RÄIMÄ – KUOREITA JA KOSKENKUOHUJA
KYLÄSUUNNITELMA
2009-2025

Räimän kyläyhdistys r.y.
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry

SISÄLLYSLUETTELO
SISÄLLYSLUETTELO....................................................................................................................... 2
Johdanto ............................................................................................................................................... 3
1. Räimän aluekartta ........................................................................................................................... 4
2. Räimän historiaa .............................................................................................................................. 4
3. Räimän asukkaat ............................................................................................................................. 5
4. Räimän vahvuuksien kartta ............................................................................................................. 5
4.1 Sijainti................................................................................................................................... 6
4.2 Palvelut ................................................................................................................................. 6
4.3 Harrastus- ja yhteisötoiminta ................................................................................................ 7
4.4 Kulttuuritoiminta ja käden taitajat ........................................................................................ 8
4.5 Kyläympäristö ...................................................................................................................... 8
5. Räimän kylän tavoitetila ja kehittämistavoitteet v. 2025 ................................................................. 9
6. Kehittämiskohteet ja –ohjelma....................................................................................................... 10
6.1 Kehittämiskohteet ............................................................................................................... 10
6.2 Toimenpiteet lyhyellä aikajänteellä .................................................................................... 12
7.
Yhteenveto ................................................................................................................................ 14

2

Johdanto
Kyläsuunnitelma on kyläläisten itsensä laatima suunnitelma kylän tulevaisuudesta. Suunnitelmalla
ei ole yhtä muotoa, vaan se on juuri omalle kylälle tarkoitettu ja kyläläisten omin voimin
toteutettava paperille kirjattu elävä prosessi. Kylän kehittämisen pohjana pitää olla kylän
vahvuudet, voimavarat ja tarpeet. Näistä syntyvät tulevaisuuden suunta ja kehittämisen
painopistealueet.
Kyläsuunnitelman lähestymisnäkökulmana voidaan ajatella kolmea eri tapaa: kylä ja sen asukkaat,
Räimän kylän lähin yhteistyökumppani, Siilinjärven kunta sekä ulkopuoliset rahoituslähteet, joiden
merkitys on EU:n myötä kasvanut.
Kyläsuunnitelma tehdään ensisijaisesti kylää ja siellä olevia toimijoita varten. Kyläsuunnitelma
innostaa ja yhdistää kyläläisiä sekä parhaimmillaan luo ”me”–henkeä ja yhteisöllisyyttä. Kunnan ja
naapurikylien näkökulmasta kyläsuunnitelma antaa tietoa kylän omasta tahtotilasta ja kehityksen
toivotusta suunnasta tulevaisuudessa. Kyläsuunnittelu myös kuuluu olennaisena osana Siilinjärven
kunnan maaseutustrategiaan. Ulkopuolisille rahoittajatahoille suunnitelma antaa kuvan
kehittämistarpeista ja keinoista niiden tyydyttämiseksi.
Räimän kyläsuunnitelman pohjana oli Räimän uuden kyläyhdistyksen teettämä kyläkysely vuonna
2008, mikä toimi erinomaisena lähtökohtatilanteen analyysinä. Itse kyläsuunnitelma tehtiin
suunnitteluprosessina, jolloin kyläläisten kanssa kokoonnuttiin kolme kertaa Siilinjärven
kunnantoimiston tiloissa. Ensimmäinen suunnittelukokous oli 23.9.2008 ja prosessi jatkui 22.10.
sekä 17.11. Iltojen vetovastuu oli Kalakukko ry:llä, kyläkasakka Matti Rahunen ja yrittäjä Marjo
Valtanen sekä kehittämispäällikkö Kalle Savolainen osallistuivat kehittämisiltoihin. Suunnitelman
työstäminen perustui ryhmätöihin ja vapaaseen keskusteluun. Marjo Valtanen kirjasi suunnitelman
sen edistyessä.
Suunnitelman laadinta käynnistyi Räimän kyläyhdistyksen aloitteesta. Räimän kyläyhdistys ry:n
perustamiskokous pidettiin 23.5.2008 ja rekisteröinti maistraattiin tapahtui joulukuussa 2008.
Valokuvat tähän suunnitelmaan on saatu Jukka Häyriseltä ja Väinö Kuivalaiselta.
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1. Räimän aluekartta
Räimän kylä sijaitsee Siilinjärven kunnassa, Pohjois-Savossa, Kuopio-Siilinjärvi-Viitostien
välittömässä läheisyydessä. Siilijärven kuntakeskukseen on matkaa n. 8 km ja Kuopioon n. 15 km.
Räimän kylän sijainti on erinomainen ja sen kehittäminen sopii myös ns.
nauhakaupunkisuunnitelmaan Viitostien varrelle välillä Iisalmi-Varkaus. ”Räimän ramppi” on
ainakin paikallisten tietämä maamerkki, josta kylälle kuljetaan.

