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Toimintakertomus 1.1.2012–31.12.2012
YLEISTÄ
Jännevirta-Rissalan kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden
yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden
yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden viihtyvyyttä
ja harrastus- ja kulttuuritoimintaa.
Vuonna 2012 saatiin useita merkittäviä hankkeita toteutettua, kuten yhdistyksen
rekisteröinti, kyläsuunnitelma ja kotisivut avattua. Kyläläisille saatiin järjestettyä
kesällä hauskaa yhdessäoloa Elonkorjuujuhlien muodossa.
HALLITUS
Hallinto 2012
Hallitus valittiin 14.2.2012. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja Risto Puumalainen
Varapuheenjohtaja Seppo Tiirikainen
Sihteeri-varainhoitaja Teemu Ruokolainen
Tommi Jäppinen
Anna-Leena Pakarinen
Pirkko Räsänen
Olli Sonninen
Hallituksen varajäseninä olivat Ismo Jäntti, Maija-Liisa Koskinen, Veli Hakkarainen,
Janne Tuunainen ja Katri Hämeen-Anttila.
Liikuntaryhmänjohtajana toimi hallituksen ulkopuolelta valittu Miika Nylander.
Varsinainen toiminnantarkastaja oli Juhani Koskinen ja varatoiminnantarkastaja Miikka
Hietala. Varalla olivat Anne Karvonen ja Olli Miettinen.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.2.2012 ja järjestäytymiskokous
19.2.2012.
Hallitus kokoontui toimikauden aikana 10 kertaa.

TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu
erilaisilla haettavissa olleilla avustuksilla ja Elonkorjuujuhlien yhteydessä järjestelyllä
tarjoilujen ja irtaimiston myynnillä.
Tilinpäätös osoitti voittoa 116,19 €.
Talous pysyi vastaavalla tasolla verrattuna edelliseen tilikauteen.
TOIMINTA
Tapahtumat
6.5. järjestettiin perinteiset ympäristön siivoustalkoot kylätoiminta-alueella.
Kyläyhdistys jatkoi perinteitään jakamalla myös vuonna 2012 Suininlahden koulun
Jännevirta-Rissalan kylätoiminta-alueen oppilaille rahastipendit. Tänä vuonna JäRKy:n
stipendin saivat Anni-Veera Dahlqvist ja Niko Karvonen.
Kesäkuussa istutettiin kesäkukat Jännemäen-, Karjalanharjunniemen-, Kalliomäen- ja
Uuhilahdentien risteyksiin.
11.6. kokoontui Siilinjärven seurakunnan kesäkirkko Karjalanhajunniemen laavulla.
4.8. järjestettiin Elonkorjuujuhlat kaikille kyläläisille Jännevirran entisellä koululla.
Paljon tapahtumaa sisältänyt tapahtuma keräsi lähes 90 osallistujaa. Samalla avattiin
Jännevirran koulun entisiin tiloihin kaikille avoin kyläkirjasto.
Julkaisutoiminta
1.3. avattiin kyläyhdistyksen internetsivut osoitteessa jannevirta.fi. Sivuille koottiin
tietoa kylästä, yhdistyksestä ja käytettiin sivuja yhtenä nopean tiedottamisen
kanavana.
18.3. Siilinjärven kuntaan laadittiin kyläyhdistyksen lausunto Etelä-Siilinjärven
yleiskaavasta koskien Jännevirta-Rissalan kylätoiminta-aluetta.
30.6. saatiin päätökseen Jännevirta-Rissalan kyläsuunnitelma, joka julkaistiin heti niin
omilla kotisivuilla kuin Siilinjärven kunnan sivuilla.
28.12. jätettiin kuntalaisaloite Siilinjärven kunnan tekniseen lautakuntaan koskien
Jännemäen yksityistien muuttamisesta osaksi Siilinjärven kunnan ylläpitämää
tieverkostoa.
Jäsenyydet ja osallistumiset
Yhdistyksen edustus oli osallisena 8.2. Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulosten purku- ja
kehittämistilaisuudessa ja myöhemmin 20.2. osallisena erillisessä Etelä-Siilinjärven

