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Konginkankaan kyläyhdistys

Konginkankaan kyläyhdistys
Museoon nyt myös heinäkuussa

Puheenjohtajalta

P

erinteiset Konginkankaan kesäpäivät avaavat Ääneseudun kesäpäivien tapahtumasarjan, viikko juhannuksesta eli keskikesän valoisimanpaan aikaan 28.–30.6. Päivät on koettu
kiireettömänä tapahtumana ja ihmisten kohtaamisena. Tässä lehtiliitteessä kerromme Konginkankaaseen liittyvistä asioista, kylän tapahtumista ja hankkeista. Myös omilta kotisivuiltamme konginkangas.fi löytyy monipuolista tietoa
toiminnastamme. Toivottavasti sivut palvelevat
meitä kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita Konginkankaasta. Sivujemme kuvagalleriasta löydät kivoja kuvia, löydät kenties oman kuvasi tain bongaat tuttuja henkilöitä.
Konginkankaalaiset ovat saamassa ensimmäisenä Äänekosken haja-asutusalueella laajakaistan, jonka rakentaminen on jo alkanut. Laajakaistaverkostoa tullaan rakentamaan 2013–2014
aikana ja verkon liittymämyynti on käynnistynyt.
Järjestämme laajakaistaillan 2.7. työväentalolla,
johon kaikki ovat tervetulleita.
Vihreän Väylän opastaulut tulevat myös paikoilleen tämän kesän aikana. Lintulahden laiturihanke Äänekosken kaupungin kanssa on valmistunut. Lintulahden kehittämisen seuraava vaihe
on pohjoispään liittymän ja tien parantaminen.
Talkootyötä olemme tehneet ahkerasti hankkeiden onnistumiseksi. Kyläyhdistys on ollut aktiivisesti mukana Vihreä Väylä- ja Kekseliäät kylät -hankkeissa. Teimme tänä keväänä katselmuksen kaupungin ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa Konginkankaan satamassa ja Lintulahden Ritakankaalla niiden kehittämiseksi, siistimiseksi vesimatkailua ja virkistystä varten. Tavoitteena on, että niistä muodostuisi käyntikortit Konginkankaalle. Lämmin kiitos kaikille talkoolaisille ja tapahtumiin osallistuneille. Toivotan
kaikki sydänmellisesti tervetulleeksi Konginkangaspäiville.

Matti Jokihalme

Tekemisen meininki

Ä

änekosken kaupunginjohtaja Hannu Javanainen näkee Konginkankaan kyläyhteisöjen olevan oiva esimerkki kaupungin muille taajamille ja kylille. Vuonna 2009 valmistunut
kyläsuunnitelma ei ole jäänyt arkistoihin pölyttymään vaan sitä on päämäärätietoisesti toteutettu
ja vuosittain myös päivitetty.
– Konginkankaalla on tekemisen meininki, kaupunginjohtaja kiittelee.
Javanaisen mukaan monta kylälle tärkeää hanketta on saatu eteenpäin ja uusia on jo suunnitteilla.
Vihreän väylän kehittämishanke, kevyen liikenteen väylien rakentaminen, Lintulahden alueen
kehittäminen tai vaikkapa lähiliikuntapaikkojen
kunnostus nostavat entisestään kaupunginosan ja
koko samalla koko Äänekosken profiilia.
– Kaupungin rikkautena on neljä kauniin Keitele-järven rannalla sijaitsevaa omaleimaista taajamaa ja Konginkangas on yksi niistä, Hannu Javanainen muistuttaa.

Jarmo Väisänen
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Jarmo Väisänen
Keskellä Konginkangasta on tutustumisen arvoinen palanen pitäjän historiaa. Pian 150 vuotta
täyttävä puukirkko sekä kellotapuli kahvioineen ovat olleet perinteisesti avoinna läpi kesän ja
nyt ovet ovat auki myös kotiseutumuseossa.
– Kesäpäivien lisäksi koko heinäkuu on tarkoitus olla paikalla.
Myös elokuussa olemme avoinna
viikonloppuisin, museota pyörittävän Kömin Killan puheenjohtaja Helena Simonaho kertoo.
Kirkon naapurissa vanhassa
viljamakasiinissa sijaitseva kotiseutumuseo tarjoaa perusnäyttelyssään kattavan kokoelman
paikallista maa- ja metsätalouden esineistöä.
– Museolla on ollut lisäksi erilaisia teemanäyttelyitä, mutta tänä kesänä on tarkoitus keskittyä

