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1. HANKETOTEUTTAJAN KIITOKSET 

 

Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry perustettiin 15.5.2018 jatkamaan 

Siilinjärvellä aiemmin toimineen kyläparlamentin aloittamaa työtä 

kyläyhdistysten tai muiden kylien toimintaa kehittävien ryhmittymien  

ns. kattojärjestönä. Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti 

sitoutumaton. 

 

Yhdistyksen tavoite on koota Siilinjärven asuinalue- ja kylätoimijoiden 

voimat yhteen. Yhdessä edistämme asuinalueiden ja kylien kasvua, 

kiinnostavuutta, asukkaiden viihtyvyyttä ja osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksia lähiasuinalueen asioihin.  

 

Toimintamallimme auttaa jäsenyhdistyksiä ja -toimikuntia saamaan apua 

ja tukea asuinalue- tai kyläosaamiseensa, toimintansa kehittämiseen, 

tunnettavuuden vahvistamiseen, vaikuttavuuden lisäämiseen ja 

verkostoitumiseen. 

 

Yhdistyksen toimintaan kuuluu hankerahoituksen hakeminen eri lähteistä 

asuinalueiden ja kylien kehittämiseen liittyviin yhteisiin hankkeisiin. 

 

Tälle ”Tullaan tutuiksi ja tehdään yhdessä” -hankkeelle saamamme 

5 000 euron hanketuki Keskitien säätiöltä oli siten erittäin tervetullut 

nimenomaa edistämään yhteisöllisyyttä niin kullakin kylällä, kuin koko 

Siilinjärven alueella eri toimijoiden välillä. 

 

Haluammekin lausua lämpimät kiitokset Keskitien säätiölle niin tästä 

rahallisesta tuesta kuin myös joustavuudesta saatuamme jatkoaikaa 

hankkeen toteutukseen.  
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2.    HANKKEEN TOIMIJAT, TOTEUTUSTAPA JA TAVOITTEET  

2.1. HANKKEEN OSALLISTUJAT  

 

Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry:n lisäksi hankkeeseen osallistuivat 

seuraavat kylät 

 

             

 

Nro  1.  Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys Etsi ry 

Nro  2. Jännevirta-Rissala 

Nro  6. Koivusaari 

Nro  7.  Kolmisoppi 

Nro  8.  Kumpunen 

Nro 10.  Pöljä 

Nro 11.  Räimä 

Nro 12. Toivala 

Nro 13. Vuorela 
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2.2. HANKKEEN TOTEUTUS JA TAVOITTEET 

 

Lähtökohtaisesti hankkeeseen osallistuneet kylät itse suunnittelivat ja 

päättivät, millaisen tapahtuman tai toimenpiteen järjestävät kylällään 

yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden kasvattamiseksi. 

 

Tapahtuma tai toimenpide tuli suunnitella sitä varten luodulle seuranta- 

lomakkeelle ja raportoida toteutumisensa jälkeen, samalla todentaen 

syntyneet kustannukset, tavoitellut ja saavutetut tavoitteet. 

 

Tavoitteena oli, että nykyiset asuinalue- ja kylätoimijat tuovat kukin 

yhden ”ei tähän mennessä yhteisiin tilaisuuksiin osallistuneen” mukaan 

näihin tilaisuuksiin ja levittävät kylätietoisuutta alueensa asukkaiden 

parissa. Tavoitemäärä 80 uutta toimijaa. 

 

Siilinjärven torilla järjestettävien kahden iltatorin lisäksi tavoite oli, että 

jokaisella kylällä järjestetään ainakin yksi tapahtuma eli yhteensä 

kahdeksan tapahtumaa, joihin saadaan yhteensä 400 osallistujaa.  

 

Yhdessä tekemisestä odotettiin tavoitteiden mukaan kertyvän 500 

talkootyötuntia. 

