
JÄSENIÄ n. 300

233

JOKA 
TALOUTEEN 
JAETTUJA 
TIEDOTTEITA 4

20 TAPAHTUMAA 

n. 950 
OSALLISTUJAA

KESÄKIOSKI 
TYÖLLISTI 10 JA KYLÄ-
TALON NURMIKON-
LEIKKUU 8 NUORTA

Toimintaa järjestetty yhteistyössä seuraavien 
tahojen kanssa: Harjunmäen-Kiikerin
maamiesseura, Harjunmäen-Kiikerin
maaseutunaiset, Liiveri, Ilmajoenkansalaisopisto, 
Ilmajoen seurakunta, Asemanseudun kyläyhdistys, 
Provinssi, Solarsound, Ilmajoen kunnan 
liikuntatoimi

Viikoittain jumppa (n. 30 osallistujaa), kudontapiiri 
(9 os.), aikuisten bändikerho (10 os.) ja kesällä 
kyläpyöräilyt joka keskiviikko (n. 25 os. / kerta)

Aktiivista kökkätoimintaa- aurauskeppitalkoot 100 
h (15 hlöä)- järjestyksenvalvonta Provinssissa 180 
h (30 hlöä)- järjestyksenvalvonta Solarsoundissa
704 h (67 hlöä)- järjestyksenvalvonta 
Tuomasmessussa 9 h (3 hlöä)- kylätalon siivous ja 
kunnostus (20 hlöä)

KYLÄTALON KUNNOSSAPITO JA VUOKRAUS
PAPERI- JA HERKKUMYYNTI
AKTIIVINEN NUORISOJAOSTO JÄRJESTÄÄ 
TOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE
AKTIIVINEN FACEBOOK-RYHMÄ
MAAMIESSEURAN 100- JA KYLÄSEURAN 30-
VUOTISJUHLAT (yht. 230 osallistujaa)

KÖNNIN KYLÄSEURA RY 
MITÄ TAPAHTUI 2016?

http:// konninkylaseura.net

Eteläpohjalainen kylä 2017
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Kyläyhdistys on perustettu vuonna 1986. Kylätalona toimii kylän entinen Harjumäen koulu, jonka kyläseura osti 
omakseen vuonna 2003. Siitä saakka yli 100-vuotias koulurakennus on toiminut kolmen kylän, Könnin, Kiikerinkylän ja 
Harjunmäen toiminnan keskuksena. Kyläseuran isännyyden aikana kylätaloa on remontoitu pikkuhiljaa ja uudisteltu 
lämmityksen ja keittiön osalta vaatimuksia vastaavaksi.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Lotta Airila, lotta.airila@gmail.com, puh. 040 717 2226. 
Timo Mäki-Välkki on varapuheenjohtaja, sihteerinä on Kaija Aspila-Renkola ja rahastonhoitaja Tarja Mäkiniemi. 
Kyläyhdistyksen johtokunnan lisäksi toimivat kiinteistöjaosto, liikuntajaosto ja nuorisojaosto. 

Kyläsuunnitelman laatimiseksi pidettiin kyläläisille ideariihi, ja lisäksi kyläsuunnitelma kierrätettiin talosta taloon 
kommentoitavaksi.

Kylä tekee paljon omaehtoista varainhankintaa, järjestysmiesryhmässä on yli 50 henkilöä. Vapaaehtoistyöllä saadut 
varat käytetään mm. kylän nuorten hyväksi maksamalla kylän lasten kerhomaksuja ym.  Nuorille on tarjolla bänditoi-
mintaa, kokkikerho ja kursseja eri aiheista, esim. valokuvaus. Nuorille tarjotaan kesätyötä kioskilla ja nurmikonleik-
kuussa. Ikäpolvien välinen yhteistyö toteutuu monella tavoin ja talkootoimintaan on saatu ihailtavan paljon mukaan 
ihmisiä. Vuosittain järjestetään myös paperi- ja herkkumyyntikampanja.

Könni on vahva peruskylä, jota kehitetään kokonaisvaltaisesti. Yhteistyötä tehdään sekä kylässä toimivien muiden 
järjestöjen että kylän ulkopuolisten tahojen kanssa ja lähikylien kesken.  Puurojuhlat, pääsiäiskokot,  kylvöjen siunaus 
ja kyläkirkko, koko perheen retket  ja vanhemman väen virkistyspäivät ym. tapahtumat keräävät kyläläisiä yhteen. 
Harrastamaan pääsee myös kudontaa, laulua ja geokätköilyä. Myös kansalaisopisto tarjoaa kylällä kurssitoimintaa.

Kyläläisten hyvinvointiin panostetaan jumppa- ja sählyryhmillä, kesäkeskiviikkoisin yhteisillä kyläpyöräilyillä ja talvi-
sin pidetään yllä latuverkostoa. Latujen kunto tiedotetaan kotisivulla säätietoineen. Yhteinen uimaranta ja sauna on 
käytössä Könnin, Munakan ja Ylistaron Asemanseudun kesken.  

Tiedotusta tehdään monipuolisesti ja ajantasaisesti kotisivuilla, josta löytyvät jopa myös maamiesseuran vuorattavissa 
olevat koneet. Lisäksi jaetaan jokaiseen talouteen kyläkirje noin viisi kertaa vuodessa. 
Kylä on myös facebookissa ja whatsapp-ryhmiä on useampia. 

Könni on perinteikäs kylä – kelloilla täytetyssä kylätalon salissa ei voi erehtyä millä kylällä ollaan! Historiaa on kerätty 
mittavasti leikekirjoihin ja Könnin kuokkamiehen jäljillä -teoksen avulla voi tutustua kylän historiaan laajemminkin.
Vuoden 2016 toimintaa:


