
Kotiseutuyhdistys Kömin Killan kehitysvaiheita 

Tavoite ja tehtävä 

1948 päätettiin perustaa Konginkankaalle erityinen kotiseutu- ja 
museoyhdistys. Kömin Kilta tulisi olemaan pitäjänsisäinen ja entisten 
pitäjäläisten keskeinen kulttuuriyhteys. 

Kömin Kilta halusi herättää kiinnostusta kotiseudun perinteiden ja 
ympäristön vaalimiseen sekä Konginkankaan kaikkien kyläkuntien 
historiaan ja toimintaan. Seura ilmaisi pyrkivänsä uudistumaan ajan 
hengen mukaisesti. Tavoitteena oli kotiseudun kaikinpuolinen 
kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta.  

Kömin Killan perustaminen 

Uudenvuodenpäivänä 1.1.1948 joukko asianharrastajia kokoontui 
Konginkankaalla seurakuntakotiin keskustelemaan erityisen kotiseutu- ja 
museoyhdistyksen perustamisesta. 

Avauspuheessaan kirkkoherra Martti Kohonen korosti, että perustettavan 
yhdistyksen tärkeänä tehtävänä olisi "ylläpitää ja kasvattaa entisen 
Kömin asukkaiden yhteistuntoa, tukea heidän henkisiä pyrkimyksiään, 
edistää pitäjän menneisyyden tutkimusta ja sen ilmausten tallentamista 
sekä soveltuvin kohdin valvoa sen kulttuuri- ja aineellisiakin etuja". Puhetta 
kokouksessa johtamaan valittiin piiriesimies Eino Kustaa Laitinen. 

Keskustelun jälkeen päätettiin perustaa yhdistys nimeltä Kömin Kilta. Sen 
nimessä lyhyt ja naseva alkuosa muistuttaa pitäjän vanhasta nimestä, 
jälkimmäinen osa taas viittaa jo keskiajalla tunnettuun nimitykseen, jolla 
on tarkoitettu keskinäistä apua ja seurustelua varten perustettuja 
yhdistyksiä. Kömin Kilta tulisi näin ollen olemaan pitäjänsisäinen ja entisten 
pitäjäläisten keskeinen kulttuurinedistämisyhdistys. 

Perustetun yhdistyksen säännöiksi hyväksyttiin pienin muutoksin Suomen 
Museoliiton mallisäännöt kotiseutu- ja museoyhdistyksiä varten. Näin 
hyväksyttyjen sääntöjen mukaan johtokuntaan valittiin kuusi varsinaista ja 
kolme varajäsentä. 



Varsinaisiksi jäseniksi tulivat valituiksi piiriesimies Eino Kustaa Laitinen 
Liimattalasta, kirkkoherra Martti Antero Kohonen kirkonkylästä, 
maanviljelijä Iivari Hannula Liimattalasta, maanviljelijä Vilho Pasanen 
Iitsalosta, kauppias Juho Eemeli Hämäläinen Kalaniemeltä ja 
kansakoulunopettaja Tekla Lyydia Rautiainen Räihästä. Varajäseniksi 
valittiin maanviljelijä Aarne Einari Minkkinen Kalaniemeltä, pienviljelijä 
Toivo Alvari Tapper Laajarannalta sekä maanviljelijä Väinö Matti Jokihalme 
Liimattalasta. Välittömästi tämän kokouksen jälkeen järjestäytyneeseen 
johtokuntaan tuli puheenjohtajaksi Eino Kustaa Laitinen, 
varapuheenjohtajaksi Vilho Pasanen, sihteeriksi ja arkistonhoitajaksi Martti 
Kohonen sekä johtokunnan ulkopuolelta rahastonhoitajaksi vaatturi Yrjö 
Savolainen. Sihteeri valtuutettiin käynnistämään toimenpiteet yhdistyksen 
rekisteröintiä varten. 

Oikeusministeriö hyväksyi yhdistyksen yhdistysrekisteriin joulukuun 15. 
päivänä 1948 nimellä Kömin Kilta r.y.  

