KONGINKANKAAN KYLÄYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2009
Lähtökohta
Vuosi 2009 oli yhdistyksen ensimmäinen varsinainen toimintavuosi, sillä se
perustettiin 2008.
Konginkankaan kylien tilanne on vaihteleva: Riihilahdella oli vasta perustettu
innokas kyläyhdistys, Laajarannan kylätoimikunta oli jo käytännössä kuollut.
Kylien välinen tiedonkulku oli heikkoa, ja jo Konginkankaan kyläyhdistystä
perustettaessa todettiin, että meiltä puuttuu yhteinen nettisivusto, jossa olisi
kootusti tiedot kaikista Konginkankaan palvelujen tarjoajista, yrityksistä,
yhteisöistä ja yhdistyksistä sekä tiedotusmahdollisuus omista tapahtumista.
Tavoitteet
Vuoden 2009 tavoitteena oli hankkia uusia jäseniä, saada hallituksen toiminta
pyörimään, hakea ja saada rahoitus kyläsuunnitelmaa varten, hakea ja saada
rahoitus Konginkankaan kotisivuja varten, järjestää Konginkankaan
kesäpäivät varten sekä kerätä hankkeisiin omarahoitusta.
Kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.02.2009 Konginkankaan koulun
ruokasalissa, jossa oli osanottajia 20 henkilöä. Yhdistyksen jäsenmaksu
vahvistettiin 10 euroksi per henkilö/perhekunta ja kannatusjäsenmaksu
25 euroksi.
Hallitus on kokoontunut 10 kertaa eli noin kerran kuukaudessa. Lisäksi
hallituksen työskentelyä ovat tukeneet erilaiset työryhmät.
Jäsenistö

Yhdistyksellä on jäseniä 40 kpl, kannatusjäseniä 4 kpl.

Hallitus

Erkki Vilen, Kalaniemi, jäsen
Seppo Sipponen, Räihä, jäsen
Anneli Kauta, Riihilahti, jäsen
Taina Paakkunainen, Liimattala, jäsen
Kalevi Ahonen, kirkonkylä, jäsen
Henry Eriksson, kirkonkylä, jäsen
Matti Jokihalme, kirkonkylä, jäsen
Jarmo Eskelinen SF-Caravan, jäsen
Niilo Hämäläinen, kirkonkylä, varajäsen
Esa Sällinen, VPK:n edustaja, varajäsen
Heli Hytönen, Liimattala, varajäsen
Yrjö Löfgren, kesäasukkaiden edustaja, varajäsen
Eeva-Riitta Sorainen, Laajaranta, mukana elokuusta 2010 lähtien

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Jokihalme ja
varapuheenjohtaja Erkki Vilen sekä sihteeri-rahastonhoitajana Satu
Vainiontaus.
Hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet varsinaiset ja varajäsenet
samanarvoisina. Hallitus on samalla toiminut kyläsuunnitelmahankkeen
hankeryhmänä, joten paikalla on ollut projektinvetäjä Outi Raatikainen ja
kutsut on lähetetty myös rahoittajien edustajalle A-L Peiposelle.
Tilintarkastajat
HTM, JHTT Veikko Heikkinen ja hänen varamies HTM, JHTT Jarmo Jäspi
sekä Marja-Liisa Liimatainen ja hänen varamies Tuula Sievänen.
Toiminta ja tapahtumat
Yhdistykselle laadittiin kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelmaan
perustuen käynnistettiin Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke, jolle haettiin
rahoitusta Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry:ltä ja Äänekosken
kaupungilta. Äänekosken kaupunki ja Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskus
antoivat myönteisen päätöksen hankkeeseen. Hankkeen vetäjäksi palkattiin
toukokuussa yhteiskuntatieteiden maisteri Outi Raatikainen Jyväskylästä.
Outi Raatikaisen työpaikka oli Ääneseudun Kehitys Oy tiloissa.
Kyläsuunnitelman laatiminen käynnistettiin 26.5. pidetyllä yhteisellä
aloitusseminaarilla, jossa oli osanottajia 35 henkilöä. Hankkeen aikana
toteutettiin kyläkunnittain kyläkokoukset ja kävelytapahtumat, joista on
kerrottu yksityiskohtaisesti kyläsuunnitelman loppuraportissa.
Kyläsuunnitelma valmistui 31.12.2009.
Äänekosken kaupunki antoi 25.5.2009 luvan entisen Konginkankaan kunnan
vaakunan käytettäväksi kyläyhdistyksen logona.
Kyläyhdistys julkaisi 3.6.2009 oman lehtiliitteen Pikkukaupunkilaisessa, joka
jaettiin kaikkiin talouksiin Ääneseudun alueella.
Konginkangas-päivät olivat 17.-19.2009. Tapahtumiin osallistui kaikkiaan
yli 3000 kävijää. Yhteinen joulunavaus oli 5.12.2009. Siihen osallistui noin
300-400 kävijää.
Kyläyhdistys lähetti kaupungille kirjelmän koskien yläkoululaisten
kuljetussuunnitelmia koulumatkoja pidentäen.
Keski-Suomen Tiepiirille lähetettiin kirjelmä, jossa vaaditaan kevyen
liikenteen väylää kirkonkylältä Lintulahteen, sekä kirkonkylältä Reinikantien
ja Liimattalantien viertä Laajarannalle ja Mämmelle saakka, vaikka
kevyempänäkin toteutuksena.

Konginkankaalle avattiin joulukuussa omat kotisivut www.konginkangas.fi.
Kotisivujen laatiminen toteutettiin kyläläisten ja järjestöjen edustajien
työryhmässä, jota veti Juha Rajala Keski-Suomen Verkkomediasta.
Kyläyhdistyksen edustajat osallistuivat vuoden 2009 aikana kaikkiin Vihreä
väylä -hankkeen tilaisuuksiin. Lisäksi hallituksen jäseniä on osallistunut
Keski-Suomen kylät ry:n järjestämään kylätoimintakoulutukseen ja
Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n järjestämään hankekoulutukseen.
Laajemmin kyläyhdistyksen toiminnasta kyläsuunnitelmahankkeessa on
luettavissa kyläsuunnitelmasta ja loppuraportista, jotka löytyvät
kotisivuiltamme.
Hallitus kiittää hankkeen vetäjää Outi Raatikaista kyläsuunnitelman
laatimisesta. Hallituksen käsitys on, että suunnitelma on vahvistanut
yhdistyksen tavotteita Konginkankaalaisten hyväksi.
HALLITUS

