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1 Aluksi

Tätä kyläsuunnitelmaa alettiin työstää keväällä 2002 samassa yhteydessä, kun alettiin
puhua mahdollisista kylän kehittämishankkeista ja niiden toteuttamiseen tarvittavista
rahoituksista, joita mahdollisesti haettaisiin Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n
kautta. Hankerahoitushakemuksiin on liitettävä voimassa oleva kyläsuunnitelma.

Työstämisen alkumetreillä katseltiin internetistä kyläsuunnitelmien malleja ja löydettiin-
kin muutama sopiva malli. Työstön yhteydessä tuli ongelmia siinä, mistä saataisiin kylän
perustiedot: historia ja perinteet yms. ja kuka ne kirjoittaisi.

Onneksi tänäkin kesänä oli niitä sadepäiviä, jolloin joutuu sisätiloihin. Näin kävi myös
Eräjärven Leenalle. Hän rupesi siivoamaan ja järjestelemään kirjahyllyjään ja mikäs sieltä
löytyikään – no tietenkin kyläsuunnitelma – ja mikä kyläsuunnitelma? Mikäpäs muukaan
kuin Lanneveden – Palomäen kyläsuunnitelma, jossa oli päiväys 25.5.1984. Aarre oli
löytynyt. Leena soitti minulle heti, kun oli sen löytänyt ja menin oitis sitä katsomaan.
Totesimme yhteistuumin vähän niin kuin selostaja Antero Mertaranta, että ”se on siinä”.

Tämä vuonna 1984 SOFY-projektin rahoittama, Eeva Kuuselan vetämänä ja kokoamana
valmistunut kyläsuunnitelma, joka on laadittu kunnanvaltuuston päätökseen pohjautuen
ja jonka laadinnassa on ollut mukana iso joukko kyläläisiä ja kunnan virkailijoita, on ollut
hyvänä pohjana, kun uutta Lanneveden kyläsuunnitelmaa on työstetty.

Tämä Lanneveden kyläsuunnitelma päivitettiin Saarijärven ja Pylkönmäen kylien kylä-
suunnitelmat -hankkeen yhteydessä. Hanke rahoitettiin Maaseudun kehittämisyhdistys
Viisari ry:n LEADER+ -ohjelmasta ja sen toteuttivat kahdeksan Jyväskylän ammattikor-
keakoulun Luonnonvarainstituutin agrologiopiskelijaa (AMK). Tämän suunnitelman ovat
yhdessä kyläläisten kanssa päivittäneet agrologiopiskelijat Teija Lehtonen ja Saija Lahti-
nen keväällä 2004.

Toivotan kaikki Lanneveden kylän asukkaat, niin iäkkäämmät kuin nuoretkin sekä uudet
että vanhat, mukaan kylän kehittämistyöhön, jotta kylämme elinvoimaisuus ja houkutte-
levuus asuinpaikkana säilyisi myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

Kyläyhdistyksen puolesta

Jorma J Launonen
Lanneveden kyläyhdistyksen puheenjohtaja 2002–
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2 Kylän alue ja seudullinen asema

Lanneveden kylä sijaitsee Saarijärven kunnan kaakkoisosassa Äänekosken ja Uuraisten
rajoilla. Kylän halki kulkee Tikkamannila – Saarijärvi -maantie, jota pitkin Lannevedeltä
on matkaa Saarijärven keskustaan 15 km, Äänekoskelle 26 km ja Jyväskylään 48 km.
Lanneveden kylä keskittyy Summasjärvi ja Lannevesi -nimisten järvien ympäristöön ja
on vanhaa maatalousaluetta.

Lannevesi on väestömäärältään suurimpia Saarijärven haja-asutusalueen kylistä. Viime
vuosina väestömäärä on ollut kasvava. Seutukaavaliiton keskusluokaltaan kylä kuuluu
paikalliskeskustason alimpaan luokkaan. Saarijärven kuntasuunnitelman osa-aluejaossa
Lanneveden talouskylän muodostavat Lanneveden ja Palsankylä-Rantakylän peruskylät.
Perinteisiä kylänosia ovat Laiha, Kyyränkylä, Autio, Lannevesi, Palsankylä, Rantakylä ja
Mäkikylä.

3 Kylän kehittämisen tavoitteet

• Kylän omaleimaisen maaseutumaisen olemuksen säilyttäminen
• Asukkaiden toimeentulon ja nykyisten palvelujen turvaaminen
• Palvelutason säilyttämisen edellyttämä hienoinen väestönkasvu
• Väestönkasvun turvaamiseen liittyen omaehtoisen elinkeinotoiminnan kehittäminen ja

lisääminen
• Kylälle rakentamisen helpottaminen kyläkuvaa säilyttävällä tavalla
• Vapaat ja/tai saatavilla olevat rakennustontit esille
• Joukkoliikenteen palvelutason ja alemman tieverkoston (paikallistiet, yksityistiet,

metsätiet) säilyttäminen
• Rikkaan kulttuuri- ja järjestötoiminnan perinteen vaaliminen ja siirtäminen tuleville

sukupolville
• Maalaismaiseman vaaliminen estämällä ”pusikoituminen”
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4 Kylän perinne
4.1 Asutushistoria

Lannevedellä, kuten Saarijärvellä muuallakin, on merkkejä jo kivikaudella olleesta pysy-
väisluonteisesta asutuksesta. Myös niin sanotulta eräkaudelta on jäänyt joitakin paikanni-
miä. Varsinainen asutushistoria, joka kiinteästi johtaa nykyiseen asutukseen, alkaa sitten
1550-luvulta, jolloin tunnetut vanhimmat talot mainitaan veroluetteloissa. Rautalammin
käräjillä 1595 käytiin jo oikeutta kylän rajoista.

Ison vihan aika koetteli kylää raskaasti, sillä 1725 mainitaan Lannevedellä olleen vain
kolme taloa. Vuonna 1865 taloja oli jo 13. Historia tuntee monien kylän talojen kuuluneen
Ruotsin vallan aikaan niin sanottuihin rälssimaihin. Vanhojen talojen lohkominen uudisti-
loiksi, torppien perustaminen (Leppälässä oli 1865 kymmenen torppaa) ja niiden itsenäis-
tyminen sekä myöhemmät asutustoimet ovat Lannevedellä tapahtuneet suurin piirtein
samalla tavoin kuin muillakin Saarijärven kylillä.

4.2 Palvelut

Vanhimpia palvelujen toimittajia ovat olleet käsityöläiset, joita Lannevedeltä tunnetaan
runsaasti. Seppiä, puuseppiä, suutareita, räätäleitä jne. Myös harvinaisempia käsityöläi-
siä, kuten kellonvalajaseppä Anttilassa tunnetaan hyvin. Kaupan alalla vanhimpia palve-
luja olivat kiertokauppiaat.

Ensimmäinen kauppapuoti perustettiin Lannevedelle 1896. Vuonna 1920 aloitti Osuus-
kauppa. Enimmillään kauppoja on ollut puolenkymmentä.

Harvinaista oli, että Lannevedellä toimi toisen maailmansodan jälkeen myös erikoisliik-
keitä, kuten kirjakauppa Osuusliike Paavonseudun myymälän yhteydessä sekä Lanne-
veden urheilutarvike omassa huoneistossaan.

Postipysäkki perustettiin kylälle vuonna 1904. Se kehittyi myöhemmin Postiasema Ykkö-
seksi. Nykyään Posti on asiamiespostina Lanneveden Osuuspankilla.

