
TOIMINTAKERTOMUS 2020

Yhdistyksen tarkoituksena ja tavoitteena on koota Siilinjärven asuinalue- ja kylätoimijoiden voimat yhteen. 

Edistää ja lisätä Siilinjärven asuinalueiden ja kylien kiinnostavuutta, kasvua, niiden asukkaiden viihtyvyyttä 

ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lähiasuinalueiden asioihin.  

Tavoitteenamme on toimintamalli, jonka avulla jäsenyhdistykset ja -toimikunnat kokevat saavansa/voivat 

saada apua ja tukea oman toimintansa kehittämiseen, asuinalue /kyläosaamisen lisäämiseen, 

tunnettavuuden vahvistamiseen, verkostoitumiseen ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Yhdistyksellä on tarkoitus 

ja mahdollisuus hakea ja hallinnoida hankerahoitusta asuinalueiden ja kylien yhteisiin hankkeisiin.

Toimimme 2020-vuosikellotoimintasuunnitelmamme pohjalta 

Elo-joulukuussa

Koronan takia yhdistetty KEVÄT- JA SYYSKOKOUS 
pidettiin 23.11 kunnantalolla. Kokouksessa hyväksyttiin 
2019 tilinpäätös ja 2021 toimintasuunnitelma, 
talousarvio ja valittiin 2021-hallitukseen jäsenet

Toteutettiin asuinaluekehittämiskysely siilinkylat.fi 
sivujen ja paperisena Siilinjärven ja Vuorelan kirjastoissa. 
Kehittämisesityksiä tuli ennätysmäärä 40 kpl 

Koko perheen ILTATORITAPAHTUMA 
järjestettiin 5.8  Siilinjärven torilla. 
Tästä yleiskuva alla ja lisää Raimo 
Jäykän ottamia kuvia toisella sivulla

Tammi-kesäkuussa

Päätettiin, että saaduista kehittämis-
esityksistä lähdetään viemään eteenpäin 
kaikkien mukaan lähtevien kylien ja 
asuinalueiden ilmeen, näkyvyyden ja 
yhteistyön kehittämistä

Tehtiin kunnan kanssa yhteismarkkinointia 
mm. Kumpusen kylän tonteista

Tehtiin Kylänomadireittejä ja osallistuttiin la 
13.6 ”Avoimet Kylät Verkossa” tapahtumiin.

Siilinkylien KYLÄKOKOUS 
järjestettiin 19.10 Kuuslahden 
koululla ja samalla tutustuttiin 
Kuuslahden hankkeen 
etenemiseen.



HALLINTO
Yhdistyksen syyskokouksessa 26.11.2019 2020 hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Markku Sopanen 
jäseniksi: Ritva Luomi (Kumpunen) varalle Leena Moilanen (Kumpunen), Seppo Laitanen (Etelä-Siilinjärvi) 
varalle Saija Miettinen (Jännevirta), Asko Kortelainen (Kasurila) varalla Kari Repo (Kasurila), Eija 
Savolainen (Pöljä) varalle Marjo Valtanen (Toivala), Sari Kämäläinen (Kolmisoppi) varalle Tapani 
Ruuskanen (Kolmisoppi), Kalle Savolainen (Kirkonkylä) varalle Merja Kaija (Kirkonkylä) Jari Kuosmanen  
(Kuuslahti) varalle Merja Rautiainen (Kehvo-Väänälänranta) ja Eeva Jäppinen (Koivusaari) varalle Suvi 
Kubin (Koivusaari).

Hallitus piti 2020 aikana 12 kokousta, joista koronan takia 9 etäkokousta. Hallitusten kokouksiin 
kutsuttiin hallituksen varsinaisten jäsenten lisäksi myös varajäsenet ja tarpeen mukaan asiantuntijoita.

TALOUS 
Siilinjärven kunta myönsi yhdistyksellemme 1500 euron määrärahan. Koronan vuoksi emme 2020 
laskuttaneet yhteistyökumppanuus vuosimaksuja. Yhdistys on maksanut yhdistyksen toimintaan 
liittyvistä matkoista matkakuluja hallituksen jäsenille. 

VIESTINTÄ
Viestinnän päävälineitä ovat olleet siilinkylat.fi nettisivut ja facebook-sivuilla. Toimintaamme olemme 
lisäksi esitelleet Siilinjärven iltatoreilla ja Uutis-Jousessa.
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