
Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry
www.konginkankangas.fi/yhdistykset/  kömin   kilta

Toimintakertomus 1.1.2017 – 31.12.2017

YHDISTYS

Yhdistyksessä on 80 jäsentä, joita neljä on ainaisjäsenta ja yksi kunniajäsen.
Kömin Killan v. 2017 jäsenmaksu oli 15 €. 

Johtokunta
Yhdistyksen toimintaa suunnitteleva ja johtava johtokunta valittiin 28.2.2017 vuosikokouksessa.
Johtokuntaan kuuluu kuusi kaksi vuotta kerrallaan toimivaa varsinaista jäsentä sekä heidän 
varajäsenensä. Sihteeri valittiin johtokunnan keskuudesta.

Puheenjohtaja Reetta Korjonen

Johtokunnan varsinaiset jäsenet: 
Satu Ruuska, varapuheenjohtaja
Marjatta Huhta, sihteeri
Helena Ojanen
Timo Enäkoski  
Jaakko Minkkinen
Veli Rytkönen

Johtokunnan varajäsenet:
Martti Ilves 
Erkki Vilen 
Pekka Savolainen
Ahti Ojanen
Heli Hytönen
Hannu Huuskonen

Rahastonhoitaja/jäsenrekisterin ylläpitäjä
Marja Liisa Liimatainen

Toiminnantarkastajat:
Satu Vainiontaus, varalla Saija Rytkönen

Kunniajäsenet:
Raija Tuomi
Eemeli Kinnunen 1928 - 2014

Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.2.2017 Reimarin tuvalla.
Johtokunta piti toimikauden aikana 7 kokousta.

Johtokunnan kokouksiin lähetetään kutsu sähköpostilla tai puhelimen viestillä tai soitolla. 
Vuosikokoukseen kutsutaan jäsenkirjeellä.

http://www.konginkankangas.fi/tyhdistykset/k%C3%B6min
http://www.konginkankangas.fi/tyhdistykset/k%C3%B6min
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Yhdistyksen jäsenyydet
Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry on Kotiseutuliiton jäsen.

TALOUS

Tilikauden voitollinen tulos on 401,23 eur.

Museoviraston avustuksella (3500,00 eur) kustannettiin luetteloidun museokokoelman numerointi 
ja vaatepuiden valmistus yhden työntekijän toimesta.

Äänekosken kaupunki myönsi kesätyösetelinä 300,00 euroa museoesittelijän palkkaukseen.

Museotyöntekijöiden palkkakulut ovat yhteensä 3424,17 eur. Museotoiminnan osalta tulos oli 
tappiollinen 946,68 eur.

Julkaisua ei tehty, joten kuluja julkaisutoiminnan osalta ei tullut. Aikaisempien vuosien julkaisujen 
myynti oli vähäistä.

Yleistoiminnan kokouskuluihin on saatu lahjoitus Reimarin Tupa/Konki Reimari Oy:ltä ja 
yleisavustus 500,00 eur Äänekosken kaupungilta.

Kesäpäivillä Haapasora Oy järjesti arvonnan sorakuormasta ja lahjoitti nettotuoton 201,00 eur 
yleistoimintaamme varten.

TOIMINTA

1. Julkaisutoiminta
Julkaisua ei tehty.

2. Arkisto
Ei tehty muutoksia.

3. Museo
Museonäyttelyn teemana ja nimenä oli ”Sanoin ja kuvin kohtaamisia Konginkankaalla. Näyttelyssä 
oli valokuvia seinällä ja Kömin Killan arkossa olevia kuvia pyöri myös televisiossa. Matti K. 
Suojasen haastatteluja kuuneltavana.

Museo pidettiin auki Konginkangas-kesäpäivillä ja heinäkuun jokaisena päivänä.
Museossa kävi noin 1400 vierailijaa.

Arkipäivinä museoesittelijänä toimi Anni Kautto ja viikonloppuisin museota esittely 
talkootyötekijät.

Outi Laakso numeroi luetteloidun museoesineistön ja valmisti vaatepuita esineistön tekstiileille 
ajalla 1.7-31.8.2017 (160 h).

Valokuvaukset kesäpäiviltä ja museolta on hoitanut Veli Rytkönen. Arkistoitu Killan kovalevylle.

6.9.2017 Keski-Suomen Museon amanuenssi Pirjo Sojakka tarkasti tehdyn numerointityön. 
Tarkastuksesta saatu raportti.



4. Yleistoiminta

Perinnekukkapenkki
Yhteistyössä Äänekosken kaupungin, Konginkankaan kyläyhdistyksen, talkooväen, 
yksityisten lahjoittajien ja POKE/luonnonvaraopiskelijan kanssa aloitettiin 
kukkapenkin suunnittelu ja rakentaminen. Suunnittelupalaveri pidettiin 15.6.2017. 
Kevään aikana kartoitettiin kukkien lahjoittajia ja istutettavia kasveja. Heinäkuussa 
aloitettiin penkin perustaminen talkoovoimin.
Jaana Tullilan laatima muistio pöytäkirjan nro 7/2017 liitteenä.

