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Yhteenveto Konginkankaan kyläsuunnitelmahankeen kyläkokouksissa ja
teemakeskusteluissa nousseista ajatuksista, ideoista ja toiveista 2009
-

-

Tähän on kerrytetty mahdollisuuksien mukaan kaikki esillä käväisseet kyläsuunnitelmakokouksissa vilahtaneet ajatukset. Kyläsuunnitelmaan ovat päätyneet ne,
joiden takana on ollut eniten kannatusta ja jotka kyläyhdistysten tässä vaiheessa
ovat toteuttamiskelpoisia.
Osa ideoista on jo toteutunut tai toteutumassa, loput ovat käytettävissä vapaasti
jatkokehittelyyn!
Ajatusten määrän vuoksi ne on ryhmitelty teemoittain. Teemat menevät osittain
päällekkäin.

KONGINKANKAAN TOIVEIDEN TYNNYRI 2009
Paikallishallinto, vaikuttaminen, yhteistyö, tiedonkulku
Hallintoelimiin enemmän edustusta kyliltä. Päätökset tehdään Äänekoskella.
Pitäisi saada useampi kankaalainen valtuustoon – oma Konginkangas-lista? – Konginkangaspuolue! ☺
Valtuuston kokouksiin konginkankaalaisia kuuntelemaan, kun on omat asiat käsittelyssä.
Kyläyhdistyksen on painotettava, että kaikki osallistuisivat toimintaan, jotta saataisiin painavat
vetoomukset aikaan mm. terveyspalveluiden taakse.
Budjettivalmisteluun pitää saada kannanotot. Esim. kesäpäivillä voi kerätä allekirjoituksia
vetoomukseen.
Syksyllä on kiinnitettävä huomiota hankkeisiin, kun tehdään talousarviota ensi vuodelle.
Yhteys poliitikkoihin: ”Meillä on läänistä 2 ministeriä, ja silloin on ennenkin tehty siltoja”.
Kyläkokouksia ja yhteisiä tilaisuuksia..
Lapset pohtimaan asioita osana koulutyötä.
Yhteistyö kyläläisten ja SFC karavaanareiden kesken.
Kesäasukkaat mukaan toimintaan.
Positiivisuushanke: viljellään myönteistä ajattelua, annetaan hyvää palautetta,
suvaitsevaisuutta, rehellisyyttä, avoimuutta, sanotaan asiat suoraan mutta myönteisessä
mielessä – positiivisuus on opeteltavissa oleva asia!
Ison tien risteykseen tervetulotoivotus kylälle ja käskyt käyttäytyä kunnolla.
Postilaatikkorivit ojennukseen.
Postilaatikoista puuttuu paljon nimiä ja numeroita, jotka ovat tarpeen ei vain postille vaan myös
muille kulkijoille.
Ilmoitustaululle ilmoitukset tapahtumista, sillä Sisä-Suomen lehti ei tule kaikille.
Jokaisen kyläyhdistyksen hallitukseen jäsen ilmoitusvastaavaksi, joka vie jutut taululle.
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Uudet ilmoitustaulut sinne, mistä puuttuu ja missä tarvitaan.
Vuosittain Konginkangas-tiedoteliite paikallislehteen.
Internet tiedonkulkuun “joka sitä on ruvenna käyttään niin siellä sitä luvetaan terveiset”.
Nettisivujen pitää olla www.konginkangas.fi.
Uusille nettisivuille tapahtumakalenteri, jonna voi merkitä pienetkin tapahtumat kylältä.
Netin katvealueet on kartoitettava ja hoidettava.
Kyläyhdistyksille omat kotisivut, jonne jokainen voisi kirjoitella.
Yhtenäinen tieto Konginkankaasta ja sen palveluista -> pysyy ajan tasalla vain netissä.
Nettisivuille kaikki harrastusmahdollisuudet ja järjestöjen toiminta.
Seudun palvelukartta paperille ja/tai nettiin.