perusesineistön esittelyyn.
Helena Simonahon mukaan
museo on nimetty myös tarinatuvaksi vieraiden innostuessa
muistelemaan menneitä aikoja.
Jutut ovat olleet niin herkullisia,
että niitä on alettu dokumentoimaan.
– Aineistoa on saatu jo muka-

vasti ja sitä kerätään jatkuvasti
lisää. Esinelahjoituksiakin kaivataan, mutta tilanpuutteen vuoksi emme ihan mitä tahansa pysty vastaan ottamaan.
Vaikka neliöitä on rajallisesti,
on tilat saatu kelpo kuntoon. Valaistusta on parannettu ja yläkerran näyttelytilaa roskannut pä-

rekatto on vaihtunut uuteen sisäkattoon. Viimeisimpänä uudistuksena rappujen viereen valmistui kulkua helpottava luiska,
mutta liikuntaesteisille museo
ei valitettavasti vieläkään täysin
sovellu. Osa kokoelmasta kun sijaitsee yläkerrassa jyrkkien portaiden takana.
– Alakerrassakin riittää toki
katseltavaa ja sitä juttuseuraakin
on aina tarjolla, Simonaho lupaa.
Yllättävän iso joukon vieraista
muodostavat matkaajat.
– Ulkomailta asti on ollut kävijöitä. Englanti, Ranska, Saksa, Hollanti...kovasti esimerkiksi ranskalaiset hämmästelivät
kun osasimme muutaman sanan
ranskaakin.
Museo on auki kesäpäivien aikana kello 10-17, heinäkuussa arkisin kello 9.30-17 ja viikonloppuisin
kello 12-16. Elokuussa ovet ovat
avoinna viikonloppuisin kello 12-16.

Valokuitu pian myös Konginkankaalla
Jarmo Väisänen

Ari Kilpeläinen ja Mikaela NIskanen löysivät uuden kodin Räihän entisestä koulusta.

Konginkankaalla on kelpo asua

M

uutto ei ole hommista herkuimpia, mutta Mikaela Niskaselle
ja Ari Kilpeläiselle tavaroiden kanto maittaa. Aikansa
kaupunkielämää harjoitellut kaksikko teki päätöksen
mistä moni vain haaveilee.
Muuttoauto jätti Jyväskylän
pölyt taakseen ja suuntasi
maaseudun rauhaan.
– Huomattiin vuosi sitten
netistä tämän paikan olevan
myynnissä. Ajeltiin aikamme nurkissa katselemassa
ja niinhän siinä lopulta kävi, että ennen joulua tehtiin
kaupat, tuoreet konginkankaalaiset kertaavat.

Räihän entiselle koululle
pesäänsä tekevä perhe ei ole
päätöstään katunut.
Päinvastoin, ratkaisu on
tuntunut päivä päivältä oikeammalta.
– Tässä ollaan keskellä kaikkea. Järvi, luonto ja
marjamaat ovat vieressä ja
jos kauemmaksi haluaa niin
Nelostietähän riittää.

Geenimuisti toimii
Mikaelan mieltä lämmittää
myös se, että sukulaiset ja
tuttavat ovat nyt entistä lähempänä.
– Paluuta juurillehan tässä
tehdään, onhan Konginkan-

kaalla sukulaisia, kummitätiä ja muita tuttavia, paluumuuttaja kertoo.
Muuton keskellä siteet
Konginkankaalle ja Lintulahdelle vahvistuivat entisestään. Juttuhetki paikallishistoriaan perehtyneen Reetta
Korjosen kanssa paljasti uuden kodin löytyneen esivanhempien asuinsijoilta.
– Sukulinjani alkujuuret
1700-luvulta ovat täsmälleen
tällä paikalla. Kun vielä kuulin, että sukulaiseni ovat olleet taistelemasssa 1900-luvun alussa puukoulua juuri
tänne, niin pakkohan tässä
on alkaa uskoa geenimuistiin, Mikaela Niskanen häm-

mästelee.
Konginkankaan puolesta puhuivat myös työskentelymahdollisuudet. Päivätyö
kuljettaa Aria yhä Jyväskylään, mutta oman AriGrafiayrityksen pyörittäminen onnistuu myös etätyönä.
Mikaela Niskasen Suomen Terveysinstituutti kotiutui Konginkankaalle tarjoten ravitsemusohjausta sekä biomekaanista syväkäsittelyä erilaisiin kiputiloihin.

