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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. Tulevai-
suuden suunta ja kehittämisen painopistealueet ponnistavat kylän tarpeista ja voimava-
roista. 
 
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 kehittämisehdotuk-
set 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. Suunnittelu-
prosessi 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 hanke-
rahoituksille. 
 
Kumpusen kyläsuunnitelman pohjana oli tarve herättää keskustelua lakkautetun kyläkou-
lun kiinteistön jatkokäyttömahdollisuuksista. Maankäytön suunnittelu ja liikenneasiat olivat 
myös kyläläisten huolena. Suunnittelu aloitettiin 6.10.2008 lähtökohtatilanteen ja vahvuuk-
sien 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 kaavoi-
tusarkkitehti Otto Siippainen Siilinjärven kunnasta. 
 
Kumpusen kylän ihannetulevaisuudesta unelmoitiin lauantaipäivänä 8.11.2008 ja viimei-
senä kokoontumiskertana 1.12.2008 saatiin kirjattua tulevaisuuden kehittämisen painopis-
tealueet sekä käytännön toimenpiteet. Suunnitelman vetovastuu oli Kalakukko ry:llä, kylä-
kasakka 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. 
 
Kyläsuunnitelma on ajantasaistettu lokakuussa 2012. Kyläyhdistys kutsui koolle kyläläiset 
arvioimaan vuonna 2009 laadittua suunnitelmaa ja pohtimaan kylän tulevaisuutta. Suunni-
telman päivitykseen käytettiin 2 kehittämisiltaa. Ensimmäisellä kerralla käytiin läpi kylä-
suunnitelman toteutumista vuosilla 2009-2012 ja tarkasteltiin vuonna 2009 asetettuja kylä-
suunnitelman tavoitteita. Toinen kokoontuminen keskittyi kehittämisideoiden tuottamiseen 
ja toimintaohjelman laatimiseen vuosille 2012-2015. 
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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 mat-
kaa 3-8 km ja Kuopion kaupungin keskustaan 26-31 km moottoritietä pitkin. Rautatiease-
malle matkaa on n. 6 km ja lentokentälle n. 15 km kylän keskustasta. Kartasta näkyy hyvin 
Kumpusen kylä, jonka läpi kulkee hyväkuntoinen asvalttipäällysteinen tie. Köörtintien var-
sin vilkkaasti liikennöity yksityistie halkoo myös kylää toiseen suuntaan. Kyläläisten mieles-
tä 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 syrjäky-
läksi” 1980-luvulla. 
 
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 yhtäjak-
soisena 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 
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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 loh-
kaistiin 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 ki-
vinavetat, ompelija Elli Pirskanen ompeli vaatteet ja oman kylän suutari teki kengät. Har-
jamäen 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 Tarinahar-
jussa ja Harjamäessä. Tarvaisen sirkkeli oli perustettu ennen sotia, Rautiaisen miehet 
kävivät siellä opissa, ja oma sirkkeli on tuonut leivän koko veljessarjalle ja heidän lapsil-
leen. 
 
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 kansa-
koulu?" 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 479 asukasta, joista miehiä on hieman enemmän kuin naisia. 
Lapsia ja nuoria on väestöstä noin kolmannes. Eläkeikäisten osuus väestöstä on pieni. 
Kumpusen kylän väestöstä suurin osa on työssäkäyviä lapsiperheitä.  
 

Kumpusen ikä- ja sukupuolijakauma v. 2012

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
20

-2
4

30
-3
4

40
-4
4

50
-5
4

60
-6
4

70
-7
4

80
-8
4

ikäluokat

kp
l Miehet

Naiset 

 
 
Väestökehityspylväiköstä nähdään, että Kumpusen asukasluku on säilynyt vuoden 2008 
tasolla. Pieniä vuosittaisia heilahduksia puoleen tai toiseen esiintyy, mutta mitään merkit-
tävää käännettä ei ole havaittavissa. 
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Kumpusen alue on haluttua asuinaluetta ja kylälle on rakennettu vuosittain useita uusia 
asuntoja. Potentiaalista kysyntää on kylälle muuttajista sen hyvän sijainnin vuoksi. Kum-
pusen koulun lakkauttaminen vuonna 2007 hidasti kysyntää hieman. 
Maankäyttöalueena Kumpusen alue on rakentamisen suunnittelutarvealuetta (ns. raken-
nustarvesuunnittelualuetta), ja uusia tontteja on vaikea saada markkinoille, koska varsi-
naista kaavaa ei ole ja rakennusoikeus on paikoin käytetty. Yleiskaavoitus käynnistyy 
Kumpusella ilmeisesti v. 2014 aikana. 
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5. Kumpusen vahvuuksien kartta 

