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TOIMINTASUUNNITELMA 2019  
 

               Yhdistyksen 11 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 leikkikentän kunnostaminen yhdessä kaupungin 

kanssa. 

 

 – Uusien Pohjoishiekan uimarannan wc-tilojen saaminen yhdessä 

kaupungin kanssa esim siirrettävä tyyppiset wc-tilat.   

 

– Kirkonkylän sataman hankkeen loppuun saattaminen 

lentopallokentän ja perinnekasvimaan osalta kaupungin, Kömin 

Kalastajien ja Kömin Killan kanssa.  

 

– Konginkankaan Hevosurheilukeskuksen jatkotoimenpiteiden 

kehittäminen ja eteenpäin vieminen.   

 

– Laajarannan leirikeskuksen alueen kehittäminen. 

 

– Kevyenliikenteen väylän 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 on saada katsomisen arvoinen ja siisti kirkonkylä, 4-

tien kupeessa ja Keiteleen kainalossa. 

Vihreä Väylä. Aja läpi älä ohi! 

 

 – Ritakankaan uimarannan alueen kehittäminen, grillikatoksen 

rakennuttaminen. 

  

 – Kirkonkylä-Liimattala hiihtoreitin varrelle laavun rakentaminen. 

  

– 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 2019.  

 

Konginkankaan Hevosurheilukeskuksen yleishyödyllisen 

kehittämissuunnitelman mukaisesti markkinoida ja tuoda 

tunnetuksi hanketta ja hakea aktiivisesti yrittäjiä sekä toimijoita, 

joilla olisi mahdollisuus lähteä toteuttamaan suunnitelmia. 

Kyläyhdistys on tarvittaessa mukana hankkeiden valmisteluissa ja 

eteenpäin viemisessä muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. 

Hankkeen ja suunnitelmien esitteleminen ravitapahtumissa, 

avoimet kylät päivänä sekä kesäpäivien aikana. Ratsastusreittien 

suunnittelu ja rakentamishankkeen valmistelu. 

 

 Satama hankkeen lopputöiden talkoiden koordinointi. 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 28.6-30.6.2019 välisenä 

aikana yhdessä eri toimijoiden kanssa. Teemana kesäpäivillä on 

Konginkankaalta maailmalle. Aiheesta ilmestyy kirja kesällä 2020.  

 



Avoimet Kylät tapahtuman järjestäminen 8.6.2019. 

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 Lukion piha-

alueella.  

 

Kesäkaudenpäätös tapahtuma, Sataman syke/ Venetsialaisten 

järjestäminen Konginkankaan satamassa elo-syyskuussa. 

 

Joulupolku tapahtumaan osallistumme mahdollisuuksien mukaan 

mikäli suuren suosion saanut tapahtuma järjestetään jälleen. 

 

Joulunavaus tapahtuma yhdessä yhdistysten, eri toimijoiden, 

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 

   


