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Konginkankaan kyläyhdistys ry Konginkankaan kyläyhdistys ry

On jo perinteeksi tullut 
kirjoittaa Konginkangas 
liitteeseen myös kuulu-
misia Riihilahdelta.

Kylätuvalla ei talven 
aikaan ole tehty mitään muuta ra-
kennustoimintaa, kuin Poken kolme 
poikaa ovat muuranneet leivinuunin 
ja hellan. Se onkin ollut melkoinen 
saavutus kolmelle nuorelle miehelle. 
He ovat toimineet itsenäisesti opet-
tajansa johdolla.  Ennen joulua saa-
tiin tulet leivinuuniin. Oli lumituis-
kua tai pakkasta niin pojat ovat kur-
vitelleet autoillaan kylätuvalle. Var-
maankin välineet on olleet välillä 
jäässä ja pojat ovat saattaneet ajatel-
la olevansa ”henkiinjäämiskurssilla.”   
Mutta hyvinhän kaikki kuitenkin su-
jui ja 4.4. oli työn luovutus. Toivon 
mukaan pojat jatkaisivat saamaansa 
oppia myös koulun jälkeenkin, sil-
lä hyviä muurareita tarvitaan. Nyt 
on talkoolaisten aika jatkaa, sisätöi-
tä on vielä jonkin verran, siivousta, 
maalaamista ja  ulkorakennus puut-
tuu kokonaan. Lisäpuutavaraa olem-
me saaneet ja ne on jo sirkkelöity 

sekä laitettu taapeliin. Kyläyhdistys 
on saanut monenlaisia lahjoituksia 
ja kaikille lahjoittajille olemme hy-
vin kiitollisia.

Talvi oli melko hiljainen Riihilah-
della, ei edes kalastajia ole näkynyt, 
kuten edellisenä vuonna, liekö jäit-
ten kestävyys pelottanut? Yhteinen 
hiihtolatu on mennyt rantamme ohi, 
mutta ainoastaan  muutamat hiih-
täjät ovat käyttäneet latua hyväksi. 
Aurattu leveä jäätie meni Lepolan 
rannasta melkein Riihiniemen pää-
hän ja tätäkään reittiä harva käyt-
ti. On kuitenkin ollut vakituisia, ah-
keria lenkkeilijöitä Riihilahdentiellä, 
että kylätie ei ole ollut ihan hiljai-
nen. Vakituiset asukkaat ovat vähen-
tyneet. 

Ja mikä surullista, vanha kansa-
koulumme paloi jouluna. Koulu ai-
koinaan toimi kylän keskipisteenä, 
siellä pidettiin monet juhlat ja ko-
koukset. Sittemmin se toimi Suoja-
rinteen leirikeskuksena useita vuo-
sia. Se oli kehitysvammaisille erin-
omainen lomakohde. Itse olin siellä 
monilla leireillä mukana ja näistä 

ajoista on jäänyt mukavat muistot. 
Nyt Riihilahdenkylä on alkanut 

heräilemään kesäkauteensa, ääniä 
kuuluu monelta eri suunnalta  mikä 
tietää sitä että kesäasukkaita on al-
kanut palailemaan mökeilleen.  Lin-
tujen pesäpönttöihinkin on alkanut 
tulla asukkaita ja pesien rakentami-
nen on kiivaimmillaan.

Kyläyhdistys toimii ja jatkaa toi-
mintaansa entiseen malliin. Muun 
muassa yhdistysväkeä oli mukana 
8.6. vanhusten tapahtumassa Palve-
lutalolla ja juhannuksena on perin-
teinen lauluilta. Varoja kerätään eri-
laisilla tempauksilla ja osallistumal-
la yhteisiin tapahtumiin ja kylätu-
van rakentamista jatketaan voimien 
ja varojen mukaan.

Väki ikääntyy ja nuoria kaivataan 
toimintaamme mukaan, tervetuloa 
joukkoomme.

Aurinkoista kesää kaikille.

Anneli Kauta-Soljava
puheenjohtaja

Riihilahden kyläyhdistys ry

Riihilahti 2013
Sirkkelöintitalkoissa vasemmalta Erkki Soljava, Esko Lehtiö, Paavo Raukko ja Erkki Kumpulainen. 

Konginkankaan kylä- 
yhdistys ry on aktii- 
vinen Konginkan-
kaan edustaja sekä 

Ääneseudun Kehitys Oy:n 
hallinnoimassa Vihreä väy-
lä -hankkeessa että Jyväs-
kylän Ammattikorkeakou-
lun, Maaseudun Kehittä-
misyhdistys Viisari ry:n ja 
JyväsRiihi ry:n Innovative 
Village – Kekseliäät kylät 
-hankkeessa. 

