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JÄSENKIRJE

Maaliskuu 2014

Tervehdys kaikille Konginkankaan kyläyhdistys ry:n jäsenille!
Kongin Kuluma – on nykyisin entinen Konginkankaan OP-Liikekeskuksen piha- ja parkkialue.
Kongin Kulumalla on myös tulevien Konginkankaan Kesäpäivien perinteinen kylä- ja toritapahtuma
lauantaina 28.6.2014. Kesäpäivät siis jälleen viikko juhannuksesta eli 27.-29.6.2014.
Kesäpäivien suunnittelu on käynnistynyt, ja järjestelyistä tiedotetaan kotisivuillamme
www.konginkangas.fi Uusia ideoita otetaan ilomielin vastaan tapahtuman kehittämiseksi!
Vuosi 2013 oli kyläyhdistyksen toiminnassa erittäin vilkas. Joulupuoti-Kylätupa toimi Kongin Kulumalla
21.11.-22.12.2013, mukana järjestelyissä oli Suomen Nuorisoseurat ry:n Palvelutuuli-hanke.
Joulupuoti saavutti suuren suosion sekä tavarantoimittajien että asiakkaiden keskuudessa.
Sataman kehittämisen suunnittelu on myös lähtenyt liikkeelle, ja etenee tänä kesänä.
Laajakaistahanke toteutti runkoverkon rakentamisen, ja liittymämyynti on myös alkanut.
Olemme edelleen mukana Vihreä Väylä –hankkeessa, joka teetti Konginkankaan palveluista ja
Vihreästä Väylästä kertovat info-taulut Lintulahteen, kirjaston ja museon luokse.
Innovative Village – Kekseliäät kylät –hanke tuo uutta näkökulmaa ja kehittämisen arvoisia ideoita
kylätoimintaan muista maista, kannattaa käydä tutustumassa raportteihin kotisivuillamme.
Lämmin kiitos kaikille edellä olevissa hankkeissa mukana olleille talkoolaisille ja asiakkaille!
Viime vuonna vuosikokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet: Erkki Vilen (Kalaniemi), Martti Ilves
(Räihä), Kalevi Ahonen (kirkonkylä), Henry Eriksson (kirkonkylä), Matti Jokihalme (kirkonkylä), Tanja
Rämä (kirkonkylä), Anneli Kauta-Soljava (Riihilahti), Markku Paananen (Liimattala), Antti Hytönen
(Liimattala), Esa Sällinen (VPK:n edustaja), Liisa Löfgren (kesäasukkaiden edustaja), Jarmo
Eskelinen (SF-Caravan edustaja), Laajarannasta ei edustajaa.
Mikäli olet halukas ja innokas kehittämään Konginkangasta kotiseutunasi, voit ottaa yhteyttä kehen
tahansa hallituksen jäseneen. Olet tervetullut mukaan toimintaamme!
Jäsenmaksuasiaa:
Maksathan jäsenmaksusi 10 euroa/henkilö ja kannatusjäsenmaksu 25 euroa/vuosi kyläyhdistyksen
tilille alla olevalla lomakkeella, kiitos! Keski-Suomen Osuuspankkiin. Erillistä maksukuittia ei lähetetä.
TERVETULOA MUKAAN TAPAHTUMIIMME JA TOIMINTAAMME!
Yhteystiedot:

puheenjohtaja Matti Jokihalme, puh. 040 523 1542, email: pm.jokihalme@pp.inet.fi
varapuheenjohtaja Esa Sällinen, puh. 040 511 6852, email: esa.sallinen@mineralstech.com
sihteeri Tanja Rämä, puh. 040 542 0652, email: tanja.rama@gmail.com
Kaikki hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät kotisivuiltamme www.konginkangas.fi
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