Nettikamera kirkonkylälle/Keiteleen rantaan.
Palvelut
Puolipäiväinen virastojen palvelupiste kirkolle.
Torstai on palvelutaksipäivä – tiedotus paremmaksi!
Omien liikkeiden palvelun säilyminen on kyläläisistä kiinni -kampanja.
Kokoontumistiloja voisi hyödyntää paremmin, esim. työväentalolla tansseja entiseen malliin.
Tarvittaisiin lainsäädännön muutos, joka antaisi kaikille mahdollisuuden hakeutua palveluihin
sinne, minne haluaa, vaikka naapurikuntaan – eivätkö toisaalta kunnat voisi tehdä järkevää
yhteistyötä niin, että esim. Kalaniemeltä lapset voivat käydä koulua Viitasaarella sen sijaan että
heidät kenties kuljetetaan Suolahteen?
Yrittäjyys, yritykset, elinkeinot
Maataloista uutta perunaa, muikun pyyntiä, kalastusopetusta.
Kylätalkkari tarpeen: kylätalkkarin pitäisi pystyä hoitamaan ikääntyvien pikkuremontit ym. ja
niiden vapaa-ajan asukkaiden mökkivartioinnin ja huollon, joiden mökki on pitkään tyhjänä.
Siivousfirmoja saisi olla enemmänkin.
Kotitalousvähennys käyttöön ja tietoa siitä miten se toimii
Konginkankaalla voisi toimia yksityinen hammaslääkäri.
Perustuotteita myyvä pikku-Alko Konginkankaalle. Vähentäisi humalassa ajamista!
Yksityinen palvelukoti oman kylän vanhuksille omalla kylällä.
Siivousrinki ja kylätalkkari mahdollista myös työllisyysrahoilla.
Yksityisiä kesämökkejä kaivattaisiin vuokralle. Tarve on kovaa.
Aamiaismatkailua ja aittamajoitusta Konginkankaalle.
Pihaleirinnälle voisi olla kysyntää.
Yhteismarkkinointia.
Tietoliikenneyhteydet kuntoon yritys- ja etätyötä varten.
Tietoa metsänhoidosta.
Yrittäjistä lista tiedoksi.
Alueellinen lämpövoimala Konginkankaalle. Kaukolämmölle voisi olla tarvetta ja halukkuutta, jos
hinta on sopiva.
Liiketontteja tarjolle ja markkinointiin (Peräpohjan alueella on).
Kaupunki on myynyt viimeisen hallinsa, mutta yksityiseltä on mahdollista ostaa.
Tyhjiä tiloja voisi hyödyntää yrityksille. Kuka markkinoisi? - Onko tiloja tyhjinä?
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Nuorille työtä.
Mansikanpoiminta-aikaan oman kunnan nuorille kesätöitä -> linja-autokyyti Äänekoski-Räihä.
Venäjänkielen taitoa lisää.
Joulukuuseen uudet valot, entiset on rumat ja epäkäytännölliset. – Liikekeskuksen yrittäjien
kolehti käyntiin, ostetaan uudet valot.
Kuinka houkutella Nelostien ohiajajat pyörähtämään kirkonkylän kautta? Vaikeaa, sillä
viitoituksiin ei tahdo saada lupaa. Liikkuvaa mainosta ei voida kieltää – laitetaan se trailerille!
Matkailu
Nelostien varteen molemmista suunnista tarvitaan ilmoitustaulu, jossa on kartta ”Matkasi
varrella Konginkangas, poikkea kylälle!” Matkaan tulee vain 200 m lisää pituutta.
Kirkon ympäristölle voisi hankkia nähtävyysviitoituksen ja opasteet – yhteistyö ympäristökeskuksen ja museoviraston kanssa.
Vierailijoille tietoa, kylän omat nähtävyydet esille.
"Jos tulee liikaa vierailijoita, pannaan niille huvivero". ☺
Konginkangas näkyviin Vene-lehteen ja matkailujulkaisuihin.
