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1. Johdanto
Kyläsuunnitelma kuvaa oman kylän tulevaisuutta ja on aina kyläläisten itsensä laatima. Hyvä suunnitelma on tulevaisuussuunnitelma ja aina kylän näköinen. Kyläsuunnittelu on prosessin omainen
tapahtuma, jonka eteneminen kirjataan paperille. Suunnitelman ja siitä seuraavien toimenpiteiden
lähtökohtana ovat kyläläisten tarpeet ja vahvuuskartta. Tulevaisuuden suunta ja kehittämisen painopistealueet ponnistavat kylän tarpeista ja voimavaroista.
Näkökulmia kyläsuunnitteluun on kirjattavissa kolme: Kumpusen kylä ja sen asukkaat, kylän lähin
yhteistyökumppani, Siilinjärven kunta sekä ulkopuoliset rahoituslähteet, joiden merkitys on EU:n
myötä kasvanut. Kyläsuunnittelu ja siitä kumpuavat kehittämisehdotukset ja toteuttamiskelpoiset
ideat ovat entistä tärkeämpiä tulevaisuudessa, jos kylä tahtoo toteuttaa jonkin investoinnin tai kehittämishankkeen.
Kyläsuunnitelma tehdään kuitenkin aina kylää ja siellä olevia toimijoita varten. Suunnitteluprosessi
ja suunnitelma innostavat ja yhdistävät kyläläisiä ja selkeyttävät kylän tahtotilaa tulevaisuudesta.
Lisäksi suunnitelma antaa paljon taustatietoa ympäröivästä maailmasta ja kylän realistisista mahdollisuuksista. Kyläsuunnittelu on myös kirjattu tärkeänä osana Siilinjärven kunnan maaseutustrategiaa. Ulkopuolisille rahoittajatahoille suunnitelma antaa kuvan kehittämistarpeista ja keinoista
niiden tyydyttämiseksi. Suunnittelussa määritellään ja nimetään toteuttajatahot, näin kyläsuunnitelma on hyvä perusta myös erilaisille hankerahoituksille.
Kumpusen kyläsuunnitelman pohjana oli tarve herättää keskustelua lakkautetun kyläkoulun kiinteistön jatkokäyttömahdollisuuksista. Maankäytön suunnittelu ja liikenneasiat olivat myös kyläläisten huolena. Suunnittelu aloitettiin 6.10.2008 lähtökohtatilanteen ja vahvuuksien analyysinä Kumpusen koulukiinteistössä. Suunnitteluprosessi jatkui vielä kolmena tapaamisena, joista toinen
tapaaminen (maanantai-ilta 27.10.2008) käytettiin yksinomaan kaava-asioiden ja maankäyttöön
liittyvien asioiden parissa, asioiden alustajana oli kaavoitusarkkitehti Otto Siippainen Siilinjärven
kunnasta.
Kumpusen kylän ihannetulevaisuudesta unelmoitiin lauantaipäivänä 8.11.2008 ja viimeisenä kokoontumiskertana 1.12.2008 saatiin kirjattua tulevaisuuden kehittämisen painopistealueet sekä
käytännön toimenpiteet. Suunnitelman vetovastuu oli Kalakukko ry:llä, kyläkasakka Matti Rahunen
ja yrittäjä Marjo Valtanen sekä kehittämispäällikkö Kalle Savolainen osallistuivat tapaamisiin.
Suunnitelman työstäminen perustui ryhmätöihin ja vapaaseen keskusteluun. Marjo Valtanen kirjoitti suunnitelmaa sen edistyessä.

Valokuvat tähän suunnitelmaan on
ottanut Ari Kinnunen. Vieressä kuva
Kumpusen kylämaisemasta.
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2. Kumpusen alueen sijainti
Kumpusen kylä sijaitsee Siilinjärven kunnassa, Pohjois-Savossa, Viitostien länsipuolella, kirkonkylän lounaispuolella. Sijainti on hyvä, koska Siilinjärven kuntakeskukseen on matkaa 3-8 km ja
Kuopion kaupungin keskustaan 26-31 km moottoritietä pitkin. Rautatieasemalle matkaa on n. 6 km
ja lentokentälle n. 15 km kylän keskustasta. Kartasta näkyy hyvin Kumpusen kylä, jonka läpi kulkee hyväkuntoinen asvalttipäällysteinen tie. Köörtintien varsin vilkkaasti liikennöity yksityistie
halkoo myös kylää toiseen suuntaan. Kyläläisten mielestä Kumpusen kylän sijainti on erinomainen
ja sen laajentuminen soveltuisi hyvin kunnan suunnitelmaan kasvusta.

Kuva 1. Kumpusen kylän kartta.

