohjelma   
 

  11.00   Lounas kylätalon alakerran salissa ja teltassa 

 
 
 12.00 Vuosikokous 2. kerroksen kokoustilassa 

 Puheenjohtaja Timo Heikkilä 

 
  Vuosikokousasiat 
 

13.00  25-vuotisen sukuseuran juhlaosuus 
  Varapuheenjohtaja Erkki Alatalo 

   
  Yhteislauluna Synnyinmaan laulu ”On maista kaikista sittenkin…” 
  
 Savolaisten muuttoliikettä pohjoisen jokilaaksoihin.  

Juhlaesitelmä 
 Tutkija, FT Matti Enbuske 

 
 Savolaisten laulu 
 Jouko Okkonen  
 

 Könösen suvun varhainen aika tutkittuna.  ”Könöset savolaisten 
muuttovirrassa” kirjan esittely. 

 Puheenjohtaja Timo Heikkilä 
 
 Yhteislauluna ”Kotiseutu Pohjolassa” 
 
 Suvun vanhimman ja nuorimman läsnä olevan henkilön 

huomioiminen ja sukuseuran huomionosoitukset  
 Puheenjohtaja Timo Heikkilä ja sihteeri Rauni Räty 
 

 Lapin kesä, runo 
 Jouko Okkonen 

 
      Maakuntalaulu 

  Juhlakahvit  
 

15.30 Museoautoilla komeasti Könölän kylään tutustumaan.  
  Oppaina kuljettajat ja Timo  

   
16.30  Nisukahvit Arpelan kylätalolla ja Iloisiin näkemisiin 

Timo Heikkilä 

     Juontajana Kaarlo Alatalo                                             
 

 

 

 

 



Synnyinmaan laulu 

On maista kaikista sittenkin  

tää synnyinmaa kaikkein rakkahin.  

Vie minne tiesi, sen tuttu liesi  

on lämpöisin.  

   

Voi kuin on korkeat järvet sen 

ja kosket kuohuissa pauhaten,  

sen pilven väikky ja lähteen läikky  

ja taivas sen!   

  

Ja vaarat korkeat, kuusikot,  

ja koivumetsät ja kalliot,  

sen pohjanpalot, ja tähtein valot  

ja kuutamot!  

 

Ma lemmin kieltä ja kansaa sen, 

ja heikot voimani uhraten 

teen työtä siellä mä intomiellä 

ja riemuiten. 

 

Kymmenen virran maa. 

 

Maa ponteva Pohjolan äärillä on, 

se on entistaistojen tanner. 

Niin rohkea, reima ja horjumaton, 

se on muistojen mainio manner. 

Tämä maa minun mieltäni innostaa, 

se on kymmenen, kymmenen virran maa. 

 

Revon tulta sen talvinen taivas luo, 

kun pakkanen parhaana räiskää. 

Ja tunturilaaksojen vuolas vuo 

se kallioseinihin läiskää. 

Niin mieltäni nostaa ja juhlistaa 

tämä kymmenen, kymmenen virran maa. 

 

Olet voiman ja vilppauden kotimaa, 

tätä kannat kaksoisleimaa. 

 

 

Se mieleni toivoja toinnuttaa, 

se antavi intoa reimaa. 

Oi loistaos loitos aikojen taa 

tulevaisten toivojen kallis maa. 

 

 
Kotiseutu Pohjolassa 

 
On kotiseutu mulla tuolla Peräpohjolassa, 

siellä saanut olen tuntea talven tuiskutuulen  

sekä kesän lämpöisen. 

Niin monet kerrat unelmissain 

olen siellä kotitanhuvilla,  

missä lapsena aina aikaa vietin. 

toisten kanssa leikkien. 

Sinne vielä tahdon mennä, siellä on kaikki 

ennallaan: pihakoivu, vinttikaivo, 

aittakin katto kallellaan. 

Kun suviaika vihdoin koittaa Peräpohjolassa, 

silloin soilla soittaa teeri ja riekkoparvet, 

silloin muuttolinnut palajaa.  

 

On keskikesän aika kaunein 

Peräpohjolassa, jolloin kaikki kansa 

läheltä ja myöskin kaukaa saapuu 

Juhannusta juhlimaan. 

Pian sinne syksyn taasen saapuu, 

Peräpohjolassa järvet jäähän jäätyy, 

aika on kauniin ruskan taikaa, 

luonto muuttaa muotoaan. 

Sinne vielä tahdon mennä 

siellä on kaikki ennallaan 

Isä, äiti, siskot, veljet, 

heitä mä aina kaipaan vaan. 

On kotiseutu mulla tuolla  

Peräpohjolassa, siellä saanut olen 

tuntea talven tuiskutuulen 

sekä kesän lämpöisen. 

                 


