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KONGINKANKAAN KYLÄYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2015
Yhdistyksen 7. toimintavuosi
Yleistä

Yhdistys osallistui monella tavalla kylän toimintaan ja tapahtumiin eri toimijoiden
kanssa.
Kyläyhdistys osallistui ja koordinoi useita tapahtumia ja hankkeita.
Konginkankaan omilla kotisivuilla www.konginkangas.fi oli 26.100 käyntikertaa,
joka oli suurin kävijämäärä yhdistyksen historiassa. Sivuilla on aktiivisesti tiedotettu
Konginkangasta koskevista hankkeista, tapahtumista ja asioista.
Äänekosken kaupungilta saimme perusavustusta kylätoimintaan 200,00 euroa ja
700,00 euroa Avoimet kylät tapahtumaan ja kesäpäivien kustannuksiin, josta
kiitokset kaupungille.
Puheenjohtaja Esa Sällinen on kirjoittanut kuukausittain kuulumisia kyliltä
Pikkukaupunkilainen lehteen. Lehtiyhtiön maksamat kirjoituspalkkiot 600,00 euroa
Esa on lahjoittanut ja ohjannut suoraan kyläyhdistyksen tilille. Suuret kiitokset
Esalle meidän kaikkien Konginkankaalaisten puolesta.
Lahjoitimme 200,00 euroa Riihilahden kyläyhdistykselle kylätuvan valmistumisen
johdosta.
Kyläyhdistys vuokrasi 1.7.2014-30.6.2015 väliseksi ajaksi 10 kpl Ipad-laitteita
Konginkankaan koulun käyttöön. Tarkoituksena oli että koululaiset kuvaisivat
Konginkangasta ja saataisiin kuvamateriaalia kylästämme markkinointia ja
mainontaa varten. Laitteiden vuosi vuokra oli 4008,80 euroa, josta puolet saatiin
rahoitusta päättyneestä Innovative Village hankkeesta ja toinen puoli 2004,40 euroa
jäi kyläyhdistyksen kannettavaksi.
Tavoite jäi puolitiehen osittain Innovative-Village hankkeen päättyä vuoden 2014
lopussa.
Äänekosken kaupunkiin perustettiin kyläparlamentti 10.11 ajamaan kylien ja hajaasutusalueiden asioita. Kyläyhdistyksen edustajiksi hallitus on valinnut Esa Sällisen
ja Tanja Rämän.
Teimme 23.5 Äänekosken kaupungille vetoomuksen Konginkankaan keskustan
leikkipuiston kehittämisestä.
Äänekosken kaupungin toimesta Urpo Sparf ja Terho Poikolainen ovat kuvanneet
uutta Äänekosken matkailufilmiä. Kuvauksia on tehty myös useasta kohteesta
Konginkankaalla. Filmin valmistumista on pitkittänyt mm. Äänekosken
biotuotetehtaan rakentaminen.
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Kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 5.3 Konginkankaan koululla, osanottajia oli 31
henkilöä. Kokouksen aluksi käyntiin keskustelua Peräpohja-kirkonkylä
kevyenliikenteen väylä hankkeesta. Hankkeen suunnitelmista ja tiesuunnitelman
vahvistamisesta kertoi Äänekosken kaupungin katupäällikkö Jukka Karppinen.
Hankkeella tuetaan kylän turvallisuutta, palveluvarustusta ja kylä, koulu asumisen
teemaa.
Yhdistyksen jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 euroa/jäsen, kannatusjäsenmaksu
yhteisöiltä 25 euroa ja yksityisiltä henkilöiltä 10 euroa. Hallitus on kokoontunut 12
kertaa ja lisäksi hallituksen työskentelyä ovat tukeneet eri tapahtumien toimikunnat
ja työryhmät.
Jäsenistö

Yhdistyksellä oli 54 maksanutta jäsentä ja 3 kannatusjäsentä.

