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Konginkankaan kyläyhdistys Konginkankaan kyläyhdistys

Muutto ei ole hom-
mista herkuim-
pia, mutta Mi-
kaela Niskaselle 

ja Ari Kilpeläiselle tavaroi-
den kanto maittaa. Aikansa 
kaupunkielämää harjoitel-
lut 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 aikam-
me nurkissa katselemassa 
ja niinhän siinä lopulta kä-
vi, että ennen joulua tehtiin 
kaupat, tuoreet konginkan-
kaalaiset kertaavat.

Räihän entiselle koululle 
pesäänsä tekevä perhe ei ole 
päätöstään katunut. 

Päinvastoin, ratkaisu on 
tuntunut päivä päivältä oi-
keammalta.

– Tässä ollaan keskel-
lä 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 lä-
hempänä.

– Paluuta juurillehan tässä 
tehdään, onhan Konginkan-

kaalla sukulaisia, kummitä-
tiä ja muita tuttavia, paluu-
muuttaja kertoo.

Muuton keskellä siteet 
Konginkankaalle ja Lintu-
lahdelle vahvistuivat entises-
tään. Juttuhetki paikallishis-
toriaan perehtyneen Reetta 
Korjosen kanssa paljasti uu-
den kodin löytyneen esivan-
hempien asuinsijoilta.

– Sukulinjani alkujuuret 
1700-luvulta ovat täsmälleen 
tällä paikalla. Kun vielä kuu-
lin, että sukulaiseni ovat ol-
leet taistelemasssa 1900-lu-
vun alussa puukoulua juuri 
tänne, niin pakkohan tässä 
on alkaa uskoa geenimuis-
tiin, Mikaela Niskanen häm-

mästelee.
Konginkankaan puoles-

ta puhuivat myös työskente-
lymahdollisuudet. Päivätyö 
kuljettaa Aria yhä Jyväsky-
lään, mutta oman AriGrafia-
yrityksen pyörittäminen on-
nistuu myös etätyönä.

Mikaela Niskasen Suo-
men Terveysinstituutti ko-
tiutui Konginkankaalle tar-
joten ravitsemusohjausta se-
kä biomekaanista syväkäsit-
telyä erilaisiin kiputiloihin.

Lääkäriä ei saa viedä

Uudet konginkankaalaiset 
ovat pääosin tyytyväisiä ko-
tikylänsä palveluihin.Yksi 

Konginkankaalla on kelpo asua

Jarmo Väisänen

Valtioneuvoston käynnistämä 
Laajakaista kaikille-hanke on 
tuomassa huippunopean netti-
yhteyden nyt myös Konginkan-
kaalle. Valokuituverkon raken-
taminen suuntautuu tänä vuon-
na eteläisimmistä kylistä koh-
ti pohjoista ja ensi vuonna verk-
koa laajennetaan myös kylätaa-
jamien ulkopuolelle.

Rakennushankkeen paikallise-
na asiantuntijana toimii Ari Kil-
peläinen.

– Lähetämme kirjeen kaikil-
le niille, joiden kiinteistö sijait-
see lähellä rakennettavaa verk-
koa. Muiden osalta tiedotamme 
liittymismahdollisuuksista myö-
hemmin yhdessä Äänekosken 
kaupungin kanssa, tietotekninen 

asiantuntija kertoo.
Nettipalvelut tänään ja tulevai-

suudessa vaativat yhä suurempia 
nopeuksia, jolloin perinteisen ku-
parikaapelin tai mokkulan omi-
naisuudet eivät välttämättä enää 
riitä. Tehokkaan ja toimintavar-

man laajakaistan myötä haja-asu-
tusalueet saavat isompiin taaja-
miin verrattavat mahdollisuudet 
asumiseen sekä ammatin ja liike-
toiminnan harjoittamiseen. Palve-
lun tarjoavan Soneran mukaan 
valokuitukaapelilla päästäänkin 

peräti 100 Mb/s yhteysnopeuksiin.
– Ero nykyisiin nopeuksiin on 

merkittävä. Jo pelkästään yhteis-
kunnallisten palvelujen käyttö 
vaatii hyviä nettiyhteyksiä ja koh-
ta ne ovat yhä useamman käytös-
sä, Kilpeläinen kertoo.

Laajakaistayhteys on nykyko-
dissa tärkeä perustoiminto. Sen 
avulla voi olla yhteydessä ym-
päröivään maailmaan ja käyt-
tää jatkuvasti monipuolistuvia 
sähköisiä palveluita. Huippuno-
peaa valokuituyhteyttä tarvitaan 
esimerkiksi silloin kun hyvälaa-
tuista liikkuvaa kuvaa tai inter-
net-tv:tä katsotaan verkon kaut-
ta, ladataan tai lähetetään isoja 

tiedostoja tai samanaikaisesti ko-
tona käytetään useita internetin 
palveluja. 

