
 
Oikealta Kirkkotapuli, kirkko, Vanha Koulu, uusi 
koulu, Työväentalo, asuntoja, vasemmassa reunassa 
nuorisotila Vapari. 
 

Kömin Kilta – mikä?  
 
Kömi on Konginkankaan pitäjän 
vanha nimi ja kilta jo keskiaikainen 
keskinäiseen apuun ja seuruste-
luun koostettu yhteisö. Kotiseutu- 
ja museoyhdistys Kömin Kilta 
perustettiin vuonna 1948 entisten 
ja nykyisten konginkankaalaisten 
kulttuuriyhteisöksi, mukaan lukien 
kesät Konginkankaalla viettävä 
laaja kesäkonginkankaalaisten 
joukko. Kömin Kilta 

• lisää tietoa kotiseutumme 

perinteistä ja ympäristöstä  

• tallentaa Konginkankaan 

kaikkien kyläkuntien elämää 

julkaisujen avulla  

• tuo tapahtumiin kotiseudun 

historiaa ja sen erityispiirteitä 

• toimii yhteistyössä 

paikallisten ja alan 

verkostojen kanssa sekä 

• ylläpitää kotiseutumuseota 

• julkaisujen myynti kesällä 

museolla 

 

  

Keitä olemme?  

Olemme kotiseudustamme innostuneita 

konginkankaalaisia. Me haluamme kertoa 

sinulle ihmisistä, luonnosta ja rakennuksista, 

joista kotiseutumme kasvoi.  

Kömin Kilta, Konginkankaan kotiseutumuseo, 

Kirkkotie 2, 44400 Konginkangas. 

http://www.konginkangas.fi/yhdistykset-ja-

jarjestot/komin-kilta.php  
Museo avoinna 28.6.- 29.7.2018 ma - su:  klo 12 –  
16. Suviseurojen aikaan 28.6.-1.7. myös illalla 19 – 21. 

Myös erikseen sovittuun aikaan; ota yhteys Reetta 

Korjoseen.   

Liity Kömin killan jäseneksi, myös sinä vapaa-ajan 

konginkankaalainen! Lähetä yhteystietosi meille. 

Jäsenmaksu v. 2018 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: Marja Liisa Liimatainen  
Puhelin: 040 7569129 
Sähköposti: marjaliisaliimatainen2015@gmail.com 

 

Kuvat: Veli Rytkönen. Maisemakuva: Upi Minkkinen 

Teksti: Marjatta Huhta. 

 

 

Kesäinen 

Konginkangas 
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Kotiseutuyhdistys Kömin Kilta 

kertoo Konginkankaan    

kylien tarinaa   
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Kömin Kilta kertoo 

Konginkankaan tarinaa   
 

Kömin Killan valokuva- ja esine- 

näyttely 2018 piirtää 

monipuolisen kuvan elämästä 

Konginkankaalla: 
 

• Kotikylämme Keiteleen 
rannoilla, Upi Minkkisen 

upeat ilmavalokuvat 

luontoa tulvillaan  

• elävää maa- ja 

metsätaloutta  

• kirkko ja pappila: hääkuvia 

eri vuosikymmeniltä, 

rippikuvia, pappilan 

puutarhasuunnitelma  

• vapaussodan kirjeitä  

• koulu 150 vuotta: koulut 

ja luokkakuvia  

 

Kotiseutumuseossamme kävi vuonna 

2017 yli 1500 vierailijaa. Kiitos teille! 

 

 

Kuuntele ja kiinnostu!    

 

Museossa voit kuulla professori Matti K. 

Suojasen 1970 – 90 -luvuilla tekemiä 

haastatteluja, jotka ovat Ahti Ojasen ja Matti 

Linnalan digitoimia. Paikkakuntalaiset 

selostavat omaa elämäänsä ja aikakauttaan.  

 

Konginkankaalta löydät myös nämä: 
 
* Koiviston uuni.  Kömin Killan adoptoima 

monumentti, Koiviston 1800-luvun lopulla 

rakennetun pirtin lohkokiviuuni hämyisessä 

sammalkuusikossa sijaitsee Kilpimäen juurella. 

Käy katsomassa metsän taikaa! 

* Kömin Killan perinnekasvipenkki, joka on 

rakennettu Jaana Tullilan johdolla.  Olemme 

keränneet pihoista tyypillisiä vanhanajan 

perinnekasveja kaikkien ihailtaviksi. Osoite: 

Satama, Kaunolantie. 

* Tiekirkko on avoinna kesällä. 

 

”Me teemme kotiseututyötä jok’ikinen 

päivä kertomalla tarinoita ja 

jakamalla niitä tuleville polville: 

Olemme kuin ’saattohoitajia’, jotka 

mahdollistavat perinnön siirtämisen 

tuleville sukupolville”  

Reetta Korjonen, puheenjohtaja 

 

Tule tutustumaan 

kesänäyttelyymme 2018! 
 

 

Äänekosken päiväkotilapset kävivät kulkemassa 

joulupolun Konginkankaan kirkon ja museon 

ympäristössä. He perehtyivät puheenjohtajamme 

valmistamiin joulun perinneruokiin museolla 2017. 

 

Tiesitkö näitä Konginkankaan virstanpylväitä?  

• Konginkankaan v.1866 Jaakko Kuori-

kosken suunnittelema kirkko 

rakennettiin nälkävuosina. Vuosi 2016 

oli kirkon 150v merkkivuosi.  

• Keski-Suomen ensimmäinen  

kansakoulu aloitti toimintansa 

Konginkankaalla 150 vuotta sitten  

Jokelan talossa 1867, samoin kirjasto. 

• Konginkankaalla on vieläkin kunnossa 

oleva Lotta Svärd-järjestön rakentama 

toimitalo 

• Taidemaalari Pekka Halosen maa-

lauksissa on runsaasti Kongin-

kankaalla maalattuja maisemia 

• Akseli Gallela-Kallela maalasi  v 1904 

Konginkankaalla yli 40 teosta, 

kuuluisin Keitele-taulu. 

• Elokuvantekijä Mikko Niskanen 

inspiroitui Konginkankaan aiheista ja 

käytti konginkankaalaisia arjen 

ihmisiä näyttelijöinä elokuvissaan.  

 


