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Konginkankaan kylän tapahtumailta 26.9.2013 klo 18-20.30 
Konginkankaan seurakuntatalolla  
 
 
Tilaisuuden tarkoitus: 

- yhteenveto Konginkangaspäivistä 2013 
- tulevien tapahtumien suunnittelu ja ideointi  
- seuraavan tapaamisen sopiminen  

 
Tilaisuuden järjestäjät 

- Innovative Village – Kekseliäät kylät -hanke 
- Konginkankaan kyläyhdistys ry  

 
Osallistujat: Reetta Korjonen, Erkki Soljava, Anneli Kauta-Soljava, Antti Hytönen, Heli Hytönen, 
Katri Vuojus, Hilkka Vepsä, Tarja Tavastsjerna, Helena Simonajo, Raija Tuomi, Erkki Vilen, Tanja 
Rämä, Ari Vertainen, Esa Sällinen, Katja Hirvinen, Ritva Kolari, Sirkka Kupsu, Marvi Oksanen, Matti 
Jokihalme, Outi Raatikainen (muistion kirjoittaja)  
 
 
 
 

Muistio käydystä keskustelusta   
 
 
Konginkangaspäivät 2013 
 
Ajankohta aina viikko juhannuksesta  
 
Konginkankaan kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Matti Jokihalme kävi läpi kesäpäivien menot ja 
tulot.  

- menoja 2013: lupamaksu, mainokset, vakuutukset, esiintyjät, ruusut, palkinnot, tilavuokrat 
(työväentalo), äänentoisto, seuraliivit 

- tuloja 2013: pääsyliput (Koop Arponen), kahvio, arvat ja ruletti, ulkomyynti, toripaikat, 
tavaramyynti (sukat, lippikset, Konginkangas-korut), sponsorointi (K-rauta, Sale), 
ilmoitusmyyntiprovisio (Sisä-Suomen Lehti) 
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- talkootyö ja talkoolaisten kulut puuttuvat – ne ovat menneet kunkin omaan piikkiin  
- myös esiintyjät ovat talkoilleet – mahdolliset palkkiot ovat olleet todella pieniä  

 
Kesäpäivien 2013 tuotto Konginkankaan kyläyhdistys ry:lle noin 2200 euroa  

- kesäpäivät on merkittävin Konginkankaan kyläyhdistyksen tulolähde (ja aika monen 
muunkin konginkankaalaisen yhdistyksen tärkeä tulolähde)  

- kesäpäivien tuotto käytetään takaisin kylälle hankkeisiin 
o hankkeet tuovat kylälle ulkopuolista rahaa eli yksi oma euro moninkertaistuu 

hankkeessa  
o ainoa kyläyhdistyksen antama avustus on ollut kipupumppuun   

- sanotaan, että hankkeiden rahoittamiseksi kassan on oltava noin 10000 euroa  
o hankerahoitus tulee vasta laskujen maksujen jälkeen  

 
Toripaikan hinta  

- Ensimmäiset vuodet ollut 20 euroa, viime kesänä 25 euroa  
- Voisiko hintaa laskea? Ei mielellään, kulut ovat kovat ja viivan allekin pitäisi jotain jäädä  

o pöytiä voi jakaa   
o hinta halpa: Hankasalmen markkinoilla on 70 euroa; jyväskyläläiset myyjät 

nauroivat hintaa  
o ”Talkoisiin kyllästyy jos palaute on tämä ja jos pöytämaksua vielä ruvetaan 

moittimaan”  
o jo kirpputoreillakin on 25 e/pöytä  
o maksulla ostetaan palvelua – talkootyö, ilmoitukset, tiedotteet, lupamaksut, 

vakuutukset…   
- Hinta ei ole suhteessa kyläyhdistyksen ihmisten työmäärään – jos jäsenet heittää pottiin 50 

e niin tulos on sama! 
o menetetään yhdessä tekeminen, ihmisten tapaamiset, tunnelma  

- Hintojen porrastaminen on hankalaa  
- Neliöhinta 10 e/m2?  
- Voisiko markkinoita laajentaa ns. torille? Siellä voisi olla halvemmat hinnat ja 

paraatipaikalla kalliimmat.  
- Entäs pääsymaksu?  