3. Kumpusen historiaa
Ennen 1960-lukua Kumpusen kylää ei ollut olemassa, oli Räimän ja Koivusaaren kylät. Kumpusen
alue kuului Räimän kylään ja sitä alettiin vähitellen kutsua Kumpusen kyläksi 1960-luvun lopulla.
Koulu alkoi Itälän tuvassa jo 50-luvun alussa, jolloin syntyi Kumpusen koulupiiri. Koulu rakennettiin omalle kylälle 1950-luvulla. Koulu yritettiin lakkauttaa 70-luvun alussa, silloin siinä ei onnistuttu, mutta vuonna 2007 lakkautus toteutui. Siilinjärven entinen kunnanjohtaja Pentti Hakulinen
nimitti Kumpusta ”kirkonkylän lähimmäksi syrjäkyläksi” 1980-luvulla.
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3.1. Asutus
Kumpusen kylän asutus asettuu järvien ja lampien rannoille. Myöhäisempi asutus asettuu Kumpusen tie varteen nauhaksi, joka alkaa Kalettoman lammen luota ja päätyy yhtäjaksoisena koulun ja
kaupan lähettyville. Tie on alun perin ollut Ylölän miesten kustantama ja rakentama. Myöhemmin
siihen tehtiin Räimän-Vesijärven kylätien tienhoitokunta, jonka pöytäkirjoista selviää, että tie luovutettiin kunnan tieksi 1967. Räimän kylän Ylölässä on ollut asutusta jo 1600-luvulta asti. Useat
kylän tiloista ovat olleet Ylölän maista lohkaistuja, entisiä torppia. Vanhimpia tiloja ovat Ylölän
lisäksi Kolehmaala, Koistila, Huovila, ltäharju ja Honkarinne. Kylän asutukseen oman lisänsä toivat
siirtolaiset. Heidän paikkansa lohkaistiin myös Ylölän maista, sellaiset kuin Butilkin, Serguskin,
Rötkin, Käsnänen ja Kiiski.

3.2. Elinkeinot
Kylä oli varsin omavarainen, jokaisella oli pari lehmää, lampaita ja kanoja. Miehet kävivät talvella
hevospelillä metsätöissä aina Rautavaaralla asti. Sota-aika toi pakolliset puu-urakat kaikille, oli
hakattava halkoja sairaaloita varten omista metsistä ja vietävä puut Harjamäen ja Tarinaharjun
sairaaloihin. Kylällä oli omasta takaa eri ammattimiehiä, joita tarvitsivat muittenkin kylien asukkaat. "Kivimies" Ville Savolainen hakkasi kivijalat ja kivinavetat, ompelija Elli Pirskanen ompeli
vaatteet ja oman kylän suutari teki kengät. Harjamäen sairaalan perustaminen aloitti uuden ajan
Kumpusen kylän kehityksessä. Sairaalat tarvitsivat työntekijöitä, ja heidät löydettiin kumpuslaisten
nuorten miesten emänniksi. 1950-luvun puolivälin jälkeen kylältä käytiin työssä Siilin Myllyllä,
rakennuksilla Tarinaharjussa ja Harjamäessä. Tarvaisen sirkkeli oli perustettu ennen sotia, Rautiaisen miehet kävivät siellä opissa, ja oma sirkkeli on tuonut leivän koko veljessarjalle ja heidän lapsilleen.

3.3. Kauppa
Oma kauppa oli kylällä yli 40 vuotta. Kauppa lopetettiin vuonna 1999. Aluksi se oli silloisen Honkamäen kahverissa (nykyinen Pamppula). Helli ja Seppo Rautiainen alkoivat pitää kauppaa Itälän
aitassa, kunnes he rakensivat nykyisen kauppansa, aivan koulun viereen.

3.4. Koulu
Oman koulun saaminen oli todellinen kylän synty. Martti Miettinen kertoo: "Meillä oli 1951 kolme
sarkaa ruista. Olin niitä puimassa, kun Kiisken Matti (vanh.) totesi, että on meijän ommoo huonoutta, jos myö ei saaha lapsille ommoo koulua. Minä sen kerroin Pussisen Einolle (opettaja), että meillä on sellainen hanke. Olin johtokunnan puheenjohtaja. Kuntaan tehtiin anomus perustamisesta, ja
Kalle Koistinen lupasi myydä tontin. Tarkastaja August Vartiainen kävi tutustumassa Räimän koulupiiriin, ja totesi nimikysymyksessä: "Eikös se ole kielen köyhyyttä, jos muuta ei keksitä kuin
Räimä ja Pohjois-Räimä – Onhan täällä Kumpusen mäki ja Kumpusen lampi." Vartiainen esitti:
"Eikös se kävisi Kumpusen kansakoulu?" Näin oli Pohjois-Räimän kylästä alkanut muodostua oma
kylänsä Kumpunen. Koulua alettiin pitää Itälän tuvassa 1952 ja oma koulu valmistui keväällä 1955.
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4. Kumpusen asukkaat
Kumpusen kylällä asuu 481 asukasta, joista miehiä on hieman enemmän kuin naisia. Lapsia ja
nuoria on väestöstä noin kolmannes ja yli 64-vuotiaita vain 6,4 %. Peruskoulun 1 - 6 luokan oppilaita (7-12v) Kumpusella asuu 55 oppilasta. Kumpusen kylän väestöstä suurin osa on työssäkäyviä
lapsiperheitä. Liitteessä 1 ja kuvassa 2 on tarkkaa tietoa kylän asukasmääristä ja ikärakenteesta.

Kuva 2. Kumpusen asukkaat jaoteltuna ikäryhmittäin. Tilanne 31.12.2008.
Asuntoja on tilastojen mukaan 136 kpl, mutta kiinteistöjen postilaatikoita kylällä on 146 kappaletta.
Syytä todellisuuden ja tilaston väliseen eroon ei tiedetä. Koko Siilinjärvellä asuntoja on noin 8164
kpl. Kesämökkiasutusta ei kylän alueella ole merkittävästi.
Kumpusen alue olisi haluttua asuinaluetta ja kylälle on rakennettu vuosittain useita uusia asuntoja.
Potentiaalista kysyntää on kylälle muuttajista sen varsin hyvän sijainnin vuoksi. Kumpusen koulun
lakkauttaminen vuonna 2007 on hidastanut kysyntää ja taistelu koulun säilyttämisestä on vienyt
kyläläisten energiaa muulta toiminnalta. Maankäyttöalueena Kumpusen alue on rakentamisen suunnittelutarvealuetta (ns. rakennustarvesuunnittelualuetta), ja uusia tontteja on vaikea saada markkinoille, koska varsinaista kaavaa ei ole ja rakennusoikeus on paikoin käytetty.

