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Konginkankaan kyläyhdistys ry Konginkankaan kyläyhdistys ry

Ä
änekoskelaisen 
Seija Hännisen 
tarttuessa sivel-
timeen saa aika 
siivet alleen. 

Inspiraation iskiessä 
ajatus vie mukanaan ja 
yöpuulle on ehditty joskus 
vasta aamutuimaan.

– Innostuin piirtämi-
sestä ja maalaamisesta jo 
kansakoulussa, mutta vas-
ta viimeisen kymmenen 
vuoden aikana olen voinut 
haaveitani toteuttaa, Hän-
ninen kertoo.

Marjavärit tuorein 
inspiraatio
Kun vauhtiin on päästy, on 
jälkeäkin syntynyt.  

– Sukulaiset ja tuttavat 
taitavat jo tietää, mitä syn-
tymäpäivälahjaksi on lu-
vassa, tuottelias  taiteilija 
hymyilee.

Akvarellien ja öljyväri-
töiden aiheet löytyvät ta-
vallisimmin luonnosta. Ku-
kat, maisemat tai vaikkapa 
linnut pyritään kuvaamaan 

luonnollissa asussaan.
– Pidän selvärataisesta 

meiningistä. 
– Toisaalta olen pipertä-

jä ja sorrun tekemään kai-
ken liiankin tarkkaan, Seija 
Hänninen suomii itseään.

Eri tekniikoita viljelleen 

taiteilijan viimeisimpänä 
löytönä ovat olleet marjat 
ja kasvit. 

Taulujen aiheiden sijaan 

niitä käytetään väreinä.
– Vadelmaa, mustikkaa, 

aroniaa, punajuurta... Luon- 
nossa on todella upeita mar- 

javärejä. Ne inspiroivat, sil-
lä kovin moni ei niitä vie-
lä käytä.

Seija Hännisen tauluihin 
pääsee tutustumaan Kon-
ginkankaan kirjastossa 
28.6.–19.7.

– Konginkangas on tut-
tu paikka. Olen siellä aika-
naan jonkun vuoden asu-
nut. Näyttelyäkin on kir-
jastolla aiemmin kertaal-
leen pidetty.

Tällä kertaa näytille on 
tulossa parikymmentä tau-
lua. Joukossa on muun 
muassa maisemia Lintu-
lahdelta. Tiedossa on, että 
samoja seutuja kuvasi 
aikanaan myös muuan 
Akseli Gallen-Kallela.  

– Meitä ei kannata kyllä 
vertailla, Hänninen hers-
käyttää.

– Mestari on mestari. Toi-
vottavasti minunkin töis-
täni joku tykkää, ja siitä 
muistaa myös vieraskirjaan 
raapustaa.

 
 

Jarmo Väisänen

Seija Hännisen taulut koristavat kirjaston

Kati Kumpulainen

Konginkangas-koruja on vie-
lä saatavilla. Edellisten tila-
usten yhteydessä koruja on 
jäänyt yli ja niitä voi kysel-
lä Konginkankaan kirjastol-
ta puh. 040 7308522. Koruja 
myös lähetetään postienna-
kolla. Koru perustuu rauta-

kautiseen solkeen, joka löy-
tyi vuonna 1913 kauppias Sa-
volaisen pihalta hautakaiva-
uksesta.

Lisäksi kirjastolla myydään 
Kömin killan uusinta julkai-
sua Kongintaival 2012 -koti- 
seutulehteä. Konginkangas 
-päivillä lehteä myydään myös 
torilla 30.6. kello 10-15.

Kotiseutulehti ja koru saatavilla
Kati Kumpulainen

Viitasaaren Seudun elä-
köitynyt päätoimittaja 
Lauri Ahonen kirjoitti kir-
jan konginkankaalaisista. 

Kirja perustuu vuosina 
1963 ja 1964 Ahosen Kon-
ginkankaalla tekemiin 

haastatteluihin ja muisti-
kuviin. Lauri Ahonen tu-
lee esitelmöimään kirjas- 
taan Konginkankaan ke-
säpäiville. Kirjassa on 
haastatteluja aidoilta kon-
ginkankaalaisilta ja se tar- 
joaa värikkään matkan 
menneeseen.

Pilkahdus seutukunnan 
menneisyyttä

Olen juuri lopetta-
nut seitsemännen 
luokan ja odotan 
kivaa kesää. 