o Ei onnistu ihan jo alueen vuoksi, 
o Pääsymaksu karsii väkeä  

- Ei ole hyvä, jos tulee paljon ulkopuolisia myyjiä – silloin paikalliset eivät välttämättä saa 
omia tuotteitaan myytyä 

 
Kesälehti 2013  

- 8 sivua Sisä-Suomen lehden välissä 
- lehden oma panostus oli vähäistä -> mainostuotot noin 1000 e vähemmän kuin ed. vuonna 
- Sisis kuitenkin kirjoitti paljon hyviä juttuja Konginkankaasta  

 
Seurakunta  

- kesäpäivien sunnuntaiksi mietitty jo jotain 
o ei varmaankaan nyt perinnejumalanpalvelusta – Ehdotus: löytyisikö Elvis?  Entä 

romanien gospel-ryhmä Turusta ja Leifin konsertti  
o konserttia varten kirkko on jälleen käytettävissä  

- väkeä ollut mukavasti  
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Ideoita kesäpäiville tai tapahtumiksi  
 
ULKOILUPÄIVÄ jollekin upealle näköalapaikalle  
Opastetut KYLÄKÄVELYT tai luontokävelyt 
AARTEENMETÄSTYS LAPSILLE kirkonkylällä 
AARTEENMETSÄSTYS AIKUISILLE esim. autolla  
VALOKUVASUUNNISTUS  
 
Mahdollisia kohteita 

- Kalaniemellä on moottorisahamuseo, jossa on 200 moottorisahaa  
o ovat valmiita esittelemään kyläpäivänä 

- Matin maatalousmuseo Riihikahviolla 
- Räihän Myllypohja – syvässä rotkossa upeat järvet, mutta metsät hakattu  
- Ilvesvuori – maisema  
- Kotimäki – maisema ja ent. tanssipaikka  
- Kalliojärvenmäki – maisema  

 
Vertaisen Arilla on 8 ha ruista – perinteinen RUKIINNIITTO kuhilaille ja Matin riihellä puinti 
 
Kömin killan kulttuuriperintöhanke  

- Nuijasodan muistomerkin luona tapahtuu - 300 vuotta hattujen ja myssyjen taistelusta  
o mukana Heikki Liimatainen, armeijan viestikoulun evp ja suunnistuskoulun pj, joka 

omistaa patsaan paikan  
- vanhan kirkkotien kulttuuriperintöpolku, infotaulu ainakin Riihikahviolle  

o Saarijärvi-seura mukana  
o joku tapahtuma siihen liittyen, Liimatainen juhlapuhujaksi   
o reserviläiset, hernerokkaa,  
o todennäköisesti elokuussa – muistomerkin pystyttämispäivän muistoksi  

- armeijan taistelunäytös? – kiinnostaisi nuorempaa väkeä  
- tulossa julkaisu kauppias Vilho Mäilästä  

o 21 vuotta Konginkankaalla ja tänä päivänäkin tiedetään hänet  
- Perinnekasvipenkki satamaan  

 
Viime kesäksi oli idea raviradan tapahtumasta  - nuorille musiikkitapahtuma    
 
Kulttuuripolku Lintulahteen - 110 vuotta Gallen-Kallelan maalausreissuista 

- Kömin Kilta kehittelemässä 
- maalaustapahtuma ”MAALAA OMA KEITELE-TAULU”  

o tyylejä saa olla joka lähtöön –Äkin taidemuseollakin on pelkkiä Keitele-tauluja pitkä 
rivi   

 
Vihreän väylän reissussa Ruotsissa tutustuttiin pyöräilytapahtumaan (lue matkaraportti 
www.aanekoski.fi/vihreavayla)  – voisiko meille tehdä vastaavan hauskan kävely- ja 
juoksutapahtuman  

- nimeksi KÖMIN KIERROS  
o joskus on ollut semmoinen?  