5. Kumpusen vahvuuksien kartta
Suunnitelman aluksi kartoitettiin lähtötilannetta. Mitä hyvää Kumpusen kylässä on? Millaisia ihmisiä kylällä asuu? Kiinnostavat asiat saavat ihmiset joukolla liikkeelle, esimerkkinä kylätanssit,
perhepesis ja retki Vuokattiin tyhjensi koko kylän asukkaista. Kumpusella asuvissa on paljon muualta muuttaneita, mutta paljon myös ikänsä täällä asuneita ja paluumuuttajia. Kumpuslaisten ikärakenne on nuori. Kylällä voi asua omissa oloissaan ja toisaalta jokainen löytää halutessaan samanhenkisiä kyläläisiä. Kumpuselta ei puutu halua kehittää omaa kylää, hyvää ”ME” –henkeä löytyy
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tarvittaessa. Kyläläiset ovat ylpeitä siitä, että omalta kylältä on aina ollut kunnanvaltuutettuja edustamassa Kumpusta.

5.1. Kyläympäristö
Kumpusen kylämaisemassa voi nähdä maaseutua, metsää ja tiiviimmin asutettuja alueita. Kylän
pohjoisreunalta Haukkavuorelta näkee Räimän järvelle päin. Laavulta näkee Puijon tornin. Myös
Kumpusen järvi ja Kaleton, jonka rannalla on pieni yleinen uimaranta, kuuluvat kylään. Marja- ja
sienimetsät sekä metsästys- ja kalastusalueet tarjoavat virkistysalueita. Tarinan golf-kentät rajoittuvat kylään. (Kuva 1. Kumpusen kylän kartta).
Talvella ylläpidetään hiihtolatuja ja kylällä on metsästysseuran kota. Moottorikelkkareitti, josta
yhteydet Maaningalle ja Nilsiään, sivuaa kylää. Kyläläisten mielestä kylän sijainti Siilinjärven
keskustaan ja Kuopioon päin on hyvä. Maaseudun rauhan säilyttäminen ja liikenneturvallisuuden
parantaminen ovat tärkeitä asioita.
Kylän aluetta lähellä olevat Patakukkula ja Tarinaharjun lammet ja hiekkaharjut kuuluvat luonnonja maiseman suojelukohteiksi.

5.2. Palvelut ja yritystoiminta
Koulutustarjonta
Kumpusen koulu lakkautettiin syksyllä 2007. Lapset käyvät peruskoulun luokat 1-6 Siilinlahdella ja
luokat 7-9 Ahmon koulussa Siilinjärven keskustassa. Kirkonkylällä voi opiskelua jatkaa Siilinjärven
lukiossa tai Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Rissalan lentokenttäalueella voi opiskella lentokoneasentajaksi. Koulutus on järjestetty Euroopan lentoturvallisuusviraston, EASA:n, (European
Aviation Safety Agency) vaatimusten mukaan.
Toivalassa 15 - 20 kilometrin päässä Kumpusen kylältä toimii Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston Metsä- ja luonto-opetuksen koulutusyksikkö. Ammattikorkeakoulut ja yliopisto on noin 25-30 km päässä Kuopiossa. Julkiset liikenneyhteydet ovat
hyvät kouluaikoina. Kesällä julkista liikennettä ei PALI-kyytiä (palveluliikenne) lukuun ottamatta
ole.
Kansalaisopisto toimii Kehvon koululla ja Siilinjärven keskustassa. Omalle koululle haluttaisiin
opiston toimintaa, mutta niin kauan kuin koulun kohtalo on ratkeamatta, on vaikeaa saada jatkuvaa
toimintaa järjestettyä.
Yritystoiminta ja käden taitajat
Kumpusella on kolme karjatilaa, sikala, lihakarjatila ja hevostila. Kaivinkoneyritys, pienkonekorjaamo, rakentaja, verhoiluliike, nuohooja ym. yrittäjiä asuu kylällä. Liitteessä 2 on Siilinjärven
kunnan yritysluettelossa mainitut Kumpusella olevat yritykset. Myös Kumpusen kotisivuilla on
kylän yritykset ja linkit yritysten tietoihin. Osoite on www.msl.fi/kumpunen.
Klapien myyjiä ja useita kirvesmiehiä sekä puualan taitajia asuu Kumpusella. Entisöijä, käsitöiden
ja kudonnan taitajia sekä tarvittaessa pitopalvelua löytyy omalta kylältä.
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Palvelut
Kumpusen kylän palveluista kannattaa erityisesti mainita perhepäivähoito sekä vesihuoltoosuuskunta, joka vastaa kylän vesi- ja viemärihuollosta. Nopeaa laajakaistayhteyttä varten valokuitukaapeli tulee jo koulun lähistölle. Kirjastoauto pysähtyy Erkkiläntien risteyksessä. Pali- ja linjaautoliikenne kulkee kylän kautta. Jäätelöauto käy myös kylällä. Uimaranta ja talvella luistinrata
sekä hiihtolatu tarjoavat virkistysmahdollisuuksia. Polttopuita ja aurauspalvelua saa usealta taholta
omalta kylältä.

Kuvat 3-4. Kuvissa on Kumpusen yritystoimintaa.