Suunnitelman aluksi kartoitettiin lähtötilannetta. Mitä hyvää Kumpusen kylässä on? Millai-
sia ihmisiä kylällä asuu? Kiinnostavat asiat saavat ihmiset joukolla liikkeelle, esimerkkinä 
kylätanssit, perhepesis ja retki Vuokattiin tyhjensi koko kylän asukkaista. Kumpusella asu-
vissa on paljon muualta muuttaneita, mutta paljon myös ikänsä täällä asuneita ja paluu-
muuttajia. Kumpuslaisten ikärakenne on nuori. Kylällä voi asua omissa oloissaan ja toi-
saalta jokainen löytää halutessaan samanhenkisiä kyläläisiä. Kumpuselta ei puutu halua 
kehittää omaa kylää, hyvää ”ME” –henkeä löytyy 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, kuulu-
vat kylään. Marja- ja sienimetsät sekä metsästys- ja kalastusalueet tarjoavat virkistysaluei-
ta. 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 
luonnon- ja maiseman suojelukohteiksi. 
 
5.2. Palvelut ja yritystoiminta 

Koulutustarjonta 
 
Kumpusen koulu lakkautettiin syksyllä 2007. Lapset käyvät peruskoulun luokat 1-6 Siilin-
lahdella ja luokat 7-9 Ahmon koulussa Siilinjärven keskustassa. Kirkonkylällä voi opiskelua 
jatkaa Siilinjärven lukiossa tai Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Rissalan lentokenttäalu-
eella voi opiskella lentokoneasentajaksi. Koulutus on järjestetty Euroopan lentoturvalli-
suusviraston, EASA:n, (European Aviation Safety Agency) vaatimusten mukaan. 
 
Toivalassa 15 - 20 kilometrin päässä Kumpusen kylältä toimii Ingmanin käsi- ja taideteolli-
suusoppilaitos sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston Metsä- ja luonto-opetuksen koulutus-
yksikkö. Ammattikorkeakoulut ja yliopisto on noin 25-30 km päässä Kuopiossa. Julkiset 
liikenneyhteydet ovat hyvät kouluaikoina. Kesällä julkista liikennettä ei PALI-kyytiä (palve-
luliikenne) lukuun ottamatta ole. 
 
Kansalaisopisto toimii kylätalolla, Kehvon koululla ja Siilinjärven keskustassa.  
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Yritystoiminta ja käden taitajat 
 
Kumpusella on kolme karjatilaa, sikala, lihakarjatila ja hevostila. Kaivinkoneyritys, pienko-
nekorjaamo, 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 vesihuolto-
osuuskunta, joka vastaa kylän vesi- ja viemärihuollosta.  Nopeaa laajakaistayhteyttä var-
ten valokuitukaapeli tulee jo koulun lähistölle. Kirjastoautopalvelut ovat saatavilla Kumpu-
sella. Pali- ja linja-autoliikenne kulkee kylän kautta. Jäätelöauto käy myös kylällä. Uimaran-
ta 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 ohjaamas-

sa 
 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. Seurakun-
nan 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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6. Kumpusen kylän tavoitetila ja kehittämistavoitteet v. 2025 

Kumpusen kyläsuunnitelmassakin tärkein vaihe oli kartoittaa yhteistä kylän tulevaisuuden 
suuntaa. Samalla etsittiin tärkeimmät kehittämisen painopistealueet. Keskustelussa haet-
tiin 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 

 
Unelmien Kumpunen 2025: 

 
 

Kuva 8. Unelmien Kumpus-pilvi 
vuonna 2025. 
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7. Kehittämiskohteet ja –ohjelma 

7.1. V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 

V. 2009 valmistunut Kumpusen kyläsuunnitelma on toteutunut erittäin hyvin, jopa erin-
omaisesti. Monipuolisen kehittämissuunnitelman kaikkia osa-alueita on viety eteenpäin 
järjestelmällisesti. Kylän suurin ponnistus on ollut lakkautetun kyläkoulun saaminen kylä-
läisten toiveiden mukaiseen käyttöön. Tässä Kumpusen kyläyhdistys on onnistunut täydel-
lisesti. Vaikka kyläyhdistys ei olekaan kiinteistön omistaja, on kylätoiminnalle varattu kou-
lulta riittävät tilat.  
 
