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Innvoative Village – Kekseliäät kylät
www.jamk.fi/innovative-village
www.konginkangas.fi

Outi Raatikainen 18.10.2013

Konginkankaan sataman kehittäminen

Tähän muistioon on koottu konginkankaalaisten toiveet ja tarpeet useamman tilaisuuden ja
keskustelun kautta. Keskusteluissa ovat olleet mukana sekä veneilijät, kalastajat, venettä omistamattomat kyläläiset että lapset.
Konginkankaan satamaa Keiteleen rannassa käyttävät venepaikan haltijat, kalastajat, mökkiläiset,
vierailevat veneilijät, matonpesijät, uimarit, ulkoilijat ja koiranulkoiluttajat. Se on kirkonkylän
suosituimman ulkoilureitin varrella. Se on myös esimerkiksi yksi uistelijoiden suosikkisatama
Keiteleelle. Satamassa pidetään kalaseurojen kilpailuja ja järjestöjen tapahtumia, mutta
potentiaalia olisi enempäänkin toimintaan.
Venelaiturit ovat alttiina pohjois- ja itätuulille, kovalla tuulella aallot lyövät laiturien yli. Venepaikoista on pulaa, samoin parkkitilasta. Huoltorakennus on rapistunut ja vajaakäytössä.
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Toisaalta kehittämisen perusasiat ovat kunnossa: maanomistus on kaupungilla ja kaava on
kunnossa. Kylän ja kaupungin palaverissa todettiin, että kannattaa laatia kerralla kunnon
kehittämissuunnitelma koko alueelle. Suunnitelman pohjalta lähdetään yhdessä miettimään
toteuttamista: mikä on Äänekosken kaupungin vastuulla, mikä satama-alueen käyttäjien vastuulla
ja mistä tarvitaan kehittämis- tai investointihanketta. Suunnitelman kustantaa Äänekosken
kaupunki.

Sataman kehittämisprosessin virstanpylväitä
12.12.2011 Kahden veneilijän, Esko Oksasen ja Risto Purasen, aloite sataman parantamiseksi
Äänekosken kaupungille ja tiedoksi Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallitukselle
2.2.2012
Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen keskustelu – asia todettiin hyväksi ja sitä
päätettiin ajaa eteenpäin.
10.1. ja 11.2.2013 Innovative Village -hankkeen ja Konginkankaan kyläyhdistys ry:n avoimet
ideaillat, jossa sataman kehittäminen nousi jälleen esille
24.5.2013 Konginkankaan kyläaktiivien ja Äänekosken kaupungin viranomaisten satamakatselmus, kutsutilaisuus
20.9.2013 Kyläaktiivien ja satamaan liittyvien viranomaisten kehittämispalaveri, kutsutilaisuus
26.9.2013 Innovative Village -hankeen avoin tapahtumien kehittämisilta, jossa keskusteltiin
myös satamakatselmuksesta
26.9.-8.10.2013 Facebook-keskustelu Konginkankaan FB-sivulla (muistion lopussa)
5.10.2013 Kyläkokous satamassa: kaikille avoin satamakatselmus
17.10.2013 Avoin kyläilta, jossa ideat käytiin yhdessä läpi.

Konginkankaalaisten toiveet ja tarpeet
Hahmottamisen helpottamiseksi veneilyä koskevat tarpeet on eroteltu erikseen. Ideat on
ryhmitelty keskusteluissa ja 17.10. kylätyöpajassa äänestetyn tärkeysjärjestyksen mukaan.
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Veneilyä koskevat toiveet
1. Lisää venepaikkoja ja laituri, joka toimisi myös aallonmurtajana
- Äänekosken kaupunki on hankkinut uuden laiturin, joka ei kuitenkaan lisää
venepaikkoja
- Satamakatselmuksen ehdotus: uusi laituri vanhan laiturin jatkoksi
2. Veneväylän ruoppaus matalan veden aikaan
- Satamaa ruopattiin keväällä 2013, mutta vesi oli niin korkealla, että loppukesästä
veneet raapivat pohjaa
3. Veneluiskan korjaus
- Betonisen luiskan toinen pää on painunut järven hiekkaan niin, että toinen pää
miltei sojottaa ilmassa – vaikeuksia ja vahinkoja veneille
4. WC ja suihku
- Huoltorakennuksen varastopäähän kunnon vessa ja mielellään myös suihku
veneilijöiden käyttöön
- Myös kunnollista kuivakäymälää on ehdotettu. Tällä hetkellä paikalla on
siirrettävä muovinen huussi.
5. Pahitunsalmeen opastus Konginkankaan satamaan ja kirkonkylän palveluihin
- Konginkankaalle ja Lintulahteen poikkeava veneväylä on huomaamaton
- salmessa on aiemmin ollut kyläkaupan kyltti
6. Aisapaikkalaitureille lukittavat portit
- asiattomat halutaan pois laitureilta turvallisuussyistä (lasten turvallisuus,
veneiden turvallisuus)
7. Laivaväylä vastapäisen karikon tuntumassa viitoitetaan tarkemmin.

