
Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry  

 

Toimintakertomus 1.1-31.12. 2019 
 

Yhdistys 

 

Vuosi 2019 on Kotiseutuyhdistyksen 71. toimintavuosi.  Yhdistyksen toiminnan viriämisestä 

uudelleen tulee kuluneeksi 30 vuotta. Yhdistyksessä on tällä hetkellä sata jäsentä, joista neljä on 

ainaisjäseniä ja neljä on valittu kunniajäseniksi. Heistä kaksi edesmenneitä. Kömin Killan 

jäsenmaksu vuonna 2019 oli 15 € ja ainaisjäsenmaksu 150€. 

 

Johtokunta 2019 

 

Yhdistystoimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kuusi 

varsinaista jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Johtokunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. 

Puheenjohtavaksi vuosikokous valitsi Reetta Korjosen. Sihteeri, jäsenkirjuri ja rahastonhoitaja 

valittiin johtokunnan ulkopuolelta. Jäsenkirjurin ja rahastonhoitajan tehtäviä on hoitanut Killan 

jäsen Marja Liisa Liimatainen. Varapuheenjohtajaksi yhdistys valitsi Martti Isoviidan ja sihteeriksi 

Tanja Rämän, myös Kömin Killan jäseniä.  

 

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 

 

Reetta Korjonen puheenjohtaja Eila Eerola (erovuoroinen 2021) 

Marjatta Huhta (erovuoroinen 2021) Timo Enäkoski (erovuoroinen 2021) 

Martti Isoviita (erovuoroinen 2020) Eija Krook (erovuoroinen 2020) 

Helena Ojanen (erovuoroinen 2021) Hannu Huuskonen (erovuoroinen 2021) 

Ahti Ojanen (erovuoroinen 2021) Satu Ruuska (erovuoroinen 2021) 

Tanja Rämä (erovuoroinen 2021 Veli Rytkönen (erovuoroinen 2020) 

Jaana Tullila (erovuoroinen 2020) 

 

 

 

 

  

Toiminnan tarkastajat 

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 25.02.2019 Reimarin Tuvalla. Vuosikokouksessa oli läsnä 

17 jäsentä. Johtokunta piti varsinaisia johtokunnan kokouksia neljä. Johtokunta on organisoinut 

tallennustyö, museotyö, perinteen keruu, museon esittely ynnä muu toiminta eri tehtävään valittujen 

jaostojen kautta.  

 

Tallennustyö  

Vuonna 2019 perinteen kerääminen ja tallentaminen on tehty pääasiassa 2020 julkaistavan kirjan 

Juuret Keski-Suomessa tarpeisiin ja muu tallennustyö on ollut sen rinnalla vähäistä. Kirjan 



päätoimittaja Marjatta Huhta teki 10 päivän haastattelumatkan Ruotsin puolelta vastanneiden 

haastattelemiseksi. Majoitus ja opastus hoitui Ruotsiin muuttaneiden tuttavien kautta. Mukana 

matkusti Heikki Laakso.  

 

Tänä kesänä aloitetut kotiseutuun tutustumisretket on tallennettu videolle. Toteutettiin neljä retkeä, 

joista kaksi kuvasi Ahti ja Helena Ojanen ja kaksi Anneli ja Erkki Kauta-Soljava. 

 

Museo 

Museoon rakennettiin näyttely Mikko Niskasen henkilökohtaisesta elämästä Konginkankaalla, 

perheestä ja elämän työstä. Näyttely liittyi 28.6.2019 pidettävään Mikko-päivään. Mikko-päivän 

ohjelman kokoajana ja toteuttajana toimi Kotiseutuyhdistys. Pääjuhla pidettiin Konginkankaan 

kirkossa, läsnä 200 vierasta ja juhlassa julkistettiin Marjo Steffansonin kirja Mikon matkassa. 

Juhlassa olivat läsnä Mikon lapset: Jorma Niskanen, Pia Håland Anveden perheineen sekä Mikon 

lähisuku. Yhteensä Mikko-päivän eri tilaisuuksiin osallistui noin 400 ihmistä. Poika Jorma 

Niskanen tutustutti päivän aikana Mikon viimeisen elokuvan Nuoruuteni savotat kuvauspaikkaan 

Kalliojärvenmäellä, Peräpohjalla. 

 

Kömin Kilta järjesti vintage-tapahtuman työväentalolla 28.6, siellä oli esillä työnäytös kehruusta, 

vanhoja huonekasveja, Äänekosken karjalaisten karjalanpiirakka myynti, Sumiaisten kunnan 

ensimmäinen ja ainoa paloauto. Vanhoja moottorisahoja ja muita metsä- ja maataloustyökaluja oli 

myös nähtävillä. Tämän tapahtuman valvojana ja järjestäjänä toimi Killan jäsen Eeva Kovanen.  