Kömin Killan toimintaa 50 -luvulla  

Arkistosta löytyneeseen mustaan vahakantiseen vihkoon on kirjattu 
yhdistyksen kokouksien muutamia pöytäkirjoja alkuvuosilta harvakseltaan. 

Vuonna 1951 maaliskuun 27. päivänä pidettiin vuosikokous ja johtokunnan 
järjestäytyminen. Vuonna 1953 25. tammikuuta oli vuosikokous, jonka  
toimintakertomus kertoo, että kansakoululautakunnan kanssa 
yhteistoiminnassa oli valmistettu kotiseuturaina. Oli myös tehty aloite 
kirkonkylässä olevan tiekolmion kunnostamiseksi sekä oli oltu 
pystyttämässä Lylykankaalle nuijasodan muistomerkkiä, vuonna 1950 
valmistunutta patsasta. Vuonna 1953 Vilho Mäilän esittämänä 
Konginkankaalle valittu matkailulautakunta oli esittänyt valtuustolle, että 
Konginkankaalle pitäisi perustaa museo. Kömin Kilta päätti tukea Vilho 
Mäilän aloitetta, että kirkonkylässä sijaitseva vanha viljamakasiini saataisiin 
museokäyttöön.   

Vuonna 1956 vuosikokous 21. maaliskuuta totesi vuosikertomuksen 
puuttuvan, koska toiminta oli ollut lamaantuneena. Valittiin 
rakennustoimikunta museorakennuksen kunnostustoimenpiteiden 



toteuttamiseksi. Johtokunnan kokouksessa 13. syyskuuta sitten todettiin 
asia kuntoon saatetuksi. Vuonna 1957 24. helmikuuta käsiteltiin museoon 
sopivien esineiden keräystä. 50-luvun loppuvuosilta puuttuvat tiedot, 
samoin 60-luvulta; lienee pääteltävissä, että toiminta on ollut 
uinumistilassa. 

Kömin Killan toimintaa 70 -luvulla  

Vuonna 1972 kotisutujuhla järjestettiin Liimattalan Taidekodissa 31. 
heinäkuuta Konginkankaan kunnan, Toivo Parantaisen ja kyläläisten 
yhteistyönä. Vuonna 1973 11. kesäkuuta Taidekodissa pidettiin 
yhdistyksen kokous, jossa todettiin, että "pitäisi saada tämä nyt nukkuva 
kotiseutuyhdistys uudestaan toimivaksi niin että voitaisiin saada 
yhdistyksen puitteissa jotain merkittävää aikaan. Tulossa oleva  
Konginkankaan 100-vuotisjuhla ja sen pääjuhlatapahtuma 14. heinäkuuta". 
Keskusteltiin kotiseutumuseon siirtämisestä mahdollisesti Taidekodin 
yhteyteen, joka ei kuitenkaan toteutunut. 

Vuonna 1974 25. marraskuuta yhdistyksen kokous päätti hakea Keski-
Suomen lääninhallitukselta ympäristönsuojelua Liimattalan Taidekoti-
rakennuksen sekä sen ympäristön rauhoittamiseksi ja kiinteistön 
historiallisen arvon säilyttämiseksi. 

Kaikissa edellä mainituissa pöytäkirjoissa on käytetty termiä Kotiseutu- ja 
museoyhdistyksen kokous eikä Kömin Kilta -nimeä, joka yksin olisi ollut 
virallinen yhdistysrekisteriin merkitty muoto. 
 

  



 

Kömin Killan uusi tuleminen 90-luvulla 

Pitkään jatkuneen hiljaiselon jälkeen vuoden toimintaa heräteltiin 1998 
syksyllä. Konginkankaalla Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistys (VÄKSY) 
kokoontui 7. lokakuuta pohtimaan mm. Konginkankaan kotiseututyön 
edistämistarpeita sekä toimintamahdollisuuksia. Samalla se 
tarjosi tilaisuuden perustaa yhdistyksen alaisuuteen uusi erillinen 
Konginkangas -jaosto. 