Pyyrinlahden kanava on tarpeen ympäristösyistä, energiankuljetukset ovat tulossa. - kanavan
käyttömahdollisuudet matkailussa?
Aamiaismajoituksella olisi mahdollisuuksia.
Puuttuu telttailualue, Lintulahti huolii vain karavaanareita.
Kirkonkylälle tarvitaan yleisövessa, tai ainakin tieto siitä, mistä WC löytyy.
Kirkonkylällä upea uimaranta – opaste tarvitaan! On sauna ja grillikatoskin, mutta ne on
korjattava.
Turisteille pitäisi satamassa olla pari soutuvenettä vuokralla.
Ritoniemi on kaupungin omistuksessa (onko kioskikin?) Lintulahtea vastapäätä. Olisi hyvä
paikka mm. venevuokraukselle.
Konginkankaalle rakennettava veneparkki eteläisen Päijänteen veneiden talvisäilytykseen.
Iisjoen koskimaisemat olisivat matkailunähtävyys, ja joessa on istutettuja lohia - markkinointi?
Keitele-maiseman Gallen-Kallela -katselulava Lintulahteen - viereen kuva maalauksesta.
Karavaanari-yhteistyötä.
Karavaanareille kunnon luontopolku ja nuotiopaikka.
Ympäristö, luonnonsuojelu
Pyyrinlahden kanava tarvittaisiin veden vaihtumisen, biopolttoainekuljetusta ja matkailun vuoksi.
- ”Kun tehdään kanava niin tehdään kunnollinen.”
- ”Tehdään kapea kanava halvalla."
- ”Kanavan voi unohtaa, ajatus on karannut käsistä."
Kylien ilmoitustauluille tietoiskuja ympäristönhoidosta.
Jättipalsamin kitkemistalkoot (ainakin Räihä).
Lupiinin leviämisen rajoittamistalkoot.
Vanhat ränsistyneet talot VPK:n harjoituskohteiksi.
Vesiskootterikielto tarpeen – mistä sen saa ja kuka sitä valvoo- entäs sähköskootterit?
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Kirkonkylän eteläisen sisääntulon maisemallinen kunnostaminen.
Tien varsien perkaaminen talkoilla vuosittain, sillä kapeat tiet ovat vaarallisia; vrt. Iitsalon
tienhoitokunta.
Pölykapselit pois tien varrelta.
Kirkonkylässä oli toukokuussa siivouspäivä, ja Lassila-Tikanoja vei ilmaiseksi kaikki roskat pois
→ homman organisoiminen myös syrjäkylille!
Kylänraitin siistimistalkoisiin mukaan hakefirma.
Jätekeräys järkevämmäksi - nyt pönttöjä siellä täällä (paperi, pahvi ym.).
Kierrätys maitotölkeille ja muovipulloille.
Jätteenlajitteluongelma on enemmänkin kuljetusongelma - voisiko viritellä yhteisen kuljetuksen,
joka kiertäisi kaikki kyläkunnat?
Villieläimistä varoituspuhelinnumero – minne ilmoittaa vaikkapa karhusta?
Nelostie
Kuntoliikunta pois Nelostieltä!
Nelostien kevyen liikenteen ylitykset/alitukset tarpeen Lintulahdessa, Peräpohjan liittymässä
sekä Liimattala-Häkkilätien liittymässä.
Nelostie moottoritieksi!! → vanha tie arvoonsa mm. vapaa-ajan liikkumiseen.
Nelostien suunnittelua tehdään jo ja meidän on saatava siihen kevyenliikenteen väylät mukaan.
Lintulahden huoltoaseman kehittäminen, mm.venevuokraus ja käyntilaituri; tuulinen laituri,
mutta muuten voisi olla myös veneilijöiden kohde.
Lintulahden vesialtaan täyttö parkkialueeksi.
