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KONGINKANKAAN KYLÄYHDISTYS RY 
 

 

VUOSIKERTOMUS 2017 
 

                 Yhdistyksen 9. 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 19 400 käyntikertaa. 

Kyläyhdistykselle perustettiin myös Facebook sivut, joita on menestyksekkäästi 

ylläpitänyt Tarja Tavaststjerna.  Sivuilla on aktiivisesti tiedotettu Konginkangasta 

koskevista hankkeista, tapahtumista ja asioista. Kiitos Tarjalle some aktiivisuudesta. 

 

  Äänekosken kaupungilta saimme perusavustusta kylätoimintaan 1000,00 euroa ja 

1500,00 euroa erilaisten tapahtumien järjestämiseen, josta kiitokset kaupungille.  

 Puheenjohtaja Esa Sällinen on kirjoittanut kuukausittain kuulumisia kyliltä 

Pikkukaupunkilainen lehteen.  Lehtiyhtiön maksamat kirjoituspalkkiot 450,00 euroa 

Esa on lahjoittanut ja ohjannut suoraan kyläyhdistyksen tilille, kiitos siitä. 

 

       Lions Club Konginkankaan lahjoittamista rahavaroista on lahjoitettu 

kertomusvuoden aikana 200 euroa konginkankaalaisten lasten ja nuorten koulujen 

stipendeihin. Lahjavaroja oli jäljellä vuoden lopussa 1889,70 euroa.  
 

Äänekosken kaupungin kyläparlamentin toimintaan ovat osallistuneet Esa Sällinen ja 

Tarja Tavaststjerna, sekä Riihilahden edustajina Anneli Kauta-Soljava ja Erkki 

Soljava. Kyläparlamentti on kokoontunut säännöllisesti ja vuoden aikana 

kokoonnuttiin mm Riihilahden upealla kylätalolla. 

 

Keski-Suomen kylät ry 20-vuotisjuhlassa 6.10.2017 myönnettiin Matti Jokihalmeelle 

Suomen kylätoiminnan kultainen ansiomerkki. Ansiomerkki oli tunnustus 

aktiivisesta pitkänäköisestä, vastuullisesta ja verkostoja rakentavasta maaseudun 

kehitystyöstä.  

    

Kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 16.3 Reimarin Tuvalla, osanottajia oli 19 

henkilöä. Kokouksen aluksi klo 18.00 -19.00 välisenä aikana käytiin keskustelua 

seuraavista aiheista. 

Esa Sällinen kertoi tulevasta Avoimet kylät tapahtumasta 10.6.2017 Suomi 100 -

vuotta teemalla. Tilaisuudessa haettiin ideoita kokouksen osanottajilta. Tapahtuma 

järjestetään työväentalolla johon kutsutaan kaikkia konginkankaalaisia järjestöjä ja 

toimijoita mukaan.   

Keski-Suomen Sydänpiirin projektipäällikkö Piia Flink-Liimatainen kertoi uudesta 

Kandee-hankkeesta (1.1.2017 - 30.9.2018), jonka tarkoituksena on kansalaisten 

elvytystietojen vahvistaminen ja osaamisen lisääminen. 

Matti Jokihalme kertoi kyläraitin siistimisestä 4-tien eteläisestä risteyksestä 4-tien 

pohjoiseen risteykseen saakka. Kevyen liikenteen väylän suunnitelmat eteläisestä 

risteyksestä kirkolle ovat Elyn liikennepuolen vahvistettavana. 

 

http://www.konginkangas.fi/
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 Yhdistyksen jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 euroa/jäsen, kannatusjäsenmaksu 

yhteisöiltä 25 euroa ja yksityisiltä henkilöiltä 10 euroa. Hallitus on kokoontunut 11 

kertaa. Lisäksi hallituksen työskentelyä ovat tukeneet eri tapahtumien toimikunnat ja 

työryhmät. 

 

 Jäsenistö Yhdistyksellä oli 48 maksanutta jäsentä ja 3 kannatusjäsentä. 