 

Museo oli avoinna kyläpäivien aikana talkoovoimin. Kyläpäivien ajan ja seuraavina heinäkuun 

viikonloppuina talkootyöllä vuoroperiaatteella. Museoon näyttelyihin tutustui noin 650 henkilöä.  

 

Koiviston uuni 

Kömin Killan adoptiokohteelle Koiviston talon rauniouunille, Kivetyn erämaassa, pystytettiin 

tienvarsiopasteet. Tie uunille lähtee Lintulahdesta.  

 

Julkaisutoiminta 

Kömin Kilta ei tehnyt mitään erillistä julkaisua vuonna 2019. Aineiston keruu kirjaa varten vaati 

paljon työtä. Kömin Killan aloittama Konginkankaalta maailmalle tutkimuksen toimituskunnassa 

toimivat v. syyskuussa 2018 valitut Martti Isoviita, Reetta Korjonen, Marjatta Huhta, Pirjo 

Korkiakangas, Marja Liisa Liimatainen, Juha Summala ja Eeva Summala. Päätoimittajaksi ja 

projektin vetäjäksi valittiin Marjatta Huhta. Toimituskunta kokoontui vuoden 2019 aikana yhdeksän 

kertaa ja työn päätehtäväksi muodostuivat: 2018 aloitetun osoiterekisterin täydentäminen, 

kyselytutkimuksen postitus 215:sta, kyselylomakkeiden kieli suomi, ruotsi ja englanti. Myöhemmin 

osalle lähetettiin myös muistutus kirjeestä. Saimme 103 vastausta ja vastausprosentti oli 48. 

Vastausten perusteella on toimitettu 63 haastattelua, ne tekivät Marjatta Huhta, Jussi Summala, Miia 

Vasama, Marja Liisa Liimatainen ja Pirjo Korkiakangas. Aineiston keräämistä ja kirjan valmistelua 

on valmistellut Marjatta Huhta ja aineiston puhtaaksi kirjoittajaksi valittiin TE-keskuksen ja 

kaupungin tuella Miia Vasama. Työt alkoivat 15.10.2019. Alustava suunnitelma työajaksi on 6kk. 

Kirjan julkistamisen jälkeen prosessista tehdään erillinen toimintakertomus siihen käytetystä työstä.  

 

Hankkeesta on tiedotettu 2019 muun muassa Konginkankaan kyläpäivillä, Sataman Syke- 

tapahtumassa, paikallislehdissä ja Facebookissa. Kyläpäivillä informaation yhteydessä esiintyi yksi 

kirjaan haastatelluista, Tukholmassa asuava fagotisti Yrjö Pollari. Äänekosken paikallissanomat 

Äks on julkaissut kertomuksia ulkosuomalaisista seitsemän ja Sisä-Suomen lehti kaksi kappaletta, 

osin Marjatta Huhdan, Miia Vasaman ja Reetta Korjosen kirjoittamina.  

 



Tuotteet 

2019 on painettu Konginkangas-kuosilla tuotteita: kasseja, T-paitoja, tehty erilaisia tuotteita 

kankaista. Niitä on saatu myytyä tyydyttävästi.  

 

Kotiseutuliiton kesäpäivät  

Kömin Kilta valtuutti Kotiseutuliiton kesäpäivien osallistujaksi Satu Ruuskan.  

 

Perinnekukkapenkki  

Satamaan rakennettu perinnekukkapenkki 2017 on menestynyt hyvin. Sitä täydennetään ja 

hoidetaan talkootyönä. Sen kesäkastelusta on huolehtineet monet kyläläiset, varsinaisen hoitotyön 

ovat tehneet pääasiassa Aino Kauppinen ja Ritva Varnila. Perinnekukkapenkin suunnittelusta ja 

perustamistyöstä vastannut Jaana Tullila jatkaa dokumentointia penkin kehittymisestä.  

 

Koulutukset ja seminaarit 

Marjatta Huhta osallistui Etnologian konferenssiin 6-7.9.2019, The Legacies of Ilmari Taive, Turun 

Yliopisto ja kävi Turun Siirtolaisinstituutissa 5.9 jossa tapasi instituutin johtajan Kimmo 

Martikaisen, siirtolaistutkija Jouni Korkiasaaren sekä kirjastonhoitaja Katri Kanervon jolta sai 

aineistoa kirjaa varten.  

Kotiseututyön tallennus- ja ohjausseminaariin Jyväskylässä osallistui Helena Ojanen.  