Pankkitoiminta sanan varsinaisessa merkityksessä alkoi Lannevedellä vuonna 1929, kun
kylälle perustettiin osuuskassa, eli nykyinen Osuuspankki. Tämän laitoksen toiminta lähti
vireitten ja ennakkoluulottomin hallintomiesten ja hoitajien toimesta käyntiin niin ripeäs-
ti, että vuonna 1937 pankille rakennettiin oma talo ensimmäisenä kyläkassana Suomessa.
Edelleen Osuuspankki teki historiaa Lannevedellä aloittamalla samana vuonna niin sano-
tut huoltotilit ensimmäisenä pankkina maassa. Tilit tunnetaan nykyisin käyttötilin nimellä
ja ne ovat täysin yleistyneet.
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4.3 Koulut

Laihan kylän talolliset perustivat itse kustantamansa kyläkoulun jo vuonna 1880. Varsi-
nainen kansakoulu perustettiin v. 1899. Myöhemmin perustettiin kaksi koulua. Näistä
Harjun koulu vuonna 1909 ja Palomäen koulu vuonna 1921. Harjun ja Palomäen koulut
on sittemmin lakkautettu ja oppilaat kuljetetaan nykyisin opinahjoon Lanneveden kou-
luun.

Lanneveden paikallisosuuspankki
Kuva: Stepi Sundberg

Lanneveden ala-aste
Kuva: Stepi Sundberg
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Lanneveden koululla on sen toiminnan aikana ollut pitkäaikaisia, kylän sivistys- ja
elinkeinoelämään voimakkaasti vaikuttaneita opettajia, muun muassa Hannes Hetemäki,
Viljo Törmälä, Taavi Sillantaus, Tyyne Harju, Johannes Kivi, Sirkka Hänninen ja Raija
Keskustalo. Kylällä pidettiin mm. erityistä huolta vähävaraisista oppilaista sitä varten
ylläpidetyillä ompeluseuroilla.

4.4 Yhdistykset ja muut yhteisöt

Vanhimpia maatalouselinkeinoa tukeneita yhteislaitoksia, jotka tosin hallintovallalla vel-
voitettiin aikanaan perustamaan, olivat kinkerin makasiinit, myöhemmin nimeltään lai-
najyvästöt. Nämä toimivat kinkeripiireittäin vastuullisten hoitajien valvonnassa siemen-
pankkeina, joiden apu oli korvaamatonta erityisesti katovuosina. Lanneveden ensimmäi-
sen kinkerin makasiinin säännöt on vahvistettu vuonna 1888.

Vuonna 1885 perustettiin Saarijärvelle Isäntäyhdistys-niminen maatalousneuvontajärjes-
tö, joka nykyisin tunnetaan Maamiesseuran nimellä. Tämä tuolloin perustettu yhdistys on
nykyiseltä nimeltään Lanneveden Maamiesseura. Aikana, jolloin maatalouden ammatti-
koulutus oli hyvin harvinaista, tällainen yhdistys korvasi pitkälle puuttuvaa koulutus-
ta. Lanneveden Maamiesseuran piiristä, sen varsinaisena tehtävänään harjoittaman maa-
talousneuvonnan lisäksi, ovat saaneet alkunsa ainakin Hevosystäväinseura, Maatalous-
naiset, useat Sonniosuuskunnat, Maatalouskerhoyhdistys, Karjantarkkailuyhdistys sekä
osaltaan Osuusmeijeri ja Metsänhoitoyhdistys.

Myöhemmin Lannevedelle on perustettu edellisten lisäksi kaksi Pienviljelijäyhdistystä,
jotka toimivat Maamiesseuran kanssa samoin tavoittein ja periaattein.

Voimakkaimmin Lanneveden kylän henkisiin asioihin on vaikuttanut vuonna 1900 perus-
tettu Sampo-nuorisoseura. Seura on koonnut piiriinsä valtaosan kylän toimintahaluises-
ta väestöstä ja sen piirissä ovat vaikuttaneet useimmat tunnetut johtaja- ym. persoonalli-
suudet.

Nuorisoseura sai oman talon vuonna 1920, ja muutama vuosi sen jälkeen talon viereen
saatiin urheilukenttä. Liikunnan ja urheilun harrastajat ovat ajoittain toimineet nuoriso-
seuran siipien alla myös omana yhdistyksenään. Nuorisoseuran varhaisnuoriso-osasto
Kalevan Nuoret perustettiin kylälle v. 1950.

Nuorisoseura perusti heti ensimmäisenä toimintavuotenaan oman seuralehden, jonka
nimi oli Sammon Kaiku. Sen ilmestyminen lakkasi kuitenkin pian, mutta vuonna 1942
syntynyt Sampo-niminen lehti on kehittynyt nykyiseksi Saarijärven seudun paikallisleh-
deksi, jonka vuosikymmenien kulttuurityö on koko seudulla korvaamaton.

Nuorisoseuralla oli alussa myös kirjasto, joka kuitenkin liitettiin myöhemmin perus-
tettuun piirikirjastoon. Nykyisin kirjastopalvelut hoitaa kirjastoauto. Säännöllinen elo-
kuvien esittäminen alkoi nuorisoseuran talossa vuonna 1939.
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Lanneveden Sampo-nuorisoseura on vuosikymmenien mittaan ylläpitänyt koko maatakin
ajatellen harvinaisen voimakasta kulttuuritoimintaa. Se on kasvattanut suuren joukon
pitkälle päässeitä eri alojen harrastajia ja myös eräitä taiteen ammattilaisia (Yrjö Hakala,
Tarmo Manni).

Vuonna 1916 perustettiin Lanneveden Työväenyhdistys, joka myös sai oman talon
v. 1920. Sen piiristä on syntynyt myös aikansa toiminut urheiluseura Lanneveden Laine.

Muita Lanneveden kylän alueella toimivista tai toimineista yhdistyksistä mainittakoon
raittiusseurat, metsästysseurat, puhelinyhdistys, suojeluskunnan paikallisosasto, Lotta
Svärd -yhdistys, Vanhaintuki-yhdistys, joka on rakennuttanut kylälle vanhusten asuin-
talon sekä uskonnolliset yhdistykset.

Vuonna 1996 perustettiin Lanneveden kyläyhdistys ry aiemmin toimineen Lanneveden
kylätoimikunnan työnjatkajaksi. Yhdistyksen toimesta on rakennettu bussipysäkkikatok-
set ja valaistu pururata/kuntolatu. Lanneveden ala-asteella toimii yhdistyksen ylläpitämä
koululaisten iltapäiväkerho. Lisäksi se hoitaa jääkiekkokaukaloa ja latuja sekä Leppälam-
men kotaa. Sahanrantaan on rakennettu uimaranta, venevalkama, kota, skeittipaikka,
rantalentopallokenttä, juhannuskokkopaikka sekä veneiden vesillelaskupaikka Summas-
järveen. Lisäksi yhdistys on tehnyt kyläkyselyn ja se toimii yhteistyössä kylän muiden
yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

4.5 Yhteenveto

Lanneveden kylän henkinen perinne käsittää harvinaisen laajan ja mittavan, yhden suo-
malaisen maalaiskylän puitteissa syntyneen kulttuurisaavutuksen. On nimittäin otettava
huomioon edellä kerrotun julkis- ja vapaaehtoisen yhteisötoiminnan lisäksi myös monet
yksityiset, niin kansanperinteestä, itse hankitusta tai varsinaisen koulutuksen kautta saa-
vutetusta kulttuuriperinnöstä voimansa ja taitonsa ammentaneet monet yksityiset persoo-
nallisuudet, jotka viimeisten vuosikymmenten (mihin perimätieto ulottuu) mittaan ovat
kylää rikastuttaneet. Lanneveden nykyisellä ja tulevalla väestöllä on arvokas ja merkittä-
vä tehtävä jo tämän perinnön keräämisessä ja tallentamisessa. Erityisen tärkeää on perin-
teen hyödyntäminen, koska sen arvo kylän elämään vaikuttavana tekijänä säilyy ja edel-
leen kehittyy vielä pitkään.

