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KONGINKANKAAN KYLÄYHDISTYS RY 
 

 

VUOSIKERTOMUS 2019 
 

                 Yhdistyksen 11. 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 Esa Sälliselle ja Tanja 

Rämälle some aktiivisuudesta. 

 

  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 1389,70 euroa.  
 

Äänekosken kaupungin kyläparlamentin toimintaan ovat osallistuneet Esa Sällinen ja 

Tanja Rämä sekä Riihilahden edustajina Anneli Kauta-Soljava ja Erkki Soljava. 

Kyläparlamentti on kokoontunut säännöllisesti. 

  

    

Kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 20.3.2019 Reimarin Tuvalla, osanottajia oli 25 

henkilöä. 

  Kokouksen alussa Outi Raatikainen kertoi Hehe- hankkeesta sekä Sakari Aho-

Pynttäri Äänekosken kehityksestä, He kertoivat Liimattalan raviradan kehittämisestä 

ja hevosurheilukeskuksesta.   

        

       
  

 Yhdistyksen jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 euroa/jäsen, kannatusjäsenmaksu 

yhteisöiltä 25 euroa ja yksityisiltä henkilöiltä 10 euroa. Hallitus on kokoontunut 12 

kertaa. Lisäksi hallituksen työskentelyä ovat tukeneet eri tapahtumien kootut 

toimikunnat ja työryhmät. Erityisesti Kirkonkylän ja Liimattalan välisen hiihtoladun  

 toimikunta on olut todella aktiivinen 

 

 Jäsenistö Yhdistyksellä oli 62 maksanutta jäsentä ja 5 kannatusjäsentä. Keväällä toteutettu  

  jäsenhankintakampanja lisäsi jäsenistön määrää huomattavasti aikaisempaan  

  verrattuna.  

 

 

 

 

http://www.konginkangas.fi/
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Hallitus  Markku Paananen, Liimattala, pj 

 Timo Pasanen, kirkonkylä, varapj 

 Tanja Rämä, Peräpohja, sihteeri  

 Esa Sällinen, VPK:n edustaja, jäsen 

Erkki Vilen, Kalaniemi, jäsen 

Antti Laiho, Räihä, jäsen 

Erkki Soljava, Riihilahti, jäsen 

Anneli Kauta-Soljava, Riihilahti, jäsen 

Heli Siekkinen, Mll, jäsen 

Riitta Paananen, varajäsen 

Eila Eerola, Liimattala, varajäsen 

Jorma Vepsä, kirkonkylä, varajäsen 

Esa Paanala, kesäasukkaiden edustaja, varajäsen  

 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Markku Paananen, varapuheenjohtajana 

Timo Pasanen 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 

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. Hevosurheilukeskuksen hanke alkuperäisen suunnitelman 

mukaisena kariutui kilpailullisista syistä.  

 

Alueemme Leader-yhdistyksen Viisari ry:n hallituksessa toimi Konginkankaan 

edustajana Anneli Kauta-Soljava.  Viisarin hallituksen puheenjohtajana on toiminut 

Mervi Oksanen Konginkankaalta. 

 

   

  Avoimet kylät 8.6.2019 

  Avoimet Kylät tapahtumaan osallistuttiin yhdessä Ääneseudun kylien kanssa, 

teemalla kylät valtaavat keskustan. Tapahtuma pidettiin samaan aikaan Biotalous-

juustomessujen kanssa Äänekosken Kaupungin uuden Lukion pihassa. Olimme 

mukana infoteltalla jossa oli myynnissä mm. sagnaknignoK-tuotteita. Lisäksi Kömin 

Killan edustaja oli paikalla osastollamme.  Päivän aikana kylien toimintaan kävi 

tutustumassa arviolta n 180 henkilöä.         
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Konginkankaan kesäpäivät 28.6-30.6.2019  

Konginkankaan kyläyhdistys koordinoi kesäpäivät yhdennentoista kerran.  Päivien 

ohjelma jaettiin moneen eri paikkaan, Kongin Kulumalle, työväen talolle, 

urheilukentälle, Kalliojärven mäen päälle sekä kirkon ympäristöön. Kesäpäivien 

vahvana teemana oli yhteistyössä Kömin Killan kanssa järjestetyt Mikko Niskasen 

muistoa vaalivat Mikko päivät. Päivät vetivätkin paljon yleisöä paikalle ja meillä oli 

lämminhenkinen tilaisuus Konginkankaan kirkossa, sekä hienoja muisteloita ja 

filmin pätkiä Konginkankaan työväen talolla. Mikon filmeissä esiintyneet ja Mikon 

lähipiiriin kuuluvat kertoivat hienoja tarinoita kuuluisasta konginkankaalaisesta 

elokuvaohjaajasta.  Kesäpäivillä julkaistiin Marjo Steffanssonin kirjoittama kirja 

Mikon matkassa. 

Kongin Kulumalla oli perinteiset ohjelmalliset markkinat ja urheilukentälle 

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

Konginkangas-päivien lehtiliite julkaistiin Äkslehdessä. Liite jaettiin kaikkiin 

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

avauksen suoritti Konginkankaan Riihilahdessa kesäasukkaana viihtyvä Rauman 

kaupungin toimialajohtaja Satu Helin. Vuoden Konginkankaalaisiksi valittiin Reetta 

ja Esko Korjonen. Heidän ansionsa Konginkankaalaisuuden ja kylämme kulttuurin 

vaalimisessa on vailla vertaa. Lisäksi he jaksavat pitää Reimarin Tupaa, koko kylän 

olohuonetta auki 6 päivää viikossa. Kesäpäivien aikana valittiin myös kuosimaisteri. 

