MATKAILIJAREITTI ENNEN VANHAAN ;
Lähde internet;
Matkailijareitti. Jyväskylä - Laukaa - Sumiainen - Konginkangas - Wiitasaari - Pihtipudas.
Konginkankaan kappeli
Konginkankaan kappeli käsittää pääasiallisesti suuria, tasaisia metsäkankaita ja ison osan Keitelettä.
Sen rantamat ja saaret ne juuri muodostavat kappelin kauneuden.
Konginkankaan kirkonkylä on aukealla kankaalla, joka viettää Keiteleeseen. Se on suuren niemen
kannakkeella, joka jakaa Keiteleen kahtia; Ylä-ja Ala-Keiteleeseen. Pohjoispuolella kirkonkylän
kannasta näemme saarekkaan Räihän selän, eteläpuolella pitkän, kapean Liimattalan lahden.
Edellinen on Ylä-Keitelettä, jälkimmäinen Ala-Keitelettä.
Liimattalan lahden eteläpäässä on Pyyrynlahden kyläkunta, jonne on tie kirkolta; paitsi sitä
kuljetaan tänne veneellä. ( Kirkonkylän kestikievarista on saatavana tänne venekyytiä, 1/2 km
venematka.) - Liimattalan eli Pyyrynlahden kylä on suuri, kaunein kyläkunta Konginkankaalla.
Täällä on korkea: Kotimäki, seutujen korkeimpia paikkoja, Liimattalaisten kokonpolttomäki.
-Liimattalasta on jonkunlainen tie** Äänekoskelle ( kts s. 36 ) 25 km matka. Myöskin kuljetaan
paljo veneellä Äänekoskelle, vaikka laivakulut ovat säännöllisiä. Keiteleellä ( myös ÄänekoskenMatilanvirran ( kts s. 50, 51) ja Konginkankaan välillä. Äänekoskelta kuljetaan paljo Konginkankaalle Liimattalan kautta.
Ylä-Keiteleen keskellä on kaunis, suuri Iitsalon saari, joka kasvaa upeata havumetsää. Tämän
saaren kautta kuljetaan Viitasaarelle.
Keiteleen vastaisella puolella on Listonniemi, jonne kirkolta on pari peninkulmaa. Listonniemi on
suurimpia Keiteleen niemiä, peninkulman pituinen. Sen kärki ainoastaan kuuluu Konginkankaan
kappeliin.
_________
*Konginkangas tulee sanoista: gång ja kangas. Tästä näet kulki ennen vanhaan kirkkopolku
Rautalammille.
**Tämä tie tehdään kohdakkoin hyvään kuntoon.
_______________
Tällä kärellä on korkea vuori, "Listonmaa", jolta on laaja näköala yli Keiteleen vesien.
Konginkankaan kestikievari on Keski-Suomen paraimpia majataloja, sekä huoneittensa, että
muunkin puolesta. Samassa rakennuksessa on kauppapuoti ja telefooni pohjoiseen Wiitasaarelle
sekä etelään: Jyväskylään. Venekyytiä Liimattalaan ja Iitsaloon. (kts ed. sivu).
Konginkankaalta Viitassarelle on 38 km. Maantiematka. Maantie jatkuu Konginkankaalta yhtä
hyvänä polkupyörätienä, tasaisena ja kovana, kulkee vaihtelevien seutujen kautta Keiteleen rantaa,
lahtien ja jokien poikki.
Pari kilometriä kirkolta on Kivelä niminen talo, -tuleva pappilapaikka. Muutamia kilometrejä
edempänä on Lintula, kaunisasemainen talo, Lintulahden rannalla. 20 km kirkolta kulkee maantie
Niinilahden yli, joka pitkänä, kapeana Keitelen lahtena - joskin alussa laajempana - pistäikse
mantereeseen. Tämän lahden rannalla on kaksi kaunisasemaista taloa.
Majataloja. Ensimmäinen majatalo Konginkankaan kirkolta Wiitasaarelle päin on Heikkilä eli
Hannula, Hakalan kylässä. Sinne on 11 km kirkolta. Suurenpuoleinen talo, siistejä huoneita. Sieltä
on 14 km seuraavaan kievariin: Mattilaan, mistä taasen peninkulman matka Hännilän lossille ja
sielta Jurvansalon yli 4 km Wiitasaaren kirkonkylän majataloon.
Vesimatka ( kts s. 50 )