Lanneveden Sampo Nuorisoseura ry on julkaissut vuonna 1998 kyläkirjan ”Tuttua seutua
Lanneves”. Kirja on syntynyt kuvien ympärille ja se kuvaa Lanneveden elämään ja
harrastuksiin vaikuttaneita asioita.
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5 Väestö ja työpaikat
5.1 Väestö

Vuonna 2001 Saarijärven kunnan väkiluku oli 10 366. Lanneveden äänestysalueen väki-
luku oli 614.

Lanneveden äänestysalueen väkiluku on muuttunut seuraavasti:

Lannevesi

1970 836
1975 675
1978 557
1979 529
1980 546
1981 537
2001 614
2002 623

Nuorisoseurantalo Sampola
Kuva: Stepi Sundberg
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Vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennan mukaan väestön ikärakenne oli seuraava:

Ikäjakauma Lannevesi Saarijärvi Koko maa

0–14 13 % 19 % 20 %
15–64 68 % 69 % 68 %
65– 22 % 12 % 12 %

Yhteensä 100 % 100 % 100 %

Vuoden 2002 väestölaskennan mukaan väestön ikärakenne oli seuraava:

Ikäjakauma Lannevesi Saarijärvi Koko maa

0–14 19 % (121 hlöä) 17 % 18 %
15– 64 62 % (385 hlöä) 63 % 67 %
65– 19 % (117 hlöä) 20 % 15 %

Yhteensä 100 % (623 hlöä) 100 % 100 %

Sukupuolirakenne edellä mainituissa ryhmissä oli seuraava vuonna 1980:

Ikäjakauma Lannevesi Saarijärvi
M N M N

0–14 67 % 33 % 54 % 46 %
15–64 52 % 48 % 50 % 50 %
65– 37 % 63 % 40 % 60 %

Sukupuolirakenne edellä mainituissa ikäryhmissä oli seuraava vuonna 2002:

Ikäjakauma Lannevesi Saarijärvi
M N M N

0–14 51 % 49 % 51% 49 %
62 hlöä 59 hlöä 903 hlöä 876 hlöä

15–64 53 % 47 % 52 % 48 %
204 hlöä 181 hlöä 3367 hlöä 3083 hlöä

65–  41 % 59 % 40 % 60 %
48 hlöä 69 hlöä 816 hlöä- 1233 hlöä
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Väestön rakenne kylässä on melko terve. Syntyvyyteen ja kuolleisuuteen perustuva
väestöennuste ilman muuttoliikkeen vaikutusta on positiivinen.

5.2 Työvoimajakauma

Lanneveden työvoimajakauma vuonna 2001 oli seuraavanlainen.

Koko Palkan- Maatalous- Muut Työttömät 0–14- Opiskelijat Eläkeläiset Varusmiehet Muut
väestö saajat yrittäjät yrittäjät vuotiaat

614 182  29  30  35  117  48  151  4  18

6 Elinkeinot
6.1 Maatalous

Vuonna 2003 Lannevedellä on 17 aktiivimaatilaa, joista 13 on kasvinviljelytilaa, 1 liha-
karjatila ja 3 maidontuotantotilaa.

6.2 Maatalouden sivuelinkeinoja

Maatalouden sivuelinkeinoina harjoitetaan kalanpoikaskasvatusta luonnonravintolammi-
koissa. Lammikoista suurin osa sijaitsee Hoikan-Palomäen-Palsankylän alueella.

Kylän alueella harjoittaa maatilamatkailua useita tiloja.

6.3 Teollisuus ja rakennustoiminta

Lannevedellä toimii talon- ja maanrakennusalan yrittäjiä.

6.4 Palvelut

Palvelualan työpaikkoja tarjoavat mm. koulu, pankki, lasten päivähoitopaikat ja taksi.
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6.5 Pienyritystoiminta

Lannevedellä toimii mm. konekorjaamo sekä metallisorvaamo.

6.6 Palveluhakemisto

Ahola Tuomo Taksipalvelut 433 180,
0400 242 664

Akselin Anna-Liisa Marjojen itsepoimintaa 431 820

Etelämäen mökit Mökkien vuokraus 431 822

Etelämäki Pauli Sorvaamo 431 844

Harjula Ahti Puutavaransahaus ja myynti 435 543
Puutavaranhöyläystä 0400 753 690

Harjula Irja Kudonnaiset 435 543
Suomenlampaan villatuotteet
Vihannekset
Marjat, yrtit

Häkkinen Veli-Matti Sora- ja mursketoimitukset 0400 642 252
Sahatavaraa
Polttopuuta
Kesämökkien vuokrausta

Kallinpuron keräilyasema Kalanpoikasvälitystä 435 661

Keski-Suomen
Kuntoutuspalvelu 435 625, 423 324
– Pauli Pääkkönen Fysikaalinen hoito,  0400 642 325

hierontapalvelu
Maasäteilytutkimuksia

Keskustalo Minna Tiffany-lasityöt 435 464

Kiimasen Savu ry Kuntourheilua 435 630

Kinnunen Hannu Laser- ja kopiovärikasettien
uusiointityöt 435 527
Matriisikirjoitinnauhojen värjäys

Kinnunen Jukka Kuorma-auto ja nosturipalvelut 435 508
0400 155 571
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Kinnunen Reino Soranajoa 435 623
0400 244 484

Kinnunen Soini Kaivinkone-urakointi 435 536

Klemola Anneli Grafiikka 433 144

Lanneveden Elokuvat Sampolassa 434 454

Lanneveden kyläyhdistys ry 435 638

Lanneveden maa- ja
kotitalousnaiset Astioiden vuokrausta, 435 430

kahvinkeittimen vuokrausta

Lanneveden Osuuspankki Pankkipalvelut ja asiamiesposti 435 591

Lanneveden Sampo Ateria- ja kahvituspalvelut tilauksesta, 435 454
Nuorisoseura tilojen vuokrausta
monitoimitalo

Lanneveden Sampo Kesäkioski
Nuorisoseura

Lanneveden tuottajat Maalaistori kesäkioskissa

Lanneveden työväenyhdistys ry 435 461

Lanne-Vesi osuuskunta Vesiosuuskunta 435 638

Luotola Pirjo ja Martti Aittamajoitusta kesäisin 435 430
Polttopuuta
Rahtikuivausta
Ruisleipää, jauhot, ryynit, hiutaleet
Traktorityöt

Luotola Riitta ja Matti Rahtikuivausta 435 441
Hirsirakentaminen
Muu rakentaminen
Ruisleipää

Oksanen Orvokki Mökkien vuokraus 435 589

Peltonen Teijo Traktorityöt 431 831
Puutavaranajo
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Pylväinen Saara Piikkanoita, taidemaalauksia 433 142

Rautiainen Eila Leipomotuotteita tilauksesta 435 454

Rautiainen Mirja Siivouspalvelut/Kotiapu 435 455, 050 326 0061

Riihinen Alpo Hierontaa 0400 358 094
Vyöhyketerapiaa

Rummakko Esa Sähköasennukset 435 533

Ruukki Airi Leipomotuotteita tilauksesta 435 431

Ruukki Keijo KR-pihakaluste 435 624
Puutarha- ja pihakalusteet 0400 540 882

Ruukki Sanna Parturipalvelut 435 624

Saaristo Anna-Maija Taksipalvelut 435 562, 0400 642 251

Saaristo Keijo Taksipalvelut 435 526, 0400 644 991

Sisustek Ky Ilmavirta Puusepäntuotteet 435 412
Levytavaraa varastosta

Taipale Timo ja Viestintäplussa 435 156
Maria-Elina Sähköplussa

Toikkanen Frans, Kissataulut, grafiikka 433 144
taiteilija

T:mi Alpo Tapper Jyrsintää 431 880

T:mi Jouko Harju Autokorjaamo 431 890

T:mi Kierrehiomo Tapper Kierrehiontaa 431 880

T:mi Rinne Pirkko Siivouspalvelut 431 832

T:mi Siri, Laitinen Irma Tekstiilipainotyöt 431 833

T:mi Urpo Tapper Jyrsintä-palvelut 431 880
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7 Palvelut
7.1 Kauppa- ja pankkipalvelut

Vuonna 1970 Lannevedellä oli neljä kauppaa ja vuonna 2003 keväällä saatiin hetken jo
tyhjillään olleeseen kyläkauppaan uusi kauppias Miia Oksanen, ja näin ollen kyläkauppa
kantaa nimeä Kyläpuoti Mimmi.

