
Kevätkokous
• 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös

Kyläkokous syyskuussa kunnan johdon kanssa
• 2024 kehittämispanostukset

Syyskokous
• 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä 

henkilöstövalinnat

2022/23 hallitusten vahdinvaihto- ja 23 
järjestäytymiskokous. Kiitostarjoilu.

Siilinkylien hallitukseen ja hallitustyöskentelyyn pyritään saamaan kaikkien kylien ja asuinalueiden edustajat mukaan. Hallituksen ja työryhmien asiakirjat 
tallennetaan ja säilytetään yhdistyksen uusilla hallitusnettisivuilla. Hallitussivun keskustelupalstalla pyritään käymään juoksevien asioiden keskustelut ja tekemään 
tarvittavat päätökset. Hallituksen kokouksissa pyritään keskittymään tärkeimpien ajankohtaisten asioiden käsittelyyn.

Avoimet Kylät 10.6.2023

Siilinkylät ry

2023 TOIMINTASUUNNITELMA

Asuinalueiden ja kylien asialla!

Strategiset tavoitteet: 1. Kuntafoorumitoiminta 2. Hyvinvoiva ja turvallinen arki 3. Yhdessä tekeminen 4. Ketterä ja näkyvä kehittäjä

Yhteistyötoimintamallin rakentaminen Siilinjärven 
seudun omakotiyhdistys ry:n (liittyy 1.1.2023 
Siilinkylien jäseneksi) ja Savonetin kanssa.

Osallistumme järjestämään Iltatori-illat Siilinjärven ja 
Vuorelan toreilla sekä joulumarkkinat? Sekä 
ajankohtaisia hyvinvointiin ja arjesta selviämiseen 
liittyviä tapahtumia

Ympärivuoden järjestetään ja osallistutaan kylä- ja yhteistyötapahtumiin resurssiemme puitteissa. Teemme kannanottoja asioihin, jotka vaikuttavat kyliin ja 
asuinalueisiin. Pyrimme vahvistamaan yhteistyötä kunnan, yritysten ja järjestöjen kanssa. Kumppanuussopimusten tekeminen yritysten kanssa. Osallistumme 
Siilinjärven järjestö- ja toimijafoorumityöskentelyyn. 

Hanke-, kuntafoorumi-, viestintä-, digi- ja 
tapahtumatyöryhmien toimintamallien työstö ja 
toiminta ympäri vuoden  

Kalakukko ry:n Kylien kehittämishanke? Kalakukon hakupäätös joulukuu 2022

Kunnallisen osallistumisen 
edistäminen Siilinjärvellä

Valokuvahankkeen suunnittelu ja käynnistäminen



Siilinkylät ry

2023 TOIMINTASUUNNITELMA
Hallitus- ja työryhmien työskentely

Hallitustyöskentelyyn osallistuvat kylien varsinaiset ja varajäsenet sekä nimetyt asiantuntijat. Hallitus kokoustaa kuukausittain heinäkuuta lukuun ottamatta, 
kuukauden toinen tai kolmas maanantai-ilta. Hallitusten kokouksille varataan 2 h aikaa. Hallituksen nettisivuilla käydään keskusteluja ja tehdään päätöksiä juoksevista 

asioista. Pyritään siihen, että Siilinkylien tehtävät jakautuvat mm. 2-3 henkilön työryhmätyöskentelyllä nykyistä tasaisemmin usealle henkilölle.

Hallituksen tehtävävastuut: puheenjohtaja ??, varapuheenjohtaja?? ja sihteeri ??, rahastonhoitaja ??

Siilinjärven kunnan yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Pekka Kauhanen. 

Työryhmät: (tavoite on, että kaikki hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat ainakin yhdessä työryhmässä mukana. Lisäksi työryhmiin voidaan kutsua asiantuntijajäseniä mukaan)

Siilinkylien hanketyöryhmä: 
Marjo Valtanen vetovastuu, 
jäsenet?

Kuntafoorumityöryhmä: 
Helena Meyes vetovastuu, 
jäsenet?

Markkinointiryhmä: 
Markku Sopanen vetovastuu, 
jäsenet?

Digityöryhmä: 
Ahti Planman vetovastuu, 
jäsenet

Tapahtuma työryhmä: 
Ritva Luomi ja Seppo Laitanen 
vetovastuu, jäsenet?

Tammi-kesäkuu

Tammi Hallituksen kiitos-, järjestäytymis- ja 22/23 
vahdinvaihtokokous ma 9.1

Helmi Hallituksen kokous ma 13.2

Maalis Hallituksen kokous ma 13.3
• Kevätkokous-valmistelut

Huhti Hallituksen kokous ti 11.4

Touko Kevätkokous ma 15.5 (hallituksen kokous ennen 
kevätkokousta)

Kesä Hallituksen kesäkokous ma 12.6
• Iltatori?

Heinä-joulukuu

Joulu Hallituksen kokous ma 11.12

Marras Syyskokous ma 13.11

Loka Hallituksen kokous ma 9.10
• Syyskokous-valmistelut

Syys Kyläkokous ma 11.9?

Elo Hallituksen kokous ma 14.8
• Kyläkokous-valmistelut

Heinä Iltatori?

Asuinalueiden ja kylien asialla!