Lintulahden pohjoisen rampin uusiminen ja meluvallin jatkaminen.
Liimattalantie, Liimattala ja kirkonkylä
Kevyenliikenteen väylät vähintään Lintulahteen/Kalaniemeen ja Liimattalaan/Laajarantaan.
Valaistus kirkolta Nelostielle asti.
Liimattalaan tulossa alikulku, tarvitaan valoja.
Kevyenliikenteenväylälle ei varmaankaan löydy rahaa – entä polut? Vrt. Sumiainen.
Kevyt liikenne Liimattalasta kirkolle
- liikkujia on kirkolle päin asioimaan paljon
- sopiva pyörämatka, mutta turvaton → tarvitaan leveämpi piennar, poljettava polku-ura tai
kevyenliikenteen väylä
- oma ”Vihreä väylä” vanhalta tieltä kirkolle ja Kalaniemeen?
”Vaihtoehtoinen väylä” Liimattalan vanha väylä, kirkonkylästä pyörätie Lintulahteen ja
Masonmäeltä vanhaa tietä taas tänne...
Vihreä väylä pyöräilyreittinä.
Tiekuntia puuttuu, esim. Riihitielle tiekunta – puhetta on ollut, mutta on asukkaiden asia
järjestää tiekunta (3 hlöä riittää perustamaan), lisätietoja www.tiekunta.fi.
Raviradalle opasteet.
Raviradalle nuotiopaikka.
Riihilahdentie
Pinta nimismiehenkiharoilla – vauhtia pienemmälle. Hoitokunnalla on vähän rahaa ja lanaus
tulee kalliiksi.
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Riihilahden kaaharit kuriin, poliisi käymään – tiellä on 40 rajoitus.
Markku on aurannut ja lanannut, ikää tulee, mistä kohta auraaja tilalle?
Talvella olisi kiva kun olisi ulkovalot... edes muutamssa tolpassa, mutta "jos otsalamppu edes
kaikille”.
Palveluauto, jossa hoituu kaikki asiat.
Suolauksella pöly kuriin (taloja ihan tiessä kiinni).
Riihilahdessa tarvitaan suojateitä kolmeen kohtaan.
Julkinen liikenne:
Neuvottelut vuoroista: linja-autoja kulkee ohi, muttei pysähdy; kesällä ei kulje koulukuljetuskaan.
Konginkangas-yhteys autottomille – kauppakyyti on olemassa kerran päivässä, Vellamo ajaa.
Valtakunnallinen Roi-Hki kulkee tästä. ”Helsinkiin pääsee paremmin kuin Liimattalaan ja
Laajarantaan.”
Kaupunki kilpailuttamaan koulukyydit myös laatukriteerillä, ei vain hinnalla.
Kimppakyydit Koskelle asti ja perillä aikaa tarpeeksi asiointiin.
Vesiliikenne
Merimerkit paikalleen, karikot pitäisi merkitä.
Talvella virtavedet pitäisi saada tietoon.
Vihreä väylä on Konginkangas-Sumiainen-Laukaa maanteitse, miksei voisi olla vihreä väylä
vesitse eli Vihreä väylä Liimattalan kautta Äänekoski-Pörri-Kuusaa.
Matkaveneille veneparkki Konginkankaalle vartiointipalvelun kera.
Lintulahteen kunnollinen vieraslaituri.
Asuminen
Kaavoitus ja rakentaminen on saatava jouheaksi ja terveellä järjellä toimivaksi.
Kaavoituspolitiikan "täyskäännös": luonnon lähellä asuminen -> vapaa-ajan asunto -> muutos
vakituiseksi asunnoksi -> etätyön mahdollisuuksien laajentuminen -> kunnostus uusien
vakiasukkaiden saamiseksi.
Lomamökkien muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi tarvitsee väljemmät säädökset. .
Mielenkiinnon herättäminen Konginkankaaseen asuinpaikkana?
Rivitalohanke kirkonkylällä.