 

2.3. HANKKEEN TOIMENPITEET KYLITTÄIN 

 

Hankkeeseen osallistuneet kylät järjestivät monipuolisia ja toisistaan 

paljonkin erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Kyläkohtaiset toimenpiteet 

olivat seuraavat 

 

 

2.3.1. Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys Etsi ry 

 

Etsi ry osallistui yhteistyötahona 11.5.2021 järjestettyyn Vuorelan 

kyläkävelyyn. Kävelyn aikana ja kylällä tehdyn kyläkyselyn tulosten 

innoittamana Etsi ry järjesti ”Ilman aikojaan” -iltamat 26.10.2021. 

Tapahtumaa mainostettiin Etsin ja kylätoimijoiden somessa sekä 

henkilökohtaisin kutsuin.  

 

Tapahtuma oli monipuolinen ja hauskakin, tosin kaikkea suunniteltua ei 

saatu toteutetuksi. Jälkikäteen mukana olleet ovat antaneet kiittävää 

palautetta ja samanlaisia iltamia on toivottu järjestettävän vastakin. 
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2.3.2. Jännevirta-Rissala 

 

Jännevirta-Rissala kyläyhdistys ry järjesti 19.9.2021 ”Kyläyhdistyksen 

liikuntapäivän” Jännevirran kentällä. Tapahtuma käynnistyi aikuisten ja 

lasten välisellä jalkapallo-ottelulla. Osallistujia tapahtumalla oli noin 30, 

tavoite oli saavuttaa enemmänkin osallistujia, mutta sää oli kolea ja 

hieman sateinen. Tarjolla oli useita liikuntapisteitä vapaasti 

käytettävissä. Pomppulinna oli lasten mieleen. Poniratsastus saavutti 

nopeasti suosion, ratsastushalukkaita oli jonoksi asti.  

 

Kävijöitä olisi voinut olla enemmänkin, mutta sää ei ollut paras 

mahdollinen. Tapahtumaan osallistuneet kiittelivät sitä, että tällaista 

toimintaa edelleen järjestettäisiin ja kaikki viihtyivät hyvin.  

 

2.3.3. Koivusaari 

 

Koivusaaren Kotiseutuyhdistys ry järjesti 14.8.2021 ”Iloisen syys-

tapahtuman lapsille ja lapsenmielisille”. Kimmoke lapsille suunnattuun 

tapahtumaan tuli toteutetun kyläkyselyn tuloksista. Tapahtumassa oli 

eri toimintapisteitä: saappaanheitto, tikanheitto, jättiritsa, ongintaa. 

Osallistujat kiersivät pienissä satunnaisissa ryhmissä pisteitä, jolloin 

tutustuttiin vapaamuotoisesti. Huipentumana tuli duo Riitta Hynysen ja 

Petra Lisitsin-Mantereen mukaansa tempaava, osallistava 

musiikkiesitys. Lopuksi nautittiin syksyn herkuista sekä letuista 

mansikkahillolla. 

 

Tapahtuma onnistui mainiosta; oli iloinen, napakka kokonaisuus, 

osallistujamäärä hyvä ja kaikki tyytyväisen oloisia. 

 

2.3.4. Kolmisoppi 

 

Kolmisopen kyläyhdistys ry järjesti 19.9.2020 ”Kotikyläpäivän” yhdessä 

Kolmisopen maa- ja kotitalousseura ry:n, Yaran ja Jaansmo Ay:n 

kanssa.  

 

Kotikyläpäivä oli suunnattu luokkatapahtumaksi vuonna 1953 ja sitä 

ennen syntyneille sekä kaikille nykyisille ja entisille kyläläisille ja kylän 

toiminnasta kiinnostuneille. Tapahtumapaikkana entinen kyläkoulu 

(Jaansmo Ay). Ohjelmaosuudessa ”Lupsakat Papat”, ympäristövideo, 

Yaran tervehdys ja kivestä leipää -video. Imitaattori viihdytti 

esityksellään. Musiikista vastasi ”Pöljän suora”.  
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Tapahtuma onnistui olosuhteisiin nähden hyvin. Korona tosin verotti 

osallistujamäärää, silti kävijöitä oli noin 80.  

