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KONGINKANKAAN KYLÄYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2016
Yhdistyksen 8. toimintavuosi
Yleistä

Yhdistys osallistui monella tavalla kylän toimintaan ja tapahtumiin eri toimijoiden
kanssa.
Kyläyhdistys koordinoi useita tapahtumia ja hankkeita.
Konginkankaan omilla kotisivuilla www.konginkangas.fi oli 28.000 käyntikertaa,
joka oli suurin kävijämäärä yhdistyksen historiassa. Sivuilla on aktiivisesti tiedotettu
Konginkangasta koskevista hankkeista, tapahtumista ja asioista.
Äänekosken kaupungilta saimme perusavustusta kylätoimintaan 500,00 euroa ja
1500,00 euroa erilaisten tapahtumien järjestämiseen, josta kiitokset kaupungille.
Puheenjohtaja Esa Sällinen on kirjoittanut kuukausittain kuulumisia kyliltä
Pikkukaupunkilainen lehteen. Lehtiyhtiön maksamat kirjoituspalkkiot 500,00 euroa
Esa on lahjoittanut ja ohjannut suoraan kyläyhdistyksen tilille. Suuret kiitokset
Esalle meidän kaikkien konginkankaalaisten puolesta.
Lions Club Konginkangas ry lopetettua toimintansa 50-vuoden toimintavuoden
jälkeen klubi päätti lahjoittaa klubin rahavarat kyläyhdistykselle seuraavin ehdoin.
Klubin kuukausikokouksen 15.11.2015 yksimielinen päätös on seuraava:

Klubin varat lahjoitetaan Konginkankaan kyläyhdistys ry:lle, joka
käyttää varat klubin sääntöjen mukaan konginkankaalaisten lasten ja nuorten
koulujen stipendeihin. Toteutettavan vuosikalenteri aktiviteetin tuotto
käytetään Konginkankaan palvelutalon vanhusten ulkoiluttamiseen 4Hjärjestön kautta, jolla he palkkaavat nuoria kesätöihin 2016.
Kalenteriaktiviteetti toteutetaan yhdessä LC-Kotakennäään kanssa. Tulevan
joulukonsertin puhdas tuotto lahjoitetaan Konginkankaan kappeliseurakunnan
lapsi- ja nuorisotyön hyväksi. Lahjoitetut rahavarat olivat 2289,70 euroa, josta
lahjoitettu kertomusvuoden aikana 200,00 euroa koulujen stipendeihin.
Kyläyhdistyksen vastattavaksi jäi myös klubin arkiston ja kirjanpitoaineiston
tuhoaminen. Matti Jokihalme on järjestänyt syksyn aikana klubin arkiston 50vuoden ajalta arkistoitavaan kuntoon, joka on 30.11.2016 lahjoitettu
Jyväskylän maakunta-arkistoon. Ylimääräinen aineisto on tuhottu Arsilppu
Oy / Kari Rutasen toimesta ja Kari ei ole veloittanut työstä, vaan lahjoittanut
sen kyläyhdistyksen hyväksi, siitä kaunis kiitos.
Kalaniemen kyläyhdistys on rakentanut uimarannan laavun valmiiksi ja
kyläyhdistyksemme on myöntänyt avustusta 500,00 euroa laavun
rakentamiseen.
Äänekosken kaupungin kyläparlamentin toimintaan ovat osallistuneet Esa Sällinen ja
Tanja Rämä.
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Kirsti Piilonen ja Seppo Piilonen kävivät kyläyhdistyksen hallituksen kokouksessa
1.11 kertomassa valtakunnallisista Srk:n suviseuroista, jotka järjestetään Liimattalan
peltoaukealla 29.6-2.7.2018 välisenä aikana. Seurakenttää rakennetaan 210 ha alalle
ja tapahtumaan odotetaan neljän päivän aikana 70-80 tuhatta kävijää.
Äänekosken 4H-toiminnanjohtaja Minna Mustaparta osallistui 1.11 hallituksen
kokoukseen ja esitteli 4H-Landepuusti kehittämishanketta, jolla aktivoidaan
Äänekosken kylillä asuvia nuoria kehittämään omaa kylää. Hanke aloittaa
toimintansa tammikuussa 2017. Leader Viisari ry on nimennyt seurantaryhmän
edustajaksi Anneli Kauta-Soljavan.
Esa Sällinen ja Matti Jokihalme osallistuivat 27.10 Kannonkosken Piispalassa
Leader Viisari ry järjestämään hankesuunnittelu- ja maksamiskoulutukseen.
Kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.2 Reimarin Tuvalla, osanottajia oli 35
henkilöä. Kokouksen aluksi käyntiin keskustelua Konginkankaan
Hevosurheilukeskuksen kehittämishankkeesta. Hanketta esitteli hankesihteeri Outi
Raatikainen Ääneseudun Kehitys Oy.
Yhdistyksen jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 euroa/jäsen, kannatusjäsenmaksu
yhteisöiltä 25 euroa ja yksityisiltä henkilöiltä 10 euroa. Hallitus on kokoontunut 11
kertaa ja pitänyt 2 sähköpostikokousta. Lisäksi hallituksen työskentelyä ovat
tukeneet eri tapahtumien toimikunnat ja työryhmät.
Jäsenistö