Lannevedelle perustettiin oma pankki, Lanneveden Osuuskassa vuonna 1930. Pankki on
pystynyt mukautumaan kylien elinkeinorakenteen muutokseen ja sillä on merkittävä
asema kylien taloudellisena keskuksena. Jyväskylän yliopiston taloustieteen laitoksella
on tehty Lanneveden Osuuspankista kaksi tutkimusta: Kettunen, Fränti, Jämsen, Mylly-
niemi: Lanneveden osuuspankin menestyminen – yritysanalyysi, ja Kettunen, Patja, Piri-
nen: Lanneveden Osuuspankin liikeidea 1930–1982 (Jyväskylän yliopiston taloustieteen
laitoksen julkaisuja 62/1983 ja 61/1982).

Lanneveden Osuuspankki toimii omassa kiinteistössään.

7.2 Posti

Lanneveden posti toimii asiamiespostina Lanneveden Osuuspankilla. Aukio-oloajat ovat
samat kuin pankin aukioloajat. Posti jaetaan kantopostina postilaatikoihin autolla. Sano-
malehtien varhaisjakelun suorittaa paikallinen taksiyrittäjä.

Kyläpuoti Mimmi
Kuva: Stepi Sundberg
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7.3 Koulu

Lannevedellä toimii ala-asteen koulu, jossa on kolme opettajaa. Oppilasmäärän kehitys ja
ennuste on seuraava:

1979–1979 32
1980–1980 27
1981–1981 31
1982–1982 29
1983–1983 27
1984–1984 22
1985–1985 24
1986–1986 24
1987–1987 27
1988–1988 26
1989–1989 27

1990–1990 27
1991–1991 29
1992–1992 52
1993–1993 47
1994–1994 47
1995–1995 50
1996–1996 54
1997–1997 47
1998–1998 43
1999–1999 59
2000–2000 62

2001–2001 60
2002–2002 62
2003–2003 63
2004–2004 60
2005–2005 59
2006–2006 53
2007–2007 55
2008–2008 52
2008–2009 52
2009–2010 55
2010–2011 51

Oppilasmääräennusteen mukaan kolmannen opettajan virka olisi lakkautettu lukuvuoden
1985 alusta, koska kolmen opettajan koulun oppilasmäärän alaraja on 27, mutta Harjun ja
Palomäen koulujen lakkauttamisen jälkeen näin ei ole tarvinnut tehdä. Koulun kiinteistö
on melko hyvässä kunnossa. Peseytymis- ja pukeutumistilat rakennettiin vuonna 1985.
Ilmastointia parannettiin koneellistamalla se vuonna 2000. Esikoulu toimii myös Lanne-
veden koulun tiloissa entisessä talonmiehen asunnon huoneisto-osassa, joka kunnostettiin
kyseenomaiseen opetuskäyttöön.

Lanneveden koulun kevätjuhla
Kuva: Stepi Sundberg
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Ala-asteen oppilaiden, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä, sekä 1–2 luokkalaisten,
joiden koulumatka on yli kolme kilometriä ja erikoistapauksissa, kyydityksestä huolehti-
vat paikalliset taksit.

Lannevedeltä käy lukuvuonna 2002–2003 yläasteen koulussa 24 oppilasta ja lukiossa 9
oppilasta. Lisäksi koululla toimii kyläyhdistyksen iltapäiväkerho.

7.4 Kansalaisopisto

Lukuvuonna 2002–2003 kylällä toimivat seuraavat kansalaisopiston piirit: kudonta, per-
heliikunta, puutyökurssi ja näytelmäkerho. Lisäksi erillisiä lyhytkursseja.

7.5 Kirjasto

Kirjastopalvelut hoidetaan kirjastoautolla

7.6 Vapaa-ajan palvelut

Kylällä on seuraavat liikuntapaikat ja -alueet: valaistu jääkiekkokaukalo, Sampolan kent-
tä, Sampolan liikuntasali, valaistu pururata/kuntolatu, hiihtoladut, uimaranta, rantalento-
pallokenttä ja skeittipaikka.

Liikuntapaikat ja -alueet ovat kyläläisten yhteisessä käytössä. Lannevedellä on tarvetta
venevalkamien rakentamiseen ja kulkuoikeuden järjestämiseen järvien rantaan. Summas-
järveen on pääsymahdollisuus Sahanrannasta. Lanneveteen ei ole vielä pääsymahdolli-
suutta, joka olisi yleisessä käytössä.

7.7 Kokoontumistilat

Lannevedellä kokoontumistiloja ovat Lanneveden Sampo-nuorisoseurantalo Sampola,
Lanneveden työväentalo sekä koulun tilat.

7.8 Kulttuuri- ja harrastustoiminta

Lannevedellä toimivat nykyisin muun muassa seuraavat seurat ja yhdistykset: Lanneve-
den Kyläyhdistys, Lanneveden Sampo -nuorisoseura, Lanneveden Työväenyhdistys sekä
metsästys- ja kalastusseurat.

Sampo-nuorisoseuran toimintamuotoja ovat kerho-, näytelmä-, iltama- ja urheilutoimin-
ta. Urheilumuodoista harrastetaan hiihtoa, kaukalopalloa, sählyä ja sulkapalloa. Lapsilla
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on omat liikuntakerhot. Elokuvia Sampolassa esitetään satunnaisesti ja tansseja järjeste-
tään myös satunnaisesti.

Lanneveden Työväenyhdistyksen nykyinen toiminta on lähinnä kerho- ja urheilutoimintaa.

7.9 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lannevedellä lasten päivähoidossa toimii yksi kunnallinen perhepäivähoitaja ja yksi
ryhmäperhepäivähoitopaikka Tenavatupa. Lannevedellä toimii seurakunnan päiväkerho.

Vanhustenhuollossa vuonna 2002 on Lannevedellä kolme kodinhoitajaa ja säännöllisen
kodinhoitoavun piirissä on 12 vanhusta. Lannevedellä on yli 65-vuotiaita noin 117.
Vanhuksille on järjestetty kuljetus kerran viikossa Saarijärvelle Palvelukeskus Heralan
Serviisiin saunomaan ja muutenkin virkistäytymään.

Lannevedellä on valmistunut Lanneveden Vanhaintuki ry:n vanhustentalo, jossa on 12
asuntoa, joista yksi talonmiehen asunto.

Lannevedellä toimii terveydenhoitajan vastaanotto.

Vanhusten viriketoimintaa ja kuntohoitajan palveluja kaivataan kylällä.

8 Ympäristö
8.1 Suunnitelma-alueen sijainti

Suunnitelma-alue käsittää Saarijärven kunnan kaakkoisosan, Äänekosken ja Uuraisten
rajoilla. Alueeseen kuuluu Lanneveden kylä ja osia Kiimasjärven ja Summasjärven kylistä.