5.3. Harrastus- ja yhteisötoiminta
Kulttuuritarjonta
Kumpusella on eri-ikäisiä musiikin taitajia: viulisteja, pianisteja, huilunsoittaja, seurakunnan orkesterinsoittoa. Myös valokuvauksen harrastajia löytyy. Kyläyhdistys järjestää kyläläisten iloksi erilaisia matkoja ja retkiä. Muu kulttuuritarjonta löytyy kylän ulkopuolelta.
Harrastustoiminnan monet muodot ja järjestöt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Räimän hirviseura
Jahtijussit pienriistan metsästys
Räimän osakaskunta kalastukseen
Naisten sähly
perhepesis, paljon kävijöitä, lapset ja aikuiset pelaavat yhdessä, aikuiset ohjaamassa
4H, kerhoon tulijoita olisi, mutta ei ole vielä saatu omalle kylälle
luistelu, hiihto, pilkkikilpailut
kylätanssit
pyöräily, lenkkeily, ulkoilu
Tarinan Golf

Kumpusen kyläyhdistys ry on toimiva ja aktiivinen. Yhdistys järjestää erilaista toimintaa ja retkiä
kyläläisille, kylätanssit, kirpputorit, hirvikeitto, lasten leivontakurssit, ym. Seurakunnan kanssa yhdessä järjestetään kylän yhteinen joulujuhla ja joululaulujen laulantaa. Maa- ja kotitalousseuralla on
vuokrattavana astioita ja kahvinkeitin. Kumpusen kylällä on oma vesihuolto-osuuskunta.
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Kuva 5. Kumpusen kylän väkeä Vuokatin retkellä.

6. Kumpusen kylän tavoitetila ja kehittämistavoitteet v. 2025
Kumpusen kyläsuunnitelmassakin tärkein vaihe oli kartoittaa yhteistä kylän tulevaisuuden suuntaa.
Samalla etsittiin tärkeimmät kehittämisen painopistealueet. Keskustelussa haettiin yhteisesti tulevaisuuden unelmien Kumpusen kylää nykypäivästä vuoteen 2025. Myös kyläkoulun kiinteistöllä
toivottiin olevan jatkokäyttöä. Alla olevissa kuvissa suunnittelua sekä tulevaisuuden Kumpusesta
että myös tulevaisuuden palvelujen tarjonnasta.

Kuvat 6-7. Kumpusen tulevaisuutta hahmoteltiin fläppitauluille ryhmätöiden avulla
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Unelmien Kumpunen 2025:
Kahden ryhmän hahmottelema Kumpunen v. 2025:
Ryhmä 1:
Kylä on kaikenikäisten asuinpaikka, jossa maaseutumainen rakentaminen on sopusoinnussa asukkaiden tarpeiden ja ympäröivän luonnon kanssa. Asukkaiden tarvitsemat palvelut tuotetaan mukailemaan käyttäjien tarpeita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Ryhmä 2:
Kumpunen vuonna 2025 on edelleen maaseutumainen kylä, jossa on myös tiiviimmän asumisen
alueita. Kylä soveltuu kaikenikäisten asuinpaikaksi. Kylän keskuksena toimii edelleen Kumpusen
koulu, jossa on monenlaista toimintaa kyläyhdistyksen organisoimana.
Kumpusen kaikki iskulauseet:
”Kumpunen – kirkonkylän lähin syrjäkylä”
”Kumpunen – kirkonkylän lähin maaseutukylä”
”Kumpunen – kirkonkylän lähin kasvukylä”
”Kumpunen – kirkonkylän lähin kehittyvä kylä”
”Kumpunen – lähellä kaikkea”
”Kumpunen kunnan kasvusuunnaksi”
”Kasvava, kehittyvä Kumpunen”
”KKK- Kumpunen, kasvava, kehittyvä”

Kuva 8. Unelmien Kumpus-pilvi
vuonna 2025.
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7. Kehittämiskohteet ja –ohjelma
7.1. Tärkeimmät kehittämiskohteet Kumpusella
Kumpusen ideariihessä 8.11. ja 1.12.2008 listattiin fläppitauluille erilaisia kehittämisideoita, joista
olisi hyötyä kylälle. Ideoita ei arvosteltu tai karsittu mitenkään vielä tässä vaiheessa. Myöhemmin
niistä keskusteltiin ja ne toimivat kehittämisohjelman perustana.
Seuraavassa on kirjattu otsakkeittain kehittämiskohteita Kumpusen kylällä. Keltaisella korostetut on
koettu tärkeimmiksi asioiksi. Luonnollisesti asioiden tärkeysjärjestys perustuu vain paikalla olleiden kyläläisten mielipiteisiin – se ei välttämättä edusta kaikkien kyläläisten mielipidettä.
1) Imago, viestintä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kyläreportteri (Uutis-Jousi), toiminnan jatkaminen
nettisivujen kehittäminen
kylätiedotteet
esite kylästä
infotaulu
Kumpunen – taulu
sähköposti
tekstiviesti
”pienet kuulumiset”, Uutis-Jousen hyödyntäminen
”The Juttu” -> vaakuna -> tiedotukseen, tauluun
ideakilpailu ”vaakunasta”

Kumpusen kylän imagon nostaminen ja viestinnän yleinen kehittäminen koettiin tärkeiksi asioiksi.
Kotisivujen kehittäminen nousi äänestyksessä tärkeimmäksi kehittämisalueeksi. Lisäksi kylälle olisi
hyvä saada jokin tunnus, vaakuna, tms. joka toimisi kaikessa kylän tiedottamisessa. Infotaulu ja
paikallislehden hyödyntäminen nähtiin myös kehittämiskohteina.