Valinnan suoritti Konginkangas kuosin kehittäjä ja suunnittelija Elina Laitinen.  

Valituksi tuli Päivi Vertainen. 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 

Konginkankaalla järjestettiin Kyläkysely Keski-Suomen Kylät ry:n 

Kyläsuunnitelmalla eteenpäin –hankkeen toimesta. Kyselyllä kartoitettiin kyläläisten 

mielipiteitä alueen kehittämistarpeista. Kevyenliikenteen väylä nelostielle ei edennyt 

kertomusvuonna Ely-keskuksella eikä Äänekosken kaupungilla. Kylän 

hiihtoaktiivien ideoimana hiihtoreitti oli kovassa käytössä Liimattalan ja 

Kirkonkylän välillä ja sen kehittämiseksi on aloitettu laavun rakentamisen 

suunnittelu Reinikan mäkeen Matti Liimataisen omistamalle maalle talkooporukalla. 

Uusi latu on saanut kiitosta ja latukarttakin on nähtävissä Äänekosken kaupungin 

sivuilla. Äänekosken kaupungin edustajat kävivät tapaamassa konginkankaalaisia ja 

he kirjasivat ylös kyläläisten toiveet alueen kehittämisestä. Paikalla oli hyvin väkeä, 

noin 55 henkeä. Tilaisuudessa arvottiin kinkku, jonka voitti Terttu Rantanen.  

 

 Sataman syke tapahtuma 14.09.2019 

 Konginkankaan uudistetussa satamassa jatkettiin liikunnallisella tapahtumalla. 

 Tiina Liimataisen vetämä tanssituokio 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 ja 

paikallista hunajaa. Frisbeegolf rata oli ahkerassa käytössä. Palokunnan uudella 

veneellä pääsi käymään pienellä lenkillä Keitele järvellä. tapahtumaan osallistui noin 

200 henkilöä.  
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  Laajarannan leirikeskuksen frisbee golf rata 

   

 Laajarannan leirikeskuksen frisbeegolfrata valmistui kesällä 2019 ja meidän 

hankkeeseen varaamat varat on nyt käytetty kokonaisuudessaan. Avustus oli 375,20  

Lisäksi alueelle rakennettiin keppihevosrata. 

   

  

  Eräkettu 2019 leiri 

Konginkankaan metsästysseura järjesti Laajarannan leirikeskuksessa eräleirin 

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

metsästystä, nuotion tekoa ja metsässä liikkumisen perustaitoja. Kyläyhdistys tuki 

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

nykynuoret ja jopa heidän vanhempansa ovat erkaantuneet luonnosta. 

  

  Konginkankaan hevosurheilukeskus 

  hanketta ei ole haudattu ja hankkeen toteuttamista pienemässä mittakaavassa  

      jatketaan yhteistyössä Äänekosken kaupungin kanssa 

 

Konginkankaan Joulunavaus 2019 järjestettiin koulun ja kirkon alueella  

 

Perinteiseen joulunavaukseen 3.12 osallistui noin 200 kävijää. Joulupukki karautti 

tapahtumaan ensivaste autolla, koska lumi oli vähissä. Hän jakoi karkkia lapsille ja 

aikuisille. Kyläyhdistyksellä oli kinkkuarpajaiset ja makkaran ja tuotteiden myyntiä.  

Eri järjestöt myivät omia tuotteitaan koulun pihamaalla ja aulassa.  Piha-alueella oli 

Markku Paanasen loimulohta ja jouluisten tuotteiden myyjiä. Timo Pasanen lausui 

runoja. Ala-asteen koululaiset keräsivät varoja luokkaretkien järjestämiseen 

myyntipöydillään.  Arvottiin myös palkintoja vuoden aikana kuntoradalla käyneiden, 

nimensä vihkoon kirjoittaneiden kesken. Tapahtuma oli järjestetty yhteistyössä 

koulun, seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Varsinkin seurakunnan osuus 

tapahtuman järjestelyissä oli merkittävä. Joulun avaus alkoi jumalan palveluksella ja 

jatkui seurakuntakodin puurojuhlalla ja jatkui koulun pihassa perinteisillä 

myyjäisillä.   

 

   

                       Konginkaan kyläyhdistyksen osallistuminen kylien yhteiseen toimintaan    

  Riitta Paananen ja Tanja Rämä osallistuivat Äänekosken kyläparlamentin  

       opintoretkelle Lieksaan ja Nurmekseen suuntautuvalle tutustumismatkalle. 

  Riitta Paananen ja Terttu Rantanen osallistuivat Keski-Suomen Kylät ry:n.  

       Kyläsuunitelmalla eteenpäin hankkeen opintomatkalle Hollantiin.  

    

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

hanketoiminnan.  Tilinpäätös osoitti alijäämää 155,06 euroa. Varoja käytetään 

kyläsuunnitelman mukaisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin. 

  Kauden 2019 aikana hankittiin kyläyhdistykselle oma laadukas väreihin sopiva pop 

up teltta. Teltalle oli kovaa tarvetta, koska osallistumme erilaisiin kylien järjestämiin 

yhteisiin ulkoilmatapahtumiin aina omalla osastollamme. Teltta on nopea ja helppo 

pystyttää ja kuljettaa mukana. Telttaa lainataan muillekin konginkankaalaisille 

järjestöille korvauksetta. Lisäksi kauden aikana tehtiin investointi Kongin kulumalle 

  voimavirta sähköliitäntään tapahtumien helpomman sähköistämisen varmistamiseksi.  
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  Kyläyhdistys tuki Kömin Killan Konginkankaalta maailmalle kirjahanketta 700€ ja 

ennakko tilattiin lisäksi kirjoja 700 eurolla.  

 

 

  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 


