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KONGINKANKAAN KYLÄYHDISTYS RY 
 

 

VUOSIKERTOMUS 2018 
 

                 Yhdistyksen 10. 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 11 400 käyntikertaa. 

Kyläyhdistyksen Facebook sivuilla on aktiivisesti tiedotettu Konginkangasta 

koskevista hankkeista, tapahtumista ja asioista. Kiitos Tarja Tavaststjernalle some 

aktiivisuudesta. 

 

  Äänekosken kaupungilta saimme perusavustusta kylätoimintaan 1000,00 euroa ja 

1000,00 euroa erilaisten tapahtumien järjestämiseen, josta kiitokset kaupungille.  

 Puheenjohtaja Esa Sällinen on kirjoittanut kuukausittain kuulumisia kyliltä 

Pikkukaupunkilainen lehteen.  Lehden maksamat kirjoituspalkkiot 400,00 euroa Esa 

on lahjoittanut ja ohjannut suoraan kyläyhdistyksen tilille, kiitos siitä. 

 

       Lions Club Konginkankaan lahjoittamista rahavaroista on lahjoitettu 

kertomusvuoden aikana 250 euroa konginkankaalaisten lasten ja nuorten koulujen 

stipendeihin. Lahjavaroja oli jäljellä vuoden lopussa 1639,70 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. 

  

    

Kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 7.3.2018 Reimarin Tuvalla, osanottajia oli 25 

henkilöä. 

Kokouksen alussa Sari Åkerlund ja Outi Raatikainen kertoivat Hevosvoimia 

Hevosurheilukeskukselle hankkeesta sekä muista käynnissä olevista 

hankkeista Ääneseudulla. Keskustelu tilaisuus oli avoin kaikille asiasta 

kiinnostuneille. 
 

 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 34 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 

http://www.konginkangas.fi/


  2(4) 

Eila Eerola, Liimattala, varajäsen 

Tarja Tavaststjerna, kirkonkylä, jäsen, sihteeri 

Jorma Vepsä, kirkonkylä, varajäsen 

Nina Välimäki, kirkonkylä, jäsen 

Irina Kraft, Laajaranta, jäsen 

Esa Paanala, kesäasukkaiden edustaja, varajäsen  

Jarmo 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 Riihilahden kyläyhdistyksen edustaja 

Anneli Kauta-Soljava. 

Kokouspöytäkirjat on lähetetty myös Jussi Ohvolle, joka toimii asiantuntijana 

tarvittaessa rakennushankkeissa. 
 

 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 Anneli Kauta-Soljava.  Viisarin hallituksen puheenjohtajana on toiminut 

Mervi Oksanen Konginkankaalta. 

 

   

  Avoimet kylät 9.6.2018 

  Avoimet Kylät tapahtumaan osallistuttiin yhdessä Ääneseudun kylien kanssa, 

teemalla kylät valtaavat keskustan. Tapahtuma pidettiin samaan aikaan Biotalous-

juustomessujen kanssa Äänekosken Kaupungin keskuspuiston alueella. Olimme 

mukana infoteltalla jossa oli myynnissä mm. sagnaknignoK-tuotteita. Timo Pasasen 

kulttuuri esitys runon muodossa sai kehuja. Kiitos jälleen Timolle hienosta 

runoesityksestä. Päivän aikana kylien toimintaan kävi tutustumassa arviolta n 200 

henkilöä.         

    

Konginkankaan kesäpäivät 30.6-1.7.2018   

Konginkankaan kyläyhdistys koordinoi kesäpäivät kymmenennen kerran.  Päivien 

ohjelma jaettiin kahteen eri paikkaan, Kongin Kulumalle ja urheilukentälle. 

Kongin Kulumalla oli perinteiset ohjelmalliset markkinat ja urheilukentälle 

järjestettiin heppa aiheista puuhaa lapsille, sekä sieltä löytyi myös kotieläinpiha. 

