
 

Johtokunnan jäseniä punomassa juonia kesänäyttelyn 
varalle. 

Kömin Kilta – mikä? 

Kömi on Konginkankaan pitäjän vanha 
nimi ja kilta jo keskiaikainen 
keskinäiseen apuun ja seurusteluun 
koostettu yhteisö. Kotiseutu- ja 
museoyhdistys Kömin Kilta perustettiin 
vuonna 1948 entisten ja nykyisten 
konginkankaalaisten kulttuuri-
yhteisöksi, mukaan lukien kesät 
konginkankaalla viettävä laaja joukko. 
Kömin Kilta 

• lisää tietoa kotiseutumme 
perinteistä ja ympäristöstä 

• tallentaa Konginkankaan 
kaikkien kyläkuntien elämää 
mm. julkaisujen avulla 

• tuo tapahtumiin kotiseudun 
historiaa ja sen erityispiirteitä  

• toimii yhteistyössä paikallisten 
ja alan verkostojen kanssa ja 

• ylläpitää kotiseutumuseota 
 

  

Keitä olemme? 

Olemme kotiseudustamme hullaantuneita 

konginkankaalaisia. Me haluamme kertoa 

sinulle ihmisistä, luonnosta ja rakennuksista, 

joista kotiseutumme kasvoi. 

Kömin Kilta, Konginkankaan kotiseutumuseo, 

Kirkkotie 2, 44400 Konginkangas.  

Museo avoinna 1.7. – 30.7.2017 arkisin klo 12 – 

17, su: 11 – 17. Myös erikseen sopimuksen mukaan.  

Liity Kömin killan jäseneksi, myös sinä vapaa-

ajan konginkankaalainen! Lähetä yhteystietosi 

meille. Jäsenmaksu v.2017 15e. 

Puheenjohtaja: Reetta Korjonen 

Puhelin: iltaisin 050 4301635  

Sähköposti: reimarintupa@gmail.com 

Osoite: Reimarintupa, Kauppatie 2,  

44400 Konginkangas 

Kotiseutumuseon kesänäyttelyn suunnittelija: 

Helena Ojanen 

Puhelin: 040 7521844 

Sähköposti: helenaojanen14@gmail.com 

Sihteeri: Marjatta Huhta 

Puhelin: 050 5973257 

Sähköposti: marjatta.huhta@outlook.com 

 

 

 
 

  

 

 

Konginkankaan   

kotiseutumuseon 

kesänäyttely 2017 

Kuvin ja sanoin – 

Kohtaamisia 

Konginkankaalla  
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Tule kesänäyttelymme 2017! 

Kuvin ja sanoin – 

Kohtaamisia 

Konginkankaalla  

Valokuva- ja esinenäyttelymme piirtää 

monipuolisen kuvan elämästä 
Konginkankaalla. Kömin Killan 

valokuvakokoelma pyörii videoesityksenä. 

 

• Konginkankaan maisemia maasta 
ja ilmasta 

• elävää maa- ja metsätaloutta 

• kirkko ja pappila: kirkon 

piirustuksia, vanhan pappilan 
puutarhasuunnitelma, rippikuvia 

• vapaussodan kirjeitä 

• koulu 150 vuotta: koulut ja 

luokkakuvia 

 

 

 
 

Kotiseutumuseossa kävi yli 1300 

vierailijaa v. 2013. 

 

 

  Kuuntele ja kiinnostu! 

Saat kuulla ennen kuulemattomia 
haastatteluja tänä kesänä! Professori Matti 
K. Suojasen 1970 – 90 -luvuilla tekemät ja 
vastikään Ahti Ojasen digitoimat 
haastattelut kuullaan ensi kertaa. Kuulet 
mm. näiden paikkakuntalaisten kuvailevan 
omaa elämäänsä ja aikakauttaan.  
  
Vilhelmiina Björk, Lempi Hytönen s. 1902 ja Kalle 
Hytönen s. 1906, Alma Hämäläinen s. 1893; Hilma 
Kainulainen, Maria Kauppinen, Matti Kinnunen s. 
1891, Nestori Korhonen s. 1917, Reino ja Aino 
Kunelius, Ilmari Laitinen 1890, Ida Maria 
Liimatainen, Viitasaari; Kalle Eemil Liimatainen s. 
1902, Tyyne Maria Liimatainen, Juha Raatikainen s. 
1891, Alma Rautiainen, Ida Tarvainen; tuntematon 
nainen s. Purola, Konginkangas v. 1891.  

”Museot ja esineet ovat tulevien 

polvien omaisuutta ja me, jotka 

hoidamme niitä, olemme kuin 

’saattohoitajia’, jotka 

mahdollistavat perinnön siirtämisen 

tuleville sukupolville”   

 

Reetta Korjonen, puheenjohtaja 

  

 

Koulun oppilaat veivät seppeleet sankarihaudalle ja 

Karjalaan jääneiden muistomerkille veteraanien 

muistopäivänä 2017. 

Tiesitkö näitä Konginkankaan merkittäviä 

virstanpylväitä: 

➢ Konginkangas nimitettiin v. 2011 

Vuoden Kyläksi  

➢ Konginkankaalla on vieläkin 

kunnossa oleva Lotta Svärd -

järjestön rakentama toimitalo 

➢ Konginkankaan v. 1867 Jaakko 

Kuorikosken suunnittelema kirkko 

rakennettiin nälkävuosina 

pettuleivät eväinä. Vuosi 2016 oli 

kirkon 150v merkkivuosi. 

➢ Keski-Suomen ensimmäinen 

kansakoulu aloitti toimintansa 

Konginkankaalla 150 vuotta sitten 

Jokelan talossa, oppilaita 72. Kömin 

Killan seuraava julkaisu 2018 

valottaa koulun historiaa. Myös 

kirjasto täyttää 150v tänä vuonna. 

➢ Kömin Kilta ja silloinen 

puheenjohtaja Helena Simonaho 

(nyk. Ojanen) pokkasivat v. 2016 

Vuoden Konginkankaalainen tittelin. 
 

Tule Sinäkin tutustumaan! 

 