Konginkangas -jaosto perustettiinkin. Sen puheenjohtajaksi tuli Taina 
Paakkunainen, varapuheenjohtajaksi Markku Sikiö sekä sihteeriksi Sirpa 
Kinnunen. Aikaisemmin oli Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistyksen 
toiminnassa ollut mukana edustajia Konginkankaalta. 

Konginkangas-jaoston kokouksessa tammikuun 17. päivänä 1999 [8§] 
Matti K. Suojanen esitti, että perustettaisiin oma kotiseutuyhdistys Kömin 
Kilta, joka myös rekisteröitäisiin. Perusteluna oli, että oma organisaatio 
olisi toiminnallisessa kuin myös taloudellisessa mielessä helpommin 
hoidettavissa. Samassa yhteydessä muisteltiin Kömin Kilta-nimistä v. 1948 
perustettua yhdistystä ja päätettiin selvittää, oliko senniminen yhdistys 
edelleen olemassa. 

Loppuvuoden 1999 tätä Kiltaa, joka vielä oli Konginkangas -jaosto, veti 
oma johtokunta puheenjohtajanaan Taina Paakkunainen. Yhdistyksen 
julkaisussa Kokkajuurikka selostetaan tarkemmin, "keitä köminkiltalaiset 
ovat ja mitä he haluavat". Tämän julkaisun 1999 alkulehdellä 
yhdistyksen puheenjohtaja Taina Paakkunainen totesi vallitsevan 
”innostuneen ja innostavan talkoohengen”. 

Yhdistyksen uudelleen käynnistäminen tapahtui syyskuun 12. päivänä 1999 
Liimattalassa pidetyssä kokouksessa. Perustettiin Konginkankaan 
Kotiseutukerho Kömin Kilta, jonka perustamiskirjassa allekirjoittajina olivat 
Matti K. Suojanen, Taina Paakkunainen, Marja Liisa Liimatainen, Kalle 
Hytönen, Sirpa Kinnunen, Niilo Hytönen ja Matti Hytönen. 



Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin maaliskuun 6 päivänä 2000 nimellä 
Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta r.y.  

Uudistettu tavoite 2000-luvulle 

Yhdistystä perustettaessa toiminnaksi on määritelty kotiseututyö 
vakinaisten ja loma-asukkaiden sekä entisten konginkankaalaisten 
keskuudessa siten, että paikallista identiteettiä vahvistetaan, 
kulttuuriperintöä vaalitaan ja etsitään yhteisiä ratkaisuja aluetta koskeviin 
asioihin. Yhdistys tuo esiin ja vahvistaa paikallistuntemusta. 

Kömin Kilta aloitti uudelleen syntyneenä ja rekisteriin hyväksyttynä 
vuosituhannen alussa. Vuosina 2000-2002 puheenjohtajana toimi Marja-
Liisa Liimatainen ja sihteerinä Sirpa Kinnunen. Vuosina 2003-2004 
puheenjohtajana toimi Helena Pasanen-Tarkka ja sihteerinä Sirpa 
Kinnunen. Vuodesta 2005 alkaen puheenjohtajana toimi Pekka Savolainen 
ja sihteerinä Marja-Liisa Liimatainen. Vuosina 2010 -2016 puheenjohtajana 
toimi Helena Simonaho ja sihteerinä Reetta Korjonen 2011-2014 ja 2015 
Markku Kautto. 2017 puheenjohtajaksi valittiin Reetta Korjonen, 
sihteereinä Marjatta Huhta ja Marja Liisa Liimatainen. Yhdistyksen 
taloudenhoitajana ja rekisterinpitäjänä sekä tietosuojavaltuutettuna on 
toiminut Marja Liisa Liimatainen. 