Maakrapujen toiveet
1. Frisbeegolfrata
- ympärivuotiseen käyttöön niin nuorille kuin vanhoillekin
2. Lasten ja vanhusten leikkipuisto
- Aiemman leikkikentän alusta oli märkää
nurmikkoa ja jopa liejukkoa
–> tarvitaan uusi kuivempi paikka
- Lapset toivoivat Angry Birds -teemapuistoa
- Vanhemmat toivoivat aidattua leikkipuistoa
- Ikäihmiset toivoivat heille sopivia liikuntatelineitä
3. Kasvilavat ja perinnekukkapenkki sekä komposti ja pieni
puutarhatyökaluvaja
- Kaikkien yhteiseen käyttöön ja yhteiseksi iloksi
- Kömin Kilta on jo suunnitellut kukkapenkkiä
- Kaupungilta jo luvattu mullat
4. Lentopallo-/liikuntakenttä
- Entiselle paikalle, nurmi vain pois ja hiekkaa tilalle
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- Samalla hiekkakentällä mahdollisuus petankkiin, ohjattuun jumppaan ym.
- Kyläyhdistys omistaa hyvän verkon ja pallot
5. Tuore kala takaisin satamaan
- Tuoretta kalaa ja savukalaa myyntiin
6. Avantouintipaikka ja sitä varten lämmin pukeutumistila
- Erillinen koppi vaiko tila huoltorakennukseen – kustannukset voisi kattaa tulevan
’Konginkankaan avantouimarit ry:n jäsenmaksulla
- Puiset riittävän pitkät portaat laiturin päähän
- Joko pumppu tai vähintään styrox-kansi pitämään avantoa auki
7. Perusasia: opastukset kuntoon
- Rantaan selkeät opasteet lähimmistä septitankin tyhjennyspisteistä, polttoainemyynnistä ja kirkonkylän palveluista sekä Lintulahdesta ja Matilanvirrasta.