Yhdistyksellä oli 41 maksanutta jäsentä ja 2 kannatusjäsentä.

Hallitus

Esa Sällinen, VPK:n edustaja, puheenjohtaja
Erkki Vilen, Kalaniemi, jäsen
Eija Liimatainen, Räihä, jäsen
Erkki Soljava, Riihilahti, jäsen
Markku Paananen, Liimattala, jäsen
Jussi Ohvo, Liimattala, varajäsen
Tarja Tavaststjerna, kirkonkylä, jäsen
Henry Eriksson, kirkonkylä, varajäsen
Matti Jokihalme, kirkonkylä, jäsen
Tanja Rämä, kirkonkylä, varajäsen
Irina Kraft, Laajaranta, 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, joka
on myös laatinut yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Hallituksen kokouksiin
ovat osallistuneet varsinaiset ja varajäsenet samanarvoisina. Hallituksen kokouksiin
on kutsuttu myös Jari Halttunen, joka on Äänekosken kaupunginhallituksen jäsen ja
asuu Konginkankaalla sekä Leader Viisari ry hallituksen puheenjohtaja Mervi
Oksanen ja jäsen Anneli Kauta-Soljava.

Tilintarkastajat
HTM Veikko Heikkinen ja hänen varamies HTM/JHTT Jarmo Jäspi, sekä Kirsi
Vekki kirjanpitäjä ja hänen varamies kirjanpitäjä Tuula Sievänen.
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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 puheenjohtajana on toiminut Mervi Oksanen Konginkankaalta.
Matilanvirran avajaistapahtumaan 30.4 osallistuimme järjestäen lapsille ohjelmaa.
14.5 järjestimme Työväentalolla Kongin Ameriikan Päivä nimisen tapahtuman.
Tapahtuma oli koko perheen päivätapahtuma, jossa oli näytillä jenkkiautoja ja
mopoja yli 30 kulkupeliä sekä non-stoppina Limusiiniajelua Matilanvirralle.
Päivällä julkistettiin Konginkangas-maskotti, jonka olivat suunnitelleet 4 lk:n tytöt
Aada Muli ja Sani Niskanen. Koko perheen ohjelma sisälsi RC-auto kilpailun sekä
frispeen heittoa lapsille, arvontaa ja taikuri Joren mielenkiintoisia temppuja. Päivän
musiikista vastasi Popkone niminen orkesteri. Päivällä kävijöitä oli noin 300
henkilöä. Illan tansseista vastasi Covergyus ja Madcow nimiset orkesterit. Illan
tansseihin osallistui 100 kävijää. Illan tarjoiluista vastasivat myös Riitta ja Markku
Paananen ja Ravintola Killinki. Taloudellisesti tapahtuma ei ollut kannattava.
Avoimet Kylät 11.6 järjestettiin varttuneen väen kyläkisat tapahtumana
urheilukentällä. Tapahtuman järjestelyissä oli mukana myös Konginkankaan koulu,
Eläkeliiton Konginkankaan yhdistys ry, Konginkankaan Eläkkeensaajat ry ja
Äänekosken kaupungin vapaa-aikatoimi. Tapahtumassa jaettiin tietoa kylän
toiminnasta ja tulevista hankkeista. Tapahtuman tarkoituksena oli lisätä
Konginkankaan kylätoiminnan näkyvyyttä, markkinointia ja sekä samalla tukea
Kylä, koulu- ja asumisen kehittämisteemaa. Päivän tapahtumaan osallistui 40
kävijää. Koulun 5-luokkalaiset toimivat kilpailujen toimitsijoina, kyläyhdistys
maksoi 100 euroa koulun 5-luokan retkikassaan.
Osallistuimme Konginkankaan kirkon 150-vuotisjuhlien järjestelyjen ja talkoisiin.
Kirkko vietti juhlaa 12.6 juhlajumalanpalveluksena, ruokailun ja kahvituksen kera.
