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TAUSTAA
1. Saatesanat
Edessäsi on vanhan Konginkankaan kunnan kaikkien kuuden kylän kanssa työstetty kyläsuunnitelma. Vastaavia on toistaiseksi syntynyt vain muutamia, kuten Porissa Ahlaisten
entisen kunnan kyläsuunnitelma 2006. Kun kyläsuunnitelmassa puhutaan Konginkankaasta,
tarkoitetaan entisen kunnan aluetta. Konginkankaan kylästä, taajamasta, käytetään termiä
kirkonkylä.
Kyläsuunnitelma on syntynyt tilanteessa, jossa vuoden 1993 kuntaliitoksen pahimmat kuohut
on aika jo viilentänyt. Vaikka useimmat konginkankaalaiset myöntävät, että kuntaliitos oli
tarpeen, katkeruutta on kuitenkin vielä ollut ilmassa: "Konginkangasta ei ole enää olemassakaan. Se ei ole esillä missään poliittisissa yhteyksissä tai edes uuden vuoden juhlinnassa –
on vain Äänekoski sekä Sumiainen ja Suolahti" (kommentti kyläillassa).
Kyläsuunnitelmahanke on etsinyt vastauksia myös tähän ongelmaan. Kuntaliitos on identiteettikriisi, jos sitä ei hoideta. Kunnan koon kasvaessa paikallisten yhteisöjen merkitys kasvaa.
Tarkoituksena ei ole katsoa katkerana taaksepäin, vaan luovasti eteenpäin - voimme tuoda
konginkankaalaisuutta "takaisin maailmankartalle", vaikka se ei itsenäinen kunta olisikaan.
Hankkeen myötä on perustettu www.konginkangas.fi -sivusto, jossa jokainen voi seurata
jatkossa, mitä kylällä tapahtuu ja kuinka kyläsuunnitelman toteuttaminen edistyy!

Konginkankaan kyläyhdistyksen hallitus

Kyläkävelyoppaana kesällä 2009 "kyläpäällikkö" Matti
Jokihalme ja esiintymislavana Liimattalan viimeinen
maitolaituri.
Kuva Keijo Pellinen

4

2. Kyläsuunnitelma - tulevaisuussuunnitelma
Kyläsuunnitelma on kyläläisten itsensä laatima tulevaisuussuunnitelma. Se lähtee liikkeelle
kyläläisten ajatuksista ja toiveista, jotka keskustelujen kautta muokkautuvat tavoitteiksi ja
toimenpiteiksi. Ne kylät säilyvät hengissä, joilla on yhteinen tahto ja resursseja tahtonsa
toteuttamiseen. Kyläsuunnitelma on tämän tahdon ilmaus.
Kyläsuunnitelman laatimisprosessi on yhtä tärkeä kuin valmis lopputulos, sillä suunnitelman
tekemisen aikana kokoonnutaan yhteen keskustelemaan kyläläisille tärkeistä asioista. Kyläsuunnitelman avoin tekeminen antaa kaikille mahdollisuuden päästä mukaan keskusteluun ja
muokkaamaan alueen tulevaisuutta.
Konginkankaan kyläsuunnitelma on tehty ennen kaikkea konginkankaalaisille - asukkaille,
kesäasukkaille ja alueella toimiville yhteisöille. Tämä Konginkankaan ensimmäinen kyläsuunnitelma panostaa paitsi alueen nykytilanteen kartoittamiseen myös historian kertaamiseen johdantona nykypäivälle. Näin kyläsuunnitelma on samalla “Konginkankaan tiivistelmä”. Varsinainen Konginkankaan historia löytyy sitten perusteellisemmin muutamasta
hyvästä julkaisusta.
Kyläsuunnitelma toimii koko Konginkankaan tahdonilmauksena lähimpään yhteistyökumppaniin eli Äänekosken kaupunkiin päin ja tarvittaessa muidenkin viranomaisten suuntaan.
Kyläsuunnitelmaa voi käyttää myös kuin liiketoimintasuunnitelmaa: kun haetaan esim. hankerahoitusta, kyläsuunnitelma perustelee kehittämistarpeet ja keinot. Koska kunnalliset ja maakunnalliset kyläohjelmat rakentuvat nykyään kyläsuunnitelmien pohjalta, suunnitelmat vaikuttavat kyliä koskevaan päätöksentekoon laajemminkin.
Olennainen osa kyläsuunnitelmaa on kehittämisohjelma, jossa määritellään muutaman
vuoden tähtäimellä toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä, että haluttuun tulevaisuuteen päästään.
Konginkangaan kyläsuunnitelman pohjana ovat vuoden 2009 aikana järjestetyt avoimien
kyläiltojen, erilaisten työryhmien, monipolvisen tiedonhaun, yleisökyselyjen ja kehityskeskustelujen esille tuomat ajatukset. Suunnitelman tekemisessä ovat olleet mukana monet konginkankaalaiset yhdistykset ja yritykset, asukkaat ja loma-asukkaat. Suunnitelman tekemisestä
on vastannut uusi "kattojärjestö" Konginkankaan kyläyhdistys ry.
Kyläsuunnitelmaa on päivitettävä muutaman vuoden välein. Suunnitelmista osa toteutuu ja
osasta todetaan jossain vaiheessa ajan kulkeneen niiden ohi. Kyläsuunnitelmaan on liitteenä
hankelistaus vuodelta 1999 kommentoituna tämän päivän näkökulmasta - mikä toteutui, mikä
ei ja miksi. Päivitysten yhteydessä kyläläisillä on jatkossakin mahdollisuus saada näkemyksensä kylän kehittämisestä kuuluviin.