Nopeita laajakaistayhteyksiä 
tuodaan nyt Äänekoskella haja-
asutusalueille kun Sonera aloit-
taa kuituverkon rakentamisen 
Konginkankaalla. Projekti on 
osa viestintäviraston Laajakais-
ta kaikille 2015 -hanketta. Verk-
ko rakennetaan alueille, jotka on 
määritelty julkisen tuen piiriin 
kuuluviksi Keski-Suomen liiton 
tarjouspyynnössä. Sonera ja Ää-
nekosken kaupunki tekivät ver-
kon toteutuksesta sopimuksen 
4.9.2012 ja projekti kestää noin 2 
vuotta. Projektissa rakennetaan 
runkoverkkoa valokuidulla noin 
120 kilometriä.

Verkon liittymämyynti on alka- 
nut. Tänä vuonna rakennetaan 
runkoverkkoa ja sen lähellä ole-

via asiakasliittymiä. Koko verk-
ko on valmis vuoden 2014 aika-
na. Liittymismaksu on 2 222 eu-
roa rakennuksille, jotka ovat alle 
sadan metrin päässä runkover-
kosta. Sonera laskee pyydettäes- 
sä tarjouspyynnön perusteella 
liittymismaksun lisäksi tulevan 
rakentamismaksun, jos rakennus 
on yli sadan metrin päässä runko- 
kaapelista. Laajakaista ja viihde- 
pakettien hinnat ovat Soneran 
tarjousten mukaisia.

Ari Kilpeläinen Konginkan-
kaalta toimii edustajanamme liit-
tymäsopimusten teossa. Päätös 
kuituverkkoon liittymisestä kan-
nattaa tehdä nyt kun verkkoa ra-
kennetaan!

Seppo Kuusisto
TeliaSonera Finland Oyj

Laajakaista kaikille  
-hankevastaava

Valokuitu pian myös Konginkankaalla

asia kuitenkin mättää yli 
muiden.

– Lääkärin ottaminen 
täältä pois on ihan pöllöä. 
Nyt mökin mummot ajele-
vat taksilla Äänekoskelle ja 
se vasta kalliiksi tuleekin, 
Niskanen taivastelee.

Lapsiperhettä kismittää 
myös yläkoululaisten Suo-
lahteen saakka suuntautu-
va koulumatka.

– Lääkäri Konginkan-
kaalle ja koululaiset Ää-
nekoskelle. Enempää ei 
voi toivoa, sen verran hie-
no kylä Konginkangas on 
jo nyt, Mikaela ja Ari tuu-
mivat.

Jarmo Väisänen

Äänekosken kaupunginjohtaja Hannu Java-
nainen näkee Konginkankaan kyläyhteisö-
jen olevan oiva esimerkki kaupungin muil-

le taajamille ja kylille. Vuonna 2009 valmistunut 
kyläsuunnitelma ei ole jäänyt arkistoihin pölytty-
mään vaan sitä on päämäärätietoisesti toteutettu 
ja vuosittain myös päivitetty.

– Konginkankaalla on tekemisen meininki, kau-
punginjohtaja kiittelee.

Javanaisen mukaan monta kylälle tärkeää han-
ketta on saatu eteenpäin ja uusia on jo suunnit-
teilla.

Vihreän väylän kehittämishanke, kevyen liiken-
teen väylien rakentaminen, Lintulahden alueen 
kehittäminen tai vaikkapa lähiliikuntapaikkojen 
kunnostus nostavat entisestään kaupunginosan ja 
koko samalla koko Äänekosken profiilia.

– Kaupungin rikkautena on neljä kauniin Kei-
tele-järven rannalla sijaitsevaa omaleimaista taa-
jamaa ja Konginkangas on yksi niistä, Hannu Ja-
vanainen muistuttaa.

Jarmo Väisänen

Tekemisen meininki

Jarmo Väisänen

Keskellä Konginkangasta on tu-
tustumisen arvoinen palanen pi-
täjän historiaa. Pian 150 vuotta 
täyttävä puukirkko sekä kellota-
puli kahvioineen ovat olleet pe-
rinteisesti avoinna läpi kesän ja 
nyt ovet ovat auki myös kotiseu-
tumuseossa.

– Kesäpäivien lisäksi koko hei-
näkuu on tarkoitus olla paikalla. 
Myös elokuussa olemme avoinna 
viikonloppuisin, museota pyörit-
tävän Kömin Killan puheenjoh-
taja Helena Simonaho kertoo.

Kirkon naapurissa vanhassa 
viljamakasiinissa sijaitseva ko-
tiseutumuseo tarjoaa perusnäyt-
telyssään kattavan kokoelman 
paikallista maa- ja metsätalou-
den esineistöä.