Kotiseututyötä nykyisin toimivassa yhdistyksessä 

Kilta tuotti vuosina 1999-2016 kaikkiaan kymmenen kotiseutuaiheista 
julkaisua. Kilta möi myös vanhoja konginkankaalaisia aiheita esittäviä 
kuvakortteja ja muuta aineistoa. Kotiseutuidentiteetin vahvistamiseksi 
myytiin Killan logolla varustettuja lippiksiä ja t-paitoja. Entisen Koulutien 
nimi saatiin muutettua Kansakoulutieksi Keski-Suomen ensimmäisen 
kansakoulun perustamisen kunniaksi. Konginkankaan koulun sali nimettiin 
v. 2011 Konginkangas-saliksi Kömin Killan esittämänä Atte Kaskarin 
ehdotuksesta. Niilo Hytösen tekemä Konginkangas -sali -kyltti otettiin 
käyttöön koulun juhlassa joulukuussa 2017. 

Vuosituhannen alusta vuoteen 2006 asti Kilta oli vastuunkantajana 
kesätapahtumien järjestämisestä yhteistyössä paikallisten toimijoiden 



kanssa. Konginkankaan kotiseutumuseo on itsenäinen museo. Sen tilat 
hoitaa Äänekosken kaupunki 2010 tehdyn yhteistyösopimuksen 
mukaisesti.  Kömin Kilta pitää esillä keräämäänsä ja lahjoituksina museolle 
saatua esineistöä sekä järjestää kesäisin näyttelyjä eri teemoista. Kaupunki 
uusi kesällä 2009 museon valaistuksen. Keväällä 2012 museolle 
rakennettiin esteettömyyttä edistävä luiska ja korjattiin sisäkatto. 

Vuosina 2014- 2017 kotiseutumuseon esineistö luetteloitiin ja numeroitiin 
Keski-Suomen Museolta saadulla avustuksella. Luetteloituja esineitä on yli 
700 kpl.  

Kaikenlaisen kotiseutuaiheisen materiaalin kartoittaminen ja kerääminen 
museoon ovat kotiseututyön olennaisia tehtäviä. Arvokkaat professori 
Matti K. Suojasen toteuttamat haastattelut on saattanut digitaaliseen 
muotoon Ahti Ojanen. 

Kömin Kilta liittyi myös valtakunnanlaajuiseen Keski-Suomen Museon ja 
Museoviraston hankkeeseen nimeltä Adoptoi monumentti. Kohteeksi 
sovittiin Äänekosken kapupungin Koiviston tilan jäljelle jäänyt arvokas uuni 
ja piha-alue, Tila 992-893-1-5. Alue raivattiin ja Koiviston uunin ympäristöä 
kunnostettiin esittelykuntoon. Tieviitoitus alueelle tulee keväällä 2018. 

Kömin Kilta on valmistanut kulttuuriperintötaulut kaupungin kanssa. 
Pyyrinlahden historiallisen tien kulttuuriperintötaulu julkistettiin 
Liimattalan Riihikahviolla v. 2014. Räihän kylän kulttuuriperintötaulu 
julkistettiin Lintulahden Nesteen pihassa niin ikään v. 2014. Taulu on 
Nesteeltä toistaiseksi poistettu rakentamisen vuoksi. 

Syksyllä 2014 Kömin Kilta teki aloitteen Keski-Suomen museolle Suomen 
viimeisen miesten pukutehtaan puvunvalmistuksen tallentamisesta. Kömin 
Kilta teki yhteistyösopimuksen Keski-Suomen Museon kanssa, että 
tallennetaan Salmutex Oy:n puvunvalmistuksen vaiheet. 13.11.2014 
aineisto luovutettiin Keski-Suomen museolle, joka teki aineistosta 
nykydokumentoinnin mallinuksen verkkosivuilleen. Hanke on nähtävissä 
osoitteessa: 
https://www.jkl.fi/keskisuomenmuseo/nykydokumentointi/dokumentoinni
t/salmutex/puvunvalmistus 

Kommentoinut [MH1]:  

https://www.jkl.fi/keskisuomenmuseo/nykydokumentointi/dokumentoinnit/salmutex/puvunvalmistus
https://www.jkl.fi/keskisuomenmuseo/nykydokumentointi/dokumentoinnit/salmutex/puvunvalmistus