 

Yhteistyö 

Kömin Kilta on tehnyt yhteistyötä Konginkankaan kyläyhdistyksen kanssa osallistumalla 

Kesäpäivien suunnitteluun, ohjelmiin ja tapahtumien järjestämisiin. Kömin Kilta on ollut 

aktiivisena tuomassa esille kotiseututyön merkitystä ja toimintaa erilaisissa kaupungin järjestämissä 

tapahtumissa. Kirjahankkeen vetäjä Marjatta Huhta on solminut runsaasti tietojen keruumatkoilla 

uusia yhteistyömuotoja mm. Konginkankaalta maailmalle lähteneiden ja täällä toimivien 

paluumuuttajien kanssa. Nämä yhteistyösuhteet konkretisoituvat toiminnaksi vuoden 2020 

Kesäpäivien aikana.  

 

Sukututkimusta tekeviä ihmisiä on ohjattu mm. Veli Rytköselle saamaan tietoja alueen suvuista. On 

myös järjestetty tutustumisretkiä juuriensa etsijöille.  

 

Marraskuussa Kömin Kilta järjesti Reimarin Tuvalle Sanna Kuitusen Tansanian matkasta kertovan 

kuvankatseluhetken. Tilaisuudessa kerrottiin Toini Niskasen järjestämästä kummilapsitoiminnasta ja 

siinä kerätty kahvituotto 155€ lähetettiin orpokodin joulujuhlaan.  

 

Muistamiset 

Olemme toimittaneet onnittelut 70-vuotta täyttävälle Viitasaaren kotiseutuyhdistykselle. Lahjana 

Marjo Steffansonin kirjoittama kirja Mikko Niskasesta sekä omia julkaisuja. Konginkankaan 

palvelutalolle ompelimme kukkasesta Konginkangas-kuosista pöytäliinat. Lahjoittajina 

konginkankaalaisia ja Kömin Kilta. Liinat ompeli Eeva Kovanen ja ne vietiin palvelukodin 

joulujuhlaan varapuheenjohtaja Martti Isoviidan ja Esko Korjosen toimesta.  

 

Jäsentoiminta 

Jäsenmarkkinointia on tehty tehostetusti ja tavoitteena oli saada sata jäsentä täyttymään. Uusia 

jäseniä on saatu liittymään ja tavoite on saatu täyttymään. 2019 jäseniä on 106.  

 

Varainhankinta 

Pääasialliset tuotot ovat olleet jäsenmaksut, avustukset ja tuotemyynti. Avustuksia on saatu 

Maaseudun sivistysliitolta, Äänekosken kaupungilta toiminta- ja kohdeavustus, muutamilta 



yksityisiltä lahjoittajilta ja assistentin palkkaukseen TE-palvelu ja Äänekosken kaupunki. 

Muu toiminnan tukeminen: eri toiminnoissa ja kaikki tehtävä työ on ollut talkootyötä esim. museon 

aukiolot, kukkapenkki ja viitoituksen pystyttäminen jne. Kokoustiloina on toiminut Reimarin Tuvan 

tilat ja kirjatyötä tekevän Miia Vasaman työskentelytilana Esko ja Reeta Korjosen osakehuoneisto 

Kauppatie 2.  

 

Kotiseuturetket 

Ensimmäinen retki oli 5.7 Riihilahteen opettaja Kustaa Laitisen perheen asuinpiiriin. Kustaa 

Laitisen elämästä ja Akseli Gallen-Kallelan ajan liittymisestä heidän perheeseensä esitelmöi Ansa 

Liina Krogerus ja Erkki Laitinen. Tilaisuus oli Riihilahden kylätuvalla ja läsnä 35 henkilöä. 

Retkellä tarjottiin Anneli Kauta-Soljavan keittämä lihakeitto. Retken kesto oli 4h. 

 

Toinen retki 13.7 suuntautui Räihän kylälle Myllypohjalle ja siellä tutustuttiin metsätyöperinteeseen 

ja vanhoihin metsätyökaluihin. Työnäytöksen puun kaadosta ja katkomisesta antoi metsuri Voitto 

Turpeinen. Tien päässä olevaan Siipiniemen pihapiiriin tutustuttiin lopuksi ja siellä Reimarin Tuvan 

Esko ja Reetta tarjosivat metsurin eväät ja termospullokahvia. Tälle neljän tunnin retkelle osallistui 

45 henkilöä. 

