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TOIMINTASUUNNITELMA 2018  
 

               Yhdistyksen 10 toimintavuosi 

 

Tarkoitus  Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää kylän asukkaiden 

yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta, voimaisuutta, 

toimia kylän ja sen asukkaiden edunvalvojana.  

 

Tavoite Yhdistys pyrkii edistämään Konginkankaan vakinaisten ja vapaa-ajan 

asukkaiden viihtyvyyttä järjestämällä mm. Konginkankaan kesäpäivät 

sekä yhteisiä tapahtumia ja talkoita.  Yhdistyksen tavoitteena on jatkaa 

avointa tiedottamista, keskustelua ja järjestää kyläiltoja.   

Kyläyhdistyksen tarkoituksena on saada kehittämisohjelman mukaisia 

hankkeita käyntiin yhdessä  Äänekosken kaupungin,  Leader Viisari ry 

ja Keski-Suomen ely-keskuksen kanssa.  Hankkeista tiedotamme 

aktiivisesti mm. konginkangas.fi sivujen kautta ja kyläyhdistyksen 

omilla Facebook-sivuilla. 

 

 Kyläyhdistys osallistuu ja tekee talkootyötä seuraavien hankkeiden 

eteenpäin viemiseksi. 

 

Kirkonkylän sataman hankkeen loppuun saattaminen lentopallokentän 

ja perinnekasvimaan osalta kaupungin, Kömin Kalastajien ja Kömin 

Killan kanssa.  

 

Konginkankaan  Hevosurheilukeskuksen jatkotoimenpiteiden 

kehittäminen ja eteenpäin vieminen.   

 

Mahdollisuutena maisema, Mama-hankkeen pohjalta laadittiin 2014 

Lintulahden maiseman tuotteistamiseksi esiselvitys.  Hankkeen 

tavoitteena oli mm. edesauttaa maaseudun kulttuurimaiseman- ja 

luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kannustaa yrittäjiä sekä 

yhteisöjä kehittämään maisemaan pohjautuvaa liiketoimintaa. 

Tulevaa hanketta pidetään esillä ja toteutetaan, yhteistyössä 

Äänekosken kaupungin, Neste Lintulahden sekä Kömin Kilta ry 

kanssa.  Toteutus sen jälkeen kun Neste Lintulahden 

rakennusinvestoinnit ja ympäristöä koskevat muutokset on tehty. 

 



Kevyenliikenteen tiesuunnitelman vireille saattaminen ely-

keskuksessa 4-tien eteläisen liittymän ja kirkonkylän välille.  Lisäksi 

rakentamispäätöksen ja eu-pohjaisen rahoituksen aikaan saaminen 

yhdessä Äänekosken kaupungin ja/tai ely-keskuksen kanssa.   

 

Kirkonkylän kyläraitin siistiminen ja kohentaminen yhdessä 

asukkaiden, ely-keskuksen ja kaupungin kanssa.   Järjestetään 

yhteinen kyläilta jossa haetaan, ideoita,  ajatuksia,  viihtyisän ja siistin 

Konginkankaan kylän ja kyläraitin aikaan saamiseksi,  4-tien 

eteläisestä risteyksestä 4-tien pohjoiseen risteykseen saakka.   

Tavoitteena saada katsomisen arvoinen ja siisti kirkonkylä 4-tien 

kupeessa ja Keiteleen kainalossa. 

Vihreä Väylä. Aja läpi älä ohi! 

 

 Ritakankaan uimarannan alueen kehittäminen, grillikatoksen 

rakennuttaminen. 

  

Kyläsuunnitelman päivittäminen  hankkeiden osalta.   

  

Toiminta Kylän etujärjestönä yhdistys osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun 

ja toteutukseen. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri 

organisaatioissa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja 

viranomaisille ja muille tahoille. Käynnistämme Konginkankaan 

kehittämisohjelman mukaisia hankkeita, jotka on merkitty vuodelle 

2018.  

 

Konginkankaan  Hevosurheilukeskuksen yleishyödyllisen 

kehittämissuunnitelman mukaisesti markkinoida ja tuoda tunnetuksi 

hanketta ja hakea aktiivisesti yrittäjiä sekä toimijoita, joilla olisi 

mahdollisuus lähteä toteuttamaan suunnitelmia. 