Kuva 1. Räimän kylän kartta.

2. Räimän historiaa
Räimän kylä on aikaisemmin ollut paljon suurempi, mutta siitä on lohkaistu mm. Kumpusen kylä
omaksi kyläkseen. Omaa historiikkia ei kylältä ole suunnitelmallisesti kerätty, mutta aineistoa ja
vanhoja valokuvia löytyy eri asukkaiden hallusta. Kiinnostusta pienimuotoisen historiikin ja
tarinoiden keräämiseen on olemassa.
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Räimän kylä mainitaan useiden eri sukujen historiikeissa. Kuopion henkikirjaan v. 1722 on
”Räimäbyn” veronmaksajiksi kirjattu seuraavat perheet:
Kylä:

Nimi:

Myöhempi sukunimi:

Räimäby - 2 - Christer Lappwäteleins h - 1 Lapveteläinen
Sonn Johan
1 - Lapveteläinen
2 - - CapeL: HL: Hinr: Meckelin 1 - Mechelin
Son Petter
1 - Mechelin

Taulukko 1: Kuopion henkikirjaan Räimän kylältä kirjatut perheet
Räimällä on asunut jo varhaisessa vaiheessa sivistyneitä ihmisiä. Kaarle Werkko on kirjannut ylös
kirjastojen historiaan Räimän kylän kirjaston avaamisen luentorahoilla v. 1872. Kirjoja lainattiin
vain osakkaille ja kirjastossa oli 58 nidosta. Kirjastonhoitajana toimi tuolloin talollinen
K.Wäänänen. Räimän ja Kehvon kylän luku-yhdistys avattiin v. 1874, yhdistyksessä luettiin
tuolloin sanomalehtiä ja pidettiin ”luennoita”.
Lähde: Kaarle Werkko "Tietoja ja mietteitä kansa- ja lasten-kirjastoista
ynnä lukuyhdistyksistä vuoteen 1875" (Jyväskylä, 1879)

3. Räimän asukkaat
Räimän kylällä asuu 138 asukasta 55 asunnossa lokakuun 2008 tilastojen mukaan. Rakenteilla on 3
uutta omakotitaloa. Miesten osuus väestöstä on 54 %. Ikäjakauma on mielenkiintoinen ja
Siilinjärvenkin kunnan kylistä ainutlaatuinen, sillä työssäkäyviä on eniten ja eläkeläisiä vähän, yli
80-vuotiaita on 4 henkilöä. (Liite 1.) Kylän alueella on myös kesämökkiasutusta, 24 kpl mökkejä,
joista osa on ympärivuotisessa käytössä.
Räimän alue on haluttua asuinaluetta ja potentiaalista kysyntää on kylälle muuttajista sen hyvän
sijainnin vuoksi. Asukasluku on ollut tasaisessa kasvussa. Kylän alueella saattaisi olla joitakin
maanomistajia, joilla olisi kiinnostusta myydä maata rakentamista varten, mutta aktiivista tarjontaa
ei tällä hetkellä ole.
Valtakunnallisesti merkittävä Räimä-Haapalahti-Väänälänranta –kulttuurimaisema on huomioitu
kulttuurihistoriallisissa suunnitelmissa. Kylällä ei ole kaavoitusta.