Hallitus

Erkki Vilen, Kalaniemi, jäsen
Eija Liimatainen, Räihä, jäsen
Erkki Soljava, Riihilahti, jäsen
Markku Paananen, Liimattala, jäsen
Antti Hytönen, Liimattala, varajäsen
Tarja Tavaststjerna, kirkonkylä, jäsen
Henry Eriksson, kirkonkylä, varajäsen
Matti Jokihalme, kirkonkylä, jäsen
Tanja Rämä, kirkonkylä, varajäsen
Esa Sällinen, VPK:n edustaja, jäsen
Esa Paanala, kesäasukkaiden edustaja, varajäsen
Jouko Ahonen, SF-Caravan Keski-Suomi ry:n edustaja, jäsen
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Esa Sällinen, varapuheenjohtajana Matti
Jokihalme sekä sihteerinä Tanja Rämä ja rahastonhoitajana Satu Vainiontaus.
Hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet varsinaiset ja varajäsenet samanarvoisina.
Hallituksen kokouksiin on kutsuttu myös Jari Halttunen, joka on Äänekosken
kaupunginhallituksen jäsen ja asuu Konginkankaalla sekä Maaseudun
Kehittämisyhdistys Viisari ry hallituksen jäsen Anneli Kauta-Soljava.

Tilintarkastajat
HTM, JHTT Veikko Heikkinen ja hänen varamies HTM/JHTT Jarmo Jäspi, sekä
Kirsi Vekki ja hänen varamies Tuula Sievänen.
Tapahtumat ja hanketoiminta
Kehittämissuunnitelman mukaisesti hallituksen kokouksissa on käsitelty kylän
kehittämishankkeita. Vuoden aikana järjestettiin useita tapahtumia ja vietiin
eteenpäin hankkeita.
Alueemme Leader-yhdistyksen Viisari ry:n hallituksessa toimi Konginkankaan
edustajana ja hallituksen jäsenenä Anneli Kauta-Soljava ja varalla Esa Sällinen.
Viisarin hallituksen puheenjohtajaksi vuoden 2016 alusta lukien on valittu Mervi
Oksanen Konginkankaalta.
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Äänekosken kaupungin ympäristöviikon tapahtumaan osallistuttiin 8.5 siivoamalla
keskustan tienvarsialueita. Koululaiset osallistuivat myös koulun ja kylän keskustan
alueen siivoukseen. Kyläyhdistys hoiti kesäpäivien yhteydessä 28.6
tapulikahvituksen seurakunnan kanssa.
Työväentalolla 9.5 järjestimme Kongi Ameriikan Päivä nimisen tapahtuman.
Tapahtuma oli koko perheen päivätapahtuma, jossa päivällä oli jenkkiautoja ja
tanssit. Päivällä kävi 300-400 henkilöä tutustumassa vanhoihin jenkkiautoihin, joita
esillä oli 16 autoa ja illan tansseihin osallistui 150-200 kävijää. Tapahtuman idea isä
oli Pertti Liimatainen, joka osallistui myös päivän tapahtuman järjestelyihin yhdessä
Ravintola Killingin kanssa.
Osallistuimme valtakunnalliseen Avoimet Kylät tapahtumaan 6.6, joka järjestettiin
Konginkankaan koululla. Tapahtuman tarkoituksena oli lisätä Konginkankaan
kylätoiminnan näkyvyyttä, markkinointia ja sekä samalla tukea Kylä, koulu- ja
asumisen kehittämisteemaa. Päivän tapahtumaan osallistui 50-70 kävijää.
Lapsille ja nuorille järjestettiin 8.8 työväentalolla Limudisko ja aikuisille Elotanssit.
Osallistuimme 12.9 yhteiseen kyläkisaan urheilukentällä yhdessä kaupungin vapaaaikatoimen, eläkeliiton ja eläkkeensaajien kanssa. Tapahtuma sai innostuneen
vastaanoton, johon osallistui noin 70-100 henkilöä.
Joulunavaukseen 4.12 osallistui noin 200 kävijää. Reimarin Tuvan joulupuoti oli
auki 10-20, jota organisoi Riitta Paananen.
Konginkankaan kesäpäivät 26.-28.6.2015
Konginkankaan kyläyhdistys ry koordinoi kesäpäivät seitsemännen kerran.
Konginkangas-päivien lehtiliite julkaistiin Äänekosken kaupunkisanomat Oy eli
Äksän kanssa 10.6. Liite jaettiin kaikkiin talouksiin Ääneseudun alueella. Päivien
avauksen suoritti kesäkonginkankaalainen Helsingin eurooppalaisen koulun rehtori
Teijo Koljonen.
Vuoden Konginkankaalaiseksi valittiin Konginkankaan kappeliseurakunnan emäntä
ja yrittäjä Sirkka Kupsu. Sateisesta säästä huolimatta kesäpäivien tapahtumiin
osallistui noin 3000 kävijää. Kesäpäivät ovat tärkeä tapahtuma kylän yhdistysten
toiminnalle ja varainhankinnalle. Kyläyhdistys kiittää kaikkia tapahtuman
järjestelyihin osallistuneita yhdistyksiä, yrityksiä ja yksityisiä!
Kylä,- koulu- ja asuminen Konginkankaalla
Vuosikokouksen 5.3 päätöksen mukaisesti lähdimme viemään eteenpäin
kevyenliikenteenväylä hanketta 4-tien eteläisen risteyksen ja kirkonkylän välille.
Järjestimme 20.5 yhteisen neuvottelu tilaisuuden kaupungn ja maanomistajien
kesken. Kyläyhdistys on hankkinut kaikkien maanomistajien suostumukset
suunnittelun käynnistämistä varten. Ely-keskus on esittänyt että jo olemassa olevat
suunnitelmat päivitettäisiin ja päästäisiin halvemmalla. Kevyenliikenteenväylä tulisi
Pyyrinlahden puolelle. Kaupunki on luvannut vuoden 2016 aikana huolehtia
suunnitelmien päivittämisestä.
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Vihreä Väylä yhdistys ry
Vuoden aikana on perustettu Vihreä Väylä yhdistys ry, jonka tarkoituksena on jatkaa
Vihreän Väylän aloittamaa kehitystyötä. Konginkankaan edustajina hallituksessa
ovat Esa Sällinen ja Tanja Rämä.