Pohjoisessa alue rajoittuu perinteisen Laihan ja Tarvaalan kyläkuntien välille, josta se
kulkee Summasjärven ylitse, Lamposaaren pohjoispuolelta, Summakosken kautta Kiimas-
järveen. Täältä etelään päin alue rajoittuu kunnan rajaan aina Haukimäelle saakka, josta se
suuntautuu kohti pohjoista kulkien Haarasenjärven ja -mäen kautta Summasjärveen.

8.2 Luonnon yleispiirteet

Maisematyypiltään suunnitelma-alue kuuluu Keski-Suomen järviluontoon. Järvien, lam-
pien ja purojen risteilemä maasto, missä laajat yhtenäiset tasangot puuttuvat, mutta mäet
ja laaksot alituisesti vuorottelevat. Useat yksittäiset mäet kohoavat korkealle ympäristös-
tään. Tällaisia yli 200 metrin merenpinnan yläpuolelle kohoavia mäkiä ovat muun muassa



21

Kallinmäki (235 m), Kaupinmäki (225 m), Haarasenmäki (217 m), Raiskinmäki (215 m),
Haukimäki (215 m) ja Heinövuori (205 m).

Olennaisena osana Lanneveden kylämaisemaan liittyy Laukaa–Kyyjärvi pitkittäisharju-
jakso. Harju kohoaa Lanneveden ja Summasjärven välisellä kannaksella leveänä, kuop-
paisena ja osittain lohkareisena Kirkkoharjuna 50 metriä järvien yli. Paikoin jyrkillä
rinteillä on useita heikosti kehittyneitä muinaisrantoja (osoittaa postglasiaalisen meren
korkeinta rantaa tällä paikalla). Harjualue jatkuu luoteeseen päin komeana Leppälänkan-
kaana. Paskomäen kapeahkolakinen harjuselänne kohoaa 30 metriä korkeaksi madaltuen
Kopanniemeen mentäessä noin 20 metriä korkeaksi selänteeksi. Täällä eroaa pääharjusta
lyhyt, kapea ja matala harjanne, joka kulkee luodetta kohti liittyen edessä oleviin korkei-
siin moreenimaihin.

Viljelykset ovat valtaosin sijoittuneet vesistöjen varsille. Myöhäisemmässä vaiheessa,
kalastuksen menettäessä merkitystään, noustiin hallaa pakoon korkeille maille. Tällöin
syntyneistä mäkiviljelyksistä hyvänä esimerkkinä Lannevedellä on Tannermäki.

Metsien osalta alue kuuluu Etelä-Suomen metsävyöhykkeeseen. Vallitsevana metsätyyp-
pinä on mustikkatyypin metsät.

Kumpareisuuden vuoksi suot ovat pienialaisia ja ne ovat sijoittuneet mäkien lomiin
huonosti vettä läpäiseville moreenipohjille.

8.3 Kallio- ja maaperä

Kallioperä on pääasiassa graniittia ja granoidioriittia. Alueen keskiosalla tavataan muuta-
ma pieni alue dioriittia ja kvartsiportyyria.

Maaperä maalajeiltaan on hyvin vaihtelevaa. Kivennäismaalajeiltaan alue on suurimmak-
si osaksi moreenia. Laukaa-Kyyjärvi pitkittäisharjun vaikutuksesta myös soraa ja hiekkaa
esiintyy alueella melko runsaasti. Eloperäisistä maalajeista turvemaat ovat yleisimpiä.
Savi- ja hiesumaita esiintyy lähinnä Laihan, Aution ja Kyyränkylillä.

8.4 Vesialueet

Vesistöjen osuus suunnitelma-alueesta on noin 20 prosenttia. Alue kuuluu kokonaisuu-
dessaan Saarijärven vesireitin vaikutuspiiriin. Vesien tila on suhteellisen hyvä. Suurimpi-
na huolenaiheina vesistöjen laadun heikkenemiseen pidetään yläpuolelta tulevia asutus-
jätteitä. Virkistyskäytön ja maisemansuojelun kannalta suurimpana huolenaiheena on
Kiimasjärven säännöstelyuhka (säännöstelylupa myönnetty). Vedenhankinnan kannalta
tärkeimpiä pohjavesialueita ovat harjut. Harjut keräävät pohjavettä usein myös ympäris-
töstään, joten niiden antoisuus on hyvin suuri. Lanneveden pohjavesiesiintymän antoi-
suus on noin 1300 m3/d.
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Oma merkityksensä Lanneveden vesimaisemaan antavat useat kalalammikot, joista suu-
rin osa sijaitsee Mäkikylän ja Hoikka-Palomäki alueilla.

8.5 Asutus

Saarijärvellä ensimmäiset selvät useampien talojen muodostamat ryhmät ovat syntyneet
Lanneveden ja Kalmarin tienoille. Lannevedellä asutus on keskittynyt Lanneveden ja
Summasjärven rannoille. Muutoin alue on hajanaista mäkiasutusta, josta voidaan erottaa
selviä muutaman talon ryhmiä. Kokonaisuudessaan suunnitelma-alue on maatalouden
luonnehtima, jollaisena se tulisi myös säilyttää. Keskustan läheisyydessä rakentaminen
olisi sopeutettava ympäristöön sekä säilytettävä kylän ominaispiirteet.

8.6 Ympäristönhoitokohteet

Kiinteät muinaisjäännökset

Rantakangas: kivikautinen asuinpaikka
Ahvenkallio: kivikautinen asuinpaikka

Lanneveden vesistömaisemaa
Kuva: Stepi Sundberg
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Jokiharju: kivikautinen asuinpaikka
Joenniskanpelto: kivikautinen asuinpaikka
Paskomäki: pyydyskuoppia 17 (hangas)
Majaniemi: kivikautinen asuinpaikka
Honkala: kivikautinen asuinpaikka
Harjula-Kyyrä S: kivikautinen asuinpaikka
Harjula-Kyyrä N: kivikautinen asuinpaikka
Lamposaari: kivikautinen asuinpaikka
Rynkänen: kivikautinen asuinpaikka

Rakennussuojelukohteet

Ylä-Laihan miljööalue: Ylä-Laihan päärakennus, aitat, tuulimyllyt ja
Takalan ranta-aitta, Takala.

Luonnon- ja maisemansuojelualueet

Pengerlehto: biologinen suojelukohde
Summakoski: maisemansuojelu
Lannekoski: maisemansuojelu
Kirkkoharju: maisemansuojelu
Kopanniemi-Paskomäki: maisemansuojelu

Virkistysalueet

Lamposaaren pohjoisosa

Pohjavesialueet

Lanneveden pohjavesiesiintymä

8.7 Lannevesi (keskusta)

Lanneveden kyläkeskus on keskittynyt Summasjärven ja Lanneveden väliselle harjukan-
nakselle sekä vanhan Jyväskyläntien varteen muodostaen perinteisesti kehittyneen kylä-
asutuksen. Asumusten ympärillä levittäytyvät viljelykset liittyvät saumattomasti vesis-
töön ja toisaalta peltojen takana alkavaan yhtenäiseen metsäkuvioon. Eräänä merkittävä-
nä maisematekijänä kyläkeskukseen kuuluu Laukaan-Kyyjärven harjujakson Paskomäen
ja Kopanniemen alueet.

Luonnonhoidon kannalta ja myös maisemallisesti merkittäviä kohteita ovat:

• Kopanniemi-Paskomäki: Summasjärven ja Lanneveden välinen harjumuodostuma,
joka on pääosin puolukkatyypin metsää. Kopanniemen kärjessä on loma-asutusta ja
Paskomäessä hyvin laaja sorakuoppa, joka on maisemoitu. Harjualueella sijaitsee myös
Lanneveden pohjavesiesiintymä.