4. Räimän vahvuuksien kartta
Suunnitelman aluksi vastattiin kysymyksiin: ”Mitä hyvää Räimän kylässä on?” ja ”Millaisessa
kylässä asumme?” Positiivisia asioita ei tarvinnut etsimällä etsiä vaan vahvuuksia löytyi helposti.
Räimän kylällä tykätään asua, koska siellä on rauhallista, vaikka kaupunki on lähellä. Kylää
kuvaavat hyvin: nuorekkuus, turvallisuus, aktiivisuus, innokas kyläyhdistyksen toiminta.
Ikärakenne on hyvä ja kyläyhdistys innokas toimintaan.
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4.1 Sijainti
Kyläläisten mielestä kylän sijainti Viitostien lähellä on erinomainen ja asiointia tapahtuu sekä
Kuopion että Siilinjärven suuntaan. Lentokenttä on lähellä ja Räimän rampilta pääsee joka suuntaan
kätevästi myös julkisella kulkuneuvolla. Syväväylää pitkin on Räimänlahdelta pääsy Kallavedelle ja
vaikka Punaiselle merelle, tosin laituri tarvittaisiin.

4.2 Palvelut
Räimän kylän alueella ei ole omia kouluja, alakoulut sijaitsevat Kehvolla n. 7 km päässä kylältä tai
Kasurilassa, n. 5 km päässä. Kuljetukset toimivat hyvin alakouluun. Yläkoulu on Siilinjärven
keskustassa, 8 km päässä.
Toivalassa toimii Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston
Metsä- ja luonto-opetuksen koulutusyksikkö, jota kutsutaan Metsäkouluksi. Rissalan
lentokenttäalueella voi opiskella lentomekaanikoksi ja lähellä on myös Kuopion oppilaitostarjonta
yliopistoineen ja korkeakouluineen.
Räimällä on jonkin verran yritystoimintaa, muun muassa metalliteollisuutta, Hunajatupa,
maanrakennustoimintaa ja taksi. Graafinen suunnittelu tmi Meyes Visual. Maa- ja metsätaloutta
(karjatila, viljatilat 3 kpl, hevosten kasvatus, metsätila) on muutamassa paikassa. Linkouspalvelua ja
taksin saa omalta kylältä. Kirjastoauto pysähtyy Kehvon koululla ja jäätelöauto sekä Pali-auto
käyvät kylällä. Kaikki puuttuvat ja tarvittavat palvelut löytyvät kunnan keskustasta ja Kuopion
kaupungista.
Kyläläisten laatima yritys- ja palveluluettelo on liitteessä 2. Siilinjärven kunnan yritysluettelosta voi
poimia lisätietoja myös Räimällä toimivista yrityksistä.
(www.siilinjarvi.fi/yritykset/yrityshakemisto/yrityshakemisto.php)

Kuva 2. Hunajatupa: Väinö Kuivalaisen mehiläistarhat Räimän kylällä.
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4.3 Harrastus- ja yhteisötoiminta
Räimän kyläyhdistyksen perustaminen ja rekisteröintitoimet tehtiin vuoden 2008 aikana ja
yhdistysrekisteriin se merkitään vuoden 2009 alkupuolella. Kyläyhdistyksen toiminta on vireää ja
ideoita on paljon. Kylältä puuttuvat omat kokoontumistilat, mikä koettiin ongelmana.
4H-kerho- ja kansalaisopistotoimintaa on Kehvon koululla, vuoden 2009 kurssitarjontaa mm.
bodyaerobic-kurssi. Järjestöjen toiminta ei ole yleensä kovin vilkasta. Kehvo-Väänälänrannan sekä
Kallaveden maa- ja kotitalousseuran kanssa on jonkin verran yhteistyötä, koska oma yhdistys ei
toimi. Metsästysseurat tekevät yhteistyötä sekä kalastusosakaskunnat.
Kyläläisten mielestä harrastuksista lenkkeily ja pyöräily sekä liikkuminen luonnossa ovat hyviä.
Ongelmaksi koettiin katuvalojen puute, lenkkeily pimeässä tiellä ei ole turvallista. Liitteessä 3 on
kyläläisten kirjaamia asioita harrastus- ja yhteisötoimintaan liittyen.