- voisi olla kyläpäivien perjantaina? - päiväsellä kävely ja illalla nuorisolle  
 
Toive: Vanhustentalon pihaan perinnekukkapenkki  

http://www.aanekoski.fi/vihreavayla
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VENETSIALAISET satamarantaan  

- Kuka ne kynttilät maksaa? – Testattu jo muualla: jokaisen piti tuoda ulkotuli pääsymaksuna 
- yhdessä tekemistä, jossa jokainen osallistuisi ohjelmaan: yhteislaulua, pussihyppyä, 

tikanheittoa…    
 
Kesäpäivät  

- kahvia ja ruokaa myyvät yhteen niin, että myös asiakkaiden pöydät ovat yhtenä isona 
istuma-alueena  

o saisiko myös yhden kassan? – erittäin hankalaa  
o erillinen kahvialue ja erillinen myyntialue kuten joillain messuilla – ei herättänyt 

välitöntä innostusta…  
Keskusta  

- Kongitorilla kovin hiljaista…  kuin olisi kylän sydän kuollut  
- yli 100-vuotias työväentalo 

o ulkopuoli tarvitsisi lisää viihtyisyyttä  
o kesäkahvihuone työväentalolle? -> liian kaukana, mieluummin vaikka satamaan  

- Palvelutuuli-hanke 
o tavoitteena saada tyhjiin tiloihin vipinää   

- entinen postin tila remontoitu hyvin – vastaa uutta (omistaja Osuuspankki, 
kiinteistöpuolella Kari Kontio) ja entinen K-kaupan tilan (omistaa Osuuspankki) 
vuokrattavana/ostettavana  

o 315 m2 (myymälä 200 m2), kallista tilaa: kiinteistövero, vakuutukset, 
kiinteistönhoito, auraus  

o hoitovastike 5,80/m2  
o Matti on saamassa tasetiedot  

- valokuvaaja käynyt ottamassa myyntikuvat, tilat ovat tulossa julkiseen myyntiin  
- Arin ehdotus: perustetaan osuuskunta, ostetaan tila pois ja vuokrataan sitä osuuskunnan 

laskuun; Matti kokee että pitkässä juoksussa pitää löytää yrittäjä, mutta alkuun voidaan 
tarjota apua   

- ent. postin tilaan kesäkahvio?   
 

Satu Olkkonen tekee väitöskirjaa – juttu kylävaikuttamisesta ollut ma tai ti Keskisuomalaisessa  
- identiteetti lähtee kylän sisältä, meidän ei tarvitse olla talentteja vaan pienikin työ on yhtä 

arvokasta, kun jokaisen panostusta tarvitaan    
 

Mitä Konginkankaalla esitellään vieraille?  
- ei riitä että vaan kerrotaan ”Konginkangas on kaunis” 
- edes paikkakuntalaiset eivät kaikki tiedä näköalapaikkoja: Myrävuori, Kotivuori, Liimattalan 

siirtolohkareet 
o ilman maanomistajien lupaa ei saa esim. laittaa julkiselle kartalle, mutta 

jokamiehenoikeudet pätevät  
- Riihikahvio ja maatalousmuseo  
- kirkolla ”istutaan pankin päällä” – ”me ollaan saattohoitajia perinteelle ja siirretään sitä 

aina seuraavalle sukupolvelle” 
o Äänekoskella ei ole sellaista rypästä, jossa olisi muutaman sadan metrin matkalla 

tämmöistä määrää yli satavuotiaita rakennuksia 
o Kömin Kilta pystyttää infotaulut, kunhan luparumba on käyty  
o tulossa myös virtuaalisesti nettiin Upi Minkkisen ilmakuvilla  

 



5 
 
Konginkankaan satama  

- viime perjantaina oli kaupungintalolla palaveri kevään satamakatselmuksen jäljiltä, muistio 
Konginkankaan kyläyhdistyksen nettisivuilla  

o keväällä oli katselmuksessa 19 ihmistä, kyläläisiä ja virkamiehiä ja sataman 
kehittäminen nytkähti eteenpäin   

- miten lähdettäisiin kaupungin kanssa kehittämään? 
o kaava on olemassa, maat ovat kaupungin  
o ajatuksena EU-hanke eli ei mennä liikaa kaupungin kukkarolle 
o uusi laituri on hankittu (30 000 euroa) ja aluetta hieman kunnostettu jo tänä kesänä 
o kaupunki on valmis valitsemaan suunnittelijan tekemään pohjatyön  

 
 
