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Toimintakertomus 1.1.2014–31.12.2014
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 2014 pyrittiin jatkamaan edellisvuoden aktiivista toimintaa. Yhdistyksen
aktiivihenkilöiden määrän lasku johti kuitenkin toiminnan osittaiseen hiljentymiseen.
Vuoden suurimpana ponnistuksena järjestettiin kuitenkin Kylälauantai-tapahtuma
lokakuussa ja keskustelutilaisuus kyläläisten ja Jännevirran uuden siltahankkeen
toimijoiden välillä.
HALLITUS
Hallinto 2014
Hallitus valittiin 25.2.2014. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja Seppo Tiirikainen
Varapuheenjohtaja Risto Puumalainen
Sihteeri-varainhoitaja Teemu Ruokolainen
Katri Hämeen-Anttila
Risto Puumalainen
Riitta-Liisa Taskinen
Saija Miettinen
Hallituksen varajäseninä olivat Eeva Happonen, Anna-Leena Pakarinen, 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 25.2.2014 ja
2.3.2014.
Hallitus kokoontui toimikauden aikana kaksi kertaa.

TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu
erilaisilla haettavissa olleilla avustuksilla ja tapahtumien yhteydessä järjestetyillä
tarjoiltavien myynnillä.
Tilinpäätös osoitti voittoa 249,74 €.
Talous pysyi vastaavalla tasolla verrattuna edelliseen tilikauteen.
TOIMINTA
Tapahtumat
5.2. Pohjois-Savon ELY-keskus järjesti yleisötilaisuuden, jossa esiteltiin uuden
Jännevirran sillan yleissuunnitelmaa. Kyläyhdistys järjesti tilat ja kahvitarjoilun
tilaisuuteen, sekä tiedotti alueen asukkaita etukäteen postilaatikkojakelulla.
17.9. järjestettiin kyläilta, johon oli kutsuttu laajasti Siilinjärven kunnan eri edustajia
keskustelemaan Jännevirran uuden sillan aiheuttamien muutosten vaikutuksista
yhdessä kyläläisten kanssa. Sillan tieltä puretaan vanha koulurakennus, päiväkoti ja
kaikki liikunta- ja leikkipaikat. Kyläyhdistys halusi avoimesti keskustella korvaavien
tilojen ja liikuntamahdollisuuksien sekä uuden päiväkodin rakentamisesta. Yhdistys
luovutti tilaisuudessa keräämänsä adressin ja kuntalaisaloitteen purettavien
palveluiden säilyttämisen puolesta.
4.10. pidettiin edellisvuosien Elonkorjuujuhlasta kehitetty lapsiperheiden
liikuntatapahtuma Kylälauantai. Tapahtumassa oli uutena ilmainen poniajelu,
taikurishow, sirkuskoulu, kasvomaalaus/askartelu ja mm. kuvasuunnistusta.
Kyläyhdistys möi tuttuun tapaan lettuja ja muuta tarjottavaa. Mukana järjestelyissä
toimi aktiivisesti perhekerho.
Julkaisutoiminta
Toimintavuonna 2014 julkaistiin tietoa kylän tapahtumista yhdistyksen internetsivuilla.
Jäsenyydet ja osallistumiset
8.1. pidetyssä Vuorelan kylätoimikunnan järjestämässä Etelä-Siilinjärven (VuorelaToivala-Jännevirta) kylien yhteisessä kokouksessa myös Jännevirta-Rissalan
kyläyhdistys oli mukana. Tilaisuudessa mm. päätettiin yhteisen tapahtumien
nettikalenterin perustamisesta, jonka Vuorelan kylätoimikunta oli jo ideoinut.
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.
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Kyläkirjasto on jatkanut toimintaa ja uutta materiaalia on saatu lahjoituksina pitkin
vuotta.
Nuorisotila on ollut suosittu ja jatkuvassa käytössä.
Lisäksi Suininlahden koululla oli sählyvuoro 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 toimintakausi 1.1.2014–31.12.2014 on ollut haastava uuden
siltahankkeen aiheuttamien suurten muutosten paineessa, kun samaan aikaan
yhdistyksessä ei ole ollut riittävästi aktiivisia toimijoita.
Yhdistyksen toiminta pyritään turvaamaan jatkossa hankkimalla aktiivisia jäseniä
mukaan yhdistyksen toimintaan tuleville vuosille.
Siilinjärvellä 18.2.2015

Seppo Tiirikainen

Teemu Ruokolainen

puheenjohtaja

sihteeri
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