2) Luonto ja ympäristö
•
•
•
•
•

ranta-alueet: uimaranta (tähän asti ollut ”uimapaikka”), huussi, penkit,
pukukoppien kunto
ranta-alueet: venepaikat, Räimän rantaan?
luontopolku – hiihtolatu, joka on myös kuntopolku (pururata), laavu
olemassa hiihtoladun varrella, muut mahdolliset paikat, kodat?
Haukkavuorelle näköalatorni – Koivusaaren kanssa mahdollinen yhteistyö,
muut toiminnat mukaan, hyvä luontopolun paikka
Räimän rantaan lintutorni

Kumpuslaiset arvostavat luontopolkuaan, joka kuuluu talvella kunnan ylläpitämään latuverkostoon.
Hiihtoladun laavun ja metsästysseuran kodan lisäksi voitaisiin suunnitella muitakin mahdollisia
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taukopaikkoja. Haukkavuorelle voitaisiin rakentaa näköalatorni vaikka Koivusaaren kanssa yhdessä.

3) Liikenne
•
•
•
•
•
•

liikenneturvallisuus huomioon
pyörätie Maaningantieltä koululle asti
Köörtintien yksityistie yleiseksi tieksi
Pali-kyydit
katuvalot koko kylän matkalle
katokset linja-autopysäkeille ja linja-autovuorot käyttökelpoisiksi
ympäri vuoden

Kuva 9. Kumpuslaiset toivoivat
katuvaloja ja kevyen liikenteen
väyliä kylän alueelle. Pyörätie Maaningantieltä koululle asti olisi hyvä.
Myös linja-autokatoksien rakentaminen ja julkisen liikenteen vuorojen lisäys saivat kannatusta.

4) Maankäyttö
•
•
•
•

tonttitarjonta-pörssi kylän nettisivujen hyödyntäminen. Siilinjärvi mukaan Koti Maalla –hankkeeseen? Aloite voisi tulla kyliltä – tai omien
nettisivujen kehittäminen
erilaiset asumisalueet, ”kyläkaava”, rivitalo, palvelutalot
viheralueet
ei menetetä maaseutumaisemaa

Kumpusen kylällä pidettiin oma tilaisuus maankäyttöasioista. Siilinjärven kunnan kaavoitusarkkitehti Otto Siippainen selvitti käytännössä, mitä maankäytön ohjausjärjestelmä tarkoittaa. Kumpusen kylä kuuluu ns. suunnittelutarvealueeseen Siilinjärvellä. Maaseuturakentamiseen kohdistuvat
odotukset ja toisaalta yhdyskuntarakentamisen tavoitteet saattavat olla ristiriidassa. Kuntien on
pyrittävä entistä kustannustehokkaampaan palvelujen tuotantoon myös haja-asutusalueilla. Otto
Siippaisen luentoaineisto on Kumpusen kotisivuilla osoitteessa www.msl.fi/kumpunen.
Kumpusen kylän asukkaat halusivat säilyttää maaseutumaisemansa. Tulevaisuudessakaan ei haluta
rakentaa kylää täyteen eikä meluavia ympäristötekijöitä lähelle. Oma vesihuolto-osuuskunta pitää
huolen vesi- ja viemäripalveluista.
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5) Harrastukset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jääkiekko, jalkapallo, pesäpallo koulun kentän hyödyntäminen
sähly
kuntosali
käsityöpiirit
4H
mammakerho
seurakunnan kanssa yhteistyö (joululaulut, seurakuntapiirit nyt olemassa)
naisten klubi
metsästysseurat -> nuorisotoimintaa lisää
kalastus -> nuorisotoimintaa lisää
leikkikenttä, nyt koulun alueella
pilkkikisat
rantaonkikilpailut
tanssit
nuorille disko, nuorisotoiminta
”nettikahvila”
tanssikurssit, nuorille omat kurssit, lavatanssit
yhdistykset

Harrastustoiminnan järjestämisessä ovat koulun kiinteistö ja ulkoalueet avainasemassa. Niiden
säilyminen kylän käytössä olisi tärkeää. Ilman varmuutta koulun kiinteistön käytöstä on mahdotonta
saada 4H- ja kansalaisopiston piirejä pysymään kylällä. Käsityön harrastajat toivoivat lisää toimintaa. Nuorisotoimintaa pitäisi kylällä aktivoida, erityisesti toivottiin yhteistyötä metsästys- ja kalastusharrastajien kanssa.

6) Kylätalo
•
•
•
•
•

koulu kyläläisten käyttöön
uuden kylätalon rakentaminen
kylätaloselvitys-projekti
kyläsauna
”vanha hirsirakennus” kylätaloksi