Molempien koskevat toiveet
1. Perusasia: esteetön satama – koko ranta-alueen tasaus, esteetön pääsy kotaan,
huoltorakennukseen, vessaan jne.
- Laki määrittelee esteettömyyden aluesuunnittelun ja rakentamisen tavoitteeksi
http://inport2.invalidiliitto.fi/esteettomyys/maaritelma4.html#maankaytto5
- Satama-alue on suositun kävelyreitin varrella ja siellä liikkuu paljon myös mm.
vanhuksia
2. Perusasia: alueen tarkistaminen useamman kerran kesässä, esim. laiturien kunto – pienet
kunnostustoimet tehdään heti ennen kuin niistä tulee isoja
- Jonkin paikallisen yhdistyksen vastuulla? Veneilijät, kalastajat?
3. Tulipaikka,
- Minimitoive: tulipaikka, jonka ympärillä on niin painavia istuimia, ettei niitä pysty
heittämään järveen, sekä pöytätaso
- Tulipaikka on sekä veneilijöiden että maakrapujen toive. Kyläillan äänestyksessä
tulipaikka oli miltei yksimielisesti tärkein toive.
- Kyläläiset toivoivat maisemalaavua, grillikatosta ja/tai kotaa.
- Sijaintiehdotukset: parkkialueen keskelle jäävä pusikko/ huoltorakennuksen
taakse/leikkikentän viereen.
- Keskustelussa tärkeysjärjestyksestä kota koettiin tärkeimmäksi sataman tuulisuuden vuoksi. Toisaalta kodasta muutama kyläläinen totesi, että sen pitäisi olla
iso toimiakseen, jolloin se olisi liian iso satamaan. Grillikatos toimisi sijoitettuna
suojaisampaan paikkaan, ja siinäkin voisi olla suojaseinä pohjoistuulta vastaan.
- Tulipaikalla pitää olla hyvä keittopaikka ja polttopuut niin, ettei koko puulasti
katoa varkaan mukana tai tule poltetuksi yhdessä yössä.
- Paikallinen yrittäjä on luvannut toimittaa rantaan sopivia kiviä, joihin voidaan
porata tuet lankkuja varten. Kyläläiset olivat tyytyväisiä ideaan.
4. Kalastajien huoltorakennuksen kunnostaminen
- Maalaus: kaupunki luvannut maalit, jos maalarit löytyvät kylältä
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Kunnostus: romut kaatopaikalle/kierrätykseen, ilmoitustaulun uusiminen ja
ajantasaisuus, pelastusrengas kuntoon, mökin sisätilojen siivous
- Wc
- Kahvilan keittiö?
5. Tapahtumia
- Sekä kesällä että talvella
- Talvella potkukelkkailua, luistelua, jääravit, napakelkka
- Huoltorakennuksen kunnostaminen, tulipaikka, sähköpistoke, parkkialueen
kunnostus ym. auttavat tapahtumien järjestämisessä.
6. Riittävästi penkkejä kävelyreitin varteen, uimarannalle, satamaan sekä pelikentän ja
leikkipuiston laidalle; katoksellinen puutarhakeinu
- Paljon ikäihmisiä, jotka tarvitsevat lepopaikkoja
7. Kunnon vessa
- Paikka: huoltorakennuksen päätyyn
- Minimitoive: huussin perusteellinen siivous edes kerran vuodessa
8. Parkkialue
- Tarvitsee lisää tilaa ja selkiyttämistä
- Kivituhkapinta – nykyisin hiekka pölyää kesäisin ja likaa puhtaat matot
matonpesupaikalla.
- Teneilytapahtumien aikana tilaa pitäisi löytyä myös trailereille
9. Uimaranta kuntoon
- Uimarantaan on tuotu lisää hiekkaa 2013
- Tarvitaan laiturin kunnostus ja uimakoppeihin pienet penkit
- Säännöllinen siivous
8. Sähköpistoke
- (Poletilla toimiva) sähköpistoke mahdollistaisi tapahtumien sähkönsaantia, esim.
sähkömoottorien akkujen lataamisen ja vaikkapa asuntoautojen sähkönsaantia
9. Pensaiden siistiminen, pajupusikoiden raivaus ja kaislikon poisto
- Tyrnejä ei saa hävittää
10. Autolla tuleville kunnon satamaviitoitus – nyt moni ajaa ensin ohi.
11. Matonpesupaikka on hyvä
- mutta muutama kuivausteline lisää olisi ruuhka-aikaan kiva.
12. Roska-astia
- Roskis haisee kesäkuumalla -> ei matonpesupaikan eikä tulevan grillipaikan
viereen!
- Roskista saisi tyhjentää kesällä vähän useammin.
13. Kesäkahvila
- Palvelisi sekä veneilijöitä, ulkoilijoita että tapahtumia
- Huoltorakennuksessa vesipisteet (ja tulevaisuudessa myös wc)
- 4H-yritys?
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Käytyä Facebook-keskustelua
Tarja Tavaststjerna Grillikatos, pelikenttä, minigolf, tikanheittopaikka, frisbeegolf, kesäkahvila,
kunnon penkit, jäähilekoneiden hyödyntäminen, parempi wc veneilijöille, parempi ympäristön
siistiminen (roskiksen tyhjentäminen kesällä useammin), pari telinettä lisää mattojen kuivatukseen,
vähän isommat pukukopit uimareille -> avantouinti paikka, lisää monivuotisia kukkia. Joko tuli
riittävästi, luettelenko lisää
26. syyskuuta kello 21:00 sovelluksesta mobile · En tykkääkään · 13

Helena Simonaho Kömin Kilta virittää rakennuksen eteläpuolelle perinnekasvipenkki-hanketta,
johon lähdettäisiin yhdessä muiden yhdistysten kanssa, Palvelutalon pihaan tuli myös toivomus
jopa kolmesta kukkapenkistä, joita asukkaatkin voisivat hoitaa ja tietysti ihailla. Yhdessä
touhuamista ja kukkienvaihtopäiviä ym. Keräisimme talteen myös tietoja alueen perennoista ym.
Kävin jo valokuvaamassa noin 80 v vanhan omenatarhan, joka on kasvatettu siemenistä.
26. syyskuuta kello 21:28 · Tykkää · 3

Satu Vertainen Tää tahtoo savumuikut takaisin
26. syyskuuta kello 22:06 sovelluksesta mobile · Tykkää · 7