Kuva 3. Räimän kyläyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 23.5.2008 perinteisen
Kuorekeittotapahtuman yhteydessä Kallaveden Räimänlahdella. Kuvan rantamaisemaan
rakennetaan kota ja venelaituri.
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4.4 Kulttuuritoiminta ja käden taitajat
Räimällä ei ole omaa kulttuuritarjontaa, mutta sitä ei erityisesti kaivatakaan. Historiikkimateriaalia
on kylän eri asukkaiden hallussa. Kuvataiteilija Aino Haikola-Pekkarisella on ollut Siilinjärven
kunnan kirjaston tiloissa oma näyttely.
Käden taitajista kannattaa mainita Jaro Väänänen Räimänkoskelta, hän taitaa kuoreenkeiton
keittämisen, mikä onkin kylän kesätapahtumana saavuttanut jo perinnettä. Kylällä asuu myös Väinö
Kuivalainen, monipuolinen hunajan tuottaja ja metallitöiden osaaja. Autojen entisöijä Martti
Pyykkönen ja viikatteiden takoja Mikko Krutsin ovat myös Räimän kyläläisiä.

4.5 Kyläympäristö
Vesistöt, sisäjärvet ja Räimänkoski muodostavat olennaisen osan Räimän kylän luontoympäristöä.
Vesistöjen puhtaudesta kannetaan huolta. Räimänkoskessa on ollut mylly, vielä nykyäänkin
myllynkiviä on jäljellä ja erään talon rantakivessä voi nähdä siihen hakatut merkit siitä, mihin
saakka vettä on saanut nostaa. Räimäjärvi ei ole varsinainen muuttolintujen lintujärvi, mutta siellä
voi nähdä joutsenia, sorsia yms.
Kyläläisten mielestä seutu on erityisen rehevää maalaismaisemaa, vaikka moottoritie onkin lähellä.
Räimänmäen päällä on korkealla Mäkilampi ja kaunis näköalamaisema. Joskus aikaisemmin mäen
päällä on ollut näköalatorni. Jälänmäellä on metsäautoteitä, joita myöten voi ajaa kauniissa
maisemissa. Mäkrämäeltä voi nähdä Kallaveden puoleista vesistöä.
Negatiivisena asiana koettiin Lemminkäisen asfalttiaseman sijoittaminen Räimän kylälle kauniin
Honka-Jälän luontomaiseman läheisyyteen. Kyläläisten vastustamisesta huolimatta asemalle
annettiin lupa toimintaan.

Kuva 4. Juhannustapahtuma Räimän kylällä v. 2008
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5. Räimän kylän tavoitetila ja kehittämistavoitteet v. 2025
Kyläsuunnitelman tärkein vaihe on kartoittaa yhteistä kylän tulevaisuuden suuntaa ja etsiä
tärkeimmät kehittämisteemat, että suunnitelmassa päästään etenemään. Keskustelussa haettiin
yhteisesti tulevaisuuden kuvaa Räimän kylästä v. 2025.
Yhteisen pohdinnan tuotoksena kylälle saatiin useita hyviä iskulauseita, joista valittiin tämän
suunnitelman otsikoksi seuraava, kylää parhaiten kuvaava:

• Räimä – kuoreita ja kosken kuohuja
Myöhempää käyttöä varten tallennettiin muita hyviä sloganeita:

•
•
•
•
•
•
•
•

Kasvava, maaseutumainen ja aktiivinen Räimä
Asukkaiden Räimä 110!
Sadan savun kylä – Räimä
Kasvun paikka – Räimä
Räimä – Pohjois-Savon keskipiste
Kaikki tiet vievät Räimälle
Räimä – kaikkia lähellä ja kaikki lähellä
Räimä – mualiman napa

Yhteisesti Räimän kehittämisen tavoitetilaksi määriteltiin seuraavaa:

RÄIMÄ VUONNA 2025
Asuntojen määrä on kaksinkertainen nykyiseen verrattuna, noin 110 asuntoa.
Laajentaminen tapahtuu uusilla maaseuturakentamisen ja kyläkaavoituksen
periaatteilla siten, että maaseutumaisuus säilyy.
Kylä on ihanteellinen ja turvallinen asuinpaikka edelleen. Asfalttiasema ei
laajene nykyisestään. Vesistöt ovat säilyneet vähintään nykyisessä tilassa.
Liikenneväylät ja kevyen liikenteen väylät sekä katuvalot ovat asianmukaisia.
Joukkoliikennettä on kehitetty. Laituri, veneranta ja uimapaikka sekä rantatie
ovat kunnossa ja yhteinen kokoontumispaikka on olemassa. Räimänjärven
veden korkeutta säädellään ja maisemahoito on tehty.
Kyläyhdistys on aktiivinen, 2-3 kylän yhteistä tapahtumaa järjestetään
vuosittain. Vuorovaikutus on hyvää naapurikylien ja kunnan kanssa. Kehvon
kylällä säilyy koulu.
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6. Kehittämiskohteet ja –ohjelma
6.1 Kehittämiskohteet
Ideariihessä kirjattiin erilaisia kehittämisideoita, joista olisi hyötyä kylälle. Ideoiden kirjaamisen
jälkeen ne asetettiin suuntaa-antavaan tärkeysjärjestykseen. Ideoita ei arvosteltu tai karsittu
mitenkään tässä vaiheessa.
Kehittämisideoita oli helppoa kirjata, koska pohjalla oli kyläläisille tehty Räimän kyläkysely, jossa
kyläläiset olivat tuoneet esille sekä ongelmia ja kehittämistarpeita että myös ratkaisuja ongelmiin.
Seuraavassa on kirjattu otsakkeittain kehittämiskohteita Räimän kylällä (tähdellä merkityt on koettu
tärkeimmiksi):

1) Tie- ja liikenneolot
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kevyen liikenteen väylät, Kehvontie – Räimäntie - Kasurila, moottoritien ramppi –
Räimänkoski (Kasurilan kouluun paljon kevyttä liikennettä)
katuvalot n. 2 km rampilta Kehvolle päin ja 1 km Kasurilaan päin
Kotilahden tien risteys on vaarallinen, risteysalueen nyppylän leikkaus, tien
leventäminen, pysäkki kuntoon *
Rampilta tien leventäminen Peltolan navetan kohdalle *
linja-autopysäkit kuntoon, katokset koululaisille, kiinteät pyörätelineet, johon voisi
lukita pyörän
Liikennemerkit, miten rampin linja-autopysäkille ajetaan laillisesti liikennesuunnittelu
60 km/h nopeusrajoituksen jatkaminen Kasurilantien risteyksestä moottoritien
rampille asti *
nopeuksien valvontaa lisää, asennekasvatusta (peltipoliisit?)
tuettuna julkisen liikenteen lisääminen esimerkiksi Kehvon lenkki: taksityyppinen
palvelu?

2) Tonttitarjonta, vesi- ja viemäriasiat
•
•
•
•
•
•
•

Kasvu perustuu myös siihen, että nykyiset kesäasukkaat siirtyvät vakituisiksi
asukkaiksi
Kunnan kokonaisuuden kannalta kiinnostavia kasvualueita ovat mm. Räimän ja
Kehvon alueet 5-tien varsi
Kylän rakennuspaikkaselvitystä lisää yhdessä kunnan kanssa ja porkkanoita
maanomistajille lisäämään tarjontaa, haluttu asuinalue, rannat huomioidaan
erityisesti ***
alueella olemassa joitakin maanomistajia, jotka saattaisivat myydä maata
vesi- ja viemäriverkosto on valmiina
vesiosuuskuntien yhteistyö
tonttien markkinointi mm. Internetin kautta *
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3) Ympäristö, sisältää yhteisten alueiden asiat
•
•

uintipaikat, laituri, venepaikka, tie kuntoon: yhteinen kokoontumispaikka, kota ***
asfalttiasema – Jälänmäkeä ei saa murskata, jätevesien seuranta, vesinäytteet (ei saa
mennä Honkajälään)
maaseutumaiseman säilyttäminen
ladut
luontopolku puuttuu, esimerkiksi esteetön polku, pääsy pyörätuolilla kohteisiin
Räimänmäen rakentaminen luontokohteeksi, näköalatorni, luontopolku, Mäkilampi,
nuotiopaikka ja laavu *
Jälänvuoren ja Honkajälän rakentaminen luontokohteeksi yhteistyössä Kasurilan,
Toivalan ja Metsäkoulun ja Toivalan säätiön sekä Haapamäen havaintotilan kanssa
(kosteikkoalue). Ympäristöyhteistyö myös kunnan kanssa. **