Vihreä väylä -hankkeessa 
joukko kolmen kunnan ky-
liä tekee yhteistyötä vanhan 
nelostien eli Konginkangas-
Sumiainen-Laukaa -reitin 
tiimoilta. Ajatuksena on, et-
tä pelkän tien ajattelemises-
ta pääsemme koko seudun 
yhteiseen kehittämiseen ja 
markkinoimiseen.

Kekseliäät kylät -hanke 
on kansainvälinen Leader-
hanke, jossa kuitenkin teh-
dään ihan paikallista ke-
hittämistyötä.  Konginkan-
kaalla kehittämisen koh-
teiksi päätyivät kesäpäivi-
en ja sataman kehittäminen. 

Huhtikuussa konginkan-
kaalaisia tutustui seudul-
listen maaseutureittien ke-
hittämiseen ja toimintaan 
Karlshamnin seudulla Skå-
nessa. 

Reitit ovat siellä koko 
seudun markkinointikana-
va – reitin avulla nostetaan 
esille sekä yrityksiä, akti-
viteetteja, kyliä että nähtä-
vyyksiä. 

Taustalla ovat aktiivi-
set yhdistykset ja yrittäjät, 
jotka pystyttävät infokylt-
tejä, tekevät tapahtumia ja 

suunnittelevat ja toteutta-
vat paketteja. Reittien me-
nestyksen taustalla tuntui 
kuitenkin olevan aktiivis-
ten paikallisten toimijoi-
den ja matkailun ja mark-
kinoinnin ammattilais-
ten yhteistyö. Karslham-
nin seudun matkailupääl-
likkö Tobias Delftin totesi, 
että reittien tekeminen kan-
nattaa – monet alueen kävi-
jät haluavat vaeltaa ja pyö-
räillä. 

Vihreän väylän varrella 
on jonkin verran arvosteltu 
mahdollisesti lisääntyvää 
liikennettä. 

Ruotsissa on nähty, että 
reitit tuovat niin paljon elin-
voimaa kylille, ettei niitä 

vastusteta. Reiteistä on hyö-
tyä kaikille.   Matka vahvisti 
ajatusta, että Vihreässä väy-
lässä ei ole kyse pelkästä 
tiestä vaan koko seudusta. 

Viron opintoja

Kekseliäät kylät -hank- 
keen toukokuisella opin- 
tomatkalla tutustuttiin Ete-
lä-Viron kyliin. Opimme, 
miten pienikin kylä voi 
saada paljon aikaan yhteis- 
toiminnalla ja toisinaan 
myös hyvin mietityillä 
hankkeilla. 

Matkan aikana saim-
me ideoita paitsi virolaisil-
ta myös hankkeen pohjoi-
sirlantilaisilta partnereilta. 

Tutustuimme muun muassa 
Sangasten Ruiskylään. Ky-
läyhdistys oli lähtenyt brän-
däämään koko kylää ruis-
teemaan, sillä Sangastes-
sa on kehitetty maailman 
vanhin yhä viljelyssä oleva 
ruislajike. 
Etelä-Virossa ihmettelimme 
myös joukolla hanketta, 
jossa maisemia kehyste-
tään National Geographi-
cin keltaisella kehyksel-
lä: maastoon pystytetään 
useamman metrin korkui-
sia metallisia ”kehyksiä”, 
joiden sisään valitut kau-
niit maisemat jäävät. Na-
tional Geographic -lehti te- 
kee maisemista jutun. 

Konginkankaan kirjas-

tonhoitaja Heli Hytönen 
oli matkalla kyläyhdistyk-
sen edustajana: – Suurim-
man vaikutuksen teki pa-
nostus nuoriin. Toiminta 
oli tavoitteellista ja kan-
sainvälistyminen oli nos-
tettu yhdeksi tavoitteeksi. 
Äänekoskella tuntuu, että 
täytyy taistella siitäkin vä-
hästä, mitä on tarjolla. 

www.vihreavayla.fi  
www.aanekoski.fi/vihrea-
vayla
www.jamk.fi/innovative-vil-
lage  

Terveisin Outi Raatikainen, 
Vihreä väylä –hankkeen  

projektipäällikkö

Konginkangas kahdessa kehittämishankkeessa

Koko porukka Virossa Podmotsassa.