 

Kolmas retki 20.7, oli rakennusperinteen ja paikallishistoriaan tutustuminen Konginkankaan 

keskustassa. Retkelle osallistui 18 henkilöä. Retki alkoi museolta Reetta Korjosen vetämänä, 

tutustuttiin kirkkoon ulkopuolelta, sieltä mentiin ensimmäisen kansakoulun syntysijoille ja 

tutustuttiin koulun alueella oleviin entisiin kouluihin ulkopuolelta. Keskustaan tultaessa tutustuttiin 

Lotta Sfärdin talkoilla rakennuttaman kahvila- ja majatalon historiaan ja vieressä olevaan Pöyhösen 

kahvilaan. Majatalon nykyinen omistaja on Jukka Niskanen, ja hän on pitänyt kiinteistöstä hyvää 

huolta. Sen jälkeen tultiin Reetan päivän kahveille Reimarin Tuvalle ja siellä jatkettiin päivää 

kahvien ja rupattelun merkeissä. Retken kesto oli noin 3,5 tuntia.  

 

Neljäs retki 27.7, tutustuttiin Liimattalassa sijaitsevaan Nuijasodan muistomerkin (Mäilän patsas) 

alueeseen ja Kurikkaharjun taisteluihin sekä Vilho Mäilän tyttären Lilja Rouhiaisen kertomana 

kotiseutumies Vilho Mäilän historiaan. Hän on tehnyt aloitteen aikanaan kotiseutumuseon 

perustamisesta Konginkankaalle 1952. Sotahistoriaa alueesta kertoi Helena ja Ahti Ojanen. 

Riihikahviolla ruispuuron olivat keittäneet Eila Eerola ja Toini Hytönen. Retkeen osallistui 12, 

retkeä häiritsi erittäin kuuma ja raskas helle. Retken kesto oli noin kolme tuntia.  

 

Nämä tutustumisretket olivat johtokunnan päättämää uudenlaista historian kerrontaa ja 

paikallistuntemuksen lisäämistä. Retkistä Tanja Rämä suoritti haastattelukyselyn osallistujille. 

Yhteenveto on johtokunnan pöytäkirjassa 4/2019. Pääasiallinen palaute oli myönteinen ja retkiä 

toivottiin lisää. Toivottiin myös, että retket olisivat ajallisesti hieman lyhyempiä.  

 

Tilaisuuksissa perittiin vapaaehtoinen maksu.  

 

Juuret Keski-Suomessa 2020 -hanke 

Kirjaa varten tehdyn aineiston keruun yhteydessä haastateltavat toivat esille monenlaista maailmalla 

keräämää esineistöä ja osaamista. Tästä virisi ajatus, että olisi saatava maailmalle lähteneiden 

tapaaminen jollakin tavalla järjestettyä Konginkankaalle. Siitä syntyi ajatus järjestää tapahtuma 

seuraavien kyläpäivien aikaan. Kirjan julkistaminen tehdään tapahtumassa Juuret Keski-Suomessa 

26.-28.6.2020. Siihen tapahtumaan kootaan näyttelyjä, työpajoja ja niissä on esillä ja esiintyy noin 

30-40 ulkosuomalaista. Tapahtuma on mittakaavaltaan suhteutettuna yhdistyksen kokoon suuri ja 

siksi olemme pyytäneet alueen eri järjestöjä olemaan tapahtuman järjestelyissä mukana. 

Tapahtuman valmistelua ja organisointia varten johtokunta on nimennyt Juuret Keski-Suomessa - 



tapahtumatoimikunnan, jossa on paikallisten järjestöjen edustus. Työ on jaettu kolmeen: Kanslia-, 

talous- ja majoitusryhmää johtaa Martti Isoviita, ohjelmaryhmää Marjatta Huhta ja ruokaryhmää 

Merja Vasama. 

 

Yhteenveto toiminnasta 

Kotiseutukerho Kömin Kilta on toiminut kuluneena vuonna aktiivisesti, edistänyt alueensa 

perinteen keruuta, opastanut alueella asuvia ja liikkuvia ihmisiä omien juuriensa etsinnässä. Tätä 

työtä on tehnyt Kömin Killan jäsenet johtokunnan johtamana ja mukana on ollut lukuisa joukko 

jäsenistön ulkopuolisia kyläläisiä. Julkaistava kirjaprojekti on ollut merkityksellisessä asemassa, 

koska haastatellut ja tavatut henkilöt ovat iältään keskimäärin 70-vuotiaita ja tiedon saattaminen 

kirjalliseen muotoon on ollut erittäin kiireellinen hanke tämän takia. Puheenjohtaja kiittää kaikkia 

toimintaan osallistuneita, johtokuntaa, jäseniä ja innostuneita tapahtumien kertojia. 

 

 

Johtokunta 

 

Reetta Korjonen, puheenjohtaja  

 

 

 

 
 