•
•
•
•
•

4) Lapsiperheet ja vanhukset
•
•
•
•

kimppakyytien järjestäminen taajamiin
perhepäivähoito- ja kerhopaikkoja lisää, kysyntää on *
vanhusväestöä on kylällä vähän, palvelut eivät ole kaukana
hoiva- ja siivouspalveluita kylälle – kylätalkkari

5) Harrastukset
•
•
•

yhteisten tilojen puute rajoittaa
Kehvon koululla, Siilinjärven Kuntoutumiskeskuksella, ym. on toimintaa
hiihtoon, juoksuun, soutuun, pyöräilyyn on hyvät mahdollisuudet, turvallisuutta
parannettava

6) Muu yhdessäolo, yhteishenki
•
•
•

yhteisten aktiviteettien puute, tarve 2-3 yhteistä tapahtumaa/v, kuorekeitto,
pikkujoulu, lapsille suunnattu kevätretki, onkikilpailu, hiihtoa jäällä,
hiihtokilpailut, talutusratsastus
osallistujien puute, pieni kylä
yhteisten tilojen puute
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Kuva 5. Kuorekeittotapahtuma halutaan jokavuotiseksi perinnetapahtumaksi Räimän kylällä.
7) Kylän imagon rakentaminen, tiedottaminen
•
•
•
•
•

kyläyhdistyksen aktiivisuus tärkeää
kotisivut, aloitelaatikko nettiin
kylän näkyvyys
kylän ilmoitustaulu, Väinö tekee mahdollisesti keväällä 2009, Kasurilan
risteykseen *
nuoret aikuiset mukaan toimintaan

8) Muut ideat
•

maaseutuohjelmaan kirjaus:
• historiikki, koko kunnan kylät yksiin kansiin, jos ei onnistu, niin Räimä
toteuttaa yksin. Kulttuuritoimisto ja Uutis-Jousi (Ulla Kenttä-Kohtala
mukaan), Matti Juusela, ym.
• Valtuustoaloite em. asiasta on tehty joulukuussa, v. 2008