Koiviston adoptoitu kiviuuni
Uunin ympäristöstä Voitto Turpeinen raivasi suunnitelman mukaan puustoa ja kuljetti
risut pois. Alueelle jätetty muutamia tukkeja möhemmin rakennettavien istuimien ja 
pöytien rakennusmateriaaliksi.
Hannu Huuskonen on toimittanut adoptiosopimuksen mukaisen vuosiselvityksen 
alueella tehdyistä töistä Keski-Suomen Museon intendentti Miika Kumpulaiselle.

Äänekosken matkailuhanke
Koskela ja Kehitysyhtiön Maaseutumatkailuprojektina on järjestetty Outi Raatikaisen
johdolla opaskurssi Äänekosken kaikissa päätaajamissa. Hanke kouluttaa oppaita 
kaikille Äänekosken kylille. Puheenjohtaja Reetta Korjonen kertoi Konginkankaan 
historiasta ja kyläyhdistyksen puheenjohtaja Esa Sällinen näytti valokuvia. Läsnä oli 
noin 70 kuulijaa.

Keski-Suomen vanhimman koulun 150-vuotisjuhla 2.9.2017 ja 
kotiseutuhistorian oppitunti 28.8.2017
Kotiseutuhistorian oppitunnilla olivat Helena Ojanen ja Sulo Hytönen vastaamassa 
oppilaiden kysymyksiin lähihistoriastamme.

150-vuotisjuhlassa puheenjohtaja Reetta Korjonen vei koulun entisen oppilaan Tiia 
Liimataisen tekemän luonnonkukkakimpun ja onnittelukortin Kömin Killan 
onnittelutervehdyksenä.
Samalla puheenjohtaja esitti toiveen, että kuudesluokkalaiset kirjoittaisivat aineen 
omasta arkihistoriastaan. Koululle annettu 100,00 eur jaettavaksi 
kannustusstipendiksi kirjoittajille.
Helena ja Ahti Ojanen olivat koululla kertomassa koululla olevista ja museolta 
tuoduista vanhoista esineistä.

Suomi 100 – ja museonäyttelyn päättäjäisjuhla
Juhla pidettiin Reimarin Tuvalla 30.7.2017. Juhlassa oli läsnä 30 henkilöä.

Jäsenretki Hallin ilmailumuseoon ja Kotiseutuliiton kotiseutupäivien aikana 
suunniteltu retki 12.8.2017 Jyväskylästä Konginkankan kautta Viitasaarelle
Retket peruuntuivat osanottajien vähyyden vuoksi.



Kotiseutuliiton valtakunnallisten kotiseutupäivien vuosikokous 11.8.2017
edustajana valtakirjalla oli Satu Ruuska. Lisäksi Satu oli mukana päätoimikunnassa 
valmistelmassa kotiseutupäiviä.

Keski-Suomen Museon museoseminaari 26.10.2017
Helena ja Ahti Ojanen osallistuivat koulutukseen (mm. valtionavustusten 
uudistuksesta).

Kaatuneiden muistopäivä 10.6.2017
Martti Isoviidan avustuksella Taito Liimatainen, Paavo ja Toini Koljonen 
vastaanottivat sankarihaudalla reserviläisten kukkatervehdyksen.
Reimarin Tupa tarjosi veteraaneille ruokailun.

Konginkankangas -kesäpäivät 30.6.2017
Kömin Kilta esiintyi omalla näyttelyostolla ja organisoi yhdessä Kyläyhdistyksen 
kanssa tutustumisaktiviteetin, jossa yli sata vierailijaa tutustui uuteen ystävään.

Joulupolku 28.11 – 4.12.2017
Yhdessä päiväkodin ja seurakunnan kanssa järjestettiin joulupolkuretki Ääneseudun 
päiväkotilapsille.
Jokaisena päivänä museossa oli esittelemässä vanhanajan joulupöytää ja 
tonttuperinnettä talkootyöntekijöiden toimesta.
Museolla kävi oli noin 700 päiväkotilasta ohjaajineen.
Helena ja Veli Rytkönen valokuvasivat tapahtumassa.
Museolle oli rakennettu näyttely joulupöytäruuasta noin 100 vuotta sitten.
Lisäksi museolla oli Eeva Kovasen rakentama tonttunuket -näyttely.

Jouluruokanäyttely siirrettiin seurakuntatalolle palvelupäiville 14.12.2017.

Äänekosken kaupungin nimistötoimikunta
Kömin Killan edustajana on ollut Hannu Huuskonen 6.11.2017 asti ja 7.11.2017 
alkaen on Helena Ojanen.

Sankarivainajien muistaminen 5.12.2017
Jokaiselle sankarivainajan haudalle laskettiin talkoovoimin tehdyt havuseppeleet.
Tilaisuudessa mukana olleille sotaveteraaneille ja veteraanijärjestön edustajille 
Kömin Kilta tarjosi ruokailun Reimarin Tuvalla.

Kömin Harjun palvelutalolla 5.12.2017 Suomi 100- juhlassa Martti Isoviita välitti 
puheenjohtaja Reetta Korjosen laatiman tervehdyksen.

Konginkangas -salin kyltin julkistaminen 5.12.2017
Helena Ojanen oli kuvaamassa tilaisuudessa.

Puheenjohtajan lopputervehdys liitteenä.