• Summaslahden erikoismetsä: Kyyräntien varressa oleva luonnontilainen metsä.
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• Rinteen erikoismetsä: Rinteen talon pihassa vuodesta 1915 lähtien luonnontilassa ollut
metsikkö.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde on muinaismuistolain nojalla rauhoitettu Pas-
komäen kangaskuopparivistö (pyyntikuopat).

Muista mielenkiintoisista luonnonesiintymistä mainittakoon Korventien varrella oleva
liikkuva kivi.

8.8 Laihan kylä

Summasjärven rantavyöhykkeelle sijoittuneet hiesuiset viljelykset ja Kaakkolammin
puoleiset metsät luonnehtivat aluetta. Hirvaanvuori (187,6 m) ja Ruunavuori ovat alueen
korkeimpia kohtia. Näiden lomaan jäävät kauniit Hirvaanneva ja Silmäneva ovat esimerk-
kejä seudun suoalueista. Hirvaanvuoren päässä olevalta suolta on otettu turvetta ja kerätty
heinää karjatalouksien käyttöön, josta kertovat latojen ja haasioiden jäänteet.

Vesialueella selkäluotojen hietikot tarjoavat miellyttävän onki- ja uimapaikan. Luodoilla
majailee myös yksi järven lokkiyhdyskunnista sekä monipuolinen vesilinnusto, pesivänä
muun muassa silkkiuikku. Arktisille kahlaajille esim. sirrille kiviset luodot tarjoavat
levähdys- ja ruokailualueen. Lampsinlammen kohdalla kulkevan harjun molemmin puo-
lin on pieniä luonnontilaisia rämeikköjä ja korpia. Lammen eteläpäässä on rantasuo,
jonka käkkärämännyt näkyvät kauniisti lammen rannalla olevalle pysähdyspaikalle. Mui-
ta lampia alueella on muun muassa Mallatlampi sekä Iso- ja Pieni Hepolampi.

Kulttuurimaisema on sopusuhtaista maatalousympäristöä. Vankka kivinavetta Luotolassa
kielii entisajan voimakkaasta asumisesta. Hyvin hoidetut pellot ovat ilo silmälle.

Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita ovat esimerkiksi Keski-Suomen seutukaava-
liiton rakennussuojelukohteiden inventoinnissa esiintyvät Takalan ranta-aitta vuodelta
1752 ja Ylä-Laihan tuulimylly, aitat ja päärakennus. Molemmat talot ovat kylän vanhim-
pia. Omat historialliset taustansa omaavat myös Erämäkeen johtavan tien varrella olevat
Tellikan komentopaikka ja Kasken kivi.

Vanhan Jyväskyläntien rakentamisen jälkeen on alueen sorapaikoilla (Lampsinkankaan
jatke eli Murskaamon seutu ja Pala-aho) ollut merkitystä lähinnä kylän rakentamiselle ja
maataloudelle. Sora-alueiden ympärille jätetyt metsäkaistaleet rajaavat ympäristöhaittaa
tehokkaasti.

Laihan kylän alue edustaa osin vanhinta, hyvin tasapainoisessa tilassa olevaa maalaiskult-
tuurimaisemaa. Laihan kylällä olevien historiallisten rakennusten, Takalan ranta-aitan
sekä Ylä-Laihan tuulimyllyn ja aitan säilymisestä olisi huolehdittava. Myöskin muiden
vanhojen ja jo käytöstä pois jääneiden rakennusten kunnossapitoon olisi kiinnitettävä
enemmän huomiota.
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8.9 Rantakylä ja Palsankylä

Kyläalue käsittää Lanneveden rantoja myötäilevän pitkänomaisen alueen, mikä kohoaa
melko jyrkästi Palsan- ja Mäkikylälle päin. Alue jakautuu selvästi kahteen eri kyläryhmit-
tymään. Pellot ovat keskittyneet Lanneveden rannalle sekä Palsankylän korkeille mäki-
alueille.

Alueen vesistöistä tärkein on Lannevesi, joka koko pituudeltaan rajoittaa aluetta. Järvellä
on suuri merkitys koko kyläkunnalle, sillä tarjoaahan se hyvät virkistys- ja vapaa-ajan-
viettomahdollisuudet. Alueella on lisäksi muutamia pikku lampia mm. Iso- ja Pieni
Pohjoislampi, Mustalampi ja Palsanlampi. Näistä Iso-Pohjoislampi on ”iso lähde”, johon
ei tule minkäänlaista juoksua, mutta pieni puro lähtee laskien lopulta Lanneveteen.

Rakennustyylit vaihtelevat perinteisestä maalaistalotyypeistä sota-aikana rakennettuihin
kaksikerroksisiin taloihin sekä viime vuosikymmeninä yleistyneisiin matalatalotyyppei-
hin. Tannermäeltä avautuvat peltomaisemat ja järvet yhdessä metsien kanssa muodostavat
sopusointuisen ja viihtyisän maalaismaiseman.

Palsankylän tien varrella oleva Syrjäkukku on luonnon muodostama tasapäinen, erittäin
jyrkkäreunainen kukkula, joka on muodostunut Koninselkä-nimisen harjun päätteeksi.
Paikka on ollut vuosisadan alkuvuosikymmeniä Saarijärven ja Uuraisten nuorison koh-
taamispaikkana, missä käytiin myös pitäjäkahakoita. Vielä 1950-luvulla nuoriso kokoon-
tui sinne kesäiltaisin tanssimaan ”rammarin” soidessa tai jonkun hanuristin soitellessa.

Venäläisaho on Hoikan tienhaaran eteläpuolelle jäävä aho, joka on saanut nimensä siitä,
että 1700–1800-luvuilla Äänekoskelta Suopellonmäen seudun asukkaat tulivat venäläisiä
joukkoja pakoon järven yli venäläisten seuratessa kopukalla. Kopukka vajosi järvelle,
jonka seurauksena venäläiset joutuivat uimaan. Rannalle noustessa nämä surmattiin
Venäläisaholla.

Muita luontokohteita alueella on muun muassa luonnontilainen Piikakoski, Itämäen
katajaesiintymä ja vanhan Jyväskylän tien varrella oleva Kupparin kivi.

8.10 Kyyrän ja Aution kylät

Näitä Kiimasjärven kinkeripiiriin kuuluvien kylien maita rajoittavat kalarikkaat järvet
Lannevesi, Summasjärvi ja Kiimasjärvi. Itäisiltä osiltaan alue nojaa pitäjän rajaan. Asutus
ja viljelykset ovat pääosin järvien läheisyydessä. Maasto on hyvin vaihtelevaista. Kuivien
kangasmetsien vastapainoksi on useita suoalueita ja lehtomaita. Lisäksi alueella on useita
korkeita mäkiä mm. Kaupinmäki (225 m) ja Raiskinmäki (215 m). Myös Tuimavuoden
kalliojyrkänne antaa oman sävynsä maisemaan. Metsälammet, lukuun ottamatta Leppä-
lampea, puuttuvat ko. alueelta kokonaan.
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Luonnon ja maiseman suojelun kannalta merkittäviä kohteita on alueella useita:

• Summakoski, Summasjärvestä Kiimasjärveen laskeva luonnontilainen koski, järvitai-
menen poikastuotantoalue. Kosken vieressä uittoa varten kaivettu uoma, jossa Virve-
työryhmän korjaussuunnitelma 1982.

• Lannejoki on Lannevedestä Summasjärveen laskeva noin kaksi kilometriä pitkä, kapea
joki, jossa olevan kosken äärellä on vielä hyväkuntoinen myllyrakennus, jonka kunnos-
tus on loppusuoralla.

