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VISIO 

Länsi-Saamainen-Reinikkalan kyläyhdistyksen tavoitteena on edistää asukkaiden 
yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylän elinkelpoisuutta. Kyläyhdistys toimii asukkaiden 
yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Tavoitteena on edistää kylän vakinaisten ja vapaa-
ajan asukkaiden viihtyvyyttä. Järjestää harrastus- ja kulttuuritoimintaa, sekä edistää 
palveluiden säilymistä alueella. Kyläyhdistyksen tavoite on saada kyläläiset innostumaan 
oman kylän kehittämisestä. 

 

HISTORIA 

Länsi-Saamainen-Reinikkalan kylätoiminta perustettiin 5.9.1978, joka päätettiin 
rekisteröidä yhdistykseksi 23.3.2006. Virallinen päätös rekisteröinnistä tuli 
30.5.2006.Kyläyhdistys toimi Reinikkalan entisessä koulussa, jossa koulun pitäminen 
lopetettiin vuonna 1992. Kyläyhdistys päätti ostaa Leppävirran kunnalta koulukiinteistön. 
Kauppakirja tehtiin kunnan ja kyläyhdistyksen välillä 28.6.2007. 

 

KYLÄN SIJAINTI 

Alueemme sijaitsee Leppävirran luoteisosassa, Soisalon saaressa. Lännen puoleisena 
raja on Ahvenlahdesta alkaen Kallaveden vesistöön kuuluvat Koirusvesi ja Sotkanselkä. 
Itärajana on Saamaisjärvi. Länsi-Saamaisen tie on Konnuslahti – Puutosmäki. Matkaa 
Leppävirralle on 20 - 38 km., Kuopioon 29 – 47 km. 

 

KYLÄN PERUSTIEDOT 

Kylän nimi on Länsi-Saamainen-Reinikkala, joka sijaitsee Leppävirran kunnassa. 
 
Kylää edustava organisaatio on Länsi-Saamainen-Reinikkalan kyläyhdistys ry 
osoite on Reinikkalantie 6  79150 Konnuslahti 
 
Kylän kotisivut:  www.lekottajantupa.fi 

Kyliä edustava organisaatio kunnassa on Leppävirran kyläneuvosto 

Vakinaisia asukkaita kylällämme on 183 henkilöä.   Asukasmäärä yli kaksinkertaistuu 
kesäkuukausien aikana, koska alueellaamme on paljon vapaa-ajan asukkaita. 

 

ELINKEINOT JA YRITYKSET  

Alueen elinkeinona ovat maa- ja metsätalous, karjatiloja ja yksi marjatila ja hunajatila. Noin 
puolet asukkaista käy töissä kylän ulkopuolella. 

Yrityksiä alueellamme on myös koneurakointi- rakennus- ja saneeraustyöt. 

http://www.lekottajantupa.fi/


PALVELUT 

Kylillä käy kirjastoauto, kotipalvelu, Soisalo-opisto, kutsutaksi, jätehuolto, laajakaista, 
vesiosuuskunta osittain. Kaipolanmäessä on matonpesupaikka. Konnuslahdessa on koulu, 
kauppa ja lääkekaappi.Loput palveluista on Leppävirran kirkonkylällä.  

 

JÄRJESTÖTOIMINTA 

Länsi-Saamainen-Reinikkalan kyläyhdistys ry 

Saamaisten maa- ja kotitalousseura 

Saamaisten Metsästysseura 

Lievola-Reinikkalan hirviseura 

 

TIEKUNNAT 

Ruokolahden tiekunta 

Pehintaipaleen tiekunta 

Ritokankaan tiekunta 

Katajakallion tiekunta 

Kaipolanmäen tiekunta 

KALASTUS 

Kalastusmahdollisuudet ovat hyvät, alueella toimivat seuraavat osakaskunnat: Hartikkalan, 
Kaipolanmäen, Pehintaipaleen, Saamaisten, Halolan ja Aholanpellon osakaskunnat. 

Alueellamme on myös kalanviljelylaitos. 

KEHITTÄMISSTRATEGIA 

Lekottajantuvan korjaustoimenpiteet tulevina vuosina: 

1. Kiinteistön vesijohtojen uusiminen.  

 lvi -urakoitsija ja osa talkootyöllä. 

 Aikataulu: 2017 

 Rahoitus: Suomen kotiseutuliitolta ja Leppävirran kunnalta saadulla 
avustuksella sekä kyläyhdistyksen omalla rahoituksella 

2. Sisätilojen kunnostus ja maalaaminen 

 Aikataulu: 2017-2019 
 

 
3. Keittiökalusteiden ja koneiden uusiminen ja jätekatoksen rakentaminen. 

 Aikataulu: 2018-2020 



 Rahoitus: Anotaan Suomen kotiseutuliitolta ja Leppävirran kunnalta 
sekä kyläyhdistyksen omalla rahoituksella 
 

4. Lekottajantuvan rannan ruoppaaminen ja kehittäminen mahdolliseksi uimarannaksi 
ja veneiden laskupaikaksi 

 Aikataulu: 2018-2020 

 Rahoitus: Anotaan mahdollisesti EU-rahoitusta ja toteutetaan 
Leppävirran kunnan kanssa yhteistyössä 

 
Lisätietoja saa Länsi-Saamainen-Reinikkalan kyläyhdistyksen hallitukselta. 

 

SWOT-ANALYYSI 

KYLÄN VAHVUUDET: 
Oma kylätalo (Lekottajantupa)  
Monipuolinen yrittäjätoiminta eri aloilta 
Kylän kotisivut   
Aktiivinen kyläyhdistys   
Kyläkauppa lähellä   
Pieni kyläkoulu lähellä   
Soisalo-opisto toimii Lekottajantuvalla 
Rauhallinen ympäristö   
Paljon vapaa-ajan asukkaita  
Runsaasti kylän yhteisiä tilaisuuksia  
Kylällä on hyvä talkoohenki  
Laajakaistayhteys 
Rantaviivaa runsaasti 
 
 
 

HEIKKOUDET: 

Kuopioon menevä hiekkatie 
Vanheneva väestö  
Julkisen liikenteen puuttuminen  
Kylän väki ei innostu yhteisestä toiminnasta 
Uimaranta puuttuu kylältä 
Tonttimaan puute 
 
 
 
 

UHAT: 
Vanheneva väestö  
Konnuslahden koulun toiminta lakkaa 
Konnuslahden kaupan toiminta loppuu 
Talkoohenki loppuu   
Kyläyhdistyksessä aktiivisesti toimivat henkilöt 
ikääntyvät   
Kyläläisten puhtaan juomaveden puute (osalta) 
Yleisen tien huono kunto 
  
 

  
  
    

MAHDOLLISUUDET: 
Kaavoitusta lisätään, saadaan uusia vakituisia 
sekä vapaa-ajan asukkaita 
Saadaan nuorempaa väkeä muuttamaan 
kylälle 
Kotisivujen tuomaa mahdollisuutta kehitetään 
tiedottamista lisäämällä 
Järjestetään erilaisia askartelu- ja 
harrastuskerhoja Lekottajantuvalla 
Saadaan vesiosuuskunta ylettymään koko 
kylän alueelle. 
Lisätään kyläläisten yhteishenkeä. 
Innostetaan nuoria ihmisiä 
kyläyhdistystoimintaan.  
 

  
 