Juhlaan osallistui paljon väkeä, juhla oli kaikkien konginkankaalaisten yhteinen
ponnistus ja voiman näyte, joka onnistui hienosti. Osallistuimme perinteiseen
itsenäisyyspäivän kirkkoon ja lippuvartioon sankarihaudoille, joka tehtävä jäi Lionstoiminnan loputtua kyläyhdistyksen huoleksi sotainvalidien ja seurakunnan kanssa.
Olimme liikenteen ohjaajina 13.12 Leif Lindemannin joulukonsertissa
Konginkankaan kirkossa, jonka toteutti Äänekosken syöpäyhdistys seurakunnan
kanssa.
Perinteiseen joulunavaukseen 2.12 osallistui noin 200 kävijää. Tapahtumaan
osallistuivat joulupukki tonttuineen ja Konginkangas maskotti. Kyläyhdistyksellä oli
kinkkuarpajaiset ja makkaramyyntiä, Konginkankaan Eläkkeensaajilla oli
joulumyyjäiset kirjaston kerhohuoneessa, seurakunnalla joulukeräys kirjastossa
vähävaraisten hyväksi, piha-alueella oli Markku ja Riitta Paanasen loimulohta,
jouluisten tuotteiden myyjiä ja Reimarin Tuvalla joulupuuroa tonttujen kera.
Arvottiin myös palkintoja vuoden aikana kuntoradalla käyneiden, nimensä vihkoon
kirjoittaneiden kesken.
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Konginkankaan kesäpäivät 1-3.7.2016
Konginkankaan kyläyhdistys ry koordinoi kesäpäivät kahdeksannen kerran. Päivien
ohjelmaa uudistettiin osittain tapahtumien ja ohjelman osalta.
Konginkangas-päivien lehtiliite julkaistiin Pikkukaupunkilainen lehdessä 16.6. Liite
jaettiin kaikkiin talouksiin Ääneseudun alueella. Päivien avauksen suoritti Vantaalla
asuva kesäkonginkankaalainen Tuomo Hämäläinen.
Vuoden konginkankaalaiseksi valittiin Kömin Kilta ry, joka on tehnyt arvokasta
työtä Konginkankaan kulttuurihistorian vaalimisessa, tallentamisessa ja julkaisut
Kongintaival julkaisua. Runomaisterikilpailun voitti Reetta Korjonen ja Tuula Laine
Kesäpäivien tapahtumiin osallistui yhteensä noin 2500-3000 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
Kevyenliikenteenväylän suunnitelmat ja alustava kustannusarvio 287100,00 euroa on
laadittu kaupungin toimesta. Suunnitelmat olivat vuoden vaihteessa Keski-Suomen
elyn liikennepuolen tutustuttavana. Hankkeen ja rahoituksen kartoittamiseksi on
8.11.2016 pidetty neuvottelu kyläyhdistyksen ja kaupungin edustajien kanssa.
Lisäksi hanketta on Matti Jokihalme selvittänyt kaupungin johdolle ja hallituksen
jäsenille heidän vieraillessaan 14.11 Riihilahden kylätalolla.
Konginkankaan satamahanke
Satama sai 8.2.2016 lopullisen päätöksen yleishyödyllisestä investointihankkeesta
Keski-Suomen ely-keskukselta. Hankkeen kustannusarvio on 29518,52 euroa ja sen
hallinnoija on Äänekosken kaupunki. Hanke on aloitettu satamarakennuksen
kunnostuksella ja maalauksella. Kyläyhdistys on tehnyt satamarakennuksen
maalauksen talkootyönä ja poistanut puut uimarannan ruoppauksen tieltä. .
Satamaan on toimitettu grillikatos ja penkki-pöytäyhdistelmät kävelytien varteen
sekä yksi Pohjoishiekan uimarantaan. Hanke jatkuu talven 2017 aikana uimarannan
ruoppauksella ja muilta osin hanke saatetaan päätöksen kesän 2017 aikana.