6.2 Toimenpiteet lyhyellä aikajänteellä
Ideat kylän imagon rakentamiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi
1. Kylän ilmoitustaulu Kasurilan risteykseen
Toimenpide: Väinö Kuivalainen tekee kyläyhdistyksen toiveiden mukaan. Pystytys
yhteisesti.
Vastuutaho: Väinö ja kyläyhdistys
Aikataulu: vuoden 2009 keväällä, linja-autopysäkkien yhteyteen
2. Kylän nettisivut
Toimenpide: Aloitettu Räimän kylän sivut osoitteessa www.msl.fi/raima. Jukka
Häyrynen tekee kyläyhdistyksen ja kyläläisten kanssa. Nettisivuille voisi laittaa
aloitelaatikon.
Vastuutaho: Kyläyhdistys ja Jukka
Aikataulu: toiminta jatkuvaa, aloitus syksyllä 2008
Ideat luonnon ja ympäristön hyödyntämiseksi
1. Yhteinen kokoontumistila, kylän tärkein hanke
Toimenpide: Tehdään suunnitelma laiturin ja kodan rakentamiseksi, laitetaan
sähköliittymä ja kunnostetaan tie. Kotaan mahtuisi n. 20-30 henkilöä. Ulkopuolisen
rahoituksen selvittäminen (Kalakukko ry).
Vastuutaho: Kyläyhdistys
Aikataulu: suunnittelu aloitetaan heti ja rakentaminen v. 2009-2010
2. Jälänvuoren ja Honkajälän yhteishanke
Toimenpide: Tehdään yhteishanke naapurikylien ja toimijoiden kanssa luontoalueen
paremmaksi hyödyntämiseksi(Kasurila, Toivala, metsäkoulu…)
Vastuutaho: Kyläyhdistys tekee aloitteen naapureille
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Aikataulu: kevät 2009
3. Räimänmäen hanke
Toimenpide: Tehdään Räimänmäestä luontokohde, vanhan kolmiomittaustornin
paikalle näköalatorni, kulkureitti metsäautotieltä. Mäkilampi myös kohteena.
Hankitaan rahoitus kehittämiselle.
Vastuutaho: Kyläyhdistys
Aikataulu: v. 2009-2011
Ideat kulttuurin kehittämiseksi
1. Kylähistoriikki
Toimenpide: On tehty aloite Siilinjärven kylien kyläkirjan laatimiseksi.
Vastuutaho: On tehty valtuustoaloite (maaseutuohjelmaan)
Aikataulu: kevät 2009
Ideat palvelujen kehittämiseksi
1. Perhepäivähoito- ja kerhopaikat
Toimenpide: Toimitaan toisen yksityisen perhepäivähoitopaikan saamiseksi kylälle.
Vastuutaho: kyläyhdistys, kyläläiset
Aikataulu: aloitus heti
Ideat uusien asukkaiden saamiseksi
1. Rakennuspaikkaselvitys kylän nettisivulle
Toimenpide: Selvitetään halukkaat tonttimaan myyjät yhteistyössä kunnan kanssa,
kyläkaava
Vastuutaho: Kyläyhdistys ja kunta
Aikataulu: 2009-2010
2. Tonttien markkinointi
Toimenpide: Kylän nettisivut, eri hankkeet, aktiivinen tiedottaminen
Vastuutaho: Kyläyhdistys ja kunta
Aikataulu: 2010-2011, jatkuvaa
Ideat yhteistyön lisäämiseksi
1. Kahdesta kolmeen yhteistä kylätapahtumaa / vuosi
Toimenpide: Järjestetään mm. kuorekeittotapahtuma, lapsille hiihto-, pilkki- ym.
kisoja ja tapahtumia, kylän yhteinen pikkujoulu
Vastuutaho: Kyläyhdistys
Aikataulu: jatkuvaa toimintaa
Ideat tie- ja liikenneolojen parantamiseksi
1. Keskeiset tiehankkeet esille
Toimenpide: Tehdään virallinen vaatimus erillisen suunnitelman mukaan
tiehallintoon, yhteyttä on pidetty kuntaan (Ari Kainulainen, kunnan insinööri),
Räimänkosken silta, linja-autopysäkit ja odotuskatokset, tieturvallisuuden
parantaminen (kevyen liikenteen väylät, katuvalaistus, teiden profiilin korjaus,
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nopeusrajoitusten muuttaminen, Räimä-Kehvo –tien risteysalueen turvallisuuden
parantaminen peilillä ja moottoritierampin leventäminen, Vanhan 5-tien ja Räimäntien
risteyksen turvallisuuden parantaminen)
Vastuutaho: Kyläyhdistys
Aikataulu: kevät 2009, toistoa parin vuoden välein.

7. Yhteenveto
Kyläsuunnitteluun osallistui eri-ikäisiä ja erilaisissa tehtävissä olevia kyläläisiä, myös
kesäasukkaiden edustus oli paikalla. Ilmapiiri oli mukava ja leppoisan savolainen. Räimän
uuden kyläyhdistyksen innokkuus näkyy toiminnassa. Paljon ideoita tuli esille ja kylältä löytyy
resursseja lisätä yhteistoimintaa ja kylän yhteisiä tilaisuuksia.
Räimän kylän vahvuuksina on sen hyvä sijainti ja asukkaiden ikärakenne. Kesäasukkaat ovat
olleet mukana aktiivisesti tapahtumissa. Kylän alueella on myös järven rantaa ja hyviä
luontoalueita virkistyskäyttöä varten.
Kylän tärkeimmäksi hankkeeksi nousi yhteisten kokoontumistilojen rakentaminen. Olemassa
olevaan rantamaisemaan suunniteltava kota ja venelaituri sekä tien peruskunnostaminen ovat
järkeviä hankkeita ja niihin on myös mahdollisesti saatavilla ulkopuolista rahoitusta. Kylän
imagon rakentamiseksi on vielä tehtävä työtä.
Kyläsuunnitelman jatkuva päivittäminen on tärkeää. Toimenpiteitä tehtäessä uudet asiat
nousevat kyläläisille tärkeiksi asioiksi. Tämänkin suunnitelman julkistamistilaisuudessa on jo
paljon kehitystä ja muutosta tapahtunut. Varsin suuri osa tämän suunnitelman
toteuttamisvastuusta jää uuden kyläyhdistyksen toimijoiden hartioille. Perinnetapahtumana
kuorekeitto kesällä on hyvä ja kokoaa mukavasti kyläläisiä yhteen.
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Liite 1:
Räimän asukasluku ja asunnot 22.10.2008
Miehiä