 

Hallitus  Esa Sällinen, VPK:n edustaja, puheenjohtaja  

Erkki Vilen, Kalaniemi, jäsen 

Antti Laiho, Räihä, jäsen 

Erkki Soljava, Riihilahti, jäsen 

Markku Paananen, Liimattala, jäsen 

Jussi Ohvo, Liimattala, varajäsen 

Tarja Tavaststjerna, kirkonkylä, jäsen, sihteeri 

Jorma Vepsä, kirkonkylä, varajäsen 

Nina Välimäki, kirkonkylä, jäsen 

Irina Kraft, Laajaranta, jäsen 

Esa Paanala, kesäasukkaiden edustaja, varajäsen  

Jarno Eskelinen, SF-Caravan Keski-Suomi ry:n edustaja, jäsen 

Timo Pasanen, kirkonkylä, varajäsen 

 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Esa Sällinen, varapuheenjohtajana Markku 

Paananen sekä sihteerinä Tarja Tavaststjerna 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 

kaupunginvaltuuston jäsen ja asuu Konginkankaalla, sekä Leader Viisari ry 

hallituksen puheenjohtaja Mervi Oksanen ja jäsen Anneli Kauta-Soljava. 
 

 Toiminnantarkastajat  

 Toiminnantarkastajiksi valittiin kirjanpitäjä Kirsi Vekki ja hänen varalla kirjanpitäjä 

Saija Rytkönen Sumiaisista. 
 

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. 

 

Päätettiin hakea mukaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valtakunnalliseen 

 iltamakiertueeseen, joka toteutetaan ympäri Suomea 42- 47 viikkojen aikana Suomi 

100 000 vuotta-iltamat teemalla. Kiertue tapahtuma ei kuitenkaan rantautunut 

Konginkankaalle. 

 

 Kongin Ameriikan päivä 

  5.5 - 6.5 järjestimme Työväentalolla Kongin Ameriikan Päivät 2-päiväisenä 

tapahtumana. Perjantai-iltana Työväentalolla esiintyi Coverguys ja King Drapes. 

Ravintola Killinki perusti työskille Pub Kasipallo nimisen popup ravintolan. Illan 
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aikana äänestettiin ehdolle asettautuneista naisista Miss Ameriikka. Lauantaina meno 

jatkui koko perheen päivätapahtumana, jossa oli näytillä jenkkiautoja ja mopoja yli 

30 kulkupeliä sekä non-stoppina Limusiiniajelua Matilanvirralle. Aurrinko paistoi ja 

päivää viihdytti popkone ja Taikuri Jore. Myös Miss Ameriika julkistettiin juhlavasti 

ja kolme eniten ääniä saaneet palkittiin. Jenkkiautoista sai myös äänestää omaa 

suosikkiaan. Pihassa oli myös RC-auto rata. Päivällä kävijöitä oli noin 200 henkilöä.  

Illan tansseihin osallistui 100 kävijää. Kyläyhdistys ei saanut tapahtumasta tuottoa. 

   

  Avoimet kylät 

  Avoimet Kylät tapahtuma järjestettiin Konginkankaan Työväentalolla 10.6.2017 

teemalla Yhdessä. Päivä alkoi kirkkokonsertilla jossa Kyösti Kytöjoki yhdessä 

Andras Szabon kanssa esitti lauluja 100 vuotiaalle suomelle. Esitysten jälkeen 

veimme kukkatervehdyksen sankarihautojen muistomerkille. Työväentalolla pääsi 

kokeilemaan kaarnaveneiden veistämistä, pajupillintekoa ja aurinkoisen päivän 

aikana nautittiin musiikkiesityksistä Konginkankaan Renkien ja Kömin Piian 

esittämänä. Suomen hevonen esittäytyi myös ja paikalla pääsi tutustumaan sota-ajan 

hevosten kenttäsairaalaan. Monenlaisia perinne pelejä pääsi myös kokeilemaan 

lettujen ja makkaran maistelun välissä.  Tapahtuman järjestelyissä oli mukana myös 

Eläkeliiton Konginkankaan yhdistys ry, Konginkankaan Eläkkeensaajat ry, 

Konginkankaan kappeliseurakunta ja Riihilahden kyläyhdistys. Kömin Kilta piti 

museota auki tapahtuman aikana ja Hiekkalan tilalla pääsi tutustumaan entisajan 

hevostyökaluihin, Riihikahvion museolla. Päivän tapahtumaan osallistui arviolta 50 

kävijää.         

    

Konginkankaan kesäpäivät 30.6 - 2.7.2017   

Konginkankaan kyläyhdistys ry koordinoi kesäpäivät yhdeksännen kerran.  Päivien 

ohjelmaa uudistettiin osittain tapahtumien ja ohjelman osalta. 