5

3. Konginkankaan kyläyhdistys ry ja kyläsuunnitelmahanke
Konginkankaan kyläyhdistys ry rekisteröitiin syksyllä 2008 ja sen toiminta syntyi talven 20082009 aikana pidettyjen tilaisuuksien myötä. Yhdistys toimii koko vanhan Konginkankaan
alueen edustajana ja puolestapuhujana. Konginkankaalta on puuttunut kokoava keskustelukumppani mielipiteiden kanavoimiseksi toimintaan ja tiedoksi päättäjille – Konginkankaan
kyläyhdistys on ollut ratkaisu tähän puutteeseen.
Perustamisvaiheessa yhdistyksen toiminta määriteltiin laajaksi: yhdistyksen tarkoituksena on:
- edistää asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja –voimaisuutta sekä
toimia kylän ja sen asukkaiden edunvalvojana,
- järjestää erilaista toimintaa, tapahtumia ja tilaisuuksia,
- osallistua kylää koskevaan suunnitteluun ja toteutukseen,
- pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä
antaa lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille.
Puoluepoliittista kantaa yhdistys ei ota.
Jo kyläsuunnitelmaa suunniteltaessa lähtökohtana oli koko alue – entinen kunta, nykyinen
Äänekosken kaupungin viheralue ja sen kuusi kylää: Konginkangas (kirkonkylä), Kalaniemi,
Räihä, Riihilahti, Liimattala ja Laajaranta.
Konginkankaan kyläyhdistys ry on sateenvarjoyhdistys, joka haluaa koota kaikki toimijat
yhteistyöhön. Yhdistyksen hallituksessa on edustus joka kylältä. Lisäksi siellä on yrittäjiä,
kesäasukasedustus sekä Lintulahden karavaanarien edustaja. Koska pienet kyläyhdistykset/toimikunnat ovat vasta perustettua Riihilahden kyläyhdistystä lukuunottamatta hiipumassa,
Konginkankaan kyläyhdistyksen ensitavoitteeksi joku vuosikokouksessa asettikin "lepokitkan
voittamisen".
"Toivottavasti tästä ei tule mikään herrojen kerho, vaan että tässä on kaikista
yhteiskuntaluokista toimivia henkilöitä."
"Nuoria ja varhaiskeski-ikää eläviä mukaan."
"Toisinajattelijoita - oppositio on aina piristys ja myöhemmin voimavara kuitenkin."
(palautetta hankkeen aloitusseminaarissa 26.5.09)