Olen asunut Kongin-
kankaalla neljä vuotta 
ja täällä asuminen on ihan 

ok. Mielestäni Konginkan-
kaalla parasta on se, kun 
tää on pieni paikka ja ihan 
rauhallinen. On myös mu-
kavaa, kun kaikki palvelut 
on lähellä, kirjasto, kaup-
pa ja nuorisotalo. Ihan 

keskustassa asuvana vä-
lillä tuntuu, että kaikki on 
joskus liiankin lähellä.  

Koulumatkat Äänekos-
kelle ovat ärsyttävän pit-
kät. On myös ikävää, että 
Kongin-kankaalla ei ole 

oikein mitään nuorisolle. 
Täällä on sählyä, soitto-

tunteja ja käsityötä. Jotkut 
ovat toivoneet tänne myös 
vanhemmille kokkikerho-
ja ja minustakin olisi ki-
va jos täällä olisi nuorille 

jokin tapahtuma tai jotain 
mikä innostaisi muitakin.

Yleensä vietän aikaani 
Vaparilla, mutta sekään ei 
ole enää kovin usein au-
ki. Nuoret viihtyvät eri pai-
koissa vuoden eri aikoina. 

Kesällä ollaan rannalla ja 
pyöritään kylillä. Talvella 
ollaan kaukalolla ja syksyi-
sin ei porukkaa liiku oikein 
missään, lähinnä kotona. 

Anniina Hytönen

Nuori Konginkankaalla

Konginkankaan kirjastossa esillä olevien akvarellien ja öljyväritöiden aiheet löytyvät luonnosta. 

Marjo Järvikylä

Puhelimeen vastaa hen-
gästynyt mies. Puiden kan-
tourakasta juuri yllätetty 
laulaja-lauluntekijä Koop 
Arponen huhkii vapaa-ai-
kanaan mieluusti ruumiil-
lisia töitä.

– Kun oli vähän vapaa-
ta, lähdin auttelemaan ka-
vereita kesämökille, Arpo-
nen selvittää.

Suurelle yleisölle Koop 
Arponen, 29, tuli tutuksi 
voittamalla Idols-kisan 
vuonna 2008. Viime vuodet 
hän panostanut Flute of 
Shame -trioon, joka saapuu 
esiintymään Konginkan-
kaalle perjantaina 28. ke-
säkuuta.

– Perustimme kahden ka-
verini, James Lascellesin 
ja Dane Stafaniukin kans-
sa, Flute of Shamen vuoden 
2010 alkupuolella. Olemme 
kuitenkin soittaneet yhdes-
sä melkein 10 vuoden ajan. 
Alun perin tapasimme Poh-
jois-Englannissa. Sanoin 
pojille, että tulkaa Suo-

meen, aletaan tehdä keik-
kaa ennen kuin markkina-
arvoni kokonaan katoaa, 
Arponen vitsailee.

Enemmän etua 
kuin haittaa
Arponen sanoo, että Idols-
voitosta on ollut paljon 
hyötyä uran luomisessa, 
vaikka toki kisan kautta 
tullut julkisuus voi antaa 
oman leimansakin.

– Idolsin avulla pystyin 
kuitenkin oppimaan uutta 
ja kokeilemaan musiikki-
alaa. Se auttoi saamaan 
jalan oven väliin ja etene-
mään uralla, joten positiivi-
sia asioita on tullut kisaan 
osallistumisessa enemmän 
kuin kielteisiä.

Hän linjaa Flute of Sha-
men musiikin vähemmän 
kaupalliseksi.

– Musiikkityylini on ollut 
alusta lähtien aika saman-
lainen. Flute of Shame soit-
taa folk-henkistä rockia, 
jossa on syviä sanoituksia, 
Arponen luonnehtii.

Arposelle musiikki on ol-
lut kaikki kaikessa jo pie-
nestä pitäen. Hän aloitti 
soittamisen pianolla viisi-
vuotiaana.

– Haaveeni oli aina olla 
musiikkialalla ja nyt se on 
toteutunut, hän iloitsee.

Esiintyminen isolle ylei-
sölle on vaatinut totuttelua.

– Välillä ihmisten eteen 
astuminen on ollut todel-
la pelottavaa, vähän kuin 
uimahyppy syvään veteen. 
Mutta kun lavalle menee, 
kaikki unohtuu ja edessä 
on vain se hetki.

Juhannus  
Keski-Suomessa
Viime vuonna Flute of Sha-
me veti 133 keikkaa ja 
esiintyi myös ulkomailla. 
Koop kertoo syttyvänsä 
myös suomalaisille kesä-
tapahtumille. Pienissä ky-
lätapahtumissa esiintymi-
sessä on oma tunnelmansa.