2

kylien (Vuorela-Toivala-Jännevirta) yhteistyön kehittämiseen tähdänneessä
kokouksessa.
Siilinjärven kyläparlamentin kokouksessa myös Jännevirta-Rissalan kyläyhdistys oli
mukana.
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Jännevirta-Rissalan kyläyhdistyksen
rekisteröintihakemuksen 9.7. ja samalla päivitettiin ja julkaistiin yhdistyksen päivitetty
sääntö.
Jännevirran koulurakennuksessa järjestetty toiminta
Siilinjärven-Maaningan kansalaisopiston varttuneiden aktivointiryhmä senioreille on
järjestetty maanantaisin.
Perhekero toimii aina parillisina viikkoina maanantaisin. Kerhon vetäjänä toimii Anna
Arho. Liite 1.
9-14-vuotiaille tytöille pitää StREEt HIP-HOP-TanssiStudio tanssiharjoitukset
maanantaisin. Harjoituksia vetää Anni-Veera Dahlqvist. Liite 2.
Terve 2022-hanke toimii myös Jännevirralla tarjoten monipuolista liikuntaa työikäisille.
Ryhmä kokoontuu maanantaisin ja vetäjänä toimii Jaana Halonen.
Suosittu Zumba järjestetään kolmena iltana viikossa aina tiistaina, torstaina ja
sunnuntaina.
Siilinjärven-Maaningan kansalaisopiston jumppa järjestetään keskiviikkona ja Kuopion
kansalaisopiston jumppa vastaavasti perjantaisin.
Koululle hankittuihin biljardi- ja pingispöytiin nuoriso on varannut viikoittaisia vuoroja
ja pelit ovat käytössä aktiivisesti.
17.–18.11. koululla järjestettiin Siilinjärven-Maaningan kansalaisopiston ensiapukurssi
1 C. Kurssin toteutti Anna-Leena Pakarinen.
Lisäksi Suininlahden koululla oli sählyvuoro torstaisin ja sunnuntaisin Jännevirtalaisille.
TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistys on tiedottanut vuosikokouksesta ja tärkeimmistä tapahtumista
postilaatikkojakeluna, kylän ilmoitustauluilla, heittolaatikkojakeluina ja kylän
kotisivuilla Ajankohtaista-palstalla osoitteessa jannevirta.fi.
Lisäksi Elonkorjuujuhlien yhteydessä annettiin tietoa yhdistyksen toiminnasta ja
kaikista harrastemahdollisuuksista Jännevirran entisen koulun tiloissa.
Sisäinen tiedottaminen
Sisäinen tiedottaminen – kokouskutsut ja tilannekatsaukset – on hoidettu pääosin
sähköpostitse. Kokoontumiset ovat mahdollistaneet myös suullisen tiedottamisen.
LOPUKSI
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Kyläyhdistyksen toimintakautta 1.1.2012–31.12.2012 on leimannut aiempia vuosia
aktiivisempi suunnittelu ja toiminta.
Yhdistyksen ja koko kylän aktiivista toimintaa ja mahdollisuuksia pyritään pitämään yllä
myös tulevaisuudessa.
Siilinjärvellä 21.2.2012
Risto Puumalainen

Teemu Ruokolainen

puheenjohtaja

sihteeri
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LIITE 1

Jännevirran perhekerhon toiminta vuonna 2012

Jännevirran alueen lapsiperheillä on mahdollisuus kokoontua perhekerhoon parillisina
viikkoina, maanantai-iltaisin. Kokoontumispaikkana on yksi Jännevirran koulun luokka,
jonka perhekerholaiset ovat lahjoituksin ja omalla työllään sisustaneet leikkeihin ja
kokoontumiseen sopivaksi. Koululla tavataan aina noin klo 17.30–19.00. Toimintaa on
ollut ympäri vuoden, vain kesä-heinäkuussa kerho oli tauolla.
Ideana on, että lähialueen lapsiperheet tutustuvat toisiinsa ja järjestävät itse itselleen
mieluista toimintaa. Perhekerholla ei ole nimettyä vetäjää, vaan ohjelmaa keksitään
yhdessä. Välillä ohjattu toiminta on sivuroolissa, tärkeintä on tavata leikkikavereita ja
olla vain yhdessä. Tavallisten kerhokertojen lisäksi perhekerhossa on juhlittu laskiaista,
vappua, halloweenia ja pikkujoulua. Toisinaan kerholaiset ovat ulkoilleet koulun ja
päiväkodin pihalla.
Vuoden 2012 aikana perhekerhon toiminta on alkanut ja vakiintunut mukavasti. Koolla
perheiden tapaamisissa on ollut keskimäärin 5 aikuista ja 10 lasta (arvio). Kuluneen
vuoden aikana toiminnassa on ollut mukana 10 perhettä. Perhekerholla on myös oma
facebook-ryhmä, jonka kautta toiminnasta viestitellään.
Perhekerhon toimintaa, tarjoiluja, askarteluja yms. rahoittavat kerholaiset itse ns.
nyyttikestiperiaatteella. Kukin tuo vuorollaan jotakin. Aktiivisten jäsenten lisäksi
kerhon toimintaedellytys on kyläkoulun kerhotila, joka toimiikin tässä tarkoituksessa
hienosti.
Anna Arho
perhekerholainen
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LIITE 2
Tanssistudio toiminnassa
Tanssistudio valmistui toukokuussa 2012 ja on ollut siitä lähtien toiminnassa. Ajattelin,
että olisi mukavaa opettaa lapsille tanssia, joten jaoin kylälle ilmoituksia hiphop-tanssin
mahdollisuudesta.
Ryhmässäni on keskimäärin seitsemän tyttöä ja harjoitukset ovat kerran viikossa.
Muuten käyn itse harjoittelemassa studiolla joka viikonloppu.
Anni-Veera Dahlqvist
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