Koulukiinteistöstä tai uuden kylätalon rakentamisesta keskusteltiin paljon. Kylätalon jatkokäyttösuunnittelun ongelmana on se, että Siilinjärven kunta ei ole vieläkään ilmoittanut, mitä Kumpusen
koulukiinteistölle jatkossa tehdään, mahdollista on, että se tulee myyntiin jossain vaiheessa.
Päädyttiin siihen, että parasta olisi saada oma koulu kyläläisten käyttöön. Uuden talon rakentaminen
tai jonkin rakennuksen siirtäminen nähtiin kalliiksi ja hankalaksi vaihtoehdoksi. Päädyttiinpä kumpaan tahansa, on mahdollista hakea ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi Kalakukko ry:n toimintaryhmän kautta. Päätettiin, että olisi hyvä saada aikaan kylätaloselvitys, joka kattaisi myös muut
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kylät, joiden koulut on lakkautettu vähän aikaa sitten. Keskustelussa tuli esille useita koulukiinteistön käyttömahdollisuuksia eri-ikäisille kyläläisille ja jopa yrityksille.
Koulukiinteistön käyttö
Lapsiperheet:
- päivähoito, esikoulu – koulu
- iltapäiväkerho
- ryhmäperhepäivähoitopiste
- mammakerhot
- pyhäkoulu
Vanhukset:
- seurakunnan ryhmät
- vanhusten piiri, pyhäkoulut
Nuoret:
- lisää harrastustoimintaa, ideointia tarvitaan, uusia vetäjiä, järjestöjen yhteistyö
Harrastustoiminta yleensä:
- kansalaisopisto
- 4H
- liikuntaryhmät
- kuntosali koulukiinteistön alakerrassa
- jalkapallokenttä säilyy kylällä
- luistinrata
- tanssit, ym. tapahtumia
Muut käyttäjät:
- kyläyhdistyksen säännölliset kokoukset
- maa- ja kotitalousnaiset, vesiosuuskunta, metsästysseurat, tiehoitokunta yms. kokoontumispaikkana
- juhlatilana
- yritysten käyttötarpeet? Teknisen työn luokka esimerkiksi mahdollinen yritysten käyttöön

7) Yhteistyö
•
•
•
•
•
•

kylien yhteinen edustus kuntaan päin, kyläparlamentti, ”Siilin kylät ry”?
kylien tapaamiset
kylien yhteiset tapahtumat
koululle myös naapurikylien tapahtumia ja kokouksia
kunnan johto jalkautuu kylille
Siilinjärven kylien yhteinen historiikki - kyläkirja

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen kunnan kanssa on tulevaisuutta. Kylien yhteinen edustus Siilinjärven kuntaan antaisi enemmän painoarvoa kylien hankkeille ja toiminnalle. Kunnan
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johdon pitäisi myös jalkautua kylille päin. Kyläyhdistyksen vastuulle jää tämänkin suunnitelman
toteuttamisesta varsin suuri määrä – uusia aktiivisia ihmisiä pitää saada toimintaan mukaan.
Kyläyhdistyksen rooli
-

yhteisen toiminnan järjestäminen
Kylätalon ”talonmies”
yhteistoiminta naapurikylien kanssa – toimintaa kyläläisille
kylän ääni kuntaan päin
kylien yhteinen foorumi, edustus kuntaan päin

8) Palvelut
•
•
•
•

siivouspalvelu omalta kylältä
kylätalkkari
polttopuiden tuottaja
aurauspalvelut ym. ym.

Väestön vanhentuessa ja kotitalousvähennyksen suurentuessa mm. siivouspalveluilla olisi enemmän
kysyntää kylällä kuin tällä hetkellä. Peruspalvelut, kauppa, terveyspalvelut, yms. löytyvät Siilinjärven kirkonkylältä.

7.2. Toimenpiteet lyhyellä aikajänteellä
TEEMA: KYLÄTALO
Idea: Kylätaloselvitys
•

tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden
käytöstä (Kumpunen, Kolmisoppi, Jännevirta)

Mitä tehdään?
Tarvittavat päätökset kunnassa
kaikkien kylien koulukiinteistöjen
osalta
Projektimuotoinen suunnittelu

Vastuutaho
Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto

Aikataulutus
tammi-maaliskuu 09

Kalakukko ry, kyläyhdistykset
naapurikyliltä, projektityöntekijä

maalis-huhtikuu 09

Projektin tulosten hyödyntäminen
arkipäivään

kunta, kyläyhdistys, muut toimijat, mm. kansalaisopisto, MLL

toukokuu 09 elokuu-syksy 09
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TEEMA: YHTEISTYÖ
Idea: Kunnan ja kylän yhteistyön lisääminen
•
•

kunnan edustus mukaan kyläyhdistyksen vuosikokoukseen
lisää kylän yhteisiä tapahtumia

Mitä tehdään?
Kutsutaan kunnan edustaja kyläkokoukseen kuulemaan kylän asioista ja
esittelemään jokin ajankohtainen
kiinnostava asia

Vastuutaho
Kyläyhdistyksen hallitus

Aikataulutus
kevätkokous -09

Kyläyhdistyksen hallitus

jatkuvaa toimintaa

Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia,
joihin kutsutaan myös naapurikylien
asukkaita

TEEMA: HARRASTUKSET
Idea: Koulukiinteistön käytön lisääminen (rakennus ja ulkoalueet)
•

Säännöllistä toimintaa lisää koulukiinteistölle ja kentille ympäri vuoden

Mitä tehdään?
Liikuntaryhmät:
• sisäliikunta
• perhepesis
• sählyryhmät

Vastuutaho
Kansalaisopisto, kyläyhdistys,
omaehtoinen itseohjautuva
kyläläisten toiminta

Aikataulutus
2009, jatkuvaa

Lasten ja nuorten kerhot + kurssit
• 4H-toiminta
• MLL, mammakerho
• leivonta- ja tanssikurssit

ko. järjestöt, kyläyhdistys, muut
toimijat

2009, jatkuvaa

Ulkoalueilla:
• luistelu, hiihto, lenkkeily
• koulun piha-alueen leikkipuisto
• pyöräily
Seurakunnan tarjoamat ryhmät:
• pyhäkoulu
• aikuisten keskustelupiiri
• joululaulut, yms.