Muutkin kehittämisen alueet ovat edenneet hyvin. Koululle ja sen piha-alueelle on suunni-
teltu nuorisotoimintoja, liikenneturvallisuutta on pyritty edistämään, kylän tiedotustoiminta 
on monipuolista, yhteistyö Siilinjärven kunnan kanssa on toiminut hyvin ja Kumpunen on 
osallistunut aktiivisesti kylien välisen yhteistyön kehittämiseen esim. kehittämällä kyläpar-
lamentti- toimintaa.  
 
Suunnitelmallinen ja määrätietoinen toiminta on huomattu kylän rajojen ulkopuolellakin, 
josta on merkkinä Kumpusen valinta Pohjois-Savon vuoden kyläksi v.2009. 
 
V. 2012 analysoitiin kyläsuunnitelman osa – alueet kohta kohdalta. Liitteessä 3 on yksi-
tyiskohtainen erittely vuoden 2009 suunnitelman toteutumisesta. 
 
7.2. Kehittämisen pullonkaulat 

Lyhyen tähtäimen toimintasuunnitelma perustuu syksyllä 2012 käytyyn ideariiheen ja sitä 
edeltäneeseen kehittämisen pullonkaulojen kartoittamiseen. Kehittämisideoista on valittu 
tärkeimmät kehittämistavoitteita parhaiten edistävät toimenpiteet toimintasuunnitelmaan.  
Kokonaisuudessaan ideariihen tuotokset ovat liitteessä 4. 
 
Kehittämistoiminnan keskeisimmiksi pullonkauloiksi Kumpusella nimettiin seuraavat: 
 

 Uusien asukkaiden aktivointiin kaivataan keinoja 
 Liikenneturvallisuus Kumpusella on heikolla tolalla. Ajonopeudet ovat turhan kovia. 

Kevyen liikenteen väylän saaminen on välttämätöntä!  
 Joukkoliikenne on edelleen puutteellista. 
 Nuorille ei ole riittävästi järkevää toimintaa. Toiminnan puute pyrkii purkautumaan 

ilkivaltana! 
 Lasten perhepäivähoitopaikkoja ei ole. 
 Vanhuksilta puuttuu viriketoimintaa. 
 Pikkutiet ovat huonokuntoisia! (Köörtin tie valtion hoitoon!) 
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7.3. Toimintasuunnitelma 2013- 

 
Kehittämisteema Toimenpide Vastuutaho Aikataulu 
Kumpusen imagon 
kohottaminen 

Maalaismaiseman säilyttä-
minen 

Kyläyhdistys 
Siilinjärven kunta 

Jatkuva 

 Aktiivinen kylätoiminta Kyläyhdistys Jatkuva 
 Aktiivinen tiedottaminen Kyläyhdistys Jatkuva 
 www- sivujen kehittäminen Kyläyhdistys Jatkuva 
 Info- taulun rakentaminen Kyläyhdistys 2013 
Kulttuuri Siilifolk- tapahtuma Kumpu-

selle v.2013 
Kyläyhdistys yhteis-
työssä Siilifolk- järjes-
täjien kanssa 

2013, jatkuen 
vuosittain 

 Näytelmä-, ilmaisu- ja mu-
siikkikerho kylätalolle 

Kyläyhdistys 2013, jatkuen 
vuosittain 

 Kylähistoriikin laatiminen Kyläyhdistys Käynnistys 
v.2013 

Uusien asukkaiden 
aktivointi 

Teemalliset kyläillat Kyläyhdistys Vuosittain 

 Toimintapäivä Kyläyhdistys Vuosittain 
Luontokohteiden kehit-
täminen 

Mäenlasku- ja nuotiopaikan 
rakentaminen kylätalon 
lähelle 

Kyläyhdistys yhteis-
työssä Pystykorvaker-
hon kanssa 

2013-2015 

 Reittikartan laatiminen 
poluista ja laduista 

Kyläyhdistys 2013 

 Hiihtoladuston käytettävyy-
den parantaminen 

Kyläyhdistys jatkuva 

Kylätalon toimintojen 
kehittäminen yhteis-
työssä Pystykorvaker-
hon kanssa 

Monipuolinen kerhotoiminta 
kaikenikäisille 

Kyläyhdistys + Pysty-
korvakerho 

jatkuva 

 4H- kerhotoiminta Kyläyhdistys + 4H jatkuva 
 Liikuntakerhot nuorille 

kesällä ja talvella 
Kyläyhdistys jatkuva 

 Aikuisten kerhot: Miesten 
klubi, naisten klubi, Mam-
mis 

Kyläyhdistys jatkuva 

 Ikääntyneiden kerhotoimin-
ta 

Kyläyhdistys jatkuva 

Maankäyttö Yleiskaavoituksen nopeut-
taminen 

Kyläyhdistys 2013-2014 

 Kevyen liikenteen väylä 
Kumpuselle! 