 

2.3.5. Kumpunen 

 

Kumpusen kyläyhdistys ry järjesti 26.9.2021 ”Koko perheen puuha-

päivän” Kirsun eli entisen Kumpusen koulun pihalla ja urheilukentällä. 

Ohjelmassa oli kahvi- ja makkaratarjoilun lisäksi askartelua lapsille, 

ulkojumppa, keppirata, leikkiviuhka, kaverikoirat, polkuautorata, 

vapaata leikkiä ja Topi-Nalle. Ylimääräisenä ohjelmanumerona oli 

luontovisa. Osallistujien kesken arvottiin herkkupalkintoja.  

 

Tilaisuuteen osallistui paljon lapsia vanhempineen. Lapsilla oli hauskaa 

yhdessä puuhastellessa ja leikkiessä. Aikuiset osallistuivat jumppaan ja 

tutustuivat toisiinsa.  

 

Kyläyhdistys kertoo: ”Saimme paljon myönteistä palautetta sekä 

lapsilta että aikuisilta. Puuhapäivä lisäsi yhteisöllisyyttä ja antoi ihmisille 

mahdollisuuden tutustua toisiinsa. Useat lapset kehuivat tilaisuutta ja 

toivoivat, että vastaavia järjestetään jatkossakin. Tilaisuuden 

maksuttomuus mahdollisti myös suurperheiden osallistumisen”. 

 

2.3.6. Pöljä 

 

Pöljän kyläyhdistys ry:n 10+1 syntymäpäiväjuhlia vietettiin kylällä 

22.8.2021 Pikku-Marjan leikkipuistossa, Pöljän Pysäkillä ja Metsämaja-

kodalla. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Pöljän Marttojen ja Pöljän 

Eräveikkojen kanssa. Esiintyjäksi kutsuttiin Petra Lisitsin-Mantere, joka 

lauloi ja soitti harmonikkaa ja osallistutti lapsia leikkipuistossa 

osallistumaan esityksiin.  

 

Tapahtuma sai kiitosta kävijöiltä. Kohtaamiset vuosien takaisten 

tuttujen kanssa sai hymyn nousemaan huulille ja keskusteluissa käytiin 

läpi muistoja vuosien varrelta. Tapahtuman jakaantuminen kolmelle 

paikalle sekä hyvä sää mahdollistivat turvallisen tapahtuman kulun. 

 

2.3.7. Räimä 

 

Räimän kyläyhdistys ry liittyi ”Tullaan tutuiksi ja tehdään yhdessä” -

hankkeeseen sen jo käynnistyttyä syksyllä 2020. Yhdistys oli nukkunut 

”Ruususen unta” useita vuosia, joten hankkeella mahdollistettiin 

uudelleen järjestäytyminen ja toiminnan aktiivinen kehittäminen. 
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Kylältä puuttuu yhteinen kokoontumispaikka (ei ole kylätaloja, ei koulua 

tai urheilukenttää), niinpä päätettiin rakentaa yhteinen laituri/tulipaikka 

hienolle kohtaa Räimänkosken suulle.  

 

Rakentamista tehtiin talkoilla yhteensä kymmenenä päivänä siten, että 

kaikkiaan rakentamiseen osallistui 15 henkilöä. Pääosan rakennus-

materiaaleista yhdistys kustansi itse, hankkeen turvin huolehdittiin 

talkoolaisten hyvinvoinnista: kalakeittoa, makkaraa, pizzaa …  

Laituri ja tulipaikka saatiin melkein valmiiksi, työ jatkuu ensi kesänä. 