Outi Raatikainen Anna vaan Tarja tulla lisää! Kaupunki kaivelee budjettia. Jos löytyy sopiva
summa, niin konsultti tekee kylän toiveiden pohjalta viralliset suunnitelmat jatkoa varten. Niillä
suunnitelmilla on sitten mahdollisuus saada esim. hankerahaa. Vierailevana kävijän savumuikut
kuulostaa kyllä kans hyvältä.. ja kissa tahtois tuoreita!
27. syyskuuta kello 13:27 · Tykkää · 1

Helena Simonaho viime kesänä paikalla olleena toivottiin lapsille uimarannan yhteyteen
kunnollisempaa leikkipaikkaa ja lelujakin
27. syyskuuta kello 20:58 · Tykkää

Tarja Tavaststjerna Helena, siellä oli ennen leikkikenttä, mutta hoito taisi olla vähän niin ja näin.
Lopulta keinut ym poistettiin ja taidettiin viedä toisiin leikkipuistoihin. Rantapuisto olisi aivan
ihanteellinen paikka lasten kanssa retkeilyyn; makkaranpaistoa, eväitten syöntiä, leikkimistä,
uimista jne. Kylän paras paikka kesällä, mutta huonolla käytöllä.
27. syyskuuta kello 21:06 sovelluksesta mobile · Tykkää

Helena Simonaho Joo, niin kertoivat minulle kaksi naista, jotka tulivat uimaan. Lapsiperheet olivst
toivoneet niitä takaisn uimarannan lähelle. Välitettiin toive paikalla olleelle Tiina Nejlikille samalla
kun katsottiin kukkapenkin paikkaa.
28. syyskuuta kello 11:40 · Tykkää



Konginkankaalla mietitään satamaa – Turbinaattori
blogit.jamk.fi
Konginkankaalla pidettiin lauantaina 5.10. koko kylän avoin satamakatselmus. Paikalla oli
reippaasti väkeä keskustelemassa ja ideoimassa mehu ja makkara kädessään, sillä Konginkankaan
kyläyhdistys ry tarjosi makkarat. Vuodesta 2009 aktiivisesti toiminut kyläyhdistys on järjestänyt
talkoita ja hankk...
Tarja Tavaststjerna Missäs nämä tämän kylän ns. puliukot on? Kuka ihme niistä mainitsi? Tällä
kylällä ei ole minun mielestä moneen vuoteen näkynyt enää kunnon pultsareita.
7. lokakuuta kello 20:07 sovelluksesta mobile · Tykkää · 4
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Ritva Pekkarinen Os Hytönen Oli siellä ennen leikkikenttäkin, mutta jostain syystä sieltä on viety
kaikki keinut , kiipeilytelineet yms. pois. Muistaakseni siellä oli silloin penkkejäkin, mutta veivät
nekin pois.
7. lokakuuta kello 20:14 · Tykkää · 1

Tarja Tavaststjerna Kaikkihan täältä viedään isolle kirkolle
7. lokakuuta kello 20:36 sovelluksesta mobile · Tykkää

Ritva Pekkarinen Os Hytönen Niin... mutta täällä onkin ollut yllättävän paljon, mitä voi viedä
Mitähän vielä ois? Nää upeet maisemat?
7. lokakuuta kello 20:43 · Tykkää

Tarja Tavaststjerna Kirkko!
7. lokakuuta kello 20:58 sovelluksesta mobile · Tykkää

Ritva Pekkarinen Os Hytönen Ai niin, onhan sekin kaunis vanha puukirkko
7. lokakuuta kello 21:00 · Tykkää

Eeva Kovanen No mutta. "epämääräistä väkeä, ja känniörvelöitä penkit täynnä," epämääräinen
väki, ketä siihen mahtaa kuulua, hauska aamunavaus, ei siinä mitään...
8. lokakuuta kello 6:48 · Tykkää

Outi Raatikainen Kuka tietää, miksi penkit ja lasten leikkivälineet on aikanaan viety pois? Huono
kunto? Vähä käyttö? "Epämääräiset ainekset" ja ilkivalta? Kaupungin säästöpolitiikka?
22 tuntia sitten · Tykkää

Tarja Tavaststjerna Jos mä muistan oikein, niin niistä ei oikein huolehdittu ja sit ne vietiin
Äänekosken johonkin toiseen puistoon, kun siellä niitä kuulemma tarvittiin enemmän. Hah, sanon
ma. Kaikkihan täältä viedään.
17 tuntia sitten · Tykkää

Ritva Pekkarinen Os Hytönen Huuhan puistoon muistaakseni, koska siitä piti tulla Äänekosken
isoin leikkikenttä...Täällä ei kai ole tarpeeksi lapsia leikkimään?
16 tuntia sitten · Tykkää

Kuva: Konginkankaan sataman unelmakartta