Kömin Kilta sai Äänekosken kaupungin myöntämän vuoden 2014 
kulttuuripalkinnon yhdessä Kömin Teatterin kanssa. Keväällä 2016 Kömin 
Kilta oli myös yhtenä ehdokkaana Vuoden Keskisuomalaiseksi toimijaksi  
Salmutex Oy:n puvun valmistuksen tallentamistyöstä yhteistyössä Keski-
Suomen museon kanssa. Dokumentointityön tekivät Helena Simonaho ja 
Veli Rytkönen. Esko Korjonen tilasi puvun, jonka valmistusvaiheet 
dokumentoitiin haastattelemalla, valokuvaamalla ja tekemällä 
muistiinpanot. Kömin Kilta oli neljän finalistin joukossa Vuoden 2016 
Keskisuomalainen -kilpailussa.  

Konki Reimarin Tuvalla 

Reetta Korjosen puheenjohtajakaudella 2017 palkattiin kesätyöntekijä 
museoesittelijäksi. Kaupunki osallistui museotyöntekijän palkkaukseen 
kesätyösetelillä.  

Museo oli avoinna heinäkuun jokaisena päivänä.  Talkootyönä tehdyt 
näyttelyt ja museotapahtumat vetivät jopa 1 500 kävijää. Museoesitteet 
tehtiin ensi kertaa kävijätietoisuuden lisäämiseksi. Kömin Killan ideoima 
perinnekukkapenkki saatiin perustettua v. 2017 yhteistyössä Äänekosken 
kaupungin ja Konginkankaan kyläyhdistyksen kanssa. Suunnitelman 
toteuttajaksi ja vetäjäksi pyydettiin POKEn luonnonvaralinjalla 
ympäristöhoitajaksi opiskeleva Jaana Tullila. Paikalliset asukkaat ja yhteisöt 
lahjoittivat pihakasvit, kivet ja muut tarpeet ja perinnepenkki rakennettiin 
talkootyönä.  

Maaseudun Sivistysliitto piti Reimarintuvalla keväällä 2018 penkkikahvilaa. 
Siinä tilanteessa virisi keskustelu City-torppari-ideasta. Kömin Kilta päätti 
lähteä Maaseudun Sivistysliiton projektiin. City-torppariksi haki 12 
yhteisötaiteilijaa, joista Kömin Kilta ja MSL valitsivat Elina Laitisen, joka 
innosti konginkankaalaiset, noin 50 henkeä,  maalaamaan seinälle 
Konginkangas -aiheita, joista hän suunnitteli kaksi Konginkangas-aiheista 
kangasta. Samaan aikaan valmistui myös kierrätysmateriaaleista tehty 
tilkkutyö, jota neljäkymmentä kyläläistä ompeli CityTorpparin johdolla. 

Samana kesänä 2018 Kömin Killan ehdotuksesta paikallinen hopeaseppä 
Sanna Kuitunen suunnitteli Konginkangas -teemaan liittyvän 



kaulariipuksen. Korun nimeksi tuli Keiteleen rannat.  Aiemmin  
Konginkankaalta löytynyt koru on pronssinen kupurasolki, n. 1100- 1300 -
luvuilta. Korua on viimeksi teettänyt Konginkankaan Kyläyhdistys Kalevala-
korun valmistamana.  

Konginkangas -identiteetti on saanut jatkoa mm. Konginkangas -aiheisten 
villasukkien muodossa. Kömin Kilta on ollut esillä niin tapahtumissa kuin 
mediassa, mm. CityTorppari-ideaa on esitelty valtakunnan mediassa, 
Keskisuomalaisessa ja paikallislehdissä. Reimarintupa on toiminut Kömin 
Killan kulttuurikahvilana ja mahdollistanut monipuolisen toiminnan ja 
ihmisten kohtaamisen myös talviaikaan.  Vuonna 2018 aloitettiin 
kaksivuotinen kirjaprojekti Konginkankaalta maailmalle tallentamaan 
ulkomaille muuttaneiden konginkankaalaisten tarinoita. Reimarintuvassa 
metsästettiin yhteystietoja henkilöistä, jotka ovat muuttaneet 
Konginkankaalta maailmalle. 

 