Konginkankaan satamahanke
Sataman hankehakemuksen suunnitelmat, työselitys ja kustannusarvio valmistuivat
vuoden aikana. Hankehakemus jätettiin kaupungin toimesta Maaseudun
Kehittämisyhdistys Viisarille yleishyödyllisenä investointihankkeena. Hankkeen
hallinnoija on Äänekosken kaupunki. Viisari ry on alustavasti hyväksynyt hankkeen
ja odottaa ely-keskuksen lopullista päätöstä.
Matilanvirran Masterplanhanke
Äänekosken kaupunki on hankkinut omistukseensa Matilan Ankkurin ja siihen
liittyvän maa-alueen ja rakennukset. Alueelle tehdään kehittämissuunnitelma, joka
kattaa sekä maa-alueen, rakennukset ja toiminnan että liittymisen Äänekosken
kaupungin matkailusrategiaan ja Vihreään väylään sekä Sumiaisten ja
Konginkankaan palveluihin ja toimintaan.
Suunnitelmien pohjalta Äänekosken kaupunki on jättänyt hankehakemuksen
Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:lle. Kyläyhdistyksemme osallistuu
hankkeen yksityisrahoituksen rahoittamiseen 1500,00 eurolla, josta olemme antaneet
22.9.2015 rahoitussitoumuksen.
Konginkankaan hevosurheilukeskus
Liimattalan raviradan kehittäminen on noussut esille kun on mietitty Konginkankaan
kehittämiskohteita. Raviradan omistaa Ala-Keiteleen Hevosystäväinseura ry.
Jyväskylän Ammattikorkeakoulun liiketoiminnan opettaja Nina Välimäki on tehnyt
pohjapaperin Hevosurheilukeskuksen kehittämisen lähtökohdista Äänekoskella.
Hankkeessa laaditaan suunnitelmat alueen toiminnan kehittämiseksi ja ratsastuksen
sekä eri lajien toiminnan liittämiseksi raviradan yhteyteen.
Hankkeesta on tarkoitus jättää yleishyödyllinen kehittämishakemus Maaseudun
Kehittämisyhdistys Viisari ry talven 2016 aikana.

Talous

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä, joka on mahdollistaa
aktiivisen hanketoiminnan. Tilinpäätös osoitti ylijäämää 2099,33 euroa, joka
käytetään kyläsuunnitelman mukaisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin.
Hallitus kiittää kaikkia tapahtumiin, hankkeisiin ja talkoisiin osallistuneita sekä
kyläyhdistyksen toimintaa tukeneita henkilöitä ja yhteisöjä. Yhteinen ideointi ja
talkootyö on voimaa Konginkankaan hyväksi.
Konginkangas on hyvä paikka asua ja elää!
HALLITUS