TIEDOSSA OLEVIA TAPAHTUMIA  
 
Päivä paloasemalla – valtakunnallinen päivä 23.11. näkyy myös Konginkankaalla  
 
Joulunavajaiset  

- jotakin jää vaille jos sitä ei ole  
- ehdotus: yhdistetään voimavaroja ja tehdään näyttävämpi tapahtuma 

o  myyjäiset työväentalolla, joulupukki torilla, joululaulut kirkossa? – ei saanut suurta 
kannatusta…  

MLL järjestää Pyhäinpäivän myyjäiset työväentalolla 2.11. klo 10-14  
Joulumyyjäiset  

- yleensä aina naistenmessujen kanssa samaan aikaan samanlaiset joka vuonna – ”kaikki 
myyvät villasukkia…”  

- ihmiset vievät parhaat päältä ennen kuin virallisesti avataankaan   
-> ollut vähän väkeä -> tarvitaan jotain uutta!  
- mitä uutta? yhdistetään kaikki tapahtumat tiiviimmin keskustaan - vanhan kaupan tilaan?  

 
Itsenäisyyspäivän kirkko klo 10, sankarihautakäynti  
Laskiaistapahtuma eläkeliitto ja srk 4.3.2014?  
 
Pilkkikilpailut ainakin Riihilahdessa  
 
Innovative Village –partnerivierailu noin 11.5.  

- virolaisia ja pohjoisirlantilaisia tulossa käymään  
 
MUISTAKAA TIEDOTTAA JA TARKISTAA, ETTEI TAPAHTUMIA MENE PÄÄLLEKKÄIN 
(OR:n lisäys)  
 
www.konginkangas.fi  - kalenteriin mahtuu paljon tietoa ja mitä kattavammin Konginkankaan 
tapahtumat ovat siellä, sitä enemmän sitä myös käytetään  
www.aanekoski.fi - tapahtumat, jos muutkin kuin oman kylän väki on tervetullutta  
Konginkangas-facebook   https://www.facebook.com/groups/konginkangas/?fref=ts  
Äänekoski-facebook https://www.facebook.com/groups/101892693187376/?fref=ts  
KSML http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/ksml jos kauempaakin tulijat ovat tervetulleita  
Paikallisradiot – varsinkin Radio K-S tekee mielellään juttuja myös maaseudusta:  
http://yle.fi/uutiset/yle_keski-suomen_toimitus/6088714  
 

http://www.konginkangas.fi/
http://www.aanekoski.fi/
https://www.facebook.com/groups/konginkangas/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/101892693187376/?fref=ts
http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/ksml
http://yle.fi/uutiset/yle_keski-suomen_toimitus/6088714
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SEURAAVAT TOIMET  
 
 
5.10. lauantain makkaratulet rannalle klo 11-13 ja 2 h ideointia sataman kehittämisestä 

o + Facebook-kysely liikkeelle – Esa hoitaa  
o tulipaikkaa ei ole – kuka organisoi tulet? Antti hoitaa   
o Kk kyläyhdistys ostaa makkarat -  Anneli ostaa 20 pakettia Salesta  
o Reetta tuo mehua   
o Ari maksaa raamillisen lehti-ilmoituksen Sisä-Savon lehteen: 50 mm x 100 mm 

Haapasoran piikkiin lasku – Outi hoitaa ilmoituksen   
o järjestysmieskoulutus osuu samalle päivälle, muutamat on siellä     

 
Selvitetään: Vanhan postin tilaan joulukauppa koko joulukuuksi  

o kaikki paikalliset tekijät tuomaan tavaraa myyntiin kirpputorityyliin  
o myyntivuorot  
o vuokra, hygienia-asiat, verotus  
o kaveriksi Palvelutuulihanke vaiko Innovative Village – Kekseliäät kylät?  

 
Työpaja tapahtumasuunnittelusta 

o ilmoitus Pikkukaupunkilaiseen ja Facebookiin  
o puhutaan asiasta myös 5.10. 
o torstai-illat sopivat parhaiten  
o vk 41 ->  JATKOILTA ke 9.10. tai to 17.10. klo 18   
o koululla 

 

 
 
 
 

Kuvat: Outi Raatikainen   
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