 

2.3.8. Toivala 

 

Toivalan kylätoimikunta raivasi ja siivosi elo-syyskuussa 2020 

Karppasenlammen uimapaikan talkoovoimin. Kunta lahjoitti hiekat, 

jotka levitettiin yhdessä ja kaivuriakin tarvittiin apuna. Tarkoituksena oli 

pitää keväällä 2021 tai kesällä 2021 talkootyöväelle kahvitilaisuus, 

mutta se siirtyi koronapandemian vuoksi.  

 

Hanke onnistui suunnitelman mukaisesti ja täysin uusia kyläläisiä oli 

mukana osallistumassa 9 henkilöä.  

 

12.4.2021 alkaen järjestettiin keskiviikkoisin ”Toivalaa pitkin ja poikin” 

kyläkävelyjä historia kerronnan siivittämänä.  Kesällä kokeiltiin myös 

petankki-iltaa, mutta pelitapahtuma ei onnistunut, koska osallistujia ei 

ollut riittävästi.   

 

Tapahtumia markkinoitiin Toivalan Facebook -sivuilla ja henkilö-

kohtaisin kontaktein.  

 

2.3.9. Vuorela 

 

Vuorelan kylätoimikunta yhdessä yhteistyökumppaneidensa Etsi ry:n, 

Kunnonpaikan ja Vuorelan Kunto ry:n kanssa järjesti 11.5.2021 

Vuorelan kyläkävelyn. Kyläkävelyllä pyrittiin herättämään asukkaiden 

kiinnostusta asuinalueen asioihin ja kerättiin konkreettisia huomioita 

Vuorelasta asuinympäristönä.  

 

Tehtävänanto ja ryhmiin jako tapahtui VuoKu -talolla, josta lähdettiin 

ryhmissä eri reittejä pitkin Kunnonpaikan laavulle. Kodalla käytiin 

päätöskeskustelu, juotiin kahvit ja kuunneltiin laulu- ja musiikki-

esityksiä. 
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Ryhmät kulkivat reittinsä onnistuneesti ja erilaisia havaintoja tehtiin 

kaikilta reiteiltä. Loppukeskustelussa saatiin kokoon melkoinen määrä 

havaintoja Vuorelasta asuinalueena ja kyläkävelyn tuottama materiaali 

liitettiinkin Kyläkyselyyn Vuorelan osalta. 

 

2.3.10. Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry  

 

Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry osallistui 5.8.2020 ja 25.8.2021 

Siilinjärven torilla järjestettyihin iltatori -tapahtumiin. Iltatorit järjestettiin 

yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vuonna 2020 kumppaneita olivat 

Siilinjärven kunta ja kirjastoauto, Perheentalo, Tatu ry ja Vauhti-hanke, 

Siilinjärven 4H, Siilinjärven Kuvataideyhdistys ry, VuoKu ry, Vuorelan 

Martat, Siilinjärven teatteri, Kennelliiton kaverikoirat, Eläinlääkäriasema 

Karvainen kaveri, Siilinjärven apteekki, Kimallekeiju Jenga-Jengana, 

Pyöräilyn ystävät ry, Siilinjärven Eläkeläiset ja Siilinjärven Invalidit, FC 

Siili 08 -pojat, KK-Security, LC Tarina ja LC Siilinjärvi. Tapahtumassa 

oli eri puolueiden esittelypisteitä, onnenpyörä, kirpputori, eri kylien 

pöytiä ja mm. kansallispukutuuletus.  

 

Tapahtuma tarjosi hyvän tilaisuuden kartoittaa kyläläisten toiveita ja 

tarpeita sekä tiedottaa kylien toiminnasta ja yhteisistä hankkeista. 

Paikallislehti Uutis-Jousi kirjoitti tapahtumasta jutun. Kävijöitä arvioitiin 

olleen 600-700.   