Naisia

Yhteensä

Ikä
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85Yhteensä

0
3
1
0
2
1
1
3
2
0
2
0
0
1
0
0
0
2
1
2
3
2
4
5
8
7
4
9
3
0
1
2
2
1

0
0
0
0
2
0
4
2
0
0
1
2
1
1
2
1
3
2
0
1
3
2
4
8
4
7
5
1
3
1
3
2
1
0
72

Asuntoja
Rakenteilla

0
3
1
0
4
1
5
5
2
0
3
2
1
2
2
1
3
4
1
3
6
4
8
13
12
14
9
10
6
1
4
4
3
1
66

138

55
3
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Liite 2. Räimän kylän yritystoiminta ja palvelut
MILLAISTA YRITYSTOIMINTAA JA PALVELUJA RÄIMÄN KYLÄLLÄ ON
NYKYÄÄN?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hunajatupa, Väinö Kuivalainen
Jykevä-tuotteet, Väinö Kuivalainen
Manutek, laiteasennukset, yms.
Pekka Nieminen (tarkista, mikä?)
TK-Horse Team Oy, nuorten hevosten koulutus (ratsastuskoulutoimintaa ei ole)
Maanrakennus Käskassara- Pertti ja Sami Kankkunen, kaivinkoneurakointia
Meyes Visual, graafinen suunnittelu
Markkanen karjatila
Peltola, Pekkarinen, viljatilat
Väänänen Jouko, viljatila
Ari Raatikainen, viljatila
3 viljatilaa, muutakin, esim. traktoriurakointia, maatalous, metallin alihankintaa, kuljetusta,
maatilana - monialayrittäjä
toiminimi Jaro Väänänen, hiekkapuhallus- ja maalaustyöt 1 kpl
metsätiloja, Markkasen tytöt omistavat

PALVELUJEN TARJONTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linkousta 4 tahoa tarjoaa
Kirjastoauto pysähtyy Kehvon koululla päiväsaikaan
Jäätelöauto
Räimän kauppa-auto? Tulevaisuudessa?
Taksiajuri Ville Kuivalainen
perhepäivähoito 1 kpl
putkimies asuu kylällä (Haverinen)
kuljetuspalvelut Pali-auto, ym.
Taksiajuri Ville Kuivalainen
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Liite 3. Harrastustoiminta ja yhteisöt
HARRASTUSTOIMINTA. ERI MUODOT
•
•

•
•
•
•

pimeässä lenkkeily, otsalamppu ja huomioliivi tarvitaan
hirviseurue on nimeltään Räimän hirviporukka, Toivalan Riistamiehet, lupia 4 + 4 vuonna
2008, alue on kapea suikale, mutta riittävä. Jokiniementie ja Kotilahdentien risteys, kota
(mahdollista yhteistyötä, Kumpusen koululla yhteinen ”juhla”), yhteistyötä: Toivalan Erästä
lainattu kuorekeittoon tarvikkeita
metsästys, pienriistaseuraa ei ole Toivalan Riistamiehet ulottuvat
harrastuskalastus, Räimän osakaskunta pitää pakollisen kokouksen kerran vuodessa
(Räimänlahti keskeltä poikki, myöskään Räimänjärvi ei kuulu kokonaan), osakaskuntia
Räimä ja Puiroonlahti Räimänlahdessa)
ollut lentopalloa, vauvajumppaa, Kehvon koululla, pesiskoulut
kansalaisopiston kurssit Kehvolla

YHTEISTOIMINNAN TILA, JÄRJESTÖT JA NIIDEN AKTIIVISUUS
•
•
•
•
•

Räimän kyläyhdistys r.y. - uunituore yhdistys
Maa- ja kotitalousseura, ei toimi, vuokra-astiasto ja Kallaveden maa- ja kotitalousseura:
oksasilppuria ja pilkekonetta voi lainata
Kehvo-Väänälänrannan maa- ja kotitalousseuran kanssa yhteistyötä,
metsästysseura
osakaskunnat
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