Perustamisensa jälkeen kyläyhdistys päätti paitsi hakea Leader-rahoitusta kyläsuunnitelmaan,
myös mm. rakentaa omat nettisivut ja elvyttää kesäpäivät mahdollisuudeksi kaikille seudun
yhdistyksille esitellä toimintaansa ja kerätä siihen varoja.
Kyläsuunnitelmaa varten Konginkankaan kyläyhdistys järjesti kaikille avoimen tilaisuuden
9.2.2009. Lisäksi suunnitelmasta keskusteltiin yhdistyksen yleisessä vuosikokouksessa
19.2.2009. Kyläsuunnitelmalle oli selvästi tarvetta, joten kyläyhdistys haki Maaseudun
kehittämisyhdistys Viisarilta Leader-rahoitusta.
Hakuvaiheessa kirjattiin kyläsuunnitelman tavoitteeksi säilyttää, vahvistaa ja lisätä konginkankaalaista yrittäjyyttä, asumisviihtyvyyttä ja palveluita sekä säilyttää ja suojella
ympäristöä. Äänekosken kaupunki takasi yhdistykselle lainan, jolla hanke saatiin alkuun.
Toukokuussa 2009 kyläsuunnitelman ”kyläluudaksi” palkattiin YTM Outi Raatikainen.
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Kyläyhdistyksen hallitus ja projektiryhmä
Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallitus toimi myös hankeryhmänä, joka seurasi ja ohjasi
kyläsuunnitelman etenemistä. Hallitus kokoontui kerran kuukaudessa, minkä lisäksi tarpeen
mukaan valittiin työryhmiä.
Hallituksessa toimivat hankkeen aikana varsinaiset ja varajäsenet
Matti Jokihalme, kirkonkylä, puheenjohtaja
Satu Vainiontaus, Liimattala, sihteeri-taloudenhoitaja
Erkki Vilen, Kalaniemi
Seppo Sipponen, Räihä
Anneli Kauta, Riihilahti
Taina Paakkunainen, Liimattala
Kalevi Ahonen, kirkonkylä
Henry Eriksson, kirkonkylä
Heli Hytönen, Liimattala
Jarmo Eskelinen, SF-Caravan Lintulahti
Niilo Hämäläinen, kirkonkylä
Esa Sällinen, VPK
Yrjö Löfgren, kesäasukas
Eeva-Liisa Sorainen, Laajaranta (syksystä 2009 lähtien)

