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Toimintakertomus 1.1.2015–31.12.2015
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 2015 nousi päällimmäiseksi toimintaa ohjaavaksi asiaksi Jännevirran uuden
siltahankkeen eteneminen. Siltahankkeen toimijat järjestivät yleisötilaisuuksia
Jännevirran koululla pitkin vuotta ja kyläyhdistys pohti taustalla ratkaisuja
menetettävien tilojen ja palvelujen varalle. Yhdistyksen toimintaan ei saatu hankittua
lisää aktiivisia toimijoita eikä mitään edellisvuosien kaltaista kylätapahtumaa saatu
järjestettyä.
HALLITUS
Hallinto 2015
Hallitus valittiin 20.3.2015. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja Seppo Tiirikainen
Varapuheenjohtaja Risto Puumalainen
Sihteeri-varainhoitaja Teemu Ruokolainen
Katri Hämeen-Anttila
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 Eeva Kuikka. Varalla olivat
Juhani Koskinen ja Veli Heikkinen.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräiset vuosi- ja järjestäytymiskokous pidettiin 20.3.2015.
Hallitus kokoontui toimikauden aikana viisi kertaa.

TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Varsinaisen toiminnan
puuttuessa ainoana rahoituksena on ollut vuosittainen Siilinjärven kunnan maksama
kyläavustus.
Tilinpäätös osoitti tappiota -99,17 €.
Talous pysyi vastaavalla tasolla verrattuna edellisvuosiin.
TOIMINTA
Tapahtumat
7.5. Ramboll Finland Oy järjesti asukastyöpajan siltahankkeesta Jännevirran koululla.
Tarkoituksena oli kerätä ajatuksia ja ideoita uuden sillan suunnitteluun alueen
asukkailta ja tukea suurempaa yleisötilaisuutta myöhemmin. Kyläyhdistys auttoi
tilajärjestelyissä ja järjesti tilaisuuden tarjoilut.
23.5. Viikolla 21 järjestettiin perinteiset kylän siivoustalkoot, jotka huipentuivat
yhteiseen makkaranpaistoon Jännevirran uimarannalla lauantaina 23. päivä.
16.6. järjestettiin avoin yleisötilaisuus Jännevirran uudesta sillasta Jännevirran koululla.
Pohjois-Savon ELY-keskus ja suunnittelu- ja konsultointiyritys Ramboll Finland Oy
toimivat tilaisuuden järjestäjinä ja mukana oli edustus myös Siilinjärven kunnasta sekä
Kuopion kaupungista. Tilaisuus kiinnosti laajasti alueen asukkaita. Kyläyhdistys auttoi
tilajärjestelyissä ja hoiti tilaisuuden tarjoilut.
20.10. järjesti Ramboll vuoden viimeisen avoimen yleisötilaisuuden, jossa esiteltiin
viimeisintä tiesuunnitelmaluonnosta siltahankkeen tiimoilta.
13.12. pidettiin perinteinen Kauneimmat joululaulut tapahtuma nyt viimeistä kertaa
Jännevirran koululla. Siilinjärven seurakunta vastasi laulutapahtumasta ja kyläyhdistys
tarjosi tuttuun tapaan jouluista tarjottavaa. Lisäksi kyläyhdistys ideoi ja järjesti
joulumarkkinat, jossa oli mukana ulkopuolisia myyjiä.
Julkaisutoiminta
Toimintavuonna 2015 julkaistiin tietoa kylän tapahtumista yhdistyksen internetsivuilla
ja jakamalla alueella tiedotteita postilaatikkojakeluina.
Jäsenyydet ja osallistumiset
7.5. kokouksessa kyläyhdistys päätti jakaa kaksi stipendiä Suininlahden koulua käyville,
Jännevirta-Rissalan alueella asuville aktiivisille ja harrastaville oppilaille. Stipendit
myönnettiin hakemusten perusteella Anna-Mari Pakariselle ja Moona Seppäselle.
3.6. Jännevirta-Rissalan kyläyhdistys kutsuttiin mukaan Etelä-Siilinjärven
yhteistyöryhmään. Työryhmän ensimmäisessä palaverissa pohdittiin tulevaisuuden
yhteistyömallia, asukaskyselyn tekemistä ja LEADER-rahoituksen hakemista.
23.9. pidettiin Etelä-Siilinjärven yhteistyöryhmän palaveri, jossa päätettiin perustaa
yhteinen Etelä-Siilinjärven (Haaparinne-Jännevirta-Toivala-Vuorela) asukasyhdistys ja
käsiteltiin aiemmin kerätyn Etelä-Siilinjärven asukaskyselyn vastaukset. JännevirtaRissalan kyläyhdistyksen edustus oli mukana palaverissa ja suunnittelussa.
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Jännevirran koulurakennuksessa järjestetty toiminta
Siilinjärven-Maaningan kansalaisopiston varttuneiden aktivointiryhmä senioreille on
järjestetty maanantaisin.
Aktiivinen perhekero toimii aina parillisina viikkoina maanantaisin ja
sunnuntaiaamuisin peliaamun merkeissä.
Vauhdikasta Zumbaa tanssitaan kolmena iltana viikossa aina tiistaina, torstaina ja
sunnuntaina.
Siilinjärven-Maaningan kansalaisopiston kuntojumppa järjestetään keskiviikkona ja
Kuopion kansalaisopiston naisten liikuntaa vastaavasti perjantaisin.
Syyskaudella koululla aloitti uusi ohjattu lasten tanssiryhmä Dance Kids, jossa oli kaksi
vuoroa 3-9 vuotiaille lapsille torstaisin.
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, koululla näkyneillä tiedotteilla ja kylän kotisivuilla Ajankohtaistapalstalla 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 1.1.2015–31.12.2015 on ollut edelleen haastava uuden
siltahankkeen aiheuttamien muutosten paineessa, kun samaan aikaan yhdistykseen ei
ole saatu mukaan uusia aktiivisia toimijoita. Yhdistys olisi tarvinnut enemmän
henkilöitä järjestämään tapahtumia ja tekemään töitä kylän elinvoimaisuuden
takaamiseksi siltahankkeen tieltä purettavien palveluiden poistuessa.
Jatkossa aktiivisen vaikuttamisen merkitys korostuu, kun yhdistyksen ja kyläläisten
kokoontumispaikkana toimivan vanhan koulurakennuksen purkutyöt konkreettisesti
käynnistyvät.
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Siilinjärvellä 21.2.2016

Seppo Tiirikainen

Teemu Ruokolainen

puheenjohtaja

sihteeri-varainhoitaja
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