Lääkäriä ei saa viedä
Uudet konginkankaalaiset
ovat pääosin tyytyväisiä kotikylänsä palveluihin.Yksi

asia kuitenkin mättää yli
muiden.
– Lääkärin ottaminen
täältä pois on ihan pöllöä.
Nyt mökin mummot ajelevat taksilla Äänekoskelle ja
se vasta kalliiksi tuleekin,
Niskanen taivastelee.
Lapsiperhettä kismittää
myös yläkoululaisten Suolahteen saakka suuntautuva koulumatka.
– Lääkäri Konginkankaalle ja koululaiset Äänekoskelle. Enempää ei
voi toivoa, sen verran hieno kylä Konginkangas on
jo nyt, Mikaela ja Ari tuumivat.

Jarmo Väisänen

Valtioneuvoston käynnistämä
Laajakaista kaikille-hanke on
tuomassa huippunopean nettiyhteyden nyt myös Konginkankaalle. Valokuituverkon rakentaminen suuntautuu tänä vuonna eteläisimmistä kylistä kohti pohjoista ja ensi vuonna verkkoa laajennetaan myös kylätaajamien ulkopuolelle.
Rakennushankkeen paikallisena asiantuntijana toimii Ari Kilpeläinen.
– Lähetämme kirjeen kaikille niille, joiden kiinteistö sijaitsee lähellä rakennettavaa verkkoa. Muiden osalta tiedotamme
liittymismahdollisuuksista myöhemmin yhdessä Äänekosken
kaupungin kanssa, tietotekninen

asiantuntija kertoo.
Nettipalvelut tänään ja tulevaisuudessa vaativat yhä suurempia
nopeuksia, jolloin perinteisen kuparikaapelin tai mokkulan ominaisuudet eivät välttämättä enää
riitä. Tehokkaan ja toimintavar-

man laajakaistan myötä haja-asutusalueet saavat isompiin taajamiin verrattavat mahdollisuudet
asumiseen sekä ammatin ja liiketoiminnan harjoittamiseen. Palvelun tarjoavan Soneran mukaan
valokuitukaapelilla päästäänkin

peräti 100 Mb/s yhteysnopeuksiin.
– Ero nykyisiin nopeuksiin on
merkittävä. Jo pelkästään yhteiskunnallisten palvelujen käyttö
vaatii hyviä nettiyhteyksiä ja kohta ne ovat yhä useamman käytössä, Kilpeläinen kertoo.

Valokuitu valmistuu 2013–2014
Laajakaistayhteys on nykykodissa tärkeä perustoiminto. Sen
avulla voi olla yhteydessä ympäröivään maailmaan ja käyttää jatkuvasti monipuolistuvia
sähköisiä palveluita. Huippunopeaa valokuituyhteyttä tarvitaan
esimerkiksi silloin kun hyvälaatuista liikkuvaa kuvaa tai internet-tv:tä katsotaan verkon kautta, ladataan tai lähetetään isoja

tiedostoja tai samanaikaisesti kotona käytetään useita internetin
palveluja.
Nopeita laajakaistayhteyksiä
tuodaan nyt Äänekoskella hajaasutusalueille kun Sonera aloittaa kuituverkon rakentamisen
Konginkankaalla. Projekti on
osa viestintäviraston Laajakaista kaikille 2015 -hanketta. Verkko rakennetaan alueille, jotka on
määritelty julkisen tuen piiriin
kuuluviksi Keski-Suomen liiton
tarjouspyynnössä. Sonera ja Äänekosken kaupunki tekivät verkon toteutuksesta sopimuksen
4.9.2012 ja projekti kestää noin 2
vuotta. Projektissa rakennetaan
runkoverkkoa valokuidulla noin
120 kilometriä.
Verkon liittymämyynti on alkanut. Tänä vuonna rakennetaan
runkoverkkoa ja sen lähellä ole-

via asiakasliittymiä. Koko verkko on valmis vuoden 2014 aikana. Liittymismaksu on 2 222 euroa rakennuksille, jotka ovat alle
sadan metrin päässä runkoverkosta. Sonera laskee pyydettäessä tarjouspyynnön perusteella
liittymismaksun lisäksi tulevan
rakentamismaksun, jos rakennus
on yli sadan metrin päässä runkokaapelista. Laajakaista ja viihdepakettien hinnat ovat Soneran
tarjousten mukaisia.
Ari Kilpeläinen Konginkankaalta toimii edustajanamme liittymäsopimusten teossa. Päätös
kuituverkkoon liittymisestä kannattaa tehdä nyt kun verkkoa rakennetaan!

Seppo Kuusisto
TeliaSonera Finland Oyj
Laajakaista kaikille
-hankevastaava