– Museolla on ollut lisäksi eri-
laisia teemanäyttelyitä, mutta tä-
nä kesänä on tarkoitus keskittyä 

perusesineistön esittelyyn.
Helena Simonahon mukaan 

museo on nimetty myös tari-
natuvaksi vieraiden innostuessa 
muistelemaan menneitä aikoja. 
Jutut ovat olleet niin herkullisia, 
että niitä on alettu dokumentoi-
maan.  

– Aineistoa on saatu jo muka-

vasti ja sitä kerätään jatkuvasti 
lisää. Esinelahjoituksiakin kaiva-
taan, mutta tilanpuutteen vuok-
si emme ihan mitä tahansa pys-
ty vastaan ottamaan.

Vaikka neliöitä on rajallisesti, 
on tilat saatu kelpo kuntoon. Va-
laistusta on parannettu ja yläker-
ran näyttelytilaa roskannut pä-

rekatto on vaihtunut uuteen si-
säkattoon. Viimeisimpänä uudis-
tuksena rappujen viereen valmis- 
tui kulkua helpottava luiska, 
mutta liikuntaesteisille museo 
ei valitettavasti vieläkään täysin 
sovellu. Osa kokoelmasta kun si-
jaitsee yläkerrassa jyrkkien por-
taiden takana.

– Alakerrassakin riittää toki 
katseltavaa ja sitä juttuseuraakin 
on aina tarjolla, Simonaho lupaa.

Yllättävän iso joukon vieraista 
muodostavat matkaajat.

– Ulkomailta asti on ollut kä-
vijöitä. Englanti, Ranska, Sak-
sa, Hollanti...kovasti esimerkik-
si ranskalaiset hämmästelivät 
kun osasimme muutaman sanan 
ranskaakin.

  Museo on auki kesäpäivien ai-
kana kello 10-17, heinäkuussa arki-
sin kello 9.30-17 ja viikonloppuisin 
kello 12-16. Elokuussa ovet ovat 
avoinna viikonloppuisin kello 12-16. 

Museoon nyt myös heinäkuussa

Valokuitu valmistuu 2013–2014
Ari Kilpeläinen ja Mikaela NIskanen löysivät uuden kodin Räihän entisestä koulusta.

Perinteiset Konginkankaan kesäpäivät avaa-
vat Ääneseudun kesäpäivien tapahtumasar-
jan, viikko juhannuksesta eli keskikesän va-

loisimanpaan aikaan 28.–30.6. Päivät on koettu 
kiireettömänä tapahtumana ja ihmisten kohtaa-
misena. Tässä lehtiliitteessä kerromme Kongin-
kankaaseen liittyvistä asioista, kylän tapahtu-
mista ja hankkeista. Myös omilta kotisivuiltam-
me  konginkangas.fi  löytyy monipuolista  tietoa 
toiminnastamme.  Toivottavasti sivut palvelevat 
meitä kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita Kongin-
kankaasta. Sivujemme kuvagalleriasta löydät ki-
voja kuvia, löydät kenties oman kuvasi tain bon-
gaat tuttuja henkilöitä.

Konginkankaalaiset ovat saamassa ensimmäi-
senä Äänekosken haja-asutusalueella laajakais-
tan, jonka rakentaminen on jo alkanut.  Laaja-
kaistaverkostoa tullaan rakentamaan 2013–2014 
aikana ja verkon liittymämyynti on käynnistynyt.  
Järjestämme laajakaistaillan 2.7. työväentalolla, 
johon kaikki ovat tervetulleita.  

Vihreän Väylän opastaulut tulevat myös pai-
koilleen tämän kesän aikana.  Lintulahden laituri-
hanke Äänekosken kaupungin kanssa on valmis- 
tunut. Lintulahden kehittämisen seuraava vaihe 
on pohjoispään liittymän ja tien parantaminen.

Talkootyötä olemme tehneet ahkerasti hank-
keiden onnistumiseksi. Kyläyhdistys on ollut ak-
tiivisesti mukana Vihreä Väylä- ja Kekseliäät ky-
lät -hankkeissa.  Teimme tänä keväänä katsel-
muksen kaupungin ja eri yhteistyökumppanei-
den kanssa Konginkankaan satamassa ja Lintu-
lahden Ritakankaalla niiden kehittämiseksi,  siis-
timiseksi vesimatkailua ja virkistystä varten. Ta-
voitteena on, että niistä muodostuisi käyntikor-
tit Konginkankaalle. Lämmin kiitos kaikille tal-
koolaisille ja tapahtumiin osallistuneille. Toivotan 
kaikki sydänmellisesti tervetulleeksi Konginkan-
gaspäiville.

Matti Jokihalme

Puheenjohtajalta