• Myllyrakennuksen pihaan on pystytetty vuonna 2000 Tarmo Mannin patsas, joka on
Saarijärven kaupungin omistuksessa.

Maisemansuojelun arvoisena on pidettävä myös Kirkkoharjua. Alueella on myös 1982
rauhoitettu Pengerlehdon sinivuokkoesiintymä. Sellaisia puuharvinaisuuksia kuin kulta-
kuusi löytyy myös ko. alueelta ja ainakin yksi hyvä käärmekuusi (Viimaranta).

Rakennushistoriallisesti arvokkaina voidaan pitää Kyyränkylän ”Lainajyvästön makasii-
nia” ja Lannekosken myllyä. Makasiini on edelleen käytössä ja se on maalattu talkoilla.

Lähteitä alueella on useita, joista suurin lienee Akkosuolla oleva avolähde.

Yhteenveto

Suunnitelma-alue on vuosisatojen hitaan kehityksen tuloksena muokkaantunut sopusuh-
taiseksi ja elinvoimaiseksi kulttuurimaisemaksi. Tulevaisuudessa pitäisikin entistä enem-
män kiinnittää huomiota maiseman peruspiirteiden säilyttämiseen. Uudisrakentaminen
tulisi aina sovittaa perinteiseen rakennustyyliin ja maisemaan sopivaksi niin kuin myös
alueella olevan vanhan rakennuskannan hoito- ja peruskorjaustyöt.

Maisemallisesti pahiten aluetta on turmellut suunnittelematon soranotto. Vesimaisemaa
ovat muuttaneet mm. perkaukset, säännöstely, luonnon uomien muuttaminen, tekoaltai-
den rakentaminen, vesien likaantuminen, metsäojitustoiminta ja myös loma-asutus.

Nykyinen tehometsätaloustoiminta muuttaa myös melko rajusti tuttua maisemakuvaa.
Metsänhakkuissa pitäisikin suuria, yhtenäisiä avohakkuita välttää. Rantavyöhykkeillä ja
teiden varsilla tulisi hakkuut suorittaa erityisen varovasti maisemalliset näkökohdat huo-
mioon ottaen. Myös metsänparannustoimintaan liittyvät ojitukset, maanpinnan muok-
kaukset ja metsäautoteiden rakentaminen tulisi jo suunnitella siten, että niistä aiheutuu
mahdollisimman vähän maisemahaittoja.

Lopuksi voidaan todeta, että ihmisen toiminta on aina muovannut ja muuttanut maisemaa.
Tosin nykyisellä teknisellä ihmiskunnalla on siihen paljon paremmat mahdollisuudet ja
keinot kuin ennen. Se, että yleinen mielipide on alkanut kiinnittää enemmän huomiota
oman kyläkunnan perinteisiin kulttuuri- ja maisema-arvoihin, antaa toivoa kyläkunnan
eheytymisestä ja kehittymisestä vieläkin viihtyisämmäksi asua ja viettää vapaa-aikaa.
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9 Tiestö

Lanneveden alueella kulkevat seuraavat maantiet, paikallistiet ja yksityistiet:

Maantiet

Tikkamannila – Saarijärvi

Paikallistiet

Palsankylä – Pitkäsuo
Lannevesi – Hietama
Palikkaviita – Hoikka

Yksityistiet

Kyyrä Ahola
Korvenmäki Mikkola
Mäntylä Palsankylä
Piikakoski Pitkäsuo
Hernesalmi – Puskala Anttila
Haarasenmäki Haapaniemi
Summasjärvi Kytölä
Eräjärvi Pinkkala
Rantakangas Järvenpää
Kiimasjärvi Napulanpolku
Honkalantie Kampelintie
Lahdenperäntie Kallioniementie
Retulantie

Metsätiet

Pengerlehto Eräkorpi
Ahola Ukkopuro
Kotapuro Pihlajapuro
Rummakko Lintula
Salomaa Metsomäki
Pihlajamäki Töyrisuontie
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10 Kehittämisideat ja toteutus

Lanneveden Kyläyhdistyksen tarkoituksena on toteuttaa ”Lannentie 2006” -hanke, jolla
osaltaan turvataan kylän elinvoimaisuus ja asukkaiden peruspalvelut. Se perustuu vuonna
2000 tehtyyn kyläkyselyyn ja marraskuussa 2003 pidettyyn kylän kehittämisiltapäivään.
Hankkeen eri osaprojektien aikana on tarkoitus tehdä seuraavat toimenpiteet tavoitteiden
saavuttamiseksi:

10.1 Sampola

Kunnostaa kylän yhteinen kokoontumis- ja harrastustila/paikka nuorisoseurantalo Sam-
pola vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita ja haasteita. Kunnostuksen ja
korjauksen tarvetta on sekä Sampolan rakennuksessa että Sampolan pihapiiriin kuuluvilla
harrastus-, peli-, urheilu- ja leikkipaikoilla. Kunnostusten ja uudistamisien kautta voidaan
Sampolan käyttömahdollisuudet turvata ja samalla lisätä ja laajentaa niitä.

Yksi uusista käyttömuodoista olisi nykyisen niin sanotun ravintolan kunnostus Nettikah-
vilaksi ja samalla kohtauspaikaksi, jossa voisi käydä hörppäämässä kupin kahvia ja
tapaamassa muita kyläläisiä ja jossa olisi myös mahdollisuus käyttää atk-laitteita ja
surffailla internetissä. Kahvilan toteutumisen myötä voitaisiin luoda ehkä uusi työpaikka
kylälle.

10.2 Sahanranta

Toinen tärkeä kohdealue on Sahanranta, jonka kyläyhdistys on saanut vuokralle (30
vuotta) Saarijärven kaupungilta. Tärkein kohde tällä alueella on entisen toimistoraken-
nuksen peruskorjaus ja kunnostaminen mahdollisesti majoituskäyttöön (esim. harrastaja-
kalastajille, luontoretkeilijöille yms.). Tämä olisi välttämätöntä, jotta Sahanrannan koko-
naiskäyttömahdollisuudet paranisivat. Aluetta voitaisiin hyödyntää markkinoimalla sitä ja
sen käyttömahdollisuuksia myös ulkopuolisille yrityksille, yhteisöille jne. Tätä kautta
saataisiin katettua alueen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

10.3 Ulkoilualueet ja -reitit

Yhtenä kohteena hankkeessa on kylän ulkoilualueet ja -reitit. Tarkoituksena on kunnostaa
jo olemassa olevia kohteita ja suunnitella ja luoda uusia luonnonkauniita reitistöjä hyö-
dyntämään jo olemassa olevia laavu- ja kotapaikkoja. Yhteistyö maanomistajien kanssa
on ehdottoman tärkeää.
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10.4 INFO-piste

Suunnitelmissa on myös ns. INFO-piste, jolla voitaisiin lisätä Lanneveden näkyvyyttä ja
Lannevesi-tietoutta. Luontevana INFO-pisteen paikkana pidämme Sampolan aluetta.
Alueelle rakennettaisiin houkutteleva INFO-pisterakennelma, jossa kerrottaisiin kylän
tarjoamista palveluista, nähtävyyksistä, tapahtumista, myytävänä olevista tonteista jne.
Tarkoituksena on saada ohikulkevat pysähtymään Lannevedellä ja sitä kautta levittämään
Lannevesi-tietoutta maailmalla.

10.5 Muut kohteet

Lisäksi toiveena on saada kevyenliikenteenväylä kylän kohdalle; Laihantien kohdalta
Korpelan tilan päärakennuksen kohdalle.

Kylän viihtyisyyteen vaikuttava tekijä on maisemanhoidosta huolehtiminen, eli toisin
sanoen ”pusikoitumisen” ehkäisy, ja jo ”pusikoituneiden” maisemallisesti tärkeiden koh-
teiden kunnostus.

