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Konginkankaan kyläyhdistys ry

Laamanni Hannu Krogeruk-
sen 40 vuoden kokemus 
kansainvälistyneen suo-
malaisen rahoitussekto-
rin, teollisuuden ja liikejuri-

diikkatoimialojen asiantuntija- ja 
johtotehtävistä on tehnyt liikejuris-
tista kysytyn miehen. 

Moneen tiedusteluun joutuu vas-
taamaan ei, mutta Konginkankaalta 
kantautunutta pyyntöä ei kauaa tar-
vinnut miettiä.

– Juuret ovat sen verran syvällä 
Konginkankaalla, että kesäpäivien 
avaajaksi oli helppo lupautua, Riihi-
lahdella mökkeilevä Krogerus ker-
too.

Kiire jää Etelä-Suomeen

Kytkyt Konginkankaaseen eivät jää 
pelkkään kesämökkiin. Isä kun on 
syntyperäinen konginkankaalai-
nen ja vaimon äiti paljastui yllättäen
saman kylän tytöksi.

– Nuoruuden riiuuaikoina Hämeen-

linnassa maailma näytti pienuutensa. 
Kävi näet ilmi, että tulevan vaimoni 
isovanhemmat olivat isäni kummeja, 
Hannu Krogerus hämmästelee eri-
koista sattumaa.

Konginkankaan kirkko oli luon-
teva paikka nuoren parin häänviet-
toon. Yhteys kylään vahvistui enti-
sestään kun Lepolan tilan mailta loh-
kottiin mökkitontti.

– Vuodesta -77 asti olemme viettä-
neet siellä aikaamme ja nykyisin sii-
tä on muodostunut koko perheen yh-
teinen kokoontumispaikka.

Keiteleen rantamaiset ovatkin tul-
leet Hannu Krogerukselle vuosi vuo-
delta mieluisammiksi. Kun ulko-
maan matkapäiviä saattoi kertyä yli 
200 vuodessa, tarvittiin paikkaa, jos-
sa mieli rauhoittuu.

– Minun kesämaailmani löytyy ni-
menomaan Konginkankaalta ja Kei-
teleeltä. Kiire unohtuu Etelä-Suo-
meen ja elämän rytmi muuttuu ker-
taheitolla leppoisammaksi.

Perinteet ovat säilyneet

Kesäpäivien avaaja on seurannut tii-
viisti alueen kehitystä ja on näke-
määnsä varsin tyytyväinen.

– Maailma muuttuu ja kuntaliitos 
tapahtui oikeaan aikaan. Se vahvisti 
perinteikkään pitäjän luontaista ke-
hitystä, mutta samalla kylä onnistui 
säilyttämään omaleimaisuutensa. 

– Hyvä niin, ovathan traditiot ihan 
toista luokkaa kuin esimerkiksi Ää-
nekoskella, Krogerus arvioi.

Tulevaisuuskin vaikuttaa valoisal-
ta. Uusia asukkaita ei tarvitse isom-
min houkutella luonnon puhuessa 
puolestaan. Laamanni on havainnut 
monen mökkeilijän lipsahtavan elä-
kepäivillään ympärivuotiseksi kon-
ginkankaalaiseksi.

– Itselläni ei moisia suunnitelmia 
ainakaan vielä ole, mutta mistäs sitä 
koskaan tietää, mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan, Hannu Krogerus mietis-
kelee.

Jarmo Väisänen

Laamanni Hannu Krogeruksen 
kesämaailma löytyy Konginkankaalta

RATILAINEN MAURI/COMPIC.

Perjantaina 28.6.
Klo 19 Kömin kesäteatterin 
ensi-ilta
Liimattalan Riihikahviolla. 
Näytelmänä: Poikamiehen pesäpuu, 
jonka ohjaa Kari Kaijanaho. 
Liput 12 €

Klo 19 Idols-laulukilpailun 
voittaja  Koop Arponen &
Flute & Shame konsertti  
Konginkankaan Työväentalolla.
Liput 10 € Lippujen ennakkomyynti 
Konginkankaan kirjastossa
020 632 3296

Lauantaina 29.6.
Tapahtuma-aika klo 10-15 
liikekeskuksen aukiolla.

Kesäpäivät avaa kesäkonginkankaa-
lainen laamanni Hannu Krogerus
Vuoden Konginkankaalaisen julkistaminen.
Liikekeskuksen piha-alueella toritapahtu-
ma- ja myyntipäivä, jossa paljon musiik-
ki-ja lauluesityksiä. Vapaa pääsy.

Kakkumaisteri-kilpailu

Ravintola Killingissä 
KARAOKE klo 16-20
TANSSIT klo 21-01

Barley Malt, liput 5 €

Tiedustelut 
Heli p. 020 632 3296, heli.hytonen@aanekoski.

Tanja p. 040 542 0652 tanja.rama@gmail.com

Konginkankaan kyläyhdistys ry

Konginkangaspäivät 2013

Sunnuntai na 30.6. 
Klo 13 Kesäasukkaiden
kirkkopyhä, kansanlau-
lukirkko ja kirkkokahvit 
tapulissa.

Klo 14.30 Konsertti 
kirkossa
Musiikkia elämän eri vaiheista 
esittävät konginkankaalaiset 
soittajat ja laulajat
   


