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________________________________________________________________________________ 
 
 

Syyskokous   

 
Aika Maanantai 21.11.2022    klo 18:00 - 20:40 
Paikka:  Tapaamo, Siilinjärven pääkirjasto alakerta 
Osallistujat:  

Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys EtSi ry – Seppo Laitanen 
Kasurilan kyläyhdistys ry – Asko Kortelainen 
Kirkonkylän asukastoimikunta – Ahti Planman 
Koivusaaren kotiseutuyhdistys ry – Eeva Jäppinen, Anneli Pääkkönen 
Kolmisopen kyläyhdistys ry – Sari Kämäläinen 
Kumpusen kyläyhdistys ry – Ritva Luomi, Leena Moilanen 
Pöljän kyläyhdistys ry – Eija Savolainen (1§-7§) 
Räimän kyläyhdistys ry – Helena Meyes 
Toivalan kylätoimikunta – Marjo Valtanen 
Vuorelan kylätoimikunta – Markku Sopanen 

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Markku Sopanen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi 

syyskokoukseen. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

kaksi ääntenlaskijaa 

Päätös: 

- Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin järjestöpäällikkö Sirpa-Sari Borg-Holopainen. 

- Kokouksen sihteeriksi valittiin Helena Meyes 

- pöytäkirjantarkastajina ja samalla ääntenlaskijoina toimivat Markku Sopanen ja Seppo 

Laitanen. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Syyskokouskutsu esityslistoineen on julkaistu 6.11.2022.  

Päätös: 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Pykälään 13 lisättiin tiedotusasioita. 

Päätös: 

- esityslista hyväksyttiin tällä muutoksella kokouksen työjärjestykseksi. 
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5. Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys esittäytyy 

Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Ahti Planman esitteli SSOY:n 

toimintaa Siilinjärvellä ja ympäristössä.  

Edunvalvonnasta nousi esille mm. sähkösopimukset, toimet sähkön siirtohintojen 

alentamiseksi ja aurinkopaneelihanke. Yhteistyöstä toivotaan hedelmällistä. 

 

6. Hyväksytään vuoden 2023 toimintasuunnitelma  

Markku Sopanen esitteli Siilinkylien vuoden 2023 toimintasuunnitelman luonnoksen.  

Huomiota vuodelle 2023: uusia jäseniä SSOY ja Savonetti - hyväksi koettu työryhmä-

työskentely laajenee 5:n työryhmään – Kalakukko ry:n kylien kehittämishanke käynnistynee 

2023.   

Käytyjen keskustelujen pohjalta päätettiin tarkentaa joitakin sanamuotoja esim. sanan 

”järjestämme” tilalle ”osallistumme järjestelyihin”. Sihteerille annettiin lupa muotoilla 

tekstiä uudelleen. Päätettiin myös lisätä: Käynnistämme valokuvahankkeen suunnittelun ja 

toteutuksen. 

Ahti ja Markku esittelivät Siilinjärven kunnan konseptin kunnallisen osallistumisen 

edistämisestä, jonka tavoitteena on laajentaa kuntalaisten osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia digitaalisen osallisuusalustan avulla. 

Päätös: 

- Toimintasuunnitelma 2023 hyväksyttiin yllä mainituin muotoiluin ja lisäyksin. 

LIITE 1. Siilinkylien 2023 toimintasuunnitelma. 

LIITE 2. Kunnallisen osallistumisen edistäminen Siilinjärvellä 

 

7. Päätetään vuoden 2023 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus 

Siilinkylien hallitus esitti, että yhdistys kerää uutena 30 euron vuosittaisen jäsenmaksun 

jäsenyhdistyksiltä. Kannatusjäsenmaksut pidetään ennallaan (alle 5 henkeä yrityksessä = 50 

eur, yli 5 henkeä yrityksessä on 100 eur) siten, että mikäli uusia kannattajajäseniä saadaan 

loppuvuodesta, peritään jäsenmaksu ensimmäisen kerran seuraavan vuoden alussa. 

Päätös: 

- hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnan-/tilintarkastajien palkkiosta 

Päätös: 

- hallituksen jäsenten kulu- yms. korvausten suhteen säilyy entiset käytännöt 

- toiminnantarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti. 
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9. Hyväksytään vuoden 2023 talousarvio  

Talousvastaava Marjo Valtanen esitteli vuodelle 2023 laaditun talousarvion, jossa uutena 

tulona jäsenmaksut ja mahdollinen varainhankintatulo esim. arpajaisten järjestämisestä. 