Kyläyhdistys 2013- 

 Joukkoliikenteen kehittämi-
nen 

Kyläyhdistys, Siilinjär-
ven kunta 

jatkuva 

Yhteistyö Nuorisotapahtumia Kumpu-
selle 

Siilinjärven kunnan 
nuorisotoimi + kyläyh-
distys 

jatkuva 

 Kansalaisopiston kurssitoi-
mintaa kylätalolle lisää 

Siilinjärven kansalais-
opisto + kyläyhdistys 

jatkuva 

 Kyläparlamenttitoiminnan 
tehostaminen 

Kyläyhdistys, Siilinjär-
ven kunta 

jatkuva 
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8. Yhteenveto 

Kumpusen kylän vahvuuksina on asukkaiden ikärakenne ja se, että kylällä asuu paljon 
lapsiperheitä. Koulukiinteistö on ahkerasti kyläläisten käytössä. Kumpunen sijaitsee lähellä 
Siilinjärven kunnan palveluja ja samalla alue on rauhallinen ja maaseutumainen. Halua 
kylän kehittämiseen ja myös asuttamiseen on niin kyläläisillä kuin maanomistajillakin. 
Yleiskaavoituksen viivästyminen hankaloittaa kuitenkin asuttamisen vauhdittamista. 
 
Kyläkoulun muuttuminen monitoimintoiseksi kylätaloksi on kyläyhdistyksen toiminnan 
merkkipaalu. Vaikka kyläyhdistys ei ole kiinteistön omistaja, ovat kylän toiminnalliset tar-
peet täyttyneet täydellisesti. Yhteistyö Pohjois-Savon Pystykorvakerhon kanssa sujuu 
hyvin ja Siilinjärven kunta vuokraa kyläyhdistykselle sen tarvitsemat toimitilat. Koulun ti-
loissa järjestetään yhteistyössä monimuotoista toimintaa. Jatkoa ajatellen yhteistyön tiivis-
täminen kansalaisopiston ja kunnan nuorisotoimen kanssa on järkevää. 
 
Kylien välinen ja kunnan kanssa tehtävä yhteistyö on jatkossa entistä tärkeämpää. Kuntien 
kiristyvä talous luo paineita hakea uusia tapoja järjestää asukkaiden jokapäiväiset palvelut. 
Erityisesti ikääntyvien ihmisten palvelujen tuottaminen vaatii uutta ajattelua. Kylätoiminnal-
la parhaimmillaan on mahdollisuudet olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 
lähipalveluja.  
 
Siilinjärvellä käynnistynyt kyläparlamentti- toiminnan keskustelufoorumi kunnan ja kylien 
välillä on hyvä alku tiiviimmälle yhteistyölle. Parlamentti pelkkänä ajatusten vaihtoon poh-
jaavana yhteistyöelimenä on kuitenkin riittämätön. Toiminnan kehittymisen edellytyksenä 
on luottamuksen vahvistuminen ja kyläparlamentin vallan sekä vastuun kasvu uudelle 
tasolle. Pelkistetysti voisi sanoa, että kyläparlamentti- toimintaa tulisi kehittää sopimuksel-
lisuuden suuntaan. Kyläparlamentti ja kunta olisivat kumppaneita, joiden yhteistoimintaa 
ohjaa sopimus velvoitteista ja niistä maksettavista/saatavista korvauksista. 
 
Kyläsuunnitelman päivittämisestä on muistettava pitää huolta. Toimenpiteitä tehtäessä 
uudet asiat nousevat kyläläisille tärkeiksi asioiksi. Varsin suuri osa tämän suunnitelman 
toteuttamisvastuusta jää kyläyhdistyksen toimijoiden hartioille. Tarvitaan aktiivisia kyläläi-
siä mukaan kylätoimintaan ja ripaus yhteisöllisyyttä, että suunnitelmasta päästään toteu-
tukseen. 

  
YHTEYSTIEDOT 
 
Kumpusen kyläyhdistys ry 
Pj.Hanna Savolainen, Kumpusentie 117, 71800 Siilinjärvi, puh. 050 343 1052 

  
 
Kylän kotisivut: www.msl.fi/kumpunen  
 
Kotisivujen päivitys 
Ari Kinnunen 
E-mail: ari.kinnunen@phpoint.fi 