kunta, kyläyhdistys, kyläläiset
muut toimijat

2009, jatkuvaa

Seurakunta

2009, jatkuvaa
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TEEMA: IMAGO JA VIESTINTÄ
Idea: Kylän imagon parantaminen ja houkuttelevuuden lisääminen
•
•
•
•

Nettisivujen ajan tasalla pitäminen
tärkeimmät kylän tapahtumat tiedotetaan Uutis-Jousen pienissä kuulumisissa
kylän esite ja info-taulu, kylän tunnus
kunnan nettisivulle linkki: KYLÄT

Mitä tehdään?
Päivitetään nettisivuja säännöllisesti ei
vanhaa tietoa, tavoite: kyläläiset muistavat sivujen olemassaolon
Muistetaan laittaa lehteen tiedotusta
kylän tapahtumista, kyläreportteritoiminta aktivoidaan
Suunnitellaan ja ideoidaan kylälle maantien varteen infotaulu, kartta ja tehdään
kylästä esite, tarkistetaan vanhoista
aineistoista, jos kylälle on jo oma tunnus
tai ”aihe”
Toimitaan aktiivisesti sen puolesta, että
kunnan nettisivuille saadaan Kylätpalkki, mistä suoraan päästään kylien
sivuille

Vastuutaho
Ari Kinnunen ja kyläyhdistys

Aikataulutus
2009, jatkuvaa

kyläyhdistys, kyläläiset ja
muut toimijat

2009, jatkuvaa

kyläyhdistys

2009

kyläyhdistys

heti

TEEMA: LUONTO JA YMPÄRISTÖ
Idea: Kylän virkistysalueiden säilyttäminen
•
•
•

hiihtoladun säilyttäminen siten, että Patakukkulan laduille on hiihtoyhteys
Siilinjärven kunnan ulkoalueiden hyödyntäminen
uimarannan ylläpitäminen ja sinileväongelman ratkaiseminen

Mitä tehdään?
Hiihtoladun säilyttämiseksi ja kehittämiseksi pitää olla
aktiivinen ja jatkuvassa yhteydessä maanomistajien
kanssa. Ulkoilualueiden kehittämiseksi pitää olla Siilinjärven kunnan liikuntatoimen kanssa jatkuvassa yhteydessä
Uimapaikan kunnostamiseksi yritetään saada aikaan
uimarannan taso. Vesijärven alue käyttää myös uimapaikkaa. Pitäisi saada pukukopit, ulkohuussit, palveluvarustus, yms. Tehdään suunnitelma toteutettavaksi
kunnan kanssa.
Kalettoman sinileväongelman parantamiseksi tehdään
yhteistyötä alueen osakaskuntien kanssa, pyydetään
Kalettoman vesitutkimus veden laadun selvittämiseksi

Vastuutaho
Kyläyhdistyksen
hallitus, kunnan
liikuntatoimi, järjestöt
Kyläyhdistyksen
hallitus, järjestöt,
jakokunta, osakaskunnat, ympäristökeskus

Aikataulutus
2009

2009
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Kuva 11. Kesäinen kuva Kumpusen kylän hiihtoladusta, joka toimii myös lenkkipolkuna.

TEEMA: LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ
Idea: Kylän liikenneolojen ja –turvallisuuden parantaminen
•
•
•
•
•

Kevyen liikenteen väylien rakentaminen
Linja-autovuorojen saaminen ympärivuotisiksi
Pali-vuorojen säilyttäminen, vuoroja lisää
Katokset linja-autopysäkeille
Maankäyttöasiassa ollaan aktiivisia ja yritetään vakuuttaa kunta Kumpusen mahdollisuuksista kasvualueena

Mitä tehdään?
Suunnitellaan yhdessä tiepiirin ja kunnan
kanssa aktiivisesti kevyen liikenteen väylien sijoituksesta, teiden pinnoituksesta ja
valaistusmahdollisuuksista. Kuullaan
maanomistajia asioista.
Linja-autovuorojen lisääminen ja saaminen
ympärivuotisiksi, selvitetään käyttöastetta
kyselyin, aktiivisuus asiassa tärkeää

Vastuutaho
kyläyhdistys, kyläläiset,
tiepiiri ja kunta

Aikataulutus
aloitus v. 2009

kyläyhdistys, kyläläiset,
kunta ja liikennöitsijät

2009, jatkuvaa
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Muut liikennevälineet, esimerkiksi Pali
säilytettävä käytössä ja saatava vuoroja
lisää. Selvitetään asiaa.
Linja-autopysäkkien katoksia varten selvitetään, mitkä pysäkit tarvitsevat katokset,
selvitetään sopiva malli, toimittaja, kustannukset. Pidetään aktiivista yhteyttä tiepiiriin
ja kuntaa. Selvitetään rakentamiseen mahdollinen hankerahoitus ja yhteistyö naapurikylien kanssa.
Maankäyttöasiat, kyläkaava ja uudisrakentaminen sekä tontit, toimitaan aktiivisesti
uuden rakentamisen puolesta.

