
Yhdistyksen tavoitteena on koota Siilinjärven asuinalue- ja kylätoimijoiden voimat yhteen ja edistää asukkaiden 
viihtyvyyttä ja osallistumista asuinalueidensa asioihin. Yhdistys edistää asuinalueiden/kylien kiinnostavuutta, 
kasvua, asukkaiden ja asuinaluetoimijoiden vaikuttavuutta. Yhdistys  on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton.

Tavoitteenamme on toimintamalli, jonka avulla jäsenyhdistykset ja -toimikunnat saavat apua ja tukea oman 
toimintansa kehittämiseen, asuinalue /kyläosaamisen lisäämiseen, tunnettavuuden vahvistamiseen, 
verkostoitumiseen ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Tarvittaessa yhdistys hakee ja hallinnoi hankerahoituksia 
asuinalueiden ja kylien tarpeisiin.

Toimimme 2021-vuosikellotoimintasuunnitelmamme pohjalta 

TOIMINTAKERTOMUS 2021

Kyläimago- ja yhteistyöhanke
• hakemuksen teko ja haku Kalakukko ry:ltä ja 

Siilinjärven kunnalta

Kyläimago- ja yhteistyöhanke
• 1.3.-30.10.2021
• Hanketyöntekijä palkattiin
• Esiselvitys maalis-kesäkuu mm. 

kyläkyselyin ja -kävelyin
• Näkymisen ja osaamisen lisääminen 

heinä- lokakuu
• Haettiin jatkoaika 31.12.2021 asti
• Uusittiin Siilinkylien ja EtSin 

nettisivut sekä Räimä, Vuorela ja 
Toivala tekivät uudet nettisivut

”Tullaan tutuiksi ja tehdään yhdessä”-hanke 
• Haettiin jatkoaika 31.12.2021 asti Kevätkokous 17.5.2021

• Siilinjärven kunnantalo ja Teams

Syyskokous 29.11.2021
• Kolmisoppi Jaansmo AY ja Teams

Avoimet Kylät 12.6.2021 tapahtumat
• osallistuttiin

Kyläkokous 4.10.2021
• Kunnantalolla
• Kunnanjohdolle esiteltiin 

Siilinkylien alustava 
imagoinvestointihankesuunnitelma

Iltatoritapahtuma 25.8.2021
• Järjestettiin yhdessä Siilinjärven kunnan ja 

seurakunnan kanssa

Siilinkylien imagoinvestointihanke
• hakemuksen teko ja haku 

Kalakukko ry:ltä ja Siilinjärven 
kunnalta

Kirkonkylän asukastoiminnan uudelleen käynnistys

Kesän Iltatori-ilta oli sateinen. Tästä huolimatta iltaan osallistui hyvin ihmisiä ja kyläesittelijät verkostoituivat

Osallistuttiin kylätapahtumiin



TOIMINTAKERTOMUS 2021

HALLINTO
Yhdistyksen syyskokouksessa 23.11.2020 2021 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 Merja Räisänen (Pöljä), Eeva Jäppinen (Koivusaari) varalle Suvi Kubin (Koivusaari) Helena Meyes (Räimä) 
varalle Jaro Väänänen (Räimä), Sari Kämäläinen (Kolmisoppi) varalle Tapani Ruuskanen (Kolmisoppi), Kalle 
Savolainen (Kirkonkylä) varalle Merja Kaija (Kirkonkylä), Marjo Valtanen (Toivala) varalle Jari Kuosmanen  
(Kuuslahti) ja Merja Rautiainen (Kehvo-Väänälänranta.

Hallitus piti 2021 aikana 9 kokousta etäkokousta. Hallitusten kokouksiin kutsuttiin hallituksen varsinaisten 
jäsenten lisäksi myös varajäsenet, Pekka Kauhanen kuntayhteistyöhenkilönä ja kyläasiantuntijoina Juulia 
Pulkkinen ja Liisa Jokela Harjamäestä ja Elisa Hyvärinen Kuuslahdesta.

TALOUS 
Yhdistyksen tulos oli 3 498 €. Siilinjärven kunta myönsi yhdistyksellemme 1000 euron kylätoimintamäärärahan. 
Siilinkylien imago- ja yhteistyöhanketukea Kalakukko ry:ltä ja Siilinjärven kunnalta saatiin 20 788€. Lisäksi 2020 
vuonna saadusta 5000€:n Keskitien säätiön tuesta loppu käytettiin hanketapahtumiin.  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.

Kuvia tapahtumista, joihin Siilinjärven kylät 2021 osallistuivat

Kumpusen koko 
perheen Puuhapäivä 

Vuorelan kyläkävelyn palautetulillaVuorelan kirkonmäellä kuhisee..

Jännevirralla Perheiden liikuntatapahtumaRäimän laituriprojekti