Konginkangas-päivien lehtiliite julkaistiin Äks lehdessä 16.6. Liite jaettiin kaikkiin 

talouksiin Ääneseudun alueella. Päivien avauksen suoritti Helsingissä asuva 

kesäkonginkankaalainen erityispedagogiikan professori Marjatta Takala.  

Vuoden konginkankaalaiseksi valittiin Riihilahden kyläyhdistys ry jonka ansioihin 

mainittiin mm talkoohengen ja yhteenkuuluvuuden lisääminen kylällämme. Heidän 

iso ponnistus kylätalon rakentamisessa myös huomioitiin tällä valinalla. Tänä 

vuonna kesäpäivillä valittiin keppihevosmaisteri. 

Kesäpäivien tapahtumiin osallistui yhteensä noin 2500 -3000 kävijää edellisvuosien 

mukaisesti. 

Kesäpäivät ovat tärkeä tapahtuma kylän yhdistysten toiminnalle ja 

varainhankinnalle. Kyläyhdistys kiittää kaikkia tapahtuman järjestelyihin 

osallistuneita yhdistyksiä, yrityksiä ja yksityisiä! 

 

Kylä - koulu- ja asuminen Konginkankaalla 

Elyn liikennepuoli tarkasti kevyenliikenteen väylän suunnitelmat.  Suunnitelmat 

eivät täytä routimattomuusvaatimuksia ja kerroksia täytyy lisätä asvaltointia varten.  

Jukka Karppinen ilmoitti että kustannukset tulevat olemaan noin 700 000 euroa. 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan kustannukset olivat noin 300.000 euroa. Hanke 

ei ole toistaiseksi edennyt elykeskuksella eikä Äänekosken kaupungilla. 

 

 Konginkankaan satamahanke  

  Satama sai 8.2.2016 lopullisen päätöksen yleishyödyllisestä investointihankkeesta 

Keski-Suomen ely-keskukselta.  Hankkeen kustannusarvio oli 29518,52 euroa ja sen 

hallinnoija on Äänekosken kaupunki.  Hanke aloitettiin 2016 satamarakennuksen 
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kunnostuksella ja maalauksella. Hanke jatkui vuoden 2017 aikana uimarannan 

ruoppauksella, grillikatoksen maalauksella, ja alueelle saatiin myös 3 korinen 

frisbeegolfrata. Myös perinne kasvimaa toteutui satamaan. Tullilan Jaana toteutti sen 

opinnäytetyönään yhteistyössä Kömin Killan kanssa. Reetta Korjonen on Kömin 

Killasta henkilö, joka koordinoi hanketta. Hankkeessa kesken on vielä 

lentopallokentän kunnostus satamaan. Uudistetun sataman avajaisia vietettiin 

Venetsialaisten merkeissä jossa sateisissa mutta mukavissa tunnelmissa pidettiin 

puheita satamassa tehdyistä parannustöistä, Late pappi kävi siunaamassa uudistetun 

satamamme ja perinnekukka penkin. Konginkankaan Rengit esiintyivät tuttuun 

tapaan ja tutustuttiin frisbeegolfin pelaamiseen, ketjunheittopeliin ja pelikorttien 

tarkkuusheittoakin pääsi kokeilemaan. Sataman polun varteen sytytimme 

kynttilälyhtyjä 100 vuotiaan suomen kunniaksi. Tapahtuma aiheutti hiukan kuluja 

kyläyhdistykselle. 

    

  Kandee hanke 

 Päätimme lähteä Kandee hankeeseen mukaan. Kyläyhdistys järjesti 

elvytyskoulutuksen kyläisille 18.4.2017 Reimarin Tuvan tarjoamissa tiloissa. Piia 

Flink-Liimatainen vastasi koulutuksesta. Koulutuksessa kävi mukava määrä 

kyläläisiä. Äänekosken kaupunki hankki sydäniskuri laitteet kaikkiin kaupungin 

taajamiin, laite maksoi 1612,00 euroa. Konginkankaan laite sijoitettiin Salen 

kauppaan, jonka kyläyhdistys asensi paikoilleen. 