Hankkeen ja suunnitelmien esitteleminen  ravitapahtumissa, avoimet 

kylät päivänä ja kesäpäivien aikana. 

 

 Satama hankkeen lopputöiden talkoiden koordinonti. Osallistutaan 

talkoo hengessä hankkeen loppuun saattamiseksi yhdessä kaupungin, 

Kömin Kalastajien ja Kömin Killan kanssa.  

 

Kyläparlamentin  toimintaan osallistuminen yhdessä Äänekosken 

kaupungin ja kylien kanssa.   Tavoitteena omalta osaltamme 

Konginkankaan elinvoimaisuuden säilyttäminen ja lisääminen. 

  



 Konginkangas päivien toteuttaminen 29.6-1.7.2018 välisenä aikana 

yhdessä eri toimijoiden kanssa.  Joulunavauksen  organisoiminen 

yhteistyönä eri toimijoiden kanssa. 

 

Kongin Ameriikan Päivä tapahtumaan osallistuminen mikäli 

tapahtuma järjestetään. Tapahtumapaikkana voisi kokeilla Kongin 

Kulumaa, jolloin ravintola ym palvelut olisivat jo valmiina paikalla.                  

 

Hiihtoreittien merkitseminen  kirkolta Liimattalaan.  Kartoitetaan 

maanomistajien suostumukset, reitin merkitseminen,  tarpeellisten 

siltojen rakentaminen purojen ja ojien ylitse.  Pidetään yhteinen 

palaveri, joka olisi kaikille avoin, jossa olisi mukana maanomistajia, 

hiihtäjiä, kaupungin vapaa-ajan edustaja ja muita tarvittavia 

yhteistyötahoja. 

 

Avoimet Kylät tapahtuman järjestäminen 9.6.2018. 

Avoimet Kylät valtakunnallinen kylien tapahtuma jonka tarkoituksena 

on tutustua suomalaisten kylien elämään, asukkaisiin, yhteisöihin, 

elinkeinoihin ja paikalliskulttuuriin mitä moninaisimmin tavoin. 

Osallistumme yhteisesti Äänesudun kylien kanssa Avoimet kylät 

tapahtumaan Äänekosken keskusaukiolla.  

 

Kesäkaudenpäätös tapahtuma,  Venetsialaisten  järjestäminen 

Konginkankaan satamassa elokuun lopulla. 

 

Joulupolku tapahtumaan osallistumme mahdollisuuksien mukaan 

mikäli suuren suosion saanut tapahtuma järjestetään jälleen. 

 

Joulunavaus tapahtuma yhdessä Konginkankaan päiväkerholaisten ja 

koulun oppilaiden kanssa.  

 

 Yhdistyksen toimintaa tukevat aktiiviset yhdistyksen jäsenet ja 

hallitus.  

Hallituksen jäsenet valitaan toimivista ja aktiivista henkilöistä, jotka 

tuntevat kiinnostusta kyläyhdistyksen toimintaan ja ovat valmiita 

käyttämään aikaa Konginkankaan hyväksi. Lisäksi hallituksessa on 

kesäasukkaiden, VPK:n ja SF-Caravanin edustajat sekä nuorten 

näkökulmaa edustaa Vaparin talotoimikunnan jäsenet.  

Kyläyhdistyksen tavoitteena on vahvistaa vanhan ajan yhteistä talkoo- 

ja osallistumishenkeä, joka luo myönteistä kuvaa Konginkankaasta. 

 



Jäsenistö Henkilön nimeäminen  hoitamaan yhdistyksen jäsen- ja kannatusjäsen 

hankintaa. Yhdistyksen jäsenmäärän lisääminen 80 jäseneen ja 

kannatusjäsenien kymmeneen. 

 

Talous  Yhdistys kerää tulevien hankkeiden omarahoitusosuuksia varten 

varoja. Jäsenmaksut käytetään yhdistyksen toiminnasta aiheutuvien 

kulujen  ja hankkeiden omarahoituksen kattamiseen. 

 

H A L L I T U S 

   