Tärkeänä kohtana on myös Lanneveden arvokkaat rakennuskohteet ja niiden kunnostami-
nen ja entisöinti. Yhtenä esimerkkinä Lajittelija.

Lanneveden Osuuspankin tiloissa on ”tonttipankki”, jonne kerätään kaikki tarjolla olevat
ja tarjolle tulevat rakennuspaikkatontit ja niiden myyjät ja yhteystiedot. Tonttipankin
ajantasalla pitämisestä on huolehdittava jatkossakin.

Kyläkaupan takaisin saaminen oli tärkeysjärjestyksessä kylän ykköshankkeita. Jatkossa
tavoitteena on kaupan säilyminen.

11 Liitteet
11.1 Kyläkyselyn 2000 tulokset

Vuonna 2000 tehty kyläkysely oli POMO-rahoitteinen ja sen tekemisestä vastasivat
Lanneveden Kyläyhdistyksen toimihenkilöt.

Lanneveden alueelle lähetettiin yhteensä 240 kyselylomaketta. Palautusprosentti oli 33.
Lisäksi kysely lähetettiin 140:lle Lanneveden alueen mökkiläisille. Heidän palautuspro-
senttinsa oli 65. (Kaikissa lapuissa ei ole vastattu kaikkiin kysymyksiin.)

Perheenjäsenten prosenttijakauma on kyläläisten ja mökkiläisten keskuudessa seuraavan-
lainen: miehiä on 36,5 %, naisia 38 %, poikia 12,5 % ja tyttöjä yhteensä 13 %. Jos asiaa
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tarkastellaan erikseen mökkiläisten ja kyläläisten osalta, niin kyläläisistä perheenjäsenistä
miehiä on 33 %, naisia 36 %, poikia 14 % ja tyttöjä 17 %. Vastaavat luvut ovat mökkiläis-
ten kohdalla seuraavanlaiset: miehiä ja naisia on molempia 40 %, poikia on 11 % ja
tyttöjä 9 prosenttia.

Kyselyyn vastanneista kyläläisistä on eläkkeellä 17 prosenttia ja mökkiläisistä 34 prosent-
tia. Työllisyyttä tarkastellessa kyselyyn vastanneista kyläläisistä 38,5 prosenttia käy töis-
sä, työttömänä on 3,4 %, kotona on 13,5 % vastanneista ja 26,4 prosenttia opiskelee.
Eläkkeellä on 18,3 %.

Vastaajien työpaikat sijaitsevat pääosin kotikunnassa. Naapurikunnassa työskentelee
13 % ja muualla käy töissä 18,5 prosenttia vastaajista

54  perhettä asuu omakotitalossa. 22 asuu maatalossa, yksi asuu mökillä ja kuusi muunlai-
sissa taloissa.

Kokopäiväistä lastenhoitotarvetta oli kuudella vastaajista, vuorotyöhoitopaikkaa oli vailla
kaksi ja puolipäivähoitoa yksi vastaajista. Kahden vuoden kuluttua (eli vuonna 2002)
tarve on ollut sellainen, että kokopäivähoitopaikkaa on tarvinnut viisi ja vuorotyöhoito-
paikkaa kolme vastaajista. Puolipäivähoitoa ei ole tarvinnut kukaan.

Lasten päiväkerhon toimintaa on tarvinnut 12 ja viime vuonna kahdeksan perhettä.

Vanhusten palveluja, asiointiapua, kotiapua, pihatyöapua ja polttopuuhuoltoa on kaikkia
tarvinnut neljä kyläläisistä ja kolme mökkiläisistä vanhuksista. Ystäväapua vailla on ollut
viisi kyläläistä ja kuusi mökkiläistä. Muuta apua on tarvinnut yhteensä 21 vanhusta.

Yritystoiminnan työtiloja on riittävästi kahdentoista yrittäjän mielestä, kaksi vastaajista
sanoo, että on tarvetta ostaa lisää työtiloja ja neljän mielestä on tarvetta laajentaa.

Vuonna 2000 yrityksistä kaksi on tehnyt investointeja, yksi on laajentanut, 12 on pitänyt
yrityksen nykyisellään ja kaksi on tehnyt sukupolvenvaihdoksen. Tulevaisuuden suunnitel-
missa (vuosina 2001–2005) on, että 6 yrityksistä tekee investointeja, kaksi laajentaa, neljä
pitää yrityksen nykyisellään, yksi myy yrityksen ja yksi tekee sukupolvenvaihdoksen.

Kyselyyn vastanneista 68,3 % on ollut tyytyväinen nykyiseen tieverkkoon ja 31,7 % ei ole
ollut tyytyväinen.

Kyläläiset ja mökkiläiset ovat olleet kiinnostuneista seuraavista harrastustoiminnoista:
Konsertit, teatteri, yhteislauluillat, keskustelutilaisuudet ja erilaiset koulutukset.

Kylän kehittämisestä tuli seuraavia ehdotuksia:
• lisää liikuntamahdollisuuksia
• palvelut täytyy säilyttää
• yhteistyökyky paremmaksi
• kylälle maisemanhoitoa
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• kyläläisten osaaminen tietoon ja käyttöön
• lisää tontteja
• kevyenliikenteen väylä
• kuljetuspalveluja mm. keskukseen
• kunnollinen uimaranta
• matonpesupaikka
• uuden yritystoiminnan virittäminen
• toimintaa nuorille ja vanhuksille
• ympärivuotinen kioski
• mahdollisuus verkostoveteen
• laillisia venevalkamia eri kohteisiin

Kyläyhdistyksen tehtäviä on:
• yhteishengen luominen
• hankkeiden ajaminen eteenpäin
• kylän kehittäminen
• toiminnan ja harrastuksien järjestäminen
• tiedottaminen
• pitää kylä kaupungin päättäjien mielessä
• kylän imagon nostaminen
• uusien kyläläisten huomioiminen

Miten vastaajat halusivat kyselyä hyödynnettävän?
• toteutetaan kyläläisten toiveet
• otetaan hyvät ideat käyttöön
• tehdään selkeä lista palvelujen tarjoajista, tarjolla olevista tuotteista sekä tiedote harras-

tusmahdollisuuksista ja tapahtumista
• tiedotustilaisuus kyselyn tuloksista kaikille

11.2 Marraskuussa 2003 pidetyn kylän kehittämistapahtuman
tulokset

Kylän vahvuudet ja mahdollisuudet
• hyvä sijainti
• kaunis luonto
• hyvät peruspalvelut (kauppa, koulu, pankki ja posti)
• hyvä maine ja mukavat kyläläiset
• vireä kylä ja toiminta kylällä
• iltapäiväkerho
• hyvät kulkuyhteydet
• harrastusmahdollisuudet
• ADSL-yhteydet
• lapsiperheet
• erilaisia teemailtoja
• tapahtumia
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Kylän heikkoudet ja uhat
• nuorilla ei omaa tilaa
• aktiivisten kyläläisten uupuminen
• sivukylien tiestö
• kevyenliikenteen väylän puuttuminen, koulutie vaarallinen lapsille
• koulukyydin liika odotus
• julkisen liikenteen riittämättömyys
• nuorille lisää toimintaa
• leikkikenttä pienille lapsille, vaikka uimarannan läheisyyteen
• asiamiespostin aukioloaikojen pidentäminen
• oman kylän tuotteiden huono saatavuus
• vanhukset enemmän huomioon
• aktiivisempi kylän asioiden tiedottaminen
• vanhustentalon viihtyvyyden parantaminen
• uusien kyläläisten mukaan toimintaan ottaminen
• parempi ja siistimpi uimaranta
• koulun pihalle lisää leikkitelineitä