– Niissä pääsee tosi lä-
helle yleisöä ja tunnelma 
on intiimimpi kuin suurella 

lavalla ja suuremmalle ylei-
sölle.

Keski-Suomessa hän 
on viettänyt paljon aikaa 
Keuruun Pihlajavedellä ja 
myös juhannuksena hänet 
nähdään lavalla ”oman ky-
län” juhannuskekkereissä.

Viime vuonna ajokilo-
metrejä kertyi keikoilta 85 
000, joten tänä kesänä ai-
kaa on varattu myös lomai-
luun.

– Tyttöystävän kanssa 
lähdetään käymään Kreik-
kaan. Tarkoitus on myös 
moottoripyöräillä ja tehdä 
pihahommia. Terassin aion 
rakentaa. Harrastan myös 
liikuntaa. Käyn säännölli-
sesti juoksemassa, sillä se 
on todella terapeuttista ja 
uin joka aamu kilometrin 
verran, Espoossa tällä het-
kellä asuva Arponen valot-
taa kesäsuunnitelmiaan.

Koop Arponen trio – Flute  
of Shame Konginkankaan 
työväentalolla perjantaina 
28. kesäkuuta kello 19. Kon-
sertti on suunnattu kaiken-
ikäisille. Liput 10 e.

KOOP ArPOSeN KuvA-ArKiStO

Koop Arponen esiintyy mielellään pienissä kylätapahtu-
missa. – Niissä pääsee lähelle yleisöä ja tunnelma on 
paljon intiimimpi kuin suurella lavalla isolle yleisölle 
esiintyessä, Arponen pohtii.

Kyläkeikat viehättävät Koopia

Laajakaistailta 2.7. Konginkankaan 
työväentalolla kello 18.

Ouluntie 707, 44150 Äänekoski, puh. 040 513 0516
www.sementtivalimoargillander.fi

Tmi Riitta A. Paananen
Ruisleipää, voileipä- ja täytekakkuja 

ym. leipomotuotteita 
sekä pitopalvelua tilauksesta

Riitta Paananen, Liimattalantie 1366 as 1, 
Liimattala, 0500 641 930/riittaleipoo@gmail.com

Matilan Ankkuri
MATILANVIRTA, SUMIAINEN

P. (014) 586 588 food@kjfoods.fi
Jari 044 284 8275, Kirsi 044 288 2113

Palvelemme joka päivä klo 10- ILTAMYÖHÄÄN

BUFFETPÖYTÄ klo 11-15

Keski-Suomen Liikenne Oy
www.kslliikenne.fi
p. (014) 522 471

Juuret
Konginkankaalla

SÄHKÖ
NISKANEN OY

Kauppakatu 6 Äänekoski
puh. 020 7189 805 www.niskanen.fi    ma-pe 9-17 

Vapaa-aikapalvelut

Turvallista lähienergiaa

Keski-Suomen 
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV,

Torikatu 2, 
44100 Äänekoski,
puh. 010 256 6513

Käyntiosoite: Torikatu 6, Äänekoski
P. 020 632 2870
www.aanekoskenkiinteistonhoito.fi
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Päivystys: Äänekoski 0400 640 904
Suolahti 0400 175 140

Rahastajantie 1, 44100 Äänekoski
Puh. 044 761 4570

www.rautia.fi /aanekoski

ÄÄNEKOSKI

Maansiirto Moisio Oy
Välitie 6, 44400 Konginkangas
Hannu Moisio p. 0400 929 354
Petri Moisio p. 050 361 6029

Toimitamme sorat ja murskeet
Kaivinkone- ja traktorityöt
Rakennusten perustustyöt

VARIS Vainiontie 2 Konnevesi p. 0207691870
VARIS Vainiontie 2 Konnevesi p. 0207691870

Liimattala, p. 0400 548 353

fi

puh. 040 53 22 481

SINUA VARTEN
KONGINKANKAAN

SEURAKUNTA. 

Palvelukoti Kalaniemi
040 521 0826, 0400 643 859

www.kalaniemi.com

TRAKTORITYÖT
Olli Vertainen
P. 0400 645 744 

Antti Hytönen
P. 040 700 8704

Aatulantie 36, Teollisuuskylä Suolahti, puh. (014) 548 0200
www.raminlvijarauta.fi

Neste Lintulahti
puh. (014) 584 120

ma–pe 6–22, la 7–22, su 8–20