Tonttitieto yksiin kansiin, myös yksityisten omistajien myyntihalut. Maallemuuttohanke?
Nähtäville ajantasainen kaava, jossa näkyvät vapaat tontit ja lista, kuka myy. Tonttipankki.
Tonttipolitiikasta on kylän pidettävä huolta.
Jos jollakulla on tontti sille pitää saada rakentaa!
Jos jollakulla on tontti hän voisi sen myös myydä että saataisiin uusia asukkaita.
Viljely
Pellot on pidettävä viljelyssä.
“Ruokohelpiä ei huolita.”
Löytyykö jatkajia → mitä tehdä asian varmistamiseksi?
Vapaa-aika
Urheilukentät on jossain aikataulussa kunnostettava.
Kirkonkylän pururata parempaan kuntoon!
Kylien laduille ja kuntopoluille laatikot ja niihin vihkot sekä lyijykynät liikkujien nimien
keräämiseen. Vihkoihin nimensä laittaneiden kesken arvontaa, hankitaan esim. kaupungilta
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uimalippuja tms arvottavaksi.
Onko pelaajia urheilukentälle? On, pitäisi laittaa kuntoon; kaikki urheilukentät Konginkankaalla
jääneet jälkeen.
Tenniskentän pinnat karkeat: voiko päälle levittää kevytmassaa vai pitäisikö vanha kuoria pois?
Liikuntaurat kylien välille talvi- ja kesäkäyttöön: Konginkangas-Sumiainen-Suolahti-Äänekoski
Nuorisolle tänne valmentaja eikä kärrätä niitä Äänekoskelle!
Nuorten vaikea päästä metsästysseuran jäseneksi
Onko ravirata ympäristöongelma (radan suolaus ja hevosenjätökset)?
Kylätaloon voi yhdistää tapahtumia, taidetoimintaa, kansalaisopistotoimintaa ym., kylätalosta
vapaa-ajankeskus.
Kalaniemen laavu palanut, tarvittaisiin uus laavu ja pöytäryhmä.
Kuntopolku ja laavu Räihään.
Kalaniemen uimarannalle ei pääse huonojalkaiset tai lastenvaunujen kanssa: parannetaan,
levennetään; ranta ei ole lapsiystävällinen.
Vaihdetaan Kalaniemen uimaranta venevalkaman paikalle!
Riihilahteen tarvitaan kuntopolku kesällä kävelyyn, talvella hiihtoon; veisi myös koiranulkoiluttajat ym. pois maantieltä eli turvallisuus paranisi.
Hiihtolatua on, mutta sen pohja ei ole käyttökelpoinen kesäisin, eikä merkitty.
Viitoitukset kuntoon kuntopoluille, uimarannoille jne.
Riihilahdessa on epämääräinen luonto-/kuntopolku: tilalle kunnollinen ja mm. Gallen-Kallelan
maalauspaikka ja lapinrauniot esille.
Karavaanarialueen yhteydessä on Kotasen lenkki: myllyn paikalle tulipaikka/kota → hanke?
Terveys ja hyvinvointi
Peikkona seututerveydenhoito: jos se menee läpi 2011, lähin päivystys on Palokassa ja
Konginkangas keskitetään Äänekoskelle -> seurattava ja vaikutettava.
Osoitetiedot kuntoon tien varteen tapaturmien ym. varalle, ambulanssin osattava perille.
Missä on kylän ensiaputaitoiset? - ensiaputaitoisen lupa → puhelinnumerot ja osoitteet kylän
tietoon, sillä ambulanssin saapuminen kestää.
Palveluautoon terveyspalveluja, esim. verenpaineen mittaus tien varressa.
Kesäasukkaiden palvelu ei oikein pelaa – uusi terveysseutukuntamalli tulee tod.näk. mahdollistamaan terveyskeskuskäynnit koko maassa.
Lomailevien lääkäreiden ”viraapelivastaanotot" kylällä?