Maalauksen talkootyötunteja kertyi yhteensä 61-tuntia ja puiden poistamisesta 4tuntia.
Matilanvirran Masterplanhanke
Matilanvirran hanke sai 2.2.2016 lopullisen rahoituspäätöksen Keski-Suomen elykeskukselta. Hankkeen toteutunut kustannusarvio oli 32.851,17 euroa ja sen
hallinnoija oli Äänekosken kaupunki. Hanke on tullut päätökseen 31.12.2016.
Hankkeen rahoittamiseen ovat osallistuneet Sumiaisten kyläyhdistys, yrittäjä ja
Konginkankaan kyläyhdistys kukin 1095,04 euron osuudella.
Äänekosken kaupunki on hankkinut omistukseensa Matilan Ankkurin ja siihen
liittyvän maa-alueen ja rakennukset. Alueelle on laadittu kehittämissuunnitelma,
joka kattaa sekä maa-alueen, rakennukset ja toiminnan että liittymisen Äänekosken
kaupungin matkailusrategiaan ja Vihreään väylään sekä Sumiaisten ja
Konginkankaan palveluihin ja toimintaan.
Konginkankaan hevosurheilukeskus
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Hevosurheilukeskuksesta järjestettiin julkinen suunnittelukilpailu Hilman kautta.
Suunnitteluhankkeeseen tuli 10 tarjousta ympäri Suomea. Suunnittelukilpailun voitti
Sweco Ympäristö Oy Oulun toimisto. Suunnittelu- ja hankintapäätös tuli
lainvoimaiseksi 16.6.2016. Hevosurheilukeskus sai 25.5.2016 lopullisen
rahoituspäätöksen kehittämishankkeena Keski-Suomen ely-keskukselta.
Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli 29375,00 euroa. Hankkeeseen nimettiin
yhteistoimintaryhmä suunnittelusopimuksen mukaisesti. Kyläyhdistyksen edustajina
ovat Esa Sällinen, Matti Jokihalme, Tarja Tavastsjerna ja Jussi Ohvo. Ala-Keiteleen
Hevosystäväin seura ry:n edustajina Tuula Laine, Hanna Pasanen ja Jukka
Romppanen. Ääneseudun Ratsastajat ry edustajana Tuija Munter. Markkinoinnin
asiantuntijana Nina Välimäki. Ääneseudun Kehitys Oy edustajina Sakari AhoPynttäri ja Outi Raatikainen.
Suunnittelu käynnistyi elokuussa ja hankkeessa on pidetty kolme suunnittelu
kokousta suunnittelija-arkkitehti Kristiina Srömmerin ja yhteistoimintaryhmän
kesken. Lisäksi suunnittelija ja yhteistoimintaryhmän jäsenet ovat käyneet
sähköpostikeskustelua suunnittelun johdosta. Avoimia yleisötilaisuuksia on
järjestetty kaksi kertaa.
Hankesuunnitelman mukaan hankkeen piti valmistua 31.12.2016 mennessä.
Sweco Ympäristö Oy hankesuunnittelun avainhenkilöiden sairastumisen,
loukkaantumisen ja kuolemantapauksen johdosta suunnitelmat eivät valmistu
sovitussa ajassa. Kyläyhdistyksen hallitus on hakenut hankkeelle jatkoaikaa
28.2.2017 saakka edellä mainituista syistä.

Talous

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä, joka mahdollistaa aktiivisen
hanketoiminnan. Tilinpäätös osoitti ylijäämää 1610,39 euroa, joka käytetään
kyläsuunnitelman mukaisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin.
Hallitus kiittää kaikkia tapahtumiin, hankkeisiin ja talkoisiin osallistuneita sekä
kyläyhdistyksen toimintaa tukeneita henkilöitä ja yhteisöjä. Yhteiset ideoinnit ja
talkootyöt ovat voimaa Konginkankaan hyväksi.
Konginkangas on hyvä paikka asua ja elää!
HALLITUS