Konginkankaan kylä- 
yhdistys on käynnis-
tänyt uuden kehittä-

mishankkeen Äänekosken 
kaupungin ja eri yhteistyö-
tahojen kanssa Konginkan-
kaan sataman ja Lintulah-
den laiturin vieressä ole-
van Ritakankaan kehittä-
miseksi vesimatkailua ja 
virkistystä varten. Lintu-
lahdessa on uusi laituri jo-
hon voi rantautua isollakin 
veneellä. Jatkosuunnittelu 
tukee Lintulahden alueen 
kehittämistä.   

Ritakangas on luonnon-
kaunis alue upeine hiekka- 
uimarantoineen.

Ritakankaan aluetta on 
tarkoitus tämän kesän ai-
kana talkoilla siistiä ja rai-

Uusia 
hankkeita  
ja tavoitteita

vata. Sataman alueella on 
kaupunki jo tänä kesä teh-
nyt pieniä kunnostustöitä-
Tavoitteena on tämän vuo-
den aikana laatia suunni-
telmat alueista ja käyn-
nistää hankkeet vuosien 
2014–2015 aikana sekä ha-
kea EU-pohjaista yleishyö- 
dyllistä investointirahoi-
tusta tulevalta ohjelmakau- 
delta.  Toukokuussa suo-
ritettuun katselmukseen 
ja yhteiseen neuvonpitoon 
osallistui 19 henkilöä.  Tilai- 
suudessa oli edustettuna 

kaupungin, kehitysyhtiön, 
kyläläisten, pursiseuran, 
kalastajien, karavaanarei-
den, yrittäjien ja kyläyh-
distyksen edustajia. Katsel-
muksessa ja neuvonpidos-
sa pohdimme parannuseh-
dotuksia ja ideoita aluei-
den kehittämiseksi.  

Tilaisuudesta laadimme 
muistion ja valokuvasim-
me alueita hankesuunnit-
telun perustaksi.

Matti Jokihalme 
puheenjohtaja

Ritakankaan luonnonkaunis alue voisi palvella niin virkis-
tyskäyttöä kuin vesimatkailuakin.

Konginkankaan satama.

Veli RytKönen/ Kömin Kilta Ry

Kesämenoissa  
mukana.
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Traktoriurakointi 
Jorma Colliander

p. 050 374 0130

SÄHKÖ-LVI NISKANEN KY
Rantue 3, 44400 Konginkangas

p. 0400 344 616

MUKANA
KONGINKANKAAN
ELÄMÄNMENOSSA

Fysioterapiaa 
ammattitaidolla

 Hoidot lääkärin lähetteellä, 
akupunktiohoidot, 

kinesioteippaukset, leikkausten 
jälkeinen kuntoutus, hieronta.

MYÖS AKUUTTIAIKOJA! 
Monipuolinen selkävaivojen 
terapia, myös leukanivel-ja 

kasvosärkyjen hoidot. 
 

Seniorikuntoutusta 
kotikäynteinä koko 

Äänekosken alueella! 
-Myös Konginkankaalla, 

Suolahdessa ja Sumiaisissa. 

Kauppakatu 23
p. 014 523 099

Fysioterapiaa 
ammattitaidolla

Hoidot lääkärin lähetteellä, 
hieronnat, akupunktio hoidot, 
neurologinen kuntoutus sekä 

kotikäynnit.

Kauppakatu 23 
p. (014) 523 099 

Asemakatu 11 
p. (014) 541 090

HUOM! Myös ilta-aikoja.

ÄÄNEKOSKEN

SUOLAHDEN

• Lintulahti Konginkangas
• Hietasaari Uurainen

Tervetuloa! 

Ravintola

Konginkangas p. 045 321 2515

Lauantaina 29.6.

Karaoke klo 16-20
TANSSIT ko 21-01

Esiintyy Barley Malt
Liput illalle 5 €

Ostokeskus, Äänekoski, puh. 542 449

Monipuoliset kankaat
mökille ja kesäkotiin!

Palveleva kangaskauppa

Kauppakatu 13, Äänekoski, 
puh. (014) 522 150

AJOKORTTI KESÄKSI
aloituspäivät maanantaisin klo 16.20

Sinun laatu autokoulusi!
Äänekosken 

Autokoulu
Soita 014 522 334, tai tule käymään klo 9–16.30 Äänekoskentie 306, Äki

SINUSTAKIN TÄHTIKUSKI?

www.aanekoskenautokoulu.fi

Kauppatie 1, 

Konginkangas

Parturi-kampaamo KONGINKANKAAN 

TAKSIT 