Päätös: 

- vuoden 2023 talousarvioesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

LIITE 3: Talousarvio 2023. 

 

10. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä varajäsenet 

Markku esitteli liitteen 4 mukaisesti hallituksen vuoden 2022 jäsenet ja erovuoroiset. 

Päätös: 

- Hallituksen puheenjohtajana valittiin yksimielisesti jatkamaan Markku Sopanen 

- hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä Ritva Luomi, Marjo Valtanen, Asko 

Kortelainen, Eeva Jäppinen ja Eija Savolainen. 

- hallituksessa jatkavat varajäseninä Leena Moilanen, Merja Rautiainen, Kari Repo, Suvi 

Kubin ja Merja Räisänen. 

- uutena hallitukseen valittiin Vesa Sundqvist ja Ahti Planman varsinaisiksi jäseniksi. 

- Helena Meyes ja Tapani Ruuskanen valittiin uudelleen hallituksen varajäseniksi. 

- Juulia Pulkkinen ja Anna-Leena Pakarinen ehdotettiin varajäseniksi, mutta suostumus 

on vielä kysyttävä. 

LIITE 4: Hallituksen jäsenet 2022 ja syyskokouksen valinnat 2023. 

11. Esitellään työryhmät ja valitaan niihin jäseniä 

Päätös: 

- Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa 9.1.2023 työryhmät esittelevät tavoitteensa ja 

tarvittavan budjetin. 

1) Hanketyöryhmän vetäjäksi vahvistettiin Marjo Valtanen ja muiksi jäseniksi valittiin Eeva 

Jäppinen, Helena Meyes, Markku Sopanen. 

2) Kuntafoorumityöryhmän vetäjäksi vahvistettiin Helena Meyes ja muiksi jäseniksi 

valittiin Harri Hoffren, Leena Moilanen ja Seppo Laitanen. 

3) Markkinointiryhmän vetäjäksi vahvistettiin Markku Sopanen. Ryhmän muut jäsenet 

valitaan hallituksen 1. kokouksessa 9.1.2023. 

4) Digityöryhmän vetäjäksi vahvistettiin Ahti Planman ja se täydentyy hallituksen 

kokouksessa 9.1.2023 (mm. Savonetin edustaja) 

5) Tapahtuma työryhmän vetäjiksi vahvistettiin Ritva Luomi ja Seppo Laitanen ja jäseniksi 

valittiin Sari Kämäläinen, Eija Savolainen ja Suvi Kubin. 
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12.  Valitaan 1-2 toiminnan-/tilintarkastajaa ja heille varahenkilö/henkilöt  

tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa 

Päätös: 

- Toiminnantarkastajana jatkaa Sanna Karvonen Talouspalvelut TiMa Oy:stä sekä 

varahenkilönä Jani Tikkanen. 

 

13. Käsitellään muut asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään  

kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus syyskokoukselle esittää. 

Päätös: 

- hallitukselle ei ole tullut esityksiä syyskokouksessa käsiteltäväksi. 

- merkitään tiedoksi seuraavat tiedotusasiat: 

1) Kylätaulujen pleksilasien kiinnittyvyydessä on ongelmia, joiden selvittelyä jatketaan. 

2) Hankeaikaa on syytä jatkaa mm. edellä mainitun ongelman ratkaisemiseksi 

hankeaikana (ja hankerahalla) 

- päätettiin, että hanketyöryhmä saa hakea jatkoaikaa ja pyrkiä ratkaisemaan pleksilasi 

ongelman parhaaksi katsomallaan tavalla. 

- lisäksi merkitään tiedoksi: 

3) Etsi ry:ltä tiedotettiin järjestysmieskoulutuksen mahdollisuuksista ja pyydettiin 

pikaisesti ilmoittautumaan, mikäli siihen on kylillä tarvetta. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Sirpa-Sari Borg-Holopainen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 20:40. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
___________________________________ 
Sirpa-Sari Borg Holopainen, puheenjohtaja 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
__________________________________ _______________________________ 
Markku Sopanen   Seppo Laitanen 


