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Toimintakertomus 1.1.2013–31.12.2013
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 2013 jatkettiin edellisvuoden tapaan hyvää ja aktiivista toimintaa.
Elonkorjuujuhlat järjestettiin jälleen elokuussa ja lisäksi keväällä järjestettiin
yhteistyössä Jännevirran päiväkodin kanssa Kevätrieha-tapahtuma.
HALLITUS
Hallinto 2013
Hallitus valittiin 21.3.2013. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja Risto Puumalainen
Varapuheenjohtaja Seppo Tiirikainen
Sihteeri-varainhoitaja Teemu Ruokolainen
Katri Hämeen-Anttila
Anna-Leena Pakarinen
Riitta-Liisa Taskinen
Tommi Jäppinen
Hallituksen varajäseninä olivat Eeva Happonen, Mikko Tuppurainen, Veli Hakkarainen,
Olli Sonninen ja Ismo Jäntti.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Maija-Liisa Koskinen ja Arto Voutilainen. Varalla olivat
Juhani Koskinen ja Ville Komulainen.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräiset vuosi- ja järjestäytymiskokous pidettiin 21.3.2013.
Vuosikokouksessa oli vieraana Sydän-Savon Maaseutupalvelun maaseutujohtaja Juha
Nykänen.
Hallitus kokoontui toimikauden aikana 6 kertaa.

TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu
erilaisilla haettavissa olleilla avustuksilla ja tapahtumien yhteydessä järjestetyillä
arpajaisilla ja tarjoiltavien myynnillä.
Tilinpäätös osoitti tappiota 237,13 €.
Talous pysyi vastaavalla tasolla verrattuna edelliseen tilikauteen.
TOIMINTA
Tapahtumat
20.4. järjestettiin uutena tapahtuma Kevätkarkelot yhteistyössä Jännevirran päiväkodin
ja perhekerhon kanssa. Lapsiperheille suunnattuun tapahtumaan kyläyhdistys järjesti
mm. pomppulinnan ja poniratsastusta. Päiväkoti järjesti arpajaiset ja kahvilan ja
perhekerho piti lasten askartelupistettä.
17.5. järjestettiin perinteiset ympäristön siivoustalkoot kylätoiminta-alueella.
Kyläyhdistys jatkoi perinteitään jakamalla myös vuonna 2013 Suininlahden koulun
Jännevirta-Rissalan kylätoiminta-alueen oppilaille rahastipendit. Tänä vuonna
hakemusten perusteella JäRKy:n stipendin sai Emma Seppänen.
Kesäkuussa istutettiin kesäkukat Jännemäen-, Karjalanharjunniemen- ja
Uuhilahdentien risteyksiin.
10.7. kokoontui perinteinen Siilinjärven seurakunnan kesäkirkko Karjalanhajunniemen
laavulla.
17.8. järjestettiin Elonkorjuujuhlat edellisvuoden tapaan kaikille kyläläisille Jännevirran
koululla. Tänä vuonna mukana järjestelyissä oli myös Jännevirran perhekerho ja
yhdistys järjesti tapahtumassa arpajaiset.
5.10. pidettiin Etelä-Siilinjärven kylien (Toivala-Vuorela-Jännevirta) yhteinen EtSitapahtuma Vuorelan Kunnonpaikassa. Eri kyläyhdistykset ja järjestöt esittelivät omaa
toimintaansa ja Siilinjärven Kunta esitteli alueen yleiskaava-ehdotusta.
10.12. oli Kauneimmat Joululaulut tapahtuman vuoro tulla Jännevirralle. Kyläyhdistys
järjesti paikalle glögi- ja piparitarjoilut ja hoiti tapahtuman tiedottamista sekä suoritti
tarvittavat tilajärjestelyt.
Julkaisutoiminta
Toimintavuonna 2013 julkaistiin tietoa kylän tapahtumista yhdistyksen internetsivuilla.
Joulukuussa laadittiin ja julkaistiin kyläkysely, jossa tiedustellaan mm. kyläläisten
mielipidettä Jännevirta-Rissalan kyläyhdistyksen rooliin tulevaisuudessa ja EteläSiilinjärven kylien yhteistyöstä. Kysely jatkuu vuodelle 2014.
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Jäsenyydet ja osallistumiset
19.3. pidetyssä Siilinjärven kyläparlamentin kokouksessa myös Jännevirta-Rissalan
kyläyhdistys oli mukana.
Jännevirran koulurakennuksessa järjestetty toiminta
Siilinjärven-Maaningan kansalaisopiston varttuneiden aktivointiryhmä senioreille on
järjestetty maanantaisin.
Aktiivinen perhekero toimii aina parillisina viikkoina maanantaisin.
Vauhdikasta Zumbaa tanssitaan kolmena iltana viikossa aina tiistaina, torstaina ja
sunnuntaina.
Siilinjärven-Maaningan kansalaisopiston kuntojumppa järjestetään keskiviikkona ja
Kuopion kansalaisopiston naisten liikuntaa vastaavasti perjantaisin.
Kyläkirjasto on ollut toiminnassa ja uutta materiaalia on saatu lahjoituksina pitkin
vuotta.
Nuorisotilaan hankittiin toivottu Darts-tikkataulu ja lisäksi nuoriso on sisustanut
luokkaa omatoimisesti käytetyillä huonekaluilla. Tila on ollut suosittu ja jatkuvassa
käytössä.
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.
Kaikille avointen tapahtumien yhteydessä on annettu tietoa yhdistyksen toiminnasta ja
jaettu Jännevirran koulun viikko-ohjelmia.
Sisäinen tiedottaminen
Sisäinen tiedottaminen – kokouskutsut, kuulumiset ja pöytäkirjat – on hoidettu
pääosin sähköpostitse. Kokoontumiset ovat mahdollistaneet myös suullisen
tiedottamisen.
LOPUKSI
Kyläyhdistyksen toimintakautta 1.1.2013–31.12.2013 kuvaa vuonna 2012 hyvään
vauhtiin saadun toiminnan aktiivinen jatkaminen.
Yhdistyksen toiminta pyritään turvaamaan myös jatkossa hankkimalla aktiivisia jäseniä
mukaan yhdistyksen toimintaan tuleville vuosille.
Siilinjärvellä 25.1.2013
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