
Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry 
http://www.konginkangas.fi/yhdistykset-ja-jarjestot/komin-kilta.php  

 

Toimintakertomus 1.1.2018 – 31.12.2018 
 
YHDISTYS 
 

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 70. toimintavuosi (perustettu v. 1948).Yhdistyksessä on 93 jäsentä, 

joista kolme on ainaisjäsentä ja neljä valittua kunniajäsentä. 

 

Kömin Killan v. 2018 jäsenmaksu oli 15 €. 

 
Johtokunta 
Yhdistystoimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kuusi kaksi 

vuotta kerrallaan toimivaa varsinaista jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Puheenjohtajaksi valittiin 

Reetta Korjonen ja sihteeriksi, jäsenkirjuriksi, rahastonhoitajaksi valittiin johtokunnan ulkopuolelta 

jäsen Marja Liisa Liimatainen. 

 

Johtokunnan varsinaiset jäsenet: 

Reetta Korjonen, puheenjohtaja 

 

Martti Isoviita, varapuheenjohtaja 

Timo Enäkoski 

Jaana Tullila 

Helena Ojanen 

Ahti Ojanen 

Satu Ruuska 

 

Johtokunnan varajäsenet: 

Marjatta Huhta 

Hannu Huuskonen 

Heli Hytönen 

Veli Rytkönen 

Jaakko Minkkinen 

Martti Ilves 

 

Toiminnantarkastajat: 

Satu Vainiontaus, varalla Saija Rytkönen 

 

Kunniajäsenet: 

Raija Tuomi 

Helena Pasanen-Tarkka 

Eemeli Kinnunen v. 1928 – 2014 

Pekka Savolainen v. 1937 – 2018  

 

Kokoukset 
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 24.2.2018 Reimarin tuvalla. 

Johtokunta piti toimikauden aikana kuusi kokousta. Johtokunnan kokouksiin lähetetään kutsu 

sähköpostilla ja tekstiviestillä tai soitolla. Vuosikokoukseen kutsutaan jäsenkirjeellä. 

 



Yhdistyksen jäsenyydet 
Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry on Kotiseutuliiton jäsen. Kömin Kilta on myös 

kannatusjäsen Konginkankaan kyläyhdistyksessä. 

 

TALOUS 
 

Tilikauden tulos on tappiollinen 1466,65 euroa. Äänekosken kaupunki myönsi 800euron 

avustuksen. 

 

Äänekosken kaupunki myönsi myös kesätyösetelinä 300,00 euroa museoesittelijän palkkaukseen. 

Museotyöntekjän palkkakulu oli yhteensä 1076,23 eur. Museotoiminnan osalta tuloksesta tuli 

tappiollinen 2070,23 eur. 

 

Julkaisua ei tehty, joten kuluja julkaisutoiminnan osalta ei tullut. Aikaisempien vuosien julkaisujen 

myynti oli vähäistä. 

 

Johtokunnan ja muiden kokoontumisten kokouskahvit on lahjoittanut Konki Reimari Oy. 

 

City-Torppari Elina Laitisen majoituksen ja työtilan kahden viikon ajalle on lahjoittanut 

Esko ja Reetta Korjonen, ruokailut Konginkankaan Kyläyhdistys ry. 

 

Haapasora Oy lahjoitti kesäpäivien arvontatuotoistaan 205,00 euroa, joka käytettiin City-Torpparin 

yleiskuluihin. 

 

TOIMINTA 
 

1. Julkaisutoiminta 
Julkaisua ei tehty. 

 

2. Arkisto 
Ei tehty muutoksia. 

 

3. Museo 
Museonäyttelyn teemana oli Urpo Minkkinen ilmakuvat Konginkankaan alueelta ja näyttelyn 

nimenä ”Kotikylämme Keiteleen rannoilla”. 

 

Museota pidettiin auki Konginkangas-kesäpäivillä, Suviseurojen aikaan sekä heinäkuun jokaisena 

päivänä. 

Museossa kävi noin 500 vierailijaa. Arkipäivinä museoesittelijänä toimi Timo Pasanen ja 

viikonloppuisin vapaaehtoiset talkootyötekijät. 

 

Kömin Killasta ja museosta painatettiin Kesä 2018 -esite 

 

Helena ja Ahti Ojanen kuvasivat Liimattalan Suviseurojen alueella. 

 

Valokuvaukset kesäpäiviltä ja museolta hoiti Veli Rytkönen. 

 

Vierailu Iitsalon maatilalle. Matti Haltia esitteli maatilan historiaa ja myös kotiseutumuseon, joka 

on perustettu Uotilasta siirrettyyn tupaan. Vierailu järjestettiin heinäkuussa 2018. Mukana Killasta 

Reetta Korjonen, Veli Rytkönen, Helena ja Ahti Ojanen. 

 



4. Yleistoiminta 
 

Konginkangas -koru 

Kömin Killan johtokunta pyysi hopeaseppä Sanna Kuitusta suunnitelemaan 

Konginkankaalle hopeisen kyläkorun. Koru sai nimekseen ”Keiteleen rannat” ja ne 

valmistuivat jouluksi 2018. Sata ensimmäistä korua numeroitiin juoksevasti nro 1-

100. Korua valmistetaan Desing Luode -yrityksen kautta. 

 

City-Torppari 

Maaseudun Sivistysliitto piti Reimarin Tuvalla penkkikahvilan maaliskuussa 2018. 

Siinä yhteydessä tuli esille, että kylä voisi saada yhteisötaiteijan kahdeksi viikoksi 

yhteistoimintaprojektiin. Kömin Kilta lähti vetämään projektia. 