Konginkangas-päivien lehtiliite julkaistiin Äks lehdessä 21.6. Liite jaettiin kaikkiin 

talouksiin Ääneseudun alueella. Lehteä painettiin kaikkiaan n. 11 000 kpl. Päivien 

avauksen suoritti Konginkankaalta lähtöisin oleva, Telan matemaatikko Seija 
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Lehtonen. Vuoden Konginkankaalaiseksi valittiin Hanna Lehtonen. Hanna on tullut 

tutuksi lähes kaikkien kyläläisen kanssa, hänen toimiessaan aikoinaan kotisisarena 

kylällämme. Kesäpäivien aikana valittiin myös ruisleipämaisteri. Yleisö sai maistella 

ruisleipiä ja valita oman suosikkinsa. Valituksi tuli Marja-Leena Kunelius. 

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 

Kevyenliikenteen väylä nelostielle ei edennyt kertomusvuonna Ely-keskuksella eikä 

Äänekosken kaupungilla. Reimarin Tuvalla pidettiin ”Penkkikahvila” jonka 

tuloksena ideoitiin kylälle kesäksi oma Citytorppari. Tästä lisää jäljempänä. Mama 

hankkeen aikanaan ideoima Keitele maalauksen infotaulu Lintulahteen saatiin 

aikaiseksi Kömin Killan kanssa. Juhlallinen infotaulun sekä maalauksen kopion 

paljastustapahtuma pidettiin yhdessä Lintulahden Nesteen laajennusosan avajaisten 

kanssa. Puheenjohtaja Esa Sällinen oli mukana taulun paljastustilaisuudessa. Kylän 

hiihtoaktiivien ideoimana lähdettiin suunnittelemaan uutta hiihtoreittiä kirkonkylältä 

Liimattalaan, turvallisempaa ja lähempänä asutusta olevaa reittiä pitkin. Työ 

toteutettiin talkootyönä, joita olikin kertynyt reilut 500 tuntia. Lisäksi talkoisiin 

osallistui 3 traktoria kuljettajineen. Suviseuroilta lahjoituksena saadut sillat 

sijoitettiin reitin varrelle ojien ylityksien kohdalle. Elenialta ostettiin 7 kpl 8m pitkiä 

puhelinpylväitä. Kauppahinta oli 0 €.  Kyläyhdistys otti osaa 

rakentamiskustannuksiin ostamalla mm uusia ruuveja ja maksamalla kaivinkonetyöt. 

28 maanomistajan kanssa neuvoteltiin maankäyttösopimukset 7,6 km pituisen reitin 

varrella. Iso kiitos kuuluu koko talkooporukalle. Uusi latu on saanut kiitosta ja 

latukarttakin on saatu päivitettyä Kaupungin sivuille.  

 

 Sataman syke tapahtuma 13.10.2018 

 Konginkankaan uudistetussa satamassa järjestettiin uusi liikunnallinen tapahtuma. 

 Tiina Liimataisen vetämä jumppatuokio veti yleisön puoleensa. Vpk:n 

ensivasteautossa kävi n 80 henkilöä mittauttamassa verensokeriarvoja ja 

verenpaineita. Metsästysseura oli järjestänyt tarkkuusammunta pisteen, ja useat muut 

yhdistykset olivat mukana myymässä tuotteitaan, mm. kahvia, lettuja ja makkaraa. 

Tarjolla oli myös muikkukeittoa ja alkometriinkin pääsi puhaltamaan 

liköörikonvehdin syötyään. Niin se vaan mittari heilahti. Katja Hiironen opasti 

Frisbee golfin saloihin. Palokunnan uudella veneellä pääsi käymään pienellä lenkillä 

Keitele järvellä. 

   

    

  Kandee hanke 

 Kandee hanke järjesti defibrillattori-elvytys koulutusta Konginkankaan paloasemalla 

9.5.2018. Koulutukseen osallistui 8 henkilöä. Defibrillaattori eli sydäniskuri on 

sijoitettu Sale kaupan seinälle. 