 

Vuonna 2021 yhteistyötahoja olivat Siilinjärven kunnan kulttuuritoimi, 

Siilinjärven seurakunta, Siilinjärven Teatteri, Siilinjärven 

Kuvataideyhdistys, Perheentalo, Terveys ry, Tapaamo -hanke, 

Vuorelan Martat, VuoKu ry, Kennelliiton kaverikoirat, Karvainen kaveri 

ja Siilinjärven 4H. Siilinjärven kyliltä oltiin mukana omin pöydin. 

Ohjemassa oli mm. taikurin esitys, keppihevosrata, onnen pyörä, 

askartelupiste, Tullaan tutuiksi -peli. Teatterilaisten makkarat maistuivat 

ja seurakunnan kahviteltassa juotiin kahvia.  

 

Kävijöitä torilla laskurin mukaan oli 250. Järjestys valvottiin omin voimin 

täydennettynä Siilin Ladun vapaaehtoisilla. Uutis-Jousi kirjoitti 

tapahtumasta jutun lehteensä. 

 

Verkostoituminen eteni molempina iltoina toimijoiden kesken 

suotuisasti ja yhteistyö tuleekin jatkumaan tulevaisuudessa entistä 

vireämpänä. 
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2.4. HANKEBUDJETTI JA SEN TOTEUTUMINEN 

 

Alkuperäinen suunnitelma oli, että Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry 

varaa järjestämiään iltatoreja varten 1 000 euro/iltatori ja jokaiselle 

hankehakemusvaiheessa mukaan ilmoittautuneelle kylälle (8 kpl) jäisi 

kylillä tapahtuvan toiminnan toteutusta varten noin 350-380 euroa.  

 

Hankeaikana Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry:n toimintaan liittyi myös 

Räimän kyläyhdistys ry.  Hankkeen osarahoitus mahdollisti kylän 

uudelleen aktivoitumisen ja yhteisen talkootyöprojektin toteutuksen.   

 

Korona -rajoitteet erityisesti vuonna 2020 näyttivät, että iltatoria lukuun 

ottamatta oikein mitään ei päästä toteuttamaan.  Katsottiin aiheelliseksi 

hakea lisää hankeaikaa.  

 

Vuoden 2021 kesä-syyspuolella päästiin kylillä kuitenkin toteuttamaan 

suunnitelmia, joten hankebudjetti tuli arvioida uudelleen. Päätettiin, että 

jokainen tapahtumia toteuttava (ja niistä ilmoittanut) kylä voi käyttää 

noin 200-360 euron budjetin, pääosin toteutuneisiin kustannuksiin 

mutta myös talkootyöhön. 

 

Lopullinen tulema olikin, että yhdeksän (9) kylää sai haluamansa 

ohjelman läpivietyä ja Siilinkylät toteutettua suunnitelman mukaiset 

kaksi iltatoritapahtumaa. 

 

Hankebudjetti jakautui lopulta seuraavan taulukon mukaisesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankebudjetti   Toteuma 

Tilavuokrat 500,00 70,00 

Tarjoilut tapahtumissa ja 1 500,00 1 067,69 

palavereissa     

Talkootyöstä kyläkorvaus 1 000,00 1 305,13 

Sisältö-/ohjelma tap. 1 000,00 2 045,19 

Markkinointi 500,00 0,00 

   Markkinointikulut                       340   0,00 

   Hallintokulut (kirjanpito)             160   160,00 

Materiaalikulut 200,00 257,87 

Matkat (km-korvaukset) 300,00 94,12 

Yhteensä 5 000,00 5 000,00 
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Tilavuokrista ei juurikaan syntynyt kustannuksia, sillä tapahtumat 

toteutettiin Koronatilanteen vuoksi pääasiassa ulkotiloissa. Tarjoiluihin 

varattu budjetti alitettiin myös hienoisesti, tinkimättä silti laadusta.  

 

Talkootyökorvauksia kertyi siitä, että osa kylistä käytti koko budjettinsa 

ohjelmien toteuttamiseen (jossa budjetti ylitettiinkin reippaasti), osa 

järjesti tapahtuman puhtaammin talkoohenkisenä. Talkootyötunteja eli 

yhdessä tekemistä kertyikin runsaasti. 