Koska kyläyhdistyksen hallitus koostui kylien edustajista, minkä lisäksi siinä oli mm. yrittäjien,
kesäasukkaiden ja SFC Lintulahden edustus, katsottiin sen täyttävän myös hankeryhmän
tarpeet. Rahoittajien edustajana hankeryhmään kuului Maaseudun Kehittämisyhdistys
VIISARI ry:n Arja-Leena Peiponen.
Kyläillat, työryhmät ja keskustelutilaisuudet
Kyläsuunnitelman laatiminen usean kylän yhteistyönä vaati useita palavereita, kokouksia ja
tapahtumia, joista jokainen vei suunnitelmaa askelen eteenpäin. Konginkangas-liite
paikallislehti Pikkukaupunkilaisessa 3.6.2009 sisälsi runsaasti asiaa kyläsuunnitelman teosta
ja toimi aloitusseminaarin lisäksi julkisena lähtölaukauksena hankkeelle.
26.5. Aloitusseminaari kirkonkylän koululla, 35 osallistujaa
9.6. Liimattalan kyläkokous, 21 osallistujaa
11.6. Konginkankaan kirkonkylän kyläkokous, 10 osallistujaa
15.6. Kalaniemen ja Räihän kyläkokous, 24 osallistujaa
23.6. Riihilahden kyläkokous, 17 osallistujaa
21.7. Kesäasukkaiden turinatupa Kestibaarissa 12 kesäasukasta
19.8. Laajarannan kyläsuunnitelmakokous, 12 osallistujaa
27.8. Räihän kyläsuunnitelmakokous, 9 osallistujaa
14.9. Kömin killan palaveri, 4 osallistujaa
30.9. Kotisivutyöryhmän avausilta, 8 osallistujaa
7.10. Kyläsuunnitelman "välitilinpäätös", 13 osallistujaa
22.10. Riihilahden kyläsuunnitelmailta, 9 osallistujaa
28.10. Nuorten keskusteluilta Vaparilla, 27 nuorta joista 20 alaikäistä.
10.11. Yrittäjäilta, 13 osallistujaa
5.12. Konginkangas-kino, noin 40 kävijää
14.12. Kyläsuunnitelman julkaiseminen
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Kyläkävelyt
Kyläsuunnitelma-hanke järjesti kolme kyläkävelyä: 21.7. Liimattalassa, 23.7. kirkonkylällä ja
25.7. Kalaniemellä, joka tosin sateen vuoksi muutettiin autoiluksi. Kyläkävelyillä tutustuttiin
kylän kohteisiin ja nähtävyyksiin, muisteltiin menneitä ja kerrottiin juttuja sekä arvioitiin, mitä
kylällä pitäisi saada aikaiseksi. Lopuksi päädyttiin yhdessä kahville ja makkaralle. Yhteensä
kyläkävelyihin osallistui 69 ihmistä (osin samoja).
Minun kyläni –teema Konginkankaan koululla
Lokakuussa 2009 alakoululaiset kirjoittivat ja piirsivät teemasta Minun kyläni. Teema sovittiin
opettajien kanssa yhteisessä palaverissa. Ennen työn aloittamista siitä tiedotettiin lasten
vanhemmille ja kysyttiin lupa käyttää lasten tuotoksia kyläsuunnitelmaprosessissa. Lisäksi
kysyttiin lupaa järjestää lasten töistä Konginkangas-näyttely.
Lasten piirustuksia kertyi iso pino, joten niistä oli pakko valita vain osa näyttelyyn. Se päätettiin
järjestää nettinäyttelynä uusilla konginkangas.fi-sivuilla.
Kotisivut www.konginkangas.fi
Kotisivut olivat eräs ensimmäisistä toiveista, joita Konginkankaan kyläyhdistykselle esitettiin.
Sivut todettiin tarpeellisiksi jo pelkästään alueen oman tiedonkulun parantamiseksi. Lisäksi
haluttiin lisää näkyvyyttä – Konginkankaan kylistä ei netistä löytynyt käytännössä mitään ja
googlaamalla sai loputtomiin osumia Konginkankaan suuronnettomuudesta ja vain satunnaisesti muita löytöjä.
Kotisivutyöryhmään olivat tervetulleita konginkankaalaiset yhdistykset. Siihen osallistuivat
aktiivisesti Konginkankaan, Kalaniemen, Räihän ja Riihilahden kyläyhdistykset, Liimattalan
kylätoimikunta, Kömin kilta ja VPK. Sivuston ulkonäöstä ja toimintaperiaatteista päätettiin
pitkälti yhdessä. Yhdistykset rakensivat omien sivujensa sisällön itse ja/tai kyläsuunnitelmaan
laaditun tekstin pohjalta. Ne myös vastaavat sivuistaan jatkossa.
Kustannussyistä sivuston julkaisujärjestelmän oli syytä olla ilmainen. Alun perin kotisivuja
suunniteltiin Joomla-pohjaisiksi. Koska yhdistys päätyi lopulta palkkaamaan työryhmän
vetäjäksi ja kotisivujen tekniseksi toteuttajaksi Keski-Suomen Verkkomedian, jolla oli
kokemusta CMS Made Simple –julkaisujärjestelmästä, sivut syntyivät tälle ilmaisalustalle.
Konginkankaan kesäpäivät 17.-19.7.2009
Kömin Kilta on aiemmin järjestänyt kesäpäiviä,
mutta toiminnassa on ollut muutaman vuoden
tauko. Kesällä 2009 Konginkankaan kyläyhdistys ry
koordinoi ja osin tuotti kesäpäivät.
Kyläyhdistys teetti tapahtumaan myös Konginkangas-t-paidan, jossa rintapielessä on vaakuna ja
teksti Konginkangas
Ohjelmaan kuului Kömin teatterin esitys sekä
ohjelmallinen päivätapahtuma markkinoineen
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usean yhdistyksen yhteistyöllä. Karaokeillan järjesti Lions Club Konginkangas, tanssia Lintulahden karavaanarit, ja kesäasukkaiden juhlajumalanpalvelus oli tietenkin seurakunnan työtä.
Monia muitakin yhteisöjä oli mukana järjestämässä tapahtumaa.
Kesäpäivien eri osatapahtumissa kävi yhteensä 2000-3000 ihmistä ja palaute oli muutamaa
kehitysehdotusta lukuunottamatta vain kiittävää. Kyläsuunnitelma-hanke keräsi tapahtumasta
kirjallista palautetta.
Konginkankaan joulunavaus 5.12.2009
Konginkankaalle mietittiin omaa talvista tapahtumaa. Joulunavaus suunniteltiin yhdistämään
järjestöjen joulumessut, yritysten joulumarkkinat ja jouluista tunnelmaa uudella tavalla.
Joulunavaus keskittyi liikekeskusken aukiolle. Kyläsuunnitelmahanke pyöritti tapahtuman
yhteydessä Konginkankgas-Kinoa, jossa näytettiin vanhoja VHS-filmejä vuosien varrelta ja
totesi, että ne olisi saata digitoitua ja käyttöön! Talvitapahtuman arvioitu kävijämäärä oli 300400 henkilöä.