Vanhukset
Kömin palvelutalo pitää säilyttää konginkankaalaisille eikä täytetä sitä äänekoskelaisilla niin että
konginkankaalaiset viedään Suolahteen.
Tiestön on oltava siinä kunnossa, että ambulanssi ja paloauto pääsevät tarvittaessa perille.
Vanhusten hoito kotikylällä – oma palvelutalo?
Mökkitalkkari palvelemaan myös vanhuksia.
Naapuriapu kunniaan. Naapuriapu järjestelmälliseksi.
Tarvittaisiin vapaaehtoinen ryhmä, joka huolehtisi vanhuksista ja vammaisista, käyttäisi kirkolla
ja asioilla, ottaisi mukaan juhliin ym.
Lapset ja nuoret
Lähikoulu pitää saada pysymään.
Leikkikenttä ja urheilukenttä kuntoon.
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Liimattalassa tavoite ehjä jääkiekkokaukalo, toimiva pallokenttä, siisti uimaranta, veneenlaskupaikka pois uimapaikalta.
Kylän leikkikentälle talkoilla siivous ja istutuksia.
Kirkkoveneprojekti - yhteistä harrastusta, kirkkoveneprojekti myös yhteiskuljetuksiin ☺
Riihilahden kylätaloprojekti - talon yhteyteen lentopallokenttä ja lapsille leikkipaikka, jossa
kerran viikossa ohjattua toimintaa.
Eri järjestöjen ja harrastusryhmien yhteistilaisuuksia.
Nuorille alkoholiton disco.
Perustanssikurssi nuorille – mistä tanssipartnerit eli pojat?
Motocross-rata.
Harrastustoimintaa nuorille, esim. painikerho, lennokkikerho, sähly-, askartelu-, leivonta-,
liikuntakerho -> vetäjät?
Leikkikentällä "Mukikomppania" (toiminut Porissa joskus kesäisin muutamana päivänä viikossa
klo 10-14): valvonta leikkikentällä, muksuille mukaan maitomuki; saa maitoa ja näkkärin päälle,
tapaa kavereita, äideille vapaata -> MLL? 4H?
Kulttuuri, perinteet
Museo auki kesäisin.
Museoon enemmän tietoa ja enemmän esineitä näytille.
Kulttuuritoimintaa on ollut paljon; mutta läheskään kaikesta ei tiedetä eikä sitä käytetä: satama,
Gallen-Kallela on maalannut Lintulahtea Lintulassa.. → etsittävä tiedot, luvat kuvien käyttöön,
tarina nettiin.
Mikko Niskas-tarinoita? Mikko syntyi Äänekoskella, mutta oli konginkankaalainen henkeen ja
vereen. Käpykolo.
Perinteiden säilyttäminen: teemoina vanha koulu, ruoka, metsästys ja kalastus.
Kannustettava soitto-, laulu- ja runontaitoisia kyläläisiä.
Tutkittava millaisia kulttuurihenkilöitä löytyisi mökkiläisistä.
Paikalliset musiikkihenkilöt hyödynnettävä
Tulevassa Riihilahden kylätuvassa omia kyläiltamia ja leirejä nuorille.
Alueelta on julkaisuja, ne pitäisi saada esille että niitä osaisi edes kaivata!
Turvallisuus
Kylävahti olisi hyvä – voisi olla virallinen kylävahti, joka tarkkailee mm. mökkimurtojen varalta →
tieto julkisuuteen estämään ei-toivottuja henkilöitä.
Kyläkunnan ensiaputaitoiset ym. kaikkien tietoon – myös kesäasukkaat.
Mökkitalkkarikin on turvallisuustekijä.
Konginkankaan oma turvallisuussuunnitelma.
Joka kylälle turvallisuussuunnitelma.
Muuta
Listonniemi liitetään osaksi Sumiaisten puolen kylää (vaikuttaa mm. tilastoihin).

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