Yhteisötaiteilijaksi haki 12 eri alojen taiteilijaa. Heistä valikoitui helsinkiläinen 

tekstiilitaiteilija Elina Laitinen. Työaika sijoittui juhannuksen jälkeiseltä viikolta 

heinäkuun ensimmäiselle viikolle. Tänä aikana valmistui yhdessä kyläläisten kanssa 

kaksi Konginkangas -kuosia ja tilkkutyö. 

 

Kuosien painatus, tilaus ja myynti ulkoistettiin Kongi Reimari Oy:lle. Ensimmäiset 

kankaat saatiin valmiiksi jouluksi. Hankkeesta tuli paljon positiivista näkyvyyttä 

Konginkankaalle. 

 

Konginkankaalta maailmalle -julkaisu 

Johtokunta päätti käynnistää kolmevuotisen projektin tutkiakseen Konginkankaalta 

maailmalle lähteneiden ihmisten elämää ennen ja nyt. Hankkeeseen liittyy mm. 

kysely- ja haastattelututkimus, kirja sekä tapahtumia. Hanketta vetää erikseen työhön 

valittu toimikunta. Toimikunnan vetäjänä ja julkaisun päätoimittajana toimii Marjatta 

Huhta. 

 

Kömin Killan verkkosivu-uudistus 

Yhdistyksen uudet verkkosivut suunnitteli tiedottajana toiminut Marjatta Huhta. 

Tekstit uudistettiin yhdessä puheenjohtaja Reetta Korjosen kanssa. Kuvia on lisätty 

runsaasti; suurin osa kuvista on Veli Rytkösen ottamia. Toteutuksen tekivät Marjatta 

Huhta ja Konginkankaan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Esa Sällinen.  

 

Perinnekukkapenkki 

Jatkettiin yhteistyössä Äänekosken kaupungin, Konginkankaan kyläyhdistyksen, 

talkooväen, yksityisten lahjoittajien ja POKE/luonnonvaraopiskelijan kanssa 

kukkapenkin rakentamista ja hoitoa. Kuivan ja kuuman kesän vuoksi istutuksia 

tehtiin vasta syksyllä. Vapaaehtoiset huolehtivat kesäkastelusta kantamalla vettä 

järvestä. Jaana Tullila kitki kukkapenkin avustajien kanssa. 

Syksyllä istutettiin lahjoituksena saadut kuunliljat ja kukkasipulit seuraavaa kevättä 

varten. Talkookokoontumiskertoja oli kuusi. 

 

Koiviston adoptoitu kiviuuni 

Uunin ympäristöstä Voitto Turpeinen rakensi uunille pitkospuut ojan yli 



lehtikuusilankusta. Veikko Toikka suunnitteli ja valmisti opasteviitat Antti Pasasen 

lahjoittamista lankuista. Viitat pystytetään vuonna 2019. Hannu Huuskonen on 

toimittanut adoptiosopimuksen mukaisen vuosiselvityksen alueella tehdyistä töistä 

Keski-Suomen Museon intendentti Miika Kumpulaiselle. 

 

Kotiseutuliiton valtakunnallisten kotiseutupäivien vuosikokous 

Kömin Killan edustajana valtakirjalla oli paikalla Satu Ruuska. 

 

Konginkankangas -kesäpäivät 29-30.6.2018 

Julkaisumyyntiä oli Reimarin Tuvalla, kirjastossa ja museossa, jossa erityisnäyttely 

Upi Minkkisen ilmasta käsin otetuista Konginkankaan maisemakuvista. Museo oli 

avoinna kesäpäivien ajan, esittelijöinä talkoolaiset. Marjatta Huhta julkisti 

kyläpäivillä Kömin Killan kirjahankkeen Konginkankaalta maailmalle. 

 

Sataman syke -tapahtuma 13.10.2018 

Yhdessä Kyläyhdistyksen kanssa kustannettiin tapahtuman soittajat. Konki Reimari 

Oy tarjosi grillimakkarat. Tapahtumassa kerättiin osoitteita Konginkankaalta 

maailmalle – hankkeeseen. Konginkangas – kangaskuosit olivat esillä julkisesti 

ensimmäisen kerran. 

 

Muistamiset 

Lahjoitettiin kopio Akseli Gallen-Gallelan Keitele-taulusta yhdessä Konginkankaan 

Kyläyhdistyksen kanssa onnitteluna ja kannustuksena uusitulle Neste Lintulahden 

asemalle. 

 

Onnitteltiin 50-vuotiasta Konginkankaan VPK:ta. 

 

Osallistuttiin kunniajäsen Pekka Savolaisen hautaamiseen ja muistotilaisuuteen. 

 

Aloite Äänekosken kaupungille 

Kömin Kilta laati aloitteen Äänekosken kaupungin hallitukselle Mikko museon 

sijoituspaikasta. Esitti museon yhdeksi sijoituspaikaksi Konginkankaalla v. 1935 

rakennettua vanhaa koulurakennusta. Koulurakennukselle 1980-luvulla haettuun 

suojelupäätökseen Mikko Niskasella oli merkittävä osuus. 

 

Puheenjohtajan lopputervehdys 

Puheenjohtaja kiittää kaikkia Kömin Killan toimintaan osallistuneita. 

On iloinen ja ylpeä joukostaan. Toivottaa kaikille jaksamista tämän aarrelaivan 

äärellä, jonka arvokas lasti kasvaa aina tehdessämme yhdessä työtä kotiseutumme 

hyväksi ja toistemme iloksi. 