4. Konginkankaan mitä, missä, milloin
- Uutteran työn siunaus. Konginkangas on nuori kappeliseurakunta Saarijärven, Laukaan ja Viitasaaren rajamailla. Siihen kuuluu noin neljäkymmentä
talonnimellistä ja joukko torppia. Vuosikymmenen ajalla on se rakentanut
itselleen kirkon, pappilan ja lainajyvästömakasiinin, sekä kustantanut lapsilleen
kansakoulun, ja kuitenkin on tämän kunnan varallisuus kohonnut yhtenä
yllälueteltujen rakennusten kanssa. Tätä vastaan on ollut tämän kunnan piirissä
osa talollisia, joita ei laki, eikä velvollisuuden tunto ole pakoittanut ottamaan
osaa mainittuihin yhteisiin töihin, eikä panemaan lapsiaan kansakouluun, mutta
he ovat varallisuudessa, joko seisoneet vanhallaan tahi käyneet ravun tietä.
Tämän on vaikuttanut epäilemättä se, että edellisten hengen voimat ja
toimeliaisuus ovat ponnistuksissa kehittyneet, vaan jälkimmäisten
toimettomuudessa pysyneet vanhallaan. Satakunta nro 35 30.8.1879

Konginkankaan kylä tunnettiin nimellä Kömi. Nimi löytyy kartalta vieläkin, samoin mm.
nimistä Kömin Kilta ja Kömin teatteri.
Konginkangas sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa Keitele-järven rannalla, Nelostien
varressa. Konginkangas oli itsenäinen kunta 1895-1993, jolloin se liittyi Äänekoskeen. Alueen
2
2
pinta-ala on noin 400 km , josta noin 100 km vettä. Alueella on kuusi kylää: Konginkankaan
kirkonkylä, Liimattala ja Laajaranta kirkonkylän eteläpuolella, Kalaniemi ja Räihä sen pohjoispuolella sekä Riihilahti itäpuolella. Vanhan Konginkankaan kunnan alueella asuu 1500
vakituista asukasta. Lisäksi seudulla on yli 800 loma-asuntoa.
Ennen vakituisia asukkaita Konginkankaan alueella 800-luvulta lähtien kalastivat ja metsästivät hämäläiset. Konginkankaan nimi tulee todennäköisesti eräsijan omistajasta Tuomas
Konckista (eli Konki), joka oli kotoisin Pälkäneeltä. Hänen tilansa nimeksi mainittiin joitain
vuosia myöhemmin Kånckinckas (Konkinkangas). Todennäköisesti siis tilan nimestä tuli kylän
nimi ja lopulta koko kunnan nimi. (Lähde: Konginkankaan kirja)
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Savosta tulleen asutuksen myötä koko pohjoisen Keski-Suomen alue liitettiin vanhaan Rautalammin emäpitäjään 1560. Kulttuurisesti Konginkangas sijoittuu vanhan talonpoikaiskulttuurin
perusteella Itä- ja Länsi-Suomen välille. Konginkankaan murre on savoa. Myös suurin osa
seudun vanhoista paikannimistä ja sukunimistä kuuluu itäsuomalaiseen murrealueeseen.
Rautalammin jälkeen Kömi (= kirkonkylä) ja Kalaniemi, jossa mukana oli myös Räihä, kuuluivat Viitasaaren kirkkoherrakuntaan. Pyyrinlahti (= Liimattala) sekä siihen kuulunut Riihilahti
kuuluivat Suur-Saarijärven kirkkoherrakuntaan. Konginkankaan alue erotettiin omaksi kappeliseurakunnakseen 1867. Tuohon aikaan Konginkangas kuului Vaasan lääniin.
Konginkankaan kunnan alku on seurakunnassa. Kunnan perustava kokous pidettiin
18.4.1868, jossa seurakuntalaiset valitsivat ensimmäisen kunnallishallituksen, mutta vasta
1895 koko Konginkankaan alue käytännössä itsenäistyi omaksi kunnakseen.
Konginkankaan itsenäisyys kuntana päättyi 1993, jolloin se liittyi Äänekosken kaupunkiin. Sitä
varten oli 1991 järjestetty kansanäänestys, jonka äänestysprosentti oli 79,6 %. Äänestäneistä
53 % äänesti kuntaliitosta vastaan. Kuntaliitoksessa Konginkankaasta tuli Äänekosken
kaupungin viheraluetta ja Konginkankaan kirkonkylästä yksi Äänekosken taajamista.