kyläyhdistys, kunta

2009

kyläyhdistys, kyläläiset,
kunta, tiepiiri
rahoitus: Kalakukko tms.
taho

aloitus 2009

kyläläiset, maanomistajat,
kunta

8. Yhteenveto
Kumpusen kylän vahvuuksina on asukkaiden ikärakenne ja se, että kylällä asuu paljon lapsiperheitä. Toistaiseksi koulukiinteistö on ollut ahkerasti kyläläisten käytössä. Kumpunen sijaitsee kuitenkin lähellä Siilinjärven kunnan palveluja ja samalla alue on rauhallinen ja maaseutumainen. Halua
kylän kehittämiseen ja myös asuttamiseen olisi niin kyläläisillä kuin maanomistajillakin. Koulun
lakkauttaminen varjostaa kuitenkin suunnittelua, samoin kuin se, että alue ei ole Siilinjärven kunnan
ensisijaisesti asettamaa kasvualuetta. Kylän alueen tuntumassa on myös suojeltava harjualue.
Kyläsuunnitteluun osallistui eri-ikäisiä ja erilaisissa tehtävissä olevia kyläläisiä, ilmapiiri oli mukava ja leppoisa. Ideointia ja varsinaista suunnittelua hidasti koulukiinteistörakennuksen epävarma
tulevaisuus. Emme saaneet suunnitteluaikana vastausta kysymykseen kiinteistön tulevasta käytöstä
tai mahdollisesta myynnistä. On vaikeaa suunnitellakaan mitään pysyvää näin epävarmassa tilanteessa. Toivottavasti Siilinjärven kunta tekee pian päätöksen asiasta.
Kylän tärkeimmäksi hankkeeksi alun perin ajateltu koulukiinteistön käyttö jäi hieman ideoinniltaan
kesken. Rakennuksen käyttö monitoimitalona, etätyöpisteenä, kylätalona tai lasten päivä- ym. kerhotoimintaan jäi kirjaamatta oikeaksi suunnitelmaksi. Tulevaisuudessa onkin tärkeää, että ”Kylätalohanke” ei jää vain paperille, vaan että se viedään suunnitelmallisesti eteenpäin esimerkiksi Kalakukko Leader –rahoituksen turvin. Tämä vaatii aktiivisuutta ja yhteistyötä muiden kylien ja
Siilinjärven kunnan kanssa.
Kyläsuunnitelman 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 kyläyhdistyksen
toimijoiden hartioille. Tarvitaan aktiivisia kyläläisiä mukaan kylätoimintaan ja ripaus yhteisöllisyyttä, että suunnitelmasta päästään toteutukseen.

19

Liite 1: Kumpusen kylän asukasluku 31.12.2008
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

Miehet
7
5
1
8
2
4
3
7
4
5
6
6
1
3
4
2
3
8
3
6
6
10
18
21
22
19
19
21
12
5
3
7
0
1

Naiset
2
8
5
7
2
3
7
7
7
1
3
5
3
4
3
2
7
1
2
1
7
11
18
24
17
19
16
15
7
3
5
4
2
1

252

229

Yhteensä
9
13
6
15
4
7
10
14
11
6
9
11
4
7
7
4
10
9
5
7
13
21
36
45
39
38
35
36
19
8
8
11
2
2
481

Lähde: Siilinjärven kunnan tilastot
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Liite 2. Kumpusen kylän yritystoiminta ja palvelut

Kumpusen yritykset ja toimialat Siilinjärven kunnan luettelon mukaan
Yritys
Siriina Kudontastudio
Räimän Saha Oy
Rautiainen Tapio
Puutavaraliike Veljekset Rautiainen
Metallirakenne M. Miettinen
Vekor T:mi
Maansiirtoliike H Niemelä
Muurari Raatikainen Väinö
Siilin Kotifix T:mi
Tmi Juha Tervo
Pursiaisen Auto Ky
Poikela Markus Ky
Herba collection
Pienkonekorjaamo Siilin kone
Kuljetus Kankkunen M Oy
Turvasavo Oy
Nuohouspalvelu Kari Rautiainen

Toimiala
Tiatar sisustustekstiilit; peitteet, tyynyt, taulut, matot, pöytätekstiilit
sirkkelisahaus, sahatavaran kuivaus ja höyläys
puutavaran sahaus ja höyläys, metsätalous
puutavaran osto, jalostus ja myynti
metallialan hitsaus, korjaus, asennus ja koneistustyö
huonekalujen verhousliike
maanrak.töiden urakointi, tehdaspalvelut kemiralle
muurauspalvelut
remontit, laatoitukset, uudisrakentaminen
Rakennuspuusepänasennukset
kolarikorjaamo, maalaamo
saneeraus-, korjaus- ja uudisrakentaminen
verkostomarkk., luontaistuott. ja kosmetiikan kauppa, lahjatavar., vaatt. yms. valm.
pienkonekorjaamotoiminta, puuveneiden valmistus ja huolto
eläinkuljetus
sähkö-, tietoliikenne-, pelastustoimi- ja turvallisuusalojen palvelut
nuohouspalvelut

Lähde:
http://www.siilinjarvi.fi/yritykset/yrityshakemisto/yrityshakemisto.php
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YHTEYSTIEDOT
KUMPUSEN KYLÄYHDISTYS RY
Kumpusen kyläyhdistys ry
Yhdyshenkilö Merja Rautiainen
Honkamäen yksityistie 180 B
71800 Siilinjärvi
puh. 040 566 8152
Kotisivujen päivitys
Ari Kinnunen
E-mail: ari.kinnunen@phpoint.fi
Kylän kotisivut:
www.msl.fi/kumpunen

KEHITTÄMISYHDISTYS KALAKUKKO RY
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry
Juankoskentie 7A
73500 Juankoski
HANKEVALMISTELIJA
MATTI RAHUNEN
Matkapuhelin:
040 519 7393
TOIMINNANJOHTAJA
JAANA PAANANEN
Matkapuhelin:
040 510 3258

Kyläkoordinaattori Marjo Valtanen
E-mail: marjo.valtanen@kolumbus.fi
puh. 040 706 5291
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