 

Suviseurat 2018 

  Järjestimme Suviseura infotilaisuuden Konginkankaan koululla 22.11.2017 yhdessä 

suviseurojen järjestäjäorganisaation kanssa.  Tapahtumasta kertomassa olivat Reijo 

Peura päätoimikunnan pj, Kirsti Piilonen päätoimikunnan sihteeri, Eeva Summala 

viestinnän paikallisyhteyshenkilö ja lisäksi toimijoita eri toimikunnista, mm 

majoituspalvelut, kenttärakentaminen, liikennejärjestelyt, viestintäpalvelut, opasteet 

ja ravintolapalvelut. Seurakenttää rakennetaan 210 ha alalle ja tapahtumaan 

odotetaan neljän päivän aikana 70 - 80 tuhatta kävijää. 

  Infotilaisuudessa oli n. 70 kuuntelijaa. 

 

  4 H yhdistyksen Landebuustihanke 

Saija Bågman esitteli elokuun kokoukseessamme Landebuusti-hanketta. Jokaiseen 

viiteen kyläkuntaan järjestetään toimintaa nuorille. Sen lisäksi nuoret    

voivat itse järjestää jonkin tapahtuman. 

Ensimmäisenä on Sumiainen, sitten Suolahti ja Konginkankaan vuoro tulee 

myöhemmin. Ensimmäinen suunnittelupalaveri pidettiin Konginkankaan nuorisotalo 

Vaparilla johon kyläyhdistyksestä osallistui Esa Sällinen. Ideapalaverissa heitettiin 

ilmoille ajatus v 2018 kesäpäivien yhteyteen järjestettävästä konsertista. Nuoriso 

hoitaisi tämän tapahtuman järjestelyt.   

  

  Konginkankaan hevosurheilukeskus 

Konginkankaan hevosurheilukeskuksen suunnitelmat tulivat valmiiksi ja ne 

julkistettiin Reimarin Tuvalla 23.2.2017. Suunnitteluryhmä kokoontui ennen 

varsinaista julkistamistilaisuutta. Hanke on päättynyt suunnitelmien mukaisesti ja 

valmistunut 28.2 mennessä. Loppuraportti saatiin myös valmiiksi. 

Ääneseudun Kehityksen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä ja käytiin opintomatkalla 

Mikkelin suunnalla tutustumassa Mäntyharjun hevosurheilukeskukseen sekä Stall 

Blombacken hevosten valmennus- ja kuntoutuskeskukseen. Opintoretki oli 

mielenkiintoinen ja antoisa. Loppuvuodesta suunnitelmissa oli erillisen 
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koordinointihankkeen käynnistäminen jonka avulla hevosurheilukeskuksen 

suunnitelmia olisi helpompi viedä eteenpäin. 

 Sari Åkerlund on kartoittanut tilannetta ja käynyt keskustelua elykeskuksen kanssa. 

 

Koulun Konginkangas Salin nimitys 

Konginkankaan koulun liikuntasali sai juhlallisesti nimityksen Konginkangas 

Saliksi. Matti Jokihalme kertoi Atte Kaskarin ideoimasta nimestä ja Lions Club 

Konginkankaan toteuttamasta kyltistä, tosin tarvittiinhan siihen myös Niilo Hytösen 

taitavaa puuseppä osaamista. Nyt sali on siis virallisesti Konginkangas Sali, vaikka 

oppilaat taitavat edelleen puhua liikkasalista. 

 

Konginkankaan Joulunavaus 2017 

Perinteiseen joulunavaukseen 5.12 osallistui noin 300 kävijää. Tapahtumaan karautti 

joulupukki vanhalla traktorilla ja jakoi karkkia lapsille tontun kanssa. Myös 

Konginkankaan maskotti vieraili tapahtumassa.  Kyläyhdistyksellä oli 

kinkkuarpajaiset ja joulupuuroa myynnissä. Konginkankaan Eläkkeensaajilla oli 

joulumyyjäiset kirjaston kerhohuoneessa. Piha-alueella oli Markku Paanasen 

loimulohta, jouluisten tuotteiden myyjiä. Konginkankaan koululaiset osallistuivat 

tapahtumaan lipunnostolla ja hienoilla esityksillä. Samalla koululaiset keräsivät 

varoja koluretkien järjestämiseen myyntipöydillään.  Arvottiin myös palkintoja 

vuoden aikana kuntoradalla käyneiden, nimensä vihkoon kirjoittaneiden kesken.  

  

                                 

  Talous      Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä, joka mahdollistaa aktiivisen 

hanketoiminnan.  Tilinpäätös osoitti ylijäämää 2220,38 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! 

 

H A L L I T U S 