 

Citytorppari 25.6-7.7.2018 

Maaseudun sivistysliiton hanke toi Citytorpparin Konginkankaalle kesäpäivien 

yhteyteen. Yhteisötaiteilija Elina Laitinen piti taidepajaa auki Reimarin Tuvan 

tiloissa ja kutsui kyläläisiä maalaamaan seinäkankaalle omia ajatuksia 

Konginkankaasta. Näin syntyi upea Konginkangas-aiheinen maalaus, josta 
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painatettiin kangasta. Kangasta on mahdollista tilata Reimarin Tuvan kautta. 

Kyläläiset saivat myös osallistua tilkkutyön tekemiseen. Tilkkuteoksesta tulikin 

hieno kangastaulu, joka on asetettu näytille Reimarin Tuvalle. 

 

Suviseurat 2018 

  Suviseura tapahtuma rakentui Konginkankaan Liimattalaan. Kyläyhdistyksemme 

edustaja oli kutsuttu Suviseurojen avajaisiin. Kutsun ottivat vastaan Anneli Kauta-

Soljava ja Erkki Soljava. Kyläyhdistys päivysti Äänekosken infopisteellä 

sunnuntaina myyden samalla konginkangas-tuotteita. Seuroilla vieraili neljän päivän 

aikana yli 80 tuhatta kävijää. Kyläläiset olivat vuokranneet asuntoja ja mökkejä 

suviseura kävijöille. 

  

  Eräkettu 2018 leiri 

Konginkankaan metsästysseura järjesti Laajarannan leirikeskuksessa 18.8 eräleirin 

nuorille, johon osallistuikin 20 nuorta. Leirillä opeteltiin erätaitoja, kalastusta, 

metsästystä, nuotion tekoa ja ihan vaan metsässä liikkumista. Kyläyhdistys tuki 

leirin järjestelyjä 200 €. Leiri oli menestys ja toivottavasti saa jatkoa koska 

nykynuoret ja jopa heidän vanhempansa ovat erkaantuneet luonnosta. 

  

  Konginkankaan hevosurheilukeskus 

Konginkankaan hevosurheilukeskuksen asioita käytiin läpi vuosikokouksessa Sari 

Åkerlundin ja Outi Raatikaisen kertomana. Hevosvoimia hevosurheilukeskukselle eli 

He-he hanke käynnistyi Outi Raatikaisen toimiessa projektikoordinaattorina. 

Hevosurheilukeskuksen ohjausryhmä teki vierailun Finsilvan tiloihin Tampereelle 

11.6. Keskustelua käytiin mahdollisesta maanlunastuksesta sekä 

maankäyttöoikeudesta vaellusratsastukseen. Kyläyhdistyksen edustajina oli Esa 

Sällinen, Nina Välimäki sekä Jari Halttunen. Kaupunginhallitus käsitteli 

yleishyödyllisen maneesin rakentamishanketta joulukuussa, mutta jätti päätökset 

vielä pöydälle odottamaan lisäselvityksiä ja tarkennuksia suunnitelmiin. Ely-keskus 

suhtautui myönteisesti, kunhan yleishyödyllisyys toteutuu.  

 

Konginkankaan Joulunavaus 2018 

Perinteiseen joulunavaukseen 5.12 osallistui noin 200 kävijää. Joulupukki karautti 

tapahtumaan mönkijällä, kun lumi oli ollut vähissä ja jakoi karkkia lapsille muorin 

kanssa. Kyläyhdistyksellä oli kinkkuarpajaiset ja joulupuuroa myynnissä. 

Konginkankaan Eläkkeensaajilla oli joulumyyjäiset kirjaston kerhohuoneessa. Piha-

alueella oli Markku Paanasen loimulohta ja jouluisten tuotteiden myyjiä. Kömin 

teatterin harrastajat esittivät joulunäytelmän. Ala-asteen koululaiset keräsivät varoja 

luokkaretkien 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 2790,07 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 