 

Markkinointiin varatusta 500 eurosta lohkaistiin osa hallintoon eli 

hankkeen kirjanpitoon. Muuten mainonnasta ei syntynyt kuluja, sillä 

jokaisella kylällä on joko omat nettisivut tai Facebook -sivut, jota kautta 

markkinointi onnistui kustannuksitta. Lisäksi käytössä oli ilmoitustaulut ja 

kyläkirjeet ja henkilökohtaiset kutsut. 

 

2.5. MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 

 

Voidaan todeta, että hankkeen määrälliset tavoitteet toteutuivat 

erinomaisesti.  

 

Erityisen ilahduttavaa oli, että huolimatta Korona-ajasta hankkeen 

tapahtumiin osallistui huomattavasti odotuksia enemmän, tavoite oli 

400 ja toteuma 1265 osallistujaa. 

 

Täysin uusia ihmisiä mukaan toimintaan kylille saatiin 91 kun 

tavoitteena oli 80.  

 

Tavoitteena oli kahden suuren iltatoritapahtuman lisäksi saada 

järjestettyä kylillä yhteensä 8 kyläkohtaista hyvinvointi- ja osallisuus-

tapahtumaa. Tavoite ylitettiin: kahden iltatorin lisäksi varsinaisten 

tapahtumia kylillä järjestettiin 13 kpl, ja sen lisäksi Räimän kylällä 10 

talkootyötapahtumaa.   

 

Talkootyötunteja kertyi todella reippaasti. Tavoitteena oli saavuttaa 500 

talkootyötunnin määrä, lopulta niitä kertyi yhteensä 687.   

 

Voidaankin todeta, että tavoitteet saavutettiin hyvin, vaikka Korona -

aika hankaloitti hankkeen käynnistämistä ja varmasti osittain rajoitti 

ihmisten halua osallistua tapahtumiin.   
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3. YHTEENVETOTAULUKKO  
 

Hankkeen toteuttajat, hankebudjetti, järjestetyt tapahtumat, 

osallistujamäärä, tavoitetut uudet toimijat ja talkootuntien määrä 

suhteessa hankelupauksiin esitetään lopuksi yhteenvetotaulukon 

muodossa seuraavasti: 

 

Kylä- tai 
asukas- Tilitys Tapahtuman nimi Tapah- Osallis- uudet  talkoo- 

yhdistys     tumia tujat toim. tunnit 

Etsi ry 90,00 11.05.21 Vuorelan kyläkävely         

  200,00 26.10.21 Ilman aikojaan -iltamat 1 16 1 19 

Jännevirta-
Rissala 360,00 19.09.21 Perheiden liikuntapäivä 1 30 0 5 

Koivusaari 360,00 14.08.21 Iloinen syystapahtuma 1 46 2 20 

Kolmisoppi 360,00 19.09.20 Kotikyläpäivä 1 80 3 296 

Kumpunen 360,00 
26.09.21 Koko perheen 
puuhapäivä 1 80 3 27 

Pöljä 360,00 8/2021 Pöljän kyläyhdistys 11-v 1 60 2 40 

Räimä 360,00 11/20-9/21 Räimän kylän henkiin 10 15 58 98 

    herättäminen ja laituriprojekti         

Toivala 360,00 8-9/20 Uimarannan kunnostus 6 17 10 40 

    6-9/21 Toivalaa ristiin rastiin, yms         

Vuorela 280,00 11.05.2021 Vuorelan kyläkävely 1 21 0 32 

Siilinjärven 
asuin-  748,20 05.08.2020 iltatori iltatori 650 10 55 

alueet ja kylät 1 001,80 25.08.2021 iltatori iltatori 250 2 55 

Hallinto 160,00           

YHTEENSÄ 5 000,00   2 + 23 1265 91 687 

       

Hankelupaus 5 000,00   8 400 80 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


